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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 
 املعين مبنع الفسادالعضوية   

        ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٠- ٨فيينا، 
    املشروحت جدول األعمال املؤقَّ  
   تجدول األعمال املؤقَّ    

 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

، والتوصـيات   "متابعة إعالن مـرَّاكش بـشأن منـع الفـساد         "، املعنون   ٥/٤ر املؤمتر   تنفيذ قرا  -٢
 :٢٠١٣أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب

 : يف جمال منع الفسادتَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل )أ( 

لفــساد واليــات هيئــة أو هيئــات مكافحــة ا مناقــشة مواضــيعية بــشأن   ‘١‘  
 ؛)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٦املادة (املتعلقة باملنع 

التــدابري التـشريعية واإلداريــة للقطــاع العــام،  مناقـشة مواضــيعية بــشأن   ‘٢‘  
يف ذلك تـدابري لتعزيـز الـشفافية يف متويـل الترشـيحات النتخابـات         مبا

اب الـسياسية   األحـز املناصب العمومية، وحيثما انطبـق احلـال، متويـل          
 ؛)ة األمم املتحدة ملكافحة الفسادمن اتفاقي ٧ و٥املادتان (

 .توصيات أخرى )ب( 
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دة الــسنوات  يف خطــة العمــل املتعــدِّيند احملــدَّاملوضــوعنياألولويــات املقبلــة والنظــر يف  -٣
 .٢٠١٥ عامفيما خيص 

 .اعتماد التقرير -٤
    

    الشروح  
   املسائل التنظيمية - ١ 

   االجتماعافتتاح  )أ( 
ســُيفَتتح اجتمــاع الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد يــوم     

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٤سبتمرب / أيلول٨االثنني، 
    

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 
مـرَّاكش  إعـالن  متابعـة  "نـون   املع،٥/٤ت هلذا االجتماع وفقاً للقرار     أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّ   

، الـذي اعتمـده مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                "بشأن منـع الفـساد    
ــه   ــودة، اخلامــسةالفــساد يف دورت ــة بنمــا  يف املعق ــشرين ٢٩ إىل ٢٥ مــن مدين ــاين ت ــوفمرب/الث  ن

 يف اجتماعـه املعقـود      فـق عليهـا الفريـق العامـل       ، ووفقاً لالستنتاجات والتوصيات اليت اتَّ     ٢٠١٣
 .٢٠١٣أغسطس / آب٢٨ إىل ٢٦ يف فيينا من

فـق   وللتوصـيات الـيت اتَّ   ٥/٤ق هبـذه الوثيقـة وفقـاً لقـرار املـؤمتر            رفَـ املُوأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح     
، لـتمكني الفريـق العامـل مـن         ٢٠١٣أغـسطس   /عليها الفريق العامـل يف اجتماعـه املعقـود يف آب          

 .دمات املؤمترات املتاحةووفقاً خلص لذلك ألعمال ضمن الوقت املخصَّالنظر يف بنود جدول ا

وسوف متكِّن املوارد املتاحة هلذا االجتمـاع مـن عقـد جلـستني عـامتني يوميـاً مـع تـوفري ترمجـة                    
 .شفوية كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة

    
، والتوصيات " منع الفسادبشأنمتابعة إعالن مرَّاكش "، املعنون ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢ 

    ٢٠١٣أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب
يــة األمــم املتحــدة  مــن اتفاق١٤ إىل ٥ علــى أمهيــة تنفيــذ املــواد مــن ٣/٢شــدَّد املــؤمتر يف قــراره 

 أن ينـشئ فريقـاً عـامالً حكوميـاً     فيـه ر  وقـرَّ ، مـن أجـل منـع الفـساد ومكافحتـه       ملكافحة الفساد 
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ساعده يف تنفيـذ الواليـة املـسندة إليـه     يـ  املـشورة و لكي يسدي إليـه  تاًدولياً مفتوح العضوية مؤقَّ  
  :ر أيضاً أن يضطلع الفريق العامل باملهام التاليةفيما يتعلق مبنع الفساد، وقرَّ

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  )أ( 

علومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات          تيسري تبادل امل   )ب( 
 ؛ الوقائية

 ؛ تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا )ج( 

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د( 
 .اجملتمع بغية منع الفساد

 أن يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع               ٥/٤اره  ر املؤمتر يف قر   وقرَّ
منع الفـساد،   شأن  سداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه ب          إل عملهالفساد  

ع وشـجَّ ،  ٢٠١٥ املزمـع عقـدها يف عـام         السادسةوأن يعقد اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر         
 علــى التمــاس ، آخــذاً يف االعتبــار خطـة العمــل اخلاصــة باجتماعــات الفريـق املقبلــة،   العامــلَلفريـقَ ا

  .ُمدَخالت من القطاع اخلاص حسب االقتضاء، وفقاً لالتفاقية ونظامها الداخلي
ــوَّه ــراره    ون ــدير، يف ق ــع التق ــؤمتر م ــضاً، ٥/٤ امل ــسري تبــادُ     أي ــل يف تي ــق العام ــازات الفري ل بإجن

بني الدول األطراف عن مبادراهتا وممارسـاهتا اجليِّـدة بـشأن املواضـيع الـيت نظـر فيهـا                   املعلومات  
ــه  ــدولَ األطــراَف علــى مواصــلة   شــجَّ، و٢٠١٣ و٢٠١٢املعقــودين يف عــامي  يف اجتماعي ع ال

   .تزويد األمانة مبعلومات جديدة وحمدَّثة عن هذه املبادرات واملمارسات اجليِّدة
ر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن تواصـل            رهنـاً بتـوفُّ   ؤمتر إىل األمانة،    ، طلب امل  نفسهويف القرار   

النهوض بوظائفها كمرصد دويل وأن تقوم، بنـاًء علـى طلـب الفريـق العامـل أو املـؤمتر، بتـوفري         
معلومات عن الدروس املستفادة وعن مـدى قابليـة املمارسـات اجليِّـدة للتطويـع، وكـذلك عـن            

   . الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلبأنشطة املساعدة التقنية ذات
 فيمـا بـني     اجتماُعـه د  عقَـ ُي أن   ٢٠١٣أغـسطس   /ر الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب       وقرَّ

  : املوضوعني التالينيز على كِّأن ير و٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٠ إىل ٨الدورتني يف فيينا من 
  )من االتفاقية ٦املادة ( مكافحة الفساد املتعلقة باملنع واليات هيئة أو هيئات  )أ(  
التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبـا يف ذلـك تـدابري لتعزيـز الـشفافية           )ب(  

يف متويـل الترشـيحات النتخابـات املناصــب العموميـة، وحيثمـا انطبــق احلـال، متويـل األحــزاب        
  )من االتفاقية ٧ و٥املادتان (السياسية 
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ــا مــن  املعقــود يف  الثــاين يف اجتماعــه،وأوصــى الفريــق العامــل  أغــسطس /آب ٢٤ إىل ٢٢فيين
بأن توجَّه الدعوة إىل الدول األطراف قبـل كـل اجتمـاع مـن اجتماعاتـه املقبلـة لكـي                     ،٢٠١١

 ما حقَّقتـه مـن جناحـات        يشمل عند اإلمكان  تعرض جتارهبا بشأن تنفيذ املواضيع قيد النظر، مبا         
مـن حتـديات ومـا احتاجـت إليـه مـن مـساعدة تقنيـة ومـا اسـتفادته مـن دروس يف                   وما صـادفته    
طلب الفريـق العامـل     و.  وُيفضَّل أن تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الذايت املرجعية         ،جمال التنفيذ 

د عقَـ أن تُ  ، وقـرَّر  جمَّـع فيهـا املعلومـات املقدَّمـة        ورقـات معلومـات أساسـية تُ       أن تعدَّ  األمانة   إىل
تماعاته حلقات نقاش يشارك فيها خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردوداً كتابيـة بـشأن               خالل اج 
  .  ذات األولويةقيد النظراملواضيع 

  
    يف جمال منع الفسادتَّخذة واملبادرات امليِّدةاملمارسات اجل )أ( 
من  ٦املادة (اد املتعلقة باملنع واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفسبشأن مناقشة مواضيعية  ‘١‘ 

    )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
واليـات هيئـة أو هيئـات مكافحـة          ب املوضـوع املتعلـق   سوف ُتنظَّم حلقةُ نقاشٍ متهيـداً للنظـر يف          

 الـيت تعـدُّها    ورقـة املعلومـات األساسـية        ستـشمل عرضـاً إيـضاحياً يتنـاول       ،  الفساد املتعلقة باملنع  
 والقطــاع  اســتناداً إىل اإلســهامات الــواردة مــن الــدول األطــراف  املوضــوع هــذاأناألمانــة بــش

 .اخلاص قبل عقد االجتماع
  

التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا يف ذلك تدابري لتعزيز بشأن مناقشة مواضيعية  ‘٢‘ 
بق احلال، متويل الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، وحيثما انط

   )من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٧ و٥املادتان (األحزاب السياسية 
التدابري التشريعية واإلداريـة للقطـاع      ب املتعلق   املوضوعسوف ُتنظَّم حلقةُ نقاشٍ متهيداً للنظر يف        

ناصـب العموميـة،   العام، مبا يف ذلك تدابري لتعزيز الشفافية يف متويـل الترشـيحات النتخابـات امل             
ــسياسية     ــل األحــزاب ال ــق احلــال، متوي ــا انطب ــاول    ، وحيثم ــضاحياً يتن ــشمل عرضــاً إي ــة ست ورق

 استناداً إىل اإلسهامات الـواردة مـن         املوضوع  هذا  األمانة بشأن  اليت تعدُّها املعلومات األساسية   
 . والقطاع اخلاص قبل عقد االجتماعالدول األطراف
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   توصيات أخرى )ب( 
 والتوصـيات الـصادرة عـن الفريـق العامـل يف            ٥/٤ تنفيذ قرار املؤمتر     حول مناقشةٌ   ورتدسوف  

تناقش الدول األطـراف اخلطـوات اإلضـافية        سكما  . ٢٠١٣أغسطس  /اجتماعه املعقود يف آب   
 .٥/٤  املؤمتر القيام هبا من أجل التنفيذ التام لقرارالالزم

    
   الوثائق  

 واملبـادرات يف جمـال منـع        يِّـدة انـة حـول املمارسـات اجل      ورقة معلومات أساسـية مـن إعـداد األم        
 مــن اتفاقيــة األمــم ٦املــادة (واليــات هيئــة أو هيئــات مكافحــة الفــساد املتعلقــة بــاملنع : الفــساد

  )CAC/COSP/WG.4/2014/2) (املتحدة ملكافحة الفساد
 جمـال منـع      واملبـادرات يف   يِّـدة  مـن إعـداد األمانـة حـول املمارسـات اجل           أساسـية ورقة معلومات   

التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا يف ذلك تدابري لتعزيـز الـشفافية يف متويـل                : الفساد
الترشيحات النتخابـات املناصـب العموميـة، وحيثمـا انطبـق احلـال، متويـل األحـزاب الـسياسية                   

  )CAC/COSP/WG.4/2014/3) (من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٧ و٥املادتان (
" اكش بــشأن منــع الفــسادإعــالن مـرَّ متابعــة " املعنـون  ٥/٤  املــؤمترتقريـر عــن حالــة تنفيـذ قــرار  

)CAC/COSP/WG.4/2014/4( 
    

فيما دة السنوات  يف خطة العمل املتعدِّاملوضوعني احملدَّديناألولويات املقبلة والنظر يف  - ٣ 
   ٢٠١٥عام خيص 

 بإســداء املــشورة إىل املــؤمتر لفريــق العامــل مــستقبالً مناقــشةٌ حــول إمكانيــة قيــام اتــدورســوف 
  .ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد

ر تـشريعية ومؤسـسية متَّـسقة مـع متطلّبـات الفـصل الثـاين مـن                 طُـ  أُ وضـع وينبغي النظر يف أمهية     
ــساد، و    ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــة اســتعراض تنفيــ  يف اتفاقي ــك الفــصل   ذكيفي  أحكــام ذل

 يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيذ ذلك الفصل من االتفاقية خـالل            خصوصاًو،  استعراضاً فعَّاالً 
  .هاالدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ

دة الـسنوات للفتـرة املمتـدة حـىت          خطـةً متعـدِّ    الفريق العامـل  بع  تَّي أن   ٥/٤ر املؤمتر يف قراره     وقرَّ
  .لية استعراض التنفيذآل الدورةُ الثانية ، عندما تبدأ٢٠١٥عام 
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 يف  املوضـوعني املقتـرحني    ٢٠١٣أغـسطس   /واعتمد الفريق العامل يف اجتماعـه املعقـود يف آب         
لفريـق  ا اجتماعـات ا مـن جديـد يف       مـ ، علـى أن ُينظـر فيه      ٢٠١٥عـام   فيمـا خيـص     خطة العمـل    

  :ومها، الالحقة مؤمتر الدول األطرافدورات و
٢٠١٥  

  ) من االتفاقية١٤املادة (ل األموال بري منع غستدا  
املادتـان  (زاهة يف املشتريات العمومية والشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية             الن  
  ) من االتفاقية١٠ و٩

    
   اعتماد التقرير  - ٤ 

 .من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه
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      فقاملر
       املقترح األعمالتنظيم  

  العنوان أو الشرح البند التوقيت التاريخ

 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ سبتمرب/ أيلول٨االثنني، 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١   

املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف  ‘١‘) أ (٢  
 مواضيعية بشأن مناقشة :جمال منع الفساد

واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد 
 ) من االتفاقية٦املادة  (املتعلقة باملنع

املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف  ‘١‘) أ (٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
اضيعية بشأن ومناقشة م :جمال منع الفساد

واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد 
)تابع) (من االتفاقية ٦املادة (املتعلقة باملنع 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ سبتمرب/ أيلول٩الثالثاء، 
٠٠/١٨-٠٠/١٥و

املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف  ‘٢‘) أ (٢
مناقشة مواضيعية بشأن  :جمال منع الفساد

التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا 
يف ذلك تدابري لتعزيز الشفافية يف متويل 

ات النتخابات املناصب العمومية، الترشيح
وحيثما انطبق احلال، متويل األحزاب 

 ) من االتفاقية٧ و٥املادتان  (السياسية

  توصيات أخرى  )ب (٢    
املوضوعني  املقبلة والنظر يف األولويات ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠سبتمرب/ أيلول١٠األربعاء، 

 يف خطة العمل املتعددة احملدَّدين
 ٢٠١٥ عامفيما خيص السنوات 

 اعتماد التقرير  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  


