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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين مبنع الفساد

        ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤- ٢٢فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت    

 املسائل التنظيمية: -١

 افتتاح االجتماع؛ (أ) 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب) 

 ٦/٧وقـراره  اكش بشأن منـع الفسـاد"،   ، املعنون "متابعة إعالن مر٦/٦َّمتر تنفيذ قرار املؤ - ٢
املعنون "التشجيع علـى اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل تنفيـذ         

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد":

 خذة يف جمال منع الفساد:دة واملبادرات املتَّاملمارسات اجليِّ (أ) 

تنفيـــذ  مـــن أجـــلاملعلومـــات واالتصـــاالت  تدام تكنولوجيـــااســـتخ ‘١‘  
 تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد؛ بغيةاالتفاقية 

صـــون الرتاهـــة يف اجملـــال الرياضـــي مـــن خـــالل التـــرويج للحوكمـــة   ‘٢‘  
 الرشيدة يف هذا اجملال وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة؛

 توصيات أخرى. (ب) 

 األولويات املقبلة. -٣

  اعتماد التقرير. -٤
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      الشروح  
   املسائل التنظيمية - ١ 

   افتتاح االجتماع (أ) 
ُيفتتح اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـوية املعـين مبنـع الفسـاد يـوم      وف س

 .، يف الساعة العاشرة صباحا٢٠١٦ًآب/أغسطس  ٢٢االثنني، 
    

   مال وتنظيم األعمالإقرار جدول األع (ب) 
مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم    لقرار  ا االجتماع وفقاًت هلذجدول األعمال املؤقَّ أُعدَّ

، املعنون "مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ٦/١املتحدة ملكافحة الفساد 
، ٦/٧ع الفســاد"، وقــراره ، املعنــون "متابعــة إعــالن مــراكش بشــأن منــ ٦/٦الفســاد"، وقــراره 

املعنون "التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة      
األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، الـيت اعتمـدها املـؤمتر يف دورتـه السادسـة، املعقـودة يف سـانت        

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢بطرسربغ، االحتاد الروسي، من 
ات املــذكورة أعــاله مــن أجــل لقــرارل وفقــاً ،املرفــق هبــذه الوثيقــة ،تنظــيم األعمــال املقتــرح عــدَّوأُ

ص لـذلك  الوقـت املخصَّـ  حـدود  متكني الفريق العامل من النظـر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن      
ن مـن عقـد   كِّـ أن مت تمـاع املـوارد املتاحـة هلـذا االج   ومـن شـأن    خلدمات املؤمترات املتاحة. ووفقاً
مـع تـوفري ترمجـة شـفوية كاملـة       اجلسـتني عـامتني يوميـ   تماع مدته ثالثة أيام، يشـتمل علـى   اج

 باللغات الرمسية لألمم املتحدة.
    

وقراره ، املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢ 
االت من أجل ، املعنون "التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتص٦/٧

   تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"
من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة    ١٤إىل  ٥على أمهية تنفيذ املواد  ٣/٢د املؤمتر يف قراره شدَّ

ويف القــرار نفســه، قــرر املــؤمتر إنشــاء فريــق عامــل   .الفســاد مــن أجــل منــع الفســاد ومكافحتــه 
ــة تقــدمي املشــورة إىل املــؤمتر ومســاعدته   بغمفتــوح العضــوية حكــومي دويل  ــة ي يف تنفيــذ الوالي

  أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية: املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد، وقرر أيضاً

   مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ (أ) 
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 يما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛ تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول ف (ب) 

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

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

، وال سـيما مناقشـاته املوضـوعية بشـأن     امـل الفريـق الع ، بأعمـال  ٦/٦يف قراره  ،ب املؤمتررحَّو
ه املـؤمتر مـع التقـدير بإجنـازات الفريـق العامـل يف       . ونوَّمن االتفاقية خمتلف أحكام الفصل الثاين

ع دة، وشـجَّ جمال تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول األطـراف بشـأن مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليِّـ       
ثـة وممارسـات   مبا لديها من معلومات جديـدة وحمدَّ الدول األطراف على مواصلة تزويد األمانة 

  الفصل. ذلك دة بشأن تنفيذها ألحكامجيِّ
ب املؤمتر مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهـود لتـوفري   ويف القرار نفسه، رحَّ

ا دة يف جمال منع الفسـاد تقـوم األمانـة جبمعهـا وتنظيمهـا ونشـره      معلومات عن املمارسات اجليِّ
ا، وطلب إىل الدول األطراف أن تواصل توفري تلـك  دولي يف سياق أداء مهامها بصفتها مرصداً

بتـوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن تواصـل        املعلومات. كما طلب املـؤمتر إىل األمانـة، رهنـاً   
، بــأن تقــوم، ضــمن مجلــة أمــور، بتحــديث املوقــع الشــبكي املواضــيعي  عملــها بصــفتها مرصــداً

  ق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة.للفري
إىل األمانة أن تنظم جداول أعمال اهليئات الفرعية الـيت أنشـأها   ، ٦/١يف قراره ، طلب املؤمترو

املؤمتر على حنو يتيح تفادي ازدواجيـة املناقشـات، مـع مراعـاة واليـة كـل منـها. وعـالوة علـى          
لفرعيـة املعنيـة كيفيـة التـرويج السـتخدام      أن تناقش اهليئـات ا  ٦/٧ذلك، طلب املؤمتر يف قراره 

املعلومـات واالتصـاالت يف تنفيـذ االتفاقيـة مـن أجـل تعزيـز الشـفافية يف القطـاع           تتكنولوجيا
العــام ومكافحــة الفســاد، وأن تضــع قائمــة باملمارســات الفضــلى املتعلقــة بكيفيــة تعزيــز ذلــك    

  وتشجيعه.  االستخدام
انـــة أن تواصــل، بالتعـــاون مــع اجلهـــات املعنيــة مـــن    ، إىل األم٦/٦يف قــراره   ،طلــب املـــؤمتر و

ن كِّـ ت ومـواد تدريبيـة وأدلـة وأدوات مت   منظمات دولية وشركاء وجهات ماحنة، إعداد دراسـا 
خذة يف جمـال صـون الرتاهـة يف    احلكومات واملنظمات الرياضية من املضي يف تدعيم التدابري املتَّ

  الرياضي.  اجملال
ن موضوعا املناقشة يف االجتماع السابع الذي سيعقده الفريق وعلى ضوء تلك القرارات، سيكو

  يلي: كما ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢العامل يف فترة ما بني الدورات يف فيينا، من 
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 بغيـة تنفيـذ االتفاقيـة    من أجـل املعلومات واالتصاالت  تاستخدام تكنولوجيا  (أ)  
  تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد؛

زاهة يف اجملال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة الرشيدة يف هـذا   صون الن  (ب)  
  اجملال وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة.

آب/أغسـطس   ٢٤إىل  ٢٢وكان الفريق العامل قـد أوصـى، يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا مـن       
اجتماعاتـه املقبلـة لكـي     ه الدعوة إىل الدول األطراف قبـل كـل اجتمـاع مـن    ، بأن توج٢٠١١َّ

تعرض جتارهبا بشأن تنفيذ املواضيع قيد النظر، مبا يشمل عند اإلمكان ما حققتـه مـن جناحـات    
مـن دروس يف  استخلصـته  وما صادفته من حتديات وما احتاجـت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومـا       

فريـق العامـل إىل   ل أن تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة. وطلـب ال   التنفيذ، ويفضَّ
أثنـاء  ر أن ُتعقـد  مـة، وقـرَّ  ع فيهـا املعلومـات املقدَّ  األمانة أن تعد ورقات معلومات أساسية ُتجمَـ 

مـا  كتابيـة بشـأن    مت ردوداًك فيهـا خـرباء مـن البلـدان الـيت قـدَّ      جتماعاته حلقات نقاش يشـار ا
  مواضيع ذات أولوية.  ينظر فيه من 

    
      خذة يف جمال منع الفسادات املتَّدة واملبادراملمارسات اجليِّ  (أ)  
تنفيذ  من أجلاملعلومات واالتصاالت  تمناقشة مواضيعية حول استخدام تكنولوجيا  ‘١‘  

    تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد بغيةاالتفاقية 
مــن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ل النظــر يف املوضــوع املتعلــق بســتَهســوف ُي

تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد بتنظـيم حلقـة نقـاش     بغيةتنفيذ االتفاقية  لأج
ها األمانـة بشـأن هـذا    تشتمل على تقدمي عرض إيضاحي لورقـة املعلومـات األساسـية الـيت تعـدُّ     

املوضـــوع، باالســـتناد إىل املســـامهات الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف والقطـــاع اخلـــاص قبـــل  
  ماع.االجت  انعقاد

    
زاهة يف اجملال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة  مناقشة مواضيعية حول صون الن  ‘٢‘  

    خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة وختفيفالرشيدة يف هذا اجملال 
ل النظر يف املوضوع املتعلق بصون الرتاهـة يف اجملـال الرياضـي مـن خـالل التـرويج       ستَهسوف ُي

ا اجملـال وختفيـف خمـاطر الفسـاد الـيت تواجههـا الرياضـة بتنظـيم حلقـة          للحوكمة الرشيدة يف هذ
أعـدهتا األمانـة بشـأن    نقاش تشتمل على تقدمي عرض إيضاحي لورقة املعلومات األساسـية الـيت   



 

V.16-02373 5 
 

 CAC/COSP/WG.4/2016/1 

هــذا املوضــوع، باالســتناد إىل املســامهات الــواردة مــن الــدول األطــراف والقطــاع اخلــاص قبــل 
  انعقاد االجتماع.

    
    خرىتوصيات أ  (ب)  

  .٦/٨و ٦/٧و ٦/٦و ٦/٥بشأن تنفيذ قرارات املؤمتر  مناقشة ىُتجَرسوف 
    

    الوثائق    
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن استخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف    

  )CAC/COSP/WG.4/2016/2تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
يف اجملــــــال الرياضــــــي  زاهــــــة الــــــن عــــــناألمانــــــة  ادمــــــن إعــــــدورقــــــة معلومــــــات أساســــــية 

(CAC/COSP/WG.4/2016/3)  
، املعنـون "متابعـة   ٦/٦األمانـة عـن حالـة تنفيـذ قـرار املـؤمتر        ورقة معلومات أساسية من إعـداد 
  (CAC/COSP/WG.4/2016/4) "إعالن مراكش بشأن منع الفساد

    
    األولويات املقبلة  - ٣  

مــن أعمـال يف جمـال إســداء    مسـتقبالً الفريـق العامـل    سـوف جيـرى نقـاش بشــأن مـا سـيقوم بــه     
املشورة إىل املؤمتر ومسـاعدته علـى أداء مهـام واليتـه املتعلقـة مبنـع الفسـاد، وذلـك علـى ضـوء           

  .٦/١قرارات املؤمتر ذات الصلة، وخصوصا القرار 
    

    اعتماد التقرير  - ٤  
  تتوىل األمانة إعداد مشروعه.عن اجتماعه، سوف  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح  

  العنوان أو الشرح البند التوقيت التاريخ

  االثنني، 
 آب/أغسطس ٢٢

 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١   

جمال منع خذة يفدة واملبادرات املتَّاملمارسات اجليِّ ‘١‘(أ)  ٢  
الفساد: مناقشة مواضيعية بشأن استخدام 

 من أجلاملعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيا
تعزيز الشفافية يف القطاع  بغيةتنفيذ االتفاقية 

 العام ومكافحة الفساد

جمال منع  خذة يفدة واملبادرات املتَّيِّاملمارسات اجل ‘١‘(أ)  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
استخدام ية بشأن الفساد: مناقشة مواضيع

 من أجلاملعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيا
تعزيز الشفافية يف القطاع  بغيةتنفيذ االتفاقية 

 )تابع(العام ومكافحة الفساد 

  الثالثاء، 
 آب/أغسطس  ٢٣

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
٠٠/١٨-٠٠/١٥و

خذة يف جمال منعدة واملبادرات املتَّاملمارسات اجليِّ ‘٢‘(أ)  ٢
زاهة يف  صون النمواضيعية بشأن مناقشة  الفساد:

اجملال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة 
الرشيدة يف هذا اجملال وختفيف خماطر الفساد اليت 

 تواجهها الرياضة

  توصيات أخرى  (ب) ٢    
  األربعاء، 

 آب/أغسطس  ٢٤
٠٠/١٣-٠٠/١٠  
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

٣  
٤ 

  األولويات املقبلة
 اعتماد التقرير

  


