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270417    270417    V.17-02268 (A) 

*1702268*  

   املفتوح العضوية الفريق العامل احلكومي الدويل
  املعين مبنع الفساد

      ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣- ٢١فيينا، 
    جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.   (ب)  

ــؤمتر    -٢ ــرار امل ــذ ق ــذ     ٦/٦تنفي ــع الفســاد"، وتنفي ــرَّاكش بشــأن من ــة إعــالن م ــون "متابع ، املعن
  :٢٠١٦فق عليها الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب/أغسطس التوصيات اليت اتَّ

  املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد:  (أ)  
(ج)  ١املــدارس واجلامعــات جبهــود مكافحــة الفســاد (الفقــرة  يفتوعيـة  ال  ‘١‘    

  ؛)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ١٣من املادة 
من اتفاقية األمـم   ١١و ٨و ٧(املواد  زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية الن  ‘٢‘    

  املتحدة ملكافحة الفساد)؛
  توصيات أخرى.  (ب)  

  لة.األولويات املقب  -٣
  اعتماد التقرير.  -٤
  

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
سـُيفَتتح اجتمـاع الفريـق العامــل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضــوية املعـين مبنـع الفسـاد يف الســاعة          

  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢١ثنني، يوم اإل العاشرة من صباح
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
، املعنـون "مواصـلة اسـتعراض تنفيـذ     ٦/١أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّت هلـذا االجتمـاع وفقـاً للقـرار     

اكش بشـأن منـع   ، املعنـون "متابعـة إعـالن مـرَّ    ٦/٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد"، والقـرار   
الفسـاد يف دورتـه   الفساد"، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     

ــن       ــاد الروســي، م ــانت بطرســربغ، االحت ــودة يف س ــة، املعق ــاين/نوفمرب   ٦إىل  ٢السادس تشــرين الث
، ووفقاً لالسـتنتاجات والتوصـيات الـيت اتَّفـق عليهـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه املعقـود يف          ٢٠١٥

  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢فيينا من 
أعـاله لـتمكني الفريـق     رفـق هبـذه الوثيقـة وفقـاً للقـرار املـذكور      وقد أُعدَّ تنظـيم األعمـال املقتـرح امل   

مات العامل من النظر يف بنود جـدول األعمـال ضـمن حـدود الوقـت املخصَّـص لـذلك ووفقـاً خلـد         
ن املوارد املتاحة هلـذا االجتمـاع مـن عقـد اجتمـاع مدتـه ثالثـة أيـام،         املؤمترات املتاحة. وسوف متك
ا مع توفري ترمجة شفوية كاملة باللغات الرمسية لألمم املتحدة.يتألف من جلستني عامتني يومي  

    
تنفيذ ، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، و٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر   - ٢  

    ٢٠١٦جتماعه املعقود يف آب/أغسطس فق عليها الفريق العامل يف ااتَّ  التوصيات اليت
مكافحـة الفسـاد مـن أجـل      من اتفاقية  ١٤إىل  ٥على أمهية تنفيذ املواد  ٣/٢شدَّد املؤمتر يف قراره 

ت ر املؤمتر إنشاء فريق عامل حكـومي دويل مؤقَّـ  ، قرَّأيضاً منع الفساد ومكافحته. ويف القرار نفسه
لقـة مبنـع الفسـاد،    مفتوح العضـوية لكـي يسـدي املشـورة إىل املـؤمتر ويسـاعده يف تنفيـذ واليتـه املتع        

 ر أيضاً أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:وقرَّ

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  (أ)  
  تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛  (ب)  
  جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛تيسري مجع أفضل املمارسات يف   (ج)  
مســاعدة املــؤمتر علــى تشــجيع التعــاون بــني مجيــع أصــحاب املصــلحة وقطاعــات      (د)  

  اجملتمع بغية منع الفساد.
، بأعمال الفريق العامل، وال سيما مناقشاته املوضوعية بشأن خمتلـف  ٦/٦ورحَّب املؤمتر، يف قراره 

ونوَّه املؤمتر مع التقـدير بإجنـازات الفريـق العامـل يف جمـال تيسـري        أحكام الفصل الثاين من االتفاقية.
تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليِّـدة، وشـجَّع الـدول األطـراف       
على مواصلة تزويد األمانة مبا لديها من معلومات جديدة وحمدَّثة وممارسـات جيِّـدة بشـأن تنفيـذها     

  الفصل.ألحكام ذلك 
ويف القرار نفسه، رحَّب املؤمتر مبـا أبدتـه الـدول األطـراف مـن التـزام ومـا بذلتـه مـن جهـود لتـوفري            
معلومات عن املمارسات اجليِّـدة يف جمـال منـع الفسـاد تقـوم األمانـة جبمعهـا وتنظيمهـا ونشـرها يف          

ــدول األطــراف أن تواصــل     ــا، وطلــب إىل ال ــوفري تلــك   ســياق أداء مهامهــا بصــفتها مرصــداً دولي ت
املعلومات. كما طلب املؤمتر إىل األمانة، رهناً بتوافر موارد من خـارج امليزانيـة، أن تواصـل عملـها     
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بصفتها مرصداً، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريـق العامـل بـإدراج    
  املعلومات ذات الصلة.

تـة للـهيئات الفرعيـة الـيت     ن تـنظم جـداول األعمـال املؤقَّ   ، إىل األمانة أ٦/١وطلب املؤمتر، يف قراره 
  أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل كل منها.

آب/أغسـطس   ٢٤إىل  ٢٢فق الفريق العامل، يف اجتماعه السابع املعقود يف فيينـا يف الفتـرة مـن    واتَّ
عية التاليـة يف جـدول أعمـال االجتمـاع الثـامن الـذي سـيعقده        ، على إدراج املسائل املواضـي ٢٠١٦

  :٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١الفريق العامل بني الدورتني يف فيينا من 
(ج) مـن املـادة    ١املدارس واجلامعات جبهود مكافحـة الفسـاد (الفقـرة     يفتوعية ال  (أ)  

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)؛ ١٣
من اتفاقية األمـم املتحـدة    ١١و ٨و ٧مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد  يف الرتاهة  (ب)  

  ملكافحة الفساد).
آب/أغســطس  ٢٤إىل  ٢٢وكــان الفريــق العامــل قــد أوصــى، يف اجتماعــه املعقــود يف فيينــا مــن   

، بـأن توجَّــه الــدعوة إىل الــدول األطــراف قبــل كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتــه املقبلــة لكــي  ٢٠١١
 ل عنـد اإلمكـان مـا حققتـه مـن جنـاح      بشأن تنفيذ أحكام املواد قيد النظر، مبا يشـم تعرض جتارهبا 

ومـا صـادفته مـن حتـديات ومـا احتاجـت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومـا استخلصـته مـن دروس يف              
التنفيذ، ويفضَّـل أن تسـتعمل يف ذلـك قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة. وطلـب الفريـق العامـل إىل           

ات معلومـات أساســية ُتجَمـع فيهـا املعلومــات املقدَّمـة، وقــرَّر أن ُتعقـد أثنــاء      األمانـة أن تعـد ورقــ  
ينظـر   اجتماعاته حلقات نقاش يشارك فيها خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردوداً كتابيـة بشـأن مـا   

  فيه من مواضيع ذات أولوية.
    

    املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد  (أ)  
(ج)   ١املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد (الفقرة  يفتوعية المناقشة مواضيعية حول   ‘١‘  

    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ١٣من املادة 
املـدارس واجلامعـات جبهـود     يفتوعيـة  السوف ُتنظَّم حلقةُ نقاشٍ متهيداً للنظـر يف املوضـوع املتعلـق ب   

مكافحة الفساد، وستشمل عرضـاً إيضـاحيا يتنـاول ورقـة املعلومـات األساسـية الـيت تعـدُّها األمانـة          
  بشأن هذا املوضوع استناداً إىل اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.

    
ة من اتفاقي ١١و ٨و ٧ئية (املواد يف مؤسسات العدالة اجلنا الرتاهةمناقشة مواضيعية حول   ‘٢‘  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد)
سوف ُتنظَّم حلقةُ نقاشٍ متهيداً للنظر يف موضوع الرتاهة يف مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة، وستشـمل     
عرضاً إيضاحيا يتناول ورقة املعلومات األساسية اليت تعدُّها األمانة بشأن هذا املوضوع اسـتناداً إىل  

  اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.
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    توصيات أخرى  (ب)  
والتوصــيات الصــادرة عــن الفريــق العامــل يف   ٦/٦ســوف تــدور مناقشــةٌ حــول تنفيــذ قــرار املــؤمتر  

  .٢٠١٦اجتماعه املعقود يف آب/أغسطس 
    

    الوثائق  
املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد  يفتوعية الورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن 

مـــــــن اتفاقيـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة ملكافحـــــــة الفســـــــاد)  ١٣(ج) مـــــــن املـــــــادة  ١(الفقـــــــرة 
)CAC/COSP/WG.4/2017/2(  

 ٨و ٧يف مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة (املـواد      الرتاهـة ورقة معلومات أساسية من إعـداد األمانـة عـن    
   (CAC/COSP/WG.4/2017/3)لفساد)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا ١١و
    

    األولويات املقبلة  - ٣  
سوف جيرى نقاش بشأن ما سيقوم به الفريق العامل مسـتقبالً مـن أعمـال يف جمـال إسـداء املشـورة       
إىل املؤمتر ومساعدته على أداء مهام واليته املتعلقة مبنع الفسـاد، وذلـك علـى ضـوء قـرارات املـؤمتر       

  ذات الصلة.
    

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

 العنوان أو الوصف البند الوقت التاريخ

 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ آب/أغسطس ٢١ ،ثننياإل
      
 األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول  (ب) ١  
      
دة واملبادرات يف جمال منع املمارسات اجليِّ ‘١‘(أ)  ٢  

 يفتوعية الالفساد: مناقشة مواضيعية حول 
املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد 

من اتفاقية األمم  ١٣(ج) من املادة  ١(الفقرة 
 املتحدة ملكافحة الفساد) 

       
دة واملبادرات يف جمال منع املمارسات اجليِّ ‘١‘(أ)  ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥ 

 يفتوعية الالفساد: مناقشة مواضيعية حول 
املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد 

من اتفاقية األمم  ١٣(ج) من املادة  ١(الفقرة 
 املتحدة ملكافحة الفساد) (تابع)

        
 ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ آب/أغسطس ٢٢الثالثاء، 

 ٠٠/١٨- ٠٠/١٥و
دة واملبادرات يف جمال منع املمارسات اجليِّ ‘٢‘ (أ) ٢

يف  زاهة النالفساد: مناقشة مواضيعية حول 
 ١١و ٨و ٧مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد 

 املتحدة ملكافحة الفساد)  من اتفاقية األمم
      
 توصيات أخرى (ب) ٢  
        

 األولويات املقبلة  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ آب/أغسطس ٢٣األربعاء، 
        
 اعتماد التقرير ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥ 

 


