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الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
  المعني بمنع الفساد

 2020أيلول/سبتمبر  2-آب/أغسطس 31 فيينا،

  

   
 جدول األعمال المؤقَّت المشروح   

 
 جدول األعمال المؤقَّت  

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ(  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب(  

 (1)تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة: -2

ــاد: تفعاع ففالية  يكات م افحة الفســـــاد الممارســـــات ال يدة   )أ(  والمبادرات في م ال منع الفســـ
 من اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفساد(؛ 6)المادة 

 توصيات أخرى. )ب(  

 األولواات في المستقبل.  -3

 اعتماد التقرار. -4
 

__________ 

 .2020آب/أغسطس  27 أُعيد إصدار  ذه الوثيقة ألسباب فنية في *  
،  7/ 8عا ة في القطاع الفام لدى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفساد"؛ والقرار  ، المفنون "تفعاع الن 3/ 8القرار   ( 1)  

منع الفساد"؛  ، المفنون "متابفة إعالن مراكش بشأن  8/ 8للفساد"؛ والقرار    التصدي المفنون "تفعاع ففالية  يكات م افحة الفساد في  
، المفنون "تفعاع تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفساد في الدول ال عراة  11/ 8، المفنون "قياس الفساد"؛ والقرار  10/ 8والقرار  

،  13/ 8البيكة"؛ والقرار    تؤثر على ، المفنون "منع الفساد وم افحته من حيث عالقته بال رائم التي  12/ 8الصغيرة النامية"؛ والقرار  
المفنون "إعالن أبوظبي بشأن تفعاع التفاون بين األجهعة الفليا المفنية بمراجفة الحسابات و يكات م افحة الفساد على منع الفساد  

 وم افحته بمعاد من الففالية". 
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 الشروح  
 

  المسائل التنظيمية  - 1 
  افتتاح االجتماع  )أ(  

  االثنين ســوف ُففتتا االجتماع الحادي عشــر للفراع الفامل الح ومي الدولي المفتوح الف ــواة المفني بمنع الفســاد يوم 
 " بمركع فيينا الدولي. M"، بالمبنى " M، في قاعة ال لسات الفامة " 11/ 00، الساعة آب/أغسطس   31

 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

، المفنون "متـابفـة إعالن  8/8قرر مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لم ـافحـة الفســـــــــــــــاد في قراره 
مراكش بشـأن منع الفسـاد"، أن يواصـل الفراع الفامل عمله على إسـدام المشـورة وتقدفم المسـاعدة إلى المؤتمر في 

 اعين على األقل قبل انفقاد دورة المؤتمر التاسفة. تنفيذ واليته المتفلقة بمنع الفساد، وأن ففقد الفراع اجتم

، المفنون "تفعاع ففالية  يكات  8/7وقد أُعد جدول األعمال المؤقت لالجتماع الحادي عشــــــر وفقا لقرار المؤتمر 
م افحة الفسـاد في التصـدي للفسـاد"، الذي قرر  يه المؤتمر إدراس مسـألة تفعاع ففالية  يكات م افحة الفسـاد في 

 أعمال الفراع الفامل. جدول

وأُعد تنظيم األعمال المقترح )انظر المرفع( وفقا لإلرشــادات الواردة في خطة عمل  يكات المؤتمر الفرةية، التي  
، 2019كانون األول/دفســمبر  20إلى   16اعتمد ا المؤتمر في دورته الثامنة المفقودة في أبوظبي في الفترة من 

من جدول األعمال  2من أجل إتاحة إم انية النظر في البند  ،تب المؤتمروالتوصـــية التي صـــدرت الحقا عن م 
 باالشتراك مع فراع استفراض التنفيذ.

  
 تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة  - 2 

من اتفــاقيــة   14إلى  5على أ ميــة تنفيــذ المواد من المفنون "التــدابير الوقــائيــة"،  3/2في قراره  ،شـــــــــــــــدد المؤتمر
الفســاد من أجل منع الفســاد وم افحته. وفي القرار نفســه أف ــا، قرر المؤتمر إنشــام فراع عامل ح ومي م افحة  

ــاد،  ــاعده في تنفيذ واليته المتفلقة بمنع الفســ ــورة إلى المؤتمر واســ ــدي المشــ ــواة لسي فســ دولي مؤقت مفتوح الف ــ
 وقرر أف ا أن ف طلع  ذا الفراع الفامل بالمهام التالية:

 المؤتمر في تطوار وت ميع المفارف في م ال منع الفساد؛ مساعدة )أ(  

 تيسير تبادل المفلومات والخبرات بين الدول  يما يتفلع بالتدابير والممارسات الوقائية؛ )ب(  

 تيسير جمع أف ل الممارسات في م ال منع الفساد وتفميمها والترواج لها؛ )س(  

ن جميع أصـــحاب المصـــلحة وقطاعات الم تمع ب ية مســـاعدة المؤتمر على تشـــ يع التفاون بي  )د(  
 منع الفساد.

، بال هود المســــــتمرة التي يبذلها الفراع الفامل في تيســــــير تبادل المفلومات بين الدول 8/ 8ورحب المؤتمر في قراره  
يينا  األطراف، وشــدد على أ مية االســتنتاجات والتوصــيات الصــادرة عن الفراع الفامل في اجتماةيه المفقودين في ف 

 .  2019أيلول/سبتمبر   6إلى   4ومن   2018أيلول/سبتمبر   7إلى   5من 

وطلب المؤتمر، في القرار نفســــــــــه، إلى الدول األطراف أن تواصــــــــــل توفير تل  المفلومات، كما طلب إلى األمانة،  
ر نا بتوافر موارد من خارس الميعانية، أن تواصـل عملها بصـفتها مرصـدا دوليا، وذل  بالميام بفدة أمور منها تحديث 

 مات ذات الصلة. الموقع الشب ي المواضيفي للفراع الفامل بإدراس المفلو 
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ــلة  المفنون  6/1وطلب المؤتمر، في قراره   ــاد"،"مواصــ إلى األمانة  اســــتفراض اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفســ
أن تنظم جداول األعمال المؤقتة للهيكات الفرةية التي أنشــــــــــــــأ ا المؤتمر بحيث تت نب تسرار المناقشــــــــــــــات، مع  

 مراعاة الوالفات المسندة إلى تل  الهيكات.

، إدراس مســألة تفعاع ففالية  يكات م افحة الفســاد في جدول أعمال الفراع الفامل. 8/7قرر المؤتمر، في قراره  و 
ووفقا لذل  القرار، ســـــــي ون موضـــــــوع المناقشـــــــة في االجتماع الحادي عشـــــــر  و "ففالية  يكات م افحة الفســـــــاد 

 (".األمم المتحدة لم افحة الفساد من اتفاقية 6)المادة 

، بأن ُتدعى 2011آب/أغسطس    24إلى    22المفقود في فيينا من   الثاني  راع الفامل قد أوصى، في اجتماعه وكان الف 
ت ـارههـا في م ـال تنفـيذ األح ـام قـيد   تـقدفم مفلوـمات عن اـلدول األطراف، قـبل ـكل اجتمـاع من اجتمـاعـاـته المقبـلة، إلى 

ل أن ف ري ذل  باســتخدام قائمة التقييم الذاتي المرجوية وهما  ت ارب اإلم ان، ما حققته من   فشــمل، عند  النظر، واف ــ 
اسـتخلصـته من دروس في التنفيذ. وطلب الفراع   وما واجهته من تحدفات وما تحتاس إليه من مسـاعدة تقنية وما   ناجحة 

األمانة أن تفد ورقة مفلومات أـساـسية تلخت تل  المفلومات، وقرر أن ُتفقد أثنام اجتماعاته حلقات نقا    الفامل إلى 
 ت م خبرام من البلدان التي قدمت ردودا كتابية بشأن ما سُينظر  يه من مواضيع ذات أولواة. 

ــُيناقاش البند  ــتفراض من جدول أعمال ال   5و   4البندين باالقتران ب من جدول األعمال   2وسـ ــرة لفراع اسـ دورة الحادفة عشـ
 أثنام ال لسات المشتركة التي ستفقد بين الفراع الفامل وفراع استفراض التنفيذ.  التنفيذ 

  
 الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد: تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد  )أ( 

  (األمم المتحدة لمكافحة الفساد   من اتفاقية  6)المادة  
ــا   ــاد بتنظيم حلقات نقا ، بما فشــــــمل عرضــــ د للنظر في موضــــــوع تفعاع ففالية  يكات م افحة الفســــ ســــــوف فمه 

ة من األمانة بشـأن  ذا الموضـوع اسـتنادا إلى اإلسـهامات الواردة  إف ـاحيا يتناول ورقة   المفلومات األسـاسـية المفد 
 من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.

  
  الوثائق  

ــة الفســــــــــــــــــــاد  ــافحــــ ــات م ــــ ــة  يكــــ ــاليــــ ــة عن تفعاع ففــــ ــانــــ ــداد األمــــ ــة من إعــــ ــات أســــــــــــــــــــاســــــــــــــيــــ ــة مفلومــــ ورقــــ
(CAC/COSP/WG.4/2020/4) 

  
  توصيات أخرى  )ب(  

ــار المؤتمر، في مقرره  ، وطلــب إلى األمــانــة أن تنظم جــداول األعمــال المؤقتــة لفراع  6/1، إلى قراره 7/1أشـــــــــــــ
ــأ ا  ــائر الهيكات الفرةية التي أنشـــــــ المؤتمر بحيث تت نب تسرار المناقشـــــــــات، مع مراعاة اســـــــــتفراض التنفيذ وســـــــ

 الوالفات المسندة إلى تل  الهيكات.
  

  الوثائق  
ــالــــــة تنفيــــــذ قرارات المؤتمر ذات الصــــــــــــــلــــــة  ــانــــــة عن حــــ ــداد األمــــ ــاســــــــــــــيــــــة من إعــــ ورقــــــة مفلومــــــات أســـــــــــــــــ

(CAC/COSP/WG.4/2020/3) 
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/3
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  األولويات في المستقبل   - 3 
سـوف ُف رى نقا  بشـأن أولواات الفراع الفامل في المسـتقبل  يما فخت إسـدام المشـورة إلى المؤتمر ومسـاعدته 
في تنفيذ واليته المتفلقة بمنع الفســــاد. وســــوف فســــترشــــد النقا  بالمناقشــــات الســــابقة التي جرت في إطار الفراع  

لتنفيذ الفصـــل الثاني من االتفاقية خالل الدورة الثانية ةلية اســـتفراض تنفيذ    الفامل، وكذل  باالســـتفراض ال اري 
اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفســاد. وســُينظر في أ مية تنفيذ أطر تشــراوية ومؤســســية تتفع مع متطلبات ذل  

 الفصل وكيفية استفراض  ذا التنفيذ بففالية.
  

 الوثائق  

إعداد األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ الوالفات المســــــــــــندة إلى الفراع الفامل ورقة مفلومات أســــــــــــاســــــــــــية من 
(CAC/COSP/WG.4/2020/2) 

  
  اعتماد التقرير  - 4 

 شروعه.من المعمع أن ففتمد الفراع الفامل تقرارا عن اجتماعه، سوف تتولى األمانة إعداد م
  

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/2
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 الفنوان أو الوصف  البند  الوقت  التاراخ 

 افتتاح االجتماع  )أ(   1 13/ 00- 11/ 00 آب/أغسطس   31،  االثنين 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(   1  

 )أ( تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة  2 17/ 00- 15/ 00 

ال يدة والمبادرات في م ال  الممارسات   ( أ )   2  
الفساد: تفعاع ففالية  يكات م افحة   منع 

األمم المتحدة    من اتفاقية   6الفساد )المادة  
 ( لم افحة الفساد 

 )تابع(   )أ( تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة  2 13/ 00- 11/ 00 سبتمبر / أيلول   1،  الثالثام 

 توصيات أخرى  )ب(   2 17/ 00- 15/ 00 
    

 المستقبل في  األولواات   3 13/ 00- 11/ 00 أيلول/سبتمبر   2األرهفام،  

 اعتماد التقرار  4  
 
من جدول أعمال الدورة الحادفة عشرة لفراع  5و 4البندين بمن جدول األعمال باالقتران  2سوف يناقاش البند  )أ( 

الح ومي الدولي المفتوح الف واة  بين الفراع الفاملالتي سُتفّقد مشتركة ال ات لسال أثناماستفراض التنفيذ، 
 استفراض التنفيذ. وفراع المفني بمنع الفساد

   

 


