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*2101847*  

 الفر�ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضو�ة  
 المعني �منع الفساد

 2021حز�ران/یون�ه  18-16فیینا، 

  

   
   

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
  

 جدول األعمال المؤقت  
 

 المسائل التنظ�م�ة: -1

 افتتاح االجتماع؛  (أ)

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال. (ب)

 )1(تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة: -2

 الممارسات الجیدة والم�ادرات في مجال منع الفساد:  (أ)

�شـأن دور البرلمانات وسـائر الهیئات التشـر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ  مناقشـة مواضـ�ع�ة ‘1’ 
 االتفاق�ة؛

مناقشـــــــة مواضـــــــ�ع�ة �شـــــــأن دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســـــــ�ة في منع   ‘2’ 
 الفساد ومكافحته؛

 توص�ات أخرى. (ب)

 األولو�ات في المستقبل. -3

 اعتماد التقر�ر. -4

__________ 
،  8/7، المعنون "تعز�ز النزاهة في القطاع العام لدى الدول األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد"؛ والقرار 8/3القرار  )1( 

، المعنون "متا�عة إعالن مرَّاكش �شأن منع الفساد"؛ 8/8المعنون "تعز�ز فعال�ة هیئات مكافحة الفساد في التصدي للفساد"؛ والقرار 
، المعنون "تعز�ز تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزر�ة 8/11، المعنون "ق�اس الفساد"؛ والقرار 8/10والقرار 

،  8/13ائم التي تؤثر على البیئة"؛ والقرار ، المعنون "منع الفساد ومكافحته من حیث عالقته �الجر 8/12الصغیرة النام�ة"؛ والقرار 
المعنون "إعالن أبوظبي �شأن تعز�ز التعاون بین األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة وهیئات مكافحة الفساد على منع الفساد  

 ومكافحته �مز�د من الفعال�ة".
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 الشروح  
 

 المسائل التنظ�م�ة -1 
 

 افتتاح االجتماع (أ) 

ــاد یوم  ــو�ة المعني �منع الفســـ ــر للفر�ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــ ســـــوف ُ�فتتح االجتماع الثاني عشـــ
�مر�ز  ”M“، �المبنى ”M“، في قاعة الجلســـــــات العامة 00/11، الســـــــاعة 2021حز�ران/یون�ه  16األر�عاء  

في شـــــكل هجین   االجتماععقد �ُ ، من المتوقع حال�ا أن 19-رات المتعلقة �جائحة �وفیدفیینا الدولي. ورهنا �التطو 
م مز�د من المعلومات عن شكل  حضور�ا( في الوقت المناسب،   االجتماعو�المشار�ة عبر اإلنترنت). وسوف ُ�قدَّ

 وسُتتاح على الموقع الش�كي لالجتماع.  
  

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال (ب) 
 

، المعنون "متـا�عـة إعالن  8/8قرر مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد في قراره 
مراكش �شـأن منع الفسـاد"، أن یواصـل الفر�ق العامل عمله على إسـداء المشـورة وتقد�م المسـاعدة إلى المؤتمر في 

 تنفیذ والیته المتعلقة �منع الفساد، وأن �عقد الفر�ق اجتماعین على األقل قبل انعقاد دورة المؤتمر التاسعة.  

�شـأن  ، المعنون "إعالن أبوظبي8/13ت لالجتماع الثاني عشـر وفقا لقرار المؤتمر وقد أُعد جدول األعمال المؤق
تعز�ز التعاون بین األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســــــ�ة وهیئات مكافحة الفســــــاد على منع الفســــــاد ومكافحته 

ــائر    8/14�مز�د من الفعال�ة"، والقرار  المعنون "تعز�ز الممارســــــــات الجیدة المتعلقة بدور البرلمانات الوطن�ة وســــــ
ــاد �ج ــر�ع�ة في منع ومكافحة الفســــــــ ــكاله". وفي هذین القرار�ن، طلب المؤتمر إلى الفر�ق الهیئات التشــــــــ م�ع أشــــــــ

الـعامل أن ُیدرج في جدول أعـماله موضــــــــــــــوعا دور األجهزة العلـ�ا للرقا�ة الـمالـ�ة والمحـاســـــــــــــــ�ة في منع الفســــــــــــــاد 
 ومكافحته، ودور البرلمانات وسائر الهیئات التشر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة.

(انظر المرفق) وفقا لإلرشـادات الواردة في خطة عمل هیئات المؤتمر الفرع�ة، التي وأُعد تنظ�م األعمال المقترح 
�ــانون األول/د�ســــــــــــــمبر  20إلى  16اعتمــدهــا المؤتمر في دورتــه الثــامنــة المعقودة في أبو ظبي في الفترة من 

 التنفیذ.  من جدول األعمال �االشتراك مع فر�ق استعراض 2، من أجل إتاحة إمكان�ة النظر في البند 2019
  

 تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة -2 
 

د المؤتمر في قراره   ــدَّ ــاد من أجل منع الفســــــــاد    14إلى    5على أهم�ة تنفیذ المواد من    2/ 3شــــــ من اتفاق�ة مكافحة الفســــــ
ومكافحته. وفي القرار نفـسه، قرر المؤتمر إنـشاء فر�ق عامل حكومي دولي مؤقت مفتوح العـضو�ة لكي �ـسدي المـشورة  

 إلى المؤتمر و�ساعده في تنفیذ والیته المتعلقة �منع الفساد، وقرر أن �ضطلع هذا الفر�ق العامل �المهام التال�ة: 

 مساعدة المؤتمر في تطو�ر وتجم�ع المعارف في مجال منع الفساد؛ (أ) 

 والممارسات الوقائ�ة؛ت�سیر ت�ادل المعلومات والخبرات بین الدول ف�ما یتعلق �التدابیر  (ب) 

 ت�سیر جمع أفضل الممارسات في مجال منع الفساد وتعم�مها والترو�ج لها؛ (ج) 

مـساعدة المؤتمر على تـشج�ع التعاون بین جم�ع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع �غ�ة منع   (د)  
 الفساد. 
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ــتمرة التي یبذلها الفر�ق العام8/8ورحب المؤتمر، في قراره  ــیر ت�ادل المعلومات بین ، �الجهود المســــــــ ل في ت�ســــــــ
الدول األطراف، وشـدد على أهم�ة االسـتنتاجات والتوصـ�ات الصـادرة عن الفر�ق العامل في اجتماع�ه المعقودین  

 .2019أیلول/سبتمبر  6إلى  4ومن  2018أیلول/سبتمبر  7إلى  5في فیینا من 

ــل توفیر تلك المعلومات، �ما طلب إلى األمانة،  ــه، إلى الدول األطراف أن تواصـ وطلب المؤتمر، في القرار نفسـ
رهنا بتوافر موارد من خارج المیزان�ة، أن تواصـل عملها �اعت�ارها مرصـدا دول�ا، وذلك �الق�ام �أمور منها تحدیث 

 مات ذات الصلة ف�ه.الموقع الش�كي المواض�عي للفر�ق العامل، �إدراج المعلو 

، إلى األمــانــة أن تنظم جــداول األعمــال المؤقتــة لهیئــاتهــا الفرع�ــة �حیــث تتجنــب 6/1وطلــب المؤتمر، في قراره 
 تكرار المناقشات، مع مراعاة الوال�ات المسندة إلى تلك الهیئات.

ــأن ، إلى الفر�ق العامل أن یدرج موضـــــــوعا للمناقشـــــــة في اجتم8/13وطلب المؤتمر، في قراره   اعاته المقبلة �شـــــ
 تعز�ز دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة في مجال منع الفساد ومكافحته.

، إلى الفر�ق العامل أن یدرج دور البرلمانات وســـــــــــــائر الهیئات التشـــــــــــــر�ع�ة في 8/14وطلب المؤتمر، في قراره  
 عشر. تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة �بند من بنود جدول أعمال اجتماعه الثاني

وتماش�ا مع هذین القرار�ن، س�كون موضوعا المناقشة في االجتماع الثاني عشر هما "دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة  
 والمحاس�ة في منع الفساد ومكافحته" و"دور البرلمانات وسائر الهیئات التشر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة". 

ه الدعوة  2011آب/أغـسطس    24إلى    22و�ان الفر�ق العامل قد أوـصى، في اجتماعه المعقود في فیینا من   ، �أن ُتوجَّ
ــأن تنفـیذ أحـكام المواد قـید النظر،   إلى اـلدول األطراف قـبل ـ�ل اجتـماع من اجتـماـعاـته المقبـلة لكي تعرض خبراتـها �شـــــــــــ

ل أن �جري ذلك �اســتخدام قائمة التقی�م الذات  ي المرجع�ة و�ما �شــمل، عند اإلمكان، ما حققته من تجارب ناجحة  و�فضــَّ
وما واجهته من تحد�ات وما تحتاج إل�ه من مسـاعدة تقن�ة وما اسـتخلصـته من دروس في التنفیذ. وطلب الفر�ق العامل  

ت نقاش تضــم  إلى األمانة أن تعد ورقة معلومات أســـاســـ�ة تلخص تلك المعلومات، وقرر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقا 
 خبراء من البلدان التي قدمت ردودا �تاب�ة �شأن ما سُینظر ف�ه من مواض�ع ذات أولو�ة.  

ــرة لفر�ق    5و   4من جـدول األعمـال ـ�االقتران ـ�البـندین    2وســـــــــــــوف یـناَقش البـند   من جـدول أعمـال اـلدورة الـثانـ�ة عشـــــــــــ
 لعامل المعني �منع الفساد وفر�ق استعراض التنفیذ. استعراض التنفیذ أثناء الجلسات المشتر�ة التي سُتعقد بین الفر�ق ا 

  
 الممارسات الجیدة والم�ادرات في مجال منع الفساد (أ) 

 
 المناقشة المواض�ع�ة �شأن دور البرلمانات وسائر الهیئات التشر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة  ‘ 1’  

 
د للنظر في موضـوع دور البرلمانات وسـائر الهیئات ال تشـر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة بتنظ�م حلقات سـوف ُ�مهَّ

ــوع   ــأن هذا الموضــ ة من األمانة �شــ ــ�ة المعدَّ ــاســ ــاح�ا یتناول ورقة المعلومات األســ ــا إ�ضــ ــمل عرضــ نقاش، �ما �شــ
 استنادا إلى اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.

  
 األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاس�ة في منع الفساد ومكافحتهالمناقشة المواض�ع�ة �شأن دور  ‘2’ 

 
ــاد ومكافحته بتنظ�م  ــ�ة في منع الفســـ ــوع دور األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاســـ د للنظر في موضـــ ــوف ُ�مهَّ ســـ

ة من األمانة �شـــــــأن هذا  حلقات نقاش، �ما �شـــــــمل عرضـــــــا إ�ضـــــــاح�ا یتناول ورقة المعلومات األســـــــاســـــــ�ة المعدَّ
 الموضوع استنادا إلى اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.
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 الوثائق  
 

ــر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة  ــائر الهیئات التشـــ ــ�ة أعدتها األمانة عن دور البرلمانات وســـ ــاســـ ورقة معلومات أســـ
)CAC/COSP/WG.4/2021/2( 

األجهزة العل�ا للرقا�ة المال�ة والمحاسـ�ة في منع الفسـاد ومكافحته ورقة معلومات أسـاسـ�ة أعدتها األمانة عن دور 
)CAC/COSP/WG.4/2021/3( 
  

 توص�ات أخرى  (ب) 
 

، وطلب إلى األمانة أن 2015تشــــــر�ن الثاني/نوفمبر  6، المؤرخ 6/1، إلى قراره  7/1أشــــــار المؤتمر، في مقرره 
التنفیذ وســائر الهیئات الفرع�ة التي أنشــأها المؤتمر �حیث تتجنب تنظم جداول األعمال المؤقتة لفر�ق اســتعراض 

 تكرار المناقشات، مع مراعاة الوال�ات المسندة إلى تلك الهیئات.

، المعنون "المســـــــاعدة  5البند  � (ب) من جدول األعمال، المعنون "توصـــــــ�ات أخرى"، �االقتران    2وســـــــوف یناَقش البند  
التقن�ة"، من جدول أعمال الدورة الثان�ة عشـرة لفر�ق اسـتعراض التنفیذ أثناء الجلسـات المشـتر�ة التي سـُتعقد بین الفر�قین  

 . وستقدم األمانة تحدیثا شفو�ا عن تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة. 2020حز�ران/یون�ه    18و   17یومي  
  

 األولو�ات في المستقبل -3 
 

سـوف ُ�جرى نقاش �شـأن أولو�ات الفر�ق العامل في المسـتقبل ف�ما �خص إسـداء المشـورة إلى المؤتمر ومسـاعدته  
في تنفیذ والیته المتعلقة �منع الفســـــاد. وســـــوف �ســـــترشـــــد النقاش �المداوالت الســـــا�قة التي جرت في إطار الفر�ق 

تفاق�ة في إطار الدورة الثان�ة آلل�ة اســـــتعراض العامل، و�ذلك �االســـــتعراض الجاري لتنفیذ الفصـــــل الثاني من اال
تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســاد. وســُینظر في أهم�ة تنفیذ أطر تشــر�ع�ة ومؤســســ�ة تتفق مع متطل�ات 

 ذلك الفصل و��ف�ة استعراض هذا التنفیذ �فعال�ة.
  

 اعتماد التقر�ر -4 

ــكل الهجین من المزمع أن �عتمد الفر�ق العامل تقر�را ع الجتماع، من المرجح أن ُ�عتمد لن اجتماعه. ونظرا للشــــــ
 .إجراء الموافقة الصامتة عن طر�قاالجتماع التقر�ر �عد 
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 تنظ�م األعمال المقترح   
 

 العنوان أو الوصف  البند  التار�خ 

 2021حز�ران/یون�ه    16األر�عاء،     

 افتتاح االجتماع  (أ)   1 13/ 00- 11/ 00

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال  (ب)   1 

 (أ) تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة  2 

الممارسات الجیدة والم�ادرات في مجال منع الفساد:   ‘ 1(أ) ’   2 
المناقشة المواض�ع�ة �شأن دور البرلمانات وسائر  

 الهیئات التشر�ع�ة في تعز�ز تنفیذ االتفاق�ة 

 )  تا�ع تنفیذ قرارات المؤتمر ذات الصلة (   17/ 00- 15/ 00
   

 2021حز�ران/یون�ه    17الخم�س،  

الممارسات الجیدة والم�ادرات في مجال منع الفساد:   ‘ 2) (أ) ’ 2(  13/ 00- 11/ 00
المناقشة المواض�ع�ة �شأن دور األجهزة العل�ا للرقا�ة  

 المال�ة والمحاس�ة في منع الفساد ومكافحته 

 (أ) توص�ات أخرى  (ب)   2 17/ 00- 15/ 00

 2021حز�ران/یون�ه    18الجمعة،  
  

 ) تا�ع توص�ات أخرى (  (ب)   2 13/ 00- 11/ 00

 األولو�ات في المستقبل  3 17/ 00- 15/ 00

 اعتماد التقر�ر  4 
  

من جدول أعمال الدورة الثان�ة عشرة لفر�ق  5و 4من جدول األعمال �االقتران �البندین  2سوف یناَقش البند  (أ)
استعراض التنفیذ أثناء الجلسات المشتر�ة التي سُتعقد بین الفر�ق العامل المعني �منع الفساد وفر�ق 

 استعراض التنفیذ.
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