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210422    210422    V.22-01578 (A) 

*2201578*  

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني بمنع الفساد 

 2022حزيران/يونيه    17-15فيينا،  

  

   
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح    
 

 جدول األعمال المؤقت  

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

 ( 1) تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة: -2

 الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد: )أ( 

واالتصــــاالت م  مناقشــــة مواةــــي ية ششــــلن التشــــجيع علج اســــتلداا ت نولوجيات الم لومات  ‘1’
 أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد؛

مناقشـة مواةـي ية ششـلن التحد ات والممارسـات الجيدة في مجاالت التووية والت ليم والتدري   ‘2’
 والبحوث المت لقة شمكافحة الفساد؛

 توصيات أخرى. )ب( 

بير الرامية إلج منع الفســاد ومكافحته متاش ة نتائج الدورة االســتانائية للجم ية ال امة ششــلن التحد ات والتدا -3
 وت زيز الت اون الدولي.

 األولويات في المستقبل. -4

 اعتماد التقرير. -5

 __________ 

األجهزة ال ليا للرقاشة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد علج الم نون "متاش ة إعالن أبوظبي ششلن ت زيز الت اون بي    3/ 9القرار  (1) 
الم نون "متاش ة   9/6منع الفساد ومكافحته شمزيد م  الف الية، واستلداا ت نولوجيات الم لومات واالتصاالت في هذا الصدد"؛ القرار 

 إعالن مراكش ششلن منع الفساد". 
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 الشروح  
 

 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح االجتماع )أ( 

ســـــوت   فتتت االجتماع الاال  عشـــــر للفريل ال امل الحكومي الدولي المفتوح ال يـــــوية الم ني شمنع الفســـــاد يوا 
شمركز  ”M“، شالمبنج ”M“، في قاعة الجلســـــــــات ال امة 00/10، الســـــــــاعة  2022حزيران/يونيه    15األرب اء  

(، م  المقرر حـاليـا أن    قـد 19-كورونـا )كوفيـدفيينـا الـدولي. ورهنـا شـالتتورات المت لقـة شجـائحـة مر  فيرو   
االجتماع شالحيــور الشــلصــي. وعلج الرأم م  أن المشــاركي  ســيتمكنون م  متاش ة الوقائع عبر ا نترن ، إال 
ا  أنه ل  ت ون هناك ســـــوى فرو محدودة لبدالء ببيانات ع  ش  د، م  خالل المنصـــــة ا ل ترونية. وســـــوت   قد 

 .ع  شكل االجتماع في الوق  المناس ، وست تاح علج الموقع الشبكي لالجتماع مزيد م  الم لومات
 
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

، الم نون "متـاش ـة إعالن  9/6قرر مؤتمر الـدول األررات في اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــــاد في قرار   
مل عمله علج إسـداء المشـورة وتقد م المسـاعدة إلج المؤتمر في  مراكش ششـلن منع الفسـاد"، أن يواصـل الفريل ال ا

 تنفيذ واليته المت لقة شمنع الفساد، وأن   قد الفريل اجتماعي  علج األقل قبل ان قاد دورة المؤتمر ال اشرة.

 الم نون "ت زيز الت ليم   8/ 9وقـد أ عـد  جـدول األعمـال المؤقـ  لالجتمـاع الاـالـ  عشـــــــــــــــر وفقـا لقرار المؤتمر  
الم نون "متاش ة إعالن أبوظبي ششـــــــــــلن ت زيز   3/ 9والتووية والتدري  في مجال مكافحة الفســـــــــــاد"، والقرار  

الت اون بي  األجهزة ال ليا للرقاشة المالية والمحاســــــــبة وهيئات مكافحة الفســــــــاد علج منع الفســــــــاد ومكافحته  
ــاالت في   ــتلداا ت نولوجيات الم لومات واالتصــــ ــدد". وفي هذي  القراري ، شمزيد م  الف الية، واســــ هذا الصــــ

رل  المؤتمر إلج الفريل ال امل أن ي درج في جدول أعماله موةــــــــوعي التحد ات والممارســــــــات الجيدة في  
مجاالت التووية والت ليم والتدري  والبحوث المت لقة شمكافحة الفســاد، والتشــجيع علج اســتلداا ت نولوجيات  

 تفاقية. الم لومات واالتصاالت م  أجل تنفيذ اال 

ــادات الواردة في ختة عمل هيئات المؤتمر الفروية للفترة  وأ عد  تنظيم األعمال المقترح )انظر المرفل( وفقا لبرشـ
، م  أجل إتاحة إمكانية النظر  2022آذار/مار   1، التي اعتمدها المكت  الموسـع للمؤتمر في 2022-2023

 ريل است را  التنفيذ.م  جدول األعمال شاالشتراك مع ف 3و 2في البندي   
 
 

 تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة -2 

د المؤتمر في قرار    م  اتفاقية مكافحة الفســـــــــــــاد م  أجل منع   14إلج  5علج أهمية تنفيذ المواد م    3/2شـــــــــــــد 
ــوية ل ي  ــاء فريل عامل حكومي دولي مؤق  مفتوح ال يـ ــه، قرر المؤتمر إنشـ ــاد ومكافحته. وفي القرار نفسـ الفسـ
 ســدا المشــورة إلج المؤتمر ويســاعد  في تنفيذ واليته المت لقة شمنع الفســاد، وقرر أن  يــتلع هذا الفريل ال امل 

 شالمهاا التالية:

 مساعدة المؤتمر في تتوير وتجميع الم ارت في مجال منع الفساد؛ )أ( 

 ارسات الوقائية؛تيسير تبادل الم لومات واللبرات بي  الدول فيما يت لل شالتدابير والمم )ب( 

 تيسير جمع أفيل الممارسات في مجال منع الفساد وت ميمها والترويج لها؛ )ج( 
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مساعدة المؤتمر علج تشجيع الت اون بي  جميع أصحاب المصلحة وقتاعات المجتمع شغية  )د( 
 منع الفساد.

جهود م  أجـل توفير م لومـات ع    شمـا أبـدتـه الـدول األررات م  التزاا ومـا بـذلتـه م    6/ 9ورحـ   المؤتمر في قرار  
الممارسـات الجيدة في مجال منع الفسـاد تقوا األمانة شجم ها وتنظيمها ونشـرها في سـياا أداء مهامها بوصـفها مرصـدا  
دوليا، ورل  إلج الدول األررات أن تواصــــل توفير تلم الم لومات، ورل  إلج األمانة أن تواصــــل، رهنا بتوافر موارد  

ة، عملها شاعتبارها مرصــدا دوليا، وذلم شالاياا شلمور منها تحدي  الموقع الشــبكي المواةــي ي للفريل  م  خارج الميزاني 
 ال امل الحكومي الدولي المفتوح ال يوية الم ني شمنع الفساد شالم لومات ذات الصلة. 

ة التي أنشـــــــــــــــلهــا  ، إلج األمــانــة أن تنظم جــداول األعمــال المؤقتــة للهيئــات الفرويــ 6/1ورلــ  المؤتمر، في قرار  
 المؤتمر شحي  تتجن  ت رار المناقشات، مع مراعاة الوال ات المسندة إلج تلم الهيئات.

ــائر الهيئات  9/3ورل  في قرار   ــاد وســ إلج الفريل ال امل الحكومي الدولي المفتوح ال يــــوية الم ني شمنع الفســ
ت زيز اســــــــتلداا ت نولوجيات الم لومات الفروية إدراج موةــــــــوع للمناقشــــــــة في اجتماعاتها المقبلة ششــــــــلن كي ية 

 واالتصاالت لتنفيذ االتفاقية.

، إلج الفريل ال امل أن   قد حلقة نقاش ششــــــلن التحد ات والممارســــــات الجيدة في  9/8ورل  المؤتمر، في قرار   
 مجاالت التووية والت ليم والتدري  والبحوث المت لقة شمكافحة الفساد في دورته الاالاة عشـرة.

وتماشيا مع هذ  القرارات وقرار مكت  المؤتمر، سيكون الموةوعان اللذان سي ناقشان في الدورة الاالاة عشرة هما 
"التشـــجيع علج اســـتلداا ت نولوجيات الم لومات واالتصـــاالت م  أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفســـاد" و"التحد ات  

   والبحوث المت لقة شمكافحة الفساد".والممارسات الجيدة في مجاالت التووية والت ليم والتدري 

ه الدعوة  2011آب/أأـست     24إلج    22وكان الفريل ال امل قد أوـصج، في اجتماعه الم قود في فيينا م    ، شلن ت وج 
ــلن تنفـيذ أحـكاا المواد قـيد النظر،   إلج اـلدول األررات قـبل ـكل اجتـماع م  اجتـماـعاـته المقبـلة ل ي ت ر  خبراتـها ششـــــــــــ

ل أن    جرا ذلم شاســتلداا قائمة التقييم الذاتي المرج ية وبما  شــمل، عند ا مكان، ما حققته م  تجارب ناجحة ويفيــ 
وما واجهته م  تحد ات وما تحتاج إليه م  مسـاعدة تقنية وما اسـتللصـته م  درو  في التنفيذ. ورل  الفريل ال امل  

، وقرر أن ت  قد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش تيـــم إلج األمانة أن ت د ورقة م لومات أســـاســـية تللا تلم الم لومات 
 خبراء م  البلدان التي قدم  ردودا كتابية ششلن ما سي نظر فيه م  مواةيع ذات أولوية.  

م  جدول أعمال الدورة الاالاة عشــــــــرة   5و   4م  جدول األعمال شاالقتران شالبندي    2وســـــــــوت ي ناق ش البند  
سـات المشـتركة التي سـت  قد بي  الفريل ال امل الم ني شمنع الفسـاد وفريل لفريل اسـت را  التنفيذ أثناء الجل 

 است را  التنفيذ. 
 
 

 الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد )أ( 

مناقشة مواضيعية بشأن التشجيع على استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية  ‘ 1’ 
 الفساد مكافحة 

د للنظر في موةوع التشجيع علج استلداا ت نولوجيات الم لومات واالتصاالت م  أجل تنفيذ اتفاقية  سوت   مه 
ة م   مكافحة الفســــاد بتنظيم حلقات نقاش، شما  شــــمل عرةــــا إ يــــاحيا يتناول ورقة الم لومات األســــاســــية الم د 

 ردة م  الدول األررات قبل عقد االجتماع.األمانة ششلن هذا الموةوع استنادا إلج ا سهامات الوا
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مناقشة مواضيعية بشأن التحديات والممارسات الجيدة في مجاالت التوعية والتعليم والتدريب والبحوث   ‘ 2’ 
 المتعلقة بمكافحة الفساد 

د للنظر في موةـــــــوع التحد ات والممارســـــــات الجيدة في مجاالت التووية والت ليم والتدري  والبحو  ث ســـــــوت   مه 
المت لقة شمكافحة الفســـــاد بتنظيم حلقات نقاش، شما  شـــــمل عرةـــــا إ يـــــاحيا يتناول ورقة الم لومات األســـــاســـــية  

ة م  األمانة ششلن هذا الموةوع استنادا إلج ا سهامات الواردة م  الدول األررات قبل عقد االجتماع.  الم د 

 
 

 الوثائق  

جيع علج استلداا ت نولوجيات الم لومات واالتصاالت م  أجل  ورقة م لومات أساسية أعدتها األمانة ششلن التش
 (CAC/COSP/WG.4/2022/2تنفيذ االتفاقية )

ورقة م لومات أســاســية أعدتها األمانة ششــلن التحد ات والممارســات الجيدة في مجاالت التووية والت ليم والتدري  
 (CAC/COSP/WG.4/2022/3البحوث المت لقة شمكافحة الفساد )و 
 
 

 توصيات أخرى  )ب( 

ــار المؤتمر، في مقرر   ، ورل  إلج األمانة أن 2015تشــــــــري  الااني/نوفمبر   6المؤرخ  6/1، إلج قرار   7/1أشــــــ
فريل اســت را  التنفيذ وســائر الهيئات الفروية التي أنشــلها المؤتمر شحي  تتجن  تنظم جداول األعمال المؤقتة ل

 ت رار المناقشات، مع مراعاة الوال ات المسندة إلج تلم الهيئات.

، الم نون  5)ب( م  جـدول األعمــال، الم نون "توصــــــــــــــيــات أخرى"، شـاالقتران شـالبنــد    2وســــــــــــــوت ي نــاق ش البنــد  
جدول أعمال الدورة الاالاة عشـــرة لفريل اســـت را  التنفيذ أثناء الجلســـات المشـــتركة التي "المســـاعدة التقنية"، م  
 . وستقدا األمانة تقريرا ع  تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة.2022حزيران/يونيه  17ست  قد بي  الفريقي  في 

 
 

 الوثائق  

 (CAC/COSP/WG.4/2022/4تقرير األمانة ع  حالة تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة )
 
 

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته  - 3 
 وتعزيز التعاون الدولي 

ا عالن  2021حزيران/يونـيه   4إلج  2 قودة في الفترة م   اعتمـدت الجم ـية ال ـامـة في دورتهـا االســــــــــــــتاـنائـية الم
السياسي الم نون "التزامنا المشترك شال مل شف الية علج التصدا للتحد ات وتنفيذ التدابير الرامية إلج منع الفساد 

ــياســـــــــ  ــاء، في جملة أمور، بتنفيذ هذا ا عالن الســـــــ ي  ومكافحته وت زيز الت اون الدولي". والتزم  الدول األعيـــــــ
ودع  المؤتمر، بوصــفه الهيئة الت اهد ة التي تتحمل المســؤولية الرئيســية ع  ت زيز واســت را  تنفيذ االتفاقية، 

 إلج متاش ة هذا ا عالن السياسي والبناء عليه.

ه المؤتمر، في قرار    ــافة إلج ذلم، وج  ــدا  9/2وبا ةــــــــ ــترك شال مل شف الية علج التصــــــــ الم نون "التزامنا المشــــــــ
ــتانائية   للتحد ات ــاد ومكافحته وت زيز الت اون الدولي: متاش ة الدورة االســـــــــــ وتنفيذ التدابير الرامية إلج منع الفســـــــــــ

ــبة   ــاد"، هيئاته الفروية إلج أن تتلذ، في إرار وال اتها، التدابير المناســـــــــــ للجم ية ال امة م  أجل مكافحة الفســـــــــــ
 لمتاش ة ا عالن السياسي. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2022/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2022/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2022/4
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ــج إدراج هذا البند، الذا  ــت را  التنفيذ، مع ختة عمل ويتماشـ ــتركة مع فريل اسـ ــي نظر فيه في اجتماعات مشـ سـ
، علج أن 2022آذار/مار   1، التي اعتمـدها مكـت  المؤتمر في 2023-2022الهيـئات الفروـية للمؤتمر للفترة 

  كون مفهوما أنها قابلة لمزيد م  الت ديالت الموةووية.

 في إرار هذا البند، التدابير المناسبة لمتاش ة ا عالن السياسي.ووفقا لذلم، ي توق ع م  الفريل أن يناقش، 

م  جدول أعمال الدورة الاالاة عشـــــــرة لفريل اســـــــت را    6م  جدول األعمال شاالقتران شالبند    3وســـــــوت ي ناق ش البند  
 را  التنفيذ. التنفيذ أثناء الجلسات المشتركة التي ست  قد بي  الفريل ال امل الم ني شمنع الفساد وفريل است  

 
 

 األولويات في المستقبل -4 

سـوت   جرى نقاش ششـلن أولويات الفريل ال امل في المسـتقبل فيما  لا إسـداء المشـورة إلج المؤتمر ومسـاعدته 
في تنفيذ واليته المت لقة شمنع الفســـــاد. وســـــوت  ســـــترشـــــد النقاش شالمداوالت الســـــاشقة التي جرت في إرار الفريل 

وكذلم شاالســـــت را  الجارا لتنفيذ الفصـــــل الااني م  االتفاقية في إرار الدورة الاانية الية اســـــت را  ال امل، 
تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد. وســي نظر في أهمية تنفيذ أرر تشــري ية ومؤســســية تتفل مع متتلبات 

 ذلم الفصل وكي ية است را  ذلم التنفيذ شف الية.

 
 

 التقريراعتماد  -5 

 م  المزمع أن   تمد الفريل ال امل تقريرا ع  اجتماعه.
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 المرفق  
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 ال نوان أو الوصف    البند  التاريخ والوق    

   2022حزيران/يونيه    15األربعاء،    
  

 افتتاح االجتماع  )أ(   1 13/ 00– 10/ 00
 األعمال إقرار جدول األعمال وتنظيم   )ب(   1 
الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد: مناقشة   ‘ 1’  )أ(   2 

مواةي ية ششلن التشجيع علج استلداا ت نولوجيات  
 الم لومات واالتصاالت م  أجل تنفيذ االتفاقية 

الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد:  ‘ 2’  ( )أ( 2)  18/ 00- 15/ 00
مواةي ية ششلن التحد ات والممارسات الجيدة مناقشة 

في مجاالت التووية والت ليم والتدري  والبحوث المت لقة  
 شمكافحة الفساد 

 2022حزيران/يونيه    16الخميس، 
  

 توصيات أخرى  )ب(   2 13/ 00– 10/ 00
 ( تاشع توصيات أخرى )  )ب(   2 18/ 00- 15/ 00

 2022حزيران/يونيه    17الجمعة، 

  

متاش ة نتائج الدورة االستانائية للجم ية ال امة ششلن   )أ( 3 13/ 00– 10/ 00
التحد ات والتدابير الرامية إلج منع الفساد ومكافحته وت زيز  

 الت اون الدولي 
 األولويات في المستقبل  4 

 اعتماد التقرير  5 18/ 00- 15/ 00
 

م  جدول أعمال الدورة الاالاة عشـرة لفريل اسـت را  التنفيذ أثناء   6شاالقتران شالبند  م  جدول األعمال   3سـوت ي ناق ش البند  )أ( 
 الجلسات المشتركة التي ست  قد بي  الفريل ال امل وفريل است را  التنفيذ.

 


