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250618    250618    V.18-04244 (A)

*1804244*  

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 
  العضوية املعين مبنع الفساد 

        ٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٧-٥فيينا، 
      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
      ت جدول األعمال املؤقَّ   

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

ية ملكافحة الفســـــــاد"، و ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر  -٢ تدابري الوقائ  ٧/٦قراره املعنون "تعزيز ال
  املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد":

من  ٧من املادة  ٤(الفقرة  مناقشــة مواضــيعية حول منع وإدارة تضــارب املصــاحل  (أ) 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)؛

ــــة بإقرارات الذمة املالية واإلفصــــاح عن   (ب)  ــــيعية حول النظم اخلاص ــــة مواض مناقش
ملادة  ٥تضـــــــارب املصـــــــاحل (الفقرة  ية األمم املتحدة ملكافحة  ٨من ا فاق من ات

  الفساد).
  التوصيات واألولويات املقبلة.  -٣
  اد التقرير.اعتم -٤
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      الشروح     
    املسائل التنظيمية -١ 

    افتتاح االجتماع  (أ) 
ســــُيفَتتح اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــوية املعين مبنع الفســــاد يف الســــاعة 

  .٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥، األربعاءمن يوم  ٠٠/١٥
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) 
، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشــأن منع الفســاد"، أن يواصــَل الفريُق ٧/٦املؤمتُر، يف قراره قرَّر 

العامل عمله على إسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن منع 
قاد دورة املؤمتر ا بل انع ماعني على األقل ق قَد الفريق اجت نة. وأقرَّ املؤمتر، الفســـــــاد، وأن يع ثام ل

ــــــتعراض التنفيذ يف دورته ٧/١  مقرَّره يف ــــــنوات اليت اعتمدها فريق اس ، خطة العمل املتعددة الس
ستأنفة ( سابعة امل عات ، املرفق األول)، واجلدول الزمين لالجتماCAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1ال

  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧يف  املعقودالذي أقره املكتب املوسَّع يف اجتماعه 
قًا لقرار املؤمتر قد و ماع وف هلذا االجت جدول األعمال املؤقَّت  عدَّ  تدابري ٧/٥ُأ ، املعنون "تعزيز ال

الوقائية ملكافحة الفســــاد"، الذي قرر فيه املؤمتر أن يقوم الفريق العامل بإدراج مســــألة اســــتخدام 
كموضــوع للمناقشــة  النظم اخلاصــة بإقرارات الذمة املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحلوفعالية 

  .٢٠١٨خالل عام 
لتمكني الفريق  ،أعاله ةاملــذكور اتُأعــدَّ تنظيم األعمــال املقترح املرفق هبــذه الوثيقــة وفقــًا للقرارو

ص لذلك ووفقًا خلدمات  العامل من النظر يف بنود جدول األعمال ضــــــمن حدود الوقت املخصــــــَّ
 ٥من عقد مخس جلسات عامة، واحدة بعد ظهر يوم املؤمترات املتاحة. وسوف متكن املوارد املتاحة 

مع ، ٢٠١٨أيلول/ سبتمرب  ٧، واثنتني يف ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٦، واثنتني يف ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 
  لألمم املتحدة.الست توفري ترمجة شفوية كاملة باللغات الرمسية 

    
املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد"،  ٧/٥تنفيذ قراري املؤمتر  -٢ 

   اكش بشأن منع الفساد""متابعة إعالن مرَّ املعنون ٧/٦و
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ١٤إىل  ٥تنفيذ املواد ما لعلى  ٣/٢شدَّد املؤمتر يف قراره 

ته. ويف القرار نفســـه أيضـــًا، قرَّر املؤمتر إنشـــاء فريق عامل حكومي نع الفســـاد ومكافحملمن أمهية 
ساعده يف تنفيذ واليته املتعلقة مبنع  دويل مؤقَّت مفتوح العضوية لكي يسدي املشورة إىل املؤمتر وي

  الفساد، وقرَّر أيضًا أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:
  املعارف يف جمال منع الفساد؛مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع   (أ)  
  تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛  (ب)  
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها وتروجيها؛  (ج)  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1
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مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة وقطاعات  (د) 
  املجتمع بغية منع الفساد.
صلة اليت يبذهلا الفريق العامل ٧/٦ورحب املؤمتر، يف قراره  تيسري تبادل املعلومات بني ل، باجلهود املتوا

الدول األطراف، وشدد على أمهية االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعيه 
  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢املعقودين يف فيينا من 

سه يف القرار ،وطلب املؤمتر صل توفري تلك املعلومات، كما طلب إىل  ،نف إىل الدول األطراف أن توا
ا، وذلك بالقيام األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل عملها بصفتها مرصدًا دوليًّ

  .فيه ضيعي للفريق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلةبأمور منها حتديث املوقع الشبكي املوا
نة، ، ٦/١وطلب املؤمتر يف قراره  ئات الفرعية اليت إىل األما تة للهي جداول األعمال املؤقَّ أن تنظم 

  أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل كل منها.
ن يقوم الفريق العامل بإدراج مسألة استخدام النظم اخلاصة بإقرارات ، أ٧/٥وقرر املؤمتر، يف قراره 

الذمة املالية واإلفصــــاح عن تضــــارب املصــــاحل ومدى فعاليتها كموضــــوع للمناقشــــة خالل عام 
ن للمناقشة يف االجتماع التاسع فيما بني الدورات ان املطروحاومن مث، سيكون املوضوع. ٢٠١٨

  كما يلي: ،٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧إىل  ٥الفترة من  يفللفريق العامل، املقرر عقده يف فيينا 
األمم املتحدة  من اتفاقية ٧من املادة  ٤منع وإدارة تضــــــارب املصــــــاحل (الفقرة  (أ) 

  ملكافحة الفساد)؛
من  ٥مة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل (الفقرة النظم اخلاصة بإقرارات الذ (ب) 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد). ٨  املادة
آب/أغســــــطس  ٢٤إىل  ٢٢يف فيينا من عقود امل قد أوصــــــى، يف اجتماعه املوكان الفريق الع

شأن الدول األطراف قبل كل اجتماع من اجتماعاته املقبلة إىل عرض جتار ُتدعى، بأن ٢٠١١ هبا ب
تنفيذ أحكام املواد قيد النظر، مبا يشــمل عند اإلمكان ما حققته من جناح وما صــادفته من حتديات 

أن تستعمل  مع تفضيلاحتاجت إليه من مساعدة تقنية وما استخلصته من دروس يف التنفيذ،  وما
د ورقات معلومات يف ذلك قائمة التقييم الذايت املرجعية. وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تع

أســـاســـية ُتجَمع فيها املعلومات املقدَّمة، وقرَّر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش يشـــارك فيها 
 خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردودًا كتابية بشأن ما ينظر فيه من مواضيع ذات أولوية. 

    
من اتفاقية  ٧من املادة  ٤حول منع وإدارة تضارب املصاحل (الفقرة  مناقشة مواضيعية (أ) 

    املتحدة ملكافحة الفساد) األمم
تشـــمل عرضـــًا  بتنظيم حلقة نقاش للنظر يف موضـــوع منع وإدارة تضـــارب املصـــاحل ميهدســـوف 

ًا إىل األمانة بشـــأن هذا املوضـــوع اســـتناد عدَّهتاأورقة املعلومات األســـاســـية اليت  يتناولإيضـــاحيًّا 
  اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.
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مناقشة مواضيعية حول النظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل  (ب) 
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)  ٨من املادة  ٥(الفقرة 
 بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحلللنظر يف موضوع النظم اخلاصة ميهد سوف 

األمانة بشأن  عدَّهتاأتشمل عرضًا إيضاحيًّا يتناول ورقة املعلومات األساسية اليت  بعقد حلقة نقاش
  هذا املوضوع استنادًا إىل اإلسهامات الواردة من الدول األطراف قبل عقد االجتماع.

    
    الوثائق    

 ٧من املادة  ٤إعداد األمانة عن منع وإدارة تضــارب املصــاحل (الفقرة ورقة معلومات أســاســية من 
  ) CAC/COSP/WG.4/2018/2من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) (

ــية من إعداد األمانة عن النظم اخلاصــة بإقرارات الذمة ا ــاس ملالية واإلفصــاح عن ورقة معلومات أس
من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســــــــاد)  ٨من املــادة  ٥تضــــــــارب املصــــــــاحل (الفقرة 

)CAC/COSP/WG.4/2018/3(  
    

    التوصيات واألولويات املقبلة  -٣ 
، وكذلك ما سـيقوم ٧/٦و ٧/٥قراري املؤمتر  سـوف جيرى نقاش بشـأن التوصـيات املتعلقة بتنفيذ

به الفريق العامل مســتقبًال من أعمال يف جمال إســداء املشــورة إىل املؤمتر ومســاعدته على أداء مهام 
  واليته املتعلقة مبنع الفساد، وذلك على ضوء قرارات املؤمتر ذات الصلة.

    
    الوثائق    

يذ قراري  لة تنف حا نة عن  ما عداد األ حدة تقرير من إ ية األمم املت فاق لدول األطراف يف ات مؤمتر ا
  ) CAC/COSP/WG.4/2018/4( ٧/٦و ٧/٥ملكافحة الفساد 

    
    اعتماد التقرير -٤ 

  مشروعه.من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريرًا عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد 
   

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2018/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2018/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2018/4
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    املرفق
     تنظيم األعمال املقترح 

 العنوان أو الوصف البند الوقت التاريخ

 افتتاح االجتماع (أ)١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ أيلول/سبتمرب ٥، األربعاء

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)١  

حول منع وإدارة  مناقشة مواضيعية (أ) ٢  
 ٧من املادة  ٤تضارب املصاحل (الفقرة 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 الفساد) 

مناقشة مواضيعية حول منع وإدارة  )أ( ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أيلول/سبتمرب ٦، اخلميس
 ٧من املادة  ٤تضارب املصاحل (الفقرة 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 )تابع( الفساد)

مناقشة مواضيعية حول النظم اخلاصة  (ب) ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ أيلول/سبتمرب ٦، اخلميس
بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن 

 ٨من املادة  ٥تضارب املصاحل (الفقرة 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)

 التوصيات واألولويات املقبلة  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ أيلول/سبتمرب ٧اجلمعة، 

 اعتماد التقرير ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ أيلول/سبتمرب ٧اجلمعة، 

 


