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   احلكومي الدويل املفتوح العضويةالفريق العامل
    املعين باسترداد املوجودات 

        ٢٠١٢أغسطس / آب٣١- ٣٠فيينا، 
    ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    

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

ملقترحـة ألنـشطة الفريـق العامـل خـالل الفتـرة       دة الـسنوات ا عرض خطـة العمـل املتعـدّ      -٢
٢٠١٥-٢٠١٢.  

  . وتوصيات الفريق العامل٤/٤حملة عامة عن التقّدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر   -٣
ــال املـــصادرة    -٤ ــاون يف جمـ ــشأن التعـ ــيعية بـ ــشة مواضـ ــادة : مناقـ ــترداد ( ٥٤املـ آليـــات اسـ

التعـاون الـدويل     (٥٥واملـادة   ) املمتلكات مـن خـالل التعـاون الـدويل يف جمـال املـصادرة             
  .)ألغراض املصادرة

منتدى املناقشات املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا فيهـا التحـّديات                -٥
  .واملمارسات اجليدة

  .منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  -٦
  .اعتماد التقرير  -٧
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      الشروح    
    لتنظيميةاملسائل ا  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات               ح اجتماعُ َتسُيفَت

  .٠٠/١٠ يف الساعة ٢٠١٢أغسطس / آب٣٠يوم اخلميس 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
اسـترداد  التعاون الدويل علـى  " املعنون ٤/٤ للقرار الجتماع وفقاًذا ات هل  األعمال املؤقَّ   جدولُ أُِعدَّ

 يف مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                   اعتمـده ، الـذي    "املوجودات
  .٢٠١١أكتوبر /األول تشرين ٢٨ إىل ٢٤ من املعقودة يف مراكش، املغرب، الرابعةدورته 

متكـني الفريـق العامـل مـن        بغية  وفقا للقرار املذكور    ) قانظر املرف (رح   األعمال املقتَ  وأُِعدَّ تنظيمُ 
  .املتاحةدمات املؤمترات خل احملدد ووفقاالنظر يف بنود جدول األعمال ضمن الوقت 

وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يوميا ُتوفَّر هلما الترمجة الشفوية بلغات األمـم املتحـدة                
  .الرمسية الست

    
  ل املتعّددة السنوات املقترحة ألنشطة الفريق العامل عرض خطة العم  - ٢  

    ٢٠١٥- ٢٠١٢خالل الفترة 
 إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل ر فيــه الــذي قــر١/٤َّ األوىل القــرار ورتــهداعتمــد املــؤمتر يف 

 ٦٣ مـن املـادة      ٤هذا الفريُق وفقـا للفقـرة       وأُنشئ  . مفتوح العضوية معين باسترداد املوجودات    
  .الفسادمم املتحدة ملكافحة من اتفاقية األ

 على األقـل قبـل      اجتماعني أن يعقد الفريق العامل       دوراته الثانية والثالثة والرابعة    ر املؤمتر يف  قرَّو
 . يف حـدود املـوارد املتاحـة        وذلـك  ، لكي يؤدي املهام املـسندة إليـه        للمؤمتر التاليةانعقاد الدورة   

  .٢٠١٥-٢٠١٢ل الفترة وسوف يعقد الفريق العامل أربعة اجتماعات خال
دة  جـدول أعمـال خطـة العمـل املتعـدّ          ُيعـدّ أن  ،  ٤/٤وطلب املؤمتر من الفريـق العامـل، يف قـراره           

وإضافة إىل ذلك، أوصى الفريـق العامـل يف اجتماعيـه    . ٢٠١٥ تنفيذها حىت عام   املقّررالسنوات  
ة الــيت  بــأن توضــع خطــة عمــل متعــددة الــسنوات ترشــده يف األنــشط ٢٠١١ و٢٠١٠يف عــامي 

  .سيضطلع هبا يف املستقبل
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 املقترحــات الــيت قّدمتــها الــدول ىلستند إتــ علــى الفريــق العامــل مــذكّرة مــن األمانــة وســُتعرض
  .٢٠١٥-٢٠١٢األطراف، وتتضّمن خطة عمل ألنشطة الفريق العامل خالل الفترة 

    
    الوثائق    

لفريــق العامــل قترحــة ألنــشطة ااملتعــددة الــسنوات املعمــل المــذكّرة مــن األمانــة بــشأن خطــة   
   ٢٠١٥-٢٠١٢لفتـــرة لاحلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العـــضوية املعـــين باســـترداد املوجـــودات،  

)(CAC/COSP/WG.2/2012/2  
    

     وتوصيات الفريق العامل٤/٤حملة عامة عن التقّدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر   - ٣  
  : من املهام التالية١/٤نة يف قرار املؤمتر تتألّف والية الفريق العامل املبيَّ

  مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  )أ(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعّددة األطـراف              )ب(  

  االتفاقية؛من حكام ذات الصلة األالقائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ 
  ؛بني الدولل املعلومات باستبانة املمارسات اجليدة وتعميمها تيسري تباد  )ج(  
ــدول      )د(   ــة وال ــاء الثقــة وتــشجيع التعــاون بــني الــدول الطالب ــات،  املبن ــة الطلب تلقّي

بتنظيم لقاءات جتمع بني السلطات املختصة ذات الصلة وهيئات مكافحـة الفـساد واملمارسـني               
  العمل مبثابة منتدى هلا؛بفساد، وة الالعاملني يف جمايل استرداد املوجودات ومكافح

  تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإعادة املوجودات؛  )ه(  
مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول األطراف، مبـا فيهـا االحتياجـات               )و(  

يـة  أّتمن أجـل منـع وكـشف عمليـات حتويـل العائـدات املت        القدراتالطويلة األمد، يف جمال بناء      
  .من الفساد وما تدّره من إيرادات أو فوائد، ومن أجل استرداد املوجودات

  .وسُتعرض على الفريق مذكّرة من األمانة بشأن تنفيذ املهام املتعلقة باسترداد املوجودات
    

    الوثائق    
تقريـر مرحلـي   :  املوجـودات لراميـة إىل اسـترداد  امذكّرة من األمانة بشأن تعزيز اجلهود الدولية   

  )CAC/COSP/WG.2/2012/3(املهام املتعلقة باسترداد املوجودات عن تنفيذ 
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آليات استرداد ( ٥٤املادة : مناقشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال املصادرة  - ٤  
التعاون الدويل  (٥٥واملادة ) املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة

    )ألغراض املصادرة
-٢٠١٢نوات املقترحة ألنشطة الفريق العامـل خـالل الفتـرة            الس مبوجب خطة العمل املتعددة   

، ســتركّز املناقــشة املواضــيعية الــيت ســُتعقد يف كــل جلــسة علــى مــواد معّينــة يف الفــصل  ٢٠١٥
وإىل أن ُتعتمــد خطــة العمــل هــذه، ُيقتــرح أن يــشمل اجتمــاع الفريــق  . اخلــامس مــن االتفاقيــة

آليــات اســترداد املمتلكــات مــن  ( ٥٤ادة املــ مناقــشة مواضــيعية بــشأن  ٢٠١٢العامــل يف عــام 
  ). التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥واملادة ) خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة

دة يف التنـسيق الـداخلي    اجليِّـ  املمارسـاتُ  ومن املواضيع ذات الصلة الـيت ميكـن تناوهلـا باملناقـشة           
أو تعــيني / وحــدات خمّصــصة وخبــصوص إجــراءات اســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك إنــشاء   

  .موظفني متخّصصني
وميكن أن يكون استخدام الشبكات ألغراض التعاون الدويل يف جمال املـصادرة وإنـشاء شـبكة         

ويف هــذا . عامليــة مــن جهــات االتــصال املعنيــة باســترداد املوجــودات نقطــتني إضــافيتني للنقــاش
العامل يف النظـر يف مـسألة إنـشاء شـبكة           أن يستمر الفريق    ،  ٤/٤الصدد، قّرر املؤمتر، يف قراره      

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     املعنية باسترداد املوجودات يف إطـار    عاملية من جهات االتصال     
 شبكة ممارسني ال يتداخل عملها مع عمل الشبكات القائمة وترمـي إىل تيـسري               لتكون ،الفساد

  .يف القضايا املتعلقة باسترداد املوجوداتسبل التعاون األجنع، خاصة تبادل املساعدة القانونية 
  . حبلقة نقاش٥٥ و٥٤وستبدأ املناقشة املتعلقة باملادتني 

    
منتدى املناقشات املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا فيها التحّديات   - ٥  

    واملمارسات اجليدة
 ملناقشة اجلوانـب العمليـة      حمفل توفري   بأمهية ٢٠١١يف اجتماعه املعقود يف عام      نّوه الفريق العامل    

 عــن فــضال عــن ذلــكوأعــرب . الســترداد املوجــودات، مبــا فيهــا التحــّديات واملمارســات اجليــدة
م مــن عــروض إيــضاحية للتــشريعات اجلديــدة املتعلقــة باســترداد املوجــودات، الــيت تقــديره ملــا قُــدِّ

األمانة بأن تسعى يف الدورات املقبلة      اعتمدهتا الدول األطراف امتثاال ألحكام االتفاقية، وأوصى        
  .إىل تشجيع تلك النهوج الرباغماتية

  .وستبدأ املناقشة املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات حبلقة نقاش
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    منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  - ٦  
فاقيـة واملـوقِّعني عليهـا علـى تعزيـز قـدرة            الـدولَ األطـراف يف االت     ،  ٤/٤حثّ املؤمتر، يف قـراره      

املــشرِّعني واملــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــدَّعني العــامني علــى معاجلــة      
ــة،      ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــاالت املـ ــا يـــشمل جمـ ــودات، مبـ ــترداد املوجـ ــة باسـ ــسائل املتعلقـ املـ

 املـصادرة غـري املـستندة إىل صـدور حكـم             وحيثما كـان مناسـباً     ،واملصادرة، واملصادرة اجلنائية  
هـا  باإلدانة وفقاً للقـوانني الداخليـة وأحكـام االتفاقيـة، واإلجـراءات القـضائية املدنيـة، كمـا حثّ                  

. على إيالء أعظم قدر من االهتمام لتوفري املساعدة التقنية يف تلك اجملاالت، بنـاء علـى الطلـب                 
 مبــادرات ترمــي إىل تقــدمي املــساعدة يف  علــى املــضي يف اســتحداثوإضــافة إىل ذلــك، شــّجع 

  .قضايا استرداد املوجودات بناًء على طلب الدول األطراف
، بالـدول األطـراف أن تعـزِّز القـدرة     ٢٠١١وأهاب الفريق العامل، يف اجتماعه املعقود يف عـام          

  .على جتميد املوجودات وضبطها ومصادرهتا
  .اعدة التقنية حبلقة نقاشوستبدأ املناقشة املتعلقة ببناء القدرات واملس

    
    اعتماد التقرير  - ٧  

  . أن يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه ستتوىل األمانة إعداد مشروعهاملزَمعمن 



 

6 V.12-53955 

 

CAC/COSP/WG.2/2012/1  

      املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 والوقت التاريخ
بند جدول 
 الوصفالعنوان أو  األعمال

   أغسطس/ آب٣٠اخلميس، 

  افتتاح االجتماع )أ (١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 

عرض خطة العمل املتعددة السنوات املقترحة  ٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٢ألنشطة الفريق العامل خالل الفترة 

 ٤/٤حملة عامة عن التقّدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر   ٣ 
  وتوصيات الفريق العامل

: عية بشأن التعاون يف جمال املصادرةمناقشة مواضي ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
آليات استرداد املمتلكات من خالل ( ٥٤املادة 

 ٥٥واملادة ) التعاون الدويل يف جمال املصادرة
 )التعاون الدويل ألغراض املصادرة(

   أغسطس/ آب٣١اجلمعة، 

: مناقشة مواضيعية بشأن التعاون يف جمال املصادرة ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 استرداد املمتلكات من خالل آليات( ٥٤املادة 

 ٥٥واملادة ) التعاون الدويل يف جمال املصادرة
 )تابع) (التعاون الدويل ألغراض املصادرة(

منتدى املناقشات املتعلقة باجلوانب العملية السترداد   ٥  
  املوجودات، مبا فيها التحّديات واملمارسات اجليدة

ناء القدرات واملساعدة منتدى املناقشات املتعلقة بب ٦ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 التقنية

 اعتماد التقرير ٧ 

  


