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   احلكومي الدويل املفتوح العضويةالفريق العامل
  املعين باسترداد املوجودات

        ٢٠١٣أغسطس / آب٣٠- ٢٩فيينا، 
      ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ    

 :املسائل التنظيمية  -١

 افتتاح االجتماع؛  )أ(  

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

  .نفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجوداتحملة عامة عن التقدُّم احملرز يف ت  -٢
ــدى  -٣ ــشأن منت ــز ب ــا    تعزي ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــشة   اجلوان ــك مناق يف ذل

  .التحّديات واملمارسات اجليدة
املناقـشات املواضـيعية    ببشأن آخر املعلومات والتطورات املستجدة فيمـا يتعلـق          منتدى    -٤

 .اليت دارت يف الدورة السابقة

  :املناقشات املواضيعية  -٥
ــشة مواضــيع   )أ(   ــادة  مناق ــشأن امل ــاون اخلــاص  (٥٦ية ب ــادة ) التع وحــدة  (٥٨وامل

  ؛ من االتفاقيةذات الصلةاألخرى  واملواد) املعلومات االستخبارية املالية
آليـات   (٥٤املـادة   :  التجميد واحلجز   التعاون يف جمال   مناقشة مواضيعية بشأن    )ب(  

 ٥٥املـادة   و) استرداد املمتلكات من خالل التعاون الـدويل يف جمـال املـصادرة           
ــصادرة  ( ــراض املـ ــدويل ألغـ ــاون الـ ــصلة  ) التعـ ــرى ذات الـ ــواد األخـ ــنواملـ  مـ

  .االتفاقية
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  .ناء القدرات واملساعدة التقنية بولح جراء مناقشاتإلمنتدى   -٦
  .اعتماد التقرير  -٧
   

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
ــل احل    ــق العام ــاع الفري ــتح اجتم ــترداد     ســوف ُيفت ــين باس ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت كــومي ال

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٣أغسطس / آب٢٩املوجودات يوم اخلميس 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
ــدَّ جــدول األعمــال املؤقَّــ   ــرار   أُِع ــاً للق ــون ٤/٤ت لالجتمــاع وفق ــى   " املعن ــدويل عل ــاون ال التع

ؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              ، الذي اعتمده م   "استرداد املوجودات 
 تــشرين ٢٨ إىل ٢٤ يف مــراكش، املغــرب، يف الفتــرة مــن  املعقــودةالفــساد يف دورتــه الرابعــة، 

 .٢٠١١أكتوبر /األول

عـن  تقريـر الفريـق العامـل       ل و ٤/٤وفقا لقرار املؤمتر    ) انظر املرفق (وأُِعدَّ تنظيم األعمال املقترح     
 ٢٠١٢أغــــــــسطس / آب٣١ و٣٠يف فيينــــــــا يــــــــومي املعقــــــــود ، دس الــــــــسااجتماعــــــــه

)CAC/COSP/WG.2/2012/4( متكـني الفريـق العامـل مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال                  بغية
 .ضمن حدود الوقت املتاح وخدمات املؤمترات املتوفّرة

ألمـم  وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يوميا ُتـوفَّر هلمـا الترمجـة الـشفوية بلغـات ا                 
  .املتحدة الرمسية الست

    
  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  - ٢  

 : من املهام التالية١/٤تتألّف والية الفريق العامل املبّينة يف قرار املؤمتر 

 مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  )أ(  

 تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعـّددة األطـراف    علىمساعدة املؤمتر     )ب(  
 ؛ من االتفاقيةحكام ذات الصلةاألالقائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ 
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تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول باسـتبانة املمارسـات اجليـدة وتعمـيم تلـك                   )ج(  
 املمارسات فيما بينها؛

ثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات، بتنظـيم           بناء ال   )د(  
ــساد واملمارســني          ــات مكافحــة الف ــصلة وهيئ ــسلطات املختــصة ذات ال ــني ال ــع ب ــاءات جتم لق

   مبثابة منتدى هلا؛وبالعملالعاملني يف جمايل استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، 
 شأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛تيسري تبادل األفكار بني الدول ب  )ه(  

مـــساعدة املـــؤمتر علـــى اســـتبانة احتياجـــات الـــدول األطـــراف، مبـــا فيهـــا           )و(  
االحتياجــات الطويلــة األمــد، يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل منــع وكــشف عمليــات حتويــل 

  .، ومن أجل استرداد املوجوداتمنافعالعائدات املتأتية من الفساد وما تدّره من إيرادات أو 
    

    الوثائق    
باســـترداد املوجـــودات املتعلقـــة  الواليـــاتاألمانـــة عـــن التقـــّدم احملـــرز يف تنفيـــذ  مـــذكرة مـــن 

)CAC/COSP/WG.2/2013/3.(  
    

 يف ذلك مناقشة اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا تعزيزبشأن منتدى   - ٣  
    التحّديات واملمارسات اجليدة
تـه الـسابقة بأمهيـة هتيئـة منـرب ملناقـشة اجلوانـب العمليـة السـترداد                  نوَّه الفريُق العامـل يف اجتماعا     

وأعـرب كـذلك عـن تقـديره ملـا قُـدم مـن              . املوجودات، مبا فيها التحديات واملمارسات اجليدة     
ــدول      ــدة املتعلقــة باســترداد املوجــودات، الــيت اعتمــدهتا ال عــروض إيــضاحية للتــشريعات اجلدي

، وأوصى األمانة بـأن تـسعى جاهـدة يف االجتماعـات املقبلـة              األطراف امتثاالً ألحكام االتفاقية   
  .النهج العملية نفسهاعلى اتباع تشجيع الإىل 
   

املناقشات املواضيعية بشأن آخر املعلومات والتطورات املستجدة فيما يتعلق بمنتدى   - ٤  
    اليت دارت يف الدورة السابقة

مناقشة مواضـيعية بـشأن التعـاون يف جمـال املـصادرة،            خالل الدورة السابقة    عقد الفريق العامل    
) آليـات اسـترداد املمتلكـات مـن خـالل التعـاون الـدويل يف جمـال املـصادرة                   (٥٤وخباصة املادة   

 مـورا منـها    أ وتناولـت املناقـشة   .  مـن االتفاقيـة    )التعـاون الـدويل ألغـراض املـصادرة        (٥٥واملادة  
ــشاء وحــدات خمصــص   غــري املــستندة إىل صــدور حكــم   ةة الســترداد املوجــودات، واملــصادر إن
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 التلقـائي عـن املعلومـات املتعلقـة بـاملوجودات مـن جانـب الـدول الـيت تقـع                   باإلدانة، واإلفصاح 
  .فيها املوجودات

ثة عـن جمموعـة واسـعة       تقدمي معلومات حمدَّ   إىل   دعىُيجدول األعمال،   من  بند  ال هذا   ويف إطار 
  . من التطورات التشريعية والعملية املتعلقة بالتعاون الدويل ألغراض املصادرة

    
    املناقشات املواضيعية  - ٥  

وحدة املعلومات  (٥٨واملادة ) التعاون اخلاص (٥٦مناقشة مواضيعية بشأن املادة   )أ(  
     من االتفاقيةذات الصلةاألخرى واد املو) االستخبارية املالية

ــادة      ــشأن امل ــسية ب ــاش الرئي ــى    ٥٦ســتكون مواضــيع النق ــة عل ــدة، وأمثل  هــي املمارســات اجلي
ات املتعلقـة بعائـدات اجلـرائم للـدول األطـراف           تشريعات تسمح باإلفصاح التلقائي عن املعلوم     

أمـا فيمـا    . األخرى، والتعاون بـني وحـدات املعلومـات االسـتخبارية املاليـة وسـلطات التحقيـق               
ــادة   ــاول املناقــشات دور وحــدات املعلومــات االســتخبارية    ٥٨خيــص امل ــة  فــسوف تتن يف املالي

  . املشبوهةمعاجلة املعلومات املالية ونشرها، مبا يف ذلك تقارير املعامالت 
 .  بعقد حلقة نقاش٥٨ و٥٦وسوف تبدأ املناقشات بشأن املادتني 

    
آليات استرداد  (٥٤املادة : التجميد واحلجزالتعاون يف جمال مناقشة مواضيعية بشأن   )ب(  

التعاون الدويل  (٥٥واملادة ) املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة
     من االتفاقية ذات الصلةاألخرى وادوامل) ألغراض املصادرة

ــضمن املواضــيع  س ــشتها  تت ــراد مناق ــد مكــان    امل ــة بتحدي ــدة املتعلق التحــديات واملمارســات اجلي
املمتلكات وقيمتـها التقديريـة واحلـصول علـى أرقـام احلـسابات املـصرفية مـسبقاً، واملمارسـات           

تكفـي للمحافظـة عليهـا أثنـاء       اجليدة املتعلقة باحلجز علـى املوجـودات واسـتبقائها لفتـرة زمنيـة              
 اإلجراءات األجنبية، والكيفية اليت ميكن هبا للدول األطـراف الطالبـة والـدول األطـراف                انتظار

مـن املـادة    ) أ (٢الفقرة الفرعية   " (األساس املعقول "متلقية الطلب أن تضمن معاً استيفاء شرط        
املتعلقـة بتحديـد املمتلكـات يف       وجيوز أن تتضمن املواضيع األخرى أمثلة على املتطلبات         ). ٥٤

ــع ســوء           ــة ومن ــراءات القانوني ــسيط اإلج ــات، وكيفيــة تب ــك الطلب ــة تل ــة تلبي ــات، وكيفي الطلب
  .استخدام تلك اإلجراءات

 .  بعقد حلقة نقاش٥٥ و٥٤وسوف تبدأ املناقشات بشأن املادتني 
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    الوثائق    
وحــدة املعلومــات  (٥٨واملــادة ) التعــاون اخلــاص (٥٦دليــل املناقــشة املواضــيعية بــشأن املــادة  

آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الـدويل يف جمـال            (٥٤؛ واملادة   )االستخبارية املالية 
 مـن   واد ذات الـصلة   املـ ؛ وغريهـا مـن      )التعاون الدويل ألغراض املصادرة    (٥٥واملادة  ) املصادرة
  ).CAC/COSP/WG.2/2013/2 (االتفاقية

    
    بناء القدرات واملساعدة التقنية  ولح مناقشاتإلجراء منتدى   - ٦  

 الــدول األطــراف يف االتفاقيــة واملــوقِّعني عليهــا علــى تعزيــز قــدرة   ٤/٤ املــؤمتر يف قــراره حــثّ
املــشرِّعني واملــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــدَّعني العــامني علــى معاجلــة      

ــة،   املــسائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، مبــا    ــة املتبادل يف ذلــك يف جمــاالت املــساعدة القانوني
واملصادرة، واملصادرة اجلنائية وحيثما كـان مناسـباً، املـصادرة غـري املـستندة إىل صـدور حكـم                   

 حثّهـا باإلدانة وفقاً للقـوانني الداخليـة وأحكـام االتفاقيـة، واإلجـراءات القـضائية املدنيـة، كمـا                   
. فري املساعدة التقنية يف تلك اجملاالت، بنـاء علـى الطلـب           على إيالء أعظم قدر من االهتمام لتو      

 يف اسـتحداث مبـادرات ترمـي إىل تقـدمي املـساعدة يف              ع علـى املـضيّ    وعالوة على ذلـك، شـجّ     
  . قضايا استرداد املوجودات بناًء على طلب الدول األطراف

    
  اعتماد التقرير  - ٧  

 
  .تتوىل األمانة إعداد مشروعه، سوف تماعه عن اجمن املتوقّع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً
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    املرفق
   املقترحاألعمال تنظيم     

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   أغسطس/ آب٢٩اخلميس، 

  افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 

رز يف تنفيذ الواليات حملة عامة عن التقدُّم احمل ٢ 
 املتعلقة باسترداد املوجودات

 اجلوانب العملية السترداد تعزيزبشأن منتدى  ٣ 
التحّديات يف ذلك مناقشة املوجودات، مبا 

 واملمارسات اجليدة

بشأن آخر املعلومات والتطورات منتدى   ٤ 
املناقشات املواضيعية اليت املستجدة فيما يتعلق ب

  دارت يف الدورة السابقة
٠٠/١٨- ٠٠/١٥  
 

التعاون  (٥٦ بشأن املادة مناقشة مواضيعية )أ( ٥
وحدة املعلومات  (٥٨واملادة ) اخلاص

  ذات الصلة األخرىوادامل) االستخبارية املالية
 من االتفاقية

      أغسطس / آب٣٠اجلمعة، 
املادة : مناقشة مواضيعية بشأن التجميد واحلجز )ب( ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

آليات استرداد املمتلكات من خالل  (٥٤
 ٥٥واملادة )  جمال املصادرةالتعاون الدويل يف

واد املو) التعاون الدويل ألغراض املصادرة(
  من االتفاقية ذات الصلةاألخرى

بناء القدرات حول  إلجراء مناقشات منتدى ٦ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 واملساعدة التقنية

 اعتماد التقرير ٧ 

 


