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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

      ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٢- ١١ فيينا،
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      تجدول األعمال املؤقَّ    

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

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

  .دةيات واملمارسات اجليِّالتحدِّ
ضـيعية  ة فيمـا يتعلـق باملناقـشات املوا       رات املستجدَّ منتدى بشأن آخر املعلومات والتطوُّ      -٤

  .اليت دارت يف الدورة السابقة
  :املناقشات املواضيعية  -٥

يـة مـن    منع وكـشف إحالـة العائـدات املتأتِّ        (٥٢مناقشة مواضيعية بشأن املادة       )أ(  
  واملواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية؛) اجلرمية

) تــدابري االســترداد املباشــر للممتلكــات  (٥٣مناقــشة مواضــيعية بــشأن املــادة    )ب(  
  .واملواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية

  .منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  -٦
  .اعتماد التقرير  -٧
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  )أ(  

ــين باســترداد          ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــاع الفري ــتح اجتم ســوف ُيفت
 .  صباحا٠٠/١٠ً، الساعة ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١١وجودات يوم اخلميس امل

    
    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  )ب(  

تيـسري التعـاون الـدويل علـى        "  املعنـون  ٥/٣أُِعدَّ جدول األعمال املؤقَّت لالجتماع وفقاً للقرار        
ة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ، الذي اعتمده مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـ          "استرداد املوجودات 

/  تـشرين الثـاين    ٢٩ إىل   ٢٥الفساد يف دورتـه اخلامـسة، املعقـودة يف مدينـة بنمـا يف الفتـرة مـن                   
  . ٢٠١٣نوفمرب 

   ولتقريــر الفريــق العامــل ٥/٣وفقــاً لقــرار املــؤمتر ) انظــر املرفــق(وأُِعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــرح 
 ٢٠١٢أغــــــسطس / آب٣١ و٣٠عــــــن اجتماعــــــه الــــــسادس، املعقــــــود يف فيينــــــا يــــــومي 

)CAC/COSP/WG.2/2012/4 (             بغية متكني الفريق العامل من النظر يف بنود جـدول األعمـال يف
  .رةحدود الوقت املتاح وخدمات املؤمترات املتوفِّ

      ا ُتـوفَّر هلمـا الترمجـة الـشفوية بلغـات األمـم             وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومي
  .لستاملتحدة الرمسية ا

    
    يات املتعلقة باسترداد املوجوداتحملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الوال  - ٢  

  : من املهام التالية١/٤ نة يف قرار املؤمترف والية الفريق العامل املبيَّتتألَّ
  مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛   )أ(  
دة األطـراف    على تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعدِّ       مساعدة املؤمتر   )ب(  

  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية؛ 
دة وتعمـيم تلـك     تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول باسـتبانة املمارسـات اجليِّـ              )ج(  

  املمارسات فيما بينها؛ 
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ية الطلبات، بتنظـيم    تعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّ     بناء الثقة وتشجيع ال     )د(  
ــساد واملمارســني          ــات مكافحــة الف ــصلة وهيئ ــصة ذات ال ــسلطات املخت ــني ال ــع ب ــاءات جتم لق

  العاملني يف جمايل استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، وبالعمل مبثابة منتدى هلا؛ 
   بإرجاع املوجودات؛ تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل  )ه(  
مـــساعدة املـــؤمتر علـــى اســـتبانة احتياجـــات الـــدول األطـــراف، مبـــا فيهـــا           )و(  

االحتياجــات الطويلــة األمــد، يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل منــع وكــشف عمليــات حتويــل 
  .ه من إيرادات أو منافع، ومن أجل استرداد املوجوداتية من الفساد وما تدرُّالعائدات املتأتِّ

    
    وثائقال    

م احملـــرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة باســـترداد املوجـــودات  رة مـــن األمانـــة عـــن التقـــدُّمـــذكِّ
)CAC/COSP/WG.2/2014/3 (  

    
  منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة   - ٣  

    دةيات واملمارسات اجليِّالتحدِّ  
تـه الـسابقة بأمهيـة هتيئـة منـرب ملناقـشة اجلوانـب العمليـة السـترداد                  نوَّه الفريُق العامـل يف اجتماعا     

م مـن   وأعـرب كـذلك عـن تقـديره ملـا قُـدِّ           . دةيات واملمارسات اجليِّ  املوجودات، مبا فيها التحدِّ   
ــدة املتعلقــة باســترداد املوجــودات، الــيت اعتمــدهتا الــدول      عــروض إيــضاحية للتــشريعات اجلدي

تفاقية، وأوصى األمانة بـأن تـسعى جاهـدة يف االجتماعـات املقبلـة              األطراف امتثاالً ألحكام اال   
  .باع النهج العملية نفسهاإىل التشجيع على اتِّ

غ هبـا األمانـة     دة، وتبلِّـ  ة ملناقـشة ممارسـاهتا اجليِّـ       احلضور وهي مـستعدَّ     الدول األطراف تودُّ   ولعلَّ
صلة مـن املوقــع الــشبكي  مـسبقاً مــشفوعة بالوثـائق ذات الــصلة لنـشرها علــى الـصفحة ذات الــ    

  ).املكتب( واجلرمية خدِّراتملكتب األمم املتحدة املعين بامل
  .وستبدأ املناقشة املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات حبلقة نقاش

    
  ة فيما يتعلق باملناقشات املواضيعية منتدى بشأن آخر املعلومات والتطورات املستجدَّ  - ٤  

    رة السابقةاليت دارت يف الدو  
) التعـاون اخلـاص   (٥٦أجرى الفريق العامل يف دورته السابقة مناقشات مواضيعية بشأن املـادة       

، وبـشأن التعـاون علـى التجميـد واملـصادرة      )وحدة املعلومـات االسـتخبارية املاليـة    (٥٨ واملادة
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) صادرةآليــات اســترداد املمتلكــات مــن خــالل التعــاون الــدويل يف جمــال املــ  (٥٤وفقــاً للمــادة 
  ).التعاون الدويل ألغراض املصادرة (٥٥ واملادة

وتناولت املناقشات مجلة أمور من بينها أمهيـة اإلرسـال التلقـائي للمعلومـات، والتبـادل الـدويل            
يات الــيت للمعلومــات مــن خــالل وحــدات االســتخبارات املاليــة، وشــبكات التعــاون، والتحــدِّ  

 أيضاً أدوات مثـل األدلـة القُطريـة الـصادرة عـن             وذُكرت. تواجه جتميد املوجودات ومصادرهتا   
دة، وإمكانيــة ونوقــشت إمكانيــة وضــع إجــراءات موحَّــ . جمموعــة الثمانيــة وجمموعــة العــشرين 

  .تعزيز التعاون من خالل تفاهم متبادل أفضل لالحتياجات القائمة يف إطار االتفاقية
ــة عــن       ــدعى املــشاركون إىل تقــدمي معلومــات حمدَّث وحتــت هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، ُي

  .رات التشريعية والعملية فيما يتعلق هبذه املسائلجمموعة واسعة من التطوُّ
    

    :املناقشات املواضيعية  - ٥  
) ميةية من اجلرمنع وكشف إحالة العائدات املتأتِّ (٥٢مناقشة مواضيعية بشأن املادة   )أ(  

    يف االتفاقية واملواد األخرى ذات الصلة
من املقترح أن يعـرض املـشاركون ويناقـشوا وضـع مبـادرات تـشريعية وتـدابري واقعيـة مـن أجـل                       

ي احلــرص الواجــب مــع الــة بــشأن تــوخِّضــمان قيــام املؤســسات املاليــة باعتمــاد وتنفيــذ تــدابري فعَّ
لكيـة، وتـدابري لتحديـد ممتلكـات األفـراد          الزبائن، وتدابري لتحديـد صـاحب حـق االنتفـاع مـن امل            

بني منـهم وتعزيـز العمـل علـى     الذين أُسندت إليهم مناصـب عامـة مرموقـة وأفـراد أُسـرهم واملقـرَّ        
ن التــدابري الــيت جتــري مناقــشتها إنــشاء ســجالت وطنيــة أو مركزيــة   وميكــن أن تتــضمَّ. فحــصها

ســجالت لألراضــي، ســجالت للــشركات، و(للحــسابات املــصرفية وســجالت عموميــة أخــرى 
كمـا ميكـن أن تتنـاول املناقـشات     . االـيت تـسمح بالبحـث فيهـا إلكترونيـ        ، خاصة الـسجالت     )اخل

، ٥٢ مـن املـادة   ٥ و٢  طلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف الفقرتني      املمارسات اجليدة فيما خيصُّ   
  .إدارة تلك النظموأمثلة على نظم إقرارات الذمة املالية اخلاصة باملوظفني العموميني وطرائق 

    
  ) تدابري االسترداد املباشر للممتلكات (٥٣ مناقشة مواضيعية بشأن املادة  )ب(  

    د األخرى ذات الصلة يف االتفاقيةواملوا    
ن املواضـيع الـيت سـتناقش إمكانيـةَ رفـع الـدول األطـراف للـدعاوى املدنيـة أمـام            ميكن أن تتضمَّ  

راً بـشأن دفـع تعـويض للـدول         ربات املكتسبة مـؤخَّ   حماكم الدول األطراف األخرى، وتبادل اخل     
رت من جرائم فساد، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة بـشأن معاجلـة الـصعوبات               األطراف اليت تضرَّ  

  .املتعلقة حبساب قيمة الضرر يف سياق دفع تعويض للدول األطراف
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  . بعقد حلقة نقاش٥٣ و٥٢وسوف تبدأ املناقشات املواضيعية بشأن املادتني 
    

    الوثائق    
مـن  يـة  منـع وكـشف عمليـات إحالـة العائـدات املتأتِّ          (٥٢ املواضيعية بـشأن املـادة    ناقشة  املدليل  
ــادة    ) رميــةاجل ــة، وامل ــصلة يف االتفاقي ــواد ذات ال ــدابري االســترداد املباشــر   (٥٣وغريهــا مــن امل ت

  )CAC/COSP/WG.2/2014/2(وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية ) للممتلكات
    

    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  - ٦  
 يف االتفاقيــة واملــوقِّعني عليهــا علــى تعزيــز قــدرة   األطــراَف الــدول٤/٤َ يف قــراره  املــؤمتُرحــثَّ

ني علــى معاجلــة  املــشرِّعني واملــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــدَّعني العــامِّ    
ــة،     املــس ــة املتبادل ائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت املــساعدة القانوني

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

.  علـى الطلـب    على إيالء أعظم قدر من االهتمام لتوفري املساعدة التقنية يف تلك اجملاالت، بنـاءً             
 يف اسـتحداث مبـادرات ترمـي إىل تقـدمي املـساعدة يف قـضايا اسـترداد                 ع علـى املـضيِّ    كما شجَّ 

  .املوجودات بناًء على طلب الدول األطراف
 على أن تضمن تزويـد سـلطاهتا املختـصة مبكافحـة             األعضاءَ  الدولَ ٥/٣ يف قراره     املؤمترُ وحثُّ

الفــساد أو غريهــا مــن اهليئــات ذات الــصلة بالتــدريب الــوايف واملنــتظم وختويلــها الــصالحيات     
، مبـا  ومـصادرهتا بها وجتميـدها  التشريعية وغريها من الصالحيات الستبانة عائدات الفساد وتعقُّ 

ات الالزمـة للقيـام      املاليـة وسـائر املعلومـ      الع علـى املعلومـات    يف ذلك من حيث صـالحية االطِّـ       
 املساعدين على العمـل مـع الـدول الطالبـة            الطلبات والشركاءَ  يةَ متلقِّ ع الدولَ كما شجَّ . بذلك

الستبانة ما لديها من احتياجات خاصة ببنـاء القـدرات يف جمـال اسـترداد املوجـودات، والقيـام                   
لبيتها وفقاً ألولويتـها، مـع التأكيـد علـى اجلهـود            ن ت قدر اإلمكان بترتيب االحتياجات اليت يتعيَّ     

  .احملدَّدة والعملية
    

    اعتماد التقرير  - ٧  
 .ى األمانة إعداد مشروعهمن املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتولَّ
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  املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 التاريخ والوقت
بند جدول 

 ف العنوان أو الوص األعمال 

   سبتمرب / أيلول١١اخلميس، 

 افتتاح االجتماع  )أ(١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(١ 

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

منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد  ٣ 
ذلك مناقشة التحّديات املوجودات، مبا يف 
 دةواملمارسات اجليِّ

منتدى بشأن آخر املعلومات والتطورات  ٤ 
ة فيما يتعلق باملناقشات املواضيعية اليت املستجدَّ

 دارت يف الدورة السابقة

) أ(٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 )ب(و

منع  (٥٢مناقشات مواضيعية بشأن املادة 
) ية من اجلرميةوكشف إحالة العائدات املتأتِّ

تدابري االسترداد املباشر  (٥٣واملادة 
واملواد األخرى ذات الصلة يف ) للممتلكات

 االتفاقية 

   سبتمرب / أيلول١٢اجلمعة، 

) أ(٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 )ب(و

منع  (٥٢مناقشات مواضيعية بشأن املادة 
) ية من اجلرميةوكشف إحالة العائدات املتأتِّ

تدابري االسترداد املباشر  (٥٣واملادة 
واملواد األخرى ذات الصلة يف ) لممتلكاتل

 )تابع(االتفاقية 

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

 اعتماد التقرير  ٧ 

  


