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[Start1]

  الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات
        ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٤-٣فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

  .ذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجوداتحملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفي  -٢
ــك مناقشــة         -٣ ــا يف ذل ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــز اجلوان ــدى بشــأن تعزي منت

  .التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة
رات املستجدَّة فيمـا يتعلـق باملناقشـات املواضـيعية     منتدى بشأن آخر املعلومات والتطوُّ  -٤

  .ةاليت دارت يف الدورة السابق
ــادة        -٥ ــا   ( ٥٧مناقشــة مواضــيعية بشــأن امل ــواد إرجــاع املوجــودات والتصــرف فيه ) وامل

  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)  
أيلول/سـبتمرب   ٣فتتح اجتماع الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات يوم اخلميس، سوف ُي
  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٥

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  

املعنون "تيسري التعـاون الـدويل علـى     ،٥/٣للقرار  ل األعمال املؤقَّت لالجتماع وفقاًأُِعدَّ جدو
لذي اعتمده مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       استرداد املوجودات"، ا

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

ــق)     ــر املرفـ ــرح (انظـ ــال املقتـ ــيم األعمـ ــدَّ تنظـ ــاًوأُِعـ ــؤمتر   وفقـ ــرار املـ ــق   ٥/٣لقـ ــر الفريـ ولتقريـ
ــل ــن العامـ ــومي    عـ ــا يـ ــود يف فيينـ ــادس، املعقـ ــه السـ  ٢٠١٢آب/أغســـطس  ٣١و ٣٠اجتماعـ

)CAC/COSP/WG.2/2012/4.(  
    

    حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  - ٢  
  املهام التالية: يف ١/٤والية الفريق العامل املبيَّنة يف قرار املؤمتر  تمثَّلت

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

  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية؛
مارسـات اجليِّـدة وتعمـيم تلـك     تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول باسـتبانة امل     (ج)  

  املمارسات فيما بينها؛
ــدول      (د)   ــة وال ــاء الثقــة وتشــجيع التعــاون بــني الــدول الطالب ــة املبن لطلبــات، لتلقِّي

ة ذات الصلة وهيئـات مكافحـة الفسـاد واملمارسـني     بتنظيم لقاءات جتمع بني السلطات املختصَّ
  اد، وبالعمل مبثابة منتدى هلا؛ي استرداد املوجودات ومكافحة الفسالعاملني يف جمالَ

  تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛  (ه)  
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مســـاعدة املـــؤمتر علـــى اســـتبانة احتياجـــات الـــدول األطـــراف، مبـــا فيهـــا           (و)  
االحتياجــات الطويلــة األمــد، يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل منــع وكشــف عمليــات حتويــل 

  من الفساد وما تدرُّه من إيرادات أو منافع، ومن أجل استرداد املوجودات. العائدات املتأتِّية
عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليـات املتعلقـة باسـترداد     حمدَّثاًشفويا  وسوف تقدِّم األمانة عرضاً

  املوجودات.
    

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

نوَّه الفريُق العامـل يف اجتماعاتـه السـابقة بأمهيـة هتيئـة منـرب ملناقشـة اجلوانـب العمليـة السـترداد           
املوجودات، مبا يف ذلك التحدِّيات واملمارسات اجليِّـدة. وأعـرب كـذلك عـن تقـديره ملـا قُـدِّم        

سـترداد املوجـودات والـيت اعتمـدهتا الـدول      من عروض إيضاحية للتشريعات اجلديدة املتعلقـة با 
يف االجتماعـات املقبلـة    بـأن تسـعى جاهـدةً    ألحكام االتفاقية، وأوصى األمانةَ امتثاالًاألطراف 

  ُهج العملية نفسها.إىل التشجيع على اتِّباع النُّ
ع علـى أن  تشـج وهـي مسـتعدَّة ملناقشـة ممارسـاهتا اجليِّـدة و      ن تـأيت أولعلَّ الدول األطـراف تـودُّ   

 ملخصصـة هلـا يف  ابالوثـائق ذات الصـلة لنشـرها علـى الصـفحة       مشفوعةً ،مسبقاًهبا األمانة تبلِّغ 
  املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

  وستبدأ املناقشة املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات حبلقة نقاش.
    

املستجدَّة فيما يتعلق باملناقشات املواضيعية  راتمنتدى بشأن آخر املعلومات والتطوُّ  - ٤  
    اليت دارت يف الدورة السابقة

، ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٢و ١١ ومييـــأجـــرى الفريـــق العامـــل، يف اجتماعـــه الســـابق املعقـــود 
 ٥٣  ية من اجلرمية) واملـادة (منع وكشف إحالة العائدات املتأتِّ ٥٢مناقشات مواضيعية بشأن املادة 

، مـن بـني مجلـة    ٥٢د املباشر للممتلكات). وتناولت املناقشات املتعلقـة باملـادة   االستردا (تدابري
ي احلرص الواجب مع الزبائن وقاعـدة اعـرف زبونـك،    أمور، أمهية التنفيذ الصارم لقاعدة توخِّ

يـــه وحـــدات االســـتخبارات املاليـــة يف إطـــار مكافحـــة الفســـاد. والـــدور األساســـي الـــذي تؤدِّ
املدنيـة يف الـدول    لـدعاوى اقت، من بني مجلة أمـور، إىل  فتطرَّ ٥٣قة باملادة املناقشات املتعل اأمَّ

ــاُد يات الــيت إىل االتفاقيــة، والتحــدِّ ل املعلومــات بــني الســلطات اإلداريــة اســتناداً األجنبيــة، وتب
  تواجه تلك األشكال من التعاون.
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هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، ُيـدعى املشـاركون إىل تقـدمي معلومـات حمدَّثـة عـن             يف إطارو
  جمموعة واسعة من التطوُّرات التشريعية والعملية فيما يتعلق هبذه املسائل.

    
األخرى   ) واملوادرجاع املوجودات والتصرف فيهاإ( ٥٧مناقشة مواضيعية بشأن املادة   - ٥  

    ذات الصلة يف االتفاقية
بعـة بشـأن خصـم النفقـات املعقولـة      ما يلي: املمارسة املتَّاملواضيع اليت ستناقش ميكن أن تشمل 

مـــن التكلفـــة  بل احلـــدِّاملالحقـــات أو اإلجـــراءات القضـــائية؛ وُســـ وأ دة يف التحقيقـــاتاملتكبَّـــ
ا يف هنائيـ  فلترتيبات املتعلقـة بالتصـرُّ  اإلمجالية السترداد املوجودات؛ وأمثلة على االتفاقات أو ا

. ٥٧ مـن املـادة   ٣و(ج) مـن الفقـرة    )١(املمتلكات املصـادرة؛ وتنفيـذ الفقـرتني الفـرعيتني (ب)    
ــإدارة         ــة ب ــدة املتعلق ــا موضــوع املمارســات اجليِّ ــني املواضــيع األخــرى املمكــن إدراجه ــن ب وم

  ظ واحلفاظ عليها.املوجودات قيد التحفُّ
  بعقد حلقة نقاش. ٥٧ة وسوف تبدأ املناقشات املواضيعية بشأن املاد

    
    الوثائق    

ف فيهــــا) (إرجــــاع املوجــــودات والتصــــرُّ   ٥٧دليــــل املناقشــــة املواضــــيعية بشــــأن املــــادة     
)CAC/COSP/WG.2/2015/2(  
    

    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  - ٦  
عني عليهــا علــى تعزيــز قــدرة  الــدولَ األطــراَف يف االتفاقيــة واملــوقِّ  ٤/٤حــثَّ املــؤمتُر يف قــراره 

املشــرِّعني واملــوظفني املســؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقضــاة واملــدَّعني العــامِّني علــى معاجلــة      
ــة،       ــة املتبادل املســائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت املســاعدة القانوني

ادرة غـري املسـتندة إىل صـدور حكـم     ، املصـ واملصادرة، واملصادرة اجلنائية وحيثما كـان مناسـباً  
للقـوانني الداخليـة وأحكـام االتفاقيـة، واإلجـراءات القضـائية املدنيـة، كمـا حثَّهـا           وفقاًباإلدانة 

علــى إيــالء أعظــم قــدر مــن االهتمــام لتــوفري املســاعدة التقنيــة يف تلــك اجملــاالت عنــد الطلــب.   

                                                         
ية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الطرف متلقِّ عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة" )١(  

ية الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف املمتلكات املصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقِّ
  الطالبة كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة".
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دمي املسـاعدة يف قضـايا اسـترداد    شجَّع علـى املضـيِّ يف اسـتحداث مبـادرات ترمـي إىل تقـ       كما
  املوجودات بناًء على طلب الدول األطراف.

ة مبكافحـة  الدولَ األعضاَء على أن تضمن تزويـد سـلطاهتا املختصَّـ    ٥/٣املؤمتُر يف قراره  وحثَّ
ــها الصــالحيات      ــتظم وختويل الفســاد أو غريهــا مــن اهليئــات ذات الصــلة بالتــدريب الــوايف واملن

ن الصـالحيات السـتبانة عائـدات الفسـاد وتعقُّبـها وجتميـدها ومصـادرهتا،        التشريعية وغريهـا مـ  
يف ذلك من حيث صالحية االطِّالع على املعلومات املالية وسائر املعلومـات الالزمـة للقيـام     مبا

لطلبات والشركاَء املساعدين على العمل مـع الـدول الطالبـة    ل تلقِّيةاملبذلك. كما شجَّع الدولَ 
ها من احتياجات خاصة ببنـاء القـدرات يف جمـال اسـترداد املوجـودات، والقيـام       الستبانة ما لدي

ألولويتـها، مـع التأكيـد علـى اجلهـود       وفقاًقدر اإلمكان بترتيب االحتياجات اليت يتعيَّن تلبيتها 
  احملدَّدة والعملية.

  وستبدأ املناقشة املتعلقة باجلوانب العملية السترداد املوجودات حبلقة نقاش.
    

    اعتماد التقرير  - ٧  
عن اجتماعه، على أن تتـولَّى األمانـةُ إعـداَد مشـروع      اًأن يعتمد الفريق العامل تقرير من املزمع

  ذلك التقرير.
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      املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 التاريخ والتوقيت
بند جدول
 العنوان أو الشرح األعمال

   أيلول/سبتمرب ٣اخلميس، 

  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  

املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات 
  واملمارسات اجليِّدة

رات املستجدَّة منتدى بشأن آخر املعلومات والتطوُّ  ٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
فيما يتعلق باملناقشات املواضيعية اليت دارت يف 

  الدورة السابقة
 (تدابري االسترداد٥٧مناقشة مواضيعية بشأن املادة  ٥  

املباشر للممتلكات) واملواد األخرى ذات الصلة 
 يف االتفاقية

   أيلول/سبتمرب ٤اجلمعة، 
 (تدابري االسترداد٥٧مناقشة مواضيعية بشأن املادة  ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

املباشر للممتلكات) واملواد األخرى ذات الصلة 
  )تابع(يف االتفاقية

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

  اعتماد التقرير ٧  
  


