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  الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات
        ٢٠١٦أغسطس /آب ٢٦-٢٥فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

  لواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ ا  -٢
ــك مناقشــة         -٣ ــا يف ذل ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــز اجلوان ــدى بشــأن تعزي منت

  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة.
  مناقشتان مواضيعيتان:    -٤

ــة    مناقشــة مواضــيعية عــن    (أ)   ــات البديل ــدول األطــراف للتســويات واآللي اســتخدام ال
  ؛األخرى

د ضـحايا الفسـاد ومعـايري    بشأن حتدي اجليِّدةقشة مواضيعية عن املمارسات منا  (ب)  
  تعويضهم.

  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.  -٥
  اعتماد التقرير.  -٦
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    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
ــق العامــل املعــين باســتر    ــتح اجتمــاع الفري ــوم اخلمــيس،  ســوف ُيفت  /آب ٢٥داد املوجــودات ي

  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٦أغسطس 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
، املعنــون "تيســري التعــاون الــدويل يف ٦/٢أُِعــدَّ جــدول األعمــال املؤقَّــت لالجتمــاع وفقــاً للقــرار 

تعزيـز فعاليـة العمـل    عنـون " ، امل٦/٣والقـرار  جمال استرداد املوجودات وإعادة عائـدات اجلرميـة"،   
مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ااعتمــدمه نذيلــال"، علــى اســترداد املوجــودات
مــن  ، االحتــاد الروســي،ســربغطرســانت بالسادســة، الــيت عقــدت يف  ملكافحــة الفســاد يف دورتــه

نظـر يف بنـود جـدول    من أجل متكني الفريق العامل مـن ال ، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢
  األعمال ضمن حدود الوقت املخصَّص لذلك ووفقاً خلدمات املؤمترات املتاحة.

وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يوميا ُتـوفَّر هلمـا الترمجـة الشـفوية بلغـات األمـم       
  املتحدة الرمسية الست.

    
    تعلقة باسترداد املوجوداتحملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات امل  - ٢  

  املهام التالية: يف ١/٤والية الفريق العامل املبيَّنة يف قرار املؤمتر  تتمثَّل
  مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  (أ)  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعـدِّدة األطـراف     (ب)  

  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛
وتعمـيم تلـك    اجليِّـدة تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول باسـتبانة املمارسـات       (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     بني السلطات املختصَّ بتنظيم لقاءات جتمع
  ي استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، وبالعمل مبثابة منتدى هلا؛العاملني يف جمالَ

  تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛  (ه)  
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األطراف، مبـا فيهـا االحتياجـات     مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول  (و)  
ات حتويـل العائـدات املتأتِّيـة    الطويلة األمد، يف جمال بناء القـدرات مـن أجـل منـع وكشـف عمليـ      

  ، ومن أجل استرداد املوجودات.فوائدالفساد وما تدرُّه من إيرادات أو   من
تاحـة، مبسـاعدة   ، يف حـدود املـوارد امل  أن تقـوم  ٦/٣و ٦/٢يف قراريـه   إىل األمانة وطلب املؤمتر

الفريــق العامــل يف أداء مهامــه، بطرائــق منــها تــوفري خــدمات الترمجــة الشــفوية باللغــات الرمسيــة 
  .  الست لألمم املتحدة

  
  الوثائق

مـــذكِّرة مـــن األمانـــة عـــن التقـــدُّم احملـــرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة باســـترداد املوجـــودات   
)CAC/COSP/WG.2/2016/3(  
    

زيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة منتدى بشأن تع  - ٣  
    اجليِّدةالتحدِّيات واملمارسات 

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

من عروض إيضاحية للتشريعات اجلديدة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات والـيت اعتمـدهتا الـدول       
بـأن تسـعى جاهـدةً يف االجتماعـات املقبلـة       األطراف امتثاالً ألحكام االتفاقية، وأوصى األمانةَ

  إىل التشجيع على اتِّباع النُُّهج العملية نفسها.
تشـجع علـى أن   و اجليِّـدة وهـي مسـتعدَّة ملناقشـة ممارسـاهتا      أن تـأيت  ولعلَّ الدول األطـراف تـودُّ  

 املخصصـة هلـا يف  بالوثـائق ذات الصـلة لنشـرها علـى الصـفحة       مشفوعةً ،تبلِّغ هبا األمانة مسبقاً
  املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

    
    مناقشتان مواضيعيتان  - ٤  

    استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات البديلة األخرىضيعية عن مناقشة موا  (أ)  
بـدعم مـن األمانـة، جبمـع معلومـات عـن       بالقيـام،  ، ٦/٢، يف قـراره  لفريق العامـل اإىل  أوعز املؤمتر

استخدام الـدول األطـراف للتسـويات واآلليـات البديلـة األخـرى وحتليـل العوامـل الـيت تـؤثر علـى            
يف التســويات واآلليــات القانونيــة البديلــة األخــرى واملبــالغ املعــادة إىل   الفــروق بــني املبــالغ احملقَّقــة

الدول املتضررة، بغية النظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثـر  
  .تنسيقا وشفافية للتعاون بني الدول األطراف املعنية وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلرجاع
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علـى أن تتـيح علـى نطـاق واسـع معلومـات عـن         ،٦/٣قـراره   ، يفالدول األطـراف  ع املؤمتروشجَّ
أطرها وإجراءاهتا القانونية، مبا فيها األطر املستخدمة يف التسـويات واآلليـات القانونيـة البديلـة، يف     
شكل دليل عملي خاص أو أيِّ شكل آخر يسهِّل علـى سـائر الـدول اسـتخداَم تلـك املعلومـات،       

  .االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى وعلى أن تنظر، عند
استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليـات  وقد تتضمن املناقشة املواضيعية املواضيع التالية: 

واستخدام تلك التسـويات واآلليـات ألغـراض اسـترداد املوجـودات، واملبـادئ        البديلة األخرى
مـن أجـل تيسـري االسـتعانة بنـهج أكثـر تنسـيقا        التوجيهية بشأن العمليات والطرائق ذات الصلة 

  .  وشفافية للتعاون بني الدول األطراف املعنية وحتقيق الفعالية يف عمليات اإلرجاع
  وسوف تبدأ املناقشة املواضيعية حبلقة نقاش.  

  
  الوثائق

وانعكاسـاهتا علـى اسـترداد     لتسـويات واآلليـات البديلـة األخـرى    ورقة مـن إعـداد األمانـة عـن ا    
  ) CAC/COSP/WG.2/2016/2( وإرجاعها املسروقة جوداتاملو
    

    بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم اجليِّدةمناقشة مواضيعية عن املمارسات   (ب)  
باسـتهالل عمليـة اسـتبانة املمارسـات الفضـلى مـن       ، ٦/٢، يف قراره إىل الفريق العامل أوعز املؤمتر

  .عويضهمتومعايري  الفسادأجل استبانة ضحايا 
وقد تتضمن املناقشة املواضـيعية املواضـيع التاليـة: العمليـات املسـتخدمة السـتبانة ضـحايا الفسـاد،         

أمام احملكمة، وطبيعة اإلجراءات القانونية املستخدمة لتعويض الضحايا،  املثولومتتع الضحايا حبق 
ت القائمــة واملمارســات ومعــايري التعــويض وأمهيتــها فيمــا يتعلــق باســتراداد املوجــودات، والتحــديا

  يف جمال تعويض الضحايا.   اجليِّدة
  

  الوثائق
تعويضـهم  ضـحايا الفسـاد ومعـايري    حتديـد   بشـأن  اجليِّدةورقة من إعداد األمانة عن املمارسات 

)CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1( 
    

    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  - ٥  
ــراره اســتذكر املــؤمتر، يف  الــذي  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٤املــؤرَّخ  ١/٤قــراره ، ٦/٢ق

أنشئ مبوجبه الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، وقـراره  
علمـاً  أحـاط فيـه   الذي أكَّد فيه جمدَّداً واليـة الفريـق العامـل و    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١املؤرَّخ  ٢/٣



 

V.16-03469 5 
 

CAC/COSP/WG.2/2016/1 

املقدَّمة من مبادرة استرداد املوجودات املسروقة املشتركة بـني البنـك الـدويل ومكتـب     باملسامهات 
األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة، ومبـــادرات املركـــز الـــدويل الســـترداد املوجـــودات 

ا إىل حتسـني قـدرة الـدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً، وال سـيم          الراميـة واملبادرات املماثلـة  
  . التوصيات املقدَّمة يف إطار هذه املبادرات من أجل حتسني عملية استرداد املوجودات

أن تنظـر، عنـد االقتضـاء ومبـا يتوافـق مـع        علـى ، يف نفـس القـرار،   الـدول األطـراف   وشجَّع املؤمتر
ــوزان التوجيهيــة مــن أجــل حتقيــق الكفــاءة يف      قانوهنــا الــوطين، يف اإلشــارة إىل مشــروع مبــادئ ل

يف ممارســاهتا، وأن تواصــل تبــادل خرباهتــا العمليــة ودجمهــا يف دليــل  املســروقةاد املوجــودات اســترد
مفصَّــل غــري ملــزم أو دليــل عملــي الســترداد املوجــودات، بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة ومقــدِّمي    

  .املساعدة التقنية املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة
على أن تكفل، مبـا يتَّفـق مـع الفصـل اخلـامس مـن       ، ٦/٣ه ، يف قرارالدول األطراف املؤمتر وحثَّ

االتفاقيــة، وجــود أطــر قانونيــة ومؤسســية وافيــة لــديها مــن أجــل مالحقــة مــرتكيب جــرائم الفســاد  
قضــائيا، وكشــف عمليــات االحتيــاز والتحويــل غــري املشــروعة للموجــودات املتأتيــة مــن الفســاد،  

، مبـا يف ذلـك املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، لتـأمني وجـود        ءهدويل وإبـدا والتماس التعاون القانوين ال
 - تســتند يف عملــها إىل أحكــام إدانــة وميكنــها عنــد االقتضــاء أالَّ تســتند إليهــا     - آليــات مناســبة 

السترداد ما ُيستبان من عائدات للفساد من خالل مصادرهتا، وإنفاذ األوامـر الصـادرة يف اخلـارج    
حكام إدانة وغري املستندة إليها وفقاً ملقتضيات االتفاقية، وضمان إنفـاذ هـذه األطـر،    املستندة إىل أ

  .  على تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصددوشجَّع 
تعـيني جهـات معنيـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة       ويف القرار نفسه، شجع املؤمتر الدول األطراف على 
، للعمل بصفة خرباء تقنـيني يف جمـال التعـاون    ومسؤولني أو مؤسسات حكومية، حسب االقتضاء

، من أجل مسـاعدة اجلهـات املنـاظرة علـى أن تسـتويف بطريقـة فعالـة        املوجوداتالدويل واسترداد 
  .  مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة دون تأخري غري ضروري

ء القـدرات  ولعل الـدول األطـراف تـود أن تـأيت وهـي مسـتعدة ملناقشـة جهودهـا ذات الصـلة ببنـا          
مبادرة اسـترداد  واملساعدة التقنية يف جمال استرداد املوجودات، ومناقشة تعاوهنا يف هذا الصدد مع 

ــين باملخــدِّرات         ــم املتحــدة املع ــب األم ــدويل ومكت ــك ال ــني البن املوجــودات املســروقة املشــتركة ب
  .وسائر اجلهات املقدِّمة للمساعدات التقنية، واجلرمية

    
    يراعتماد التقر  - ٦  

من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، على أن تتـولَّى األمانـةُ إعـداَد مشـروع     
  ذلك التقرير.
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      املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 العنوان أو الشرح بند جدول األعمال التاريخ والتوقيت

   أغسطس/آب ٢٥اخلميس، 

  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 
  اجليِّدةواملمارسات 

استخدام الدول األطراف يعية عن مناقشة مواض  (أ) ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  للتسويات واآلليات البديلة األخرى

   أغسطس/آب ٢٦اجلمعة، 
بشأن  اجليِّدةمناقشة مواضيعية عن املمارسات   (ب) ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم
منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات   ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  واملساعدة التقنية
 اعتماد التقرير  ٦  

  
  


