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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باسترداد املوجودات

      ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤فيينا، 
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح  

  
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

  حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.  -٢
منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك مناقشـة التحـدِّيات        -٣

  واملمارسات اجليِّدة.
  مناقشتان مواضيعيتان:  -٤

  من االتفاقية؛ ٥٦ات على حنو استباقي يف الوقت املناسب، وفقاً للمادة املعلوم إتاحة  (أ)  
املمارسات اجليدة بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضـهم، مبـا يف ذلـك يف      (ب)  

  إطار التصرف يف املوجودات املستردة.
  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦

  
    الشروح   

    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح االجتماع  (أ)  

آب/أغسـطس   ٢٤سوف ُيفتتح اجتماع الفريق العامل املعـين باسـترداد املوجـودات يـوم اخلمـيس،      
  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٧
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
، املعنون "تيسري التعاون الدويل يف جمـال  ٦/٢أُِعدَّ جدول األعمال املؤقَّت لالجتماع وفقاً للقرار 

، املعنـون "تعزيـز فعاليـة العمـل علـى      ٦/٣استرداد املوجودات وإعادة عائـدات اجلرميـة"، والقـرار    
استرداد املوجودات"، اللذين اعتمدمها مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      

 ٦إىل  ٢ســانت بطرســربغ، االحتــاد الروســي، مــن   الفســاد يف دورتــه السادســة، الــيت عقــدت يف 
، من أجل متكني الفريق العامـل مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال       ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

  حدود الوقت املخصَّص لذلك ووفقاً خلدمات املؤمترات املتاحة. يف
ة الشـفوية بلغـات األمـم    وستسمح املوارد املتاحـة بعقـد جلسـتني عـامتني يوميـا ُتـوفَّر هلمـا الترمجـ        

  املتحدة الرمسية الست.
    

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

  استرداد املوجودات؛مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال   (أ) 
مســاعدة املــؤمتر علــى تشــجيع التعــاون بــني املبــادرات الثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف   (ب) 

  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛
ــدة وتعمــيم تلــك        (ج)  ــدول باســتبانة املمارســات اجليِّ ــادل املعلومــات بــني ال تيســري تب

  ينها؛املمارسات فيما ب
بناء الثقة وتشجيع التعـاون بـني الـدول الطالبـة والـدول املتلقِّيـة للطلبـات، بتنظـيم           (د) 

لقاءات جتمع بني السلطات املختصَّة ذات الصلة وهيئات مكافحة الفسـاد واملمارسـني العـاملني يف    
  جمالَي استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، وبتهيئة منتدى هلا على ساحته؛

   تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛تيسري  (ه)  
مساعدة املؤمتر علـى اسـتبانة احتياجـات الـدول األطـراف، مبـا فيهـا االحتياجـات           (و)  

الطويلــة األمــد، يف جمــال بنــاء القــدرات مــن أجــل منــع وكشــف عمليــات حتويــل العائــدات املتأتِّيــة  
  ئد، ومن أجل استرداد املوجودات.الفساد وما تدرُّه من إيرادات أو فوا من

أن تساعد الفريق العامل على أداء مهامه يف حـدود   ٦/٣و ٦/٢وطلب املؤمتر إىل األمانة يف قراريه 
  مواردها املتاحة، مبا يشمل توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.

    
    الوثائق   

احملـــرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة باســـترداد املوجـــودات      مـــذكِّرة مـــن األمانـــة عـــن التقـــدُّم     
)CAC/COSP/WG.2/2017/3 (  
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منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات   -٣  
    واملمارسات اجليِّدة

العامــل يف اجتماعاتــه الســابقة بأمهيــة هتيئــة منــرب ملناقشــة اجلوانــب العمليــة الســترداد    نــوَّه الفريــُق
املوجودات، مبا يف ذلك التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة. وأعرب كذلك عـن تقـديره ملـا قُـدِّم مـن      
 عروض إيضاحية للتشريعات اجلديدة املتعلقة باسترداد املوجودات اليت اعتمدهتا الـدول األطـراف  
امتثاالً ألحكام االتفاقية، وأوصى األمانةَ بأن تسعى جاهدةً يف االجتماعـات املقبلـة إىل التشـجيع    

  على اتِّباع هذه النُُّهج العملية.
ولعلَّ الدول األطراف تودُّ أن تـأيت مسـتعدَّةً ملناقشـة ممارسـاهتا اجليِّـدة، وهـي مـدعوة إىل أن تبلِّـغ         

ثـائق ذات الصـلة لنشـرها علـى الصـفحة املخصصـة هلـا يف املوقـع         األمانة هبا مسبقاً، مشفوعةً بالو
  الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

    
      مناقشتان مواضيعيتان  -٤  

    من االتفاقية ٥٦ب، وفقاً للمادة املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناس تاحةإ  (أ)  
، باســتهالل عمليــة اســتبانة املمارســات الفضــلى  ٦/٢أوعــز املــؤمتر إىل الفريــق العامــل، يف قــراره  

ووضع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات على حنـو اسـتباقي يف الوقـت املناسـب مـن أجـل متكـني        
  من االتفاقية.   ٥٦الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً للمادة 

أن تقــدم للمناقشــة أمثلــة لقضــايا اســترداد املوجــودات الــيت جنحــت يف بــدئها   دُّالبلــدان تــو لَّولعــ
املعلومات علـى حنـو اسـتباقي يف الوقـت املناسـب. وقـد تتطـرق املناقشـة          تاحةإاملبادرة إىل بفضل 

تلــك املعلومـات، وإدراج هــذه املعلومــات يف طلبــات املســاعدة   صــدر عنــهاتإىل املؤسسـات الــيت  
  ة الالحقة، ومتطلبات احملافظة على السرية.  القانونية املتبادل

  وسوف تبدأ املناقشة املواضيعية حبلقة نقاش.
    

    الوثائق   
 ٥٦املعلومات على حنو استباقي يف الوقت املناسب، وفقاً للمادة  تاحةإاألمانة عن  ن إعدادموثيقة 

  ) CAC/COSP/WG.2/2017/2من االتفاقية (
    

املمارسات اجليدة بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم، مبا يف ذلك يف إطار التصرف   (ب)  
    يف املوجودات املستردة

ستبانة املمارسات الفضلى بشـأن  ، باستهالل عملية ال٦/٢أوعز املؤمتر إىل الفريق العامل، يف قراره 
  حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم.

ــق العامــل  ــة وطلــب الفري ــدورات،    إىل األمان مواصــلة ، يف اجتماعــه العاشــر املعقــود فيمــا بــني ال
جهودهــا، رهنــاً بتــوافر املــوارد، مــن أجــل مجــع املعلومــات بشــأن املمارســات اجليِّــدة فيمــا يتعلــق 

ــراف        ــؤمتر الــدول األط ــاً لقــرار م ــد الضــحايا وتعويضــهم طبق ، مبــا يشــمل التمــاس   ٦/٢بتحدي
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الالزمـة مـن الـدول األطـراف وتنظـيم حلقـة نقـاش للخـرباء خـالل االجتمـاع احلـادي            املعلومات 
  عشر للفريق العامل وغري ذلك من السبل.  

ضـحايا الفسـاد، مبـا يشـمل      وقد تتضمن املناقشـة املواضـيعية املواضـيع التاليـة: (أ) عمليـات اسـتبانة      
ات املسـتردة؛ (ب) معـايري التعـويض    اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن يف إطار التصـرف يف املوجـود  

وأمهيتـها فيمـا يتعلــق باسـترداد املوجــودات؛ (ج) التحـديات واملمارسـات اجليــدة املتعلقـة بتعــويض       
الضحايا؛ (د) دور تعويضات الضـحايا يف االتفاقـات أو الترتيبـات املتفـق عليهـا، تبعـاً للحالـة، مـن         

  دور تعويضات الضحايا يف التسويات.(ه) يف املمتلكات املصادرة؛  هنائياأجل التصرف 
    

    الوثائق   
مذكِّرة من إعداد األمانـة عـن املمارسـات اجليِّـدة بشـأن حتديـد ضـحايا الفسـاد ومعـايري تعويضـهم           

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

    بناء القدرات واملساعدة التقنيةمنتدى إلجراء مناقشات حول   -٥  
، الـذي أنشـأ مبوجبـه الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل        ١/٤، إىل قـراره  ٦/٢أشار املؤمتر، يف قراره 

الــذي أكَّــد فيــه جمــدَّداً واليــة الفريــق   ٢/٣املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات، وقــراره  
ن مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة (مبـادرة      العامل. كمـا أحـاط علمـا باملسـامهات املقدَّمـة مـ      

"ستار") املشتركة بني البنك الدويل ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة (املكتـب)،       
الـدول   ومبادرات املركز الدويل السترداد املوجودات واملبادرات املماثلة الرامية إىل حتسني قـدرات 

فعـاالً، وال سـيما التوصـيات املقدَّمـة يف إطـار هـذه املبـادرات مـن أجـل           على تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذاً  
  حتسني عملية استرداد املوجودات.

ع املؤمتر الدول األطراف على تسمية جهات معنيـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة،     جَّ، ش٦/٣ويف القرار 
ــة الالز     ــوفري اخلــربات التقني ــة، حســب االقتضــاء، لت ــة يف جمــال  ومســؤولني أو مؤسســات حكومي م

التعاون الدويل واسترداد املوجودات، من أجل مساعدة اجلهـات املنـاظرة علـى أن تسـتويف بطريقـة      
  فعالة مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة دون تأخري غري ضروري.

ويف القرار نفسه، شجَّع املؤمتر الدول األطراف واملكتب على االستمرار يف تبادل اخلربات وتطـوير  
رفــة بــإدارة املوجــودات اجملمَّــدة واحملجــوزة واملصــادرة واملســتردة واســتخدامها والتصــرُّف فيهــا، املع

ــة إىل إدارة      ــة املوجهـ ــوارد القائمـ ــتناداً إىل املـ ــاء، اسـ ــدة حســـب االقتضـ ــات اجليـ ــد املمارسـ وحتديـ
  املوجودات احملجوزة واملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة.

ــذهلا      وأهــا ــيت يب ــدعم اجلهــود ال ــدول األطــراف أن ت ــق العامــل، يف اجتماعــه العاشــر، بال ب الفري
املكتب ومبادرة "ستار" يف جمال استرداد املوجودات. كما دعـا الفريـق العامـل الـدول األطـراف      

ــة لتنظــيم املنتــدى العــاملي الســترداد املوجــودات يف عــام      ــوَّه ٢٠١٧إىل دعــم اجلهــود املبذول . ون
العامــل مببــادرة حكــوميت إثيوبيــا وسويســرا املنفــذة، بــدعمٍ مــن األمانــة، مــن أجــل تنظــيم   الفريــق 

اجتماع دويل للخرباء بشأن إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة وكيفيـة التصـرُّف فيهـا،    
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ت مبــا يشــمل إمكانيــة مســامهتها يف التنميــة املســتدامة، وطَلــَب إىل األمانــة موافــاة الفريــق مبعلومــا 
  حمدَّثة عن نتائج هذا االجتماع.  

أن تـأيت مسـتعدةً ملناقشـة جهودهـا ذات الصـلة ببنـاء القـدرات وتـوفري          دُّالـدول األطـراف تـو    لَّولع
املساعدة التقنية يف جمـال اسـترداد املوجـودات، وكـذلك مناقشـة أوجـه تعاوهنـا يف هـذا الصـدد مـع           

  عدات التقنية.مبادرة "ستار" واملكتب، وسائر اجلهات املقدِّمة للمسا
    

    الوثائق   
مـــذكِّرة مـــن األمانـــة عـــن التقـــدُّم احملـــرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة باســـترداد املوجـــودات           

)CAC/COSP/WG.2/2017/3 (  
واملصـادرة والتصـرف فيهـا علـى حنـو      دراسة أعدهتا األمانة عـن كيفيـة إدارة املوجـودات املضـبوطة     

  ) CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1فعال (
    

    اعتماد التقرير  -٦  
  من املزمع أن يعتمد الفريق العامل تقريراً عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.

  
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1
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    املرفق
    األعمال املقترحتنظيم   

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان أو الوصف األعمال

 آب/أغسطس ٢٤اخلميس، 

  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 

املعلومات على  تاحةإمناقشة مواضيعية حول   (أ) ٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
حنو استباقي يف الوقت املناسب، وفقاً للمادة 

  من االتفاقية٥٦
 آب/أغسطس ٢٥اجلمعة، 

مناقشة مواضيعية حول املمارسات اجليدة   (ب) ٤  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم، 

مبا يف ذلك يف إطار التصرف يف املوجودات 
 املستردة

منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات   ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  واملساعدة التقنية

  اعتماد التقرير ٦ 
 

  


