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090418    090418    V.18-01486 (A) 

*1801486*  

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين باسترداد املوجودات

        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و ٦فيينا، 
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح  

  
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

  ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات.  -٢
تعزيز اجلوانب العملية الســترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشــة التحدِّيات  بشــأنمنتدى   -٣

  واملمارسات اجليِّدة.
  واضيعيتان:مناقشتان م  -٤

با  (أ)   ختاذ ت لدول األطراف من ا جل متكني ا ناســـــــب من أ دل املعلومات يف الوقت امل
من االتفاقية: مجع البيانات من أجل وضــــــع  ٥٦اإلجراءات املناســــــبة، وفقًا للمادة 

  مبادئ توجيهية غري ملزمة؛
ــترداد   (ب)   حتســني التواصــل والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني املختصــني باس

 على حنو اســتباقياملوجودات، بغية وضــع مبادئ توجيهية بشــأن تبادل املعلومات 
  ويف الوقت املناسب.

  املساعدة التقنية.وبناء القدرات  حولمناقشات إلجراء منتدى   -٥
  اعتماد التقرير.  -٦
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    الشروح   
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
 لفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجوداتاســوف ُيفتتح اجتماع 

  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦، األربعاءيوم 
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
، املعنون "تعزيز املسـاعدة القانونية املتبادلة ٧/١ت لالجتماع وفقًا للقرار ُأعدَّ جدول األعمال املؤقَّ

ــــــترداد املوجودات"، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  ألغراض التعاون الدويل واس
سابعة، اليت ُعقدت يف فيينا  تشرين الثاين/  ١٠إىل  ٦من األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته ال

حدود الوقت  يف، من أجل متكني الفريق العامل من النظر يف بنود جدول األعمال ٢٠١٧رب نوفم
  ووفقًا خلدمات املؤمترات املتاحة. املخصَّص لذلك

، الفريق العامل إىل اقتراح بنود جلداول األعمال املقبلة. كما حدد ٧/١وقد دعا املؤمتر، يف قراره 
ر أن يواصل الفريق العامل عمله بتناول تلك املوجودات، وقرَّأربعة جماالت للعمل املتعلق باسترداد 

نة خطة عمل للفترة  ناء على ذلك القرار، أعدت األما لكي ينظر  ٢٠١٩-٢٠١٨املجاالت. وب
  فيها الفريق العامل.

  
  الوثائق

الدويل املفتوح العضـــــوية  خطة العمل املقترحة للفريق العامل احلكوميمذكِّرة من األمانة بشـــــأن 
  ).CAC/COSP/WG.2/2018/4( ٢٠١٩-٢٠١٨املعين باسترداد املوجودات، 

  
    ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  -٢  

 ، يف املهام التالية:١/٤تتمثَّل والية الفريق العامل، املبيَّنة يف قرار املؤمتر 

  املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛ مساعدة  (أ) 
مســــــاعدة املؤمتر على تشــــــجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعدِّدة األطراف   (ب) 

  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛
ارســــــات اجليِّدة وتعميم تلك تيســــــري تبادل املعلومات بني الدول باســــــتبانة املم  (ج) 

  املمارسات فيما بينها؛
بناء الثقة وتشــــــجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، بتنظيم   (د) 

ساد واملمارسني العاملني يف  صلة وهيئات مكافحة الف ة ذات ال صَّ سلطات املخت لقاءات جتمع بني ال
  اد، وبتهيئة منتدى هلا على ساحته؛جماَلي استرداد املوجودات ومكافحة الفس

  تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛  (ه)  
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مســـــاعدة املؤمتر على اســـــتبانة احتياجات الدول األطراف، مبا فيها االحتياجات   (و)  
تأتِّ عائدات امل قدرات من أجل منع وكشــــــف عمليات حتويل ال ناء ال لة األمد، يف جمال ب ية الطوي

  الفساد وما تدرُّه من إيرادات أو فوائد، ومن أجل استرداد املوجودات. من
حدود  يف، إىل األمانة أن تســـــــاعد الفريق العامل على أداء مهامه ٧/١وطلب املؤمتر، يف قراره 

  املتحدة. توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم مبا يشملاملتاحة،  املوارد
  

    الوثائق   
ــــــترداد املوجودات  مـــذكِّرة من األمـــانـــة عن التقـــدُّم املحرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة بـــاس

)CAC/COSP/WG.2/2018/2(  
  

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

ملناقشـــــة اجلوانب العملية الســـــترداد  هتيئة منربه الســـــابقة بأمهية نوَّه الفريُق العامل يف اجتماعات
املوجودات، مبا يف ذلك التحدِّيات القائمة واملمارسات اجليِّدة. وإىل جانب ذلك، أعرب الفريق 
عن تقديره ملا ُقدِّم من عروض إيضــاحية للتشــريعات اجلديدة املتعلقة باســترداد املوجودات، اليت 

ية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، وأوصــى األمانَة اعتمدهتا الدول األطراف امتثاًال ألحكام اتفاق
  اتِّباع ُنُهج عملية من هذا القبيل. على تشجيعالبأن تسعى جاهدًة يف االجتماعات املقبلة إىل 

ـــاهتا اجليِّدة، وهي مدعوة إىل   إطالعولعلَّ الدول األطراف تودُّ أن تأيت مســـتعدًَّة ملناقشـــة ممارس
لنشـــرها على الصـــفحة  ،، مشـــفوعًة بالوثائق ذات الصـــلةمارســـاتعلى تلك امل األمانة مســـبقًا

  يف املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. هلذا الغرضصة املخصَّ
  

    الوثائق   
من األمانة بشـــأن متابعة بيان ســـانت بطرســـربغ، حتيل تقرير اجتماع فريق اخلرباء الدويل  مذكِّرة

 ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ٤و ٣امللكية االنتفاعية، الذي ُعقد يف فيينا يومي املعين بشــــــفافية 
)CAC/COSP/WG.2/2018/7(  
  

   مواضيعيتانمناقشتان   -٤  
تبادل املعلومات يف الوقت املناسب من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات   (أ)  

    ملِزمة من أجل وضع مبادئ توجيهية غري البياناتمن االتفاقية: مجع  ٥٦املناسبة، وفقًا للمادة 
حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات، بغية   (ب)  

    يف الوقت املناسبو على حنو استباقي تبادل املعلومات بشأنوضع مبادئ توجيهية 
عملية استبانة املمارسات الُفضلى ووضع  ستهاللبا، إىل الفريق العامل ٦/٢وعز املؤمتر، يف قراره أ

يف الوقت املناسب من أجل متكني الدول و على حنو استباقي املعلومات بشأن تبادلمبادئ توجيهية 
  من االتفاقية. ٥٦، وفقًا للمادة اإلجراءات املناسبةاألطراف من اختاذ 
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صلة مجع بيانات عن ٧/١يف قراره قرر املؤمتر، و سائل منها موا صل الفريق العامل عمله بو ، أن يوا
ــــات الُفضــــلى،  املعلومات يف الوقت بغية وضــــع مبادئ توجيهية غري ملِزمة بشــــأن تبادل املمارس

من االتفاقية،  ٥٦تمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســــــبة، وفقًا للمادة لاملناســــــب 
سترداد وإجراء حتل شبكات املمارسني املختصني با يل لكيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف 

ستباقيتبادل املعلومات من أجل املوجودات، بغية وضع مبادئ توجيهية غري ملِزمة  ويف  على حنو ا
  املناسب. الوقت

قدم توضــــيحًا ملوجودات تاللمناقشــــة أمثلة لقضــــايا اســــترداد  تقدِّمولعل الدول األطراف تودُّ أن 
ويف الوقت  على حنو اســــتباقيللممارســــات الناجحة والتحديات القائمة يف جمال تبادل املعلومات 

إىل املؤســســات اليت صــدرت عنها تلك املعلومات  أيضــًا املناســب، وميكن أن تتطرق تلك األمثلة
شـــــتراطات املتعلقة وإدراج تلك املعلومات يف طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلة الالحقة وإىل اال

بالســرية. ولعل الوقود تودُّ أيضــًا أن تأيت مســتعدة ملناقشــة جتارهبا املتعلقة بالتواصــل والتنســيق بني 
  املختصني باسترداد املوجودات.خمتلف شبكات املمارسني 

وبغية تسهيل مناقشة الفريق العامل هلذه املسألة، سوف تنظَّم حلقة نقاش حول تبادل املعلومات يف 
من االتفاقية، وحول حتســـــني التواصـــــل والتنســـــيق بني خمتلف  ٥٦لوقت املناســـــب وفقًا للمادة ا

  شبكات املمارسني املختصني باسترداد املوجودات.
  

    الوثائق   
األمانة بشــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســب، وفقًا للمادة  من إعدادوثيقة معلومات أســاســية 

من االتفاقية، وحتســني التواصــل والتنســيق بني خمتلف شــبكات املمارســني املختصــني باســترداد  ٥٦
  )CAC/COSP/WG.2/2018/5(املوجودات 

  
   املساعدة التقنيةوالقدرات  حول بناءمناقشات إلجراء منتدى   -٥  

، إىل مكتب املخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي وإعداد مبادرات لبناء ٧/١قراره  طلب املؤمتر، يف
ــــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك توفري منتجات معرفية وأدوات تقنية يف هذا  القدرات يف جمال اس
الشأن، عند الطلب ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل تلبية االحتياجات املطلوبة من 

اســـترداد املوجودات  مبادرَة ملســـاعدة التقنية املســـتبانة أثناء االســـتعراضـــات الُقطرية، ودعا املؤمتُرا
  املسروقة (ستار) إىل مواصلة تقدمي وإعداد مبادرات من هذا القبيل.

آليات  تكفل وجودويف القرار نفســــه، أهاب املؤمتر بالدول األطراف أن تتخذ خطوات ملموســــة 
ــــــبة إلدارة امل تم إجراءات املصــــــادرة يف دولة حلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما توجودات وامناس

املتعلقة  اخلرباتع الدول األطراف ومكتب املخدِّرات واجلرمية على مواصـــلة تبادل أخرى. وشـــجَّ
ضاء  ضلى حسب االقت سات الُف ستبانة املمار صادرة، وا بإدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة وامل

النظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملِزمة بشأن هذا املسألة. ويف و، القائمةاملوارد  لىوباالعتماد ع
سة عن إدارة املوجودات املحجوزة واملصادرة والتصرف فيها على  صدد، أعدت األمانة درا هذا ال
حنو فعَّال، ووضــــــعت مشــــــروع مبادئ توجيهية غري ملِزمة بشـــــــأن إدارة املوجودات املجمَّدة 

  واملصادرة.واملحجوزة 
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الدول األطراف تودُّ أن تأيت مســــتعدة ملناقشــــة جهودها ذات الصــــلة ببناء القدرات وتقدمي  ولعلَّ
مع اجلهات  الصــدداملســاعدة التقنية يف جمال اســترداد املوجودات، وكذلك ملناقشــة تعاوهنا يف هذا 

  ومكتب املخدِّرات واجلرمية. )ستار(مبا فيها مبادرة  ،اليت تقدم املساعدة التقنية
وبغية تســهيل مناقشــة الفريق العامل هلذه املســألة، ســوف تنظَّم حلقة نقاش حول تقدمي املســاعدة 

  التقنية يف سياق املواد املتعلقة بالفصل اخلامس من االتفاقية.
من جدول  ساعدة التقنية،، املتعلق بامل٤البند ب باالقترانمن جدول األعمال  ٥وسوف يناقش البند 

يف جلســة مشــتركة بني الفريق العامل وفريق وذلك ، التاســعة دورة فريق اســتعراض التنفيذأعمال 
  استعراض التنفيذ.

  
  الوثائق
ــــــترداد املوجودات من األمـــانـــة عن التقـــدُّ مـــذكِّرة م املحرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة بـــاس

)CAC/COSP/WG.2/2018/2(  
دة واملحجوزة واملصـــــادرة مَّامللِزمة بشـــــأن إدارة املوجودات املجمشـــــروع املبادئ التوجيهية غري 

)CAC/COSP/WG.2/2018/3( 

األمانة عن إدارة املوجودات املحجوزة واملصــادرة والتصــرف فيها على حنو فعَّال  من إعداددراســة 
)CAC/COSP/207/CRP.8 (ومنشورة يف شكل كتاب إلكتروين  
  

   اعتماد التقرير  -٦  
  يعتمد الفريق العامل تقريرًا عن اجتماعه، سوف تتوىل األمانة إعداد مشروعه.من املزمع أن 
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     املرفق
      تنظيم األعمال املقترح  

  العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التاريخ والوقت

 حزيران/يونيه ٦األربعاء، 
  افتتاح االجتماع  (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  (ب) ١  
منتدى إلجراء مناقشات حول بناء  ٥  

  (أ)املساعدة التقنيةوالقدرات 
منتدى إلجراء مناقشات حول بناء  ٥  ٣٠/١٧-٠٠/١٥

  (أ)املساعدة التقنيةوالقدرات 
  حزيران/يونيه ٧، اخلميس

ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ   ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
    املوجوداتالواليات املتعلقة باسترداد 

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

  التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة
  :مواضيعيتانمناقشتان   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

تبادل املعلومات يف الوقت املناسب   (أ)
من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ 

من  ٥٦للمادة اإلجراءات املناسبة، وفقًا 
االتفاقية: مجع البيانات من أجل وضع مبادئ 

  ؛توجيهية غري ملزمة
حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف   (ب)

شبكات املمارسني املختصني باسترداد 
املوجودات، بغية وضع مبادئ توجيهية بشأن 

ويف الوقت  على حنو استباقيتبادل املعلومات 
  املناسب

  اعتماد التقرير ٦  
    

التقنية، من ، املتعلق باملساعدة ٤البند ب باالقترانمن جدول األعمال  ٥ش البند سوف يناَق  (أ)  
يف جلسة مشتركة بني الفريق العامل وفريق استعراض  وذلك ،التاسعة فريق استعراض التنفيذ جدول أعمال دورة

  التنفيذ.

  
  


