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140319    140319    V.19-01218 (A) 

*1901218*  

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين باسترداد املوجودات

       ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩فيينا، 
      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 السترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات  بشأن منتدى  -٣

  القائمة واملمارسات اجليِّدة.
  مناقشتان مواضيعيتان:  -٤

ألحكام  املمارسات الفضلى لتحديد هوية خمتلف أنواع الضحايا وتعويضهم وفقًا  (أ)  
  االتفاقية؛

يات اليت تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على اســترداد املوجودات مبقتضــى التحدِّ  (ب)  
  الفصل اخلامس.

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

    افتتاح االجتماع  (أ)  
 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجوداتســوف ُيفتتح اجتماع 

  .٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩يوم األربعاء، 
    

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

ــــــترداد املوجودات"، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  ألغراض التعاون الدويل واس
ــــابعة املعقودة يف فيينا من  ــــاد يف دورته الس ــــرين  ١٠إىل  ٦األمم املتحدة ملكافحة الفس الثاين/ تش

عه  ،٢٠١٩-٢٠١٨، وخطة العمل للفترة ٢٠١٧نوفمرب  ما مل يف اجت عا مدها الفريق ال اليت اعت
  . ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و ٦املعقود يف 

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

  ، يف املهام التالية:١/٤املؤمتر تتمثَّل والية الفريق العامل، املبيَّنة يف قرار 
 مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  (أ) 

مســــــاعدة املؤمتر على تشــــــجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعدِّدة األطراف   (ب) 
  القائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛

ســــــري تبادل املعلومات بني الدول باســــــتبانة املمارســــــات اجليِّدة وتعميم تلك تي  (ج) 
  املمارسات فيما بينها؛

بناء الثقة وتشــــــجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، بتنظيم   (د) 
ساد واملمارسني العامل صلة وهيئات مكافحة الف ة ذات ال صَّ سلطات املخت ني يف لقاءات جتمع بني ال

  ؛منتدى هلا وبالعمل مبثابةجماَلي استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، 
  تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛  (ه)  
مســـــاعدة املؤمتر على اســـــتبانة احتياجات الدول األطراف، مبا فيها االحتياجات   (و)  

قدرات من ناء ال لة األمد، يف جمال ب ية  الطوي تأتِّ عائدات امل أجل منع وكشــــــف عمليات حتويل ال
  الفساد وما تدرُّه من إيرادات أو فوائد، ومن أجل استرداد املوجودات. من

، إىل األمانة أن تســـــــاعد الفريق العامل على أداء مهامه يف حدود ٧/١وطلب املؤمتر، يف قراره 
  املتحدة. باللغات الرمسية الست لألمماملوارد املتاحة، مبا يشمل توفري خدمات الترمجة الشفوية 
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    الوثائق   
ــــــترداد املوجودات  مـــذكِّرة من األمـــانـــة عن التقـــدُّم املحرز يف تنفيـــذ الواليـــات املتعلقـــة بـــاس

)CAC/COSP/WG.2/2019/2(  
   

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

الفريُق العامل يف اجتماعاته الســابقة إىل أمهية هتيئة منرب ملناقشــة اجلوانب العملية الســترداد  أشــار
الفريق املوجودات، مبا يف ذلك التحدِّيات القائمة واملمارسات اجليِّدة. وإىل جانب ذلك، أعرب 

عن تقديره ملا ُقدِّم من عروض إيضــاحية للتشــريعات اجلديدة املتعلقة باســترداد املوجودات، اليت 
اعتمدهتا الدول األطراف امتثاًال ألحكام االتفاقية، وأوصــــــى األمانَة بأن تســــــعى جاهدًة، يف 

  من هذا القبيل. براغماتيةاالجتماعات املقبلة، إىل الترويج لُنُهج 
ـــاهتا اجليِّدة، وهي مدعوَّة إىل إطالع ولعلَّ الدو ـــة ممارس ـــتعدًَّة ملناقش ل األطراف تودُّ أن تأيت مس

األمانة مســـبقًا على تلك املمارســـات، مشـــفوعًة بالوثائق ذات الصـــلة، لنشـــرها على الصـــفحة 
  املخصَّصة هلذا الغرض يف املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

 للمناقشــــــة يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ســــــوف تقدم األمانة هلذا االجتماع ودعمًا
حة للمبادئ التوجيهية غري امللزمة بشـــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب وفقا املنقَّ َةالصـــيغ
وبشأن حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات ممارسي استرداد  ،من االتفاقية ٥٦للمادة 

 للتعليقات الواردة من الدول األطراف. جودات، اليت جيري حتديثها وفقًااملو

رة بشــأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام لالجتماع مذكِّ أيضــًا وســوف تتيح األمانة
  املصادرة القضائية غري املستندة إىل إدانة. 

    
    الوثائق   

من  ٥٦مشروع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وفقًا للمادة 
االتفاقية وبشـــأن حتســـني االتصـــال والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات ممارســـي اســـترداد املوجودات 

(CAC/COSP/WG.2/2019/4)  
ـــــأن رة مذكِّ االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصـــــادرة القضـــــائية غري من األمانة بش

  )CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1( املستندة إىل إدانة
    

   مناقشتان مواضيعيتان  -٤  
    املمارسات الفضلى لتحديد هوية خمتلف أنواع الضحايا وتعويضهم وفقًا ألحكام االتفاقية  (أ)  
    تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس التحديات اليت  (ب)  

، إىل الفريق العامل باستهالل عملية استبانة املمارسات الُفضلى لتحديد ٦/٢أوعز املؤمتر، يف قراره 
  هوية ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم. 
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العامل عمله من خالل وســائل، منها: (أ) مواصــلة ، أن يواصــل الفريق ٧/١ر املؤمتر، يف قراره وقرَّ
جهوده الرامية إىل مجع معلومات عن املمارســــــات الفضــــــلى يف جمال حتديد هوية خمتلف أنواع 
الضــــحايا وتعويضــــهم وفقًا لالتفاقية والتوســــع يف حتليل تلك املمارســــات، مبا يف ذلك، التماس 

، حســـــب وتنظيم حلقات نقاش للخرباء رباءمعلومات من الدول األطراف وتيســـــري تبادهلا بني اخل
ضاء، سابقة، من خالل اجتماعات الفريق العامل املضطلع هبا يف مع مراعاة األعمال املماثلة  االقت ال

(ب) إجراء حتليل للتحديات اليت تواجه األطراف الثالثة وتأثريها  ؛هتمارباء ومناقشــــــمناظرات اخل
  مس. على استرداد املوجودات مبقتضى الفصل اخلا

قضــــايا اســــترداد املوجودات اليت توضــــح لملناقشــــة أمثلة ا جتلب إىلالدول األطراف تودُّ أن  ولعلَّ
الضــــحايا وتعويضــــهم وفقا ألحكام االتفاقية،  خمتلف أنواع لتحديد هوية الفضــــلى املمارســــات
  اخلامس. الفصل  مبقتضىاألطراف الثالثة وتأثريها على استرداد املوجودات  اليت تواجهوالتحديات 

  الفريق، سوف تنظَّم حلقة نقاش حول هاتني املسألتني.  مداوالتوبغية تسهيل 
    

    الوثائق   
خمتلف أنواع لتحديد هوية الفضـــلى األمانة بشـــأن املمارســـات أعدَّهتا وثيقة معلومات أســـاســـية 
األطراف الثالثة وتأثريها على  اليت تواجهيات ألحكام االتفاقية، والتحدِّ الضــحايا وتعويضــهم وفقًا

  (CAC/COSP/WG.2/2019/5)الفصل اخلامس  مبقتضىاسترداد املوجودات 
    

   منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  -٥  
املخدِّرات واجلرمية أن يواصل تقدمي وإعداد مبادرات لبناء ، إىل مكتب ٧/١طلب املؤمتر، يف قراره 

ــــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك توفري منتجات معرفية وأدوات تقنية يف هذا  القدرات يف جمال اس
جات من  يا ية االحت جل تلب ية، من أ خارج امليزان نًا بتوافر موارد من  ند الطلب وره الشـــــــأن، ع

  ء االستعراضات الُقطرية.املساعدة التقنية املستبانة أثنا
وجود آليات  لضــمانويف القرار نفســه، أهاب املؤمتر بالدول األطراف أن تتخذ خطوات ملموســة 

إجراءات املصــــادرة يف دولة  ُتختَتممناســــبة إلدارة املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما 
ـــجَّع  التجارب ة على مواصـــلة تبادل الدول األطراف ومكتب املخدِّرات واجلرمياملؤمتر أخرى. وش

ــتبانة املمارســات الُفضــلى حســب يف جمال  إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــادرة، واس
ضاء وباالعتماد على املوارد  شأن على ، واملوجودةاالقت النظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملِزمة ب
هية غري ملِزمة بشأن إدارة املوجودات مشروع مبادئ توجي أعدَّتهذا املسألة. وكانت األمانة قد 
يف حزيران/يونيه املعقود الفريق العامل يف اجتماعه  عرضــته علىو ،املجمَّدة واملحجوزة واملصــادرة

يف تشـــرين الثاين/نوفمرب املعقودة فريق اســـتعراض التنفيذ يف دورته الثانية املســـتأنفة  علىو، ٢٠١٨
 وفقًا واملحدَّثح للمبادئ التوجيهية غري امللزمة املنقَّ. وســـتتيح األمانة لالجتماع املشـــروع ٢٠١٨

  للتعليقات الواردة من الدول األطراف.
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ولعلَّ الدول األطراف تودُّ أن تأيت مســــتعدة ملناقشــــة جهودها ذات الصــــلة ببناء القدرات وتقدمي 
د مع اجلهات املســاعدة التقنية يف جمال اســترداد املوجودات، وكذلك ملناقشــة تعاوهنا يف هذا الصــد

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

  التقنية يف سياق مواد الفصل اخلامس من االتفاقية.
ألعمال باالقتران مع بند جدول أعمال الدورة العاشرة لفريق ش هذا البند من جدول اوسوف يناَق

  املعنون "املساعدة التقنية"، يف اجتماع مشترك. ،استعراض التنفيذ
    

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

)CAC/COSP/WG.2/2019/2(  
مشـــــروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشـــــأن إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصـــــادرة 

)CAC/COSP/WG.2/2019/3(  
   

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

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  العنوان أو الوصف األعمال

 أيار/مايو ٢٩األربعاء، 
  افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول  (ب) ١  
منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة   ٥  

 ) أ(التقنية
منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة   ٥ ٣٠/١٧-٠٠/١٥

 (أ)التقنية

  أيار/مايو ٣٠اخلميس، 
ملحة عامة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

    باسترداد املوجودات
منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات،  ٣

  واملمارسات اجليِّدةالقائمة مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات 
  مناقشتان مواضيعيتان:  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

خمتلف لتحديد هوية  الفضلى املمارسات    (أ)
ألحكام  الضحايا وتعويضهم وفقًاأنواع 
  االتفاقية

التحديات اليت تواجه األطراف الثالثة   (ب)
 مبقتضىوتأثريها على استرداد املوجودات 

  الفصل اخلامس
 اعتماد التقرير  ٦  

  

                                                                    
سوف يناَقش هذا البند من جدول األعمال باالقتران مع بند جدول أعمال الدورة العاشرة لفريق استعراض   )أ(  

 التقنية"، يف اجتماع مشترك.ساعدة املالتنفيذ، املعنون "


