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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين باسترداد املوجودات

  ٢٠١٨يونيه /حزيران ٧و ٦فيينا، 
  *(ب) من جدول األعمال املؤقَّت ١البند 
  إقرار جدول األعمال سائل التنظيمية: امل

        وتنظيم األعمال
  لفريق العامل احلكومي الدويل لخطة العمل اُملقترحة     

      ٢٠١٩-٢٠١٨ ،املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات
      األمانة مذكِّرة من   

    مقدِّمة  -أوًال  
شأ   -١ ساد يف قراره أن الفريق  ١/٤مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

 ٦٣من املادة  ٤للفقرة  ًاة املعين باســـترداد املوجودات وفقاملفتوح العضـــويالعامل احلكومي الدويل 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وقرَّر املؤمتر يف ذلك القرار أن يقوم الفريق العامل بإسداء 

  املشورة له ومساعدته يف تنفيذ واليته املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد. 
، بنتائج اجتماعات الفريق العامل احلكومي ٧/١ من قراره ٢٨يف الفقرة ب املؤمتر، ورحَّ  -٢

الدويل املفتوح العضــــوية املعين باســــترداد املوجودات، ودعا الفريق العامل إىل اقتراح بنوٍد جلداول 
  يلي:  من خالل مجلة أمور منها ما يواصل الفريق العامل عمله بأنر األعمال املقبلة، وقرَّ

جهوده الرامية إىل مجع معلومات عن املمارسات الفضلى يف حتديد هوية ة لمواص  (أ)  
لالتفاقية والتوســع يف حتليل تلك املمارســات، على أن  ًاايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم وفقالضــح

يشــمل ذلك، حســب االقتضــاء، التماس املعلومات من الدول األطراف وتســهيل تبادهلا بني اخلرباء 
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خرباء مع مراعاة األعمال املشاهبة اليت متت خالل اجتماعات الفريق العامل وتنظيم حلقات نقاش لل
  وأفرقة اخلرباء واملناقشات السابقة؛

ــــــترداد   (ب)   إجراء حتليــل للتحــديــات اليت تواجــه األطراف الثــالثــة وتــأثريهــا على اس
 املوجودات مبوجب الفصل اخلامس؛

دف وضــــع مبادئ توجيهية فضــــلى هبمواصــــلة مجع البيانات عن املمارســــات ال  (ج)  
ملزمة بشــأن تبادل املعلومات يف الوقت املناســب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات   غري

 من االتفاقية؛ ٥٦املناسبة وفقًا للمادة 

إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات املمارسني   (د)  
ية وضــــع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات بصــــورة اســــتباقية املختصــــني باســــترداد املوجودات ُبغ

 حو الوارد يف الفقرة (ج) أعاله.ومناسبة التوقيت على الن

ـــــينعقد اجتماعان للفريق العامل خالل الفترة   -٣  حزيران/ ٧و ٦: يومي ٢٠١٩-٢٠١٨وس
يه  يار/ ٣٠و ٢٩مي ، ويو٢٠١٨يون قًا٢٠١٩مايو أ ، ٧/١ للمواضــــــيع الواردة يف القرار . ووف
. واســـــتجابة لطلب ٢٠١٩ت األمانة خطة عمل لتنظيم أنشـــــطة الفريق العامل حىت هناية عام أعدَّ

ية األخرى،  لدول تآزر مع اهليئات احلكومية ا املؤمتر، تراعي خطة العمل املقترحة أيضـــــــًا أوجه ال
ـــتعراض تنفيذ الفصـــل اخلامس م  ال ـــتعراض التنفيذ، الذي يضـــطلع مبهمة اس ـــيما مع فريق اس ن س

  ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد.االتفاقية خالل الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقي
بنودًا دائمة مع املمارســـات الســـابقة، اقُترح أن يضـــم جدول أعمال الفريق العامل  ًاومتاشـــي  -٤

 منتدىاليات يف جمال اســترداد املوجودات، كما تتيح ملناقشــة التقدم اُملحرز يف تنفيذ الو ًافرصــتتيح 
 ومنتدىدة، ملناقشــة اجلوانب العملية الســترداد املوجودات، مبا يف ذلك التحديات واملمارســات اجليِّ

ملناقشــة مســألة بناء القدرات واملســاعدة التقنية. وعالوة على ذلك، ســتركز املناقشــة املواضــيعية على 
  .٧/١ ع الواليات اليت يتضمنها القرارم ًادة متاشيالت حمدَّجما
، على ٢٠١٩ت ُبنية التنظيم اُملقترحة الجتماعات الفريق العامل حىت هناية عام دَّوقد ُأع  -٥

النحو الوارد أدناه، مع مراعاة املعلومات املتاحة والعمل املضــــطلع به يف املجاالت املواضــــيعية اليت 
 .٢٠١٩و ٢٠١٨ يتعني تناوهلا يف عامي

    
 ٢٠١٨اجتماع عام 

  البنود الدائمة
ـــترداد املوجودات، م اُملحرز يف تنفيذ الواليات املســـَنملحة عامة عن التقدُّ  • دة بشـــأن اس

  نتجات املعرفية بصيغتها النهائيةيف ذلك عرض امل  مبا
يات يها التحدِّمنتدى املناقشـــات املتعلقة باجلوانب العملية الســـترداد املوجودات، مبا ف  •

 دةات اجليِّواملمارس

 منتدى املناقشات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية  •
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 املناقشة املواضيعية

شة   • شأن املمارسات اجليِّمناق شأن تبادل دة هبدف وضع ب مبادئ توجيهية غري ملزمة ب
بة املعلومات يف الوقت املناســــب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســــ

  من االتفاقية ٥٦للمادة وفقًا 
ــبكات املمارســني املختصــني   • مناقشــة بشــأن كيفية حتســني التواصــل والتنســيق بني ش

باســـترداد املوجودات ُبغية وضـــع مبادئ توجيهية لتبادل املعلومات بصـــورة اســـتباقية 
 التوقيت على النحو الوارد أعاله ومناسبة

    
 ٢٠١٩اجتماع عام 

  د الدائمةالبنو
ـــترداد املوجودات، م اُملحرز يف تنفيذ الواليات املســـَنالتقدُّ ملحة عامة عن  • دة بشـــأن اس

  يف ذلك عرض املنتجات املعرفية بصيغتها النهائية  مبا
يات منتدى املناقشـــات املتعلقة باجلوانب العملية الســـترداد املوجودات، مبا فيها التحدِّ  •

 دةواملمارسات اجليِّ

 القدرات واملساعدة التقنيةمنتدى املناقشات املتعلقة ببناء   •
    

 املناقشة املواضيعية

ايا مبختلف أنواعهم وتعويضهم دة ُبغية حتديد هوية الضحمناقشة بشأن املمارسات اجليِّ  •
لالتفاقية، على أن يشــمل ذلك، حســب االقتضــاء، التماس املعلومات من الدول  ًاوفق

األطراف وتسهيل تبادهلا بني اخلرباء وتنظيم حلقات نقاش للخرباء مع مراعاة األعمال 
 فرقة اخلرباء واملناقشات السابقةاملشاهبة اليت متت خالل اجتماعات الفريق العامل وأ

شأن التحديات اليت   • شة ب ستردمناق اد املوجودات تواجه األطراف الثالثة وتأثريها على ا
 مبوجب الفصل اخلامس.

 


