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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين باسترداد املوجودات  

        ٢٠١١أغسطس / آب٢٦- ٢٥فيينا، 
    جدول األعمال املؤقت وشروحه    

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

  . وتوصيات الفريق العامل٣/٣تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف   -٢
  . حتليل حاالت استرداد موجودات:من حيث املمارسةاسترداد املوجودات   -٣
  . املوجودات استردادضمانا لنجاعةشبكات ال استخدام  -٤
  .النظر يف خطة عمل متعددة السنوات  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
    

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح االجتماع  )أ(  

ــ ــس ــاُعَتوف ُيفَت ــترداد       ح اجتم ــين باس ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام  الفري
  .٠٠/١٠ يف الساعة ٢٠١١أغسطس / آب٢٥املوجودات يوم اخلميس 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
، الـذي   "تاسترداد املوجودا " املعنون   ٣/٣ للقرار    األعمال املؤقت لالجتماع وفقاً     جدولُ أُِعدَّ

اعتمده مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أثنـاء دورتـه الثالثـة،                       
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩املعقودة يف الدوحة من 

متكـني الفريـق العامـل مـن        بغية   للقرار املذكور وفقا  ) انظر املرفق (وأُِعدَّ تنظيم األعمال املقترح     
  .بنود جدول األعمال ضمن حدود الوقت املتاح وخدمات املؤمترات املتوفّرةالنظر يف 

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

    
     وتوصيات الفريق العامل ٣/٣تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف   - ٢  

 أن يواصــل الفريــق العامــل عملــه إلســداء املــشورة للمــؤمتر وتقــدمي   ٣/٣ر يف قــراره ر املــؤمتقــرَّ
ر املؤمتر أيـضاً أن يعقـد الفريـق       وقرَّ. املساعدة له يف تنفيذ واليته اخلاصة بإعادة عائدات الفساد        

  .العامل جلستني على األقل قبل انعقاد الدورة الرابعة للمؤمتر، يف حدود املوارد املتاحة
  : من املهام التالية١/٤نة يف قرار املؤمتر ف والية الفريق العامل املبيَّوتتألّ

  مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  )أ(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعـّددة األطـراف        )ب(  

  فيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛نالقائمة ذات الصلة، واإلسهام يف ت
تيــسري تبــادل املعلومــات بــني الــدول باســتبانة املمارســات اجليــدة الــيت ينبغــي      )ج(  

  ا؛باعها وتعميمها فيما بينهاّت
بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات، بتنظـيم              )د(  

ــصلة      ــسلطات املختــصة ذات ال ــني ال ــع ب ــاءات جتم ــساد واملمارســني    لق ــات مكافحــة الف  وهيئ
  فساد، وبالعمل مبثابة منتدى هلا؛العاملني يف جمايل استرداد املوجودات ومكافحة ال

   بشأن التعجيل بإعادة املوجودات؛تيسري تبادل األفكار بني الدول  )ه(  
مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول األطراف، مبـا فيهـا االحتياجـات               )و(  

  .ويلة األمد، يف جمال بناء القدراتالط
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    وجوداتاملحتليل حاالت استرداد : من حيث املمارسةاسترداد املوجودات   - ٣  
أوصى الفريق العامـل، يف اجتماعـه الثالـث، مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             

  .كتب ذات الصلة على خربة امل املوجودات بناًءحلاالت استردادبالنظر يف إعداد مصنَّف 
ويف اجتماعه الرابع، طلب الفريق العامـل إىل األمانـة أن تواصـل بـذل جهودهـا، بالتـشاور مـع              

. الدول األعضاء، لتجميع حاالت استرداد املوجودات بغية إعداد دراسة حتليلية هلـذه احلـاالت             
ذه اجلهـود،  ع الفريق العامل الدول األعـضاء املهتمـة علـى مواصـلة املـسامهة طوعيـاً يف هـ                  وشّج

  .ساسة املعلومات احلاملراعاة الواجبة لسرّيةبوسائل منها قائمة التقييم الذايت مع 
 أعـدَّهتا  اسـترداد املوجـودات   َتعرض جملموعة من حـاالت     نقاش   د حلقةُ عقَ للمناقشة، ستُ  وتوطئةً
اخلاصـة  وة  املشتركة بني البنك الدويل ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـ         املبادرةُ

  .باسترداد املوجودات املسروقة
    

    سترداد املوجوداتال ضماناشبكات ال استخدام  - ٤  
 علــى أن تعــّزز قنــوات االتــصال غــري الرمسيــة،  األطــراَف، الــدول٣/٣َ، يف قــراره شــّجع املــؤمتُر

عـّدة ُسـبل   بوخصوصا قبـل تقـدمي طلبـات رمسيـة التماسـا للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وذلـك                    
 اخلــربة الفنيــة يف ؤولني أو مؤســسات، حــسب االقتــضاء، مــن ذوي مــوظفني مــستــسميةُمنــها 

جمال التعاون الدويل علـى اسـترداد املوجـودات للقيـام مبهـام جهـات االتـصال مـن أجـل تقـدمي                       
املــساعدة إىل نظــرائهم يف تلبيــة مقتــضيات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الرمسيــة بــصورة فعالــة؛    

ــيني علــى االلتقــاء، ع  وســائروشــّجع املــؤمتر جهــات االتــصال تلــك    لــى املــستوى   اخلــرباء املعن
اإلقليمــي أو وفقــا للموضــوع ذي الــصلة، مــن أجــل تعزيــز االتــصال والتنــسيق وتطــوير أفــضل  

وناشـد  . املمارسات، مبا يف ذلك اإلفادة من الشبكات املوجودة الجتناب االزدواج يف اجلهود           
املــؤمتر أيــضاً مجيــع الــدول األطــراف الــيت مل حتــّدد بعــُد ســلطة مركزيــة مــسؤولة عــن طلبــات     

اعدة القانونيــة املتبادلــة أن تبــادر إىل القيــام بــذلك دون إبطــاء، وأن تبلّــغ األمــني العــام         املــس
  . من االتفاقية٤٦ من املادة ١٣ذلك الفقرة باة، حسبما تقضي بالسلطة املركزية املسّم

 / كـانون األول   ١٧ و ١٦دا، يف اجتماعه الرابع املعقود يف فيينـا يـومي            الفريق العامل جمدَّ   وأكّد
، علــى احلاجــة إىل إنــشاء شــبكة عامليــة مــن جهــات االتــصال املعنيــة باســترداد ٢٠١٠مرب ديــس

مــن إىل الــدول األعــضاء املوجــودات مــن ذوي اخلــربات الفنيــة، وطلــب إىل األمانــة أن ترســل  
 الـيت طلبـت فيهـا إىل تلـك الـدول            ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٥خة  رهتا الشفوية املؤرّ  جديد مذكّ 

ــصا   ــات ات ــسمَِّي جه ــترداد املوجــودات  أن ت ــة باس ــّد. ل معني ــة    وش ــى أمهي ــل عل ــق العام د الفري
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الشبكات اإلقليمية وعلى احلاجة إىل التعاون والتنسيق مع هذه الـشبكات، وطلـب إىل األمانـة                
 ورقــة معلومــات خلفيــة عــن شــبكات جهــات االتــصال القائمــة، مبــا يف ذلــك قاعــدة     أن تعــّد

وجـودات املـشتركة بـني املبـادرة اخلاصـة باسـترداد       بيانات جهـات االتـصال املعنيـة باسـترداد امل         
.  الفريـق العامـل     فيهـا  ، لينظر )اإلنتربول(املوجودات املسروقة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية       

رة شـفوية إىل الـدول األعـضاء تطلـب          وطلب الفريق العامل كذلك إىل األمانة أن ترسـل مـذكّ          
ا املركزيــة املعنيــة باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وفقــا د بعــُد ســلطتهفيهــا إىل الــدول الــيت مل حتــّد

  . من االتفاقية، أن تبادر إىل القيام بذلك٤٦ من املادة ١٣للفقرة 
  .لون عن خمتلف الشبكات نقاش يشارك فيها ممثّد حلقةُعقَ للمناقشة، سُتوتوطئةً

    
    النظر يف خطة عمل متعددة السنوات  - ٥  

ديـسمرب  / كـانون األول ١٧ و١٦تماعه الرابع املعقود يف فيينـا يـومي     د الفريق العامل، يف اج    شّد
ــة      ٢٠١٠ ــذ الفــصل اخلــامس مــن االتفاقي ــدول األطــراف الســتعراض تنفي ــة ال ــة هتيئ ، علــى أمهي

 تنفيـذ الفـصل اخلـامس سيخـضع لالسـتعراض خـالل الـدورة               إنَّوتنظيم أعماله تبعـاً لـذلك، إذ        
ولذلك الغرض، أوصى الفريق العامـل      . ٢٠١٥ أن تبدأ يف      استعراض التنفيذ، املزمع   آلليةالثانية  

ــأن تــضع  ــةب ــل، وذلــك    خطــة عمــل متعــدّ ،  األمان ــاء اجتماعــه املقب ــسنوات لينظــر فيهــا أثن دة ال
  .أو غريها من املبادرات ذات الصلةباستخدام املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة 

    
    اعتماد التقرير  - ٦  

  . الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه ستتوىل األمانة إعداد مشروعه أن يعتمداملزَمعمن 
    

    الوثائق    
تنفيـذ توصـيات الفريـق العامـل     ز يف م احملـرَ التقـدُّ  األمانـة عـن   مـن إعـداد  ورقة معلومات خلفيـة     

  )CAC/COSP/WG.2/2011/2(املعين باسترداد املوجودات 
سـترداد املوجـودات   دعمـا ال شبكات الـ  اسـتخدام  األمانـة عـن     من إعداد ورقة معلومات خلفية    

  )CAC/COSP/WG.2/2011/3 (بنجاعة
دة الـــــسنوات  األمانـــــة عـــــن خطـــــة عمـــــل متعـــــّدمـــــن إعـــــدادورقـــــة معلومـــــات خلفيـــــة 

)CAC/COSP/WG.2/2011/4(  
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

 والوقت التاريخ
 جدول بند

 الوصفالعنوان أو  األعمال

   طسأغس/ آب٢٥اخلميس، 
  افتتاح االجتماع )أ (١  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 
 تنفيذ توصيات الفريق العامل ٢ 
حتليل : من حيث املمارسةاسترداد املوجودات  ٣ 

 وجوداتاملحاالت استرداد 
   أغسطس/ آب٢٦اجلمعة، 

  استردادضمانا لنجاعةشبكات ال استخدام ٤ 
 املوجودات

 دة السنواتل متعدِّخطة عم ٥ 
 اعتماد التقرير ٦ 
  


