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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
   املعين باسترداد املوجودات  

  ٢٠١٢أغسطس / آب٣١- ٣٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

  ألنشطة املقترحة دة السنوات عرض خطة العمل املتعدِّ
        ٢٠١٥- ٢٠١٢الفريق العامل للفترة 

  ألنشطة الفريق العامل قترحة املتعدِّدة السنوات املعمل الخطة     
  احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، 

      ٢٠١٥-٢٠١٢لفترة ل
       األمانةرة منمذكّ    

 يف ،)املـؤمتر ( الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              اعتمد مؤمترُ   -١
ــه األوىل ــراَر،دورت ــضاه  ١/٤  الق ــشأ مبقت ــذي أن ــوح    ، ال ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام  الفري

 أن يقـوم  ، يف ذلـك القـرار  ، املـؤمتر  ورأى ).الفريق العامـل  (العضوية املعين باسترداد املوجودات     
 بإرجـاع الفريق العامـل بإسـداء املـشورة للمـؤمتر وتقـدمي املـساعدة لـه يف تنفيـذ واليتـه اخلاصـة                       

 من اتفاقية األمـم املتحـدة     ٦٣ من املادة    ٤لفقرة   ل ئ هذا الفريق وفقاً   وقد أُنشِ  .عائدات الفساد 
 .ملكافحة الفساد

أن يواصـل الفريـق العامـل االضـطالع         والرابعـة،    الثانية والثالثة    اته يف دور  ،وقرَّر املؤمتر   -٢
،  التاليـة   املـؤمتر  ن علـى األقـل قبـل دورات        أن يعقد الفريق العامـل اجتمـاعيْ       أيضاًر  وقرَّ .بأعماله

───────────────── 
  * CAC/COSP/WG.2/2012/1. 
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 وطلــب املـؤمتر كــذلك، يف دورتــه  . املتاحــة، لكـي يــؤدِّي املهــام املـسندة إليــه  يف حـدود املــوارد 
الرابعة، من الفريق العامل أن ُيعدَّ خطة عمل متعدِّدة السنوات لتنفيذها يف الفتـرة املمتـدة حـىت                  

وكــان الفريــق العامــل قــد أوصــى أيــضاً، يف اجتماعْيــه الرابــع واخلــامس، بوضــع  . ٢٠١٥عــام 
 .ليسترشد هبا يف أنشطته مستقبالً السنوات خطة عمل متعدِّدة

. ٢٠١٥ إىل عـام     ٢٠١٢وسُتعقد أربعة اجتماعات للفريق العامل يف الفتـرة مـن عـام               -٣
 رات واجلرمية من ِقبل كـل مـن       وعمالً بالواليات املسندة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ        

 االقتراحـات الـيت قدَّمتـها الـدول األطـراف،           إىل واسـتناداً مؤمتر الدول األطراف والفريق العامـل،       
 .٢٠١٥مل للفترة املمتدة حىت عام أعدَّت األمانة خطة عمل لتنظيم أعمال الفريق العا

وهتدف خطة العمل املتعدِّدة السنوات املقترحة إىل هتيئـة الـدول األطـراف السـتعراض                 -٤
ة اسـتعراض التنفيـذ، وهـي تتـيح         تنفيذ الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة خـالل الـدورة الثانيـة آلليـ               

 الفريـق العامـل منـذ اجتماعـه الرابـع           اعتزمـه للفريق العامل تنظـيم أعمالـه تبعـاً لـذلك، حـسبما             
 .٢٠١٠ديسمرب /قد يف كانون األولالذي ُع

عـرٌض إيـضاحٌي    يف بداية كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامـل          يقدَّم  رح أن   وُيقَت  -٥
تركِّـز املناقـشات خـالل       مثّ. الواليات املسندة بشأن استرداد املوجـودات     للتقدُّم احملرز يف تنفيذ     

 .ى مواد حمدَّدة من الفصل اخلامسكل اجتماع عل

ــشة      واســتجابةً  -٦ ــدى ملناق ــا منت ــاح هل ــأن ُيت ــدول األطــراف ب ــة ال ــة   لرغب ــب العملي اجلوان
، تتوخَّى خطـة العمـل    ذات الصلةدةالسترداد املوجودات، مبا فيها التحّديات واملمارسات اجليِّ  

 وسـتتناول حلقـة املناقـشة املـسائل املتـصلة      .املقترحة تنظـيم حلقـة مناقـشة خـالل كـل اجتمـاع        
. بتنفيذ أحكام حمدَّدة من الفصل اخلامس، ممهِّدة الـسبيل بالتـايل إلجـراء احلـوار املنـشود حوهلـا         

مليـة اسـترداد املوجـودات     جوانـب حمـدَّدة وعمليـة وفنِّيـة مـن ع     وميكن أن تتناول املناقشة أيـضاً     
 .تكون موضع اهتمام الدول األطرافوغريها من التطّورات اليت ُيحتمل أن 

، أن يطلــب إىل األمانــة بنيــة العمــل املقتَرحــةأيــضاً، عنــد تنفيــذ  يــودُّ الفريــق العامــل ولعــلَّ  -٧
ذات تحـدِّيات   الودة  يِّـ اجلمارسات  املبادرات و  امل تشمل أمثلة على  لتنفيذ،  ا  على جتميع وتقدمي أمثلة  

 وميكن للفريق العامل أن يطلب إىل األمانـة أن تعـدَّ         . بكل مادة من املواد قيد املناقشة     الصلة املتعلقة   
 .مةدة تستند إىل املدخالت واملسامهات املقدَّ تتناول مواضيع حمدَّأساسيةورقات معلومات 

 فهـي  ٢٠١٥ة حـىت عـام   متـدَّ  الجتماعـات الفريـق العامـل للفتـرة امل       ةحـ  املقترَ البنيـة ا  أمَّ  -٨
نفيـذ   وتقـدمي اإلرشـادات إىل األمانـة بـشأن ت        ا على الفريق العامل ملناقشته    ةٌ أدناه ومعروض  ةٌمبيَّن

 .خطة العمل ومواصلة تطويرها
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    البنود الدائمة    

دات، مبـا يف ذلـك   حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املـسندة بـشأن اسـترداد املوجـو         
  .تجات املعرفية بصيغتها النهائيةعرض املن

منتدى إلجراء مناقشات حول اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك التحـدِّيات                
  .دةواملمارسات اجليِّ

  .بناء القدرات واملساعدة التقنيةمنتدى إلجراء مناقشات حول 
  

    املناقشة املوضوعية    
 آليـات اسـترداد املمتلكـات مـن خـالل           - ٥٤املـادة   : ون يف جمـال املـصادرة     مناقشة حول التعـا   

   املصادرة التعاون الدويل ألغراض- ٥٥التعاون الدويل يف جمال املصادرة، واملادة 
ميكن أن تشمل املواضيع الـيت سـُتناقش إنفـاذ أوامـر املـصادرة الـيت تـصدر عـن حمكمـة أجنبيـة،                        

انة جنائية، وتدابري للسماح مبصادرة املمتلكـات ذات املنـشأ          وتدابري للسماح باملصادرة دون إد    
 غــسل أمــوال، وأمثلــة علــى كيــف ميكــن مبوجــب حكــم قــضائي صــادر بــشأن جرميــةاألجــنيب 

  .داد املوجوداتللتدابري الرامية إىل نقل عبء اإلثبات أن تيسِّر استر
، مــع التركيــز ٥٥ملــادة  مــن ا٣وميكـن أيــضاً مناقــشة العناصــر الــواردة يف الطلــب وفقــاً للفقــرة  

بوجه خاص على اخلـربات العمليـة املكتـسبة يف اسـتيفاء تلـك املتطلبـات وكيـف ميكـن للدولـة                      
اليـة تـدابري االحتجـاز    مال معاً علـى أفـضل وجـه لـضمان فع     الطاِلبة والدولة متلقِّية الطلب أن تع     

نـع إسـاءة اسـتخدام       وم  عن احملاوالت الرامية إىل تبسيط اإلجراءات القانونيـة        واملصادرة، فضالً 
  .هذه اإلجراءات

دة الالزمـة للتنـسيق علـى الـصعيد      اجليِّـ املمارسـاتُ  مناقـشتها   الـيت ميكـن   املواضيع األخرى   ومن  
الداخلي بشأن إجراءات استرداد املوجودات يف الدولـة الطاِلبـة والدولـة متلقِّيـة الطلـب، مبـا يف        

  .خصِّصنيأو تعيني موظفني مت/صة وذلك استحداث وحدات خمصَّ
 بـــشبكات التعـــاون الـــدويل يف جمـــال  االســـتعانةُ مناقــشتها الـــيت ميكـــن النقـــاط األخـــرى ومــن 

واليـة  املصادرة، وإنـشاء شـبكة عامليـة جلهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات، حـسب ال                   
  .املُسندة من ِقبل املؤمتر
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    ٢٠١٣اجتماع عام     
    بنود الدائمةال    

ز يف تنفيذ الواليات املـسندة بـشأن اسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك        احملَرحملة عامة عن التقدُّم     
  .تجات املعرفية بصيغتها النهائيةعرض املن

منتدى إلجراء مناقشات حول اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك التحـدِّيات                
  .دةواملمارسات اجليِّ

  .منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية
  

    املناقشة املوضوعية    
   منع وكشف إحالة العائدات املتأتِّية من اجلرمية- ٥٢مناقشة حول املادة 

 ومناقشة مبادرات تـشريعية وتـدابري ملموسـة هتـدف إىل ضـمان قيـام املؤسـسات                  عرُض ُيقتَرُح
 احلــرص الواجــب يف التعامــل مــع الزبــائن؛ وحتديــد بري فعَّالــة تتــوّخىااملاليــة باعتمــاد وتنفيــذ تــد

ــأداء       ــراداً مكلَّفــني أو ســبق أن كلِّفــوا ب ــد املوجــودات الــيت ختــص أف ــتفعني؛ وحتدي ــالكني املن امل
جـراء فحـص دقيـق      إوظائف عمومية مهّمة أو أفراد أسـرهم أو أشـخاص وثيقـي الـصلة هبـم، و                

 إنـشاء سـجالت وطنيـة أو مركزيـة للحـسابات املـصرفية،       وميكـن أن تـشمل هـذه التـدابري    . هلـا 
) سـجالت الـشركات وسـجالت األراضـي وغريهـا     (سائر السجالت املتاحـة لالطـالع العـام         و

املمارسـات  كمـا ميكـن مناقـشة       . سيما مىت كانت تسمح بإجراء عمليات حبـث إلكترونيـة          وال
، وتقـدمي   ٥٢  مـن املـادة    ٦ و ٢  دة يف تقدمي طلبـات اإلخطـار املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني             اجليِّ

. الفعَّالــة املتعلقــة بــاملوظفني العمــوميني ووســائل إدارهتــاإقــرارات الذمــة املاليــة أمثلــة علــى نظــم 
ــثِّل   و ــشة مم ــة املناق ــضم حلق ــن     ميكــن أن ت ــصريف وم ــى القطــاع امل ــشرفة عل ــسلطات امل ــن ال ني م

ــة مــن أجــل تقــدمي    ــنُّ  املؤســسات املالي تبنَّاهــا هــذه  الــيت تُهجمعلومــات عــن وجهــات النظــر وال
  .السلطات واملؤسسات

   تدابري االسترداد املباشر للممتلكات- ٥٣مناقشة حول املادة 
ش إمكانية قيام الدول األطراف برفـع دعـوى مدنيـة يف حمـاكم              ميكن أن تشمل املواضيع اليت سُتناقَ     

 دفــع التعويــضات الــدول األطــراف األخــرى، وتبــادل اخلــربات املكتــسبة يف اآلونــة األخــرية بــشأن
من جرائم الفساد، مبـا يف ذلـك اإلشـارة إىل     املتضررة  طراف  األدول  الاألضرار اليت تلحق ب   جرب   أو

  .فع التعويضات إىل الدول األطرافالصعوبات يف عملية حساب األضرار يف سياق د
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اليات املـسندة بـشأن اسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك       حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الو     
  .تجات املعرفية بصيغتها النهائيةعرض املن

منتدى إلجراء مناقشات حول اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك التحـدِّيات                
  .دةواملمارسات اجليِّ

 .منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية
  

     املوضوعيةةناقشامل    
   وحدة املعلومات االستخبارية املالية- ٥٨ التعاون اخلاص، واملادة - ٥٦مناقشة حول املادة 

دة وتقـدمي أمثلـة علـى التـشريعات الـيت تـسمح             ستكون املواضيع الرئيـسية هنـا املمارسـات اجليِّـ         
ــدول ا      ــة مــن جــرائم إىل ال ــدات املتأتِّي ــاً عــن العائ ــشاء املعلومــات تلقائي ألطــراف األخــرى،  بإف
وميكــن لألمانــة أن . والتعــاون بــني وحــدات املعلومــات االســتخبارية املاليــة وســلطات التحقيــق

تستعرض املعلومات ذات الصلة املقدَّمة يف سياق االسـتعراض اجلـاري لتنفيـذ الفـصلني الثالـث                 
. ت اإلجيابيـة   مـن االتفاقيـة، مـن أجـل حتديـد اخلـربا            ٤٦ من املادة    ٤والرابع فيما يتعلق بالفقرة     

موظـف مـن   بعـرض إيـضاحي يقدمـه        التمهيد للنقاش    التفكري يف ، ميكن   ٥٨وفيما يتعلق باملادة    
فيـه الـدور الـذي تـضطلع بـه وحـدة املعلومـات         ويتنـاول   وحدة املعلومات االسـتخبارية املاليـة،       

  .التقارير عن املعامالت املشبوهةاالستخبارية املالية يف جتهيز وتعميم 
 آليـات اسـترداد املمتلكـات مـن     - ٥٤املـادة  : التعاون يف جمال التجميد والـضبط   مناقشة حول   

   التعاون الدويل ألغراض املصادرة- ٥٥خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة، واملادة 
دة يف حتديــد أمــاكن  ميكــن أن تــشمل املواضــيع الــيت ســُتناقش التحــدِّيات واملمارســات اجليِّــ       

ديرية ويف احلصول على أرقام احلسابات املصرفية مـسبقاً، واملمارسـات           املمتلكات وقيمتها التق  
 ريثمـا ُيَبـتُّ يف    واحتجازها لفترة زمنية كافيـة للحفـاظ عليهـا      دة املتعلقة بضبط املوجودات   اجليِّ

متلقِّيــة الطــرف اإلجــراءات القــضائية األجنبيــة، وكيــف ميكــن للدولــة الطــرف الطاِلبــة والــدول 
) أ(الوارد يف الفقـرة الفرعيـة       " (األساس املعقول " ضمان استيفاء مفهوم     الطلب أن تتشاركا يف   

تــشمل املواضـيع األخــرى أمثلـة للمتطلبــات املتعلقــة   وميكـن أن  ). ٥٤ مـن املــادة  ٢مـن الفقــرة  
بتحديــد املمتلكــات يف الطلبــات وكيفيــة اســتيفاء تلــك املتطلبــات وكيفيــة تبــسيط اإلجــراءات  

  .ذه اإلجراءاتالقانونية ومنع التعسف يف ه
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    ٢٠١٥اجتماع عام     
    البنود الدائمة    

حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املـسندة بـشأن اسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك            
  .تجات املعرفية بصيغتها النهائيةعرض املن

حـدِّيات  منتدى إلجراء مناقشات حول اجلوانب العملية السترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك الت              
  .دةواملمارسات اجليِّ

  .رات واملساعدة التقنيةمنتدى إلجراء مناقشات حول بناء القد
  

    املناقشة املوضوعية    
   إرجاع املوجودات والتصرُّف فيها- ٥٧املادة 
 اآلراء وتتبــادل يف املناقــشات حــول املواضــيع الــيت تطرحهــا حلقــة املناقــشة،   تتوسَّــُع الــدول لعــلَّ
  .دة بشأهنا، حسبما أِشري إىل ذلك بصورة أوَّلية أعالهمارسات اجليِّوامل

دة يف  املتكبَّــة خلــصم التكــاليف املعقولــة املرعيَّــ مناقــشتها املمارســاُتالــيت ميكــنومــن املواضــيع 
وســبل احلــد مــن التكلفــة العامــة . التحقيقــات أو املالحقــات القــضائية أو اإلجــراءات القــضائية

الترتيبـات املـستخدمة يف كـل حالـة مـن حـاالت             /ى االتفاقـات  وأمثلة عل . السترداد املوجودات 
 ٣ مـن الفقـرة  ) ج(و) ب(تنفيـذ الفقـرتني الفـرعيتني    التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة و    

عندما تثبت الدول الطرف الطالبة للدول الطرف متلقّية الطلب بشكل معقـول             "٥٧من املادة   
ة أو عنــدما تعتــرف الدولــة الطــرف متلقِّيــة الطلــب ملكيتــها الــسابقة لتلــك املمتلكــات املــصادر
  ."ساس إلرجاع املمتلكات املصادرةبالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأ

 


