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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين باسترداد املوجودات

        ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٧- ١٦فيينا، 
      جدول األعمال املؤقت وشروحه    

 :املسائل التنظيمية  -١

 افتتاح االجتماع؛  )أ(  

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

 . وتوصيات الفريق العامل منذ اجتماعه األول٣/٣ألطراف تنفيذ قرار مؤمتر الدول ا  -٢

 .مناقشة مواضيعية :العمل حنو إنشاء شبكة عاملية السترداد املوجودات  -٣

 .مناقشة مواضيعية: ب املوجوداتالتحقيقات املالية وتعقّ  -٤

 .األولويات املقبلة  -٥

  .اعتماد التقرير  -٦
   

      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
ــترداد          ــين باس ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــاع الفري ــتح اجتم ســوف ُيفت

  .٠٠/١٠ الساعة ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦املوجودات يوم اخلميس 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
، الـذي   "استرداد املوجودات "عنون   امل ٣/٣ جدول األعمال املؤقت لالجتماع وفقا للقرار        أُِعدَّ

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

امـل مـن النظـر      وفقا لذلك القرار لتمكني الفريق الع     ) انظر املرفق ( تنظيم األعمال املقترح     دَّوأُِع
 .يف بنود جدول األعمال ضمن حدود الوقت املتاح وخدمات املؤمترات املتوفّرة

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

    
    ل منذ اجتماعه األول وتوصيات الفريق العام٣/٣تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف   - ٢  

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

 .يف حدود املوارد املتاحةالعامل جلستني على األقل قبل انعقاد الدورة الرابعة للمؤمتر، 

 : من املهام التالية١/٤ف والية الفريق العامل املبّينة يف قرار املؤمتر وتتألّ

 مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال استرداد املوجودات؛  )أ(  

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني املبادرات الثنائية واملتعـّددة األطـراف        )ب(  
 ائمة ذات الصلة، واإلسهام يف تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛الق

تيسري تبادل املعلومات بـني الـدول باسـتبانة املمارسـات اجليـدة وتعمـيم تلـك                   )ج(  
 فيما بينها؛ املمارسات

بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقّية الطلبات، بتنظـيم              )د(  
ــس    ــني ال ــع ب ــاءات جتم ــساد واملمارســني      لق ــات مكافحــة الف ــصلة وهيئ لطات املختــصة ذات ال

 العاملني يف جمايل استرداد املوجودات ومكافحة الفساد، وبالعمل مبثابة منتدى هلا؛

 تيسري تبادل األفكار بني الدول بشأن التعجيل بإرجاع املوجودات؛  )ه(  

ا فيهـا االحتياجـات     مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول األطراف، مبـ          )و(  
  .الطويلة األمد، يف جمال بناء القدرات
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    مناقشة مواضيعية: العمل حنو إنشاء شبكة عاملية السترداد املوجودات  - ٣  
، الــدول األطــراف علــى أن تعــّزز قنــوات االتــصال غــري الرمسيــة، ٣/٣شــّجع املــؤمتر، يف قــراره 

القانونيـة املتبادلـة، وذلـك مـن خـالل           للمـساعدة    وخصوصا قبـل تقـدمي طلبـات رمسيـة التماسـاً          
ر لـديهم اخلـربة الفنيـة يف جمـال التعـاون الـدويل علـى          عّدة ُسبل منـها تـسمية مـوظفني ممـن تتـوفّ           

استرداد املوجودات أو، حسب االقتضاء، مؤسسات لديها خربة فنيـة مـن هـذا القبيـل، وذلـك         
 يف تلبيـة مقتـضيات املـساعدة        للقيام مبهام جهات الوصل من أجل تقدمي املساعدة إىل نظـرائهم          

الــة؛ وشــّجع املــؤمتر جهــات الوصــل هــذه وســائر اخلــرباء   القانونيــة املتبادلــة الرمسيــة بــصورة فعّ 
ــى  ــيني عل ــشة    املعن ــستوى اإلقليمــي أو ملناق ــى امل ــي عل ــةمواضــيع معّي التالق ــز   ن ــن أجــل تعزي ، م

مـــن الـــشبكات االتـــصاالت والتنـــسيق وتطـــوير أفـــضل املمارســـات، مبـــا يف ذلـــك االســـتفادة 
وناشد املـؤمتر أيـضاً مجيـع الـدول األطـراف الـيت مل              . الجتناب االزدواج يف اجلهود    )١(املوجودة

د بعُد سـلطة مركزيـة مـسؤولة عـن طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة أن تبـادر إىل القيـام             حتّد
 ١٣ تقـضي الفقـرة      غ األمني العام بالسلطة املركزية املسماة، حسبما      بذلك دون إبطاء، وأن تبلّ    

 . من االتفاقية٤٦من املادة 

مـــايو / أيـــار١٥ و١٤ثالـــث املعقـــود يف فيينـــا يـــومي وأوصـــى الفريـــق العامـــل، يف اجتماعـــه ال
، بأن يستكشف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الكيفية اليت تعـّدل هبـا        ٢٠٠٩

، لكــي يتــسىن التأكــد مــن بيانــات قاعــدة بيانــات جهــات الوصــل املعنيــة باســترداد املوجــودات
جِّع أيـضاً علـى إقامـة صـالت         وشُـ . االتصال باألشخاص املوجودين يف واليات قـضائية أخـرى        

وثيقة بني جهـات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات والـشبكات اإلقليميـة ملكافحـة الفـساد                    
ـــزاهة     ــز الن ــساد وتعزي ــة ملكافحــة الف ــشبكة العربي ــل ال ــي أن باإلمكــ . مث ــن  وُرئ ان االســتفادة م

 .الشبكات العاملية واإلقليمية يف تزويد املمارسني بالتشريعات والبيانات والسوابق القضائية

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٦ و ٢٥وأبرز الفريق العامل، يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا يومي           
واعُتـرب  .  املوجودات باسترداد، أمهية العمل على إنشاء شبكة من جهات الوصل املعنية           ٢٠٠٨

املؤمتر وفريقه العامل منربا لتبادل املعرفة واخلربة، ولكـن ُرئـي أن مـن شـأن شـبكة مـن جهـات                      
وبالتــايل . الوصــل أن تتــيح مزيــداً مــن فــرص احلــوار الــيت متثــل ضــرورة أساســية يف هــذا الــشأن 

───────────────── 
 شبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، ، على سبيل املثال ال احلصر،مبا يف ذلك )1(  

ائل اجلنائية وتسليم املطلوبني التابعة والشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املس
، واملركز تعاون القضائي الدويلملنظمة الدول األمريكية، وعملية لوزان، والشبكة اإليبريية األمريكية لل

الدويل الستعادة املوجودات، والشبكة القضائية األوروبية، وشبكة التعاون القانوين والقضائي الدويل 
  .ة، وشبكة املعلومات القانونية العاملية، وغريها من الشبكات املماثلةللبلدان الناطقة بالربتغالي
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بـة والـدول     مشاعر الثقة واالطمئنـان فيمـا بـني الـدول الطال           فسوف تسهم شبكة كهذه يف بثّ     
د الفريق العامـل أن التعـاون      وأكّ .املتلقية للطلبات، وهي شرط مسبق ضروري للتعاون بنجاح       

. م أساســي إلنــشاء مثــل هــذه الــشبكة وتعُهــدها الكامــل بــني الــدول واملنظمــات الدوليــة مقــوّ 
 ".مكاتـب املـساعدة   "وأوصى الفريق العامل كذلك بدراسة جـدوى اعتمـاد منـهج قـائم علـى                

كــن ملكاتــب املــساعدة املعنيــة باســترداد املوجــودات أن تــسدي املــشورة يف املراحــل    ومــن املم
مقـدمي الطلبـات إىل اجلهـات املنـاظرة الـيت      األوىل من القضية بصورة غري رمسيـة ومـن مث حتيـل         

 . توفري املزيد من املساعدةميكنها

  .ثلون عن خمتلف الشبكاتعقد حلقة نقاش سيشارك فيها ممملناقشة تنفيذ هذه التوصيات سُت وتوطئةً
   

    مناقشة مواضيعية: ب املوجوداتالتحقيقات املالية وتعقّ  - ٤  
 األطــراف علــى إزالــة أي عوائــق إضــافية تعيــق اســترداد  ، الــدول٣/٣َ، يف قــراره شــّجع املــؤمتُر

الـة بـشأن    املوجودات، وذلك باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية باعتماد وتنفيذ معايري فعّ           
 احلرص الواجب من جانب الزبائن، وحتديد هوية املـالكني املنـتفعني، وإرسـاء إجـراءات       توّخي

ــة  ف ــة املالي ــرارات الذم ــشأن إق ــة ب ــشجيع اســتخدام     عال ــى ت ــضاً عل ــدول األطــراف أي ؛ وحــثّ ال
 .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة لتسريع عمليات استرداد املوجودات

ــا يــومي   وأوصــى الفريــق العامــل، يف اجتم   / كــانون األول٢٦ و٢٥اعــه الثــاين املنعقــد يف فيين
، بتــشجيع اجلهــود املتــصلة بالتــدابري الوقائيــة الــواردة يف الفــصل اخلــامس مــن   ٢٠٠٨ديــسمرب 

 .الةاالتفاقية مع االهتمام بالتحقيقات املالية الفّع

  .عقد حلقة نقاش سُت ملناقشة تنفيذ هذه التوصياتوتوطئةً
    

    قبلةاألولويات امل  - ٥  
عقد مناقشة بشأن اخلطوات اإلضافية الـالزم اختاذهـا صـوب التنفيـذ التـام لتوصـيات الفريـق               سُت

العامل وبشأن األولويات املقبلة احملتملة يف جمال إسداء املشورة إىل املـؤمتر وتقـدمي املـساعدة لـه                  
 الفريـق العامـل يـود    ولعلّ). ١/٤قرار املؤمتر (يف تنفيذ والياته املتعلقة بإرجاع عائدات الفساد  

 مـن  التنفيذ التـام للفـصل اخلـامس    أن يناقش الطريقة اليت ُينظر هبا إىل دوره يف دعم العمل على     
الفــصل خــالل ذلــك   أحكــام، وذلــك بــاألخص يف إطــار التحــضري الســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة

 .٢٠١٥دورة االستعراض القادمة املزمع بدؤها يف 
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   اعتماد التقرير  - ٦  
  .وقّع أن يعتمد الفريق العامل تقريرا عن اجتماعه ستتوىل األمانة إعداد مشروعهمن املت

    
    الوثائق    

 األمانة عن تنفيذ توصـيات الفريـق العامـل بـشأن اختـاذ تـدابري                من إعداد لفية  خورقة معلومات   
 )CAC/COSP/WG.2/2010/2(الة يف جمال استرداد املوجودات فّع

 أدوات مبتكـرة مـن      اسـتحداث و الـشبكات    عزيـز ت عن   لفية من إعداد األمانة   خورقة معلومات   
 )CAC/COSP/WG.2/2010/3(أجل املمارسني يف جمال استرداد املوجودات 
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    املرفق
     التنظيم املقترح لألعمال    

 العنوان أو الوصف  جدول األعمالبند التاريخ والوقت

 / كانون األول١٦اخلميس، 
 ديسمرب

  

  اح االجتماعافتت )أ (١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١ 

تنفيذ توصيات الفريق العامل منذ اجتماعه  ٢ 
 األول

العمل حنو إنشاء شبكة عاملية السترداد  ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 مناقشة مواضيعية :املوجودات

 /ول كانون األ١٧اجلمعة، 
 ديسمرب

  

 :املوجوداتب التحقيقات املالية وتعقّ ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 مناقشة مواضيعية

 األولويات املقبلة ٥ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥

 اعتماد التقرير ٦ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧

 


