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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
   املعين باسترداد املوجودات 

  االجتماع السادس
      ٢٠١٢أغسطس / آب٣١- ٣٠فيينا، 

    مشروع التقرير    
    إضافة    

عرض خطة العمل املتعّددة السنوات املقترحة ألنشطة الفريق العامل   -ثالثا  
    ٢٠١٥-٢٠١٢خالل الفترة 

  .رئاسة االجتماع) األرجنتني(سلَّم رئيس املؤمتر نائبه   -١
لعامــل يف مــشروع خطــة العمــل املتعــّددة الــسنوات املقترحــة ألنــشطته   نظــر الفريــق او  -٢

ت األمانـة مـشروع     وقد أعدَّ . لب املؤمتر يف هذا الشأن     لط اً، وفق ٢٠١٥-٢٠١٢خالل الفترة   
ب املقترحـات   مها الفريـق يف دوراتـه الـسابقة إىل جانـ           على اإلرشادات اليت قدَّ    ًءخطة العمل بنا  

 ويــسعى مــشروع خطــة العمــل إىل ضــمان االســتعداد الكــايف  .ة دول أطــرافمــة مــن عــّداملقدَّ
الستعراض الفصل اخلامس يف الدورة الثانية آللية اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، كمـا يتـيح فرصـا                  
إلجراء مناقشة يف الفريق عن اجلوانب العمليـة لالسـترداد، مبـا يـشمل التحـديات واملمارسـات                  

  .نيةبناء القدرات واملساعدة التقاجليدة، وعن 
درجـت يف مـشروع     موا اقتراحـات أُ    على مشروع خطة العمل وقدَّ     ة متكلمني ق عدّ وعلَّ  -٣
  ].ح واعتمدهر الفريق العامل يف املقترح املنقَّوقد نظ[ع خالل الدورة ث سوف يوزَّحمدَّ
٤-  [...].  
٥-  [...].  
٦-  [...].  
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   ٤/٤ يف تنفيذ قرار املؤمتر احملرز التقدُّمحملة عامة عن   -رابعا  

    وتوصيات الفريق العامل
مـذكرة مـن     "، املعنونـة  CAC/COSP/WG.2/2012/3مت األمانة عرضا عاما للوثيقـة       قدَّ  -٧

قريـر مرحلـي عـن تنفيـذ         ت :تعزيز اجلهود الدوليـة الراميـة إىل اسـترداد املوجـودات          األمانة بشأن   
ث للفريـق، أي    وتـدور الوثيقـة حـول الوظـائف الـثال         ". الواليات املتعلقة باسـترداد املوجـودات     

مــة تكــوين رصــيد معــريف تراكمــي يف جمــال اســترداد املوجــودات؛ وبنــاء الثقــة بــني الــدول املقدِّ
وجـرى التأكيـد علـى      . ية هلا؛ وتوفري املساعدة التقنية والتدريب وبناء القـدرات        للطلبات واملتلقّ 

املعلومــات يف هــذا  قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة هــي أداة مفيــدة للــدول يف مجــع   نَّأ
 املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         األمـم الشأن، وكذلك املكتبة القانونية اليت أنشأها مكتب        

. وتوىل أمرها واملنتجات املعرفية الصادرة عـن مبـادرة اسـترداد املوجـودات املـسروقة        ) املكتب(
ملوجـودات بعـد أن     وجيري يف الوقت الراهن وضع الـصيغة النهائيـة خلالصـة حلـاالت اسـترداد ا               

 إخطـارا بـشأن     ٥٣ت األمانـة    قَّـ تل وفيمـا يتعلـق بـشبكات املمارسـني،       . نظر فيها فريق للخـرباء    
وجيــري توثيــق التعــاون مــع القطــاع املــايل . نقــاط الوصــل الوطنيــة املعنيــة باســترداد املوجــودات
يـة املبذولـة    ومن بني جوانب املساعدة التقن    . ووحدات االستخبارات املالية واملنظمات األخرى    

وكـان  . دةمساعدات تشريعية وأعمال لبناء القدرات وكذلك املساعدة يف معاجلة حاالت حمدّ          
 الدوليـة واإلقليميـة وبـرامج       من بني األنشطة األخرى النظـر يف التعـاون مـع اهليئـات األكادمييـة              

  .م اإللكتروينللتعلُّ
س مــن االتفاقيــة ودعــوا إىل وأشــاد املتكلمــون باألعمــال املبذولــة لتنفيــذ الفــصل اخلــام  -٨

وجـرى التأكيـد علـى ضـرورة        . القيام باملزيد من األنشطة لـدعم جهـود الـدول يف هـذا الـشأن              
، وذلـك   ٢٠١٥االستعداد الستعراض تنفيذ ذلك الفصل يف الدورة الثانيـة الـيت سـتبدأ يف عـام                 

 املتكلمـون بـدور   بورحَّـ . بأساليب من بينها اسـتخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة             
املكتــب ومببــادرة اســترداد املوجــودات املــسروقة الــيت يتــشارك يف االضــطالع هبــا املكتــب مــع   

م االتفاقيـة   مـع أحكـا   هبـا   سق مجيـع األنـشطة املـضطلع        البنك الدويل وأشاروا إىل ضرورة أن تتّـ       
 وأشـري   ،دوا ضرورة تعزيز اجلهود الدوليـة املبذولـة السـترداد املوجـودات           وأكَّ. وقرارات املؤمتر 

ه وَّونـ . إىل قرارات جمموعة العشرين وإىل إنـشاء وتـشغيل شـبكات للممارسـني يف هـذا الـشأن                 
وأشـار  . املتكلمون مبا يستحدث مـن منتجـات معرفيـة، ومـن بينـها اخلالصـة وقاعـدة البيانـات                  

ل اليت ينهض هبا املركز الدويل السترداد املوجودات التابع ملعهـد           اثنان من املتكلمني إىل األعما    
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وكان من بني املبادرات الـيت أُشـري إليهـا عمليـة لـوزان وبرناجمهـا غـري الرمسـي            . بازل للحوكمة 
  .اخلاص باخلرباء من الدول املقدمة للطلبات واملتلقية هلا

ابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة        وعرض ممثل عن األمانة لنتائج عملها يف تطوير أداة كت           -٩
ــ. فة خــصائص الســترداد املوجــودات املتبادلــة بإضــا  األداة دخلــت اآلن مرحلــة نَّد علــى أوأكَّ

التحضري النهائية وأهنا ستكون جاهزة حبلول الدورة الثالثـة املـستأنفة للفريـق املعـين باسـتعراض                 
ر خطــوات خمتلفــة ها املطــّووتــشمل األداة يف شــكل. ٢٠١٢نــوفمرب /التنفيــذ يف تــشرين الثــاين 

ــواع حمــدّ       ــا أن ــاح يف إطاره ــترداد املوجــودات ســوف تت ــة اس ــة   لعملي ــساعدة القانوني ــن امل دة م
ــة ــة       . املتبادل ــساعدة القانوني ــشأن تطــوير أداة امل ــق اخلــرباء ب ــى توصــيات اجتمــاع فري ــاًء عل وبن

ىل الـدول األطـراف   ع ممثـل األمانـة الفريـق العامـل علـى النظـر يف توجيـه توصـية إ            املتبادلة، شجّ 
وميكـن لألمانـة، إذا مـا استـصوب ذلـك،      . م معلومات عملية عن استرداد املوجوداتلكي تقدّ 

واهلدف من هـذا هـو      .  منوذجا عاما بغية مساعدة البلدان على جتميع املعلومات املناسبة         أن تعدّ 
  . ارسنيرة من أجل فائدة املمربطه بأداة كتابة املساعدة القانونية املتبادلة املطّو

وأشاد املتكلمون جبهود األمانة يف تطوير أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة               -١٠
ومساعيها لنشر املعلومات املتعلقة باسترداد املوجودات، واقترحوا توزيع معلومات عن بـرامج             

عـن طريـق   التدريب على استرداد املوجودات واهليئـات املختلفـة املكلفـة باسـترداد املوجـودات       
واســترعى ممثــل الواليــات املتحــدة انتبــاه االجتمــاع إىل املبــادئ       . املوقــع الــشبكي للمكتــب  

التوجيهية اخلاصة باملساعدة على استرداد املوجودات اليت أعدها بلده من أجل تيـسري اسـترداد               
ن  بلــدان جمموعــة الثمانيــة قــد اتفقــت علــى إعــداد أدلــة مماثلــة بــشأ  أنَّوأشــار إىل. املوجــودات

متطلباهتا الداخلية يف هذا الشأن وعلى التعاون مع مجيـع بلـدان شـراكة دوفيـل يف تنفيـذ خطـة                     
  .عملها السترداد املوجودات

 


