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161020    161020    V.20-05256 (A) 

*2005256*  

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني باسترداد الموجودات

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  18-16فيينا، 
 )ب( من جدول األعمال المؤقت* 1البند 

    التنظيمية: إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمالالمسائل 
 خطة العمل المقترحة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني   

 2021- 2020باسترداد الموجودات،  
 

 ( 1) مذكرة من األمانة  
الصـــــــــــــــاو  عن مؤتمر الـدول األ را  في اتيـا  ـا  1/4تتـلل  ويةـا اليريا المـامـل، المبينـا في ال را   -1

 األمم المتحدة لمكافحا اليساو، من المهام التال ا:

 مساعدة المؤتمر على اكتساب مما   تراكم ا في مجال استرواو الموجووات؛ )أ( 

باو ات الثنائ ا والمتمدوة األ را  ال ائما مســـــــــــــاعدة المؤتمر على تشـــــــــــــج   التماو   ين الم )ب( 
 الصلا، واإلسهام في تنييذ أحكام ايتيا  ا ذات الصلا؛ ذات

  ينها؛  ت سير تباول المملومات  ين الدول باستبانا المما سات الجيدة وتمم م تلك المما سات ف ما  )ج(  

 ا للةلبات،  تنظ م ل اءات تجم   ناء الث ا وتشــــج   التماو   ين الدول الةالبا والدول المتل  )و( 
                                                                                                    ين السـلةات المتتصـا ذات الصـلا واي ات مكافحا اليسـاو والمما سـين الماملين في مجال ي اسـترواو الموجووات 

 ومكافحا اليساو، وبالممل بمثابا منتدى لها؛

 ت سير تباول األفكا   ين الدول بشل  التمجيل بإ جاع الموجووات؛ )اـ( 

ــاعدة  )و(  ــتبانا احت اجات الدول األ را ، بما فيها ايحت اجات الةويلا مســـــــــــ المؤتمر على اســـــــــــ
األمد، في مجال  ناء ال د ات من أجل من  وكشـــــــــ  عمل ات تحويل المائدات المتلت ا من اليســـــــــاو وما تد   من 

 إيراوات أو فوائد، ومن أجل استرواو الموجووات.

،  نتــائا اجتمــاعــات اليريا المــامــل الحكومي الــدولي 8/9من قرا    22وقــد  حــم المؤتمر، في الي رة  -2
الميتوح المضـويا الممني باسـترواو الموجووات، و لم إل أ أ  ةضـ   ةا عمل جديدة متمدوة السـنوات من أجل 

__________ 

 * CAC/COSP/WG.2/2020/1. 
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، م  تحديد  نوو ممينا من جدول األعمال لتناقش  وصـــيها 2021-2020مواصـــلا أعمالأ التحليل ا  ال اليترة 
 سي لكل اجتماع.الموضوع الرئ  

من ال را  نيســــــــــــــأ،  ـلم المؤتمر إلى األمـاـنا أ  تتتـذ اإلجراءات الـتالـ ا، ووعـا مـباو ة  12وفي الي رة  -3
 استرواو الموجووات المسروقا إلى اتتاذاا،  انا  توافر موا و من  ا ج الميزان ا:

ــلا تزويد الدول األ را  بالمملومات والنواتا الممرف ا ذات الـصـــــــــ  )أ(  ــل مواصــــــــ لا  تنييذ اليصــــــــ
 التامس من ايتيا  ا؛

ــميد الدولي ف ما  )ب(   ــترواو الموجووات على الصـ ــاةا اسـ ــل  قضـ جم  المملومات من الدول األ را  بشـ
ةتص األفمـال المجرمـا بم تضـــــــــــــى ايتيـا ـ ا، بمـا في ذـلك مـا يتملا منهـا بحجم الموجووات المجمـدة والمضـــــــــــــبو ـا  

النتائا إلى اليريا المامل الحكومي الدولي الميتوح المضــــــويا الممني باســــــترواو    والمصــــــاو ة والمماوة؛ وت دةم ت رير عن 
 الموجووات؛  الموجووات وإلى المؤتمر، في وو تيهما الم بلتين، وتحديث قاعدة   انات مرصد استرواو 

لول مواصـلا تمهد وتحديث قاعدة الب انات، وي سـ ما ف ما يتملا بايل ات ال انون ا البديلا والح )ج( 
ــاو ة عائدات إجرام ا وإعاوتها، وف ا لاتيا  ا، وت دةم تحديثات  ــويات، المتمل ا بمصــــ وو  محاكما، بما فيها التســــ

 منتظما إلى اليريا المامل الحكومي الدولي الميتوح المضويا الممني باسترواو الموجووات؛

حلول وو  محاكما، بما فيها و اسـا ك   ةمكن أ  يؤو  اسـتتدام ايل ات ال انون ا البديلا وال )و( 
التســــــــويات، المتمل ا بمصــــــــاو ة عائدات إجرام ا وإعاوتها، وف ا لاتيا  ا، م  مراعاة ما ة دم من مملومات قائما 

 ذات صلا، إلى تحسين فمال ا تةبيا اليصل التامس من ايتيا  ا؛

تتذ  من إجراءات مواصــلا جم  مملومات عما تضــمأ الدول األ را  من أ ر قانون ا وما ت  )اـ( 
ــى   ــترواو المائدات اإلجرام ا المتلت ا من األفمال المجرما بم تضـــــــــ ــائ ا يســـــــــ قانون ا وما ترفمأ من وعاوى قضـــــــــ
ايتيا  ا، وذلك بالتشـــاو  م  الدول األ را  وم  مراعاة المملومات المجموعا  ال وو تي ايســـتمراى األولى 

ــتمراى تنييذ اتيا  ا األمم  ــاو والمملومات التي تجممها األفرقا وحل ات والثان ا يل ا اســـــــــ المتحدة لمكافحا اليســـــــــ
 الن اش والد اسات وغيراا؛

جم  مملومات من الدول األ را  بشــــــــل  أكثر التحدةات  ــــــــيوعا في اإلجراءات ال ضــــــــائ ا  )و( 
 يتملا باسترواو الموجووات، وت دةم ت رير تحليلي ل ستر د بأ في ت دةم المساعدة الت ن ا. ف ما

ــويا  15وفي الي رة   -4 ــأ، أوعز المؤتمر إلى اليريا المامل الحكومي الدولي الميتوح المضــــ من ال را  نيســــ
 الممني باسترواو الموجووات في ال  ام بما يلي:

أ  يواصــل،  دعم من األمانا، جم  مملومات عن اســتتدام الدول األ را  لتل ات ال انون ا   )أ( 
ــاو ة عائدات إجرام ا وإعاوتها، وف ا لاتيا  ا البديلا والحلول وو  محاكما، ب  ما فيها التســــــــــويات، المتمل ا بمصــــــــ

ولل ــانو  المحلي، وأ  ةحلــل الموامــل التي تؤ ر على اليروا  ين المبــالة المح  ــا في ايل ــات ال ــانون ــا البــديلــا 
وإعاوتها، وف ا لاتيا  ا   األ رى والحلول وو  محاكما، بما فيها التســـــــويات، المتمل ا بمصـــــــاو ة عائدات إجرام ا

ــ  مباو  توجيه ا من أجل  ــر ة، بن ا النظر في جدوى وضــــ ولل انو  المحلي، والمبالة المماوة إلى الدول المتضــــ
 ت سير ايستمانا  نها أكثر تنس  ا و ياف ا للتماو   ين الدول األ را  المتضر ة؛

جيــدة والــد وم المســــــــــــــتيــاوة أ  ةجم  مملومــات عن التحــدةــات المةروحــا والممــا ســـــــــــــــات ال )ب( 
واإلجراءات التي تت ح مصــــــاو ة عائدات اليســــــاو وو  صــــــدو  إوانا جنائ ا، من الدول األ را  التي  ب ت اذ  

 من ايتيا  ا؛ 54)ج( من الماوة  1                      التدا ير وف ا  للي رة 



CAC/COSP/WG.2/2020/2 
 

 

V.20-05256 3/4 

 

توصــــــــــــــل أ  يبلة، ـ دعم من األمـاـنا، مؤتمر اـلدول األ را  في وو ـتأ الم بـلا ـبالنـتائا التي  )ج( 
 إليها ف ما ةتص كا من اذ  األمو .

من ال را  نيســـأ، أوعز المؤتمر إلى اليريا المامل بل  يواصـــل، بمســـاعدة من األمانا،  19وفي الي رة   -5
عمل ا اســـــتبانا أفضـــــل المما ســـــات ووضـــــ  مباو  توجيه ا للمباو ة  تباول المملومات في الوقت المناســـــم وف ا 

 من ايتيا  ا. 56للماوة 

إوا ة الموجووات ،  حم المؤتمر بالد اســـــــــــــا التي أعدتها األمانا بمنوا   8/1من ال را    11وفي الي رة   -6
  ، وقر  أ  يواصل اليريا المامل عملأ من  ال ما يلي:المحجوزة والمصاو ة والتصر  فيها بصو ة فمالا

 ،  هد  اســـتكمال مواصـــلا جم  المملومات المتمل ا بلفضـــل المما ســـات من الدول األ را )أ( 
ــا  مشـــروع المباو  التوجيه ا غير الملزما بشـــل  إوا ة الموجووات المجمدة والمحجوزة والمصـــاو ة وتحديث الد اسـ

  ؛إوا ة الموجووات المحجوزة والمصاو ة والتصر  فيها بصو ة فمالاالممنونا  

ي تواجــأ الــدول مواصــــــــــــــلــا جهوو  الرام ــا إلى جم  المملومــات عن التحــدةــات والموائا الت  )ب( 
األ را ، وكذلك أفضــل المما ســات في مجال اســترواو عائدات الجريما وإعاوتها، بن ا اقتراح توصــ ات محتملا 

 بشل  التنييذ التام واليمال لليصل التامس من ايتيا  ا؛

 مواصلا ت دةم الت ا ير عن أنشةتأ إلى مؤتمر الدول األ را . )ج( 

لثالث عشـــر،  لم الرئ س إلى اليريا أ  يواصـــل مناقشـــاتأ بشـــل  أفضـــل وفي اجتماع اليريا المامل ا -7
المما ســــات المتبما لتحديد اويا الضــــحاةا بمتتل  أنواعهم وتمويضــــهم وف ا ألحكام ايتيا  ا؛ وبشــــل  التحدةات 

ــل التامس، وأ  يد ج اذ  المنا ــى اليصـ ــترواو الموجووات بم تضـ ــات المتمل ا باأل را  الثالثا وتل يراا في اسـ قشـ
 (.63، الي رة CAC/COSP/WG.2/2019/6في جدول أعمال ايجتماع الراب  عشر )الو   ا 

. وف ما يتملا بالمواضـــــ    2021-2020وســـــ م د اليريا المامل اجتماعين ف ما  ين الدو ات في اليترة   -8
و لم مواصــلا المناقشــا المواضــ م ا المنبث ا من ايجتماع الثالث عشــر، أعدت  8/1و 8/9الوا وة في ال را ين 

األمـانـا  ةـا عمـل لتنظ م عمـل اليريا المـامـل  ال تلـك اليترة. وبنـاء على  لـم األمـانـا، تـل ـذ  ةـا الممـل 
سـتمراى التنييذ، الذ  الم ترحا في ايعتبا  أوجأ التآز  م  الهي ات الحكوم ا الدول ا األ رى، وي سـ ما فريا ا

ةشــــر  على اســــتمراى تنييذ اليصــــل التامس من ايتيا  ا أ ناء الدو ة الثان ا يل ا اســــتمراى التنييذ، واجتماع 
 التبراء الحكومي الدولي الميتوح المشا كا لتمزيز التماو  الدولي في إ ا  اتيا  ا األمم المتحدة لمكافحا اليساو.

                                                                      ، ة  ترح إو اج  نوو وائما في جدول أعمال اليريا المامل إلتاحا فرص إلجراء ووف ا للمما ســا الممهووة -9
مناقشـــــــــا بشـــــــــل  الت دم المحرز في تنييذ الويةات في مجال اســـــــــترواو الموجووات، بما في ذلك الويةات الجديدة 

ذلك ايتجااات   أعا ، والجوانم الممل ا يســــــــترواو الموجووات، بما في 6إلى  2المشــــــــا  إليها في الي رات من 
ــميد الدولي،  ــترواو الموجووات على الصـــــــــ ــاةا اســـــــــ ــات الجيدة، وجم  المملومات عن قضـــــــــ والتحدةات والمما ســـــــــ
ــ م ا على مجايت محدوة ووف ا للويةات  ــافا إلى ذلك، ســـــــتركز المناقشـــــــا المواضـــــ والمســـــــاعدة الت ن ا. وباإلضـــــ

 .1/8و 8/9المتضمنا في ال را ين 

الممل التحليلي الذ  تضــــةل  بأ لدعم أنشــــةا اليريا المامل وف ا للويةات  وســــتواصــــل األمانا أةضــــا -10
                                                                                                        الجديدة، بما في ذلك ف ما يتملا بالمواضـــــ   التي لم تتناولها المناقشـــــات المواضـــــ م ا، وســـــت د  م كتابا  مملومات 

تـ دمهـا  ال محـدـ ا ميصـــــــــــــــلا عن اـذا الممـل في التـ ا ير المرحلـ ا عن تنيـيذ الويـةات وفي المســــــــــــــاامـات التي 
 اجتماعات اليريا المامل.
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، على النحو المبين  2021- 2020                                                                  وقد أ عدت  ةا الممل الم ترحا لتنظ م أنشـــــــةا اليريا المامل في اليترة  - 11
 أونا ، بمراعاة المملومات المتاحا والممل المضةل  بأ في المجايت المواض م ا الم ر  تناولها  ال تلك اليترة. 

  
 (2020جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع عشر )  

 نوو الدائما  الب  
لمحـا عـامـا عن التـ دم المحرز في تنيـيذ الويـةات المتملـ ا ـباســــــــــــــترواو الموجووات، بمـا في ذـلك عرى  • 

 المنتجات الممرف ا بص غتها النهائ ا.

 الجوانم الممل ا يسترواو الموجووات، بما في ذلك ايتجااات والتحدةات والمما سات الجيدة. • 

 المساعدة الت ن ا. • 
  

 مناقشتا  مواض ميتا   
مواصـلا المناقشـا بشـل  تحديد اويا الضـحاةا وتمويضـهم، والتحدةات المتمل ا باأل را  الثالثا وتل يراا  • 

 في استرواو الموجووات بم تضى اليصل التامس.

ــترواو عائدات الجريما وإعاوتها،   •  ــات في مجال اســ ــل المما ســ ــائما، وكذلك أفضــ التحدةات والموائا الشــ
لتركيز  وجــأ  ــاص على إنيــاذ أوامر المصـــــــــــــــاو ة الجنــائ ــا في الويةــات ال ضـــــــــــــــائ ــا األجنب ــا م  ا

 واي تافات  ين النظم ال انون ا من حيث المتةلبات اإل بات ا وممايير اإل بات.
  

 (2021جدول األعمال المؤقت لالجتماع الخامس عشر )  

 البنوو الدائما    
ي تنيـيذ الويـةات المتملـ ا ـباســــــــــــــترواو الموجووات، بمـا في ذـلك عرى لمحـا عـامـا عن التـ دم المحرز ف • 

 المنتجات الممرف ا بص غتها النهائ ا.

 الجوانم الممل ا يسترواو الموجووات، بما في ذلك ايتجااات والتحدةات والمما سات الجيدة. • 

 المساعدة الت ن ا. • 
  

 مناقشتا  مواض ميتا   
ــتتدام الدول   •  ــويات المتمل ا اســــــ األ را  لتل ات ال انون ا البديلا والحلول وو  محاكما، بما فيها التســــــ

بمصـــــــــــــــاو ة عـائـدات إجرام ـا وإعـاوتهـا، والموامـل التي تؤ ر على اليروا  ين المبـالة المح  ـا في تلـك 
فمـالـ ا ايل ـات والمبـالة الممـاوة إلى الـدول المتضــــــــــــــر ة، وك   ةمكن لهـذ  ايل ـات أ  تزيـد من تمزيز 

 تةبيا اليصل التامس من ايتيا  ا.

ــاو ة عائدات   •  ــتياوة واإلجراءات التي تت ح مصــ ــات الجيدة والد وم المســ التحدةات المةروحا والمما ســ
ــدو  إوانا جنائ ا، من الدول األ را  التي  ب ت اذ  التدا ير وف ا للي رة  ــاو وو  صــــ )ج( من  1اليســــ

 من ايتيا  ا. 54الماوة 
 


