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 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني باسترداد الموجودات

     2020تشرين الثاني/نوفمبر  18-16فيينا، 
 جدول األعمال المؤقت المشروح   

 

 جدول األعمال المؤقت  

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. )ب( 

 لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات. -2

 الموجودات، بما في ذلك االتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة.الجوانب العملية السترداد  -3

 مناقشتان مواضيعيتان: -4

ــقم، والتحديات المتعلقة باأل را  الثالثة   )أ( ــحايا وتعويهــ ــةن تحداد هوية الهــ ــة بشــ ــلة المناقشــ مواصــ
 وتةثيرها في استرداد الموجودات بمقتهى الفصل الخامس؛

ــائعة )ب( ــترداد عائدات الجريمة التحديات والعوائق الشــــــــ ــات في مجال اســــــــ ــل الممارســــــــ ، وكذلك أفهــــــــ
وإعـادتقـا، ما التركيب جوجـا  ـاى على إنـفاذ أوامر المصــــــــــــــادرة الجـنائـية في الوالـيات القهــــــــــــــائـية 

 األجنبية واال تالفات جين النظم القانونية من حيث المتطلبات اإلثباتية ومعااير اإلثبات. 

 المساعدة التقنية. -5

 اعتماد التقرير. -6
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 الشروح  

 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح االجتماع )أ( 

                                                                                                     ســـــــــــــو  ي فتتي اجتماع الفريق العامل الحلومي الدولي المفتوح العهـــــــــــــوية المعني باســـــــــــــترداد الموجودات اوم االثنين  
بمركب فيينا الدولي.      M، بالمبنى     M، في قاعة الجلســات العامة   15/ 00، الســاعة  2020تشــرين الثاني/نوفمبر  16

)بالحهــــــــور  هجين                                          ، من المقرر حاليا أن ي عقد االجتماع في شــــــــلل 19-ورهنا بالتطورات المتعلقة بجائحة كوفيد
 الشخصي وبالمشاركة عبر اإلنترنت(.  

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

، المعنون  تعبيب اســــــــترداد الموجودات دعما لخطة التنمية  8/9                                             أ عد  جدول األعمال المؤقت لالجتماع وفقا للقرار 
، المعنون  تعبيب التعاون الدولي على استرداد الموجودات وإدارة الموجودات 8/1 ، والقرار  2030المستدامة لعام 

ــادرة ، وبما اتماشــــى ما الت  ــيات التي اتفق عليقا اجتماع الخبراح الحلومي الدولي المجمدة والمحجوزة والمصــ وصــ
الثامن المفتوح المشــــــــــاركة لتعبيب التعاون الدولي في إ ار اتفالية األمم المتحدة لملافحة الفســــــــــاد )انظر الوثيقة  

CAC/COSP/EG.1/2019/4ال المؤقت أيهـــــــــــــا وفقا لدرشـــــــــــــادات الواردة في  طة عمل                    (. وأ عد  جدول األعم
القيئات الفرعية التابعة لمؤتمر الدول األ را  في اتفالية األمم المتحدة لملافحة الفســـــــــــــاد، التي اعتمدها مؤتمر  
الدول األ را  في دورتا الثامنة، والتوصــية الالحقة الصــادرة عن ملتب المؤتمر، من أجل إتاحة إملانية النظر 

من جدول األعمال باالشـــــــــــــتراع ما فريق اســـــــــــــتعرال التنفيذ والفريق العامل الحلومي  5و  4و 3و 2ي البنود ف
 الدولي المفتوح العهوية المعني باسترداد الموجودات. 

ــوية المعني  8/9وقد رحب المؤتمر، في قراره  ، جنتائج اجتماعات الفريق العامل الحلومي الدولي المفتوح العهـــــــــــ
جودات، و لب إلى الفريق العامل أن يهــــا  طة عمل جدادة متعددة الســــنوات من أجل مواصــــلة باســــترداد المو 

، ما تحداد جنود معينة من جدول األعمال لتناقش جوصفقا الموضوع 2021-2020أعمالا التحليلية  الل الفترة 
ُـل اجتمـاع. وســــــــــــــت عرل على الفريق العـامـل  طـة عمـل مقترحـة لتنظيم أنشــــــــــــــطـتا )ان  ظر الوثيقـة                                                                                 الرئيســــــــــــــي ل

CAC/COSP/WG.2/2020/2  .لُي انظر فيقا ويعتمدها ) 

  
 الوثائق  

مذكرة من األمانة بشــةن  طة العمل المقترحة للفريق العامل الحلومي الدولي المفتوح العهــوية المعني باســترداد  
 (.  CAC/COSP/WG.2/2020/2) 2021-2020الموجودات، 

  
 تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجوداتلمحة عامة عن التقدم المحرز في  -2 

 ، في المقام التالية: 4/ 1تتمثل والية الفريق العامل، المبينة في قرار المؤتمر 

 مساعدة المؤتمر على اكتساب معار  تراكمية في مجال استرداد الموجودات؛  )أ(  

ــاعدة المؤتمر على تشـــــــــــــجيا التعاون جين المبادرات  )ب(   الثنائية والمتعددة األ را  القائمة ذات  مســـــــــــ
 الصلة، واإلسقام في تنفيذ أحلام االتفالية ذات الصلة؛ 

 تيسير تبادل المعلومات جين الدول باستبانة الممارسات الجيدة وتعميم تلك الممارسات فيما جينقا؛  )ج(  
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ــجيا التعاون جين الدول الطالبة والدول المتل ية للطل  )د(   بات، جتنظيم لقاحات تجما جين  جناح الثقة وتشـــــــ
                                                                                                       الســلطات المختصــة ذات الصــلة وهيئات ملافحة الفســاد والممارســين العاملين في مجال ي اســترداد الموجودات وملافحة 

 الفساد، وبالعمل بمثابة منتدى لقا؛ 

 تيسير تبادل األفُار جين الدول بشةن التعجيل بإرجاع الموجودات؛  )هـ(  

اسـتبانة احتياجات الدول األ را ، بما فيقا االحتياجات الطويلة األمد، في  مسـاعدة المؤتمر على  )و(  
مجال جناح القدرات من أجل منا وكشـــــــت عمليات تحويل العائدات المتةتية من الفســـــــاد وما تدره من إارادات أو فوائد،  

 ومن أجل استرداد الموجودات. 

حـدود الموارد المـتاحـة، جتقـديم المســــــــــــــاعـدة للفريق العـامـل  ، أن تقوم، في 1/ 8األمـاـنة، في قراره  إلى وـقد  ـلب المؤتمر 
الحلومي الدولي المفتوح العهــــوية المعني باســــترداد الموجودات على أداح مقاما، بطرائق منقا توفير  دمات الترجمة 

 الشفوية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.  

من جدول أعمال الدورة الحادية عشرة المستةنفة الثانية    4بند                                                     وسو  اناق ش هذا البند من جدول األعمال باالقتران ما ال 
من جدول أعمال اجتماع الخبراح الحلومي الدولي التاســـــا المفتوح المشـــــاركة لتعبيب    3لفريق اســـــتعرال التنفيذ، والبند 

 التعاون الدولي في إ ار اتفالية ملافحة الفساد،  الل جلسة مشتركة. 

  
 الوثائق  

 (  CAC/COSP/WG.2/2020/3ة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات ) مذكرة من األمان 

  
 الجوانب العملية السترداد الموجودات، بما في ذلك االتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة -3 

ــة  ــابقة إلى أهمية تقيئة محفل لمناقشـ ــار الفريق العامل في اجتماعاتا السـ ــترداد الموجودات، بما أشـ الجوانب العملية السـ
                                                                                                           في ذلك التحديات القائمة والممارسات الجيدة. وإلى جانب ذلك، أعرب الفريق عن تقداره لما ق د  م من عرول إيهاحية 
اد،  للتشـــريعات الجدادة المتعلقة باســـترداد الموجودات، التي اعتمدتقا الدول األ را  امتثاال ألحلام اتفالية ملافحة الفســـ 

                                                                                                  وأوصى األمانة بةن تسعى جاهدة في االجتماعات المقبلة إلى التشجيا على اتباع ن قج عملية من هذا القبيل. 

، أن تتخذ مجموعة من اإلجراحات، ودعا مبادرة 8/9وباإلضــــــــافة إلى ذلك،  لب المؤتمر إلى األمانة، في قراره  
لومات من الدول األ را  بشـــــةن قهـــــايا اســـــترداد  اســـــترداد الموجودات المســـــروقة إلى اتخاذها، ومنقا جما المع

ــى االتفالية، بما في ذلك المعلومات  ــلة باألفعال المجرمة بمقتهــــــــ ــعيد الدولي ذات الصــــــــ الموجودات على الصــــــــ
المتعلقة بحجم الموجودات المجمدة والمهــبو ة والمصــادرة والمعادة؛ وتقديم تقرير عن النتائج إلى الفريق العامل 

 دورتيقما المقبلتين؛ وتحداث قاعدة جيانات مرصد استرداد الموجودات. وإلى المؤتمر، في

ولعل الدول األ را  تود أن تةتي مســــــتعدة لمناقشــــــة ممارســــــاتقا الجيدة، وهي مدعوة إلى إ الع األمانة مســــــبقا 
على تلك الممارسـات، مشـفوعة بالوثائق ذات الصـلة، لنشـرها على الصـفحة المخصـصـة لقذا الغرل في الموقا 

 الشبلي لملتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ــة في إ ار البند  ــقا وعن    3ودعما للمناقشــ ــتحيم األمانة الفريق العامل علما بما تحرزه جنفســ من جدول األعمال، ســ
ن  ريق مبادرة اسـترداد الموجودات المسـروقة )مبادرة  سـتار ( من تقدم في جما المعلومات من الدول األ را  بشـة 

قهـــــايا اســـــترداد الموجودات على الصـــــعيد الدولي ذات الصـــــلة باألفعال المجرمة بمقتهـــــى االتفالية، بما في ذلك 
 . 9/ 8المعلومات المتعلقة بحجم الموجودات المجمدة والمهبو ة والمصادرة والمعادة، عمال بقرار المؤتمر 
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ــتةنفة  4من جدول األعمال باالقتران ما البند  3                  وســـو  اناق ش البند  ــرة المسـ من جدول أعمال الدورة الحادية عشـ
من جـدول أعمـال اجتمـاع الخبراح الحلومي اـلدولي الـتاســــــــــــــا المفتوح   3الـثانـية لفريق اســــــــــــــتعرال التنفـيذ، والبـند 

 المشاركة لتعبيب التعاون الدولي في إ ار اتفالية ملافحة الفساد،  الل جلسة مشتركة.

  
 الوثائق  

جما المعلومات من الدول األ را  بشـــــــــــةن اســـــــــــترداد الموجودات على الصـــــــــــعيد الدولي،   مذكرة من األمانة بشـــــــــــةن 
 ( CAC/COSP/WG.2/2020/4والتحديات والعوائق المبلغ جقا ) 

  
 مناقشتان مواضيعيتان -4 

 مواصلة المناقشة بشأن تحديد هوية الضحايا وتعويضهم، والتحديات المتعلقة باألطراف الثالثة  )أ( 
 استرداد الموجودات بمقتضى الفصل الخامس )مواصلة المناقشة( وتأثيرها في

في اجتماع الفريق العامل الثالث عشــر،  لب الرئيس إلى الفريق أن اواصــل مناقشــاتا بشــةن أفهــل الممارســات 
عة لتحداد هوية الهــــــــــحايا بمختلت أنواعقم وتعويهــــــــــقم وفقا ألحلام االتفالية؛ وبشــــــــــةن التحديات المتعلقة المتب 

باأل را  الثالثة وتةثيرها في اسـترداد الموجودات بمقتهـى الفصـل الخامس، وأن ادرج هذه المناقشـات في جدول 
 أعمال اجتماعا الرابا عشر.

ــير اضــــطالع الفريق العامل بمنا ــا للمداوالت التي جرت في وبغية تيســ ــتقدم األمانة ملخصــ ــةلة، ســ ــة هذه المســ قشــ
االجتماع الثالث عشـــر. ولعل الدول األ را  تود أن تثرل المناقشـــة بةمثلة لقهـــايا متعلقة باســـترداد الموجودات 
توضـــــي أفهـــــل الممارســـــات المتعلقة جتحداد هوية الهـــــحايا بمختلت أنواعقم وتعويهـــــقم وفقا ألحلام االتفالية،  

 األ را  الثالثة وتةثيرها في استرداد الموجودات بمقتهى الفصل الخامس. ب  المتعلقةوالتحديات 

  
التحديات والعوائق الشائعة، وكذلك أفضل الممارسات في مجال استرداد عائدات الجريمة وإعادتها،  )ب( 

ية األجنبية واالختالفات التركيز بوجه خاص على إنفاذ أوامر المصادرة الجنائية في الواليات القضائ مع
 بين النظم القانونية من حيث المتطلبات اإلثباتية ومعايير اإلثبات 

ــلة جقوده الرامية إلى  1/ 8قرر المؤتمر، في قراره   ــل الفريق العامل عملا من  الل جملة أمور منقا مواصــــ ، أن اواصــــ
األ را ، وكذلك أفهـــــــــل الممارســـــــــات في مجال اســـــــــترداد  جما المعلومات عن التحديات والعوائق التي تواجا الدول  

 االتفالية.  عائدات الجريمة وإعادتقا، بغية اقتراح توصيات محتملة بشةن التنفيذ التام والفعال للفصل الخامس من 

، أن تهـــــطلا بجملة أمور منقا مواصـــــلة جما معلومات عما تهـــــعا 8/9و لب المؤتمر إلى األمانة، في قراره  
  من أ ر قانونية وما تتخذه من إجراحات قانونية وما ترفعا من دعاوى قهائية السترداد العائدات الدول األ را

اإلجرامـية المـتةتـية من األفعـال المجرمة بمقتهــــــــــــــى االتـفالـية؛ وجما معلومات من الدول األ را  بشــــــــــــــةن أكثر  
 التحديات شيوعا في اإلجراحات القهائية فيما اتعلق باسترداد الموجودات.

عل الدول األ را  تود أن تثرل المناقشـــة بةمثلة لما وضـــعتا من أ ر قانونية وما اتخذتا من إجراحات قانونية  ول
ــى االتفالية؛   ــترداد العائدات اإلجرامية المتةتية من أفعال مجرمة بمقتهــــــــــ ــائية الســــــــــ وما رفعتا من دعاوى قهــــــــــ

حات القهـــــــــــــائية فيما اتعلق باســـــــــــــترداد  أكثر التحديات شـــــــــــــيوعا في اإلجراو والتحديات والعوائق ذات الصـــــــــــــلة،  
الموجودات؛ وأفهــل الممارســات في مجال اســترداد عائدات الجريمة وإعادتقا. وقد أجلغت الدول األ را  األمانة 
بعـدد من التحـدـيات التي تواجققـا فيمـا تتخـذه من إجراحات الـقانونـية ومـا ترفعـا من دعـاوى قهــــــــــــــائـية الســــــــــــــترداد  

التي وجقتقا إليقا األمانة للحصول على معلومات عن قهايا استرداد الموجودات   الموجودات، ردا على الطلبات
(. وشــــــــــــــملـت هـذه التحـديـات إنفـاذ أوامر CAC/COSP/WG.2/2020/4على الصــــــــــــــعيـد الـدولي )انظر الوثيقـة 
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اإلثباتية   المصـادرة الجنائية في الواليات القهـائية األجنبية، واال تالفات جين النظم القانونية من حيث المتطلبات
                                                                                    ومعااير اإلثبات. وبغية تيسير مداوالت الفريق، سو  تنظ م حلقة نقاش حول هاتين المسةلتين.

ــتةنفة  4من جدول األعمال باالقتران ما البند  4                  وســـو  اناق ش البند  ــرة المسـ من جدول أعمال الدورة الحادية عشـ
مـاع الخبراح الحلومي اـلدولي الـتاســــــــــــــا المفتوح  من جـدول أعمـال اجت  3الـثانـية لفريق اســــــــــــــتعرال التنفـيذ، والبـند 

 المشاركة لتعبيب التعاون الدولي في إ ار اتفالية ملافحة الفساد،  الل جلسة مشتركة.

  
 الوثائق  

مذكرة من األمانة بشـــــــــــةن جما المعلومات من الدول األ را  بشـــــــــــةن اســـــــــــترداد الموجودات على الصـــــــــــعيد الدولي،  
 ( CAC/COSP/WG.2/2020/4قا ) والتحديات والعوائق المبلغ ج 

ــحايا  ــلى لتحداد هوية مختلت أنواع الهـــــ ــات الفهـــــ ــةن الممارســـــ ــية من إعداد األمانة بشـــــ ــاســـــ وثيقة معلومات أســـــ
األ را  الثـالثـة وتـةثيرهـا على اســــــــــــــترداد الموجودات بـ  المتعلقـةوتعويهــــــــــــــقم وفقـا ألحلـام االتفـاليـة، والتحـديـات 

 (CAC/COSP/WG.2/2019/5بمقتهى الفصل الخامس )

األمانة بشــــةن تنفيذ الفصــــل الخامس )اســــترداد الموجودات( من اتفالية األمم المتحدة من إعداد تقرير مواضــــيعي 
 (CAC/COSP/IRG/2020/6لملافحة الفساد )

  
 المساعدة التقنية -5 

ــل تقديم وإعداد مبادرات لبناح القدرات 1/ 7 لب المؤتمر، في قراره   ، إلى الملتب المعني بالمخدرات والجريمة أن اواصـــ
الطلب ورهنا  ت معرفية وأدوات تقنية في هذا الشــــــــــــةن، عند في مجال اســــــــــــترداد الموجودات، بما في ذلك توفير منتجا 

                                                                                                                 جتوافر موارد من  ارج الميبانية، من أجل تلبية االحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة أثناح االستعراضات الق طرية. 

، جما معلومـات من اـلدول األ را  بشــــــــــــــةن أكثر  8/9و ـلب المؤتمر إلى األمـاـنة ومـبادرة  ســـــــــــــــتار ، في قراره  
التحديات شــيوعا في اإلجراحات القهــائية فيما اتعلق باســترداد الموجودات، وتقديم تقرير تحليلي ليســترشــد با في 
تقديم المســاعدة التقنية. وســتقدم األمانة ومبادرة  ســتار  تحداثا شــفويا عن أنشــطة المســاعدة التقنية المهــطلا جقا  

 تماع األ ير للفريق العامل.منذ االج

ــاعدة التقنية   ــلة جبناح القدرات وتقديم المســ ــة جقودها ذات الصــ ــتعدة لمناقشــ ولعل الدول األ را  تود أن تةتي مســ
في مجال اســـترداد الموجودات، وكذلك لمناقشـــة تعاونقا في هذا الصـــدد ما الجقات التي تقدم المســـاعدة التقنية،  

 تب المعني بالمخدرات والجريمة.بما فيقا مبادرة  ستار  والمل

                                                                                                     وبغية تيسـير اضـطالع الفريق العامل بمناقشـة هذه المسـةلة، سـو  تنظ م حلقة نقاش حول تقديم المسـاعدة التقنية  
 في سياق المواد المتعلقة بالفصل الخامس من االتفالية.

ــتةنفة من جدول أعمال ا 5من جدول األعمال باالقتران ما البند  5                  وســـو  اناق ش البند  ــرة المسـ لدورة الحادية عشـ
من جـدول أعمـال اجتمـاع الخبراح الحلومي اـلدولي الـتاســــــــــــــا المفتوح   3الـثانـية لفريق اســــــــــــــتعرال التنفـيذ، والبـند 

 المشاركة لتعبيب التعاون الدولي في إ ار اتفالية ملافحة الفساد،  الل جلسة مشتركة. 

  
 الوثائق  

 (  CAC/COSP/WG.2/2020/3ي تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات ) مذكرة من األمانة عن التقدم المحرز ف 

  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/6
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 اعتماد التقرير -6 

ــامتة، تقريرا تتولى األمانة إعداد   على األرجيمن المبما أن يعتمد الفريق العامل،  باســـــتخدام إجراح الموافقة الصـــ
 مشروعا.
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 المرفق 
 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 والوقت التاريخ 

جند جدول 
 العنوان أو الوصت األعمال

 االثنين،     
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  16

  

 افتتاح االجتماع )أ( 1 00/15-00/17
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد  2 

 )أ( الموجودات
 الثالثاء،  

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  17
  

الجوانب العملية السترداد الموجودات، بما في ذلك االتجاهات  3 00/11-00/13
 )أ(والتحديات والممارسات الجيدة

 )أ(مناقشتان مواضيعيتان: 4 00/15-00/17
مواصلة المناقشة بشةن تحداد هوية الهحايا وتعويهقم،  )أ(

المتعلقة باأل را  الثالثة وتةثيرها في استرداد والتحديات 
 الموجودات بمقتهى الفصل الخامس 

التحديات والعوائق الشائعة، وكذلك أفهل الممارسات في   )ب(
مجال استرداد عائدات الجريمة وإعادتقا، ما التركيب جوجا  اى  
على إنفاذ أوامر المصادرة الجنائية في الواليات القهائية األجنبية 

 تالفات جين النظم القانونية من حيث المتطلبات اإلثباتية واال
 ومعااير اإلثبات

 األربعاء،  
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  18

  

 )ب(المساعدة التقنية 5 00/11-00/13
00/15-00/17 5 

6 
 )ب(المساعدة التقنية
 اعتماد التقرير

 
من جدول أعمال الدورة الحادية عشرة المستةنفة   4من جدول األعمال باالقتران ما البند  4و 3و 2                  سو  تناق ش البنود  )أ( 

من جدول أعمال اجتماع الخبراح الحلومي الدولي التاسا المفتوح المشاركة لتعبيب التعاون   3الثانية لفريق استعرال التنفيذ، والبند 
 ركة. الدولي في إ ار اتفالية ملافحة الفساد،  الل جلسة مشت

من جدول أعمال الدورة الحادية عشرة المستةنفة الثانية لفريق   5من جدول األعمال باالقتران ما البند  5                 سو  اناق ش البند  )ب( 
من جدول أعمال اجتماع الخبراح الحلومي الدولي التاسا المفتوح المشاركة لتعبيب التعاون الدولي في إ ار   3استعرال التنفيذ، والبند 

 ملافحة الفساد،  الل جلسة مشتركة. اتفالية 

  


