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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة املستأنفة الثانية

  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب   تشرين ١٤-١٢فيينا، 
 *املؤقَّتمن جدول األعمال  ٤البند 

       املساعدة التقنية
غري امللزمة بشأن إدارة املوجودات املجمَّدة  مشروع املبادئ التوجيهية  

       واملحجوزة واملصادرة
     مذكِّرة من األمانة  

، بأن يأخذ ٧/٣أوصــى مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، يف قراراه 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف االعتبار جماالت األولوية اخلاصــــــة باملســــــاعدة 

ــتعراض والتقنية،  ــياق آلية اس ــتبانة يف س املواضــيعية واإلقليمية براجمه  إعداد وتنفيذ عندالتنفيذ، املس
من  ٣١. ومن جماالت األولوية املستبانة تنفيذ املادة تنقيحها إن اقتضى األمر ذلك والُقطرية، وعند

ــــــاد املتعلقة بالتجميد واحلجز واملصــــــادرة. وملعاجلة هذا املجال من جماالت  اتفاقية مكافحة الفس
احملجوزة واملصـــــادرة والتصـــــرف فيها إدارة املوجودات األولوية، أعدت األمانة دراســـــة معنونة "

  ". بصورة فعالة
، الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ٧/١شــــــجَّع املؤمتر، يف قراره و

على مواصــــلة تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــــادرة واســــتبانة 
ضـــاء وباالعتماد على املوارد القائمة، والنظر يف وضـــع مبادئ املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقت

لذلك القرار، وضـــعت األمانة، بناء على الدراســـة  توجيهية غري ملزمة بشـــأن هذه املســـألة. ووفقًا
جمموعة من املبادئ التوجيهية غري امللزمة بشأن إدارة املوجودات املجمَّدة مشروع املذكورة أعاله، 

يف دورته التاسعة، وإىل الفريق  فريق استعراض التنفيذ للنظر فيه وقدمته إىل واملحجوزة واملصادرة،
يف دورته الثانية  ين باســــــترداد املوجودات للنظر فيهالعامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية املع
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عشــــــرة. ويف هاتني الدورتني، رحب العديد من املتكلمني باملبادئ التوجيهية، وأعربوا عن رأي 
  نه ينبغي ختصيص املزيد من الوقت للقيام بعدة أمور منها إجراء مناقشات بشأهنا.مفاده أ

يف الوثيقة  هو واردمشروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، كما  نص ه انتباه الفريق إىلوجَّيومن مث، 
CAC/COSP/WG.2/2018/3ل النظر فيه. ، من أج  

دة وردت إىل الفريق ورقة اجتماع جتســد مقترحات حمدَّ ولتيســري املناقشــات، ســتقدم األمانة أيضــًا
ـــروع املبادئ التوجيهية ( )، CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14من الدول األطراف بغرض تعديل مش

إىل األمانة وورقة اجتماع حتيل التعليقات اليت أبدهتا الدول األطراف بالشــــــكل الذي وردت به 
)CAC/COSP/IRG/2018/CRP.15.( 

 


