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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

 ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت* ٤البند 

        املساعدة التقنية
  بادئ توجيهية غري ملزمة بشأن إدارة املوجودات مل منقَّح مشروع    

  املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة
    

    من األمانةمذكِّرة     
مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة فيه شجَّع ، الذي ٧/١وفقًا للقرار   -١

الدوَل األطراف يف االتفاقية ومكتَب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية على مواصــلة  الفســاد
رة، واســــتبانة املمارســــات َدواملصــــا تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة

النظر يف وضــع مبادئ توجيهية على الفضــلى، حســب االقتضــاء وباالعتماد على املوارد القائمة، و
أعدت األمانة مشــــروع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشــــأن إدارة ، املســــألة غري ملزمة بشــــأن هذه

ســتعراض تنفيذ االتفاقية إبَّان دورته فريق ااملوجودات املجمدة واملحجوزة واملصــادرة، وأحالته إىل 
فيه أثناء  الكي ينظر إبَّان دورته الثانية عشرة الفريق العامل املعين باسترداد املوجوداتالتاسعة وإىل 

. وقد رحب العديد من املتكلمني يف ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦اجتماعهما املشـــــترك، الذي ُعقد يف 
من أجل أنه ينبغي ختصــيص مزيد من الوقت مفاده وا رأيا املبادئ التوجيهية، وأبدبذلك االجتماع 

  .مجلة أمور ومنها مناقشة تلك املبادئ التوجيهية
فريق اســتعراض التنفيذ، على ملزمة توجيهية غري مبادئ  مشــروع والحقًا عرضــت األمانة  -٢

 وأثناء تلك الدورة، .٢٠١٨يف دورته التاسعة املستأنفة الثانية، اليت ُعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
يد من املتكلمني  بدى العـد يا  فيهـاأ نهرأ حات  مفـاده أ ــــــتمر يف مجع املقتر نة أن تس ما ينبغي لأل

ــــأن إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــــادرة، اليت ترد إليها من الدول،  والتوصــــيات بش
__________ 

  .٢٠١٩أيار/مايو  ١٠ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
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تفاقية ولغاية انتهاء اليذ ايشـــمل مجعها يف إطار اســـتعراضـــات الدورة الثانية آللية اســـتعراض تنف  مبا
ــــــات  تلك الدورة، بغية جعل تلك املبادئ التوجيهية أكثر موضــــــوعيًة وأكثر متثيًال لتنوُّع املمارس
ــــــية لدى الدول األطراف. وأبلغت األمانة الفريق بأن مجيع التعليقات  ــــــس واألطر القانونية واملؤس

ُتقدَّم جبميع اللغات الرمسية  حمدَّثةة واالقتراحات الواردة ســــوف ُينظر فيها وســــوف ُتدمج يف وثيق
ستعراض التنفيذ ل سترداد املوجودات ألمم املتحدة إىل فريق ا  الكي ينظروإىل الفريق العامل املعين با

  .اجتماعهما املشترك املقبلفيها أثناء 
يغتها لمبادئ التوجيهية غري امللزمة، بصــل املشــروع املنقَّحومن مث ُيســترعى انتباه الفريق إىل   -٣

  ، لكي ينظر فيها.CAC/COSP/WG.2/2019/3الواردة يف الوثيقة 
  


