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 اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني   عن   تقرير   
تشرين    18إلى    16باسترداد الموجودات، المعقود في فيينا، في الفترة من  

 2020الثاني/نوفمبر  
  

 مقدمة  - أول  
 3/3ل 2/3ل 1/4قرر مؤتمر اـلدل  األررا  ي  اتـايةـ أل األمم المتحـدة لمةـييحـأل الايــــــــــــــي   ي  قراراـت    -1
وم  الدلل  الماتوح ال ضــــــــــــوحأل   أن ينشــــــــــــا الارحك ال يم  الحة8/9ل 8/1ل 7/1ل 6/3ل 6/2ل  5/3ل 4/4ل

 الم ن  بيستر ا  الموجو ات لأن يواص  الارحك أعميل .

  بنـتيج  اجتمـيعـيت الارحك ال ـيمـ  الحةوم  اـلدلل  الماتوح ال ضــــــــــــــوـحأل 8/9لرحـ  المؤتمر  ي  قرار    -2
من أج  الم ن  بيســــــتر ا  الموجو ات  لر   فلي الارحك ال يم  أن ةضــــــي ة أل عم  جديدة مت د ة اليــــــنوات 

  مي تحديد بنو  م ةنأل من جدل  األعمي  لتنيقش بوصـــا ي 2021-2020مواصـــ أل أعميل  التح ة  أل ةا  الاترة 
 الموضوع الرج ي  لك  اجتميع.

لي  القرار نايـ   ألع  المؤتمر فلي الارحك ال يم  الحةوم  الدلل  الماتوح ال ضـوحأل الم ن  بيسـتر ا    -3
ــت دام الدل  األررا   الموجو ات بيلق يم بمي ي  : ــ   بدعم من األمينأل  جمي م  وميت عن اســــــــــ )أ( أن يواصــــــــــ

ــي رة  جرامـ أل اإل ـيـجدات اللآللـ يت القـينونـ أل الـلدي ـأل لالح و   لن محـيممـأل  بمـي ية ـي التيــــــــــــــوـحيت  المت  قـأل بم ــــــــــــ
                   لمبــيلا المحق قــأل ي                                                                                        لإعــي ت ــي  ليقــي  لاتاــية ــأل لل قــينون المح    لأن ةح ــ  ال وامــ  الت  تؤنر ع ي الارل  بةن ا
جرام أل اإل يجدات  الاآلل يت القينون أل اللدي أل األةرى لالح و   لن محيممأل  بمي ية ي التيـوحيت  المت  قأل بم ـي رة 

                                                                                                      لإعي ت ي  ليقي  لاتاية أل لل قينون المح    لالمبيلا الم ي ة فلي الدل  المتضـــــــــررة  ب  أل النىر ي  جدلى لضـــــــــي 
ر االســـــت ينأل بن   أمسر تنيـــــ قي لعـــــاي  أل ل ت يلن بةن الدل  األررا  المتضـــــررة  مبي ئ توجة  أل من أج  ت يـــــة 

ةجمي م  وميت عن التحدةيت الم رلحأل لالمميرســـــــــــيت الجةدة لالدرل  الميـــــــــــتاي ة لاإلجرا ات الت   أن )ب(ل
              ليقي  ل اقرة تت ح م ـــي رة عيجدات الايـــي   لن صـــدلر ف انأل جنيج أل  من الدل  األررا  الت  ربقد بي  التدابةر 

)ج( أن يل ا  ـبدعم من األمـيـنأل  مؤتمر الـدل  األررا  ي   لرـت  المقل ـأل لمن االتاـية ـأل   54من المـي ة  )ج( 1
 بيلنتيج  الت  توص  فلة ي   مي ة ص كا من بي  األمور.

ــيعدة من األمينأل  ع -4 ــ   بميــ ــي فلي الارحك ال يم  ب،ن يواصــ ــ   ألع  المؤتمر أةضــ م  أل لي  القرار نايــ
اســــتبينأل المميرســــيت الاضــــ ي للضــــي مبي ئ توجة  أل ل مبي رة بتبي   الم  وميت ي  الوقد المنيســــ  ليقي ل مي ة 

 من االتاية أل. 56
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  أن يواصــــ  الارحك ال يم  أعميل   بيــــل  من ي: )أ( مواصــــ أل جمي الم  وميت  1/ 8لقرر المؤتمر  ي  قرار    - 5
ــيت من الدل  األ  ــ  المميرسـ ــ،ن ف ارة المت  قأل ب،يضـ ــتكمي  مشـــرلع المبي ئ التوجة  أل مةر الم  مأل بشـ ررا   ب د  اسـ

ــي رة   ــأل الت  تتـنيل  ف ارة الموجو ات المحجوةة لالم ـــــــــــ ــي رة لتـحدـيت اـلدراســـــــــــ الموجو ات المجـمدة لالمحجوةة لالم ـــــــــــ
 Effective Management and Disposal of Seized and Confiscatedلالت ـــــر  ية ي ب ـــــورة ي يلأل  الم نونأل 

Assets   ــ ــأل ج و   الرام ــأل فلي جمي الم  ومــيت عن التحــدةــيت لال واجك الت  تواجــ  الــدل  األررا    ل )ب( مواصـــــــــــ
لكيلك أيضـ  المميرسـيت ي  مجي  اسـتر ا  عيجدات الجرحمأل لإعي ت ي  ب  أل اقتراح توصـ يت محتم أل بشـ،ن التناةي التيم  

 حر عن أنش ت  فلي مؤتمر الدل  األررا . )ج( مواص أل تقدةم التقير ل لالا ي  ل ا   ال يمس من االتاية أل  
  

 تنظيم الجتماع  - ثانيا  
 افتتاح الجتماع -ألف 

فلي  16عقد الارحك ال يم  الم ن  بيســــــتر ا  الموجو ات اجتميع  الرابي عشــــــر ي  يةةني ي  الاترة من  -6
   علر اإلنترند.2020تشرحن السين /نويملر  18

ج يــــــــــيت  ترأســــــــــ ي حيرب ســــــــــ ةد ال م م    ةمس  الم ن  بيســــــــــتر ا  الموجو اتلعقد الارحك ال يم    -7
ــيت  )اإلميرات ال رب أل المتحدة(  رج س المؤتمر ي   لرت  السيمنأل   ــتركأل مي يرحك لكيند م ىم ت ك الج يـــــــــ مشـــــــــ

ية أل اتااســـــــــت را  التناةي لاجتميع ال لرا  الحةوم  الدلل  الماتوح المشـــــــــيركأل لت  ح  الت يلن الدلل  ي  فرير  
 .األمم المتحدة لمةييحأل الايي 

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء 

   جدل  األعمي  التيل :2020تشرحن السين /نويملر  16أقر الارحك ال يم   ي   -8

 المييج  التنى م أل: -1 

 ايتتيح االجتميع  )أ(  

 فقرار جدل  األعمي  لتنى م األعمي . )ب(  

                                                             التقد م المحرة ي  تناةي الوالةيت المت  قأل بيستر ا  الموجو ات.لمحأل عيمأل عن  -2 

 الجوان  ال م  أل الستر ا  الموجو ات  بمي ي  ذلك االتجيبيت لالتحدةيت لالمميرسيت الجةدة.  - 3 

 منيقشتين مواض  ةتين: -4 

مواصــــــ أل المنيقشــــــأل بشــــــ،ن تحديد بوحأل الضــــــحيةي لت وحضــــــ م  لالتحدةيت المت  قأل  )أ(  
 يألررا  السيلسأل لت،نةربي ي  استر ا  الموجو ات بمقتضي الا   ال يمس ب 

التحدةيت لال واجك الشـــــــيج أل  لكيلك أيضـــــــ  المميرســـــــيت ي  مجي  اســـــــتر ا  عيجدات   )ب(   
الجرحمـأل لإعـي ت ـي  مي التركة  بوجـ  ةـي  ع ي فناـيذ ألامر الم ــــــــــــــي رة الجنـيج ـأل ي   

يت بةن النىم القــينون ــأل من حةــت المت  بــيت  الوالةــيت القضـــــــــــــــيج ــأل األجنل ــأل لاالةتايــ 
 اإلنبيت أل لم ييةر اإلنبيت. 

 المييعدة التقن أل. -5 

 اعتمي  التقرحر. -6 
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ــتركأل مي   5ل 4ل  3ل 2لجرى النىر ي  اللنو   -9 ــيت مشــــ ــت را  يرحك من جدل  األعمي  ي  ج يــــ اســــ
اتاية أل األمم المتحدة   لت  ح  الت يلن الدلل  ي  فريرالتناةي لاجتميع ال لرا  الحةوم  الدلل  الماتوح المشـــيركأل 

 ( 1) .لمةييحأل الايي 

ــنتةن  - 10 ــ ت  لاترة اليـ ــي ة أل عم  مقترحأل أعدت ي األمينأل ت    أنشـ  2021- 2020لاعتمد الارحك ال يم  أةضـ
 (CAC/COSP/WG.2/2020/2 .) 

لأيــد أحــد المتك مةن ة ــأل ال مــ  المقترحــأل الت  لضــــــــــــــ ت ــي األمــينــأل  لأعرب عن ابتمــيم ب ــد  ال ــي   -11
ي الا يل أل الجينل أل بموضوع فنايذ ألامر الم ي رة مةر الميتندة فلي ف انأل ي  فرير اإلجرا ات الجنيج أل  لأعير فل

ةا   )ب دان مجموعأل اللرحةس(لال ند لجنوب أيرحق ي لال ــــةن اللراةح  ل االتحي  الرلســــ  ال يصــــأل الت  نىمت ي 
الدلرة السيمنأل لمؤتمر الدل  األررا   اليي عقد ي  أبوظل . لســ ا الضــو  ع ي ال م  الم م اليي ةضــ  ي ب  

يت عن تناةي الا ـــ  ال يمس من االتاية أل  لأعـــير فلي اســـت دا  ب د  مواصـــ أل جمي الل ين   من أج  الارحك ال يم 
 إلراع األمينأل لالل دان الم تمأل ع ي الموا  لالت ورات ذات ال  أل.

  
 ( 2) الحضور -جيم 

 االتحي  الرلســـــ   أذرب جين حضـــــر اجتميع الارحك ال يم  ممس و الدل  التيل أل األررا  ي  االتاية أل:  -12
اإلميرات ال رب أل  ألمين ي  ألبين ي  فموا لر  أي ينيــــــتين  فســــــراجة   أســــــترال ي  فســــــبين ي  أرمةن ي  األر ن  األرجنتةن 

 اللراةح   بيرامواي  فة يل ي  آةيــــــ ندا  اإلســــــام أل(  -حأل فيران )جم ور  ألكران ي  ألرلمواي  فندلن يــــــ ي  المتحدة 
ــ ة ي  ترك ي  تيي ند  بةرل  المت د ة القوم يت(  -بول ف ي ) للأل   بولندا  بنمي  ب  يرحي  ب ج ةي  اللرت ي    تونس  تشــ
ــ ل أل  جم ورحأل كورحي  الجم ورحأل الدلمةن ة أل   الج اجر    الدانمرك  ق ي جنوب أيرح  جم ورحأل الل الدةمقرار أل الشـــــــــــ

  عمين   ال را   ال ــةن  ســوحيــرا  اليــو ان  ســن ييورة  ســ ويةن ي  ســ وييم ي  اليــ اي لر  رلمين ي    للأل ي يــ ةن 
ــي  موات ميال  ــتيرحةي  كندا  كملو ةي   ق ر  قلر   ين ندا  اللول ايرحأل(  –ين لحا )جم ورحأل  يرنيــ   كولومل ي  كوســ

المم كأل  المةي ك   الم رب   م ر  ميلة حي   ميل أل  ل  تنشتيين  لةتوان ي  لكيملرغ  للنين   التف ي  كةن ي  الكوحد 
ــي  النرلح   نيمةل ي  م ينمير  أيرلندا الشـــــــــــميل أل ل   المم كأل المتحدة للرح ين ي ال ىمي ال رب أل اليـــــــــــ و ةأل    النميـــــــــ

 .الةونين ال من  يبين ال   الوالةيت المتحدة األمرحة أل  بندلرا   ال ند  ن ةيراموا  ن جةرحي 

                                                                                     لم س     ي  االجتميع االتحي  األلرلب   لبو منىمأل تكيم  اقت ي ي فق  م أل رر  ي  االتاية أل. -13

                                                                                       لم س د بمراقلةن لحدات األمينأل ال يمأل لالوكيالت المت  ـــــــ ـــــــأل التيب أل لعمم المتحدة لم يبد عـــــــبةأل  -14
برنيم  األمم المتحدة لمني الجرحمأل لال دالأل الجنيج أل التيل أل: ف ارة عم  يت اليـام  ماوضـ أل األمم المتحدة لحقو  

 ب أل ل   وم األمن أل.  اإلنيين  اللنك الدلل   م  د بية  ل حوكمأل  جيم أل نيةف ال ر 

                                                                                                     لم س د بمراقلةن المنىميت الحةوم أل الدلل أل التيل أل: المرك  اإلق  م  ل م  وميت لالتنيـةك ي  آسـ ي الوسـ ي   - 15
ــي  التيب أل لمج س ألرلبي  لكيلأل االتحي  األلرلب  ل ت يلن ي    ــأل ل ايــــ ــتق أل  مجموعأل الدل  المنيبضــــ راب أل الدل  الميــــ

ةورلجيــــــــد(  لكيلأل االتحي  األلرلب  ل ت يلن ي  مجي  فنايذ القينون )الةورلبو (  األمي ةم أل  ال ) مجي  ال دالأل الجنيج أل 

__________ 

يرحك است را  التناةي لاجتميع ال لرا   ضو  الج ييت المشتركأل الت  عقدبي الارحك ال يم  الم ن  بيستر ا  الموجو ات مي   ي  (1) 
  نشرت ب ض لقيجي بي   اتاية أل األمم المتحدة لمةييحأل الايي الحةوم  الدلل  الماتوح المشيركأل لت  ح  الت يلن الدلل  ي  فرير  

    CAC/COSP/IRG/2020/8/Add.2الون قتةنالج ييت ي  التقرحرحن المت  قةن ب،عمي   لرت  بيتةن ال ةئتةن الوار ين ي  
 ع ي التوال .   CAC/COSP/EG.1/2020/3ل

 . اإلنترندالم  وميت المت  قأل بيلحضور الوار ة ي  بيا التقرحر ميتندة فلي االت يالت المؤكدة علر  (2) 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/8/Add.2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/3
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ــ يســــــأل ال دالأل الجنيج أل  المنىمأل الدلل أل لقينون   ــي   المرك  الدلل  إلصــــــاح القينون الجنيج  لليــــ الدلل أل لمةييحأل الايــــ
 ىمأل الت يلن لالتنم أل ي  المةدان االقت ي ي.  التنم أل  المنىمأل الدلل أل ل شررأل الجنيج أل )اإلنتربو (  من 

ــتقـ أل  لب  كـ ين ـلدـة  مةـت  مراـق   اجم ي  مقر األمم   - 16 ــين ـميلـ أل الميـــــــــــ                                                                                          لم سـ د ي  االجتـميع منىـمأل يرســـــــــــ
 المتحدة. 

  
                                                                         لمحة عامة عن التقد م المحرز في تنفيذ الوليات المتعلقة باسترداد الموجودات  - ثالثا  

أل عيمأل عن التقدم المحرة ي  تناةي الوالةيت المت  قأل بيســـــتر ا  الموجو ات عن ررحك  قدم ممس  لعمينأل لمح  - 17
 . CAC/COSP/WG.2/2020/3تي  ا الضو  ع ي ب ض األعمي  الجيرحأل ع ي النحو المشير فل   ي  الون قأل 

                                                                                           لذ مر أن الارحك يرك   تميعـ ي مي لاليت   ع ي نانأل أبدا  رج يـ أل ب : )أ( امتيـيب م ير  ترامم أل   -18
 ل)ب( بني  السقأل بةن الدل  ال يلبأل لالدل  المت ق أل ل   بيت  ل)ج( المييعدة التقن أل لالتدرح  لبني  القدرات. 

ألمم المتحدة الم ن  بيلم درات لالجرحمأل ل  مي يت  ك بيمتيـــيب م ير  ترامم أل  أعـــةر فلي أن مةت  ا -19
ــ  عم ـ أل فعـي ة ت ــــــــــــــم م لت وحر بواـبأل األ لات لالموار   المةـت  الم ن  ـبيلم ـدرات لالجرحمـأل/) المةـت ( لاصــــــــــــ

(  لأن  ب ــــــــد  نق  ي فلي من ــــــــأل جديدة تم ةدا إلعي ة فراق ي. "تراك"الم ر  أل المت  قأل بمةييحأل الايــــــــي  )بوابأل 
)مبي رة   ات لالمنتجيت الم ر  أل الت  لضــ  ي المةت  لمبي رة اســتر ا  الموجو ات الميــرلقأل                   لذ مر أن جم ي األ ل 

                                                                                      متــيحــأل ع ي اإلنترنــد مجــينــي. لت لــي  ج و  حسةســأل لت م م المنتجــيت الم ر  ــأل ي  عــــــــــــــتي المنتــدةــيت   "ســــــــــــــتــير"(
م م ــي ع ي بــيمش  لرة لاجتمــيعــيت أيرقــأل ال لرا  لح قــيت ال مــ  التــدرحل ــأل لالمؤتمرات اإلق  م ــأل  لمن ذلــك ت 

ي يل أل جينل أل   "ستير"مبي رة    لنىمد ةال ي  2019                                                    مؤتمر الدل  األررا  الت  ع قدت ي  كينون األل / ةيملر  
 استمرت يومي كيما لتضمند عدة ج ييت تنيللد مواض ي م ت األ تت  ك بيستر ا  الموجو ات. 

                                                  المت ق أل ل   بيت  ذ مر أن المةت  لالمبي رة يواصـان ل  مي يت  ك بلني  السقأل بةن الدل  ال يلبأل لالدل   -20
                                                                                           ل شبةيت اإلق  م أل لالدلل أل الم ن أل بيستر ا  الموجو ات. لأ يةد أةضي ب،ن ال م  جير إلنشي  عبةأل  نشا عم مي ال

ــةر الت يلن مةر  ــي   لمقربي يةةني  ب د  ت يـــــــــ ــ  يت فنايذ القينون الم ن أل بمةييحأل الايـــــــــ ال م  يت ال يلم أل ليـــــــــ
ــمولأل بيلمي ة  ــي  المشـــــــــــ ــم  بةن ك ينيت مةييحأل الايـــــــــــ  أل. لكين االقتراح قد لق  ترحةبي ي  من االتاية 36الرســـــــــــ

ــأل  ــرحن اليي ن ىم برجيســـــــــ ــي  التيبي لمجموعأل ال شـــــــــ                                                                                                  االجتميع الوةاري األل  ل ارحك ال يم  الم ن  بمةييحأل الايـــــــــ
ــ و ةأل ي  الرحي  ي    ــرحن األل /أمتوبر  22المم كأل ال رب أل اليــ ــبةأل2020تشــ فلي فقيمأل  الميكورة . لت د  الشــ

  لتمةةن ريجاأل ألسي لت  ح  ت ك االت يالت  فنايذ القينون الم ن أل بمةييحأل الايي   بةن س  يت  ةمبيعر   تات يال
من الل دان من االن راط ي  ت يلن  لل  مةر رسم   لتكمة  المنيبر األةرى القيجمأل الم ن أل ب يا الت يلن. لمن 

ةييحأل الايـــــي  الت  ســـــت قد ي  المتوقي فرا  الشـــــبةأل رســـــم ي ي  الدلرة االســـــتسنيج أل ل جمع أل ال يمأل المت  قأل بم
 . 2021عقد اجتميع ي األل  ي  أي و /سلتملر  مي   لمن الم2021ح حران/يون   

لاصـــــا المشـــــيركأل ي  أنشـــــ أل الدعوة ي  عد  من المنتدةيت   "ســـــتير"مبي رة لأيةد أةضـــــي ب،ن المةت  ل  -21
نون ي  للةةن ةيـــــيعدان ع ي اســـــتر ا  الدلل أل من أج  الترلح  لوضـــــي ن   لتدابةر توير ســـــ يســـــأل عيمأل لإريرا قي

الموجو ات الميـرلقأل لإعي ت ي. لمن بي  المنتدةيت يرحك ال لرا  ال يم  الم ن  بمةييحأل الايـي  لت  ح  الشـاي  أل 
ةورلجيــــد  لاأليرقأل الالتيبي لراب أل الت يلن االقت ــــي ي آلســــ ي لالمح ا ال ي ئ  لاإلنتربو   لاالتحي  األلرلب  ل 

ــي ي ال يلم   لة ــــــوصــــــي ال يم أل التيب   أل لمجموعأل الدل  اليــــــبي لمجموعأل الدل  ال شــــــرحن  لالمنتدى االقت ــــ
 مبي رت  ال يصأل بيلشرامأل من أج  مةييحأل الايي . 

ــتوى الم ن  بت  ح    -22 ــي أن المةت  قدم ت   قيت ع ي أعمي  الارحك الر  ي الميــــ لذكر ممس  األمينأل أةضــــ
ــاي  أل لالن ابأل ي  ال ــي لأل لالشـــــــ   اليي أع ن رج س 2030شـــــــــؤلن الميل أل الدلل أل من أج  تحقةك ة أل عيم الميـــــــ
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ــيـج  ي  آذار/مـير   ــي ي لاالجتمـيع  عن فنشــــــــــــ   بمـي ي  ذـلك 2020الجمعـ أل ال ـيمـأل لرج س المج س االقت ــــــــــــ
ــي   لميــــــ  األموا   لاســــــتر ا  الموجو ات لإعي ت ي  لأن  ــاي  أل الم ك أل الميل أل لالناع أل  لالايــــ ت   قيت بشــــــ،ن عــــ

 ."ستير"مبي رة مةت  قدم فحيرأل فلي الارحك الر  ي الميتوى عن أعمي  المةت  ل ال

  "ســــتير"                                                                                             ل  مي يت  ك بيلميــــيعدة التقن أل لالتدرح  لبني  القدرات  ســــ  ا الضــــو  ع ي مواصــــ أل المةت  لمبي رة  - 23
 الا   ال يمس من االتاية أل.  ب  أل ت  ح  قدرت ي ع ي تناةي  بينتىيم  المييعدة التقن أل من    ت ل أل ر بيت الدل  األررا  

لرحـلد فحـدى المتك مـيت ـبيلتقرحر المواضــــــــــــــ    اـليي أعـدـت  األمـيـنأل عن تناـةي الا ــــــــــــــ  ال ـيمس من  -24
                                                               (  لاليي اســــــــــــــتـند فلي بـ ينيت أللـ أل ج م ـد من ربي الدل  األررا  الت  CAC/COSP/IRG/2020/6االتـايةـ أل )

إنجية االســت را  ال ي  بيلدلرة السين أل ب                                                               اســت  رضــد حتي اآلن ي  فرير الدلرة السين أل. لأبرةت أبم أل الت جة  
ة ي  من أج  امتيــــــــيب ي م أيضــــــــ  لحيلأل التناةي لاســــــــتبينأل التحدةيت. لأبرةت ب ض المميرســــــــيت الجةدة الوار 

لت  ح    النشــــــ أل ي  ت وحر  لأمسربي عــــــةوعي المشــــــيركأل  51التقرحر المواضــــــ     من ي مميرســــــيت تت  ك بيلمي ة 
بشـــــ،ن ي  لمن ي  فرعـــــي ات                                                                              الت يلن الدلل   لالترتةبيت المؤســـــيـــــ أل الم حة مأل بشـــــ،ن اســـــتر ا  الموجو ات لإصـــــدار 

ــيت تت  ك بيلمي ة  ــةوعي القدرة ع ي تويةر 54مميرسـ ــتر ا  الموجو ات   لأمسربي عـ ــ،ن تدابةر اسـ الت يلن الدلل  بشـ
ي  اإلجرا ات الميتندة لمةر الميتندة فلي اإل انأل ع ي اليوا   لق أل المت  بيت اإلنبيت أل لالرسم أل من أج  فنايذ 
ــأل  ــ ـ ر   أجنل  لإصـــدار أمر بيلتجمةد أل الحج  أل الم ـــي رة ع ي ال ـــ ةد المح    لإنشـــي  لحدات مت  ـ

و ات  فضييأل فلي ت ةةن ميتشيرحن مت   ةن ي  الل دان ذات األللوحأل لتويةر ال ون ي  مجي  الستر ا  الموج
الميـــــــيعدة القينون أل المتبي لأل. لذكرت أن ب دبي ة تلر ت ك النتيج  أمس أل مشـــــــج أل ع ي التقدم اليي أحرةت  الدل  

 األررا  ي  تناةي أحةيم االتاية أل المت  أل بيستر ا  الموجو ات.

يرت متك مأل أةرى فلي ييجدة الم  وميت الوار ة ي  التقرحر المواضـــــــــــ    اليي أعدت  األمينأل عن  لأـعــــــــــ  -25
مواصــ أل جمي الم  وميت عن تناةي الا ــ  ال يمس   مي فلي األمينأل  عد تناةي الا ــ  ال يمس من االتاية أل  ل 

شـــرلع المبي ئ التوجة  أل مةر  لرة االســـت را  السين أل  لأعـــيرت فلي أن أحةيم متيـــةةر تواصـــ  الدل  األررا  
                                                                                          الم  مأل بش،ن ف ارة الموا  المجمدة لالمحجوةة لالم ي رة ينب   أن تراع  مي ة جمي من م  وميت.

ــتر ا بي أ اة ي يلأل   - 26 ــي رت ي لاســــ ــل عن الموجو ات لاقتاي  أنربي لتجمةدبي لم ــــ                                                                                                   لبة ن أحد المتك مةن أن الكشــــ
                                                                         رلب  بي  ج و ا كلةرة ي  بيا المجي   لذكر أن توجة ي بشـ،ن الم ـي رة اعت مد  ل ت ـدي ل ايـي . لأيي  ب،ن االتحي  األل 

                                                   ي  االتحي  األلرلب  لن اي ية ي. لأعير فلي أن االتحي     27                                      لج يد ي  قوانةن جم ي الدل  األعضي  الـــــــــ   2014ي  عيم  
مةييحأل ميـــــ  األموا .  األلرلب  يواصـــــ   عم فنشـــــي  مةيت  لرن أل الســـــتر ا  الموجو ات لأن  ع ة فرير  ال ي  ب 

ــيبيت لاليـــــميح   ــي  ســـــجات ل حيـــ ــ ي مي المت  بيت الجديدة  بإنشـــ لأيي  المتك م ب،ن الم ـــــير  األلرلب أل م  مأل  تميعـــ
ل يــ  يت الم ت ــأل بيلوصــو  فلي ت ك اليــجات  لأبرة أةضــي أبم أل ت  ح  الت يلن بةن اليــ  يت الم ت ــأل للحدات  

 ت مس  عبةأل كيمدن المشتركأل بةن الوكيالت الستر ا  الموجو ات. االست بيرات الميل أل ل عم أنش أل عبةي 

لأبرةت متك مـأل أةرى أبمـ أل الا ــــــــــــــ  ال ـيمس من االتاـيةـ أل  لأعــــــــــــــيرت فلي أن تناـةي  ال ي ا  يواجـ   -27
ــد ت ع ي الدلر اإلةجيب  اليي يؤ ة  المةت  ل  ــتير"مبي رة تحدةيت. لعـ ــيرت   "سـ ــيعدة التقن أل. لأعـ ي  تقدةم الميـ

رات ال ت ا  ت تري األرر القينون أل لالمؤسي أل ذات ال  أل ي  الدل  األررا  لاالتاية أل ناي ي. لاقترحد  فلي ن 
التنيـةك بةن الدل  ال يلبأل لالدل  م مأل  تتوليي  سـلة  الت ـدي ليلك  فنشـي  لجنأل ةيصـأل تيب أل لعمم المتحدة 
ي م مشــترك ع ي صــ ةد مواج أل التحدةيت أميم المت ق أل ل   بيت ي  قضــيةي اســتر ا  الموجو ات  لالتوصــ  فلي 

ــيعدلم  تويةر الت يلن الدلل  ي  ألان  ي م مت  بيت الدل  ال يلبأل لالويي  ب ي   ع يالدل  المت ق أل ل   بيت   ةيــــــ
ــ يت ــورة لالتوصـ ي   الاةمأل لت  ح  جو من الوجيم لالسقأل بةن الدل  ال يلبأل لالدللأل المت ق أل ل   بيت  لتقدةم المشـ

الت ـدي ل تحدةيت الت  ةحد بي ال ريين  لتقدةم تقيرحر ن ـل سـنوحأل تتضـمن توصـ يت فلي مؤتمر الدل    فرير
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األررا . لاقترحد كيلك أن ةةون ل جنأل ال يصـأل تمسة  سـ يسـ  ر  ي الميـتوى لأن تضـم أعضـي  ةم كون م ريأل 
ك مي المةت  الم ن  بيلم درات لالجرحمأل.                                                               ين أل بيلموضوع لأن تني  

  
الجوانب العملية لسترداد الموجودات، بما في ذلك التجاهات والتحديات   -رابعا  

 والممارسات الجيدة
التقدم المحرة ي  جمي  مةت  لاللنك الدلل الالمشـــــــــــــتركأل بةن   "ســـــــــــــتير"مبي رة عرضـــــــــــــد ممس أل عن  -28

ي ة ص األي ي  الم  وميت من الدل  األررا  بشـــــــــ،ن قضـــــــــيةي اســـــــــتر ا  الموجو ات ع ي ال ـــــــــ ةد الدلل    م
الت  أعدت ي األمينأل.  CAC/COSP/WG.2/2020/4المجرمأل بمقتضـــــــــــي االتاية أل ع ي النحو الوار  ي  الميكرة 

يمـ . لبةـند أن                                                                                          لذك رت الارحك ال ـيمـ  ـب،ن الحـيجـأل فلي جمي بـي  اللـ يـنيت أ برةت مرارا ي  اجتمـيعـيت الارحك ال ـ 
  تحد عنوان 2014ي  عيم   "ســتير"مبي رة نشــرت ي  كيند الدراســأل الت من بيا القلة   ل ل ينيت تح ة عم  أل آةر  

Few and Far – the Hard Facts on Stolen Asset Recovery   عــــــــــح الم  وميت ية ي مشــــــــــة أل  تنيللد ل
. لمؤةرا  ر   مؤتمر 2012-2006من الاترة ية ي ب ينيت جم د  المت  قأل بيســـــــــتر ا  الموجو ات الميـــــــــرلقأل ل 

ت  ح  اســــــــتر ا  الموجو ات  عمي ل  أل التنم أل الميــــــــتدامأل المت  ك ب  8/9ي  قرار     فلي األمينأل  الدل  األررا 
أن تجمي م  وميت من الدل  األررا  بشــ،ن قضــيةي اســتر ا  الموجو ات ع ي ال ــ ةد الدلل    مي   2030ل يم 

ــي االتاية أل  للج   عوة ممين أل فلي  ــتير"مبي رة ة ص األي ي  المجرمأل بمقتضــــــ ــي   لج   "ســــــ                        . لع ي بيا األســــــ
  ة    فلة ي ية ي اإلجيبأل فلي الدل   2020المةت  الم ن  بيلم درات لالجرحمأل ميكرة عــــــــاوحأل ي  ن يــــــــين/أبرح  

ــيةي  لمن بةن ي أن تكون   ــتل ين ي د  فلي جمي ت ك الل ينيت. لعرضـــــــــد الممس أل م ييةر اةت ير القضـــــــ ع ي اســـــــ
من االتاية أل لأن تتضـمن عن ـرا  25فلي  15قضـيةي اسـتر ا  الموجو ات مت  قأل ب يجدات الايـي  بمقتضـي الموا  

تقرحرا عن المشــــــيركأل ي  قضــــــ أل  لل أل   51ر ا تتضــــــمن  69تي اآلن ب ا  لل ي. لأيي ت أن عد  الر ل  الوار ة ح
ــي . لأيي  مي ةقرب من ن ـــــــــل المجةلةن ب،ن م   ــ أل بيلايـــــــ ــتر ا  موجو ات ذات صـــــــ لاحدة ع ي األق  تت  ك بيســـــــ

ي  الميجأل من المجةلةن ب،ن م ةشــــــيركون ي  عم  أل   70ةشــــــيركون ي  عم  أل فعي ة لاحدة ع ي األق   لأيي  قرابأل  
 نحو                                                                                            رة أل تجمةد لاحدة ع ي األق . لذ مر أن الدل  أب  د حتي اآلن ب،ن موجو ات تل ا ة مت ي اإلجميل ألم ــي
 لـلأل عن أي  18. للم تل ا 2020ل 2010م ـ يرات  لالر من  لالرات الوالـةيت المتحـدة أعـةدت بةن عـيم   3,2

م تشيرك ي  قضيةي من بيا النوع أل ل دم مشيركأل ي  قضيةي الستر ا  موجو ات ع ي ال  ةد الدلل  فمي ألن ي ل
الت  لعرضـــــــــــد الممس أل توةح ي ل ل ينيت بحيـــــــــــ  أ لار الدل  ي  عم  أل اســـــــــــتر ا  الموجو ات   تواير الل ينيت. 

 كا ل  تجمي بةن ي  المـيـجأل(  ل  26ي  المـيـجأل(  ل ل  منشــــــــــــــ، ) 32الموجو ات ) ب ـي مةـينترالحـد بةن  ل  
ــت  نيلسأل ت  انب دي  الميجأل(  ل  13) الدلرحن ي  الميجأل(. لعرضـــــد  3فجرا ات قينون أل الســـــتر ا  الموجو ات ) يـــ

الت  ت تر  اســتر ا  الموجو ات عمومي  لعرضــت ي أةضــي موةعأل حيــ  التحدةيت   الممس أل كيلك أعــ ي ال قبيت
تر ا  الت  أب  د عن ي الدل  الت  توجد ية ي الموجو ات ل ل  المنشــــــــ، لالدل  الت  لم تشــــــــيرك ي  قضــــــــيةي اـســـــــ 

الموجو ات. لذكرت أن الدل  أب  د عن التحدةيت التيل أل أميم جمي الل ينيت المت  قأل بيســـتر ا  الموجو ات ع ي 
ال ــ ةد الدلل : )أ( االيتقير فلي فح ــي ات مرك حأل ي    يب لكيالت حةوم أل مت  ــ ــأل لميــؤللأل عن جمي 

)ب( عدم لجو  ســــجات منىمأل بشــــ،ن عم  يت لالل ينيت المت  قأل بيســــتر ا  الموجو ات ع ي ال ــــ ةد الدلل   
فعي ة الموجو ات المنج ة  ال سـ مي ي  القضـيةي الت  ال يوجد ية ي تدة  ع ي الميـتوى االتحي ي ألن اإلجرا ات 

ــ ةد اإلق  م    ــ ةد الوالةيت أل ع ي ال ــ ــمةن)ج( عدم ل                                                               القينون أل ت ت ي لتنا ي ع ي صــ ــي ات الورن أل  تضــ اإلح ــ
ــيةي تى ر نوع الجرحمأل أل مي فذا كيندب ينيت لجرحمأل  اجمي المت  قأل ب يجدات ا   تن وي ع ي عن ــــــر  لل  القضــــ

 "سـتير "مبي رة                            ذ مر أن أمينأل المؤتمر ل الك مأل . لي  ةتيم19-) ( االنق يعيت لالت،ةةرات بيـل  جيجحأل كويةدل
 "سـتير "مبي رة لسـةتضـمن تقرحر سـتواصـان جمي الر ل  من الدل  األررا  الت  ال ت ا  ميـيبميت ي قةد اإلعدا . 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/4
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ــد  2021ل يم  ــةتيح ذلك التح ة  ي  قيعدة ب ينيت مرصــــــ ــر التقرحر  ســــــ م حدا من التح ة  لت ك الر ل   لب د نشــــــ
 استر ا  الموجو ات التيبي ل مبي رة. 

ل تح ة  المسةر لابتميم اليي استند   مالدل  عن تقديرب ممس و أعرب المنيقشأل الت  ت د ذلك   ةا ل  -29
ســ مي لأن اســتر ا     الحو  بيا الموضــوع           الت  ق دمد   الشــيم أل ال محأل ال يمأل ق مأل ب   وافلي ت ك الل ينيت  لنوب

ــي . لاقترح أحد المتك مةن   الم  وميت   تـقدةمالموجو ات بد  رج يــــــــــــــ  التـايةـ أل األمم المتحـدة لمةـييحـأل الايــــــــــــ
ي  يترة مي بةن الدلرات ا  الموجو ات أنني  االجتميع المقل  اليي ســــ  قد  المؤتمر اســــتر عن  الميكورة أعا  

 بش،ن الدلرة االستسنيج أل ل جمع أل ال يمأل المت  قأل بمةييحأل الايي .

ع ي صـــــ ةد جمي الل ينيت ال يلم أل المت  قأل  " ســـــتير " مبي رة لكرر المتك مون التحدةيت الت  ذكرت ي ممس أل  - 30
بيـستر ا  الموجو ات  ال ـس مي االيتقير فلي فحـ ي ات مرك حأل عن الموجو ات المـضلورأل أل المـ ي رة أل الم ي ة.  
                                                                                                   لأمد عدة متك مةن أةضــــــي أبم أل أن يتبي بيا التح ة  فصــــــدار  توصــــــ يت عم  أل تيــــــتند فلي مي ج مي من م  وميت.  

تك ميت فلي أن التح ة  ســةوير لمحأل عيمأل ضــرلرحأل ل نىر   مي فذا كين اإلرير القينون  الدلل   لأعــيرت فحدى الم 
القيجم كي  ي  أل   مي فذا كيند بنيك ن رات م ةنأل يت ةن م يلجت ي. لأعـــــــــــــير أحد المتك مةن فلي أن الم  وميت الت   

 " ســــتير " مبي رة   أل جمي الل ينيت الت  تنايبي                                                               تجم  ي األمينأل ي  ســــ ي   لرة االســــت را  السين أل ةمةن أن تكم    عم 
 لتييعد ع ي تويةر صورة عيمأل أعم  ألبرة الحواج  الت  ت و  استر ا  الموجو ات. 

تقدةم صـــــــــــــورة لذكرت فحدى المتك ميت أن الدل  لم تقدم جم   ي م  وميت  لأن ذلك قد يؤ ي فلي   -31
. لعـــــــــــد ت المتك مأل يقا    اإلباغ عن القضـــــــــــيةي النيجحأل اةتيرت الدل فذا  ل ينيت فجميل أل  ي  الم ييرة ل واقي  

  لالحىد أن  كين ســـــ ةون من المسةر لابتميم تح ة  ال اقأل بةن 8/9أةضـــــي ع ي أبم أل تناةي قرار المؤتمر 
 الموجو ات المجمدة أل الم ي رة لالموجو ات الميتر ة  لكيلك  لر التيوحيت ي  بيا الي ي .

أســـــبيب عدم اإلجيبأل ب د ع ي االســـــتل ين  ي،لضـــــحد فحدى المتك ميت أن ذلك   لتنيل  المتك مون أةضـــــي  - 32
يرجي فلي حجم القضيةي لالموار  الاةمأل لتقدةم صورة كيم أل  لألضح متك م آةر أن جمي الل ينيت يت    م حدا من 

قأل بيســــــــــــتر ا   الوقد نىرا ل د  المؤســــــــــــيــــــــــــيت الم ن أل. لعر  متك م آةر تجربأل ب د  ي  توحةد الم  وميت المت   
 الموجو ات من م ت ل المؤسييت الم ن أل من ةا  يرحك ات ي  مشترك بةن المؤسييت برجيسأل المدع  ال يم. 

لعر  ب ض المتك مةن أةضي تجيرب ب دان م ي  الت دي ل تحدةيت المت  قأل بيستر ا  الموجو ات   -33
ت  ح  التنيـــــــــــةك المح   لالت يلن مةر بمي ي  ذلك اعتمي  تشـــــــــــرح يت جديدة لتنى م أنشـــــــــــ أل بني  القدرات ل 

الرسم  مي الوالةيت القضيج أل األةرى. لأبرة المتك مون أةضي أبم أل مواص أل ت  ح  الت يلن ي  القضيةي علر 
الورن أل المت  قأل بيسـتر ا  الموجو ات لإةجي  سـل  تكا  تيلة  ال قبيت القيجمأل. لأعـيرت فحدى المتك ميت فلي 

 ج  اإل ارحأل لالمدن أل ي  س ي  استر ا  الموجو ات.أبم أل الت يلن ي  الميي

ــ أل لدى الدل  المت ق أل  -34 ــ يســـ ــ أل ت  ح  اإلرا ة اليـــ لحسد فحدى المتك ميت الدل  األررا  ع ي مواصـــ
فعي ة الموجو ات فلي الدل  ال يلبأل لعدم تيـــــــــــة س قضـــــــــــيةي اســـــــــــتر ا  الموجو ات  لج   من أج    بيت  ل 

م ي الســـتر ا  الموجو ات  لإبرام اتايقيت ننيج أل فضـــي  أل بشـــ،ن الميـــيعدة القضـــيج أل االتاية أل أســـيســـي قينون ي عيل
ــيةي من  أل ي يل ت لإعي ة الموجو ات  لإقيمأل ات ــــيال بةن الدل  ال يلبأل لالدل  المت ق أل ل   بيت ي  جم ي القضــ

 أج  تيوحأل المييج  التقن أل  مس  الترجمأل  ي  لقت ي  لج   الت يلن أمسر كاي ة.

عن امتنين ي ل  د  الكلةر من  " ســتير" مبي رة  ي  م ر  الر  ع ي الل ينيت لاألســئ أل  أعربد ممس أل ل  -35
بمجر  االنت ي   منيســبأل  اقتراح توصــ يت ع ي  الر ل  الما ــ أل لالشــيم أل الت  لر ت لأمدت ع م أمينأل المؤتمر  

 من التح ة .
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 مواضيعيتان ال مناقشتان ال  - خامسا  
المناقشة بشأن تحديد هوية الضحايا وتعويضهم، والتحديات المتعلقة باألطراف مواصلة  -ألف 

 الثالثة وتأثيرها في استرداد الموجودات بمقتضى الفصل الخامس
عر  ممس  عن األمينأل  ي  تقدةم  ل يا اللند  لمحأل عيمأل عن المدالالت بشـ،ن ال رل  اإلةضـيح أل  -36

ــحيةي الت  قدم ي المنيظرلن  أنني  االجتمي ــ،ن تحديد بوحأل الضـــــــــ ــيبك ل ارحك ال يم   بشـــــــــ ــر اليـــــــــ ع السيلت عشـــــــــ
لت وحضــ م لالتحدةيت المت  قأل بيألررا  السيلسأل لت،نةربي ي  اســتر ا  الموجو ات بمقتضــي الا ــ  ال يمس. لقد 
عــــد ت ال رل  الت  قدم ي المنيظرلن من يرنيــــي لن جةرحي لكيةاةيــــتين لجةرةي لالوالةيت المتحدة ع ي أبم أل 
لضـــــي أرر تشـــــرحع أل عـــــيم أل لآل يت تنيـــــةك  لل أل تت ح ت وحض الضـــــحيةي لالت ـــــدي با يل أل ل تحدةيت المت  قأل 
ــيح أل الت  قدم ي المنيظرلن  انىر الاقرات  بيألررا  السيلسأل. )لاراع ع ي الم  ص الكيم  ل  رل  اإلةضــــــــــ

 (.CAC/COSP/WG.2/2019/6من الون قأل  56-62

                                                                                          لل ص ممس  األمينأل أةضي  الميكرة الت  أعدت ي األمينأل بش،ن المميرسيت الاض ي لتحديد بوحأل م ت ل  -37
ــتر ا                                                                                                          أنواع الضـــــــــحيةي لت وحضـــــــــ م ليقي  ألحةيم االتاية أل  لالتحدةيت المت  قأل بيألررا  السيلسأل لت،نةربي ع ي اســـــــ

                                    (  لالت  ق دمد فلي الارحك ال يم  ي  CAC/COSP/WG.2/2019/5ال يمس )الموجو ات بمقتضـــــــــي الا ـــــــــ   
اجتمـيعـ  السـيلـت عشــــــــــــــر  كمـي أر ي المشـــــــــــــــيركةن ع ي األعمـي  الجـيرحـأل الت  تقوم ب ـي األمـينـأل من أجـ  جمي 

ــير فلي أن ا ــاوحأل توةع بح و  الم  وميت عن ت وحض الضـــحيةي. لأعـ ــت دعي  من ةا  ميكرة عـ                                                   لدل  األررا  سـ
   فلي المييبمأل ي  الدراسأل المقل أل ي  بيا الش،ن.2020ن يةأل عيم 

ــنأل الن أل ع ي   ةا  ل  - 38 ــيرت متك مأل فلي أن حميةأل حقو  األررا  السيلسأل الحيــ ــأل الت  أعقلد ذلك  أعــ المنيقشــ
ــو ة لالت،ةةرات المحتم أل ي   النحو المةر  ي  االتاية أل أمر م م  للكن من  ــي  أن ت راعي اآلنير مةر المق ــ                                                                  الم م أةضــ

 ــاأل  لضــي ت رحف ل أن                                                                                     اســتر ا  الموجو ات  الت  قد تنت  عن تدةات األررا  السيلسأل. لأعــيرت المتك مأل أةضــي  فلي  
أن  لذكرت ي  ن يةأل ك مت ي   ي و ة تمد ع ي التشـــــرح يت المح  أل نىرا ل دم لجو  ت رحف عيلم . أمر م قد   الضـــــح أل 

الن   اليي تتب   ســ  يت ب دبي يرك  ع ي الت ــر  ي  الموجو ات  لأن الت يلن الدلل  أمر حيســم ي  ضــمين فعي ة 
 الموجو ات ع ي نحو عاي  لةيضي ل ميي لأل  بيلتشيلر مي جم ي أصحيب الم  حأل. 

  ب دبي لضـمين حميةأل األررا  السيلسأل لأر  د فحدى المتك ميت المشـيركةن ع ي اإلجرا ات المتب أل ي -39
الحيـــنأل الن أل  الت  تشـــم  نشـــر المحةمأل إلعـــ ير ع ن  يت ح ألصـــحيب الم ـــ حأل تقدةم ر بيت م ل مشـــيركأل ي  
اإلجرا ات القضيج أل  للضمين حميةأل حقو  األررا  السيلسأل عندمي ال ةةون بنيك  لة  ةشةر فلي أن موجو ات م 

 تمس  عيجدات مةر مشرلعأل.

لعد  متك م آةر ع ي أن فعي ة الموجو ات تمس  أحد األبدا  الرج ي أل لاتاية أل  لأن اإلرا ة الي يس أل  -40
اقتـاي  أنر النجـيح ي                                                                         لالت ـيلن اـلدلل  ضــــــــــــــرلرـحين جـدا  لتمةةن اـلدل  الت  تقي ضــــــــــــــحـ أل عم ـ يت ســــــــــــــرـقأل من 

 ستر ا بي.  الم ربأل فلي ال يرج لضب  ي لتجمةدبي لم ي رت ي لا الميرلقأل موجو ات ي
  

التحديات والعوائق الشائعة، وكذلك أفضل الممارسات في مجال استرداد عائدات الجريمة  -باء 
وإعادتها، مع التركيز بوجه خاص على إنفاذ أوامر المصادرة الجنائية في الوليات القضائية 

 اإلثباتية ومعايير اإلثباتاألجنبية والختالفات بين النظم القانونية من حيث المتطلبات 
من جـدل  األعمـي  ع ي ال رل  اإلةضــــــــــــــيحـ أل الت  قـدم ـي المـنيظرلن من   4رك  الج   الـسين  من اللـند  - 41

بةرل لجنوب أيرحق ي المت  قأل بموضـــــــــــوع "التحدةيت لال واجك الشـــــــــــيج أل  لكيلك أيضـــــــــــ   ل االتحي  الرلســـــــــــ  لاللرت ي  
حمأل لإعي ت ي  مي التركة  بوج  ةي  ع ي فنايذ ألامر الم ـــي رة الجنيج أل  المميرســـيت ي  مجي  اســـتر ا  عيجدات الجر 

 اإلنبيت".  ي  الوالةيت القضيج أل األجنل أل لاالةتاييت بةن النىم القينون أل من حةت المت  بيت اإلنبيت أل لم ييةر 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2019/5
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ــ مي من  لعرضــــد المنيظرة من بةرل المميرســــيت الجةدة ي  مجي  اســــتر ا  عيجدات الجرحمأل لإعي ت  - 42  ي  لال ســ
ةا  تناةي ألامر المـ ي رة الجنيج أل ي  الوالةيت القـضيج أل األجنل أل  اـستني ا فلي تجيرب لحدة الت يلن القـضيج  الدلل   

  عن تنيـةك لتناةي ت ك األلامر ميـؤللأل لتيـ  م الم  وبةن ي  بةرل. لأعـيرت فلي أن الوحدة  بوصـا ي اليـ  أل المرك حأل  
ي ر بيت الميـيعدة القينون أل المتبي لأل ي  الميـيج  الجنيج أل  لأن ت ك الوحدة صـيرت  مني عيم بني  ع   ي  فرير مرك ي 

ــد المنيظرة ب ينيت عن ال  بيت الت   2015 ــ ةد الدلل . لعرضــ ــتر ا  الموجو ات ع ي ال ــ ــي  عن اســ ــؤللأل أةضــ                                                                                                 ميــ
ــ  الل د الموج  فل   ــناأل حيـ ــي  قينون   م ـ ــت دام االتاية أل ك،سـ ــ ت ي بةرل بيسـ   ال    لنوع ال    لنوع الجرحمأل.  أرسـ

لعرضــــد عةنيت من قضــــيةي تت  ك بتجمةد حيــــيبيت م ــــر  أل  من ي قضــــ أل مونت يــــةنو  لقضــــ أل فةةوت اي لقضــــ أل  
ــ،ن نق   ــملرغ بشــ ــرا للكيــ ــوحيــ ــةنو  فلي أن اتايقي نان ي بةن بةرل لســ ــ أل مونت يــ ــيرت   مي يت  ك بقضــ أل برحشــــد. لأعــ

ح أل التايل  بشـ،ن ن ـ  الن يج . لبةند المنيظرة بإةجية المميرسـيت الجةدة لل دبي   الموجو ات الم ـي رة ب ا حيل ي مر 
ــم  )أ( تج ة   ــت ا  الت  تشــــ ــتندة فلي ف انأل عند ت ق  م  وميت   لاجر الن يبأل ال يمأل الســــ ــي رة مةر ميــــ فجرا ات م ــــ

ل)ب( اسـت دام التكنولوج ي ل تنيـةك مي اليـ  يت المرك حأل األجنل أل من أج  التجمةد   ،ن  بيا الشـ ي   محيلأل فلة ي ت قيج ي 
ال يج  ل حيـيبيت  ل)ج( تحديد الوضـي الحيل  ل حيـيبيت المجمدة ي  الوالةيت القضـيج أل األجنل أل  ممي ةيـمح ل يـ  أل  

                                رة أةضــي  بيســتحدات اســتميرة جديدة المرك حأل  ضــمن حدل  صــاح يت ي  بمتيب أل القضــيةي بحةم لظ ات ي. لأيي ت المنيظ 
ل    المييعدة القينون أل المتبي لأل لت م م ي ع ي القضية لالمدعةن ال يمةن ع ي ال  ةد الورن . لألضحد أن فحدى  

  تتمس  ي  تقدةم  19- ال دميت االســـــتشـــــيرحأل الت  تقدم ي لحدة الت يلن القضـــــيج   لالت  لم تنق ي ةا  جيجحأل كويةد 
ــ،ن ت   ــورة بشـ ــةوك القينون أل المت د ة األررا  الت  ت تلر بةرل  للأل رريي ية ي  بمي ي  ذلك اتاية أل األمم المشـ لةك ال ـ

لتقدةم المشورة   34الميل أل الــــــــــ  الدلاجر من   اجرة ي  ك     لص  المتحدة لمةييحأل الايي . لأعيرت فلي أن  تم فنشي  ج يت  
التحدةيت الت  عــــــم د: )أ( ضــــــرلرة تحيــــــةن فجرا ات  المت  ــــــ ــــــأل ي  بيا المجي . لي  ال تيم  تنيللد المنيظرة 

الميـيعدة القينون أل المتبي لأل من ةا  اسـت دام الموار  التكنولوج أل  ل)ب( ضـرلرة فعي ة كيم  الموجو ات الت  ال ت ا   
موجو ة ي  ال يرج ي  لقد منيســــــ   ل)ج( ضــــــرلرة لضــــــي مبي ئ توجة  أل بشــــــ،ن اســــــتر ا  الموجو ات موج أل فلي 

 المدعةن ال يمةةن تتضمن فجرا ات محد ة ةج  اتبيع ي استني ا فلي مابييت القض أل. القضية ل 

ــيت  -43 ــد المنيظرة من جنوب أيرحق ي المميرســ المتب أل ي  ب دبي لالتحدةيت المين أل أميم  ي  الجةدة لعرضــ
ــاي  للرير ال ــتر ا  الموجو ات ع ي نحو ي ي . لقدمد لصـ ــرح   لل دبي ي                                                                                   فنايذ األلامر األجنل أل من أج  اسـ تشـ

( اليي ينص ع ي الم ــي رة الميــتندة 1998ل يم   121بيا المجي   لال ســ مي قينون مني الجرحمأل المنىمأل )رقم 
فلي ف انأل لالم ــــــي رة مةر الميــــــتندة فلي ف انأل ع ي اليــــــوا   لقينون الت يلن الدلل  ي  الميــــــيج  الجنيج أل اليي 

ب د تيـجة  ي ي  جنوب أيرحق ي. لبةند المنيظرة عـرلط تيـجة  األلامر  ينص ع ي فنايذ األلامر المؤقتأل لالن يج أل
ي  ب دبي لالتحدةيت المين أل أميم  ل نجيح ي   الجةدة  المؤقتأل لاأللامر الن يج أل  لعرضــــــــــــــد من نم المميرســــــــــــــيت

ــيت   ــيركةن ع ي المميرســ ــتني ا فلي فنايذ ألامر أجنل أل. لأر  د المنيظرة المشــ ــتر ا  الموجو ات اســ الت  ةدة الجاســ
عيمي ي  مجي  م ي رة الموجو ات  لذكرت من ت ك المميرسيت االعترا    20تيتند فلي ةلرة ب دبي الت  تمتد لــ 

لحدة ب،لامر الم ي رة األجنل أل الميتندة فلي ف انأل لمةر الميتندة فلي ف انأل ع ي اليوا   للجو  س  أل م ت أل ل 
ــأل  م ــي رة الموجو ات  ي   ت  ـــ ـ ــجة   مي ال  بيتل ت يم  م ـ ــيت  اة  أل   لتناةيبي األلامر  لتيـ ــ يسـ ــي سـ للضـ

ــبةيت  لتويةر  ــت دام الشـــ ــي  ي   لاجر الشـــــررأل  لاســـ ــبيط ات ـــ ــتر ا  الموجو ات  لت ةةن ضـــ لتج ة  ر بيت اســـ
تدرحبيت ي يلأل لإ ارة ل م ير   لاســـت دام نميذج موحدة للعـــ يرات  لضـــمين تناةي عم  يت تيـــجة  ســـرح أل  لن 

 ي نحو نىيم   للضــــــــــي فجرا ات ةيصــــــــــأل بيلتكيل ف  لت ةةن ة مةن ع ي الممت كيت ير  مت  بيت فنبيت أل ع
إل ارت ي لالنىر ي  ة يرات ف ارت ي لمني يقدان ة مت ي أل ل حد من التكيل ف ذات ال ــــــــــــــ أل. لبةند أن التحدةيت 

لالميـــــــــــيج   تشـــــــــــم  التكيل ف  لالت،ةةرات النيجمأل عن تقدةم ب ينيت مةر صـــــــــــح حأل أل تقدةم ألامر مةر مونقأل 
 النيعئأل عن اةتا  النىم القينون أل لااليتقير فلي الم يرات لالم ير .
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ـــئأل عن تـبيين  - 44 لمـ ييةر اإلنـبيت بةن النىم   ـ أل مت  ـبيت اإلنـبيت ال لعر  المـنيظر من اللرتـ ي  التـحدـةيت الـنيعـــــــــــ
القينون أل  لالح و  لالمميرسـيت الجةدة ذات ال ـ أل. لأعـير فلي كسرة ت ك التبيينيت ع ي الرمم من لجو  اتاية يت  لل أل   
لمـي يترـت  ع ي ذـلك من صـــــــــــــ وـبيت ت تر  الت ـيلن اـلدلل  عـندمـي تريض اـلدل  الت ـيلن ي  حـي  عـدم ت قن ـي من 

ــت اي  الشـــرلط. لتنيل   ــي  اسـ ــ،لأل                المنيظر أةضـ ــي رة   تضـــي   ميـ ــي رة الجنيج أل لمت  بيت الم ـ الاجوة بةن مت  بيت الم ـ
ك مت                                                                                                            المدن أل  لأـعير فلي أن بنيك  ةايي  ل تـ ور الـشيجي  تب يت لك ة مي   مي يت  ك بحقو  اإلنـيين. لاةتتم الم نيظ ر 

 . ي قيج  ريض الت يلن ت    بدال من ع ي حدة   راسأل ك  ر     بيلتشديد ع ي أبم أل 

لعر  المنيظر من االتحي  الرلســــــــــــ  التحدةيت الرج يــــــــــــ أل أميم الت يلن الدلل  ي  مجي  اســــــــــــتر ا   -45
الموجو ات. لب د أن عر  اإلرير القينون  اليي ةيـمح لل د  بيلت يلن ي  بي  الميـيج   عـرح المنيظر م ت ل 

بةر لقيج أل تيــــــمح بيلكشــــــل عن الموجو ات                                                               المراح  الاةمأل ل نجيح ي  اســــــتر ا  الموجو ات  بد ا  من لجو  تدا
)مس  فنشـي  نىيم فقرارات اليمأل الميل أل(  لإجرا ات جنيج أل تؤ ي فلي حج  الموجو ات  لالت وحض عن األضـرار 
لاسـتر ا  الموجو ات )بمي ي  ذلك فعي ة الموجو ات فلي الضـحيةي لب دبي األصـ  ( لإ ارة الموجو ات. لأعـير فلي 

ع ي م ت ل اليـجات  بينتىيم                                                        يحأل الايـي  ي  ب د   ع ي ال ـ ةد الورن   أن ت   ي عمومي  أن بإمةين بةئأل مةي
لم ـــي ر الل ينيت  بةنمي كسةرا مي تنح ـــر قدرت ي ع ي تبي   الم  وميت ع ي ال ـــ ةد الدلل  ي  جراجم الت رب 

                         األسـبيب األمسر عـةوعي  لريض                                                                            الضـرحل   الت  تتبي   الم  وميت بشـ،ن ي مي اليـ  يت الضـرحل أل. لألج  الم نيظ ر 
)أ( عـدم لجو  أحةـيم لرنـ أل بشــــــــــــــ،ن تـبي   الم  ومـيت ةـيرج ســـــــــــــــ ي  التحقةك  لمن ـي مـي ي  : تـبي   الم  ومـيت 

ــي  أل أل  ــو  ع ي م  وميت فضـــ ــتراط الح ـــ ــ أل بيالتايقيت الدلل أل أل السنيج أل  ل)ج( لجو   الجنيج   ل)ب( اعـــ صـــ
ــبأل ــر  أل حتي بيلنيــ ــرحأل الم ــ ــةر فلي التحدةيت  الحايظ ع ي اليــ ــ ي. لأعــ ــ يســ ــةن ســ ــ ي  األجين  الم رضــ لععــ

األةرى الـتيلـ أل: )أ( تحقةك التواةن بةن الحـيجـأل فلي ت ق  م  ومـيت عــــــــــــــ  ـــــــــــــــ أل ي  المراحـ  المبةرة  لم ـيرر 
ــتني ا  فلي األســــــــــس  ــةد االحت يل "  ل)ب( تبي   الم  وميت بشــــــــــرلط تحو   لن اســــــــــت دام ي كدلة  اســــــــ                                                                                          "الت ــــــــ

ق رحأل )ب ض اليـ  يت األجنل أل الم ـي ر بيةتا  الالر ل  ع ي ال  بيت   اةتا ل)ج(  الموضـوي أل ل قضـ أل 
قد ت ل  ال  بيت لب ضـ ي قد يريض ت لةت ي(  ل) ( تبيين النىم لاإلجرا ات لالم ـ  حيت القينون أل  ل) ( تبيين  

تناةي ألامر الم ـي رة ي   ن يقيت حميةأل حقو  المشـيركةن ي  اإلجرا ات الجنيج أل  ل)ل( الميـيج  الت  تنشـ، عن
تنيةع الن   المتب أل ي  الم ــــي رة  لإحيلأل األ لأل  لالت وحض عن األضــــرار   اإلجرا ات الجنيج أل لاإل ارحأل  ل)ة(

لأعرب المنيظر عن الق ك فةا  ة يم عد  من تحدةيت مت  قأل بتقيسم الموجو ات الم ي رة.   ل يي ال راميت  ل)ح(
تشـــــــــــرح يت تيـــــــــــمح ب دم فعي ة الموجو ات فلي  للأل المنشـــــــــــ، متي اعتلر "نىيم ي القينون  مةر الل دان بيعتمي  

ميـــتقر" أل اعتلرت "م رضـــأل لم يرر ييـــي  كلرى"  حةت أعـــير فلي أن بيين الت لةرحن ةمةن تايـــةربمي تايـــةرا 
ينون الورن أل المشــيركأل ي  يضــايضــي. لاةتتم ك مت  بيلت،مةد ع ي أبم أل عاقيت ال م  اللني ة بةن أج  ة فنايذ الق

 .عم  يت استر ا  الموجو ات

المنيقشــأل الت  أعقلد ذلك  أعــير متك مون فلي أبم أل تبي   المميرســيت الجةدة ي  الت    ع ي   ةا ل  -46
ــتر ا  عيجدات  ــة أل االةتاييت بةن النىم القينون أل ل دل  من أج  اسـ ــي  مشـ ــير الايـ لإعي ت ي ع ي نحو ي ي . لأعـ

ةن فلي ال ــ وبيت الكلةرة الت  ةيــلل ي الت،ةر ي  الر  ع ي ر بيت حج  الموجو ات قل  م ــي رت ي   عدة متك م
ممي يؤ ي ي  كسةر من األح ين فلي اةتاي  الموجو ات قل  ات يذ تدابةر مؤقتأل. لأعـــير متك م آةر فلي المشـــة أل 

 القينون أل.   لمتمس  ي  تبيين النىم                                                                   النيتجأل عن اعتراط اة لاج أل التجرحم  لأعير أةضي  فلي التحدي ال يم ا

لالحظ أحد المتك مةن أن التحدي الشــــــيجي يتمس  ي  فبمي  الر  ع ي ال  بيت  ممي ة و  التناةي الا ي   -47
                                                                                                    ل ا ـــــ  ال يمس من االتاية أل  ع ي الرمم من لجو  اإلرير القينون  الاةم ليلك. لبة ن متك م آةر ال واجك الت  

مبي ئ اليـ ي ة لالميـيلاة لعدم لعـد  ع ي أبم أل مراعية  ات بيـل  ال قوبيت االقت ـي ةأل   ت تر  اسـتر ا  الموجو 
 التدة  ي  الشؤلن الداة  أل.
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لي  م ر  منيقشـأل الح و  لالمميرسـيت الجةدة  عـد  عدة متك مةن ع ي أبم أل االسـتاي ة من الوسـيج   -48
لجو  عيجدات مةر ي   الم ن أل  اليــــ  يت تبي مجر  اعــــ ب مةر الرســــم أل لات ــــي  المبيعــــر مي اليــــ  يت النىةرة  

مشـــــرلعأل ي  لالةأل قضـــــيج أل أجنل أل. لأعـــــيرت متك مأل فلي أن ب دبي أعد  لةا الســـــتر ا  الموجو ات ةحد  اليـــــل  
. لعج د أن تحيل حيل ب دبيالمتيحأل ل والةيت القضيج أل األجنل أل ل    المييعدة  لعج د الدل  األةرى ع ي  

ــت را  المتك مأل الدل  األرر  ــيت ي الق رحأل ي  فرير آل أل اســ ــت راضــ ــر التقيرحر الكيم أل عن اســ ــي  ع ي نشــ                                                                               ا  أةضــ
التناةي  لاالنضـــميم فلي عـــبةيت فنايذ القينون  مس  عـــبةأل كيمدن المشـــتركأل بةن الوكيالت الســـتر ا  الموجو ات  

" لاإلنتربو  الم رليأل بيسـم "سـتير لالشـبةأل المشـتركأل بةن مبي رة لمجموعأل فة موند لوحدات االسـت بيرات الميل أل 
الشـــبةأل ال يلم أل لج يت التنيـــةك الم ن أل بيســـتر ا  الموجو ات. لي  ناس االتجي   ســـ  د متك مأل أةرى الضـــو  
ع ي الاواجد الت  تتحقك من اسـت دام الشـبةيت اإلق  م أل لمن ـيت االت ـي  الحيسـوب  المبيعـر  لأعـيرت فلي أن 

   الجيجحأل.ب دبي قد است دم بي  الموار  أنني

                                                                                      المنيظرلن أةضــي  المميرســيت الجةدة ي  لالةيت م القضــيج أل لتحيــةن الت يلن ي  قضــيةي اســتر ا    نيل لت  -49
الموجو ات  مس  اعتمي  تشـــــــــرح يت جديدة بشـــــــــ،ن الم ـــــــــي رة مةر الميـــــــــتندة فلي ف انأل  لإنشـــــــــي  بةئيت إل ارة 

مةن لقضــــــية مت  ــــــ ــــــةن ألمرا  حج  الموجو ات  لإنشــــــي  ســــــجات م ــــــر  أل مرك حأل  لت ةةن مدعةن عي
 الموجو ات لم ي رت ي  لالت يلن االستبيق  مي النىرا  األجين .

لألضــــــحد متك مأل أن تقدةم الميــــــيعدة التقن أل يرم  فلي ضــــــمين أن تكون لدى اليــــــ  يت الم ت ــــــأل  -50
مةن من الت    ع ي ب ض المشــريأل ع ي اســتر ا  الموجو ات الموار  البشــرحأل لالميل أل الاةمأل ل  م  با يل أل لالت 

. لي  بيا ماةد بشــــدة  ع ي فنايذ ر بيت حج  الموجو اتالتدرح   أن التحدةيت  بةنمي أعــــيرت متك مأل أةرى فلي
                                                                                               ال ــــــد  أةضــــــي   عــــــد  متك م آةر ع ي أبم أل بني  القدرات  ي،عــــــير فلي الدلر الا ي  اليي ةضــــــ  ي ب  القضــــــية 

ميم الت يلن الدلل  لالميـــــــــــيعدة ي  تحديد مواقي ال يجدات المت  ـــــــــــ ـــــــــــون ي  ب د  ي  الت    ع ي ال واجك أ
                                                                                                  الميــــت ديأل ي  الوالةيت القضــــيج أل األجنل أل بيســــت دام االتاية أل. لأعــــير أةضــــي  فلي أن من عــــ،ن تحيــــةن الت يلن  

 لاست دام التحق قيت المشتركأل أن ةييعدا ع ي الت دي ل تحدةيت الرابنأل.

ميت عن المدالالت المت  قأل بيلمنيقشــتةن المواضــ  ةتةن ي  تقرحر يرحك  لحمةن االراع ع ي م حد من الم  و  - 51
( لي  تقرحر  CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2 لرت  الحي ةأل عشــرة الميــت،ناأل السين أل ) أعمي  اســت را  التناةي عن 

ــيركــــأل لت  ح  الت ــــيلن الــــدلل  ي  فرــــير االتاــــية ـــــأل  اجتمــــيع ال لرا   الحةوم  الــــدلل  التــــيســـــــــــــي الماتوح المشـــــــــــــــ
 (CAC/COSP/EG.1/2020/3 .) 
  

 المساعدة التقنية  - سادسا  
أل عيمأل عن أنشــــــ أل الميــــــيعدة   مي يت  ك بيلميــــــيعدة التقن أل المقدمأل  قدم منيــــــك مبي رة "ســــــتير" لمح -52

التقن ـأل لبنـي  القـدرات الت  ناـيت ـي المبـي رة منـي االجتمـيع األةةر ل ارحك ال ـيمـ  الم ن  بـيســــــــــــــتر ا  الموجو ات. 
ــ أل  ب : )أ( المشــــــيركيت  ــ ي مي لاليت ي  يتمحور حو  نانأل ميــــــيرات رج يــــ ــير فلي أن عم  المبي رة  تميعــــ لأعــــ

 )ج( الم ير  لاالبتكير.لالشراميت  )ب( الي يسيت ال يمأل ل لالق رحأل  

ب دا ت قي مييعدة عن ررحك مبي رة "ستير"   19ل  مي يت  ك بيلمشيركيت الق رحأل  أعير المتك م فلي أن  -53
مني االجتميع األةةر ل ارحك ال يم . لالمشــــــيركيت الق رحأل م ــــــممأل ع ي عــــــة  برام  مت د ة اليــــــنوات ت    

دة ي  فنشـي  آل يت مشـتركأل بةن  الميـيعدة ي  صـ يمأل التشـرح يت  لالميـيعمن قلة  ريجاأل لاسـ أل من األنشـ أل  
  تقدةم فقرارات اليمأل الميل ألالمؤســـــيـــــيت لتبي   الم  وميت لاالت ـــــي   لالتدرح  ع ي فجرا  التحق قيت الميل أل  ل 

ــيج أل األةرى  لالميـــــيعدة ي  م يلجأل ر بيت  ــيةي مي الوالةيت القضـــ ــ،ن القضـــ ــيلر بشـــ ــةر االت ـــــيالت لالتشـــ لت يـــ
لاضـ  ي ب،عمي  مي لحدات االسـت بيرات الميل أل لأعضـي  الن يبأل ال يمأل لاليـ  يت  الميـيعدة القينون أل المتبي لأل.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2
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                                                                                                      المرك حأل لمةربي. لنىرا الســــــــتمرار الجيجحأل  ن ا  ي ال ديد من أنشــــــــ أل بني  القدرات عن ررحك اإلنترند  ممي أتيح 
 رة "ستير" المييعدة. فعراك الم حد من المؤسييت من منيرك ج را  أل أةرى ي  الل دان الت  تقدم ية ي مبي 

ــتير" أن المبي رة لاصـــ د ال م  مي  -54 ــ يســـيت ال يمأل لالشـــراميت  أبرة منيـــك مبي رة "سـ ل  مي يت  ك بيليـ
الدلرة السيمنأل لمؤتمر الدل  األررا . مس  الشـركي  الدللةةن لالمشـيركأل ي  المنتدةيت الم ن أل بيليـ يسـيت ال يمأل  

ــتر ا   لع ي بيمش الدلرة السيمنأل ل مؤتمر  ــيت الت  رك ت ع ي اســــ ــتير" يومي كيما من الج يــــ نىمد مبي رة "ســــ
 للأل رريي ي  االتاية أل بشـــ،ن قضـــيةي م ةنأل.   21اجتميعي ننيج ي بةن ممس    23الموجو ات  لقيمد بت يـــةر عقد 

ــ،ن القمأل ال يلم  مؤتمر ممي عـــــيركد المبي رة ي  الارحك ال يم  الم ن  بيســـــتر ا  الموجو ات  ل  جيرة مةر لت ابشـــ
 .المحيي من  ذلك المشرلعأل  لالارحك ال يم  الم ن  بمةييحأل الايي  التيبي لمجموعأل ال شرحن  لمةر

ــ د  -55 ــتير" لاصـ ــك فلي أن مبي رة "سـ ــير المنيـ ــير ال م  المت  ك بيلم ير  لاالبتكير  أعـ ل  مي ة ص ميـ
ــي عم  ي ي  مجي  ت وحر ــور  المنتجيت أةضـــ ــدار لتقدةم منشـــ ــراميت الدلل أل ي  مجي  الم ر  أل  لإصـــ ات عن الشـــ

أ لات اإلعيــير الميــت دمأل لدعم اســتر ا  الموجو ات علر الحدل  ي  قضــيةي الايــي   عن اســتر ا  الموجو ات  ل 
 يواجد التقدةم اإللكترلن  إلقرارات اليمأل الميل أل لمي ين وي ع    من تحدةيت. عن ل 

ةا  الاترة جرى را  ال ـيرج  ألعمـي  المـبي رة اـليي ممـي أب ا المتك م الارحك ال ـيمـ  بنـتيج  االســــــــــــــت  -56
. لأبرة المتك م النتيج  لالتوصـــ يت الرج يـــ أل  لأمد أن الميـــت رضـــةن ال يرجةةن 2018فلي عيم   2013من عيم 

  لألصـوا من نم بتمديد أعميل ي. لعالة ع ي ذلك  ألصـي م مأليلمبي رة ال ت ا   ب  الوالةأل المنورألة  ـوا فلي أن 
الميـــــت رضـــــون ال يرجةون ب،ن ةشـــــد  بشـــــة  أملر ع ي تولةد الم ير   لب،ن ت حد المبي رة من تركة بي ميـــــتقلا 

األص  أل المتمس أل ي  مني الماذات اآلمنأل ل يجدات الايي . لأعير المتك م  آةيا بي  التوص يت ي   رسيلت يع ي 
 . 2024فلي عيم  2020عتبير  فلي ة أل عم  مبي رة "ستير" ل اترة من عيم اال

ب دبي من ج و  لميـــــــيعدة الل دان   يليل مي  المتك ميت  لت قةبي ع ي ال ر  اإلةضـــــــيح   أبرةت فحدى -57
منىميت األةرى ع ي التناةي الا ي  اللت اميت ي بموج  االتاية أل. لي  بيا ال ـــد   أعـــيرت المتك مأل فلي أبم أل ال

الدلل أل ي  تقدةم الميـــــيعدة التقن أل  لأمدت ع ي ميـــــيبميت ب دبي ي  مبي رات من قلة  الشـــــبةأل ال يلم أل لج يت 
التنيــةك الم ن أل بيســتر ا  الموجو ات  الت  ســيعدت ع ي ت يــةر ال م  يت لتنيــةك القضــيةي. لأمدت  ع ي لج  

ــبأل  ــركي  أجين  ذلي قدرات منيســــــ ــتر ا  ال  ــــــــو   ع ي أبم أل لجو  عــــــ ــبأل لج و  ب دبي ي  مجي  اســــــ بيلنيــــــ
الموجو ات لل لد ي  قضـــــيةي اســـــتر ا  الموجو ات ي  الوقد المنيســـــ   ممي يؤ ي ي  ن يةأل الم ي  فلي فعي ة 
الم حد من الموجو ات فلي من تضــررلا من الايــي . لبيإلضــييأل فلي ذلك  عرضــد المتك مأل أةضــي م  وميت عن 

لت  ةقدم ي ب دبي: يمن ةا  المةت  الم ن  بيلم درات لالجرحمأل لمبي رة "ستير"  أمس أل محد ة ل مييعدة التقن أل ا
ــتر ا  الموجو ات لمةييحأل  ــ  الســ ــيــ قدم ب دبي الدعم لحةومأل  للأل رر  من أج  ت  ح  فريربي القينون  لالمؤســ

لموةعأل  ميـــ  األموا  لتموح  اإلربيب. لبيإلضـــييأل فلي ذلك  ســـ  د الضـــو  ع ي مشـــرلع برمجأل اليـــجات ا
اليي ي د  فلي ضـمين اسـت دام األموا  الم ي ة ل ـيلح الموارنةن اليين تضـررلا من الايـي . لأعـيرت المتك مأل 
فلي أن  تحق قي ل ي  ال يةأل  ةيـ ي المشـرلع فلي ت،سـ س لإرا  من ـأل تؤ ي فلي ةحي ة الشـاي  أل لالميـي لأل   مي 

ي  ال ـتيم  عــــــــــــــد ت ع ي أبمـ أل الارحك ال ـيمـ  الم ن  يت  ك ـبيلت ــــــــــــــر  ي  الموجو ات الت  أعـي بـي بـ دبـي. ل 
بيســتر ا  الموجو ات بوصــا  منتدى لتبي   التجيرب لالدرل  الميــتاي ة  لأعــيرت فلي أن ب دبي يبحت بيســتمرار 

 عن سل  ملتكرة لتحيةن المييعدة الت  ةقدم ي.  

يعدة التقن أل ي  تقرحر يرحك است را  لحمةن االراع ع ي م حد من الم  وميت عن المنيقشأل المت  قأل بيلمي  - 58
ــت،ناأل السين أل )  (  لتقرحر اجتميع  CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2التناةي عن أعمي   لرت  الحي ةأل عشـــــــــــــرة الميـــــــــــ

ــيركـــــــأل ـلـت ـ ـح  اـلـت ـــــــيلن  الـــــــدلـل  ـي  فرـــــــير االـتاـــــــيـة ـــــــأل   اـل ــلرا  اـلحـةـوـم  الـــــــدلـل  اـلتـــــــيســـــــــــــي اـلمــاـتوح اـلمشـــــــــــــــــ
 (CAC/COSP/EG.1/2020/3 .) 
 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/3


CAC/COSP/WG.2/2020/5 
 

 

V.20-07022 13/13 

 

 
 اعتماد التقرير  - سابعا  

بيســـت دام    2020 كينون األل / ةيـــملر   11اعتمد الارحك ال يم  تقرحر  عن أعمي  اجتميع  الرابي عشـــر ي    - 59
 فجرا  الموايقأل ال يمتأل. 

 


