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 تقرير اجتماع الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي المعقود في فيينا    
 2021آذار/مارس    26و   25يومي  

  
 مقدمة   

 
الجريمــم الممةمــم الر الةطم ــمق في م رر  قرر مؤتمر األطراف في اتفــية ــم األمم المتحــدة لم ــيفحــم  -1
ق أن يمشـ  فري ي ايم  مفتة  الضوـةيم ل ي قض د مميقشـيو مةايـ ح م اةم الم ـيعم الضمل م المتضل م مت ـل م  2/2

المجرمين )المطلةبين( وتبيدم الم ــيادة ال ينةن م والتضيون الدولي ألاراا المدــيدرةر وقرر المؤتمرق في م رر  
ــةيم مضمي  يلتضيون الدولير ومم  ا  تمي  األوم ق أن ق ةن م2/3 ــر  الييمتم فريف ايمم مفتة  الضوــــــ ن اميصــــــ

ــرين   18إلى  9للفريف الضيممق ال ي ا د خ م الدورة الييليم لمؤتمر األطراف الممض دة في فييمي في الفترة من  تشـ
الفرع م للمؤتمر التي ت ـتدد  مممتد   ق أصـب  الفريف الضيمم المضمي  يلتضيون الدولي الييةم 2006األوم/أكتةبر 

لض د مميقشـــــيو مةايـــــ ح م اةم الم ـــــيعم الضمل م المتدـــــلم  يلتمفي  الفضيم ألا ي  اتفية م األمم المتحدة لم يفحم 
الجريمم الممةمم الر الةطم م المتضل م  يلتضيون الدولي في الم ـــــــــــــيعم الجميع مق  مي في طلو ت ـــــــــــــل م المطلةبين  

ل ينةن م والتضيون الدولي ألاراا المدــــيدرةر ومين ا  تمي  الحيدي اشــــر للفريف الضيمم قد وتبيدم الم ــــيادة ا
 ر2020تمةز/يةل ه  8و 7ا د في فييمي يةمي 

  
 التوصيات  -        ثانيا   

 
وضع واعتماد الصيغة النهائية للتوصيات المنبثقة عن االجتماع الحادي عشر للفريق  -ألف 

 2020ه تموز/يولي 8و 7ي المعقود يومالمعني بالتعاون الدولي، العامل 
 
 ااتمد الفريف الضيمم المضمي  يلتضيون الدولي التةص يو التيل م ل ي ق رهي المؤتمر: -2
 

 م ودورهي في م يفحم الجريمم الممةمم الر الةطم م استددا  هيةيو التح يف المشترم  
                                                                              ج ع الــدوم األطرافق اييمــي مــين طلــو مم مــي وم عمــي ووف ــي لل ةانين واللةاع  المحل ــم      ت ـشـــــــــــــ  )أ(  

ق  مي فييي التحي  يو المم ـ مق مشـ م اديم من  المشـترمم وا تفيقيو الدول م الممطب مق الى اسـتددا  التحي  يو
ــمن أوســـــــع نطي  مم ن من الجراعم  أشـــــــ يم  التضيون الدولي لزييدة فضيل م التحي  يو الر الحدود وت ـــــــريضيي  شـــــ

                                                            وت شـــــــــــج ع الدوم األطرافق امد ة يميي م لوق الى التدـــــــــــرف في الةق    رالمشـــــــــــمةلم  يتفية م الجريمم الممةمم
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ن المضلةميو أو األدلم التي يتضين  المميسـ  امد ا سـتجي م لطلبيو إ راه ه   التحي  يو المشـترممق مع مرااية أ
 ؛  الحدةم الييي قد   ت ةن متيام إ  لفترة زمم م محدودة

ــتددا  الميدة  )ب(   ــلم اســـ ــي الى مةاصـــ ــج ع الدوم األطراف أقوـــ من ا تفية مق وايرهي من   19                                                   ت شـــ
طر ال ينةن م  الدـــــ ةا ال ـــــيريم الى الم ـــــتة  الدولي وا،قل مي واليميعيق ا ـــــ  ا قتوـــــيه وبي ت ـــــي  مع األ

أن  اتفيقيو نمةط  م أو أن توـــع ولضليي تةدق امد ة يميي م لوق  رالةطم مق ممســـيا قينةني للتحي  يو المشـــترمم
ا تفيقيو ال يعمم الى الم ـــتة  ا،قل مي  شـــمن إنشـــيه هيةيو تح يف مشـــترممق ا ـــ  ا قتوـــيهق مع  ت ـــتدد  

ــيرمم ومرااية الد ــ يدة الدوم المشـ ــ يو المحتملم للتضيون اليميعيق و ا اترا  التي  ل ـ ــةصـ تضم م تلو  أن تةاصـــم دـ
 ا تفيقيو الى سلطيو ال ويه وا دايه الضي  وإنفيط ال ةانين المدتدم؛

ــتفيدة في ميدان   )ج(   ــيو والدروا الم ــ ــم المميرســ ــج ع الدوم األطراف م لو الى تبيدم أفوــ                                                                               ت شــ
في ه ا الدـــــدد التشـــــديد الى  يمبغي و  رمميي 19 مي الميدة التحي  يو المشـــــترمم المتضل م متمفي  ا تفية مق و  ـســــ 

 التجيرب المي حم والفضيلم؛

                                                                             ت شـــــــج ع الدوم األطراف الى ت  ـــــــير أنشـــــــطم تدري  ال وـــــــية أو أاوـــــــيه الم ي م الضيمم أو   )د(  
 مةظفي إنفيط ال ينةن أو ايرهم من المميرسين المشيرمين في التحي  يو المشترمم؛

                                                                    م األطراف أقوـــي  الى مفيلم الحفيل الى قمةاو ا تدـــيم الى المحة المميســـ              ت شـــج ع الدو  )هـ(  
ــيعم الضمل م وال ينةن م   وتحديد ال ـــــلطيو المدتدـــــم في  م ع مراام التحي  يو المشـــــترمم  غرا مضيلجم الم ـــ

بيو  والمةيــــــةع م والضمل يت م الى نحة فضيمق  مي في طلو ت دقم تةيــــــ حيو  شــــــمن المتطلبيو ال ينةن م ومتطل
ــجع الدوم األطراف  ــي  الةا بم التطليفر وتشــ ــي  ا،فدــ ــةم ان        أقوــ الى م م  يةد للتغل  الى التحدقيو الميشــ

التبييميو مين ه يكم ومبيدئ التح يف أو التبييميو المتضل م  يلة قم ال وــــــــــيع مق وملدأ اد   ةاز محيكمم المتيم  
ي من خ م التحي  يو المشـــــــــترمم في المحيكمق وف ي  الى الفضم الةااد مرتينق وم لةل م األدلم المتحدـــــــــم اليي

 للمبيدئ األسيس م لمةميي ال ينةن م؛

الى ا ســـــــــتفيدة من المةارد والت ـــــــــيي و التي ت دميي الييةيو أو م لو                     ت شـــــــــج ع الدوم األطراف  )و(   
ــب يو إنفيط ال ينةن ال يعممق ميم ا،نترب  ــيع م وشـ ــب يو ال وـ ــلطيو  اآلل يو ا،قل م مق وم لو الشـ ــيف ال ـ ةمق لتضزيز تم ـ

 المدتدم للتحي  يو المشترمم في  م ع المراامق من التدط ط إلى ا،ادادق ومن التشغيم إلى ا،نييه والت ي م؛  

 شمن الترتيبيو الميل م في اتفيقيتيي المتضل م  أو ممةد                                     ت شج ع الدوم األطراف الى إدراج أا ي   )ز(  
ق  غ م  مت ي فييمرنم لل ـــــــمي  أا ي  قم ن تطل  يي  طري م  ـــــــ  ا قتوـــــــيهق ق ا مي فييي  يلتحي  يو المشـــــــترمم

ويـــع إطير وايـــ   شـــمن تددـــ ب الت يل كق  مي في طلو ت يل ك التر مم واير طلو من المف يو التشـــغيل م  
 المتحملم خ م التحي  يو المشترمم؛

تيبيو الممطب م الى الم ـــــتة   يمبغي لألمينم مةاصـــــلم امليي لجمع مضلةميو ان ال ةانين أو التر  ) (   
ــترـممق وإـتيـام تـلو المضلةـميو الى مةاـ م إدارة  ـــلم ـ يلتحي ـ يو المشـــــــــــ الةطمي وا،قل مي التي تمةم الجةاـن  طاو الدـــــــــــ
المضيرف المضروفم  يســـــــــــم مةا م المةارد ا،ل ترون م وال ةانين المتضل م  يلجريمم )مةا م وشـــــــــــيرلةاو(؛ ومةاصـــــــــــلم تضزيز  

طلبيو الم ـــيادة ال ينةن م المتبيدلم التي أايد تطةيرهيق والتي تتوـــمن  ملم أمةرق مميي إرشـــيداو   اســـتددا  أداة متي م 
 ق ةن طلو يروريي؛   شمن م ف م ص يام طل  للم يادة ال ينةن م المتبيدلم  غرا إ راه تح يف مشتراق اييمي 

دـــــــــــلم المملي م ان  إلرشـــــــــــيداو طاو اللو  ق5/8المؤتمر                                وف ي  للة قيو المتوـــــــــــممم في قرار  )ط(  
مداو و الفريف الضيممق يمبغي لألمينمق رهمي متةافر المةاردق ويـــــــع مدـــــــفةفم تحدد الم ـــــــيعم ال ينةن م والضمل م  

ــ ي  تمفي  الميدة  ــمم         الة   من ا تفية مق وم لو  19التي قم ن أن تيير في ســــــ ــيعمق  مي قشــــــ محتملم لتلو الم ــــــ
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م ــــــــــــيادة الدوم األطرافق  يمبغي ليي اتفيقيو أمرمتيي دوم أطراف ل لو الغراق و تجم ع أميلم ان ترتيبيو أو 
 ر19مميه الى طللييق في ويع مجمةام من المبيدئ التة يي م ال ينةن م والضمل م والتمفي قم  شمن تمفي  الميدة 

  
  التضيون الدولي ال ي يمطةي الى استددا  أسيلي  التحري الديصم  

من ا تفية مق ا   ا قتويه   20                                                   ت شج ع الدوم األطراف الى ا ستضينم  ش م أكلر  يلميدة  (ي)  
ووف ي ل ةانيميي المحل مق ممســـــيا قينةني للتضيون الدولي ال ي يمطةي الى اســـــتددا  أســـــيلي  التحري الديصـــــم؛  

أوق في ايلم اد  و ةد ميم ه     واســتددا  الدــ ةا ا،قل م م األخر  الممطب م وا تفيقيو أو الترتيبيو اليميع م
ا تفيقيو أو الترتيبيوق اســـــــتددا  أســـــــيلي  التحري الديصـــــــم الى أســـــــيا مم ايلم الى ادةق من أ م تضزيز  

 التضيون في ه ا الميدان؛

                                                                             ت شــــج ع الدوم األطراف أقوــــي الى تبيدم أفوــــم المميرســــيو والدروا الم ــــتفيدة في مجيم   (ا)  
 من ا تفية م؛   20س مي تلو المتضل م متمفي  الميدة أسيلي  التحري الديصمق و  

                                                                                 ت شــــج ع الدوم األطراف م لو الى ت  ــــير أنشــــطم التدري  لفيعدة ال وــــية أو أاوــــيه الم ي م   (م)  
التحي  يو التي تمطةي الى  الضيمم أو مةظفي إنفيط ال ينةن أو ايرهم من المميرسـين الضيملين في مجيم تطليف 

ــم أ ــيلي  تحري خيصـ ــم  وأسـ ــيلي ق خيصـ ــتددا  تلو األسـ ــيعم المتضل م  يسـ ــراف اليييق مع مرااية تض د الم ـ ا،شـ
ف مي يتضلف  يلحدـــــةم الى األدلم ا،ل ترون مق وم لو مرااية مدتلح مراام التطةر التي وصـــــل  إلييي الللدان  

 من ايم استددا  ت مةلة  ي المضلةميو وا تدي و؛

ضزيز التضجيم  ي تدــيم والتم ــيف في مرالم مب رة من مراام                            ت شــج ع الدوم األطراف الى ت  ( )  
التدط ط للتضيون ف مي ميميي من أ م يـمين الضيةر الى األدلم ويـبطيي وتبيدليي الى نحة فضيمق  مي في طلو  

 من خ م الةسيعم ا،ل ترون مق وف ي ل ةانيميي المحل م؛  

لتحري الديصـــــــــــمق إي ه اهتمي  خي   يمبغي للدوم األطرافق لد  اســـــــــــتدداميي أســـــــــــيلي  ا (ن)  
 لحميقم الجميةر اتى   يلحف  ه الوررق مع ااترا  ال  يدة الةطم م؛  

                                                                             ت شــج ع الدوم األطراف الى المةر في ا ة  ا،ن ــين الى المحة المميســ  امد نشــر هيةيو  (ا)  
ــم لم يفحم الجريمم الر الةطم م والجريمم ــيلي  تحر خيصــــــ ــتددا  أســــــ ــترمم واســــــ الممةممق ألن طلو  تح يف مشــــــ

 ق يم في ا ستددا  الفضيم لتلو األسيلي ؛ قد

إلرشـــــــــــيداو طاو الدـــــــــــلم المملي م ان  لو ق 5/8المؤتمر                                وف ي  للة قيو المتوـــــــــــممم في قرار  ( )  
مداو و الفريف الضيممق يمبغي لألمينمق رهمي متةافر المةاردق ويـــــــع مدـــــــفةفم تحدد الم ـــــــيعم ال ينةن م والضمل م  

من ا تفية م واســـــتددا  أســـــيلي  التحري الديصـــــمق وم لو الة    20أن تيير في ســـــ ي  تمفي  الميدة  التي قم ن
محتملم لتلو الم ــيعمق  مي قشــمم تجم ع أميلم ان ترتيبيو أو اتفيقيو أمرمتيي دوم أطراف  شــمن اســتددا  تلو  

مجمةام من المبيدئ التة يي م  الدوم األطرافق مميه الى طللييق في ويــــع يمبغي ليي أن ت ــــياد األســــيلي ق و 
 ر  20ال ينةن م والضمل م والتمفي قم  شمن تمفي  الميدة 

  
 ( على التعاون الدولي في المسائل الجنائية: 19-كورونا )كوفيدفيروس أثر جائحة  -باء 

  نظرة عامة عن مدة سنة
 ااتمد الفريف الضيمم التةص يو التيل م ل ي ق رهي المؤتمر: -3 

األمم                                                                       ت شـــــــج ع الدوم الى تةفير التمةيم الى أســـــــيا تيم  وم ـــــــتدا  اتى يت ـــــــمى لم ت   )أ( 
  الم ـــيادة الت م م للميه ال دراو في مجيم التضيون الدولي        د   المتحدة المضمي  يلمددراو والجريمم )الم ت ( أن ق 
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لميشـــــــــــةم التي طراتيي  يعحم  في الم ـــــــــــيعم الجميع م؛ ويمبغيق لد  الي ي  م لوق إي ه اهتمي  خي  للتحدقيو ا
التي قد ق ةن ليي أتر داعم الى امم ال ـــــــــــلطيو المرمزيم وايرهي من ال ـــــــــــلطيو   (19-كةفيدفيروا مةروني )

 المدتدم المشيرمم في ه ا التضيون؛  

                                                                                      ت شــــــــج ع الدوم الى اســــــــتددا  الت مةلة  ي في ميدان التضيون الدولي من أ م التضجيم  ي، راهاو  ( ب )  
ر وقد قشـــمم طلو  19- التدـــدي مة ه خي  للتحدقيو التي تةا ييي في ه ا المجيم نت جم لجيعحم مةفيد طاو الدـــلم و 

ــيادة ال ينةن م المتبيدلمق وإرســــــيم طلبيو التضيون  مجيم  ا د المؤتمراو ان طريف الفيدية  دــــــةرة أكير تةاترا في   الم ــــ
ــتدــدا  التةة ضــيو ا،ل ترون ــم وقلةليــيق وتط  ليفق   ــدر ا،م ــينق ا،دارة ال ورة ــم في أامــيم الــدولي إل ترون ــيق واســـــــــــ

 ؛ ال لطيو المرمزيم وايرهي من ال لطيو المدتدمق ف مي يتضلف  يلتضيون مع نةيراتيي األ مل م 

ــترات ج يو فضيلم لم يفحم الجريمم الر الةطم م     ج      ت ـشـــــــــــ  ( ج )   ع الدوم األطراف   ةة الى ويــــــــــــع اســــــــــ
ــ م ل ةانيميي المحل مق مع الترميز الى تضزيز التضيون الدوليق وم لو  ــيســـــــــ الى  والجريمم الممةممق وف ي للمبيدئ األســـــــــ

دـيدقم امد ويـع اسـترات ج يتيي  يـمين مرااية ا ة  ا،ن ـين والممةةراو الجم ـين م وأو ه الوـضح ا  تميع م وا قت 
وتدخ تيي في مجيم الجريممق اتى   تت ـل  في أيـرارق   سـ مي في يـةه اآلتير ا  تميع م وا قتدـيدقم األوسـع  

 ؛ 19- مةفيد  يعحم نطيقي المي مم ان 

تمفي  اتفية م األمم المتحدة لم يفحم يمبغي للدوم األطراف أن تشــــــــــــيرا في  ل م اســــــــــــتضراا   (د) 
ق  غ ــم الترويأل ألميلــم ان الممــيرســـــــــــــــيو الجيــدة في الملح ــم ميــيالممةمــم الر الةطم ــم واللروتةمة و  الجريمــم
 تحدد اليغراو والتحدقيو ومتطلبيو مميه ال دراو في تمفي  ا تفية م وبروتةمة تيي؛  ممي يمبغي ليي أن التمفي ق 

دم أفوــــــــم المميرســــــــيو والدروا الدوم األطراف الى تضزيز الجيةد الرام م إلى تبيع    ج      ت ـشـــــــ  (ه ) 
الم ـــتفيدة  شـــمن اســـتددا  ال ـــلطيو المدتدـــم لت مةلة  يو المضلةميو وا تدـــي و امد تميوم مدتلح أشـــ يم 
طلبيو التضيون الدولي في الم ــــــــــــــيعم الجميع مق وت  ــــــــــــــير وصــــــــــــــةم الللدان الميم م إلى ت مةلة  يو المضلةميو 

 لدولي لم يفحم الجريمم الممةمم الر الةطم م؛وا تدي و الم عممق  غ م تضزيز التضيون ا

الى طري ـم امـم نةم الضـدالـم الجمـيع ـم   19-م مةفيـد                                     إقرارا   ـيألتر الضميف الـ ي ترمتـه  ـيعحـ  (و) 
ــيملم   ــل  تدامير التبياد اللدني الشــ ــتددا  األدواو ا،ل ترون م   ــ ــضيد الضيلميق وبيلزييدة ال ليرة في اســ الى الدــ

الى التحلي  يلمرونم  األاوـــيه               ق ت شـــجع الدوم 19-التي اتد و في  م ع أنحيه الضيلم للتدـــدي لجيعحم مةفيد
 تيعف الرسم م التي تحمم تةة ضيو إل ترون م أو رقم م؛ لةم الة ف مي يتضلف   

طلبيو التضيون الدولي  إرســـــــــــــيم                                                          إقرارا   من الةروف التي أو دتيي الجيعحم قد أدو إلى زييدة  (ز) 
تلت  إم ين م إرسيم تلو الطلبيو والرد الييي  طري م مممةنم وسريضم ومرنم وسل مم  أةروف ه   ال وأن    ي  إل ترون  

الى مةاصـــــلم تضزيز قدراتيي الى اســـــتددا  الةســـــيعم  األاوـــــيه                              ســـــيعم ا،ل ترون مق ت شـــــجع الدوم  يســـــتددا  الة 
ا،ل ترون م في إرســيم طلبيو الم ــيادة ال ينةن م المتبيدلم والتميا التةيــ حيو وقلةم المةاد المرســلم مرد الى  

                                    حي  ي  ألهداف مميي تح ــين قدراتيي في  الطلبيو  شــ ليي ا،ل ترونيق وف ي للمبيدئ األســيســ م ل ةانيميي الداخل مق ت 
 ر19-فترة مي  ضد مةفيد

  
 مسائل أخرى  -جيم  

 
 ااتمد الفريف الضيمم المضمي  يلتضيون الدولي التةص م التيل م ل ي ق رهي المؤتمر: -4 

ــلم التي قم ن ل تفية م من خ ليي أن   )أ(  ــيف وبحم ال ـــ ــت شـــ ــلم اســـ ــجع الدوم الى مةاصـــ تشـــ
 التددي لألش يم الجديدة والميشةم والمتطةرة من الجريمم الممةمم في س ي  التضيون الدوليرت يادهي الى 
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               ملخ ص المداوالت  -        ثالثا   
 
ق أادو األمينم ملدب المداو و الةارد أدني ق  يلتم يف الةتيف مع ا   انتييه ا تمي  الفريف الضيمم -5

الييني اشر للفريف الضيمم ال ي وافف ال ه الم ت  المةسع من خ م إ راه  ا  تمي   الرع سق وف ي لتمة م أاميم  
يه المداو و ه ا للتفيوا ولم قضتمد أتم  ملدبر ولم قدوع 2021شبيط/فلراير  26المةاف م الديمتم في 

 رأاد  الرع س ملدديا  تمي ق مم مين 
 

وضع واعتماد الصيغة النهائية للتوصيات المنبثقة عن االجتماع الحادي عشر للفريق  -ألف 
  2020ه تموز/يولي 8و 7ي المعقود يوم ،العامل

 
من  دوم  2ق في اللمد 2021 طار/ميرا  25في األولى واليين م نةر الفريف الضيممق في  ل ت ه  -6 

ويع وااتميد الد غم المييع م للتةص يو المملي م ان ا  تمي  الحيدي اشر للفريف الضيمم واألاميم المضمةن  
(  شمن الم ملتين التيليتين: )أ( استددا  هيةيو التح يف المشترمم 2020تمةز/يةل ه  8و 7)المض ةد يةمي 

لجريمم الممةمم الر الةطم م؛ )ب( التضيون الدولي ال ي يمطةي الى استددا  أسيلي  ودورهي في م يفحم ا
 التحري الديصمور

ق درا الفريف الضيمم ن يط المميقشــــــم المملي م ان ا تمياه الحيدي اشــــــر للمةر فييي في  2وفي إطير اللمد  - 7
للحدــةم الى مزيد من التمييد من  ين  مؤتمر  الم ــت لم ميدف ويــع اللم ــيو األخيرة الييي وااتميدهي متةصــ يو 

 ألح أا  ر - وترد التةص يو المملي م ان المميقشم طاو الدلم في ال  م الييني  األطراف في دورته الحيدقم اشرةر 

ونةقشـــــــــ  ن طم المميقشـــــــــم التيل م التي خرج ميي ا  تمي  الحيدي اشـــــــــر للفريف الضيمم في ا  تمي   -8
يمم ل ي يمةر فييي م ـت ل ق ول ميي لم تضتمد متةصـ م   ـل  اد  و ةد تةافف في اآلراه الييني اشـر للفريف الض

 شــــــمنيي: ويمبغي للدوم األطراف أن تضزز الي م وا طمةمين المتبيدلين ف مي مين ســــــلطيتيي المدتدــــــم مم  المرالم 
 األولى من التدط ط لتدد ب فريف تح يف مشترا أو هيةم تح يف مشترممور

في ا  تمي  الييني اشـــــــــــر للفريف الضيمم ن طم المميقشـــــــــــم التيل م التي خرج ميي ا  تمي   ونةقشـــــــــــ  -9
                                                                                                    الحيدي اشـــر للفريف الضيمم ل ي يمةر فييي م ـــت ل ق والتي ن ح  اســـتميدا  إلى التضل  يو التي وردو من الدوم 

  ي:ين  شمنياألطراف  ضد طلو ا  تمي ق ول ميي لم تضتمد متةص م   ل  اخت ف  راه المشيرم

 غ م يــمين م لةل م األدلم الم ــتمدة من اســتددا  أســيلي  التحري الديصــم في المحيكمق يمبغي للدوم  
ــ ي  التضيون الدولي م لوق  ــضيد الةطمي وفي ســــــ ــعق الى الدــــــ ــتددا  قدوــــــ ــمن أن ه ا ا ســــــ أن توــــــ

 ــــلطم والمض ةل م للوــــمينيو المتضل م  ح ة  ا،ن ــــينق  مي في طلو ااترا  مبيدئ الشــــرع م وتفةي  ال
 ر                                                         والتميس ق فو   ان يمينيو ا،شراف ال ويعي أو ا،شراف الم ت م

 ووأارب أاد المت لمين ان خيبم أمله لضد  التةصـــــــم إلى اتفي   شـــــــمن ن طم المميقشـــــــم ه  ر وأشـــــــير  
إلى أن  م ع األطراف في ا تفية م التي اوــــرو المميقشــــم وأمدو تضل  يتيي اتف   الى     خر أ ممت لم

يـع الدـ غم المييع م لم طم المميقشـم ه   وااتميدهي متةصـ م من تةصـ يو الفريف الضيممق ول لو لن و 
ق ةن من الدقم أن يرد في الت رير أنه لم يتم التةصــم إلى تةافف في اآلراه  شــمنيير وأكد أاد المت لمين  

لضيممق وأن الفريف أن  ض  الدوم األطراف في ا تفية م لم تحوـــــــــر ا  تمي  الييني اشـــــــــر للفريف ا
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الضيمم لم قضتد التمييز مين الدوم األطراف والمةقضين امد ال ـضي إلى التةصـم إلى اتفي   شـمن ااتميد  
 م رراتهر وأارب المت لم نف ه ان مضيريته لميم ه   المميرسم الى أي ايمر 

خرج ميي ا  تمي   ونةقشـــــــــــ  في ا  تمي  الييني اشـــــــــــر للفريف الضيمم ن طم المميقشـــــــــــم التيل م التي -10
                                                                                                    الحيدي اشـــر للفريف الضيمم ل ي يمةر فييي م ـــت ل ق والتي ن ح  اســـتميدا  إلى التضل  يو التي وردو من الدوم 

 ي:األطراف  ضد طلو ا  تمي ق ول ميي لم تضتمد متةص م   ل  اد  ا تفي   شمني

ا قتوــيهق من ا يــط   مدور يمبغي م م مزيد من الجيةد لوــمين أن يتم ن ال طي  الدي ق امد  
رع  ـــــي في ميدان التضيون الدولي امد اســـــتددا  أســـــيلي  التحري الديصـــــمق مع مرااية التحدقيو التي 
                                                                                    تضترا التضـيون مع مـ د  مي خـدمـيو ا تدــــــــــــــيم لـتممين األدـلم ا،ل ترونـ م  غـ م ال شــــــــــــــح ان الجراعم 

ــ يو ال ة  ــيع  يق وم توــ انين والمضيهداو المحل م المضم م  يلم ــــيادة                                                      والتح يف فييي وم ا م مرت لييي قوــ
 ال ينةن م المتبيدلم ف مي يتضلف  يلمؤس يو المدرف م والميل مر

ــيعم المييرة في إطير ن طم   ــلم المميقشــــــيو  شــــــمن الم ــــ وأشــــــير ادد من المت لمين إلى يــــــرورة مةاصــــ
ي محيفم ا ةم م دول م المميقشــــــم ه  ق وأنه يمبغي ت ريس مزيد من الةق  للمةر فييي في الم ــــــت لم ف

 أخر  إن أم ن وا   ا قتويهر

ــيه فيي -11 ق أن تةفر أفرقم يوأشـــــير أاد المت لمين إلى أنه قم ن لإلنتربةمق مميه الى طل  الللدان األاوـــ
متددــــــــــــــدــــــــــــــم لم ــــــــــــــياـدة التحي ـ يو التي تجرييـي أ يزة إنـفيط ال ةانين الةطمـ مق وأـنه قم ن إدمـيج تـلو األفرقم 
المتدددم يمن هيةيو التح يف المشترمم وتةفير خلراو محددة في الةق  الحي  ي  غرا ت  ير التحي  يور 
وشــجعق في طلو ال ــ ي ق الدوم األطراف الى اســتددا  قدراو ا،نتربةم وقةااد م ينيتيي الشــرط م لتضزيز التضيون  

ــتفيدة ال يملم من ممةةمم ا ــي و الضيلم م اآلممم الدولي في مجيم إنفيط ال ةانين وا ســـــــــــ التي ضم   I-24/7 تدـــــــــــ
ــمين قدرتيي الى تبيدم الل ينيو المتضل م    ــترممق من أ م يــــــ ــيه أفرقم تح يف مشــــــ يألنشــــــــطم لإلنتربةم امد إنشــــــ

 في الةق  المميس  وبطري م  مممرا، رام م 
  

 ة: ( على التعاون الدولي في المسائل الجنائي19-أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد -باء 
 نظرة عامة عن مدة سنة

من  دوم األاميم    3ق في اللمد  2021 طار/ميرا    26في  الييليم والرا ضم  نةر الفريف الضيممق في  ل ت ه   -12 
( الى التضيون الدولي في الم يعم الجميع م: نةرة ايمم ان مدة 19-المضمةن وأتر  يعحم فيروا مةروني )كةفيد

ه ا اللمد من  دوم األاميم المميظر ست فينة أوبيليةق المداي الضي  في المديريم سممور وتةلى ت  ير المميقشم اةم  
 الضيمم للشؤون الدول م والتضيون ال ويعيق وزارة الضدم ا،قطيل مر

في تحةم طري م امم الجميايو ا، رام م الممةممر وشدد   19-وأشير المميظر إلى أتر  يعحم مةفيد -13
ييدة مليرة في الجراعم ميم ا تجير  يلممتجيو الطل م المزيفم والمزورةق والف يدق الى أن الجيعحم أسفرو ان ز 

                                                                                                      وا تجير  يلمددراوق والجريمم ال يلران مر وأشير أقوي  إلى أن أاد قطيايو التضيون ال ويعي التي تمترو مي   
ة ت ل م المطلةبين في إطير  الجيعحمق   س مي   ل  إلغيه الرا و الجةيم وايرهي من ال يةد المي مم امييق ه

إ راهاو الت ل مق إييفم إلى تمتيرهي الى ا، راهاو المتضل م متمفي  أوامر إل يه اليب  األوروب مر وشدد في ه ا 
                                                                                                     الددد الى أنه يلز  امةمي  ت ي م إم ين م الي ي   مي امل م ن م الى أسيا مم ايلم الى ادة وأنيي مييرا مي 

 ددم والى الترتيبيو الضمل م المضمةم مييرتضتمد الى و ةد را و مد

وا وة الى طلوق شدد المميظر الى أن تضليف ا، راهاو المتضل م متمفي  أوامر إل يه اليب  األوروب م  -14
)المتضل م  يل ةة ال يهرةق أي والةروف الدير م ان  23من الميدة  3  ل  الجيعحم له ملرر الى أسيا الف رة 
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)المتضل م مـوالدوااي ا،ن ين م الجدقمو(ق من ال رار ا،طيري للمجلس  4األاويهو( والف رة  س طرة أي من الدوم
 شمن أوامر إل يه اليب  األوروب م وإ راهاو الت ل م ف مي مين الدوم األاويه  2002ازيران/يةن ه  13المؤرخ 

(2002/584/JHA  ق)  من ا تفية م األوروب م   18الميدة  من    5وأن تضليف إ راهاو الت ل م ملرر الى أسيا الف رة
ق فو  ان األا ي  الممطب م من المضيهداو اليميع م وال ةانين الةطم م 1957المتضل م مت ل م المجرمين لضي  

 ر والدوم المتلي م للطل للدوم الطيلبم 

وف مي يتضلف  ي،فراج ان المحتجزينق أتير نفس المميظر م ملم ااتميم إطيلم أمد ااتجيز األشدي   -15
ر وه ا مدور  قد يتضيرا مع الجيعحمالمضميين  إ راهاو الت ل م   ل  التمخيراو التي تحدث نت جم ألزمم 

ملدأ التميس ق وم لو مع األوامر ال ينةن م المحل م التي تحدد مدة قدة  ل اتجيز في إ راهاو الت ل مر 
الى ن م المح ة  الييمق سةاه نف و امل م ن ليم الى  19-وأشير المميظر م لو إلى أتر  يعحم مةفيد

ق أو الى أسيا 2008تشرين الييني/نةفملر  27رخ لمؤ ا JHA/2008/909أسيا م رر المجلس ا،طيري 
تطليف ملدأ ا اتراف المتبيدم الى األا ي  الديدرة في الم يعم الجميع م  يل جن أو الحرمين من الحريم 
ألاراا تمفي هي في ا تحيد األوروبيق أو الى أسيا اتفية م مجلس أوروبي المتضل م مم م المح ة  الييم 

 سيا مضيهداو تميع مرق أو الى أ1983لضي  

في مضرا ترميز  الى مجيم الم يادة ال ينةن م المتبيدلمق إلى المضييير التيل م في تحديد   قأشير المميظرو  -16
أولةييو الطلبيو طاو الدلمق ال ي ق تو ه تراكم الطلبيو المي م ان التمخيراو المتدلم  مزمم مةفيد: الطي ع 

م؛ ادةم اات يم قلم المحيكمم أ   ؛ المديطر المحتملم لف دان أدلم ايسمم؛ المل  لل و م؛ خطةرة طل ضم الجريم
 رمرالم ا، راهاو التي يرتبط ميي الطل  طو الدلم

وطمر المميظر أقوي أن الجيعحم قد أتيا  فرصم لتطليف أقدى قدر من المرونم وال درة الى الت  ك  -17
م وفي الةق  المميس  في مجيم التضيون الدولي في  ميدف يمين نتيعأل أفوم من ايم ا ستجي يو الفضيل

ومن طلو الممةةرق سلط المميظر الوةه الى  ةان  هيمم ميم مةاهمم نةم المؤتمراو الر  رالم يعم الجميع م
الفيدية ومتطلبيتييق واستددا  قمةاو اتديم  مممق واستددا  التةة ضيو ا،ل ترون مق والةصةم الر الحدود إلى 

 ترون مق فو  ان الحي م الميسم إلى تةفير التدري ق والت  ك مع الت مةلة  يو الجديدةق وا ستيمير األدلم ا،ل
 في المةارد البشريم واللم م التحت مر

وفي الحةار ال ي أا   طلوق أكد ادد من المت لمين أن األزمم المي مم ان الجيعحم أظيرو قدراو   -18
ا، رام مق  مي في طلو ارت يب  راعم تمطةي الى أدلم إل ترون مق ممي المجرمين الى تمةيع وتطةير أنشطتيم 

 ال لطيو الةطم م أفيد  من  أنيي مشف  ان و ةد أو ه يضح في  ل يو التددي للجريمم الممةمم الر الةطم مر و 
ن شددوا ت يراي في وتيرة الجريمم وا تجيهيو المتدلم  يألمن أكلر ممي مين متةقضير ول ن  ض  المت لمي   شيدو

الى أن الجيعحم قد م م  الجييو المضم م أقوي من تطةير ن يط ال ةة لدييي وا مت ير لمةا يم الجريممر ورأ  
أاد المت لمين أنه   مد من الضمم الى نحة  مياي ومم ف لومين فضيل م ا، راهاو المتد ة لمضيلجم اليغراو  

لجيعحمق دون إافيم الحي م إلى لةروف اير الم لةقم وأو ه ال دةر في التددي لتحدقيو الجريمم في ظم ال
 ا اترا  ال يمم ل  يدة وأمن الدوم األطرافر 

قد دفض  الضديد من ال لطيو   19-وفي مجيم التضيون الدولي في الم يعم الجميع مق لةاظ أن  يعحم مةفيد -19
لضمم ان  ضدر وقيم إن مضةم ال وية المرمزيمق فو  ان الييةيو ال ويع م وهيةيو التح يفق إلى التحةم إلى ا

                                                                                                    والمداين الضيمين مينةا امةمي  قضملةن ان  ضدق ول لو فإن أنشطم المحيكم الةطم م وم يت  المداين الضيمين 
كين  محدودةر وأفيد  من طلو قد نتأل امه تمخير في تمفي  طلبيو التضيون الدولي في ميير من الحي وق وإن مين 

 ضد ا،ا   الشيمم األومر وردا الى طلوق شدد أاد المت لمين الى أهم م اتديط  الةيع قد تح ن تدريج ي
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التدامير في الةق  المميس  وإزالم الحةا ز في مجيم الم يادة ال ينةن م المتبيدلمق و  س مي استرداد المة ةداو  
 لتدف يو الميل م اير المشروامر والتضيون لمضيلجم الد و مين الف يد والجريمم الممةمم والتحدقيو التي تفرييي ا

في   الجيعحموأشير ادد من المت لمين إلى الم يعم والمديا  اللة  ت م التي وا يةهي نت جم ألزمم  -20
مجي و محددة من امل م التضيون الدولي في الم يعم الجميع م ميم ت ل م المطلةبين ون م المح ة  الييمر واددوا 

التمخير مميي إطيلم أمد ااتجيز األشدي  مةية  امل يو الت ل مق وهة مي  تحدقيو مشترمم نيتجم ان اي و
يتضين مضيلجته وف ي ألا ي  ومتطلبيو األوامر ال ينةن م المحل م المتضل م متحديد المدة ال دة  للحرمين من الحريم 

 في ا، راهاو من ه ا المة ر

المتميلم في ت دقم طلبيو التضيون الدولي الر الةسيعط ا،ل ترون مر  وأشير  ض  المت لمين إلى المميرسم الميشةم   - 21
وبين أاد المت لمين أن من اير المتةقع إ راه امل يو ن م إل تروني للطلبيو ف مي يتضلف  يتفية يو ت ل م المطلةبين  

يرسيو قد تبييم   شمن ا تفية يو  المتضددة األطراف أو اليميع م الملزمم لللد ق اتى في ايلم ال ةة ال يهرةق وإن مين  المم 
ق لم ن خ طلبيو الم يادة    ي أن ملده     خر أ   م مت لم     اليميع مق الى األقم خ م فترة ا،ا   الشيمم األولىر وأويح 

في ال ويقي الجميع م المدةرة  يلم   ا،ل تروني والمرسلم ان طريف اللريد ا،ل ترونيق في انتةير تل ي ن خ مطلةام  
مةاو المميسبمر وأشير مت لم  خر إلى مميرسم ا تديم  يل فيراو للتمكد ممي إطا مين من المم ن استددا   من خ م ال  

ال مةاو الدملةميس م لتل ي تلو الم خ المطلةام من الةتيعف طاو الدلمر وأمرز أاد المت لمين يرورة ص يام طلبيو  
 ي لمتطلبيو التشريضيو الداخل م للدولم المة ه إلييي الطل ر  الم يادة المرسلم وتر متيي الى نحة سل م ق فم تمفي هي وف 

وأشير مت لم  خر إلى أن ا،نتربةم قد ملف  تدريج ي  يلضمم م مية لت دقم طلبيو الم يادة ال ينةن م المتبيدلم وف ي لألا ي   
( واتفية م األمم  18لميدة من ا  13طاو الدلم في مدتلح المضيهداو الدول مق ميم اتفية م الجريمم الممةمم )الف رة 

(ق التي ت ر  إم ين م استددا  ا،نتربةم في الحي و الم تضجلم م مية  46من الميدة    13المتحدة لم يفحم الف يد )الف رة  
 اتديم  شمن الم يادة ال ينةن م المتبيدلمق إطا دا  الحي م إلى طلور 

جم للةروف التي أو دتيي الجيعحمر وفي ه ا ال  ي ق  وتطر   ض  المت لمين إلى مزاقي التداوم  يلفيدية نت   - 22
أدو إلى تطةر  دير  يلتراي  يتميم في تضزيز و/أو ت ريع تطليف   19-  اظ ادد من المت لمين أن  يعحم مةفيد 

الت مةلة  يو في مجيم الضدالم الجميع م وويع استرات ج يو للضدالم الجميع م قيعمم الى الت مةلة  يق وهة مي ق مى  
لضدالم ا،ل ترون مر اير أن مت لمي  خر أشير إلى تردد ال لطيو المدتدم في ملد  في استددا  أدواو التداوم  يلفيديةق   ي 

 وطلو   ل  الشةاام المتضل م  ممن المضلةميو التي قجري تبيدليي أو إتياتيي من خ م تلو األدواور  

ة تمش ط اتدي ته مع  ض  ال لطيو المرمزيم األ مل مق  زمم م م  ملد  من إايد األ وأفيد أاد المت لمين  من  - 23
                                                                                                              وم مته ت م ي  من تمة م ادد أكلر من  ل يو استمي  الر التداوم  يلفيديةق سةاه في مرالم مي قلم المحيكمم أو أتميه  

نةر   إ راهاو المحيكمم أو في مرالم مي  ضد إصدار الح مر وأشير المت لم نف ه إلى و ةد ادة صضةبيوق من و يم 
التداوم  يلفيدية في ايم مةاف م الشدب المضمي   تمة م  ل يو استمي  الر قينةن مق مميي أن تشريضيو ملد  تجيز 

اليييق ول ن  ض  الدوم المتضيونم لم ت لم ه   الطري مق وأن  ض  الللدان سمح   جل يو استمي  الر التداوم  
متمة م  ل م استمي  داخم أراي ه دون مشيرمم ال لطيو   يلفيدية دون ت دقم طل  م يادةق ول ن ملد  لم ق م  

ال ويع م المحل مر وأملغ المت لم ان صضةبم أخر  تتضلف  مدة التداوم  يلفيديةق إط إن تشريضيو ملد  ت م   يلتداوم  
م الى أن   يلفيدية ف مي يتضلف  مفضيم محددةق ول ميي   ت م   هق من ايم الملدأق طةام مدة المحيكممر وشدد المت ل 

                                                                                                        الجيعحم قد أاط  امةمي  اججي إييف م لمةاصلم الضمم الى رقممم  يةد التضيون ال ويعي وت  ير استددا  التداوم  
 يلفيديةق ول ميي أسيم  من نيا م أخر  في إ طيه الت د  المحرز في التفيوا  شمن إمرا   ض  ا تفيقيو اليميع م  

 طلةبين ون م المح ة  الييمر للم يادة ال ينةن م المتبيدلم وت ل م الم 

وأشير أاد المت لمين إلى التحدي المتميم في ت ي ك نةم الضدالم الجميع م و ضليي تضمم في ميةم أصب   -24
في ه ا الددد دور مرز    أ  و فييي ا تديم والتم يف مين ال لطيو المدتدم أكير تض يدا وأا يني أكير محدودقمر 
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الحي م إلى الت  ك مع أسيلي  الضمم مرزو    أ  م لت  ير التضيون الدوليق ممي ت مةلة  ي ا تدي و ممداة أسيس  
التي ترااي الومينيو وا، راهاو الممدة  الييي في ال ةانين الةطم مق و  س مي يمينيو ا، راهاو ال ينةن م 

و في ت مةلة  يو  الةا بمر وشدد المت لم نف ه الى أن الم يادة الت م مق  جم ع مةيهرهيق يروريم ل د اليغرا
المضلةميو وت  ير وصةم ال لطيو المدتدم إلييي واستدداميي الى نحة سل م في م يفحم الجريممر وأشير أقوي 
إلى أنه   مد من مشيرمم ال طي  الدي  مديا  مدلحم في تضزيز التضيون لم يفحم الجريمم  مدتلح أش يلييق 

م تضزيز التآزر والتضيون مع ال طي  الدي ق الى أسيا الي م ول لو هميا اي م إلى لف  ا نتبي  إلى أفوم سل 
المتبيدلم والم ؤول يو المشترممر ممي شدد المت لم نف ه الى أن م يهميو قطيايو ميم م دمي خدميو التمةيم 

 وا تدي و ايسمم في التددي للجريممر

الى الم يادة    19- لتمتير  يعحم مةفيد   وأملغ مت لم  خر ان إاديهاو ملد  الةطم م التي تةير صةرة مدتلطم  - 25
في الميعمق مين   23ال ينةن م المتبيدلمر ف د اندفو  طلبيو الم يادة ال ينةن م المتبيدلم المتل ية  ش م مليرق مم بم 

في الميعمر ومن نيا م أخر ق مين أتر   7ق إ  أن ادد الطلبيو المرسلم قد ازداد قلي ق مم بم 2020و  2019ايمي 
ق ملغ ادد قويقي ت ل م  2019م الى ت ل م المطلةبين مليرا   ل  ال يةد المفرويم الى الحدودر ففي اي  الجيعح 

قو م   258إلى  2020طلبي واردا(ق ميممي اندف  اددهي في اي   234طلبي صيدرا و  130قو م )  364المطلةبين 
ترا  ضد ا،ا   الشيمم األومق ول ن في                                              طلبي واردا(ر ومين ن م المطلةبين  ةا  أقم تم  150طلبيو صيدرة و  108) 

 اوةن تلو الفترة أي ف  قيةد  ديدةق ميم اختبيراو تفيام اللةل ميراز المت ل م وفتراو الحجر الدحير 

وأشير المت لم نف ه إلى أن الجيعحم لم ق ن ليي تمتير ملير الى التضيون الدولي ألاراا المديدرة في   -26
نه قم ن في ايلم الطةارئ إرسيم طلبيو المديدرة إل ترون ير ممي أن طلبيو المديدرة  ال ويقي المتضل م مللد ق أل

كين  في مضةم الحي و متضل م  ممتل يو سلف أن خوض  ، راهاو اجز من أ م تجم  تلديد ة متيير وأشير 
تحي  ي  27في                                                                                     أقوي  إلى أن الجيعحم مين ليي تمتير واي  الى إنشيه هيةيو تح يف مشترممق ف د شيرا ملد  

 تحي  ي ف طر  15إ  في  2020ول مه لم قشيرا في اي   2019مشترمي في اي  

ق  و SOCnetوأشير أاد المت لمين إلى الشب م الملت رة لللد   شمن الجريمم الدطيرة والممةممق المضروفم  يسم و  - 27
 يسم التمةيم اير المشرو ق وتغطي  وهي عبيرة ان شب م من يبيط قضملةن في الديرج في مجيلي الجريمم الممةمم وس 

ملدر وأييف أن تلو الشب م ق رو إقيمم شراكيو دول م في  م ع أنحيه الضيلم قطض  أشةاطي مليرة في    100أكير من  
 ر 19- التددي للجريمم الدطيرة والممةمم الى الرام من الليةم الدحبم التي نشمو ان  يعحم مةفيد 

 ل م استضراا تمفي  اتفية م الجريمم الممةمم واللروتةمة و الملح م ميي مةصفيي  وأمرز المت لم نف ه أهم م   -28
أداة دول م  ختبير متينم ا سترات ج يو الرام م إلى التددي للجريمم الممةمم الر الةطم م في وق   يت   يعحم  

في تدامير التددي ليير تحدث تغيراو سريضم في الةيع الراهن ومشيد التيديداو ا، رام مق وم لو  19-كةفيد
ول لوق ف د شجع المت لم  م ع الدوم األطراف الى المشيرمم اللميهة في امل م  ل م استضراا التمفي  من أ م  
تضزيز المميرسيو الجيدة في تمفي  ا لتزاميو المشترممق وزييدة التفيام مع المجتمع المدني والشرميه الدوليينق 

 لبيو مميه ال دراو في تمفي  ا تفية م وبروتةمة تييروتحديد اليغراو والتحدقيو ومتط

وطمر المت لم نف ه أن ملد  قد  الدام في مميصرة اتفية م الجريمم الممةمم متمةيم سل لم من األاداث التي   - 29
يمم  نةميي خلراه  شمن ا تفية م وا ة  ا،ن ين والم يعم الجم ين مق وبشمن ويع استرات ج يو فضيلم لم يفحم الجر 

 وأهم م تضزيز التضيون الدولير   19- الممةمم الر الةطم مر وقد أمرزو تلو األاداث أهم م مرااية س ي   يعحم مةفيد 

وشدد ادد من المت لمين الى أنه يمبغي للدوم األاويه أن تمتمع ان اتديط تدامير اير قينةن م انفرادقم  -30
من اتفية م الجريمم الممةمم وارييي  4الميدة م لو مع و مييي  األمم المتحدة و    تتفف مع ال ينةن الدولي

األسيسي المتضلف متضزيز التضيون الدولير وطمر أن تلو التدامير ال  ريم ا نفرادقم قد أايق  التضيون الدولي الى 
م يفحم الجريمم وأايق  تدد ب المةارد لي ا الغراق ممي شجع مدور  الجميايو ا، رام م الممةمم الى 

ع أنشطتيي أكيرر وبي،ييفم إلى طلوق أشيرو إاد  المت لميو إلى أن تلو التدامير ال  ريم ا نفرادقم تش م تةس  
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أقوي ايم  م يدا ل دراو ملدهي و يةد  لمةاصلم م يفحم الجريمم الى قد  الم يواة مع الللدان األخر ق وادةله  
 رل م الم يفحم تلوامالى  م ع أش يم التضيون والمةارد المتيام ال زمم في 

وأشير أاد المت لمين إلى أن اآلتير التي ترمتيي تدامير الضزم التي اتد تيي ال لطيو الةطم م المدتدم في   -31
 م ع أنحيه الضيلم الى مدتلح مجي و التضيون الدوليق و  س مي الم يادة ال ينةن م المتبيدلم وت ل م المطلةبينق 

خيم تضدي و الى إ راهاتيي لمةاصلم تمفي  امل يو التضيون الدولير ف د أتيا   دفض  ال لطيو المرمزيم إلى إد
ق ومن نيا م أخر ق تمفي  19-تلو التضدي وق من نيا مق مةا يم التحدقيو الةش  م التي فريتيي  يعحم مةفيد

 تدامير قد قم ن مةاصلم تمفي هي في فترة مي  ضد الجيعحمق إطا مي طب   ممجي ر 

األمري  م قد أصدرو في الضي  الميييق من خ م  - ا،يليريم المت لم نف ه إلى أن را طم المداين الضيمين  وأشير   - 32
الدح مق    19- شب م التضيون الجميعي التي ضم لييق ت ريرا ان المميرسيو الجيدة ألاويه الرا طم في مةا يم أزمم مةفيد 

                                                           المداين الضيمين والتضيون الدولير وقد أاد الت رير استميدا    رمزو ف ه الى  تير الجيعحم الى التمة م الداخلي لم يت  
إلى الردود الةاردة الى استل ين رمز الى مةيةاين رع  يين همي: )أ( المميرسيو الجيدة والدلراو ف مي يتضلف  يألداه  

( الدلراو والمميرسيو  الداخلي لم يت  المداين الضيمين في مةا يم تدامير الضزم أو ايرهي من التدامير الت ييدقم؛ )ب 
الجيدة والتحدقيو في مجيم التضيون الدولي في الم يعم الجميع مر وتميول  الردود  دةرة رع   م الفترة من  طار/ميرا  

في الميعم من   73األمري  مق تميم - ا،يليريم م تبي لمداين ايمين في الممط م  16ق وقدميي 2020إلى أقير/ميية 
وادة التضيون الدولي وت ل م المطلةبين التي ضم لم ت  المداي الضي  في شيلي تلو الردود   أاويه الرا طمر ولد  تل ي 

قيم ق  دفتيي التم  ي م في إطير شب م التضيون الجميعيق متجم ضيي وتحليلييق تم صد  الييي  م ع أاويه الشب م  
 ر 2020وصدرو المةاف م الييي أخيرا في تشرين الييني/نةفملر  

                                                                                          ت لم إلى ا ستمتي يو الرع   م لضمل م  مع المضلةميو الم مةرة أا  ق وبي ن ميستمتيج أوم ظيةر  وأشير الم -33
ستددا  التداوم  يلفيديةق سةاه لتم يف     م خيص أهم م  زييدة في استددا  ت مةلة  يو وممديو ا تدي وق وبروز  

ةد أو المداى الييمق سةاه في مرالم  تمفي  طلبيو الم يادة أو أمةر أخر ق وألخ  أقةام الوحيقي أو الشي 
 المحيكمم أو في مرالم التح يفر

في مروز    ق ا   مي أورد  نفس المت لمقأمي ا ستمتيج الييني لضمل م  مع المضلةميو الم مةرة أا   فتميم -34
في الممط م   ا،رسيم ا،ل تروني لطلبيو التضيون الدوليق و  س مي ان طريف اللريد ا،ل ترونيق ممميرسم  يدة

األمري  مر وأتيرو ا،شيرة إلى طلو ا ستمتيج مزيدا من الم يشيو مين المت لمين في ا  تمي ر وطمر أن -ا،يليريم
                                                     األمري  م  يزو طلبيو تضيون دولي إل ترون ي  ألن تجييزهي -ا،يليريمادة سلطيو مرمزيم ومدتدم في الممط م  

                                                                    زهي ورة ي ر وفي ه ا ال  ي ق  ر  التمكيد الى أن ه   الطري م في تجييز مي   الطري م أسر  وأكير مفيهة من تجيي 
الطلبيو مشروام تميمي في ا تفية يو الدول م والمبيدئ الضيمم لل ينةن الدوليق وأن و ةد تدامير أمم مق تتراو  مين 

تشفير أو ا،رسيم من خ م استددا  صميديف اللريد ا،ل تروني المؤس  م والتةة ضيو ا،ل ترون م أو الرقم م وال
                                                                                              ممديو  مممق قم   ن من يمين س مم وصحم الةتيعف المرسلم  يلةسيعم ا،ل ترون مر وا وة الى طلوق أشير 
المت لم نف ه إلى خلرة ملد  الةطم م في استددا  ا تفيقيو اليميع م مع الللدان األخر  التي تت   ص يام الطلبيو 

ايو ف طر وشدد الى أنه الى الرام من أن الضديد من الللدان قد تةا ه صضةبيو الضي لم وإرسيليي في اوةن سي
ت م م وتشغيل م في رقممم الةتيعف أو في تمفي  تدامير أمم م م عمم تت   تجييز الطلبيو  يلةسيعم الرقم مق فإن ه   

مةادة في الم ت لمق يرسم مممالةسيعم في التجييز ت تحف أن تضزز أكيرق  غ م ااتميدهي الى الدضيد الضيلمي 
                                                                                                          اتبياي  للمييم ال ي اددته مضيهدة ا،رسيم ا،ل تروني لطلبيو الم يادة ال ينةن م الدول م مين ال لطيو المرمزيمق 
التي أمرميي ووقع الييي  ض  ملدان الممط م أتميه انض يد الجمح م الضيمم الحيدقم والضشرين لمؤتمر وزراه الضدم 

 ر2019ألمري  مق ال ي ا د في ميديلينق مةلةمل يق في تمةز/يةل ه من اي  ا-ا،يليريمللللدان 

-ا،يليريمومن ا ستمتي يو األخر  التي خلد  إلييي امل م  مع المضلةميو الم مةرة أا   في الممط م   -35
أن ا تديم والتضيون المبيشر مين ال لطيو المدتدمق ميم الشرطم والمداين   ق ا بمي أورد مت لم  خرقألمري  ما
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ضميصر التضيون الرسمي مين ال لطيو المرمزيمق ل م ملينالضيمين وواداو ا ستدبيراو الميل مق قضدان امدرين 
يشرة في كمي قضدانق في  ض  الحي وق  ل م للحدةم الى أدلم مة ةدة في ملدان أخر  قم ن استدداميي مب 

ا، راهاو الجميع م للدولم الطيلبمر وبي،ييفم إلى طلوق ف د أتلت  الجيعحم  دو  اتفي  التضيون المؤس ي ال ي 
ق وال ي ق م ق في  ض  2018مدع ي ايمي أتميه انض يد الجمح م الضيمم الضيدقم في م    ة سيتي اي     18وقضه  

  المداين الضيمين للمضلةميو  دةرة مبيشرةر ولةاظ م لو مضيممق متبيدم م يت بميه الى افتراييو الحي و و 
أن تلو األزمم قد اززو أقوي نيأل ت ل ك ال لطيو المدتدم الم ؤولم ان التح يف الجميعي مدور ال لطيو 
                                                                                                      المرمزيم اةيي  ان أي أ يزة ا ةم م أخر ق نةرا  لورورة تضزيز التضيون والحي م إلى تح يف مزيد من الشفيف م 

 ع م والمزاهم في ت يير التحي  يوروالمةية 

                                                                                                          وف مي يتضلف مت ل م المطلةبينق أكد المت لم نف هق تميه ي  مع مداخ و مت لمين  خرينق أن الت رير الم مةر أا     - 36
الدح م قد   19- األمري  م في مةا يم أزمم مةفيد - ا،يليريم ان المميرسيو الجيدة ألاويه را طم المداين الضيمين 

يكم في تمفي  امل يو الت ل م   ل  التدامير الت ييدقم المفرويم الى الحدودر ومن مين المشيكم التي  كشح ان مش 
خرين في ا  تمي ق تمديد تدامير ا اتجيزق ممي أد  في  ض                                              سلط الوةه اليييق تميه ي  أقوي  مع مداخ و 

ي ق أ ري  امل يو ن م الى أسيا مم  الحي و إلى ا يطرار ،ط   سرا  األشدي  المضميينر وفي طلو ال   
 ختير تضليف امل م الت ل م الى أسيا ال ةة ال يهرة أو الةروف اير المتةقضمر    أ  ايلم الى ادةق وامد ا قتويهق  

  
 مسائل أخرى  -جيم 

من  ـدوم  4ق في اللـمد 2021 طار/مـيرا  26نةر الفريف الضـيمـم في  ل ـــــــــــــــته الرا ضـمق المض ةدة في  -37
 األاميمق المضمةن وم يعم أخر ور

وأشــــــــــــــير مميـم لألمـينـم  ـإقجـيز إلى امـم األمـينـم المتضلف متطةير وتحـديـم األدواو ال ـيعمـم في مجـيم  -38
ــيقي  ــم قوــــ ــر الم رر لد صــــ ــ ي ق أ مل غ الفريف الضيمم  يلمشــــ ــيعم الجميع مر وفي طلو ال ــــ                                                                                                    التضيون الدولي في الم ــــ

ةمم ممســــــيا قينةني للتضيون الدولي في الم ــــــيعم الجميع مق وبضمل م تحديم اســــــتددم  فييي اتفية م الجريمم المم 
للتشـــريضيو الممةط  م المتضل م  يلم ـــيادة المتبيدلم في الم ـــيعم الجميع م لتوـــميميي أا يمي محددة  شـــمن التضيون  

 التحري الديصمر أسيلي الدولي تشمم األدلم ا،ل ترون م واستددا  

ــيه الى وأشــــيرو مميلم  -39 أخر  لألمينم إلى امم الم ت  وبرنيمجه الضيلمي لتضزيز قدراو الدوم األاوــ
                                                                                                   ممع وم يفحم الجريمم الممة مم والدطيرة من أ م ت  ــــــــير التضيون الدولي في الم ــــــــيعم الجميع م ان طريف دام  

ــيعي إقل م م وتمفي هير وأملغ  ان  ملم أمةر مميي الدام ال ي قدم ــب يو تضيون قوــ ــيه شــ ه اللرنيمأل الضيلمي  إنشــ
ــب م ال ـــــــلطيو المرمزيم لغرب أفريي ي   ــ ي الةســـــــطى و مةب ال ةقيزق وشـــــ ــيعي آلســـــ ــب م التضيون ال وـــــ ألاميم شـــــ

 روالمداين الضيمين المضميين  م يفحم الجريمم الممةممق وشب م الضدالم في  مةب شر   س ي

مضلةميو ان تدامير الطةارئ التي  وقد  مميم لألمينم مضلةميو محدتم ان مبيدرة األمينم  شــــــمن  مع -40
ــيعم الجميع م  اتد تيي ال ــــلطيو المرمزيم وايرهي من ال ــــلطيو المدتدــــم المشــــيرمم في التضيون الدولي في الم ــ

 ر19-أتميه  يعحم مةفيد

وردا الى مــي ورد في المضلةمــيو المحــدتــمق أويــــــــــــــحــ  إاــد  المت لمــيو أن ملــدهــي لم قضتمــد تــدامير  -41
ق وأن ملدهي ق لم  19-تة  ال ــلطيو المرمزيم للتضيمم مع الةروف التي فريــتيي  يعحم مةفيداســتيميع م الى م ــ 

في الم ــخ المدــةرة  يلم ــ  ا،ل تروني من طلبيو الم ــيادة في ال وــيقي الجميع م ان طريف اللريد ا،ل ترونيق 
ــ ي ق طلل  الم ــبمر وفي ه ا ال ــ ــيي أن يدرج ه ا  انتةير ت دقم ن ــــخ مطلةام من خ م ال مةاو المميســ ت لمم نف ــ

 19-التةيـ   الى المحة الةا   في مرفف ورقم المضلةميو األسـيسـ م التي أادتيي األمينم ان أتر  يعحم مةفيد
 (رCTOC/COP/WG.3/2021/2الى التضيون الدولي )

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2021/2
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لفريف الضيمم ان امم األمينم المتضلف ملةا م إدارة المضيرف وشـــــــيرلةاور وأملغ مميلةن  خرون لألمينم ا -42
واريــ  في ه ا ال ــ ي  مضلةميو مة زة ان مةا م وشــيرلةاو ودليم ال ــلطيو الةطم م المدتدــمق ممي اريــ  

لى قوــ م امل م تمطةي الى اســتددا  تيمو األداتين في دام التضيون الدولي في الم ــيعم الجميع مر وبي،يــيفم إ
دولم طرفي لتضرا الييم   15ممي  ان   33طلوق أ رو األمينمق الى هيمش ا  تمي ق مشـــــــــــــيوراو تميع م مع 

 مةا م وشيرلةاو وتميقش مضيم الم يعم المتضل م ميير

                                                                                          وأملغ الرع س أقوـــــــــــــــي  الفريف الضـيمـم  ـيلجةانـ  ا، راع ـم والمةاايـد الميـيع ـم طاو الدــــــــــــــلـم  ضمـم  ل ـم  -43
ر المشيرمين في تلو األتميه  من إ راهاو اآلل م وقةاادهي تتةخى دورا هيمي لألفرقم الضيملم    م  وط استضراا التمفي ر

 التي ضم للمؤتمرق  مي فييي الفريف الضيمم المضمي  يلتضيون الدولير
  

 تنظيم االجتماع  - رابعا  
 

 افتتاح االجتماع -ألف 
ــع للمؤتمر من خ  -44 ــيمتمق في  وف ي لمي اتفف ال ه الم ت  المةســ ــبيط/فلراير  26م إ راه المةاف م الدــ شــ

ق ا د ا  تمي  في شـــــــ م هجينق  حوـــــــةر ادد محدود من المشـــــــيرمين في قيام ا  تمي ق ومشـــــــيرمم 2021
  م ع المشيرمين اآلخرين ان  ضد  يستددا  ممدم التر مم الشفةيم التي اشترو األمم المتحدة خدميتيير

ق واـ د مي مجمةاه أربع  ل ــــــــــــــيور واـ دو 2021 طار/ميرا  26و 25وا تمع الفريف الضـيمم يةمي  -45
إلى  00/16ق والجل ـــم اليين م من ال ـــيام 00/14إلى ال ـــيام   00/12الجل ـــم األولى من مم ية  من ال ـــيام 

ــيام   ــيام   45/22ال ـ ــيام   00/16في الية  األومق ومن ال ـ ــيور مع   45/19إلى ال ـ في الية  اليينير وبضد التشـ
رع س الفريف الضيممق ويــع الجدوم الزممي الى نحة ق ــتةا  المميطف الزمم م المدتلفم التي قضمم مميي رع س  

ضتيد للجل ـيو والب يه في إطير ر وأت ح  المضلةميو الفريف الضيمم والمشـيرمةن ف هق مع ااترا  ا،طير الزممي الم
 رطاو الدلم  شمن مةاايد الجل يو الجديدة الى الدفحم الشب  م الديصم  يلفريف الضيمم

وتةلى تةميا  يروز )الة قيو المتحدة األمري  م( رعيســــم الجل ــــيور ونةرا للشــــ م المحدد ال ي اتد    -46
ــيكم ق 19-ا  تمي  نت جم لجيعحم مةفيد ــل  مشـــ ــيفم إلى طلوق وب ـــ ــيرا الرع س في ا  تمي  ان  ضدر وإيـــ شـــ

إلى ا  تمي  ان  ضدق تةلى رعيسم الجل م األولى أنطةنية  يل يمة )إقطيل ي(ق  من ا نومي   الرع س  ممض ت م م 
المةســـــــــع ومين اييـــــــــرا في قيام المؤتمر تتةلى ممدـــــــــ  نيع  الرع س في م ت  لدولم طرف   دـــــــــفته ممي  

                                                        ي  ومين قد استضد م ب ي تح بي  لحدوث مشيكم من ه ا المة را  تم
 
 الكلمات -باء 

أدلى   لمــيو مميلة الــدوم األطراف التــيل ــم في ا تفــية ــم: ا تحــيد  من  ــدوم األامــيمق  2في إطــير اللمــد  - 47
رومين يق ســمغيفةرةق ســةي ــراق الدــينق فرن ــيق  الروســيق ألمين يق إندون  ــ يق إقطيل يق اللرازيمق ملج  يق تشــ   يق الجزاعرق 

ــتينق ممداق مةلةمل يق الم  ـــــــــــــ وق الممل م المتحدة للريطين ي الضةمى وأيرلـمدا  - فمزوي  ) ميةريم  اللةل فيريم(ق ميزاخ ـــــــــــ
 الشميل مق م ينميرق اليمدق همغيرييق الة قيو المتحدةر وت لم أقوي المراق  ان  ميةريم إيران ا،س م مر 

أدلى   لمـــيو مميلة الــدوم األطراف التـــيل ـــم في ا تفـــية ـــم: من  ــدوم األامـــيمق  3ي إطــير اللمـــد وف -48
ــيق فمزوي    ــ يق اللرازيمق ملج  يق تييلمدق  مةب أفريي يق رومين يق فرن ـ ا تحيد الروســـيق األر متينق ألمين يق إندون  ـ

مل م المتحدةق ن جيرييق اليمدق الة قيو المتحدةق اللةل فيريم(ق ممداق مةلةمل يق ال ةي ق الم  ـــــــــــ وق الم-) ميةريم
                                                                                                 ال ـي ـينر وت لم المراقـ  ان  ميةريـم إيران ا،ســــــــــــــ م ـمر وت لم أقوـــــــــــــــي  المراةبـين ان را طـم المـداين الضـيمين  

 راألمري  م والممةمم الدول م للشرطم الجميع م-ا،يليريم
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 لتــــــيل ــــــم األطراف في ا تفــــــية ــــــم: ت لم مميلة الــــــدوم امن  ــــــدوم األامــــــيمق  4وفي إطــــــير اللمــــــد  -49
 رم ينمير قرومين ي قا تحيد الروسي

  قت لم مميلة الـــدوم التـــيل ـــم األطراف في ا تفـــية ـــم: ألمـــين ـــيمن  ـــدوم األامـــيمق  5وفي إطـــير اللمـــد  -50
 رهمغيريير وت لم أقوي المراق  ان  ميةريم إيران ا،س م م قالممل م المتحدة قمةلةمل ي قفرن ي قإقطيل ي

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

ــيمـــمق في  ل ــــــــــــــتـــه األولى المض ةدة في  -51  طار/مـــيراق التمة م الم تر  ألامـــيم  25نـــيقش الفريف الضـ
أادته األمينم ووافف ال ه الم ت  المةســـــــع  ا تمياهر وأشـــــــير في ه ا ال ـــــــ ي  إلى تمة م أاميم ا  تمي  ال ي 
 ر2021شبيط/فلراير  26للمؤتمر الى أسيا استيميعي من خ م إ راه المةاف م الديمتم في 

 
 الحضور -دال 

ميل  في ا  تمي  األطراف التيل م في ا تفية مق ومميم أطراف شـيرم  ان  ضد   ـل  الشـ م المحدد ال ي  - 52
ا تحيد الروســـــيق أطرب جينق األر متينق األردنق أرميم يق  ا تحيد األوروبيق : 19- يعحم مةفيد اتد   ا  تمي  نت جم لج 

ــ يق أنغة ق أورواةايق أيرلمداق إقطيل يق   ــراعيمق إكةادورق ألبين يق ألمين يق ا،ميراو الضرب م المتحدةق إندون  ــــــ ــبين يق إســــــ إســــــ
ملغيرييق ممميق اللةســـــــــــمم اليرســـــــــــوق مةلمداق ميروق تييلمدق ترم يق تشـــــــــــ   يق تةنسق  يرااةايق اللرازيمق اللرتغيمق ملج  يق 

ــلفيدورق   ــين ميريمةق ال ـ الجزاعرق الجميةريم الدوميم   مق  ميةريم مةرييق  مةب أفريي يق الدانمراق رومين يق زمبيمةيق سـ
ــينق الضرا ق امي  ــيليق الدـ ــراق شـ ــةي ـ ــةيدق سـ ــمغيفةرةق ال ـ ــلةفيم يق سـ ــلةفيك يق سـ ــيق الفللينق فمزوي   سـ نق اةات مي ق فرن ـ

ــتيري يق مةلةمل يق  – ) ميةريم  ــتينق ممداق مةبيق مةو دقفةارق مةســــــــ ــتينق ميزاخ ــــــــ اللةل فيريم(ق قلر ق قطرق قيرايزســــــــ
ال ةي ق  تف يق للمينق ل  ــملر ق ليل يق ليتةان يق ميلطمق ميليزييق مدــرق المغربق الم  ــ وق الممل م الضرب م ال ــضةدقمق  

مل ـم المتحـدةق ممغةلـ يق مـ ينمـيرق ـنيميلـ يق المرويألق المم ـــــــــــــيق الم جرق ن جيرـييق ن  ـيرااةاق اليـمدق هـمدورااق همغـيرـييق  الم 
 ر ال ي ينق ال من  ق هةلمداق الة قيو المتحدة 

ــفم مراق  مميلةن ان  -53 ــر ا  تمي   دــ ــل   لمالدو واوــ ــيرا ان  ضد   ــ المةقضم التيل مق ومميم من شــ
 ا،س م م(ر–إيران ) ميةريم: 19-ل ي اتد   ا  تمي  نت جم لجيعحم مةفيدالش م المحدد ا

-وميل   مراقلينق  يلمشــيرمم ان  ضد   ــل  الشــ م المحدد ال ي اتد   ا  تمي  نت جم لجيعحم مةفيد -54
ه الضـدم في األمري  ـمق ومؤتمر وزرا-ا،يليريـمق الممةمـيو الح ةم ـم الـدول ـم التـيل ـم: را طـم المـداين الضـيمين 19

ــ ي الةســـــــــطى لم يفحم ا تجير اير  -ا،يليريمالللدان  األمري  مق والمرمز ا،قل مي للمضلةميو والتم ـــــــــيف في  ســـــــ
المشـــــــــرو   يلمددراو والمؤتراو الض ل م وســـــــــ عفييق ووميلم ا تحيد األوروبي للتضيون في مجيم الضدالم الجميع مق  

نفـيط ال ـينةن )اليةروبةم(ق وفرقـم الضمـم المضم ـم  ـي، راهاو المـيل ـم  وومـيلـم ا تحـيد األوروبي للتضـيون في مجـيم إ
لممط ـم أمري ـي الجمةب ـمق ومجلس التضـيون لـدوم الدل أل الضرب ـمق ومرمز المضلةمـيو الجمـيع ـم لم ـيفحـم المدـدراو 

ــيدق وا،نتربةمق وممةمم   الدوم األمري  مق  لمجلس التضيون لدوم الدل أل الضرب مق واألكيدقم م الدول م لم يفحم الف ــــ
والمرمز ا،قل مي للم ــــــــــــــياـدة الى التح ف من تحـدـيد األســــــــــــــلحـم وتمفيـ  ق ومرمز التضـيون األممي الـتي ع ألمـيـنم  

 ال ةممةلمق والممةمم الضيلم م للجميراق وممةمم الدحم الضيلم مر

 قيعمم  مسميه المشيرمينر CTOC/COP/WG.3/2021/INF/1/Rev.1وترد في الةت  م  -55
  

 الوثائق -هاء 
                                         ا ري  الى الفريف الضيمم الةتيعف التيل م: -56

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2021/INF/1/Rev.1
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 (؛CTOC/COP/WG.3/2021/1 دوم األاميم المؤق  المشرو  ) )أ(  

( الى 19-األمينم ان أتر  يعحم فيروا مةروني )كةفيدأادتيي ورقم مضلةميو أســــــــــــيســــــــــــ م   )ب(  
 ؛(CTOC/COP/WG.3/2021/2التضيون الدولي )

ورقم مضلةميو أســـيســـ م من إاداد األمينم ان اســـتددا  هيةيو التح يف المشـــترمم ودورهي في  )ج(  
 (؛CTOC/COP/WG.3/2020/2م يفحم الجريمم الممةمم الر الةطم م )

يون الدولي ال ي يمطةي الى اســــــــتددا  ورقم مضلةميو أســــــــيســــــــ م من إاداد األمينم ان التض )د(  
 (؛CTOC/COP/WG.3/2020/3أسيلي  التحري الديصم )

تمةز/  8و 7ت رير ا تمــي  الفريف الضــيمــم المضمي  ــيلتضــيون الــدولي المض ةد في فييمــي يةمي  )ه(  
 (؛CTOC/COP/WG.3/2020/4) 2020يةل ه 

ــر للفريف الضيمم المضمي  يلتضيون   )و(   تضل  يو الدوم األطراف الى نتيعأل ا  تمي  الحيدي اشــــــــ
 (رCTOC/COP/2020/CRP.4/Rev.1( )2020تمةز/يةل ه  8و 7الدولي )فييميق 

  
 اعتماد التقرير  -        خامسا   

من  دوم األاميمق  5 طار/ميراق في اللمد  26الفريف الضيمم في  ل ــــــته الرا ضمق المض ةدة في نةر  -57
 المضمةن وااتميد الت ريرور

                                                                                            وااتمد الفريف الضيمم ه ا الت ريرق  د غته المضدلم شفةيي ق الى أسيا أن ملدب المداو و هة ملدب   - 58
اشر   ا  تمي  الييني م يف الةتيف مع الرع سق وف ي لتمة م أاميم الرع سق وستضد  األمينم  ضد انتييه ا  تمي ق  يلت 

 ر 2021شبيط/فلراير    26للفريف الضيمم ال ي وافف ال ه الم ت  المةسع من خ م إ راه المةاف م الديمتم في  
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