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 اجتماع الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي المعقود في فيينا يوميتقرير    

 2020تموز/يوليه    8و   7
 

 مقدمة  - أول  

ي أن 2/ 2 الجريمـا المظممـا ر ر النطظـةاي في مهرر  قرر مؤتمر األطراف في اتـفقيـةا األمم المتحـدة لمحـقفحـا  - 1
يظشـــــق فريهق رقمو مفتنض ال لـــــنيا لاي ا هد مظققشـــــقا منائـــــةلةا انم المةـــــقم  ال ممةا المت مها  تةـــــمةم المجرم    

ي أن احنن  2/ 3 )المطمنب  ( وتبقدم المةــــقردة الهقةنةةا والت قون الدولي أل رام المةــــقدرةل وقرر المؤتمري في مهرر  
  رظقصر  الثق تا فريق رقم  مفتنض ال لنيا م ظي بقلت قون الدوليل ومظذ االجتمقع األوم لمفريق ال قم ي الذي رهد م 

ي أصـــــــــــــب  الفريق  2006تشـــــــــــــري  األوم/أ تنبر   18إلى    9خوم الدورة الثقلثا لممؤتمر المظ هد في ف  ظق في الفترة م   
لممؤتمر التي تةــــتكدن دمظتدق ل هد مظققشــــقا منائــــةلةا انم المةــــقم  ال قم  الم ظي بقلت قون الدولي اله ئا الفرعةا 

ــما بقلتظف ذ الف قم ألاحقن اتفقيةا األمم المتحدة لمحقفحا الجريما المظمما ر ر النطظةا المت مها بقلت قون   ال ممةا المتةــــــ
والت قون الدولي أل رام  الدولي في المةـــــــــــــقم  الجظقمةاي بمق في جلم تةـــــــــــــمةم المجرم   وتبقدم المةـــــــــــــقردة الهقةنةةا 

 ل 2018تشري  األوم/أ تنبر   16المةقدرةل ودقن االجتمقع ال قشر لمفريق ال قم  قد ُرِهد في ف  ظق ينن  

  
 تنظيم الجتماع  - ثانيا  

 افتتاح الجتماع -ألف 

ةـةل  ازيران/ين   19وفـهق لمـق اتفق رمـةل المحـتم المنلـــــــــــــإ لممؤتمر م  خوم إجراة المنافـها الةـــــــــــــقمـتاي في  - 2
ي رهد االجتمقع في ـشح  مكتم،ي بحـلنر ردد محدود جدا م  المـشقرد   )ممثمي األمقةا( في ققرا االجتمقع  2020

 ل خدمقتهق  المتحدة  األمم اشترا ومشقردا جمةإ المشقرد   اآلخري  ر  ب د بقلتكدان مظةا الترجما الشفنيا التي 

    جمةت   ي أيي ورهد مق مجمنرل أربإ جمةقا 2020تمنز/ينلةل   8و 7ينمي  واجتمإ الفريق ال قم    -3
ي  تنق ت ولـ،  00/18إلى الةـقرا  00/16ي وم  الةـقرا  00/14إلى الةـقرا   00/12   ينني م  الةـقرا  

 هدف  الجدوم الزمظي المذدنر أرو     تهرر وئـــــــإأوروبق الةـــــــةفيل وب د التشـــــــقور مإ رمةل الفريق ال قم ي  
قإلطـقر بـ  األخـذمكتمف المـظقطق الزمظـةا التي ا مـ  مظهـق رمةل الفريق ال ـقمـ  والمشـــــــــــــــقردنن  ـةلي مإ  مرارـقة

ةـــــفحا الالمنار د الجديدة لمجمةـــــقا رمى    ر م منمقا الوردن تجقوز ل وقد أتةحت   الزمظي الم تقد لمجمةـــــقا 
 لمفريق ال قم لجاا الةما 

الذي اتكذ  )النالاقا المتحدة األمريحةا(ل وةمرًا لمشــــح  المحدد  بقروزوتنلى رمقلــــا الجمةــــقا تنمق   -4
 (ي شقرك الرمةل في االجتمقع ر  ب دل19-الجتمقع في ئنة جقمحا ف رو  دنروةق ) نف دا
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 الكلمات -باء 

لتنف ر (  Interprefy"إةتربرفقي" لمترجما الشــــــــــفنيا )أل رام االجتمقعي الــــــــــتكدمت األمقةا مظةــــــــــا   -5
دور المتامم الترجما الشـــــــــفنيا إلى جمةإ لاقا األمم المتحدة الرلـــــــــمةا الةـــــــــتل وأتقات  ذ  المظةـــــــــا إلـــــــــظقد 

فه،ل وقد ُطِمم إلى النفند  دور المةــتمإشــقرد   اآلخري  مشــقركي في ا   ألــظد لجمةإ الم 300إلى  والمةــتمإ
 مذدرة شفنياللمظدوب    نالطا اتةج   مةتمإ في د  وفد رظد متامم و     دوار األإ وغ األمقةا  تنزيإ 

  ياالتحقد الرولـــــــــي  االتفقيةا: م  جدوم األرمقم ممثمن الدوم التقلةا األطراف في    1وتامم في إطقر ال ظد  -6
الممماا المتحدة ل ريطقةةق  ي مةري دنلنم ةقي والة  (  77 دولا فمةط   )ةةقبا ر  مجمنرا الي ال رازي ي إاطقلةق

 النالاقا المتحدةلي ال ممى وأيرلظدا الشمقلةا

ي إةــدوةةةــــــــــــــةــقي  م  جــدوم األرمــقم ممثمن الــدوم األطراف التــقلةــا: األرجظت   2وتامم في إطــقر ال ظــد  -7
بقرا نايي ال رازي ي شـ ميي الةـ  ي دنلنم ةقي الممماا المتحدةي الظروي ي  ظدورا ي النالاقا المتحدةل وألهى دمما 

 أالًق المراقم ر  المظمما الدولةا لمشرطا الجظقمةا الدولةا )اإلةتربنم(ل

ي  األردني االتحـقد الرولــــــــــــــيم  جـدوم األرمـقم ممثمن اـلدوم األطراف الـتقلـةا:  3وتامم في إطـقر ال ـظد  -8
ي الممماا المتحدةي المحةـــــــةمي دنلنم ةقي ق ر  زلـــــــتقني فرةةـــــــقي رومقةةقي بقرا نايي إاطقلةقي إةدوةةةـــــــةقي إ نادور

 لأالًق المراقم ر  اإلةتربنم وتاممل النالاقا المتحدةي  ظدورا 

ش مي )تامم  يم  جدوم األرمقم ممثمن الدوم األطراف التقلةا: االتحقد الرولي 4وتامم في إطقر ال ظد  -9
 النالاقا المتحدةل ياألمريحةا(-بةفتل رمةل رابطا المدر   ال قم   اإلي  ريا أالقً  الممث 

االتحقد الرولـــــــــيي إلـــــــــبقةةقي دولا  م  جدوم األرمقم ممثمن الدوم األطراف التقلةا:   5وتامم في إطقر ال ظد  - 10
 ل المتحدة  والة  (ي لنيةراي دنلنم ةقي مةري الممماا المتحدةي النالاقا   77 فمةط   )ةةقبا ر  مجمنرا ال 

 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

زة جةم م  التهرير في صةاتل الظهقمةا ب د االجتمقعي وجلم بقلتظة ق النث ق مإ الرمةلل  وئ ت األمقةا الج  - 11
وقد أخذ الظص النارد أدةق  في االرتبقر ب ض الموامقا التي أ دا ق المشـــــقردنن ولاظل لم اكلـــــإ لممفقوئـــــقا ولم 

 رمى الظحن النارد أدةق ل  في التهرير  نصفل ممكةق مهدمق م  الرمةلي  أالقً  ا تمد أثظقة االجتمقعل ويرد 

م  جدوم األرمقم  1تمنز/ينلةلي في ال ظد  7وةمر الفريق ال قم ي في جمةــــــــــــــتل األولى الم هندة في  -12
الم ظنن "المةـــــــــــقم  التظمةمةا"ي وةققم تظمةم األرمقم المهترضل وأشـــــــــــ ر إلى تظمةم األرمقم المحد  لوجتمقعي 

ــقور مإ الرمةلي  ــإ لممؤتمرل وأررك ب ض المتامم   ر  الذي أردتل األمقةا بقلتشــــــــ وُأطمإ رمةل المحتم المنلــــــــ
قمههم بشـــــكن جلم االقتراضي وال لـــــةمق  ةمق يت مق بققتراض مفقد  أةل إجا ت ذر التنصـــــ  إلى تنافق في اآلراة بشـــــكن 
ةص التنصـــةقا بةـــ م ئـــ ق النقتي اجمإ الرمةل تمم التنصـــةقاي أو األجزاة التي لم يتفق رم هق مظهقي اتى 

 يظمر ف هق المؤتمر في دورتل ال قشرةل

  6والةـــ  ي إلى رلـــقلا مؤرخا    77 وخوم الجمةـــا االفتتقاةاي أشـــقرا دولا فمةـــط  ي ةةقبا ر  مجمنرا ال  - 13
ــقرا   77 منجها م  مجمنرا الــــــــــــــــــــ   2020تمنز/ينلةل  ــقلاي أشــــ ــ   إلى رمةل مؤتمر األطرافل وفي تمم الرلــــ والةــــ
والمنجها إلى الرؤلـقة التظف ذي   لممظممقا األربإ    2020أاقر/مقين   27هق المؤرخا  والةـ   إلى رلـقلت   77 مجمنرا ال 

الرمةةـةا التي ينجد مهر ق في ف  ظقي التي أشـقروا ف هقي في جمما أمنري إلى أن االجتمقرقا التي لـت هد ر  ب د أو في  
تهدام إاقطقا إرومةا أو رهد شــــــح  مكتم، يظباي أن تانن لهق قنارد إجرامةا وألــــــقل م رم  وائــــــحا وأن تةــــــم    

ــقلا ةفةـــهقي أ رزا مجمنرا ال  ــقً  والةـــ     77 اجتمقرقا لممحتم المنلـــإ أو اجتمقرقا أصـــار لمفريقل وفي الرلـ  أالـ
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واالجتمقرقا المكتمطا رظدمق تانن  ظقك اقجا إلى التفقوم   ب د  ر  الةـــ نبقا التي تةـــ  هق االجتمقرقا الم هندة 
 بشكن الظتقم  والهرارااي فلو ر  ئرورة أن تانن الدوم األطراف متك دة م  دةفةا إدارة األرمقمل 

ي إلى مرفق الرلـقلا 2020تمنز/ينلةل  6والةـ   أالـًقي في رلـقلتهق المؤرخا   77 وأشـقرا مجمنرا ال -14
ــمةم  ت هد    2020ن/ينةةل ازيرا 30المؤرخا   ــقة المحتم المنلــــإ لممؤتمرل ومإ التةــ التي ب ثتهق األمقةا إلى أرلــ

ومحـدودـاا اإلطـقر   2020مةــــــــــــــكـلا تظمةم األرمـقم المت مـها ـبقجتمـقرـقا اله ـئقا الفرعـةا لممؤتمر في تمنز/ينلـةل 
 77 رأا مجمنرــا ال ي19-الزمظي الــذي يظباي الظمر ف هــق خولــلي بةــــــــــــــ ــم اله ند الظــقجمــا ر  جــقمحــا دنف ــد

والةــ   أن الم منمقا والمشــقوراا مإ الدوم األطراف في النقت المظقلــم دقةت لــتانن ئــروريا لتحةــ   فهم 
ــقم  مإ جمةإ  77 تظمةم األرمقم المهترضل وأ دا مجمنرا ال ــفقف وشــ ــح  شــ ــقوراا بشــ ــ   أن إجراة المشــ والةــ

ــةمق رظدمق تانن لمهرار  ــيي ال لـ ــقلـ ــقا الم منم  هق والظمقن الدوم األطراف أمر ألـ اا المتكذة آثقر رمى الممقرلـ
ــته و بشــــــــــــكن تظمةم  الداخمي لوجتمقرقال وبظقة رمى جلمي طم ت إ وغ الدوم األطراف والتشــــــــــــقور م هق مةــــــــــ

 األرمقم ق   رهد االجتمقرقا بكل نر   رمى األق ل

ن دةفةا متقب ا  ذ  والةـــــــــ   أن  ظقك ردن وئـــــــــنض بشـــــــــك 77 ورووة رمى جلمي وجدا مجمنرا ال -15
ئــمقن  ال ممةا وم منمقا   ر دق ةا بشــكن دةفةا تنزيإ التنصــةقا رمى الدوم األطراف خوم الدورااي و ةقك

والةـ   أن التنصـةقا  77 بشـكن وجند وقت دقف لمظمر ف هق رمى ةحن لـمةم وشـقم  وشـفقفل ورأا مجمنرا ال
ــكةهق  ــمةم المهقن  تظدرجالمتفقوم بشــ ــق مقا اله ئقا الفرعةا لممؤتمرل  بمنجم النالاقافي صــ ي وأةهق م  أ م مةــ

ولذلمي لم تتمح  م  تكي د اقتراض تجمةإ الرمةل لمتنصــةقال وبدال م  جلمي اقترات ت مةم تهرير وتنصــةقا د  
ــ ر ــقمتا أو رهد اجتمقع قةـــــــــ لمه ئقا  دورة رمى جمةإ الدوم األطراف وارتمقد ق بقتبقع إجراةاا المنافها الةـــــــــ

الفرعةا ينجل ةحن اتكقج الهراراا ويكةـــــــــص فه، الرتمقد التهرير والتنصـــــــــةقال ويمح  رهد  ذا االجتمقع ب د 
المشـــقوراا   ر الرلـــمةا م  أج  التنصـــ  إلى تنافق في اآلراة بشـــكن التنصـــةقاي إجا لزن جلمي ورظدمق يتةـــظى 

   وفد في مردز ف  ظق الدوليلرهد اجتمقرقا بقلحلنر الشكةي مإ شكص وااد رمى األق  م  د

والة   ر  قمههق بشكن المشق   التهظةا الا  رة التي واجههق المشقردنن   77 وأخ راي أرربت مجمنرا ال -16
في االجتمــقرــقا الم هندة ر  ب ــد أو المكتمطــا التي ةممهــق محتــم األمم المتحــدة الم ظي بــقلمكــدراا والجريمــا 

والةـ  ي فقلتحداقا التي طراهق ةمقن االتةـقالا والترجما الشـفنيا الذي الـتكدن  77 لـقبهقل ووفهًق لمجمنرا ال
الةـــــــــ نبقا المناجها في تحه ق ةتقم  وقراراا تفقوئـــــــــةا في   إزاةفي االجتمقرقا الةـــــــــقبها قد رززا منقفهق 

ــةقققا االجتمقع ر  ب دل  ــ   طم هق إلى األمقةا  77 مجمنرا ال ودررالــــ ــقم  التهظةا  أن تهدنوالةــــ امناًل لممةــــ
 وأن تاف  رم  الظمم بشح  ج د ق   رهد أي اجتمقرقا ر  ب د أو مكتمطا  نقٍت دقٍفل

وأ مغ ممثمنن لألمـقةـا الفريق ال ـقمـ  بـقلتحـداـقا التي امح  أن اطراهـق االقتراض ال ـديـ  المـذدنر أرو ي   -17
راراا اكةــص فه، الرتمقد التهرير والتنصــةقاي  بشــكن تظمةم اجتمقع قةــ ر لمه ئقا الفرعةا م  أج  اتكقج اله

م  ا ث تظمةم األرمقم التي لـــُةلـــطمإ  هق مةـــته و ووئـــإ جدوم زمظي لهقي بقلظمر إلى المنارد والـــتحهقققا 
 االجتمقرقا المتقاال

ورأق أاد المتامم   أن تهرير اجتمقع الفريق ال قم  ال يظباي أن يتلم  تنصةقاي وإةمق فه، ممكص  -18
اوالا الذي ا د  الرمةلل وأيدا متامما أخرق الت ديوا المؤقتا الوزن إدخقلهق رمى ألقل م ال م  م  أج  المد

المظققشـا واتكقج الهراراا دون رهد االجتمقرقا بقلحلـنر الشـكةـي ) تنافق اآلراة أو التةـنيت( واقترات دح  
ت مةمهق م  أج  إخلـــــــقرهق إلجراةاا تنافهي أو رممي مظققشـــــــا التنصـــــــةقا ر  ب د رمى مةـــــــتنق الك راة ثم 

المنافها الةـقمتا  وإجا دقن  ظقك أي ارترام ينقف إجراة المنافها الةـقمتاي ا هد اجتمقع بقلحلـنر الشـكةـي 
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لممث  وااد لا  دولا طرف م  أج  اتكقج الهراراال ورأق متاممنن آخرون أةل دقن يظباي مظققشـا  ذ  المةـقم  
 إطقر المحتم المنلإ لممؤتمر ولةل في لةقق مداوالا الفريق ال قم ل التظمةمةا رمى ةحن مومم في 

وفي ئــــــــــــــنة  ـذ  الكمفـةاي اتفق الفريق ال ـقمـ  رمى اقتراض تنافهي قـدمـل الرمةلي وأقر جـدوم األرمـقم  -19
نصـــــــــةقا بقلـــــــــتثظقة الجزة م  تظمةم األرمقم المت مق بقرتمقد التهرير وت  ( 1) النارد أدةق  وتظمةم األرمقم المهترضي

االجتمـقعل واتفق رمى إرـقدة الظمر في  ـذا الجزة في الجمةــــــــــــــا الراب ـا واألخ رة م  االجتمـقعي في مةــــــــــــــقة ينن 
تمنز/ينلةلي في ئـــــــــنة المظققشـــــــــقا التي رهدا  هدف اتكقج قراراا ةهقمةا بشـــــــــكن ةتقم  االجتمقع ورممةقا  8

 المتقب ا جاا الةمال

 :المةقم  التظمةمةا -1 

 افتتقض االجتمقع  )أ(  

 إقرار جدوم األرمقم وتظمةم األرمقمل  )ك(  

 التكدان   ئقا التحه ق المشتردا ودور ق في محقفحا الجريما المظمما ر ر النطظةال -2 

 الت قون الدولي الذي يظطني رمى التكدان ألقل م التحري الكقصال -3 

 مةقم  أخرقل -4 

 ارتمقد التهريرل -5 

  
 الحضور -دال 

ر  ب د بةـــــ م الشـــــح  المحدد  االمشـــــقردمثمت في االجتمقع األطراف التقلةا في االتفقيةا ر  طريق   -20
ــنة جقمحا دنف د ــي ياألوروبي االتحقد :19-الذي اتكذ  االجتمقع في ئـــــ ي  األرجظت  ي أجربةجقني االتحقد الرولـــــ

ي  أةانالي إةدوةةةـةقي اإلمقراا ال ربةا المتحدةي ألمقةةقي ألبقةةقي رإ نادو ي إلـرام  ي ألـترالةقي إلـبقةةقي أرم ظةقي األردن
المت ددة - نلةفةق )دولاي  نلظداي   نرد ظق فقلـــــــني  مجةحقي ال رتاقمي ال رازي ي بقرا نايي إاطقلةقي أودراةةقي أورو ناي
ــتقني تقيمظدي   روي الهنمةقا( ــةحةقي تردةقي تردمقةةــــ ي  جمهنريا دنريقي الجمهنريا الدوم ظةحةاي  الجزامري تنةلي تشــــ

ــمفقدوري رومقةةقي  دولا فمةـــط  ي جظنك أفريقةقي جمهنريا منلدوفق ــمنفق ةقي الةـ ــمنف ظةقي لـ ــظاقفنرةي لـ ي الةـــنداني لـ
ي  ال نلةفقريا(-فظزويو )جمهنرياي الفم   ي فرةةــــقي  ناتةمقالي رمقني ال راقي الةــــ  ي شــــ ميي  لــــنيةــــراي الةــــنيد

ي الماركي مةـــري مقل زيقي مقلطاي ل  ةقي ل ظقني الانيتي دنلنم ةقي دنلـــتقريحقي دنبقي دظداي واتةقدر ي ق ر  زلـــتقن
ــةم ــ ندااي المحةــــــ ــقي الظروي ي مةقةمقري الممماا المتحدةي  الممماا ال ربةا الةــــــ ي  ظدورا ي الهظدي ةةج ريقي الظمةــــــ

 لال نةقني الةم ي الةقبقني النالاقا المتحدة

ــقردناودقةت  -21 ــقً  الدولا التقلةا المنق ا رمى االتفقيةا ممّثما بمراق   ي شـــــــــ ر  ب د: جمهنريا إيران  أالـــــــــ
 اإللومةال

: مجمل أوروبقي الندقلا ر  ب د أالـــــــــــقً  وُمثِّمت المظممقا الححنمةا الدولةا التقلةا بمراق   ي شـــــــــــقردنا -22
 وم ال ربةاي مظمما الت قون اإللوميلاألوروبةا لحر  الحدود وخفر الةناا ي اإلةتربنمي وجقم ا الد

 ققمما بكلمقة المشقرد  ل CTOC/COP/WG.3/2020/INF/1/Rev.1وترد في النثةها  -23

 
 

 /www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2020/WG_IC_website :اةمر ( 1) 

Organization_of_work_Working_Group_on_International_Cooperation.pdf ل 

http://www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2020/WG_IC_website/%20Organization_of_work_Working_Group_on_International_Cooperation.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/International_Cooperation_2020/WG_IC_website/%20Organization_of_work_Working_Group_on_International_Cooperation.pdf
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 الوثائق -هاء 
 :لةاالتق النثقمقُررئت رمى الفريق ال قم   -24

  (CTOC/COP/WG.3/2020/1)جدوم األرمقم المؤقَّت المشروض  )أ( 

ورقا م منمقا ألـــقلـــةا م  إرداد األمقةا ر  الـــتكدان   ئقا التحه ق المشـــتردا ودور ق في  )ك( 
  (CTOC/COP/WG.3/2020/2)محقفحا الجريما المظمما ر ر النطظةا 

ورقا م منمقا ألــــــــقلــــــــةا م  إرداد األمقةا ر  الت قون الدولي الذي يظطني رمى الــــــــتكدان  )ج( 
 ل(CTOC/COP/WG.3/2020/3)ألقل م التحري الكقصا 

  
 الرئيس ملخص المداولت: ملخص مقدم من   - ثالثا  

أردا األمقةا ممكص المداوالا النارد في  ذا الهةـــــــــــــم ب د االجتمقعي بقلتظةـــــــــــــ ق النث ق مإ الرمةلل   -25
 م  الرمةل"ل قً ةل لم يظققم ولم اهدن الرتمقد  أثظقة االجتمقعي فإةل اهدن  نصفل "ممكةًق مهدمأ وبمق

  
 الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاستخدام هيئات التحقيق المشتركة ودورها في مكافحة  -ألف 

م  جدوم  2تمنز/ينلةلي في ال ظد  7ةمر الفريق ال قم ي في جمةــــــتةل األولى والثقةةاي الم هندت   في  -26
ر  األرمقمي الم ظنن "الـتكدان   ئقا التحه ق المشـتردا ودور ق في محقفحا الجريما المظمما ر ر النطظةا"ل ويةـّ

ظقظري : داة  و  نرويقةقي المدعةا ال قماي ورلنة وطظةا  ندقلا الت قون في مجقم مظققشا  ذا ال ظد اثظقن م  الم
ال دالا الجظقمةا في رومقةةق  ولـتةفقةن أوب م ني المدري ال قني المديريا ال قما لمشـؤون الدولةا والت قون الهلـقميي 

 وزارة ال دم اإلاطقلةال 

تحه ق المشــــــــــــــتردـا دـكداة اـديـثا ويةِّمـا لمت جـ   ـبقلتحقةهـقا وأ رزا المـظقظرة م  رومـقةـةق أ مـةا أفرقـا ال -27
ر ر الحـدود وئــــــــــــــمـقن زيـقدة دفـقةة جمإ الم منمـقا وتبـقدلهـقل وأ ـدا رمى القةمـا الملـــــــــــــــقفـا ألفرقـا التحه ق 
المشـــــتردا في تبةـــــة، االتةـــــقالا والتظةـــــ ق والت قون  ةمق     الدوم المشـــــقرداي وتةةـــــ ر وئـــــإ الـــــتراتةجةقا 

وائـحاي وبقلتقلي تجظم ازدواجةا الجهند وإ دار المناردي وت زيز الثها المتبقدلا والتفقر   ةمق   مشـتردا أو أ داف
     أرلقة الفريق م  مكتمف النالاقا الهلقمةاي وال م  م ق رمى جمإ األدلال

وأشــــــــــقرا الُمظقِظرة إلى االلــــــــــتكدان المتزايد والظقج  ألفرقا التحه ق المشــــــــــتردا م  جقةم الةــــــــــمطقا  -28
الرومقةةاي التي ارتمدا ةهجق الـتبقيةق م  خوم إةشـقة  ذ  األفرقا في مراما مبحرة م  التحقةهقا أو طمم فت  
تحقةهقا منازيا في ال مدان الم ظةال دمق الـــتبقةت مه نلةا األدلا المةـــتمدة م  التحقةهقا المشـــتردا في المحق م 

 التحه ق في قلقاق الجريما المظمما ال ق رة لمحدودلبقرتبقر ق رظةرًا اقلمًق في تحة   ف قلةا رم    ئقا 

وأ رزا المظقظرة دور ودقلا االتحقد األوروبي لمت قون في مجقم ال دالا الجظقمةا والمةقردة التي تهدمهق   -29
ألرلـــــقمهق في الـــــتبقةا الهلـــــقاق المظقلـــــباي ودرم االجتمقرقا التظةـــــةقةا المكةـــــةـــــا إلةشـــــقة أفرقا التحه ق 

ا مهقي وإلــداة المشــنرة الهقةنةةا بشــكن ت قرم النالاقا الهلــقمةا ومه نلةا األدلاي وتنف ر األمنام المشــتردا وتشــ 
 الوزما لتشا   أفرقا التحه ق المشترداي بمق في جلم الةفر واإلققما والترجما الفنريا والترجمال

قا التحه ق المشــترداي بمق في وألهت الُمظقظرة اللــنة رمى االتجق قا الحديثا  ةمق يت مق بقلــتكدان أفر  -30
ــحنك الثظقمةا إلى  ــل الهقةنةةا الم ظةا )م  الةـ األطراف(ي وةطقق الدوم المت قوةا )م  الدوم   ددةالمت جلم األلـ

األرلــقة في االتحقد األوروبي إلى الدوم الثقلثا( وةطقق الجرامم المشــمنلا )م  االتجقر بقألشــكقخ والمكدراا 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/3
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جرامم االقتةــــــــــقداا والجرامم الشــــــــــقم ا األخرق والجريما الةــــــــــ  راةةا(ل وأشــــــــــقرا إلى أمثما رمى إلى االاتةقم وال
 التحقةهقا المشتردا في قلقاق االرتداة الجظةي رمى األطفقم ر ر اإلةترةت واالاتةقم ر ر اإلةترةتل

هــقةنةةــا واألاحــقن واــددا الُمظــقِظرة م      التحــداــقا األ ثر شــــــــــــــ نرــًق في  ــذا الم ــدان تظنع الظمم ال -31
اإلجرامةا المت مها بجمإ األدلا وشـــــــــــــرو  الاشـــــــــــــف رظهقي واختوف مراا  التحه ق في الدوم الم ظةاي واقالا 

 التكخ ر الظقجما ر  طنم رممةقا التنيةإ والمةقم  المت مها بقلماقا المةتكدماي والحقجا إلى ترجما النثقمقل

ــقاي  -32 ــ  الممقرلـــ ــدداو ةمق يت مق بكفلـــ ــقة أفرقا المُ   شـــ ــ      أرلـــ ظقِظرة رمى أ مةا الت قون والتناصـــ
التحه ق المشــتردا م  أج  م قلجا المةــقم  ال ممةا والهقةنةةا والتشــا مةا أثظقة مراما المواها الهلــقمةاي ورمى 

قق التناصـــ  المةـــتمر لتنئـــة  متطمبقا الظمم الهقةنةةا وم قلجا المةـــقم  المت مها بقلنالاا الهلـــقمةا )مث  االتف
رمى محقن المواها الهلـقمةا وةه  اإلجراةاا الجظقمةا( والـتكدان ألـقل م وأدواا التحه ق المشـتردا أو المنادة 

  ةمق     ال مدان المشقردال

ووصـــــــــــف المظقظر م  إاطقلةق   ئقا التحه ق المشـــــــــــتردا بكةهق أداة م تارة تمث  ةهما ةنعةا في مجقم  -33
ةا بقلدرجا األولى ولةةــــت قلــــقمةال وأشــــقر إلى أن إمحقةقا  ذ  اله ئقا مث رة الت قون الهلــــقميي و ي قفزة ثهق 

لإلرجقك ولاظهق ال تزام   ر مةــتاشــفا إلى اد د  ر وأةلي في النقت الذي لم ت د  ةل اآللةقا التهم داا لمت قون 
ظةـــق لتظف ذ ال ممةقا الدولي دق ةا للـــمقن تحه ق الت قون الهلـــقمي الف قم واآلةيي ال امح  اتبقع ةه  تحه ق م

 رمى ةحن آةي إال في لةقق  ذ  األفرقال

وأشــــقر الُمظقِظر إلى أنَّ أفرقا التحه ق المشــــتردا امح  أن ُت ت ر مف دة لماقاا رظدمق تتطمم اإلجراةاا  -34
بقلت قون مإ  دث رةتظطني رمى متطمبقا المت مها بجرامم خط رة جاا طقبإ ر ر وطظي إجراة تحقةهقا صــــــــــــــلبا 

دوم أخرق )تحقةهقا د رق ر ر الحدود(ي ورظدمق تهتلـــــــــي ظروف الهلـــــــــةا اتكقج إجراةاا مظةـــــــــها في الدوم 
 الم ظةا )تحقةهقا مترابطا تتطمم التظة ق  ةمق   ظهق(ل

إلى ب ض االرتبقراا ال ممةا التي ال يظباي إ فقلهق رظد ته ةم الحقجا إلى إةشـقة  أالـقً  وأشـقر المظقظر -35
فريق تحه ق مشـــتركي بمق في جلم مدق ت هد وتطنر الشـــبحا أو األةشـــطا اإلجرامةا التي يت    التحه ق بشـــكةهقي  

  التحقةهــقا في تمــم ورــدد وت هــد تــدا  ر التحه ق التي يت    اتكــقج ــق في الــدوم الم ظةــاي ومةــــــــــــــتنق التراب،    
رمى أ مةا وئـإ خطا تظف ذاا ووجند طرامق مشـتردا ألخذ األدلال وفي  ذا الةـددي أوئـ   أالـقً   الدومل وشـدد

مةكلا  أي –مظذ مراما جمإ األدلا   -أن المروةا التي تتةحهق أفرقا التحه ق المشتردا تتة  لممحهه   أن يتنق نا 
 مظقلبا لهقل تت مق بقلمه نلةا وأن اجدوا الحمنم ال

وردز المظقظر رمى ألــــق  إةشــــقة أفرقا تحه ق مشــــترداي بم ظى أي اتفقق     األطراف المهتما يظمم  -36
مةـــقم  م  ق    تشـــح   الفريقي ومنئـــنع التحه ق والارم مظلي والهناة   المظطبهاي والفترة المشـــمنلا بقالتفققي 

تناصـــــــــ ي والتاقلة  الوزمال وأشـــــــــقر إلى االتفقق ومةـــــــــقم  أخرقي بمق في جلم الـــــــــتكدان األلـــــــــمحاي ولاقا ال
الظمنججي لفريق التحه ق المشـترك المتقض رمى المنقإ الشـبحي لندقلا االتحقد األوروبي لمت قون في مجقم ال دالا 
الجظقمةاي الذي اةـتكدن دكلـق  مشـترك   ر ممزن امح  لمممقرلـ   أن احةفن  لتم ةا االاتةقجقا الكقصـا لمهلـةا 

ــقف أن  ذا الظمنجج  الم ظةال ــقا مإ الدوم   ر  أث توأئــــــ ــًق لممظققشــــــ ــقلــــــ ــح  ألــــــ أةل مرن بمق  ةل الافقاا لةشــــــ
د ــدِّ ــل الهقةنةةا المكتمفال وشــ ــى مإ األلــ ــقرل لب ض التا ة  ل تمقشــ ــقة في االتحقد األوروبيي مإ إخلــ  األرلــ

 المشتردالرمى أ مةا شبحا الك راة النطظ    الم ظ    بكفرقا التحه ق  أالقً 

وأشــــــقر المظقظران إلى األاحقن جاا الةــــــما م  الةــــــحنك المظطبها في  ذا المجقمي رمى الةــــــ  دي   -37
ــقم  الجظقمةا  والمقدة  13اإلقمةمي والدولي )المقدة  م   20م  االتفقيةا األوروبةا لممةـــــــــقردة المتبقدلا في المةـــــــ

والهرار  ها بقلمةـــــــــــقردة المتبقدلا في المةـــــــــــقم  الجظقمةا ال روتندنم اإلئـــــــــــقفي الثقةي لوتفقيةا األوروبةا المت م
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بشــــــــــــــكن أفرـقا التحه ق المشــــــــــــــتردـا   2002ازيران/ينةـةل  13الةــــــــــــــقدر في   اإلطـقري لمجمل االتحـقد األوروبي
(2002/465/JHA)   م  اتفــقيةــا األمم  9)ج( م  المــقدة  1م  اتفــقيةــا الجريمــا المظمَّمــا  والفهرة  19والمــقدة

ــظا  المتحدة لمحقفح راا والمؤثِّراا ال همةا لةـــــــ ــروع في المكدِّ م  اتفقيةا  49  والمقدة 1988ا االتجقر   ر المشـــــــ
 األمم المتحدة لمحقفحا الفةقد(ل

وفي المظققشـــــــــا التي تمت جلمي أشـــــــــقر ب ض المتامم   إلى الُظه  التشـــــــــريلةا النطظةا إزاة التحقةهقا  -38
م جاا الةـــــما واالتفقققا أو الترت بقا الثظقمةا واإلقمةمةا بشـــــكن المشـــــترداي واإلصـــــواقا الجقريا لتظقوم الجناة 

م  اتفقيةا الجريما المظمماي فهد  19و 18التحقةهقا المشـتردال وفي ا   لـمم بك مةا التظف ذ المشـترك لممقدت   
يي رمى أن الــت    أالــًق م      الممقرلــقا الجديدة الــتكداُن اتفقققا ةمنججةا رمى الةــ  دي  الثظقمي واإلقمةم

ُتاةَّ ي اةــــم االقتلــــقةي مإ االاتةقجقا الهقممال وأشــــ ر إلى االتفقق اإلطقري لمت قون     الدوم األطراف في 
آك/أ ةــطل  2الةــنق الجظنبةا المشــتردا والدوم المظتةــبا م  أج  إةشــقة أفرقا تحه ق مشــترداي الذي ُأقر في  

 ( 2) ل2020أاقر/مقين  22ي ودخ  ا ز الظفقج مظذ 2010

أمثما لم ممةقا والتحقةهقا المشـتردا الظقجحاي بمق في جلم الهلـقاق التي أدا إلى  خوم االجتمقع  وررئـت  - 39
تةــــــمةم تجقر المكدراا إلى الدولا الطقلبال وجدر أاد المتامم   م      الممقرلــــــقا الج دة تنا د ممقرلــــــقا التحه ق  

تظةــــــ ق ال ممةقا اإلقمةمةا ئــــــد ال ةــــــقبقا والجمقرقا اإلجرامةا رمى الةــــــ  د اإلقمةمي وإةشــــــقة واداا خقصــــــا ل 
المظممال وأّ د متامم آخر فقمدة تشـــــــقطر الم منمقا تمهقمةق م  خوم قظناا الت قون الهقةنةيي خةـــــــنصـــــــق في اقالا  

قما لممدر    التحقةهقا المتنازيال وأشـــــــــــقر أاد المتامم   إلى الدرم الذي تهدمل الرابطا الدولةا ألرلـــــــــــقة الظةقبقا ال  
 الكط رةل  ال قم   في  مد  في مجقم محقفحا الجريما المظمما أو   ر ق م  الجرامم 

وأشـــقر المتاممنن إلى االرتبقراا ال ممةا التي ال يظباي إ فقلهق في جمةإ مراا  التحقةهقا المشـــتردال  -40
التفقققا جاا الةـما المظشـئا لفريق وفي  ذا الةـةققي لـم، اللـنة رمى إدراج أاحقن بشـكن الترت بقا المقلةا في ا

رمى أ مةا ته ةم ويةق  أثر أفرقا التحه ق المشتردا رظد إ وقهقل ولناظ  أالقً  مشتركل وشدد المتاممنن تحه ق 
أن الته ةم يظباي أن اجري بطريها مظمماي الـــــــتظقدا إلى الدرو  المةـــــــتفقدة م  جقةم أفرقا التحه ق المشـــــــتردا 

 تنصمت إل هقلوإلى الظتقم  التي 

ــقم  التي امح   هق لإلةتربنم أن  -41 ــ   والنلـ ــقر أاد المتامم   إلى الةـ ــتردا ت وأشـ درم أفرقا التحه ق المشـ
ةةـر الت قون الدولي الذي اشـم  ألـقل م التحري الكقصـال وفي  ذا الةـددي أشـقر إلى أن اإلةتربنمي  نصـفهق ت و 

رد منظفي االتةقم النطظ    واألجقةم في ال مدان المشقرداي رلنا في أفرقا التحه ق المشترداي امحظهق أن تةق
مظهق تنف ر خ رة محددة ودرم في مجقم التحه قي بمق يتظقلــــــــــم مإ الط ة ا المحددة لمجريما ومتطمبقا  بةــــــــــ  

اإلةتربنم رمى  لـقرا  والـتكدان قنارد  ةقةقا  24ال مد الذي اطم هق  وةشـر المنظف   المتكةـةـ   في  لـنن 
أفلـــــ  ةحن ممح ل ورووة رمى جلمي جدر أن اإلةتربنم تةةـــــر تبقدم الرلـــــقم  وبةقةقا الشـــــرطا رمى ةحن آةي  

قألشــــكقخ المطمنب   وال ةقةقا  ب شــــ قراا  اإل    ال مداني بمق في جلم بةــــمقا األصــــقبإ والةــــنر الفنتن را ةا و 
 المةروقال المت مها  نثقمق الةفر المةروقا والمفهندة والةةقراا

  
 مناقشة للنظر فيها مستقبالنقاط   

ــته وي ولم يظققشــــــــهق  -42 رمى ئــــــــنة مق جرق في االجتمقعي ادد الرمةل ةهقطق لممظققشــــــــا لمظمر ف هق مةــــــ
المشــــقردنن ولم يتفقوئــــنا بشــــكةهقل وأرربت ب ض النفند ر  ر  تهق في أن احنن في مهدور ق إ داة ت مةهقا في 

   المظققشا  ذ ي و ي دمق يمي:مراما الاها بشكن ةهق

 

 (2) www.mercosur.int/en/ل 
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تشــجإ الدوم األطرافي ا ثمق دقن جلم ممحظق وئــروريقي رمى الــتكدان التحقةهقا المشــتردا  )أ( 
 شـح  اديث م  أشـحقم الت قون الدولي لزيقدة ف قلةا التحقةهقا ر ر الحدود وتةـري هق بشـكن أولـإ ةطقق ممح   

المتبقدلا أو اللـــــــــــــتامقلهق  ويظباي لمدوم األطرافي رظد يةقمهق  م  الجراممي د دي  لطمبقا المةـــــــــــــقردة الهقةنةةا 
 ذلمي أن تانن ققدرة رمى التةــــــــرف بةــــــــرراي مإ مرارقة أن الم منمقا أو األدلا التي يت    الحةــــــــنم رم هق  

 تانن متقاا إال لفترة زمظةا محدودة  ال قد

اتفقيةا الجريما المظمماي  م    19رمى مناصـــــــما الـــــــتكدان المقدة  أالـــــــقً   تشـــــــجإ الدوم األطراف  )ك(  
ــق  ققةنةي لمتحقةهقا   ــقةي دكلـ ــم االقتلـ ــتنق الدولي واإلقمةمي والثظقميي اةـ ــقريا رمى المةـ ــحنك الةـ و  ر ق م  الةـ
المشــتردا  ول مهق تندي رظد يةقمهق  ذلمي وئــإ اتفقققا ةمنججةا أو الــتكدان االتفقققا الهقمما رمى المةــتنق اإلقمةمي  

 ق مشترداي ومناصما ت مةمهق رمى لمطقا الهلقة واالدرقة ال قن وإةفقج الهناة   المكتةا  بشكن إةشقة   ئقا تحه  

ــجإ الدوم األطراف )ج(  ــقً   تشــ ــتفقدة في م دان  أالــ ــقا والدرو  المةــ ــ  الممقرلــ رمى تبقدم أفلــ
م  االتفقيةا  وفي  ذا الةـددي يظباي التشـديد رمى  19التحقةهقا المشـترداي وال لـةمق تمم المت مها  تظف ذ المقدة 

 ته ةم ةتقم  التحقةهقا المشتردا رمى ةحن مظممي فلو ر  يةق  ةجقض التحقةهقا وف قل تهق اإلجمقلةا 

ــقة أو المدر   ال قم   أو منظفي  ()د  ــ ر أةشـــــطا تدريم الهلـــ تشـــــجإ الدوم األطراف رمى تةةـــ
 إةفقج الهقةنن أو   ر م م  الممقرل   المشقرد   في التحقةهقا المشتردا 

ــمطقتهق المكتةـــا مظذ  ) ـ(  يظباي لمدوم األطراف أن ت زز الثها واالطمئظقن المتبقدل    ةمق     لـ
 التكطة، لتكةةص فريق تحه ق مشترك أو   ئا تحه ق مشتردا  المراما األولى م  

يظباي لمدوم األطراف أن تاف  الحفقظ رمى قظناا االتةـــقم رمى الظحن المظقلـــم في جمةإ  )و( 
مراا  التحقةهقا المشــتردا بارم تحديد الةــمطقا المكتةــا في الدوم المت قوةا رمى ةحن الــتبققي  وم قلجا 

ــقم  ال ممةا والهق ــقض المةـ ــكن المتطمبقا الهقةنةةا ومتطمبقا اإلفةـ ــةحقا بشـ ــ ر تهدام تنئـ ةنةةا وال ممةقتةا  وتةةـ
الناجبا التط  ق  والتامم رمى التحداقا ال ممةا أو المنئـــــنعةاي مث  تمم المرتبطا بقلهةق   والمبقدخ المكتمفا 

ى الف   النااد مرت  ي ومه نلةا األدلا لمتحه ق أو المت مها بقلنالاا الهلقمةاي وم دأ ردن جناز محق ما المتهم رم
 المتحة  رم هق م  خوم التحقةهقا المشتردا في المحق م 

ــه وا التي تهدمهق اله ئقا أو  )ز(  ــتفقدة م  المنارد والتةـــ ــجإ الدوم األطراف بهنة رمى االلـــ تشـــ
ــقمةا اآللةقا اإلقمةمةاي ومظهق ودقلا االتحقد األوروبي لمت قون في مجقم ال دالا الجظق ــبحقا الهلــــ مةاي ودذلم الشــــ

وشـبحقا إةفقج الهقةنن الهقمماي لت زيز تظةـ ق التحقةهقا المشـتردا في جمةإ المراا ي م  التكطة، إلى اإلردادي 
 وم  التشا   إلى اإلةهقة والته ةم 

ا تشـجإ الدوم األطراف رمى إدراج أاحقن أو  ظند بشـكن الترت بقا المقلةا في اتفقققتهق المت مه )ض( 
بقلتحقةهقا المشترداي اةم االقتلقةي بطريها مرةا لمةمقض بقلت دي ي بغةا وئإ إطقر وائ  بشكن تكةةص 

 التاقلة ي بمق في جلم تاقلة  الترجما و  ر جلم م  الظفهقا التشا مةا المتحمما خوم التحقةهقا المشتردا 

ــ  رممهـق لجمإ م منمـقا ر  الهناة   أ ) (  و الترت ـبقا المظطبهـا رمى يظباي لألمـقـةا أن تناصــــــــــــ
المةــــتنق النطظي واإلقمةمي التي تظمم الجناةم جاا الةــــما بقلتحقةهقا المشــــترداي وإتقاا تمم الم منمقا رمى 
 ناـبا إدارة الم ـقرف الم روفـا ـبقلــــــــــــــم  ناـبا المنارد اإللاتروةـةا والهناة   المت مهـا ـبقلجريمـا ) ناـبا "شــــــــــــــ رلنك"(  

دتقبا طمبقا المةــقردة الهقةنةةا المتبقدلا التي أر د تطنير قي والتي تتلــم  جمما  ومناصــما ت زيز الــتكدان أداة 
أمنري مظهق إرشـقداا بشـكن دةفةا صـةق ا طمم لممةـقردة الهقةنةةا المتبقدلا بارم إجراة تحه ق مشـتركي ا ثمق 

 احنن جلم ئروريق 
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واإلرشقداا جاا الةما المظ ثها  5/8المؤتمر التظقدا إلى التنصةقا الةقبها الناردة في قرار   )ي( 
ر  مداوالا الفريق ال قم ي يظباي لألمقةا أن تلــــــــــإي ر ظق  تنافر المناردي مةــــــــــفنفا تحدد المةــــــــــقم  الهقةنةةا  

ــقـم ي  19وال ممـةا التي امح  أن تـثقر في لـــــــــــــــةقق تظفـ ذ المـقدة  م  االتفـقيـةاي ودـذلـم امنال محتممـا لتمـم المةــــــــــــ
ثمـا "مظهحـا" ر  ترت بـقا أو اتفـققـقا أ رمتهـق دوم أطراف لـذلـم الارمي أو مجمنرـا م  اشــــــــــــــمـ  تجمةإ أم بمـق

 ل19المبقدخ التنج هةا الهقةنةةا وال ممةا والتظف ذاا بشكن تظف ذ المقدة 

  
 التعاون الدولي الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري الخاصة -باء 

الم ظنن  3تمنز/ينلةــلي في  ظــد جــدوم األرمــقم  8ة في ةمر المؤتمري في جمةــــــــــــــتــل الثــقلثــاي الم هند -43
"الت قون الدولي الذي يظطني رمى الـــــتكدان ألـــــقل م التحري الكقصـــــا"ل وتنلى تةةـــــ ر المظققشـــــا انم  ذا ال ظد 

 ي النزير المةتشقري وزارة الداخمةاي ألترالةقلم  امق المظقظر لتةف  

 تةــــــ هق  مد  في رممةقا التةــــــمةم المراقم م  أج  محقفحا الجريما وأشــــــقر الُمظقِظر إلى الك رة التي ا -44
ر ر النطظةال وأشـقر إلى أن  ذ  التجربا دقةت متةـها رمى مر الةـظ  ي ا ث شـممت منظفي إةفقج الهقةنن رمى 
ــم  مجقم  ــمطقا مرايبا الحدود والجمقركل ويشــ ــتنق النالاقا أو األققلةمي ودذلم لــ ــتنق االتحقدي ورمى مةــ المةــ

ت ـقون  ـذا مجمنرـا متظنرـا م  الةــــــــــــــمطـقا المت ـقوـةاي التي قـد تانن م  لــــــــــــــمطـقا إةفـقج الهـقةنن الجـظقمي أو ال
الجمرديل ورووة رمى جلمي وبقإلئــــــــــقفا إلى االتفقققا الظمنججةا المت مها بقلمةــــــــــقردة المتبقدلا في المةــــــــــقم  

م الجمقرك تظص رمى الت قون وتبقدم النثقمق اتفقققا لممةــقردة الهقةنةةا المتبقدلا في مجق أالــقً  الجظقمةاي  ظقك
 أو األدلا المت مها بقلشحظقا ر ر الحدودل

وأوئــــــــــــــ  الُمـظقِظر أنَّ رممـةقا التةــــــــــــــمةم المراقم ُت ت ر طريـها مهمـا لمت ـقون الدولي م  أج  ت ط    -45
األجظ ةاي خةــــنصـــًق أةشــــطا الجمقرقا اإلجرامةا المظمَّما وتبقدم الدرو  المةــــتفقدة م  الت قون مإ الةــــمطقا  

د رمى أ مةا الت قون وتبقدم الم منمقاي ال لةمق   ةمق يت مق بقالتجقر   ر المشروع بقلتبغل وفي  ذا الةةققي شدَّ
 في ئنة التطنر المتزايد لمجمقرقا اإلجرامةا المظمما والجهند التي ت ذلهق م  أج  تجظم الاشف رظهقل

المتمثما في   ا ل ممةقا التـةمةم المراقمي مإ الترد ز رمى األ داف المـشتردا وـشدد الُمظقِظر رمى اإلدارة الف َّقل  - 46
ــمى "اإلجران   ر المتظقظر" في اقلا االتجقر   ر  ــتهداف مزااق الجمقرقا اإلجرامةا المظمَّماي رمى الر م ممق ُاةـــــ الـــــ

 ال مدانل  مةإ المشروع بقلتبغي ةمرًا ل دن خلنع  ذ  الةم ا لظفل المنام  التظمةمةا واله ند في ج 

وأشـــقر المظقظر إلى أن تدا  ر التةـــدي المظقلـــبا م  ا ث التنق ت في المروف الطقرما تتةـــم بك مةا  -47
قةـنقي ولذلم فقلتظةـ ق الج د شـر  ألـقلـي لتحه ق ةتقم  أفلـ ل وشـدد رمى ئـرورة تجقوز الترت بقا التشـا مةا 

المتبقدل  ي وال لــــــةمق  ةمق     المحهه  ل دمق أقر بك مةا وإيوة األولنياي بطريها أ ثر شــــــمنالي لمثها واالطمئظقن 
ئــــــــمقن مه نلةا األدلا المةــــــــتمدة م  رممةقا التةــــــــمةم المراقم في اإلجراةاا الجظقمةا الواهاي ةمرًا الختوف 

 المتطمبقا الهقةنةةا والمت مها بقإلفةقض  ةمق     ال مدانل

التحري الكقصـــــاي وخةـــــنصـــــق   ل مألـــــقوفي المظققشـــــقا التي تمت جلمي شـــــدد المتاممنن رمى جدوق  -48
رممةقا التةـــــــــــمةم المراقمي مشـــــــــــ ري  في النقت ةفةـــــــــــل إلى أن الت قون الدولي في التحه ق في جرامم م  ق    

التحه ق أو جمإ الم منمقا  االتجقر بقلمكدراا قد اةـــتمزن وئـــإ أطر وترت بقا ققةنةةا مظةـــها بقلظمر إلى مهقن
االلـتكبقريا التي تلـطمإ  هق اله ئقا التشـا مةا التي قد تكتمف والاقتهق وصـواةقتهق الهقةنةةا م   مد إلى آخرل 
وأ مغ متاممنن آخرون ر  تشــــــري قا  مداةهم المت مها بكلــــــقل م التحري الكقصــــــا أو اإلطقر التشــــــري ي الكقخ 

 رهق وتظمةم المةقم  المت مها بحمقاا ال ةقةقا الشكةةال تحديث شح  األدلا المه نلا وةن 
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وأقر دث ر م  المتامم   بقلقةما الملــــــــقفا اللــــــــتكدان ألــــــــقل م التحري الكقصــــــــا في دشــــــــف الجرامم  -49
الكط رة ومظ هق والتحه ق ف هق ومواها مرتا  هق قلـقمةقي بمق في جلم االلـتاوم واالرتداة الجظةـةقن الممقرلـقن  

ل وأشـقر أاد المتامم   إلى الـتكدان االتفقيةا في م قلجا االتجق قا الجديدة المةـتجدة في الجريما رمى األطفقم
ــ  راةةال  ــروع بقألدويا والمظتجقا الط ةا المزيفا والجرامم الةـــــــــ المظمماي مث  الجريما ال  ئةا واالتجقر   ر المشـــــــــ

المشــــــــفرة م  أج  م قلجا الةــــــــوا وأ رز متامم آخر أ مةا ارترام االتةــــــــقالا وفم شــــــــفراا االتةــــــــقالا  
المنجندة     الجريمـا المظممـا ر ر النطظةـا واإلر ـقك م ـقلجـا ف ـقلـال وأ ـد أاـد المتامم   رمى أنَّ ألـــــــــــــــقل ـم 
التحري الكـقصـــــــــــــــا يظباي أن يظمر إل هـق بـقرتبـقر ـق م      تـدا  ر ال ـدالـا الجظـقمةـا وإةفـقج الهـقةنن المتكـذة بغةـا 

هـق المةــــــــــــــتنق المتهـدن م  التطنر التظمةمي والمـقلي لمجمـقرـقا اإلجرامـةا المظمَّمـا مناجهـا التحـدـاقا التي اطرا
والرواب، الهــقممــا     الجريمــا المظمَّمــا والجرامم األخرقي مثــ  تمنيــ  اإلر ــقك أو التــكث ر   ر المشــــــــــــــروع رمى 

لــــــمحا الظقرياي لاظل أشــــــقر اله ئقا ال منمةال وأ د أاد المتامم   مجددا أ مةا االتفقيةا في محقفحا االتجقر بقأل
رمى أ مةا التم  ز     مةؤولةقا   مشدداً أالًق إلى المكقطر المرتبطا ب ممةقا التةمةم المراقم في  ذا الم داني 

 الةمطقا الم ظةا وااتران الةةقدة النطظةال

ــقر أاد المتامم   إلى قرار الجملةا ال قما  - 50 ــتكدان تاظنلنجةق الم منمقا    247/ 74وأشــــــــ ــكن محقفحا الــــــــ بشــــــــ
واالتةـــــــــقالا أل رام إجرامةاي الذي يظص رمى جمما أمنر مظهق إةشـــــــــقة الجملةا ال قما لجظا خ راة احنمةا دولةا 
ــقمما بشـــــكن محقفحا الـــــتكدان تاظنلنجةق   مكةـــــةـــــا مفتناا ال لـــــنيا تمث  جمةإ المظقطقي لنئـــــإ اتفقيةا دولةا شـــ

لم منمقا واالتةـــــــــقالا أل رام إجرامةال وفي  ذا الةـــــــــةققي أشـــــــــ ر إلى الجهند الم ذولا اقلةق م  أج  رهد دورة ا 
 المه مال  تظمةمةا لمجظا المكةةاي وفهق لمهرار المذدنر أرو ي  هدف االتفقق رمى مكط، وطرامق ألةشطتهق 

صـ  في اهنق اإلةةـقني واللـروري وشـدد ب ض المتامم   رمى ئـرورة وجند األلـق  الهقةنةيي المتك -51
ــقل م التحري  ــتكدان ألـــــ ــقا الج دة في مجقم الـــــ ــددي لناظ أن الممقرلـــــ ــريال وفي  ذا الةـــــ إلجراة تحقةهقا لـــــ
الكقصــا يظباي أن تتمحنر انم امقاا اهنق اإلةةــقن وااتران لــةقدة الهقةنن وااللــتظقد إل همقي بمق اشــم  الظمر 

د رمى أن التحقةهقا يظباي أن تكلـــإي في مبقدخ الشـــرعةا وتفنيض الةـــمطا والت  ظقلـــمل ورووة رمى جلمي شـــدِّ
رظد االقتلــــقةي لشــــرو  وئــــمقةقا تظص رمى الحمقاا المظقلــــبا لحهنق اإلةةــــقن والحريقاي بمق في جلم آلةقا 

 اإلشراف الهلقمي أو اإلشراف المةته ي والج ري وامقاا ال ةقةقا المومما وخةنصةا األفرادل

تامم   رمى ئــرورة التكطة، والتظةــ ق في المراا  األولى م  التحقةهقاي للــمقن أن تانن وشــدد أاد الم  - 52
ــئا ر  امقاا اهنق اإلةةــــقن ومرارقة األصــــنم الهقةنةةاي بمق في   الةــــمطقا المكتةــــا رمى رمم بقله ند والحدود الظقشــ

قةة في التكدان األدلا المةتمدة م  جلم آلةقا اإلشراف الهلقميل ولناظ أن  ذا اإلدراك قد أث ت أةل افلي إلى الاف 
 ال ممةقا الةريا أو التكدان ألقل م تحري خقصا أخرق في اإلجراةاا الجظقمةا وإجراةاا تةمةم المطمنب   الواهال 

ي أشـــــقر ب ض المتامم   إلى الطقبإ الكقخ التحريقاالمةـــــتكدما في  األلـــــقل مودون إ فقم مكتمف  -53
ــح  د  ري  لتمم ــنع آخذ في التطنر وم هد بشـ ــ ر إلى أن  ذا المنئـ ــتكدما في جمإ األدلا اإللاتروةةال وأشـ المةـ

ةمرًا لمط ة ا الهشـــــــــــــا لألدلا اإللاتروةةا والتدا  ر واالاتةقطقا الكقصـــــــــــــا التي يظباي اتكقج ق م  أج  تنثةههق  
فمهق وتبقدلهقل وم      التحداقا الهقمما في  ذا الةـــــدد صـــــ نبا إاجقد تنازن     تهدام  ذ  األدلا وجم هق وا

ومه نل تهـق في المحـق مي واالختوفـقا المنجندة     الم منمـقا االلــــــــــــــتكبـقريـا وم ـقلجتهـق لاي تةــــــــــــــظف دـكدلـا 
 داممقلإلاتروةةاي والحقجا إلى مرارقة امقاا اهنق اإلةةقن واللمقةقا اإلجرامةا 

وم  التحداقا التي تطراهق ألــــقل م التحري الكقصــــا اختوف المراا  التي وصــــمت إل هق ال مدان م   -54
ــم   ذا التظنع تبقيظق في  ــمال ويشـ ــري قا جاا الةـ ــإ التشـ ــقالا ووئـ ــتكدان تاظنلنجةق الم منمقا واالتةـ ا ث الـ

ــرو  الهقةنةةا المظطبها ر ر مكتمف الظمم الهقةنةةاي وم  ثمي  ــقل م التحري التي ث ت أةهق مف دة في الشــــ فإن ألــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
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دولا مق قد ال اةم   هق في دولا أخرق  واتةقع مجمنرا ال هنبقاي ال لةمق في اقلا الجرامم المرتابا في ال  ئا 
الرقمةـا  وارتفـقع رـدد اإلجراةاا الجظـقمةـا أو إجراةاا التحه ق الجـقري  هـق ال مـ  وأثر ـق رمى اهنق اإلةةــــــــــــــقن 

لـــــــــــــقلـــــــــــــةا  ووجند ،ةق   مكتمفا إلةفقج الهقةنني مهترةا بمةـــــــــــــتنيقا متفقوتا م  المنارد الوزماي والحريقا األ
 ا  ق ال م  المشترك في التحقةهقا ر ر الحدودل  ممق

ــقا -55 ــقً   ودارا المظققشــــ ــقم  الجظقمةاي  أالــــ انم دور الهطقع الكقخ في م دان الت قون الدولي في المةــــ
حري الكقصــــال وُج ر مثقالن خقصــــقن في  ذا الةــــدد: إشــــراك المةــــقرف خةــــنصــــق رظد الــــتكدان ألــــقل م الت 

ــرورة  ــةققي ئـ ــقردة الهقةنةةا المتبقدلا  وفي  ذا الةـ ــقا المقلةا في التحقةهقا المقلةا ر ر الحدود والمةـ ــةـ والمؤلـ
الدرقة ال قن  امتثقلهق لمتطمبقا الم ق داا والهناة   المحمةا المظطبها  ةمق يت مق  ت قوةهق مإ لمطقا التحه ق وا

ودور مهدمي خدمقا االتةـــــــــقالا في تكم   األدلا اإللاتروةةا م  أج  دشـــــــــف الجرامم والتحه ق ف هق ومواها 
مرتا  هـق قلــــــــــــــقمـةقي ودةفـةا تكث ر جلم الدور رمى الت ـقون الدوليي إمق م  خوم الت ـقون المـبقشــــــــــــــر مإ مـهدمي 

 لالكدمقا أو م  خوم الةمطقا المردزيا لمدوم الم ظةا

وشــــدد دث ر م  المتامم   رمى الحقجا إلى تبقدم أفلــــ  الممقرلــــقا م  ا ث ألــــقل م التحري الكقصــــاي   - 56
خةنصق في لةقق الت قون الدوليي وأ دوا م  جديد أ مةا تحة   قدراا الةمطقا النطظةا في  ذا المجقمل وفي  ذا 

ــطمإ بل المحتم في تهدام الم  ــددي ُأ رز الدور المحنري الذي الــ ــقر أاد المتامم   الةــ ــقردة التهظةال وأشــ ــقً  ةــ إلى  أالــ
األثر المةــــــــــــته مي آللةا الــــــــــــت رام تظف ذ اتفقيةا األمم المتحدة لمحقفحا الجريما المظمما ر ر النطظةا وال روتندنالا  

ــت ر ئـــــــا م  1/ 9الممحها  هقي التي ُأةشـــــــئت بمنجم قرار المؤتمر  ــتبقةا ااتةقجقا الدوم األطراف المةـــــ ــكن الـــــ ي بشـــــ
 الجظقمةال  قردة التهظةاي ودذلم ل   وولقم  تم  تهق في م دان الت قون الدولي في المةقم  المة 

  
 مناقشة للنظر فيها مستقبالنقاط   

رمى ئــــــــنة مق جرق في االجتمقعي ادد الرمةل ةهقطق لممظققشــــــــا لمظمر ف هق مةــــــــته وي ولم يظققشــــــــهق   -57
النفند ر  ر  تهق في أن احنن في مهدور ق إ داة ت مةهقا في المشــــقردنن ولم يتفقوئــــنا بشــــكةهقل وأرربت ب ض 

 مراما الاها بشكن ةهق  المظققشا  ذ ي و ي دمق يمي:

م  االتفقيةاي اةم االقتلقةي   20تشجإ الدوم األطراف رمى االلت قةا بشح  أ  ر بقلمقدة   )أ( 
كدان الةـــــحنك اإلقمةمةا األخرق  كلـــــق  ققةنةي لمت قون الدولي الذي اشـــــم  ألـــــقل م التحري الكقصـــــا  والـــــت 

المظطبهـا واالتفـققـقا أو الترت بـقا الثظـقمةـا أوي في اـقلـا رـدن وجند مثـ   ـذ  االتفـققـقا أو الترت بـقاي الــــــــــــــتكـدان 
 ألقل م التحري الكقصا رمى ألق  د  اقلا رمى ادةي م  أج  ت زيز الت قون في  ذا الم دان 

ــجإ الدوم األطراف )ك(  ــقً   تشــ ــتفقدة في مجقم  تبقدمرمى  أالــ ــقا والدرو  المةــ ــ  الممقرلــ أفلــ
 م  االتفقيةا  20ألقل م التحري الكقصاي وال لةمق تمم المت مها  تظف ذ المقدة 

تشـــــجإ الدوم األطراف دذلم رمى تةةـــــ ر أةشـــــطا التدريم لفقمدة الهلـــــقة أو المدر   ال قم   أو   )ج(  
قمم   في مجقم تط  ق ألــقل م التحري الكقصــا أو اإلشــراف رم هقي  منظفي إةفقج الهقةنن أو   ر م م  الممقرلــ   ال  
ــتكدان تمم  ــقم  المت مها بقلــــ ــقل م مإ مرارقة ت هد المةــــ ــنم رمى األدلا اإللاتروةةاي  األلــــ ــا  ةمق يت مق بقلحةــــ ي خقصــــ

 نمقا واالتةقالا  ودذلم مرارقة مكتمف مراا  التطنر التي وصمت إل هق ال مدان م  ا ث التكدان تاظنلنجةق الم م 

ــ ق في مراما مبحرة م  مراا  التكطة،  )د(  ــقم والتظةـ ــجإ الدوم األطراف رمى ت زيز االتةـ ُتشـ
 لمت قون  ةمق   ظهق م  أج  ئمقن التكدان األدلا بف قلةاي بمق في جلم في قلقاق تةمةم المجرم   )المطمنب  ( 
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ــًق يظباي لمدوم األطرافي لدق الــــتكدامهق ألــــقل م التح ) ـ(  ري الكقصــــاي أن تنلي ا تمقمًق خقصــ
لممةــــــقم  المت مها بقلمةــــــقةلا وئــــــرورة ااتران االرتبقراا المت مها بقلةــــــةقدة النطظةاي ةمرًا بقلكةــــــنخ لمكطر 

 المحتم  رمى الجمهنري ال لةمق  ةمق يت مق ب ممةقا التةمةم المراقم 

لتحري الكقصـــــا في المحق مي بغةا ئـــــمقن مه نلةا األدلا المةـــــتمدة م  الـــــتكدان ألـــــقل م ا )و( 
يظباي أن اكلـــإ  ذا االلـــتكداني رمى الةـــ  د النطظي وفي لـــةقق الت قون الدولي دذلمي لملـــمقةقا المت مها 
بحهنق اإلةةــقني بمق في جلم ااتران مبقدخ الشــرعةا وتفنيض الةــمطا والتظقلــمي فلــًو ر  ئــمقةقا اإلشــراف 

 الهلقمي أو اإلشراف المةته  

إ  )ز(  الدوم األطراف بهنة رمى الظمر في اهنق اإلةةـقن رمى الظحن المظقلـمي بمق في جلم ُتشـجَّ
خقصـــا لمحقفحا الجريما ر ر  تحرم الـــتكدان ألـــقل  الحق في الكةـــنصـــةاي رظد ةشـــر أفرقا تحه ق مشـــتردا و 

 ( 3) النطظةا والجريما المظمماي ألن جلم قد اةهم في االلتكدان الف قم لتمم األلقل م 

يظباي  ذم مزيد م  الجهند للــمقن أن يتمح  الهطقع الكقخ م  االئــطوع  دور رمةةــي   )ض( 
قصــــاي مإ مرارقة التحداقا التي في ب ض الحقالا في م دان الت قون الدولي رظد الــــتكدان ألــــقل م التحري الك

مي خدمقا االتةــــــقم لتكم   األدلا اإللاتروةةا بغةا الاشــــــف ر  الجرامم والتحه ق ف هق  ت ترم الت قون مإ مهدِّ
ومواها مرتا  هق قلـــــقمةاق  واشـــــتراطقا الهناة   والم ق داا المحمةا المت مها بقلمةـــــقردة الهقةنةةا المتبقدلا التي 

 ؤلةقا المقلةا تشم  المةقرف والم

واإلرشقداا جاا الةما المظ ثها  5/8التظقدا إلى التنصةقا الةقبها الناردة في قرار المؤتمر  ) ( 
ر  مداوالا الفريق ال قم ي يظباي لألمقةا أن تلــــــــــإي ر ظق  تنافر المناردي مةــــــــــفنفا تحدد المةــــــــــقم  الهقةنةةا  

م  االتفقيةاي والــتكدان ألــقل م التحري الكقصــاي ودذلم   20وال ممةا التي امح  أن تثقر في لــةقق تظف ذ المقدة 
امنال محتمما لتمم المةقم ي بمق اشم  تجمةإ أمثما ر  ترت بقا أو اتفقققا أ رمتهق دوم أطراف  ةمق   ظهق بشكن 

  20ذ المقدة ي أو مجمنرا م  المبقدخ التنج هةا الهقةنةةا وال ممةا والتظف ذاا بشكن تظف  األلقل مالتكدان تمم 

ر ـظق  تنافر المناردي يظباي لألمـقـةا أن تلــــــــــــــطمإ  تحـدـيث الـهقةنن الظمنججي اـلذي وئــــــــــــــ ل  )ي( 
بشكن المةقردة المتبقدلا في المةقم  الجظقمةاي ودل   المحتم بشكن الممقرلقا الرا ظا  ( 4) 2007المحتم في رقن  

 Current Practices ي الم ظنن الكط رة والمظممـافي مجـقم المرايبـا اإللاتروةةـا في إطـقر التحه ق في الجرامم 

in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crimeالذي وئــإ في  ي
 هدف إدراج أاحقن ومناد محدثاي رمى التناليي بشكن التكدان ألقل م التحري الكقصا في جمإ  ( 5) ي2009 رقن

 اإللاتروةةاي وبشكن الت قون الدولي رمى تبقدم تمم األدلالاألدلا 

  
 مسائل أخرى  -جيم 

ــتةل الثقلثا والراب اي الم هندت   في  -58 م  جدوم  4تمنز/ينلةلي في ال ظد  8ةمر الفريق ال قم  في جمةـــــــــ
 األرمقمي الم ظنن "مةقم  أخرق"ل

 

 ل فهد اقترضCTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.2و   CTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.1لم تدرج  ذ  الظهطا في النثةهت     (3) 
ةهت   أثظقة الدورةل واقترض الرمةل إدراج  ذ  الظهطا في الهقمماي أاد المتامم   إدراجهق خوم االجتمقع ب د ت مةم  قت   النث

 ولم ُيث ر أي ارترام رمى جلمل
 (4) www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdfل 
 لE.09.XI.19مظشنراا األمم المتحدةي رقم الم ةإ  (5) 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.2
http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf
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 ال قم  ودور  المةته مي في إطقر آلةا الت رام التظف ذلوأشقر ممث  لألمقةا بإاجقز إلى رم  الفريق  -59

ــقم  الجظقمةاي مإ   -60 وأ مات ممثما لألمقةا الفريق ال قم  ب م  المحتم في مجقم الت قون الدولي في المةــ
ــقالا اآلمظا      ــمقن االتةــ ــما منجها ةحن ئــ ــتحدا  أدواا جاا صــ ــا إلى تكطة، والــ ــفا خقصــ ــقرة بةــ اإلشــ

 ي دل   الةمطقا النطظةا المكتةالالةمطقا المذدنرة ف

وأشــــــقرا ممثما أخرق لألمقةا إلى رم  المحتم وبرةقمجل ال قلمي لت زيز قدراا الدوم األرلــــــقة رمى مظإ  - 61
ومحقفحا الجريما المظمَّما والكط رة م  أج  تةة ر الت قون الدولي في المةقم  الجظقمةا ر  طريق درم إةشقة شبحقا 

مةمةا وتظف ذ قل وأفقدا بكن ال رةقم  ال قلمي قد درم إةشــقة أربإ شــبحقا لمت قون الهلــقميي  ي: الت قون الهلــقمي اإلق 
شــــبحا الت قون الهلــــقمي آللــــةق النلــــطى وجظنك الهنققزي وشــــبحا  رك أفريقةق لمةــــمطقا المردزيا والمدَّر   ال قمِّ  ي  

 دالا في جظنك شرق آلةقل وشبحا الت قون الهلقمي لمظطها البح راا الا رقي ومؤخرا شبحا ال  

ي في جمإ 2020آجار/مــقر   20ال رةــقم  ال ــقلمي  ــدأي في  بــكنالفريق ال ــقمــ   مثمــاالموأ ماــت ةفل  -62
ــقردا في  ــا المشــــ ــمطقا المكتةــــ ــمطقا المردزيا و  ر ق م  الةــــ م منمقا ر  تدا  ر الطنارخ التي اتكذتهق الةــــ

ــقـم  الجـظقمـةا أثـظقة جـقمحـا دنفـ د ل وـقد تم الحةــــــــــــــنم رمى  ـذ  الم منمـقاي التي 19-الت ـقون اـلدولي في المةــــــــــــ
ماي م  خوم أمقةقا شــــــبحقا الت قون الهلــــــقمي اإلقمةمةا أو م  خوم مظممقا إقمةمةاي جم ت في شــــــح  ققم 

 مدا  49مث  مجمل أوروبقي أو قدمتهق الةــــــــمطقا المردزيا ةفةــــــــهق بشــــــــح  مبقشــــــــرل وفي وقت االجتمقعي دقن 
دا رظقوي   ريد   م 17ارتمد تدا  ر الــــــــــتثظقمةا له نم الطمبقا المرلــــــــــما بقلنلــــــــــقم  اإللاتروةةاي في ا   قدن   قد

ــ قل وأوئـــــحت ب ض م  ال مدان  ــرإلاتروةي أو أرققن  ناتف أل رام التظةـــ ــب ا رشـــ أةهق ققدرة رمى ق نم  الةـــ
الطمبقا ر  طريق ال ريد اإللاتروةي أو ولـــــــــقم  أخرق   ر النرقي وفهق لمهنارد ال قداال ويجري تحديث الهقمما 

لــــمطا مردزيا الهقمما والتحديثقا التي أدخمت  145أ ثر م   بقةتمقن وةشــــر ق دذلمل وفي وقت االجتمقعي تمهت
ــتكدان  ــقف الـ ــتاشـ ــمطقا المردزياي بقلـ ــتراك مإ الةـ ــا لمقةقني بقالشـ رم هقل دمق ا تظم ال رةقم  ال قلمي  ذ  الفرصـ

 التنية قا اإللاتروةةا وإرلقم طمبقا الت قون الدولي مبقشرًةل

ــفتل -63 ــ ميي بةــــ ــقر ممث  شــــ ــقً  وأشــــ األمريحةاي إلى الك راا -طا المدر   ال قم   اإلي  ريارمةل راب  أالــــ
م  المظمنري  النطظي واإلقمةميل وأشــقر إلى أن  19-والممقرلــقا في مجقم الت قون الدولي خوم جقمحا دنف د

أدا بقل ديد م  الةـــــــــمطقا المردزياي فلـــــــــًو ر  اله ئقا الهلـــــــــقمةا و  ئقا التحه قي إلى  19-جقمحا دنف د
لى ال مــ  ر  ب ــد أو إلى إ وق الكــدمـقا مؤقتــًقل وةتةجــا لـذلـمي تـكخر تظف ــذ طمبــقا المةـــــــــــــــقرـدة التحنم إمـق إ

الهقةنةةا المتبقدلاي وال لةمق في ال مدان التي ال تةم   ظه  الطمبقا إلاتروةةقل دمق تكخر تهدام الطمبقا في  مدان 
 التظف ذي  لردد محدود م  المنظف    التي ا م  ف هق

ــقة في الرابطا اإل -64 األمريحةا -ي  رياوأئـــــــــقف المتحد  أن الةـــــــــمطقا المردزيا لب ض ال مدان األرلـــــــ
لممـدر   ال ـقم   قد أتقات إرلــــــــــــــقم الطمـبقا إلاتروةـةقي ر  طريق ال ريد اإللاتروةيي وأرطـت األولنيا لمطمـبقا 

أالــًق تهدام طمبقا التةــمةم إلاتروةةًق     الةــمطقا التي أشــ ر إلى أةهق طمبقا رقجمال وفي ب ض ال مداني أتة  
المردزيا والةـــــــــــفقرااي   ظمق رهدا جمةـــــــــــقا الـــــــــــتمقع بشـــــــــــكن تةـــــــــــمةم المطمنب   ر  طريق التداوم بقلف دينل  

رمى جلمي أدق إ وق الحدود في أرهقك الجقمحا إلى مشـق   في تهدام األشـكقخ الذي  جرق تةـمةمهمي  ورووة
نـيا أو ةـه   ري م  اـلدوـلا الطـقلـبا أو ةحن ـق أو رـدن وجند ظروف صــــــــــــــحـةا موممـال  رـدن وجند راوا ج مـث 
ــمةمأدق ت م ق رممةقا  وقد ــقبا بقل دوق داخ  الةــــجنني إلى زيقدة ردد  تةــ المطمنب  ي إلى جقةم مكقطر اإلصــ

 رارلجمةقا االلتمقع أو طمبقا اإلفراج ر  األشكقخ المححنن رم همي ممق زاد  دور  م  خطر الف

األمريحةــا لممــدر   ال ــقم   دــقةــت تهنن بجمإ وتحم ــ  تجــقرك -ي  ريــا وأ ــد المتامم أن الرابطــا اإل -65
الت قون الدولي خوم  ذ  المروف   ر المةــــــ نقال وم  الممقرلــــــقا الج دة التي الــــــت  ظت في  ذا الةــــــدد 
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ا دقةت تمم الةــــمطقا قد ت زيز الت قون المؤلــــةــــي المبقشــــر     الةــــمطقا المكتةــــا بةــــرف الظمر رمق إج
ــمي      ــقا يهدف إلى تجقوز الت قون الرلـ ــةـ ــمطقا مردزيا أن الل ولم اح   ذا الت قون     المؤلـ ُر ظت دةـ
الةمطقا المردزياي    التامملي ودقن في ب ض الحقالاي في الظمم االتهقمةا أو الظمم االختةقمةا ألقلقي 

 لمةدرا مبقشرا لجمإ األدلا المنجندة في الكقرج

ــقر المتامم إلى أن التجربا المذدنرة أرو  ت زز -66 ــقً  وأشـ فارة أيد ق وأ د ق بهنة المدرنن ال قمنن في  أالـ
أمريحقي و ي أن محقتم المدر   ال قم   تؤدي وظقمف الةـــــــمطقا المردزيا أل رام الت قون الدولي في –ي  ريقإ

دهقردة رقماي مؤلــــةــــقا مةــــتهما تؤدي وظقمفهق المةــــقم  الجظقمةال وق   في  ذا الةــــدد إن  ذ  المحقتم  يي 
دون ارتبقراا لــةقلــةاي ممق اةــم   تهدام المةــقردة اتى في التحقةهقا المنجها ئــد الححنمقا التي تانن في 

 منقإ الةمطاي ممق امظ  ئمقةقا أ  ر لمظزا ا ومرارقة األصنم الهقةنةةا لجمةإ األطراف الم ظةال

والتطنراا األخ رة  19-قم  رمى ردد م  الدرو  المةتفقدة م  جقمحا دنف دال  ق  الفري  مُ وأطمإ المتام -67
ــقم طمبقا الت قون الدولي إلاتروةةق: فهد رززا المروف  في م دان الت قون الدوليل ويت مق الدر  األوم بإرلــــــــــ

آمظا ومظقلـبا م  التي أوجدتهق الجقمحا فارة مفقد ق أن طمبقا الت قون الدولي امح  إرلـقلهق والرد رم هق بطريها 
بقلنلـقم  اإللاتروةةال وفي  ذا الةـددي أشـ ر إلى الم ق دة المت مها بإرلـقم طمبقا  لتنق ت ومرةا ولـمةماا ث ا

المةـــــــــــقردة الهقةنةةا الدولةا إلاتروةةق     الةـــــــــــمطقا المردزياي التي أ رمتهق ووق تهق ب ض ال مدان أثظقة جملةا 
ي  مـ دي  األمريحـةا الحـقدـاا وال شــــــــــــــري ي التي رهـدا بحـقمـ    ئتهـق في -  رـياي مؤتمر وزراة ال ـدم في ال مـدان اإل

ل وتظص الم ق دة رمى أن احنن إرلــــقم الكطقبقا المت مها بقلمةــــقردة الهقةنةةا  2019 نلنم ةقي في تمنز/ينلةل 
قاــا ال ةــقةــقا المتبــقدلــا آةةــق ورمى ةحن آم ي ورمى تةةــــــــــــــ ر التنيةإ اإللاتروةي رمى اإلجراةاا الــدولةــاي وامــ 

 الشكةةاي م      أمنر أخرقل

ــقر إلةل المتامم  ن أن المروف التي ةتجت ر  الجقمحا قد زادا  -68 ــتفقد الذي أشـــــــــ والدر  الثقةي المةـــــــــ
ت زيز الــــــــتكدان التداوم بقلف دينل والاظ أن لهذا التطنر مزااق  قمما بقلظةــــــــبا لمت قون الدوليي ا ث إةل اةــــــــم   

اةـقم شـهقداا الشـهند ر  ب دي مإ االاتران الاقم  لحهنق األشـكقخ الم ظ   ي ودذلم بقلـتكدان التاظنلنجةق إل
 إجراة جمةقا التمقع لتةمةم المطمنب   بطريها ف قلا وصحةحال

ــ ـ ت في صـــــــــــــ نـبقا ـدقن لـهق ـتكث ر رمى التـ قون   - 69 وبنـجل ـرقني أـ د المتامم أـةل في ا   أن الـجقمـحا ـقد تةـــــــــــ
ــحمت في النقت ةف  ــا لتحه ق إمحقةةا الت دد والمروةا والهدرة رمى التاة  في جلم الم دان  الدوليي فهد شـــــــــ ــل فرصـــــــــ ةـــــــــ

 وجند قل  ردن  أو  19- ولتةنر دة  امحظظق إرقدة تظمةم الت قون الدولي في المةته  ي في اقم وجند  ذ  جقمحا دنف د 

قري والشــــــــبحقا وأخ راي أ رز المتامم زيقدة الــــــــتكدان اإلةترةت  نجل رقني وولــــــــقم  التناصــــــــ  االجتم -70
االجتمـقعـةا  نجـل خـقخي ومـق يترـتم رمى جـلم م  زـيقدة في الجرامم الةــــــــــــــ  راةـةا أو الجرامم المرتاـبا ر  طريق 
ــقم  اإللاتروةةال دمق زاد  ذا التطنر م  الحقجا إلى الت قون الدولي لمحةـــــــــــــنم رمى األدلا  اإلةترةت أو النلـــــــــــ

وة اال تمـقن آللةـقا وأدواا الت ـقون المحـددة في  ـذا المجـقمي اإللاتروةةـا المنجندة في الكـقرجي ولـذلـم يظباي إي 
مث  تمم المظةـــــنخ رم هق في االتفقيةا المت مها بقلجريما الةـــــ  راةةاي بمق في جلم الت قون المبقشـــــر مإ مهدمي 

 (ل24/7خدمقا اإلةترةت والتكدان شبحقا االتةقم ال قمما رمى مدار الةقرا )

  
 للنظر فيها مستقبالمناقشة نقاط   

رمى ئــنة مق جرق في االجتمقعي ادد الرمةل ةهق  المظققشــا التقلةا لمظمر ف هق مةــته وي ولم يظققشــهق  -71
المشــــقردنن ولم يتفقوئــــنا بشــــكةهقل وأرربت ب ض النفند ر  ر  تهق في أن احنن في مهدور ق إ داة ت مةهقا في 

 ق يمي:مراما الاها بشكن ةهق  المظققشا  ذ ي و ي دم
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إ الدوم رمى تنف ر التمني  رمى ألــــــــق  ثق ت ومةــــــــتدان اتى يتةــــــــظى لممحتم تهدام   )أ(  ُتشــــــــجَّ
ــقم  الجظقمةا  ويظبايي لدق القةقن  ذلمي إيوة  ــقردة التهظةا ل ظقة الهدراا في مجقم الت قون الدولي في المةـــ المةـــ

د احنن لل أثر دامم رمى رم  الةـــــمطقا التي ق 19-ا تمقن خقخ لمتحداقا الظقشـــــئا التي طراتهق جقمحا دنف د
 المردزيا و  ر ق م  الةمطقا المكتةا المشقردا في  ذا الت قون الدولي 

إ الدوم رمى الـــتكدان التاظنلنجةق في م دان الت قون الدولي م  أج  الت ج   بقإلجراةاا   )ك(  ُتشـــجَّ
 اشـــــم  وقد ل 19- م ةتةجا لجقمحا دنف د جاا الةـــــما والتةـــــدي  نجل خقخ لمتحداقا التي تناجههق في  ذا المجق 

ــقردة الهقةنةةا   ــا المت مها بقلمةـــــــــ ــنرة أ ثر تناترا في إطقر الممقرلـــــــــ جلم رهد المؤتمراا ر  طريق الف دين بةـــــــــ
المتبقدلاي وإرلــــــقم طمبقا الت قون الدولي إلاتروةةق ودذلمي بهدر اإلمحقني اإلدارة الووريةا لم م  في الةــــــمطقا 

 ةمق يت مق  أالـــــــقً  الةـــــــمطقا المكتةـــــــاي  ةمق يت مق بقلت قون مإ ةم راتهق األجظ ةاي ولا المردزيا و  ر ق م  
 بقلت قون الداخمي  ةمق     المؤلةقال

  
 اعتماد التقرير   - رابعا  

م  جدوم األرمقمي   5تمنز/ينلةلي في ال ظد  8الراب اي الم هندة في  ةمر الفريق ال قم ي في جمةــــــــــتل -72
 "ارتمقد التهرير"ل وارتمد الفريق ال قم   ذا التهرير رمى ألق  الفهم التقلي:الم ظنن 

لــــــــُة د منجز المداوالا ب د االجتمقع  نصــــــــفل "منجزا مهدمق م  الرمةل" ااطي  ظند جدوم  )أ( 
 جةم( -)اةمر الهةم الثقلث( وإقرار جدوم األرمقم وتظمةم األرمقم )اةمر الهةم الثقةي 4و 3و 2األرمقم 

لم ت تمد أي تنصــــــــــةقا خوم االجتمقعي ا ث لم اح   ظقك تنافق في اآلراة بشــــــــــكن مق إجا  ك() 
 قن يظباي لمفريق ال قم  أن اةــــدر تنصــــةقا بقلظمر إلى ئــــ ق النقت وت ذر إمحقةةا المشــــقردا أو المشــــقردا 

ــقم  تت مق  ــ م مةــــ ــبا لم ديد م  الك راة بةــــ ــقمبقالالاقمما في االجتمقع بقلظةــــ مق لم اح   ظقك أي اتفقق ل دتةــــ
بشـــكن إجراة المنافها الةـــقمتال ور م أن  ذ  المةـــكلا ةنقشـــت رمى ةطقق والـــإي لم ُيتنصـــ  إلى أي تنافق في 

 اآلراة بة م ئ ق النقت والتحداقا األخرق 

التنصةقا المظ ثها ر  المداوالا التي جرا في اجتمقع الفريق ال قم  )والتي وردا في النثةهت     )ج(  
CTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.1  وCTOC/COP/WG.3/2020/L.1/Add.2  لـــــــــةا ر الـــــــــمهق إلى "ةهق )

جزةًا م  الممكص المهدن م  الرمةلي   ر أةهق لــتنئــإ بشــح  مظفةــ  تحت  مظققشــا لمظمر ف هق مةــته ًو" ولــتشــح  
 الظص الةردي المت مق بح   ظد منئنري م   ظند جدوم األرمقم النارد في الممكص المهدن م  الرمةل  

تؤج  ةهق  المظققشـــــا لمظمر ف هق مةـــــته و إلى أن تتقض لمدوم األطراف فرصـــــا االجتمقع مإ  )د( 
راف والتنصــــــــــــــ  إلى تنافق في اآلراة بشــــــــــــــكن تظمةم أرمقم الفريق ال قم  في ئــــــــــــــنة اله ند رمةل مؤتمر األط

  19-المفروئا بة م جقمحا دنف د

يظباي أن ـيذدر الرمةل في الممكص اـلذي اهـدمـل أن ب ض النفند أررـبت ر  ر  تهـق في أن  ) ـ( 
 هق مةته ولتتمح  م  إ داة ت مةهقا في مراما الاها بشكن ةهق  المظققشا لمظمر ف  
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