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تقرير عن اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح المشاركة لتعزيز    

التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعقود في فيينا  
 2021أيلول/سبتمبر    10إلى    6في الفترة من  

  
 مقدمة  - أول  

المعنون "عقـد    4/2مكـييحـأل الادـــــــــــــــي  ي  قرار   قرر مؤتمر الـدل  األررا  ي  اتاـية ـأل األمم المتحـدة ل -1
ــير ـأل لتع"،" التعـيلن اـلدلل "ت اـلرا اعتمـد  ي   لرـت  الرا عـألت  اجتمـيعـيخ راراح وكومنند  للنند ماتووـأل المكــــــــــــ

ت  ن يعـقد اجتمـيعـيخ 2011تكــــــــــــــر،د األل / شتو ر    28إلى    24الت  ُعـقدخ ي  مراش  ـ يلمبرف ي  الاترة مد  
وأل المكـير أل  كـ ن التعيلن الدلل  مد  جت تقديم المكـورة لالمدـيعدة إلى المؤتمر   مي راراح وكوم أل  لل أل ماتو 

 يخص تدل م المطلو ند لالمديعدة القينون أل المتبي لأل.

لي  القرار نادـــــ ت قرر المؤتمر  ن تؤ ا اجتميعيخ الخاراح المليا التيل أل  س ع مدـــــيعدة المؤتمر على   -2
ــيعدة المؤتمر على تكـــــ  ب التعيلن رند المبي راخ  اشتدـــــيف معير  تراشم أل ي  م ي   التعيلن الدلل ؛ سفع مدـــ

القيئمأل ذاخ الصـــــــــلألت الهنيئ أل منلي لااقل م أل لالمتعد ة األررا ت لاانـــــــــليا ي  تنانر األوكيا ذاخ الصـــــــــلأل مد 
ــتبينأل التحدييخ لتعم م ــنر تبي   الخاراخ رند الدل   ينــــــ المعلوميخ عد   االتاية أل رتوج   مد المؤتمر؛ سجع ت دــــــ

المميرنـــــــيخ ال ندة الواجه اتبيعلي لتع"،" القدراخ على الصـــــــعند الورن ؛ س ع رنيح الهقأل لتكـــــــ  ب التعيلن رند 
الدل  الطيلبأل لالدل  متلق أل الطلهت رتنظ م لقيحاخ ت مب رند الدـــــــــــلطيخ المختصـــــــــــأل ل ن يخ مكييحأل الادـــــــــــي  

المتبي لأل لتدـــــــل م المطلو ند؛ سدع مدـــــــيعدة المؤتمر على  لالمميرنـــــــند العيملند ي  م يل  المدـــــــيعدة القينون أل
 انتبينأل اوت يجيخ الدل  ي  م ي  رنيح القدراخ.

ت إلى اجتمــيا الخاراح الحكوم  الماتوا المكــــــــــــــــير ــأل المعن   ــيلتعــيلن  5/1ل لع" المؤتمرت ي  قرار    -3
يلن ي  إنايذ القينون ي  م ي   كــ   الدلل   ن يواصــت  رانــأل مدــ لأل تحديد لتحلنت العقبيخ الموجو ة  ميا التع

 جرائم الادي  ضمد إرير االتاية ألت ل ن يقدا توص يخ  ك ن   ف أل ترلنت تلك العقبيخ.

ت اجتمــيا الخاراح الحكوم  الــدلل  الماتوا المكـــــــــــــــير ــأل إلى اقتراا رنو  7/1ل عــي المؤتمرت ي  قرار    -4
أل  ن تواصــــتت ي  ودل  الموار  القيئمألت جمب إوصــــيحاخ  ل دال  األعمي  المقالأل.  مي رله المؤتمر إلى األمين

ــيعدة القينون ألت ل ن تعر  عل    ــيا قينون  لتبي   المدــ ــتخداا االتاية أل   نــ ــبأل عد انــ  ل معلوميخ  ررى منينــ
  ر  المعلوميخ.
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ت إلى مواصــــــــــلأل تع"،" لت دــــــــــنر ل عم التعيلن الدلل  8/2ل عي المؤتمر الدل  األعضــــــــــيحت ي  قرار   -5
  43سفع مد االتاية ألت  غ أل ت دـنر تنانر المي ة  1يعدة التقن أل ي  م ي  منب الادـي  لمكييحت ت ليقي للمي ة لالمدـ

 مد االتاية أل. 

ت على  مور منلي اعتبير االتاية أل 8/6ل ياضــــــييأل إلى ذلكت مــــــ ب المؤتمر الدل  األررا ت ي  قرار    -6
ــل م المطلو ند  كــــ ن ال رائم ال مكــــمولأل رليت عندمي ت ن" ذلك نظملي القينون أل الورن ألت إذا لم  نــــينــــي قينون ي لتدــ

 تكد قد يعلت ذلك  عد.

  
 تنظيم الجتماع  - ثانيا  

 افتتاح الجتماع -ألف 

ُعقد اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  العيمـر الماتوا المكـير أل لتع"،" التعيلن الدلل  ي  إرير اتاية أل  -7
ي  مــــــــــــــكـت   ند   2021 يلو /نــــــــــــــاتمار    10إلى    6األمم المتحـدة لمكـييحـأل الادــــــــــــــي  ي  ينننـي ي  الاترة مد  

 س يلحضور الكخص  لعار اانترنتع. 

لعقـد اجتمـيا الخاراح الحكوم  الـدلل  الماتوا المكـــــــــــــــير ـأل لتع"،" التعـيلن الـدلل  ي  إرـير االتاـية ـأل  -8
عكــــــــر جلدــــــــيخت تر نــــــــلي ويرف نــــــــعند العم م  سااميراخ العر  أل المتحدةعت رئ   مؤتمر الدل  األررا  ي  

ــتعرا  التنانر لالار،ا العيمت المعن  االتاية أل ي   لرت  الهي ــتر أل مب ير،ا انـــ ــيخ مكـــ منأل؛ ل ينت معظم ال لدـــ
مد  4إلى  1 ينـــــــــــــتر ا  الموجو اخ. لنظر اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا المكـــــــــــــير أل ي  الانو  مد  

انــــــتعرا    مد جدل  األعمي  ي  جلدــــــيخ مكــــــتر أل مب ير،ا 3جدل   عميل . لنظر اجتميا الخاراح ي  الاند  
 التنانر لالار،ا العيمت المعن   ينتر ا  الموجو اخ.

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء 

ت  قر اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا المكــــــــير أل لتع"،" التعيلن  2021 يلو /نــــــــاتمار   6ي   -9
  الدلل  ي  إرير االتاية أل جدل  األعمي  التيل 

 يا. ايتتيا االجتم -1

 إقرار جدل  األعمي  لتنظ م األعمي .  -2

تنانر الاصـت الرا ب مد اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل الادـي   الدرلا المدـتاي ة لالمميرنـيخ   -3
 ال ندة لالتحدييخ القيئمأل. 

 اعتمي  التقر،ر. -4

  
 ع1سالحضور -جيم 

االتحي  الرلنــــ ت األرجنتندت األر نت  رمنن يت  وضــــر االجتميا ممهن لون للدل  التيل أل األررا  ي  االتاية أل    - 10
إـنبين يت  نترال يت إنرائنتت إشوا لرت  لبين يت  لمين يت ااميراخ العر  أل المتحدةت إندلن د يت  لرلوواات  لب كدتينت  لوندات  

ألعت إيطيل يت  يراوواات  يشدــــــتينت البحر،دت الاراب،تت الارتبي ت ررلن   ار الدــــــ ات  اانــــــ م  -  ل ران يت إيران سجملور،أل 
المتعد ة القوم يخعت رنرلت رن رلات تييلندت تر  يت تون ت  - رل  كيت رلبير،يت رنميت روتينت روتدوانيت رولندات رول ف ي س للأل 

 

 المعلوميخ المتعلقأل  يلحضور الوار ة ي   را التقر،ر مدتندة إلى االتصيالخ المؤ دة عار اانترنت لالمكير أل  يلحضور الكخص . ع1س 
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ــو ت ال "ائرت ال ملور،أل التكــــ ك ألت جمل - ت مور  ور،أل تن"ان ي المتحدةت جملور،أل  ور،يت جملور،أل الل  ل كــــت ت ال ات األنــ
ــلاي لرت   الديمقرار أل الكـــــــعا ألت جملور،أل مولدلييت جنوف  ير،ق يت جورج يت  للأل يلدـــــــطندت بمبيروات نـــــــرا النكيت الدـــــ

النتوائ ألت  نلوييش يت نلوينن يت ننبييورةت الدنبي ت الدو انت الدو،دت نو،درات منل ت الصندت العراقت ووات ميالت ونن ي ا 
الاول اير،ألعت ينلندات يننت نيات قارصت قطرت  ندات  و يت  ونــــــــــــتير،كيت  ولوما يت  - يرندــــــــــــيت الالاندت ين"ل،  سجملور،أل 

الكو،تت  نن يت التف يت لانينت لكدـمار،ت لنا يت لنتوان يت ل ختنكـتييدت ميلطألت ميلن"،يت مدوكـقرت مصـرت مقدلن ي الكـميل ألت  
كأل العر  أل الـدعو يألت المملكأل المتحدة لار،طين ي العظمى ل يرلندا الـكميل ألت منبول يت مور،ـكنوات  المكـد كت م لات الممل 

م ينميرت النرل،جت النمدــــــــيت ن  نر،يت ن كيراووات ننوب،لندات اللندت  ندلراات  نبير،يت  ولندات الوالييخ المتحدة األمر،ك ألت  
 النونين.  ال ي ينت ال مدت 

 االتحي  األلرل  ت ل و منظمأل تكيمت اقتصي ا إقل م أل رر  ي  االتاية أل. لُمهت ي  االجتميا -11

لُمهن ت الانك الدلل   مراقه. لإضــــــــييأل إلى ذلك ُمهلت  مراقاند مبي راخ األمم المتحدة لمعي د مــــــــبكأل ررنيمج   - 12
ااجراا لمعيملأل الم رمندت  األمم المتحدة لمنب ال ر،مأل لالعدالأل ال نيئ أل التيل أل  معلد آنــــــــ ي لالكــــــــرق األقصــــــــى لمنب  

ــأل العدالأل ال نيئ ألت المعلد الكورا لعلم   ــ ينــ معلد  يب  المعن   يلحو مألت المر " الدلل  اصــــ ا القينون ال نيئ  للدــ
 ااجراات مبكأل االتايق العيلم  لألمم المتحدةت معلد األمم المتحدة األقيل م  لبحوث ال ر،مأل لالعدالأل. 

ــحراحت م ل  التعيلن  لُمهن لت  مراقاند ا -13 ــيوت لالصـــــــ لمنظميخ الحكوم أل الدلل أل التيل أل  ت مب  ل  الدـــــــ
ــي ت المنظمـأل اـلدللـ أل للكــــــــــــــررـأل ال ـنيئـ أل   ـلدل  الخل ج العر ـ ألت م ل   لرلـ يت األشـي يمـ أل اـلدللـ أل لمكـييحـأل الادــــــــــــ

لالل   األومرت ساانتر و عت المنظمــأل الــدلل ــأل لقــينون التنم ــألت االتحــي  الــدلل  ل مح ــيخ الصــــــــــــــلنــه األومر  
ــي ات منظمـأل اـلدل    المنظمـأل اـلدللـ أل اايطـيلـ أل األمر،كـ أل ال تننـ ألت منظمـأل التعـيلن لالتنمـ أل ي  المـندان االقتصــــــــــــ

 األمر،ك ألت منظمأل الالدان المصدرة للناطت المحكمأل الدائمأل للتحك مت منظمأل ال ميرك العيلم أل. 

  
المتحدة لمكافحة الفساد: الدروس المستفادة  تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم   - ثالثا  

 والممارسات الجيدة والتحديات القائمة 

قـــدا ممهـــت لألمـــينـــأل معلومـــيخ محـــدتـــأل عد تنانـــر الواليـــيخ المناهقـــأل عد قراراخ مؤتمر الـــدل  األررا  ي    - 14
د األمينأل  عنوان "التقدا  االتاية أل ذاخ الصـــــلأل لالقراراخ الصـــــي رة عد اجتميعيخ الخاراح الدـــــي قأل. ل مـــــير إلى مر رة م 

المحرب ي  تنانر الوالييخ المنورأل  يجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا المكـير أل لتع"،" التعيلن الدلل  ي  إرير  
 لتنيل   ر ب مديئت. عت  CAC/COSP/EG.1/2021/2اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل الادي " س 

لقيا الممهت  عر  االلت"اميخ المتعلقأل  يلتعيلن الدلل  الت  تم التعلد رلي ي  ااع ن الدــ ينــ  الرا  -15
ــي عد التعيلن  ــي ت الرا تضـــمد ج"حا ريصـ ــتهنيئ أل المتعلقأل  مكييحأل الادـ اعتمدت  ال مح أل العيمأل ي   لرتلي االنـ

الدل  األعضـــيح  يالنـــتاي ة الكيملأل مد االتاية أل لونر ي مد الصـــكوك الدلل . لي  ااع ن الدـــ ينـــ ت الت"مت 
ــيعدة التقن أل إلى  ــيعدة القينون أل المتبي لأل لالمدــــ القينون أل لتع"،" التعيلن الدلل ت لتقديم  شار قدر ممكد مد المدــــ

ــور ي ــدا للتحدييخ لالحواج" الت  تعوق التعيلن ي   را الم ي  ل لج  القصـــــ ــلي البعصت لالتصـــــ   النظم  عضـــــ
التنظ م أل الورن أل. ل ياضـــــــييأل إلى ذلكت  عت الدل  األعضـــــــيح إلى تع"،" التندـــــــنا المكـــــــترك رند الو يالخت 

 لتحدند انتخداا مختل  الكبكيخ لت دنر التعيلن الدلل  مد  جت منب الادي  لمكييحت .

إنايذ القينون المعن أل   لقدا ممهت األمينأل  يضــــي معلوميخ عد إنكــــيح مــــبكأل العمل يخ العيلم أل لدــــلطيخ -16
تحت رعييأل مكته   2021 مكييحأل الادـي  سمـبكأل نـلطيخ مكييحأل الادـي عت الت   نكـ ت رنـم ي ي  و"،ران/يون    

ــم  يلدــــــــرعأل لالمرلنأل   ــبكأل إلى توينر   اة تتدــــــ األمم المتحدة المعن   يلمخدراخ لال ر،مأل سالمكتهع. لتلد  الكــــــ
م ي  مكييحأل الادــــــــي ت لتع"،" تبي   االتصــــــــيالخ لتعلم األقران رند  لالكايحة لت دــــــــنر التعيلن عار الورن  ي 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/2
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نــــــلطيخ إنايذ القينون المعن أل  مكييحأل الادــــــي ت لالعمت ي  الوقت نادــــــ   عنصــــــر مكمن ت لمنيرر التعيلن الدلل  
ــأل الوار  ذ ر ي ي  المي ة  ــصــ ــلطيخ المتخصــ ــبكأل ماتووأل  ميا الدــ ــو،أل الكــ ــنا معلي. لعضــ  مد 36القيئمأل لالتندــ

االتاية أل مد الدل  األعضــــيح ي  األمم المتحدة لالدل  األررا  ي  االتاية أل. لي  لقت انعقي  االجتميات  ينت 
 للأل. لع لة على ذلكت  صـــدر المكته الرنـــيلأل ااربير،أل الاصـــل أل   18رلبي للعضـــو،أل مد   27األمينأل قد تلقت 

ي  لعلى  نكــطأل التعيلن عار الحدل  مد  جت األللى ار ا األعضــيح على  عمي  مــبكأل نــلطيخ مكييحأل الادــ
القضـيح على الادـي ت ل رلا موقعي مـبك ي مخصـصـي للكـبكأل. ل،خطط المكته لتنظ م االجتميا األل  للكـبكأل ي  

 ت ل،واصت لضب الانى التحت أل لإعدا  الموار  ال بمأل للي.  2021تكر،د األل / شتو ر  

لقدا ممهت األمينأل  يضــــي معلوميخ محدتأل عد الدلنت االكترلن  للدــــلطيخ الورن أل المختصــــأل لالاوا أل  -17
ــير إلى  ن  وتى آف/ ودـــط    االكترلن أل لأل لاخ لالموار  المعر  أل ال بمأل لمكييحأل الادـــي  سروا أل "تراك"ع. ل مـ

ــ2021 ؤللأل عد المدــــيعدة القينون أل المتبي لأل  ت  ين الدلنت يتضــــمد معلوميخ عمي يل   الدــــلطيخ المر "،أل المدــ
ــت المعن ـأل ـ ينــــــــــــــتر ا     120 لـلأل ررـيي؛ لالدــــــــــــــلطـيخ المعن ـأل ـ يلمنب ي     133ي     لـلأل ررـيي؛ لجلـيخ الوصــــــــــــ

ــل م المطلو ند ي   86الموجو اخ ي   ــؤللأل عد تدـ ــلطيخ المر "،أل المدـ  للأل رريي؛ لجليخ  32 للأل رريي؛ لالدـ
 للأل رريي. ل ياضـــــــييأل إلى  35نـــــــتخداا ااجراحاخ المدن أل لاا ار،أل ي  الوصـــــــت المعن أل  يلتعيلن الدلل  ي  ا

ــتعدا ا اعي ة إر قليت ل،قوا رتحدي    ــأل جديدة انـــــــ ــد  إنليح نقت روا أل "تراك" إلى منصـــــــ ذلكت يإن المكته  صـــــــ
 المعلوميخ الوار ة ي  مكتات  القينون أل.

قن أل لاألنكـطأل األررى المتعلقأل  يلتعيلن الدلل . لمـد   ل مـير  يضـي إلى التقدا المحرب ي  تقديم المدـيعدة الت  - 18
ــتر ا    ــأل  ينـــــــ ــتر أل رند المكته لالانك الدلل  الخيصـــــــ على  ن المكته لاصـــــــــتت  مي ي  ذلك مد ر   المبي رة المكـــــــ
ــي لتلا أل   ــ صـ ــممأل رصـ ــير،أل المصـ ــتكـ ــتير"عت تقديم ردميخ رنيح القدراخ لالخدميخ االنـ ــرلقأل سمبي رة "نـ الموجو اخ المدـ

ــنا  االو  ــير أل ي  االجتميعيخ لالمؤتمراخ الرام أل إلى تندـــــــ ــعند الورن  لااقل م  لالعيلم ت لالمكـــــــ ت يجيخ على الصـــــــ
 التعيلن الدلل    مي رند الدل  األررا ت لالعمت مب  صحيف المصلحأل المعننند لتقديم المديعدة التقن أل.  

الخاراح الحكوم  الــدلل  الماتوا لي  مدــــــــــــــعى لتع"،" تبــي   المعلومــيخ ل لجــ  التــ بر رند اجتمــيا   -19
المكــــير أل لتع"،" التعيلن الدلل  ي  إرير اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل الادــــي  لالار،ا العيمت المعن   يلتعيلن 
الدلل  الرا  نكـــــ   مؤتمر األررا  ي  اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل ال ر،مأل المنظمأل عار الورن ألت قدا ممهت 

مأل عد  ررب نتيئج مدالالخ الار،ا العيمت المعن   يلتعيلن الدلل  ي  اجتميع  الهين  عكــــــــــــــرت  لألمينأل لمحأل عي
. لي  ذـلك االجتمـيات لاصــــــــــــــت الار،ا العـيمـت النظر ي  2021آذار/ـميرا   26ل  25اـلرا ُعـقد ي  يننـني يوم   

رن ألت لالتعيلن الدلل  موضوع  انتخداا  ن يخ التحقنا المكتر أل ل لر ي ي  مكييحأل ال ر،مأل المنظمأل عار الو 
الرا ينطوا على  نـيلنه تحر ريصـألت لاعتمد توصـ يخ ذاخ صـلأل  كـ ن الموضـوعند للحصـو  على م"،د مد 

ــر،د األل / شتو ر   ــرةت المقرر عقد ي ي  تكــــــــــ .  2022الت يند مد جينه مؤتمر األررا  ي   لرت  الحي يأل عكــــــــــ
عيمت ي  اجتميع  الحي ا عكـرت الرا ُعقد ي  تموب/يول    لانـتني ا إلى المنيقكـيخ الدـي قأل الت   جرا ي الار،ا ال

ع على يعيل أل 19-ت ر " الار،ا العيمت ا تميم  مرة  ررى على ت تنر جيئحأل مر  ينرلا  ورلني سشويند2020
 التعيلن الدلل  ي  المديئت ال نيئ ألت لاعتمد توص يخ ذاخ صلأل لك  يقر ي مؤتمر األررا .  

ــي معلوميخ عد مواعند عقد اجتميعيخ الار،ا العيمت المعن   يلتعيلن الدلل  لقدا ممهت األمينأل  ي -20 ضـــــــ
على نحو متعيقهت مب عقد منيقكـأل مواضـ ح أل مكـتر أل   2022لالار،ا العيمت المعن   يلمدـيعدة التقن أل ي  عيا  

تضــــــر  يلان ألت   كــــــ ن تطانا اتاية أل ال ر،مأل المنظمأل مد  جت منب لمكييحأل ال رائم المنظمأل عار الورن أل الت  
الصــــــــــــي ر عد مؤتمر األررا  ي  اتاية أل ال ر،مأل المنظمأل. لُقدمت معلوميخ إضــــــــــــي  أل عد   10/6ليقي للقرار 

رطط لمواصـلأل تع"،"  لج  الت بر رند اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا المكـير أل لتع"،" التعيلن الدلل  
ــي  لالار،ا العيمت ا ــ   مؤتمر األررا  ي  اتاية أل ي  إرير اتاية أل مكييحأل الادـــ لمعن   يلتعيلن الدلل  الرا  نكـــ

. لـقدا ممـهت 2023ال ر،ـمأل المنظـمأل مد ر   عـقد اجتـميع  اللن تند على نحو مكــــــــــــــترك  ل متـعيـقه ي  عـيا  
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ــدر  المكته قر،بيت ي  الر ب األرنر مد عيا   ــور يصــــ ــير ند معلوميخ عد منكــــ ــي إلى المكــــ ت  2021األمينأل  يضــــ
ــييي الخيصــــأل  يلتعيلن الدلل  ي  المدــــيئت ال نيئ أل الت  انــــتخدمت ينلي اتاية أل ال ر،مأل  يتضــــمد ر صــــأل ا لقضــ

 المنظمأل   نيا قينون .

ــي ت  مي ي    - 21 ــأل الت  تلت ذلكت  ررب عدة متكلمند   م أل التعيلن الدلل  ي  م ي  مكييحأل الادــــــ لي  المنيقكــــــ
لى التحدييخ الت  تواج  التميا المدــــــــــيعدة مد  ل   ذلك ألورا  انــــــــــتر ا  الموجو اخ. ل مــــــــــير  عص المتكلمند إ 

ــ ينــــــ  الرا اعتمدت     ررىت ل عوا إلى اتخيذ تدارنر مع"بة لت دــــــنر التعيلن الدلل ت ال نــــــ مي  مقتضــــــى ااع ن الدــــ
ــي . لمد التـحدـييخ الت   رربـ ي المتكلمون ـعدا لجو    ــتهـنيئـ أل المتعلـقأل  مـكييـحأل الادـــــــــــ ال محـ أل الـعيـمأل ي   لرتـلي االنـــــــــــ

ــيعدة القينون أل المتبي لألت لمتطلبيخ ااتبيخ المر قألت لعدا القدرة على توينر تدارنر معننأل مهت  إج  ــطأل للمدـــــ راحاخ مبدـــــ
ــاي  أل   مي   ــير  عص المتكلمند إلى  ن  يمكد التبله على  ر  التحدييخ مد ر   تع"،" الكـــــــ إعي ة الموجو اخ. ل مـــــــ

  "،ألت لاالتصي  لالتندنا المبكر لالمبيمر.  يتعلا  إعي ة الموجو اخت لتع"،"  لر الدلطيخ المر 

ــييأل إلى ذلكت  مـــــير  ود المتكلمند إلى  ن رلد   ررا عد ا مد االتايقيخ الهنيئ أل لت دـــــنر تبي    -22 ل ياضـــ
ــتر أل لالتدال  الانديوا.  ــأل ل يرقأل التحقنا المكـــ ــيلنه التحرا الخيصـــ ــتخداا  نـــ ــمنت انـــ ــيعدة القينون ألت تضـــ المدـــ

 مد اتاية أل مكييحأل الادي .   48تدارنر الت  اتخر ي رلد  لتع"،" تبي   المعلوميخ ليقي للمي ة لعر  متكلم آرر ال

ل رلغ عدة متكلمند  يضـــــــي عد الخطواخ الت  اتخرتلي رلدانلم لتدن م التندـــــــنا القيئم على الصـــــــعنديد   -23
ــمين ــر،ب ااجراحاخ لضـــ ــيخ االتصـــــي  ي  تدـــ ــيرلا إلى ييئدة منصـــ ن يا التعيلن المتعد    الدارل  لالدلل ت ل مـــ

االت ي يخ ال با لتعو،ص ضــــحييي الادــــي . لقدا  عص المتكلمند  مهلأل على النظم االكترلن أل الت   نكــــ ت ي  
 لالييتلم القضيئ أل ألورا  ت دنر معيل أل الطلبيخت لجمب الا ينيخ عد  ر  الطلبيخ.

ــي  التلقيئ  للمعلوميخ  - 24 ــير عدة متكلمند إلى   م أل اارنـــــ ــيعدة القينون أل المتبي لأل    ل مـــــ ــي  رلبيخ المدـــــ لإرنـــــ
ــتخداا الموار  الموجو ة على اانترنتت مهت روا أل "تراك" لمكتاتلي القينون ألت   إلكترلن ي. ل ررب  عص المتكلمند   م أل انـــــ

ـنأل  لتع"،" إمـكينـ أل الوصـــــــــــــو  إلى المعلوـميخ ي  الوـقت المـنينـــــــــــــه لتـبي لـليت ل عوا اـلدل  األررا  إلى  ن تالغ األـمي 
ــلأل تحدي  المكتبأل القينون أل. لاعتارخ  ر  األ لاخ  يلبأل   ــر،عيتلم رلد  مواصــــــ  يلتبننراخ الت  ي را إ ريللي على تكــــــ

 الدلل .  على التعيلن   19- األ م أل لت دنر التعيلن الدلل  ي  ضوح األتر الدلا  ل يئحأل  ويند 

ــبكيخ إنايذ القينونت مهت  -25 ــد   عص المتكلمند على   م أل مـ ــ ة لمـ ــي  المنكـ ــلطيخ مكييحأل الادـ ــبكأل نـ مـ
وديهي لاانتر و  لالمبي راخ ااقل م أل المكـــــيرلألت ي  توينر منصـــــيخ لت دـــــنر االتصـــــي  المبيمـــــر ل نيح الهقأل رند 
ــند ي  ويالخ ال رائم الخطنرة لالعيررة للحدل   ــي  ل عم المميرنــــ ــند ي  م ي  إنايذ قوانند مكييحأل الادــــ المميرنــــ

 لى ذلكت  عوا الدل  إلى انتخداا  ر  الكبكيخ لتع"،" جلو  ي ي  م ي  التعيلن الدلل .الورن أل. ل ياضييأل إ

لـقدا ممـهت آرر لألمـيـنأل موج"ا تحلنلـ ي لـمي تلقـت  مد ر ل  مد اـلدل  األررا  ر ا على مـر رة مــــــــــــــاوـ،أل  -26
ت ُ رنلت رلد  جمب معلوميخ عد انتخداا االتاية أل   نيا قينون  للتعيلن الدلل . 2021 يير/مييو   4مؤررأل 

ي انــــــتخدمت االتاية أل   نــــــيا قينون   للأل رريي  مــــــيرخ  ولا أل  انرة منلي إلى  نل 30لتلقت األمينأل ر ل ا مد 
ــيتلـي الورنـ أل   مـي يتعلا  للتعـيلن اـلدلل . لقـدمـت اـلدل  الم نـبأل لمحـأل عـيمـأل عد نظملـي التكــــــــــــــر،حـ أل لممـيرنــــــــــــ
ــتخداا اتاية أل  ــيئ أل عد انــــــ  يلتعيلن الدلل . لقد ُوللت تلك الر ل  لُ لج"خ ي  الوت قأل المعنونأل "معلوميخ إوصــــــ

ي    نـــــيا قينون  لتدـــــل م المطلو ند لتبي   المدـــــيعدة القينون أل لالتعيلن ي  م ي  األمم المتحدة لمكييحأل الادـــــ
 ع.CAC/COSP/EG.1/2021/3إنايذ القينون" س

ــتخداا  -27 ــم   ينـــــــــ ــر،عيتلي الورن أل تدـــــــــ االتاية أل لذ ر ممهت األمينأل  ن عد ا مد الالدان  يي خ   ن تكـــــــــ
ش نــــــــيا قينون  لتدــــــــل م المطلو ند. ل مــــــــيرخ معظم الدل  األررا   يضــــــــي إلى  نــــــــ  قينون أل  ررى لتدــــــــل م  
المطلو ندت مهـت المعـي ـداخ الهـنيئ ـأل لااقل مـ أل. ل ـيي   ـقت مد نصــــــــــــــ  اـلدل  األررا  ي  ر ل  ـي على المـر رة 

ــل م المطل ــتخدمت االتاية أل   نـــــيا قينون  لتدـــ ــاو،أل   نلي انـــ و ندت ل مـــــيرخ  ولا أل الدل  األررا  إلى  نلي الكـــ
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ت عت التدـــــــــــل م مكـــــــــــرلري روجو  معي دة. ل  مي يتعلا  يلمدـــــــــــيعدة القينون أل المتبي لألت لعلى عك  تدـــــــــــل م  ال
 المطلو ندت  يي خ  ولا أل  انرة مد الدل  األررا    نلي انتخدمت االتاية أل   نيا قينون .  

إنـايذ الـقينونت  مــــــــــــــيرخ  ولاـ أل اـلدل  األررا  إلى  نلـي لم تدــــــــــــــتخـدا    ل  مـي يتعلا ـ يلتعـيلن ي  م ـي  -28
ــعو يخ الت  تواجللي   مي يتعلا رتعلد  ــيرخ  عص الدل  األررا  إلى الصـــــــــــ ــيا قينون . ل مـــــــــــ االتاية أل   نـــــــــــ
إوصـــــيحاخ عد انـــــتخداا االتاية أل   نـــــيا قينون  للتعيلن الدلل ت لضـــــرلرة تع"،" التعيلن رند نـــــلطيخ إنايذ 

لالنلو    ت إلى جينه   م أل مـــــــــبكيخ التعيلن ااقل م . لارتتم ممهت األمينأل  لمت   يامـــــــــيرة إلى  ن   القينون 
توينر لنـيئت  ررى ل مب الا ينيخ ااوصـيئ أل ذاخ الصـلأل مد مـ ن   ن ي دـر  هنرا اار ، عد التعيلن الدلل ت 

   نيا قينون  للتعيلن الدلل .ون  إن  نيك ويجأل إلى م"،د مد المعلوميخ  ك ن انتخداا االتاية أل 

  
   5حلقة نقاش بشأن استخدام التفاقية كأساس قانوني للتعاون الدولي، بغية تيسير تنفيذ الفقرة    

 من التفاقية   48من المادة    2، والفقرة  46من المادة    7، والفقرة  44من المادة  

لت دـــــــنر المدالالخ ي  إرير رند جدل  األعمي  لتميمـــــــ ي مب توصـــــــ يخ اجتميعيخ الخاراح الدـــــــي قألت   -29
 5ُعقدخ ولقأل نقيش مواضـ ح أل  كـ ن انـتخداا االتاية أل   نـيا قينون  للتعيلن الدلل ت  غ أل ت دـنر تنانر الاقرة 

 تاية أل.مد اال 48مد المي ة  2ت لالاقرة 46مد المي ة  7ت لالاقرة 44مد المي ة 

ل شدخ منيظرة مد الصـــــــــند   م أل  لرة ال مح أل العيمأل االنـــــــــتهنيئ أل المتعلقأل  مكييحأل الادـــــــــي  لالتعلد الرا   - 30
قطعت  الدل  األررا   يالنــتاي ة الكيملأل مد االتاية أل لتع"،" التعيلن الدلل  لمنب الادــي  لمكييحت . ل عر ت عد ت يند  

دـ أل ي  النظيا العيلم  لمكييحأل الادـي . ل مـيرخ إلى ااصـ ويخ التكـر،ح أل الت   الصـند ل تاية أل روصـالي األ اة الرئ  
ــ    ر  النقطألت قدمت المنيظرة  مهلأل على   ــتخداا االتاية أل ي  التعيلن الدلل . للتوضـــ ــميا رتع"،" انـــ  جرا ي رلد ي للدـــ

ت نـــــواح  دللأل ريلبأل  ل  دللأل متلق أل  انـــــتخداا رلد ي ل تاية أل   نـــــيا قينون  للتعيلن الدلل  ي  ا يف اتايقيخ تنيئ أل 
للطله. ل ينت نت  أل إودى  ر  القضييي الن يا ي  إعي ة عيئداخ جر،مأل إلى رلد المنك . لي  الختيات  ررخ المنيظرة  
المقترويخ األر عأل المتعلقأل  يلتعيلن الدلل  الت  قدمتلي الصـــــند ي   لرة ال مح أل العيمأل االنـــــتهنيئ أل المتعلقأل  مكييحأل  

 الادي .   لادي ت  ان أل الم تمب الدلل  إلى التعيلن لانيح عيلم ري  مد ا 

ل لضـحت المنيظرة مد رنمي  ن االتاية أل تدـتخدا   نـيا قينون  لتدـل م المطلو ند لللتعيلن الدلل  ي   -31
ي  رلد ي. ل مــــــــــيرخ إلى ااع ن الرا قدمت  وكومأل رنمي لقت تصــــــــــديقلي على االتاية أل لالرا اعتارخ  مقتضــــــــــ

االتاية أل  نــــــينــــــي قينون ي لتدــــــل م المطلو ند. ل شدخ المنيظرة  ن رنمي ال ت عت التدــــــل م مكــــــرلري روجو  معي دة  
ــيا   ــتخداا رنمي ل تاية أل   نــ ــيحاخ عد انــ  يلنظر إلى إمكين أل تطانا ماد  المعيملأل  يلمهت. لقدمت  مهلأل لإوصــ

ــل م المطلو ندت نـــــــواح  دللأل ريلبأل  ل  دللأل م ــنتين تتعلقين  موظاند ر  ع  قينون  لتدـــــ تلق أل للطلهت منلي قضـــــ
ــيا االتاية أل. لعرضـــت   ــيعدة القينون أل المتبي لألت قدمت رنمي لتلقت رلبيخ على  نـ ــتوى. ل  مي يتعلا  يلمدـ المدـ

 المنيظرة  عص األمهلأل لذ رخ  ن النت  أل ي  عد  منلي  ينت مصي رة موجو اخ ي  رلدان  جنا أل. 

ت عرضـت المنيظرة  عص الدرلا المدـتاي ة لالمميرنـيخ ال ندة لالتحدييخ القيئمأل ل ياضـييأل إلى ذلك -32
ــلطيخ المر "،أل   ــي  رند الدـ ــيا قينون  للتعيلن الدلل . ل رربخ   م أل االتصـ ــتخداا االتاية أل   نـ ــعند انـ على صـ

لمعي داخ الهنيئ أل  مد  جت ضـمين يعيل أل المدـيعدة القينون أل المتبي لأل. ل لضـحت  ن االتاية أل انـتخدمت لتكمنت ا
الت  ال ت عت  عص جرائم الادـــي  ريضـــعأل للتدـــل م. ل مـــيرخ إلى انـــتخداا الدلنت االكترلن  للدـــلطيخ الورن أل 
المختصـــــأل الموجو  ي  روا أل الموار  االكترلن أل لالقوانند المتعلقأل  يل ر،مأل سروا أل "مـــــنرلوك"ع روصـــــا  مميرنـــــأل  

ــي . لإلى جينه ذلكت   ــيخ مد  جت جندة لتع"،" االتصـ ــدـ ــبكيخ لاتايقيخ للتعيلن رند المؤنـ شدخ   م أل لجو  مـ
تع"،"  ايحة رلبيخ المدـــــــــيعدة القينون أل المتبي لأل. ونر  نلي الوظت  ن تع"،" قنواخ االتصـــــــــي  لالتبي   ا مد 

 لالدر،ب للمعلوميخ ال ي"االن يمه ن تحديي.
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ة أل ي  رلد ي. لمــــــــــــد خ على   م أل انــــــــــــتخداا  لقدمت المنيظرة مد  لبين ي لمحأل عيمأل عد تنانر االتاي -33
ــل م مكـــرلري روجو  معي دةت   ــل م المطلو ندت على الروم مد  ن  لبين ي ال ت عت التدـ ــيا قينون  لتدـ االتاية أل   نـ
ــيرخ المنيظرة إلى  ن االتاية أل تعتار ج"حا مد اارير   لإمكين أل انــــتخداا ماد  المعيملأل  يلمهت ردال مد ذلك. ل مــ

ورن ت لـ يلـتيل  ـيإن جم ب األيعـي  الم رمـأل  مقتضــــــــــــــى االتـايةـ أل تعتار جرائم رـيضــــــــــــــعـأل للتدــــــــــــــل م.  الـقينون  ال
ل ياضييأل إلى ذلكت  لضحت المنيظرة  ن لبارة العد     الدلطأل المر "،أل المعن أل  يلمديعدة القينون أل المتبي لأل  

ــد ت الت  يمكد تـقديملـي ي  اـ يف اب لاجـ أل الت ر،م عـندمـي ال تكون الـتدارنر   المطلوـ أل قدــــــــــــــرـ،أل. لي   ـرا الصــــــــــــ
ــيعدة القينون أل المتبي لأل ي  الالد مؤررات ل و قينون يتضـــمد   مي يتضـــمد   مـــيرخ إلى اعتمي  لتعديت قينون المدـ
لنـــيئت االتصـــي  الت  يتعند انـــتخدامليت  مي ينلي االتصـــي  المبيمـــر رند نـــلطيخ إنايذ القينون لإجراحاخ إنكـــيح  

 ذلك مد ااجراحاخ الدارل أل.   يرقأل تحقنا مكتر أل لونر

ل ننت المنيظرة  ن ت  غ أل ت دــــــنر ت لن" رلبيخ المدــــــيعدة القينون أل المتبي لأل لترتنالي ودــــــه األللو،أل  -34
لجمب لتولند الا ينيخ لااوصــيحاخ المتعلقأل رلرا الموضــوات تم إنكــيح نظيا إلكترلن  جديد للمدــيعدة ي  م ي  

ا الدـــ يقت  شدخ   م أل انـــتخداا مـــبكيخ مهت مـــبكأل نـــلطيخ مكييحأل الادـــي  التعيلن القضـــيئ  الدلل . لي   ر
ــيعدة القينون أل المتبي لأل. ل رنرات الوظت المنيظرة  ن التعيلن رند ل يالخ إنايذ   غ أل تع"،"  ايحة عمل يخ المدــــــــ

   القينون  موجه تكــــــــــــــر،عيخ رلد ي يقتصــــــــــــــر على قضــــــــــــــييي ريرئأل محد ة. لذ رخ  ن  على الروم مد  ن تبي  
ــبكيخت مهت اانتر و ت لتوة ب مر راخ تاي م  ــتخداا مــ ــييي ال ي"ا  يكــــكت تحدييت يإن انــ المعلوميخ ي   ر  القضــ

  مي  مهي أل   لاخ ع"بخ التعيلن مب الدلطيخ الورن أل لالد ي.

لي  المنيقكـــــــــــأل الت  تلت ذلكت  شد عدة متكلمند   م أل انـــــــــــتخداا االتاية أل   نـــــــــــيا قينون  للتعيلن   -35
ت لتبي لوا المعلوميخ عد  رر التعيلن الدلل ت لرواوا  يلتحلنت الرا ت ر،  األمينأل للمعلوميخ ااوصـيئ أل  الدلل 

ــي   ــيعدة التقن أل لالتعيلن الدلل  الاعي    م أل قصـــوى ي  منب الادـ ــد . لذ ر  ود المتكلمند  ن للمدـ ي   را الصـ
معي دة تنيئ أل  كــــــــــــ ن تدــــــــــــل م المطلو ند    82  مد  لمكييحت . ل رلغ االجتميا   ن رلد  يمتلك إريرا محكمي يت ل

مر رة تاي مت مؤ دا ضـرلرة ترلنت العقبيخ الت  تعتر  التعيلن الدلل  لمكـد ا على   م أل المكـير أل ي   117ل
 الكبكيخ لالمبي راخ ذاخ الصلأل مد  جت ضمين التنانر الاعي  ل تاية أل مد ر   التعيلن العيلم .

راراتلم الورن ـأل ي  انــــــــــــــتخـداا االتاـية ـأل ي  التعـيلن الـدلل  ي  ا ـيف ترتنبـيخ  لتبـي   عـدة متكلمند   -36
تنيئ ألت للصـــاوا قضـــييي وققت ن يوي ملمونـــي. لذ ر  ود المتكلمند  ن مكته المدع  العيا لالد   رنـــت ي  عيا 

ــي  على  عص يـ يخ الموظاند العمومنندت  2020 ــيعـدة ا 48ت  تـنيح تناـنر قوانند منب الادــــــــــــ لـقينونـ أل  رلـبي للمدــــــــــــ
رلبـي. ل رلبـت   22المتبـي ـلأل   مـي يتعلا  ـإجراحاخ جنـيئ ـأل تتعلا  ـيألوكـيا ذاخ الصــــــــــــــلـأل مد االتاـية ـألت ُناـر منلـي  

رلبي للمدــــــــــيعدة القينون أل المتبي لأل على   50 شهر مد    2020متكلمأل  ررى االجتميا   ن رلد ي  رنــــــــــت ي  عيا 
رلبي آرر    17ت ُ رنـت 2021ا؛ لي  النصـ  األل  مد عيا   نـيا االتاية أل إلى رلدان مختلاألت ُنار نصـالي رن ي

على  نـــيا االتاية أل. لذ رخ  ن الدـــلطيخ الورن أل لالد ي تدـــتخدا رنكـــيد األ لاخ لاأل لأل الت  تت حلي األمينألت 
  مي ي  ذلك روا أل "منرلوك" ا ارة المعير .

ل لضـــــــحت متكلمأل  ن  على الروم مد امـــــــتراد القوانند المحل أل لالد ي لجو  معي داخ تنيئ أل   نـــــــيا   -37
لتدــل م المطلو ندت يإن ي  لنــب الدــلطيخ القضــيئ أل لالد ي تطانا االتاية أل على األيعي  الم رمأل ليقي ل تاية أل. 

 أل التعيلن ونر الرنــــــــــم  قات إرنــــــــــي  ل  مي يتعلا  يلت رنراخ الملحوظأل ي  التعيلن الدلل ت مــــــــــد خ على   م
ــيعدة القينون أل المتبي لأل. ونر  نلي الوظت  ن  عند لجو  ويجأل إلى م"،د مد المعلوميخ   ــم أل للمدـــ الطلبيخ الرنـــ
لتنانر رله ميت يإن الدــــلطيخ القضــــيئ أل الطيلبأل  هنرا مي ال تر  على رلبيخ تقديم إيضــــيويخ  ل تقدا معلوميخ  

  مد مكــــــــــيشت تتعلا  يلترجمأل قد تعوق التعيلن النيج . ل يرتصــــــــــيرت يإن العديد مد ونر  يملألت  ل  ن مي يطر 
التحدييخ الت  تعتر  التعيلن الدلل  ترتبط  يلكيمت  عدا القدرة على االتصــــــــــــي   دــــــــــــرعأل ل قأل لمبيمــــــــــــرة مب  

محد ة الدــــــلطيخ المعن أل. ل مــــــيرخ إلى تحد  انر آرر يواجل  المميرنــــــون ي  رلد ي ل و الحصــــــو  على   لأل  
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ــلأل. لعلى الروم مد  ن  رجأل الدــــــــر،أل مرتاعأل ي    كــــــــ ن ال رائم المرتبطأل  مي ي  رلد ي مد موجو اخ ذاخ صــــــ
القضــــــــــــييي المنطو،أل على جرائم يدــــــــــــي ت يمد الضــــــــــــرلرا إرراب لإتبيخ األ لأل على لجو  صــــــــــــ خ رند ال رائم  

 لالموجو اخ ذاخ الصلأل.  

ــن -38 ــب ترتنبيخ تنيئ أل ونر  لاقترا عدة متكلمند ولوال تلد  إلى تحدـ د التعيلن الدلل  لمـــ عوا على لضـ
رنـــــــــــــم أل متننأل    لاخ لتبي   المعلوميخ ال و ر،ألت مهت قنواخ التعيلن رند  جل"ة الكـــــــــــــررأل لونر ي مد قنواخ 
ــي رة الموجو اخ لإنايذ  ــندت   مي يتعلا   مور منلي رلبيخ مصــ ــبكيخ المميرنــ ــ مي مــ التعيلن ونر الرنــــم ت ال نــ

يشم األجنا أل. لُذشر  يضـــي اشتمي  الطلبيخ روصـــا   مرا  يلغ األ م أل لضـــمين يعيل أل التعيلن الدلل . قراراخ المح
ــتاي ة مد اللن يخ الارن أل لمؤتمر الدل  األررا  ي  االتاية ألت مهت اجتميا  ل عي عدة متكلمند الدل  إلى االنــــــــ

ــات منلي المنيقكــــــــــيخ الموضــــــــــون أل  الخاراح المعن  رتع"،" التعيلن الدلل  مد  جت تع"،" الحوار لالت عيلنت  دــــــــ
 لالبحوث المواض ح أل المتعمقأل.  

ل مــــــــير  ود المتكلمند إلى ااع ن الدــــــــ ينــــــــ  الرا اعتمدت  ال مح أل العيمأل ي   لرتلي االنــــــــتهنيئ أل   -39
ــي  المعقو ة ي  و"،ران/يون     ــي  ي  رن2021المتعلقأل  مكييحأل الادـــ ــلطيخ مكييحأل الادـــ ــبكأل نـــ يح  ت ل شد ييئدة مـــ

 التعيلن رند نلطيخ إنايذ القينون المختصأل. ل عرف عدة متكلمند عد اعت"اا رلدانلم االنضميا إلى الكبكأل.  

لنـلط متكلم آرر الضـوح على التحدييخ الت  تعتر  الحصـو  على المدـيعدة القينون أل المتبي لأل   مي   -40
ــتخداا االتاية أل  يالق تران  صـــــــــــــكوك إقل م أل  ررى مهت اتاية أل االتحي   يتعلا  إنايذ  لامر المحيشم األجنا أل لانـــــــــــ

ــيئت ال نيئ أل المعمو     ي  ال ميعأل  ــيعدة القينون أل المتبي لأل ي  المدـــــــ ــي  ل رلتو و  المدـــــــ األير،ق  لمنب الادـــــــ
اانميئ أل لل نوف األير،ق . لإضـييأل إلى ذلكت  مـير المتكلم إلى ييئدة تحدي  التكـر،عيخ لمواحمتلي لت دـنر إعدا  

 التعيلن الدلل  الاعيلأل لإعي ة الموجو اخ ونر المكرلعأل. رلبيخ

لمـــــد   ود المتكلمند على يوائد المدـــــيعدة القينون أل المتبي لألت ال نـــــ مي   مي يتعلا  ياجراحاخ المدن أل  -41
ــتر ا  الموجو اخت لمــــــــ ب الدل  األررا  األررى على  ــي ت ألورا  منلي انــــــ ــلأل   رائم الادــــــ لاا ار،أل المتصــــــ

مدــتندة إلى إ انأل ي  نــ يق التعيلن مواصــلأل  رانــأل  ر  المدــ لأل.  مي نــلط الضــوح على يوائد المصــي رة ونر ال
 مد االتاية أل.   54سجع مد المي ة  1الدلل ت على النحو المنصوص عل   ي  الاقرة 

ل مــير  ود المتكلمند إلى   م أل توة ب اتايقيخ للضــب  وكيا قينون أل محل أل  كــ ن التعيلن الدلل  على   -42
انـتر ا  الموجو اخ تتولى  يضـي معيل أل رلبيخ التعيلن   انـتر ا  الموجو اخت ل يي   إنكـيح رلد   ن أل مدـؤللأل عد

 الدلل  ضمد اارير ناد .

ــير أل الاعيلأل ي  ال لو    -43 ــل أل مد  جت ضــــمين المكــ ــير متكلم آرر إلى ضــــرلرة ت ر،م ال رائم األصــ ل مــ
 المتعلقأل  يلتعيلن الدلل  لمكييحأل الادي .

ة الموجو اخ لإرجيعلي نــــتدــــتمر ي  االتدــــيا إذا لمــــد   ود المتكلمند على  ن الا وة مي رند مصــــي ر  -44
ظلت التحدييخ القيئمأل المتعلقأل  يلتعيلن الدلل  ي  م ي  انــــتر ا  عيئداخ الادــــي   لن معيل أل. ل مــــير إلى  ن 
التعيلن الدلل  يدتبرق لقتي رو،  ل،نطوا على إجراحاخ معقدة لمرلد صيرمألت ممي يدلم ي  انخاي  ن يا 

ــتر ا  ال ــتدامأل لعيا عمل يخ انـــــ موجو اخت ممي يؤتر ردلر  على تحقنا الالدان النيم أل أل دا  رطأل التنم أل المدـــــ
. ل ردى المتكلم  نــــــا  لعدا تكل ت المكته رواليأل التندــــــنا رند مختل   صــــــحيف المصــــــلحأل ي  قضــــــييي 2030

دل  األررا  للوصـو   انـتر ا  الموجو اخ. لاقترا مد تم إنكـيح ل نأل ريصـأل تي عأل لألمم المتحدة للتندـنا مب ال
إلى يلم مكـترك للعقبيخ الت  تحو   لن التعيلن الدلل  لالمدـيعدة على تلن أل منيم مد الهقأل. لنـتدـيعد الل نأل  
الخيصــأل على ضــمين الر  ي  الوقت المنينــه على رلبيخ التعيلن الدلل . ل،رى المتكلم  ن  ينبب  للر  الل نأل  

 ل  األررا .الخيصأل  ن تقدا تقير،ر ي إلى مؤتمر الد
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لمـــــــــــــــد خ متكلمــأل  ررى على  ن ت ر ـأل رلــد ـي  ظلرخ  ن تع"،"  لر الدــــــــــــــلطــيخ المر "،ـأل المعن ــأل  -45
ــيرخ إلى عدا  اييأل  ــليمي  انرا ي  تع"،" التعيلن الدلل . ل مـــ ــكت إنـــ ــيعدة القينون أل المتبي لأل يمكد  ن يكـــ  يلمدـــ

  م أل تقديم  ر  المدـــــــيعدةت ال نـــــــ مي ت"ل،د المدـــــــيعدة التقن أل المقدمأل إلى الدـــــــلطيخ المر "،ألت لمـــــــد خ على  
الدــــلطيخ المر "،أل  يلقدراخ لالموار  األنــــينــــ أل لت دــــنر االتصــــي    مي رننلي. لع لة على ذلكت  مــــي خ  يلدلر 
الرا تؤ ي  آل أل انـتعرا  تنانر اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل الادـي  ي  تحديد االوت يجيخ القطر،ألت ممي نـيعد 

  مقدا للمدـــيعدة التقن ألت على يلم  لج  القصـــور ي  قدراخ الدل  ذاخ الصـــلأل. لي   را الصـــد ت رلد يت روصـــا
 مـــــــيرخ إلى الت ر أل النيجحأل لالد ي ي  تقديم المدـــــــيعدة التقن أل   مي يتعلا  يلتحقنا ي  قضـــــــييي الادـــــــي  العيررة  

 للحدل  لانتر ا  الموجو اخ.

خ عد انـــتخداا   اة  تي أل رلبيخ المدـــيعدة القينون أل المتبي لأل لرله المتكلم  يضـــي الم"،د مد المعلومي -46
الت  لير ي المكته. لر ا على ذلكت  لضـــ  ممهت لألمينأل  ن المكته انـــتحدث األ اةت الت  تدـــتخدا على نطيق  
لانـبت  مي ي  ذلك ي   نكـطأل رنيح القدراخت مد  جت مدـيعدة المميرنـند ي  صـ يوأل رلبيخ المدـيعدة القينون أل  

ــت ي أل للر  الطلبيخ. لتقدا األ اةت ي  ال ــرعألت ممي يع"ب التعيلن رند الدل  ل،ع ت  يالنـــــــ متبي لأل على لج  الدـــــــ
عألت التوج   للمميرنـند ي   ت رطوة مد عمل أل الصـ يوأل لتدـيعد م  يضـي على صـ يوأل  صـ بتلي المنقحأل لالمونـة

خ الم ئمأل ذاخ الصـــــلأل. ل لضـــــ   رلك  ن   رلبيخ المدـــــيعدة القينون أل المتبي لأل عد رر،ا متح جم ب المعلومي
مد الملم  يضـــي التر ن" على نون أل لمضـــمون رلبيخ المدـــيعدة القينون أل المتبي لأل لضـــمين ن يا المدـــيعدة ي  
ــبكيخ للدــــــلطيخ المر "،أل ي   ــ  عدة مــــ ــير الممهت إلى  ن المكته قد  نكــــ ــد ت  مــــ نلييأل المطي . لي   را الصــــ

يعدة التقن أل   مي يتعلا  يلمدـــــــــــيعدة القينون أل المتبي لألت ضـــــــــــمد جملأل  مور.  مختل  المنيرا  غ أل تقديم المدـــــــــــ
ل ياضــييأل إلى ذلكت مد المتوقب  ن يكون لكــبكأل نــلطيخ مكييحأل الادــي  المنكــ ة وديهي  تر إي ير   يضــي على 

التـعيلن ونر   إعدا  رلـبيخ المدــــــــــــــيعدة الـقينونـ أل المتـبي لأل الـعيلـ أل النونـ ألت على الروم مد تر ن" ي على ت دــــــــــــــنر
الرنـم . لي  الختيات  شد م د ا على انـتعدا  األمينأل لمواصـلأل تقديم المدـيعدة التقن أل إلى الدل  األررا ت رنيح  

 على رلاليت  مي ي  ذلك نلطيتلي المر "،أل المعن أل  يلمديعدة القينون أل المتبي لأل.

عدة التقن أل ي  انـــــــــتخداا التكنولوج ي لاقترا  ود المتكلمند  ن ير " المكته  يضـــــــــي على تقديم المدـــــــــي -47
 لت دنر تبي   المديعدة القينون أل لتدل م المطلو ند.

لقدا متكلم مد اانتر و  لصـاي أل لاخ منظمت  ل نكـطتلي المتصـلأل  يلتعيلن الدلل ت  مي ي  ذلك يرقأل  -48
   ة يا الادي  ي  الر،يضأل. العمت المعن أل  يلت عه رنتيئج المبير،يخ لاأل لاخ المخصصأل ل مب الا ينيخ  بر 

  
 المقترحات التي قدمتها الدول األطراف خالل الجتماع  - رابعا  

 يضــــــــــــــت المـنيقكــــــــــــــيخ الت   ارخ ي  االجتـميا عد عـد  مد المقتروـيخ المـقدـمأل مد اـلدل  األررا    -49
 لتع"،" التعيلن الدلل ت  مي ي  ذلك 

الرا اعتمدت  ال مح أل العيمأل ي   لرتلي اتخيذ إجراحاخ عمل أل لتنانر ااع ن الدـــــــــــــ ينـــــــــــــ    س ع 
 االنتهنيئ أل المتعلقأل  مكييحأل الادي ؛

 االنتاي ة الكيملأل مد االتاية ألت  مي ي  ذلك   نيا للتعيلن الدلل ؛ سفع 

االتصــــي  لالتندــــنا المبكر لالمبيمــــرت  مي ي  ذلك مد ر   المكــــير أل ي  مــــبكيخ التعيلن   سجع 
 لمبكيخ المميرنند؛

 تدن م  لر الدلطيخ المر "،أل المعن أل  يلمديعدة القينون أل المتبي لأل لتع"،" قدراتلي؛ س ع 

 تع"،" االتصي  رند الدلطيخ المر "،أل مد  جت ضمين يعيل أل المديعدة القينون أل المتبي لأل؛ س ـع 
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نيخ  االنـتاي ة مد النظم االكترلن أل على المدـتوى الورن  لت دـنر معيل أل الطلبيخ لجمب ر ي سلع 
 عد  ر  الطلبيخ؛

االنــــــــــتاي ة على نحو  يضــــــــــت مد الموار  المتيوأل على اانترنتت مهت روا أل "تراك" لمكتاتلي  سبع 
 ؛19-القينون ألت ال ن مي ي  األلضيا الصحبأل الت  تداات ينلي جيئحأل  ويند

ــير أل لتع"،" التعيلن الدلل   ب،ي ة  لج  الت بر رند اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا   ساع   المكـــــــــ
ي  إرير اتاية أل مكييحأل الادـي  لالار،ا العيمت المعن   يلتعيلن الدلل  الرا  نكـ   مؤتمر األررا  ي  اتاية أل ال ر،مأل  
ــترك  ل متعيقهت لي  الوقت   ــي  إمكين أل عقد اجتميع  اللن تند على نحو مكــــ ــتككــــ ــلأل انــــ المنظمأل عد رر،ا مواصــــ

جتميعيخ مواضـــــــ ح أل مكـــــــتر أل مب ير،ا انـــــــتعرا  التنانر لالار،ا العيمت المعن   ينـــــــتر ا   نادـــــــ ت مواصـــــــلأل عقد ا 
 ؛ الموجو اخ لاجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  الماتوا المكير أل مد  جت تع"،" التعيلن الدلل  

إنكــيح ل نأل ريصــأل تي عأل لألمم المتحدة للتندــنا مب الدل  األررا  الملتمألت  غ أل التصــدا  سدع 
 حدييخ ي  م ي  التعيلن الدلل  لالمديعدة على تع"،" الهقأل لاالتصي . للت

  
 اعتماد التقرير  - خامسا  

ــير أل لتع"،" التعيلن الدلل  ي   -50 ــر الماتوا المكــــــــــ اعتمد تقر،ر اجتميا الخاراح الحكوم  الدلل  العيمــــــــــ
ت CAC/COSP/EG.1/2021/L.1س  2021 يلو /نـاتمار   10إرير اتاية أل األمم المتحدة لمكييحأل الادـي  ي  

ل CAC/COSP/EG.1/2021/L.1/Add.1ل  ت  CAC/COSP/EG.1/2021/L.1/Add.2ت 
 عت  ص بت  المعدلأل ماو،ي.CAC/COSP/EG.1/2021/L.1/Add.3ل
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