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*2005359*  

    
تقرير عن اجتماع الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين المعقود في فيينا   

 2020أيلول/سبتمبر    9و   8يومي  
  

        مقد  مة  - أول  
                                                  ارفـليـةا األمم المتحـدة لمحـل حـا ال المـا المعب مـا ع ا ، الـي  اعتمـدم ممرما األاااف    3/ 5             عمال  ـبللراا   - 1

                                                                                                   الواعةا    دو ره الخلمســــــا، ف يقــــــح  ال  علم  ؤحوم  دول  ممع و مفتون التهــــــولا متع  مت ال  الم ل ال ، م  
ــدال المقـــــــــــو ة إل  الممرما ومســـــــــــلعدره عت  رعفبي الوولا المعواا به  ةمل  تتت  م اورو و  محل حا ر ال    ف   إســـــــــ

                                                                                                            م ـل ال  ع  اال  ال ا والححا وال و، المحمـ    ورـفليـةا األمم المتحـدة لمحـل حـا ال المـا المعب مـا ع ا الواعـةا  وـعد  ال 
رقـــــــــــــال     13إل    11، والـثلي  م  2012ؤزلاان/ ويـةه   1فـلل /ـمل و إل    30                                   ع ـرد او تـملا األو  لتفال  الـتلـم  م  

ف تو /ســــــ تم ا    13إل     11، والاابع م  2015ل  الثلي /يو م ا رقــــــا   20إل     18، والثللث م  2013الثلي /يو م ا 
   2019ف تو /س تم ا   13إل     11، والسلدس م  2018رموز/ ولةه   5و   4، والخلمس  وم  2017

                                                                       المتعون "رتزلز رعفبي ارفليةا األمم المتحدة لمحل حا ال الما المعب ما ع ا   7/1                        وعا   الممرما    عاا م   -2
                                                                                       رو ووت المتحرا م ل"، ضم   متا فمو ، فن لحون الفال  التلم  ععصاا  ثلمتل  م  ععلصا ممرما الواعةا وال او 

                                                                                                    األاااف، لرد  م ررل لام وروصـــــــــةلره إل  الممرمال وتـــــــــ  ع الممرما ف اعته التلمتا عت  العبا    عرد ا تملعلت 
 الموا د                                                                 سعولا، ؤس  اوعتهلل، وعت  عردهل رتلع ة ل، ضمليل  لفتللةا استخدام 

  
 التوصيات  - ثانيا  

ــل  وم   -3 ــه المترود     ببعــ ــلعــ ــل ال ،    ا تمــ ــ  الم ــ ــ  المتع  مت الــ ــلمــ ــد الفال  التــ  9و 8اعتمــ
 ، التوصةلت الوا دة فديلم 2020ف تو /س تم ا 
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 ، 19-توصيات بشأن أثر الكوارث الطبيعية والنزاعات واألزمات، مثل جائحة كوفيد -ألف 
على التجاهات السائدة في الجماعات اإلجرامية المنظمة وعلى دروب تهريب المهاجرين، 

وكذلك الممارسات الجيدة الرامية إلى دعم التعاون الفعال في مجال إنفاذ القانون أثناء تلك 
 ف تلك الحالت والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيهااألزمات من أجل كش

  
  1التوصةا   

                                                                                     رقــــــ  ع الدو  األاااف عت  التختةا وؤتملوت وصــــــو  فتــــــخلب م امب  إلب ل بســــــ   األزملت، بمل لقــــــم  
 وضع آلةلت استقحل  رتللج القواغ  الت ةا واإليسليةا الفو لا،  هال ع  وضع الم ل ال   م ل ال    

  
  2التوصةا   

 عحغ  لتــدو  األاااف فن رتزز عمتةــلت  مع ورحتبــ  ال ةــليــلت الواعةــا المتتترــا بــجثا األزمــلت، مثــ   ــل حــا 
( الحــللةــا، عت  د ون وفيمــلب ر الــ  الم ــل ال  بغاض دعم التتــلون مع 19-ماض  باوس  و ويــل وفو بــد

  الدو  األاااف األخاى، بمل لقم  رحلد  ال ةليلت واإلؤصللات م  هيا الر ب 

  
  3التوصةا   

فوعـلت األزمـلت م  خال    عحغ  لتـدو  األاااف فن رتزز الشقــــــــــــــت المححا ع  ؤـلوت ر الـ  الم ـل ال    
 وضع فدلا إ تلدلا م ةليلت الستتلت الواعةا ويرلب اورصل  لتتزلز رحلد  المتتوملت والتعسب  

  
  4التوصةا   

ــجن المخـلاا المارحتـا  عحغ  لتـدو  األاااف فن رتزز   ود إك ـلل  الوع  م  ف ـ  رثقة  عـلمـا ال م و  بقــــــــــــ
مت ال  الم ل ال ، ومع ل زللدة رتاض الم ل ال  لختا اوســتغال  وســول المتلمتا والتعت ال عســلي  واور ل  

 بلألتخلب    فوعلت األزملت 

  
  5التوصةا   

كلك، فن رتزز التتـلون عت  الصــــــــــــــتـبد   اإلعتةم   عحغ  لـتدو ، مدعوما بللمعبمـلت الدولـةا عـعدمل لتـت  مع ـل 
والدول  م  ف   الت لون مع اور لهلت المست دة    م ل  ر ال  الم ل ال ، مع القةلم عت  و ه الخصوب 

، بللعســحا لتمالؤرا الرهــل ةا بقــجن هيم ال الما 19-بمااعلة التحدللت الت  رتاؤ ل األزملت، مث   ل حا  و بد
                                             يلك م  ف   رت ةا ؤل ةلت الم ل ال  الم ا مب  والتحرب   ب ل، و 

  
  6التوصةا   

                                                                                                    عحغ  لتدو  األاااف فن رو ا ردامبا محددة األهداف لتتصد  لتمقلف  وؤمللا الم ل ال  الم ا مب  اوا  فزما 
، رقــــــم  ضــــــملن الحصــــــو  عت  خدملت عمومةا وا تمل،ةا مةســــــو ة التشتفا، مث  الاعللا الصــــــحةا 19-فو بد
 لا األافل  والمسعب ، وردامبا الحمللا او تمل،ةا و عل
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  7التوصةا   
 عحغ  لتدو  األاااف فن ردعم اسـتخدام التشعولو ةل عت  يتل  فوسـع    إال  يبلم التدالا ال عل ةا، خصـوصـل 

لوثل   فثعلل األزملت، لتةســـــــــبا الوصـــــــــو  إل  اإل االات الرهـــــــــل ةا والتمحب  م   مع األدلا ورو باهل، ورردلم ا
 ور  بزهل لدى المحلفم، بمل  تملت  مع ضمليلت مااعلة األصو  الرليويةا 

  
توصيات بشأن الستراتيجيات الناجحة في مجال استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك  -باء 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت، لمنع تهريب المهاجرين والتحقيق في جرائمه، واتخاذ 
 تدابير قوية إزاء تزايد استخدام الجماعات اإلجرامية للفضاء السيبراني

  
  8التوصةا   

م  ارفليةا األمم المتحدة لمحل حا ال الما المعبما ع ا  19عت  فن رعبا، و رل لتملدة                     رقـــــــــ  ع الدو  األاااف
الواعةا والرليون المحت ،    مســـجلا إيقـــلل ف اعا رحرب  مقـــتا ا بلعتحل هل إؤدى في ع فدوات التتلون الرهـــل   

وفن رســــــــــــــتخـدم، ل ـيم لمحـل حـا ال مـلعـلت اإل اامةـا المعبمـا العـلتــــــــــــــتـا عت  او  د ون ر الـ  الم ـل ال ، 
األغااض، رشعولو ةلت ؤد ثا، بمل    كلك التداو  الفبد و ،    ظ  روا اهل، بجستل  مترولا وعت  عدم المسلواة 

 .لتدو  المتعةا
  

  9التوصةا   
 عحغ  لتـدو  األاااف فن روســــــــــــــع يتـل    ودهـل    م ـل   مع ال ةـليـلت والححو  م  ف ـ  رحســــــــــــــب  رحتبـ  

التشعولو ةل لتةسـبا ر ال  الم ل ال  عت  الصـتبد   اإلعتةم  والدول ، وكلك م  ؤبث   ضـاون إسـللة اسـتخدام
ــتخدام  ــللة اسـ ــجلا إسـ ــجن، مع إ الل اهتملم خلب لمسـ ــتخدام التشعولو ةل    هيا القـ ــللة اسـ ــ   إسـ يتل  ومدى وسـ

 اإليتايو ورت ةرلت وسل ا التواص  او تملع  م   لي  ال ملعلت اإل اامةا المعبما 

  
  10التوصةا   

 عحغ  لتدو  األاااف فن رحدد ورتدا ك الثغاات    العبم الرليويةا الواعةا لهــــملن التحرب  الفتل     عمتةلت 
 ر ال  الم ل ال  الت  رةساهل التشعولو ةل ومالؤرا مارش ب ل ورتزلز التتلون الواع  وع ا الحدود 

  
  11التوصةا   

 مع وؤفظ ورحلد  األدلا الاعمةا المتتترا بجيقـــتا ر ال  الم ل ال  و يلك                               ر قـــ  ع الدو  األاااف عت  رةســـبا 
مر ولبت ل واســــــــتخدام ل    الدعلوى الرهــــــــل ةا، و رل لتروايب  الواعةا والتزاملر ل الدولةا بقــــــــجن ؤرو  اإليســــــــلن 

 والخصوصةا وضاو ة مااعلة األصو  الرليويةا  
  

  12التوصةا   
لت  الدو  األاااف رعبا    عرد ا تملعلت خلصــــا بللممل ســــب  عت  الصــــتبد   الدول  واإلعتةم  والمقــــل  ا 
ــب ااي  ألغااض  ــلل الســـــ ــللة اســـــــتخدام معبملت ر ال  الم ل ال  لتفهـــــ  ب ل م  ف   رحلد  المتتوملت ع  إســـــ

لم ل ال  المقــتحه  ب م والوصــو  إ اامةا، و يلك ع  ف هــ  الممل ســلت    اســتحليا األدلا الاعمةا م  م ام  ا
 .إلب ل، بمل  تملت  مع الروايب  الواعةا والدولةا
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  13التوصةا   
   سـةل   ل حا مل،  عحغ  لتدو  األاااف فن رتحلد  المتتوملت ع  ؤلوت رفقـ  األمااض و"العرلب السـلخعا" 

 .المستحليا عت  او  د ون ر ال  الم ل ال 
  

  14التوصةا   
                                                                                               ل اورو و  ر ال  الم ل ال ، رقــ  ع الدو  األاااف عت  التتلون عت  رحســب  الرد ة عت  اســتحليا ورجمب   و رل 

األدـلا الاعمـةا م  ف ـ  رحســــــــــــــب  التحرب     ر اـل  الم ـل ال  ومالؤـرا مارش ـةه، موســــــــــــــلـ   مع ـل زـللدة  اب 
 .با التد ل  لموظف  الحدود المتعبب الحصو  عت  التشعولو ةل والمتدات الالزما لتوصو  إل  رتك األدلا ورو 

  
  15التوصةا   

ــ  رتولا ورت ب  اومتشــل ات التشعولو ةــا    م ــل  محــل حــا  المــا ر الــ    عحغ  لتــدو  األاااف فن رواصـــــــــــــ
ــملن فو رمد  ف   ــتخدام ل، وضـ ــاهل واسـ ــتا يقـ ــملن  تللبت ل ومواصـ                                                                                                    الم ل ال ، وفن رقة  م بليتبلم هيم ال  ود لهـ

 حلد ات ال د دة إل  ازدواج األدوات التشعولو ةا المو ودة فو المتلؤا محلد ة م  الم
  

  16التوصةا   
 عحغ  لتدو  األاااف فن رســــــــــــت  إل  معلل الخ اات والرد ات لدى الممل ســــــــــــب  المتعبب     مختتت الرتلعلت 

  .لتسملن بلوستفلدة الرصوى م  التشعولو ةل لمعع ومحل حا ر ال  الم ل ال 

  
  17التوصةا   

                                                                                               عحغ  لتدو  األاااف فن رقــــــــــ  ع وروســــــــــع يتل  عد ات موظف  إيفلك الرليون عت  اســــــــــتحليا األدلا اإللشتاويةا 
ــةا  ــحا المتتترا بللخصــــوصــ ــمليلت المعلســ ــحت ل ورحلدل ل ألغااض محل حا ر ال  الم ل ال ، مع مااعلة الهــ وضــ

 .وؤرو  اإليسلن
  

  18التوصةا   
األاااف فن رروم متقــــــــ ةع وروســــــــةع يتل  القــــــــاافلت الفتللا، ؤبثمل لحون كلك معلســــــــحل ومال مل،   عحغ  لتدو  

الرتلعلت كات الصـــــــتا وفصـــــــحلن المصـــــــتحا المتعبب ، بمل    كلك المعبملت الدولةا واإلعتةمةا والم تمع  مب 
دام التشعولو ةل لمحل حا المدي  والرتلا الخلب واألوســــــــلب األفلدلمةا، م  ف   رتزلز الححث واومتشل  واســــــــتخ

 ر ال  الم ل ال    
  

  19التوصةا   
ــتحا  ــحلن المصــــ ــل ا فصــــ ــتا وســــ ــب  مع معبملت الم تمع المدي  كات الصــــ ــ  ع الدو  األاااف عت  التعســــ                                                                                       رقــــ
المتعبب  م  ف   إك لل الوع  التلم بللتلبع اإل اام  لت ال  الم ل ال  ورةسبا افتقلف هيم ال الما، موسل   

 إعداد استمل ات عت  اإليتايو رتةح اإلمالغ دون الشقت ع  ال ولا، واستخدام رتك اوستمل ات مع ل 
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  20التوصةا   
                                                                                             رقــ  ع الدو  األاااف عت  وضــع ردامبا تــلمتا إلك لل الوع ، بللتعســب  مع فصــحلن المصــتحا المتعبب ، مث  

مةـا لةس  را يحو الم ـل ال  المحتمـ  معبمـلت الم تمع المـدي ، بمـل    كلـك رصــــــــــــــمةم ورو ةـه ؤمالت إعال
                                                                                                    ر ال  م، م  فلهــــــــــل يحو تــــــــــححلت المغتامب ، ممل م  تــــــــــجيه فن  و  ا لتم ل ال  الم ا مب  الوا د   والمحتمتب   

 .متتوملت ع  المخلاا والمسل   المتتترا بلل  اة غبا العبلمةا
  

   21التوصةا   
 عحغ  لتدو  األاااف فن رعبا    إيقـلل ف اعا مالؤرا عهـل ةا متعةا بجسـللب  التحا  المتخصـصـا    الفهـلل 
الســب ااي  لش  رتةح اســتخدام رتك األســللب  لمحل حا إســللة اســتخدام التشعولو ةل م   لي  الم امب  وال ملعلت 

 اإل اامةا المعبما الهللتا     اا م كات صتا 
  

  22التوصةا   
 عحغ  لتدو  األاااف فن رســت  إل  رو با فيقــتا ل علل الرد ات مصــمما خصــةصــل لالختصــلصــبب  الممل ســب  
   م ل  إيفلك الرليون والتدالا ال عل ةا لتمحبع م م  الت لون الفو   مع اور لهلت المسـت دة    م ل  ر ال   

 الم ل ال ، وخصوصل    الفهلل السب ااي  
  

 الرئيس بشأن المداولت       ملخ ص  - ثالثا  
فعدت األمليا متخص المداووت الوا د    هيا الرســـــــــــــم بتد او تملا، بللتعســـــــــــــب  الوثب  مع الا ةس    -4

 لخهع هيا المتخص لتمعلعقا، ومللتلل  لم لتتمد فثعلل او تملا  ولم

ــتةه األول  والثليةا المترودرب      -5 ــ تم ا  8يبا الفال  التلم ،     تســـــ  2   ال عد  ،2020ف تو /ســـــ
، عت  19-م   ــــدو  األعمــــل ، المتعون "فثا الشوا   الت ةزةــــا والعزاعــــلت واألزمــــلت، مثــــ   ــــل حــــا  و بــــد

اور لهلت الســــل دة    ال ملعلت اإل اامةا المعبما وعت  د ون ر ال  الم ل ال ، و يلك الممل ســــلت ال بدة 
ن فثعلل رتك األزملت م  ف    قــت رتك الحلوت والتحرب  الاامةا إل  دعم التتلون الفتل     م ل  إيفلك الرليو 

  ب ل ومالؤرا مارش ب ل" 

و ـلـيو   م   ـدو  األعمـل  بتاوض ـعدم ـل ثالـثا م  الخ اال الواعبب   2                       واســــــــــــــت  تـ و مـعلعقــــــــــــــا ال ـعد  -6
لبـا ع  م موعـا المعـلظاة األول  ه  فمـليـدا لبـدوابـل، مـد اة ال  ـلز الما ز  إليفـلك الرـليون     عون ف القةـل، يةـ 

والمعلظا الثلي  هو فيد لس مبالس إســــــحةفب ، مد ا القــــــمون الدولةا، المد الا الواعةا لقــــــمون   الدو  األ القةال
والمعلظاة الثللثا ه  ســةمويل  اغلرســ ،  ال  اة    األ  عتب ، يةلبا ع  م موعا دو  فمالحل الالربعةا والشل ل  ل

 ل، يةلبا ع  م موعا دو  فو ومل الغامةا ودو  فخاى الرلضةا    مححما  لرليةل    إلتللة 

عت   الما ر ال  الم ل ال     معترا  19-وعدمو الســبدة لبدوابل لمحا علما ع  فثا  ل حا  و بد -7
ال عون األ الر ، وفتـــــــــــل ت إل  فيه م    ا، فصـــــــــــححو الاؤالت ففثا ختو ة بســـــــــــ   إغال  الحدود والربود 

  ا فخاى، زاد اعتملد الم ل ال  عت  عصـلبلت الت ال ، ممل لتاضـ م لخوض المفاوضـا عت  الحا ا، وم  
ــاوعا، مث   ــتا فخاى غبا مقــ ــل ت إل  الصــــالت الرل ما مب  ر ال  الم ل ال  وفيقــ  ؤالت ففثا ختو ة  وفتــ

  اور ل  بلألتــــخلب واور ل  بللمخد ات وغبا كلك م  ال اا م  وك ات  ة  فن التدامبا الترببدلا فثات بقــــح 
ــلل واألافل  الي   لحويون ففثا عاضــــــــا لختا التعت واومتزاز واوســــــــتغال    مل عاضــــــــو  خلب عت  العســــــ
الســـــملت الخلصـــــا لوال  الرليوي  ل عون ف القةل بقـــــجن ر ال  الم ل ال   ولتتخئة  م  فثا ال ل حا الحللةا 
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 اة العبلمةا وفن رشفت ل، وفن رو ا عت  عت  الم ل ال ، اعتاؤو المعلظاة فن رتبد ال تدان األ القةا مســـل ات ال 
يحو اســتحلع  الفحص الصــح  والفحص األمع  لتم ل ال  الهــتفلل، ورهــم  فن رشون  مةع ســةلســلت ال  اة 

 متوا ما مع متل با ؤرو  اإليسلن 

الممل ســــــلت الت  يفيت ممخاا    األ  عتب  لتتخئة  م  فثا األزما  إســــــحةفب وعاض الســــــبد مبالس  -8
عت  الم ل ال ، وفتــــل  إل  فهمةا ضــــملن إمحليةا الوصــــو  إل  الخدملت والمســــلعدة او تمل،ةا، بمل    كلك 
                                                                                                الاعللا الصـــــــــحةا والتتتةم ورو با رصـــــــــل لح اإلعلما لتم ل ال  والح     لم  تـــــــــم  األســـــــــا  وفماز فن التدامبا 
المتخية لتتصــــــــد  لت ال  الم ل ال ، و ســــــــةمل فثعلل ال ل حا الحللةا،  عحغ  فن رااع     صــــــــمةم ل اعتحل ات 
ؤرو  اإليســــــــــــــلن  وـعلم بتاض ممـل ســــــــــــــلت محـددة يـفيت    األ  عتب  ـلدعم الم ـل ال  المـتجثال ، مع ـل ر ـدـ د 

ات رد ل ةا متخصــــصــــا لتمفتقــــب    رصــــل لح اإلعلما عت  فســــلس تــــ ا ، ورو با التصــــل لح الاعمةا، ورو با دو  
واختتم  تمته متردلم ســتســتا م  التوصــةلت لتتزلز ردامبا التصــد  لت الما    فوعلت األزملت، مث  إيقــلل يرلب 
ارصـــــل  داخ  الممســـــســـــلت الواعةا لتةســـــبا التتلون والتجه ، و مع ويقـــــا ال ةليلت بصـــــو ة معتبما ع  آثل  

  ال  عت   الما ر ال  الم ل 19- ل حا  و بد

عت  ر ال  الم ل ال  ع ا د ن  19-فثا  ل حا  و بد لمحا علما ع الســــــــــــبدة  اغلرســــــــــــ    وعدمو -9
ــد  ل الما  ــحو  ة  زادت ال ل حا الحللةا م  الثغاات    ردامبا التصـ ــا  وفوضـ ــا الححا األمةل المتوسـ وسـ

ــل ت إل  فهمةا التعفبي الشلم   ــا    فوعلت ر ال  الم ل ال ، وفتـــــ ل اورو و  محل حا ر ال  الم ل ال ، خلصـــــ
األزمـلت هـيم  وفظ ات ال ةـليـلت فيـه، عت  الاغم م  اويخفـلض األول     عـدد ؤـلوت ر الـ  الم ـل ال     

، وكلك  ا ع  ز ةل إل  الربود المفاوضــــــا عت  الســــــفا بغاض الحد م  ايتقــــــل  الفباوس،  رد 2020 مدالا علم
ع  اال  الححا خال   تاة األتــــــــ ا األ متا األخباة،    ؤب  ايخفل بقــــــــح    با يقــــــــا  رزا د عدد الوا د  

ــفو  ــتا الماايحا والححث عت  يحو   با  ووصــــــــــ ــلللو عد ر ل عت  القةلم بجيقــــــــــ بتثلت اإليرلك    الححا ورهــــــــــ
ــل عت  التحقةرلت ال عل ةا، وفتـــــــــــل ت إل  فهمةا رعفبي اورفليةا وماورو وور ل   المعلظاة  ة  فن الوملل فثا فلهـــــــــ

عت  يحو  لم      مةع الدو  األاااف، مع إ الل اهتملم خلب ل تدان المعقـج والت و   وفوضـحو  ة  فمح  
أل  زة التداو  الفبد و     المحلفم، خال  ال ل حا، فن رســـــلعد عت  ضـــــملن اســـــتماا   تســـــلت اوســـــتملا    

ــل ا إل  ك ــل   الحلوت الت  رعتو  عت  ال الما المعبما  وإضــ لك، ك ات فهمةا اســــتخدام فدوات التتلون الرهــ
وفدوات التتلون    م ل  إيفلك الرليون    إال  اورفليةا، مث  ف اعا التحرب  المقتا ا والتتلون الرهل   لتحلد  
ــةلت، بمل     ــو ة  تللا  واختتمو  تمت ل متردلم عدد م  التوصـ ــححلت الت ال  بصـ المتتوملت م  ف   رتتب  تـ

 د مسل ات آمعا لت  اة ورتزلز عد ات  ةليلت األمم المتحدة عت  دعم المتويا والمسلعدة اإليسليةا كلك رحد  

ــ ا  -10 ــجن الشةئةا الت  رمثا م ل التحدللت العلتــــ ــلؤةا، رحلو  عدة متشتمب  بقــــ ومتد هيم التاوض اإللهــــ
 ـل عـد رزـلد م  ؤـدة فو ـه التـللمـةا، عت  ر اـل  الم ـل ال ، و ة  في  19-بســـــــــــــــ   األزمـلت، مـث   ـل حـا  و ـبد

الهتت الت  لتلي  مع ل الم ل اون  وعاض المتشتمون الممل سلت ال بدة الاامةا إل  رتزلز التتلون الرهل  ، 
بمل    كلك عت  الصـــــتبد   اإلعتةم  ودون اإلعتةم ، ورتزلز رردلم الدعم    ؤلوت التوا ح لتهـــــحللل ورردلم  

ــل وا إل  ف ــلعدة او تمل،ةا  وفتــ ــلدلا، مثت ل مث   19-ن  ل حا  و بدالمســ ــتاابلت اعتصــ ــلؤ  ل م  اضــ ومل صــ
ــم بللماويا     ــلبلت الت ال  الت  رتســــــــ الشوا   الت ةزةا، رمث  عوام  رحفز الم ل ال  عت  الت ول إل  عصــــــــ

التدامبا الرســـــالا األؤلدلا  الت لون مع ف  وســـــبتا  د دة لتحرب  ف ملن غبا مقـــــاوعا  وتـــــدد متشتملن عت  فن
لي  عد رســـــلهم    األزملت اوعتصـــــلدلا ورو ا علمال محفزا لت  اة غبا العبلمةا ور ال  الم ل ال   وفماز  ال 

ــل   فؤد المتشتمب  فهمةا فيقــــتا إك لل الوع  م  ف   إاالا الم ل ال  عت  المخلاا المارحتا بللت ال   وفتــ
ــلل والفتةلت عت  خدملت الدعم  وتــــدد ــل عت  فهمةا  آخا إل  ضــــاو ة ضــــملن ؤصــــو  العســ عدة متشتمب  فلهــ

ــتفا، 19-متلل ا اآلثل  المتوســــــــــتا والتولتا األمد ل زملت، مث  فزما  ل حا  و بد ــتهــــــــ ، عت  الف لت المســــــــ
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و يلك األســــــــــــحلن ال ي لا الت  رحفز الم ل ال  عت  الت ول إل  خدملت الت ال   وفتــــــــــــل  متشتم آخا إل  فن 
ــمولةا ــد                                       ؤمللا ؤرو  الم ل ال  الم ا مب  مسـ ــج والت و  والمرصـ ــتا ا مب  الدو ، بمل  ب ل متدان المعقـ  .علما ومقـ

وك ا فؤـد المتشتمب  الحـل ـا إل  الـتد ـل  ومـعلل ـعد ات الســــــــــــــتتـلت المتعـةا عت  التصــــــــــــــد  ل زمـلت م  خال  
 دو ات رد ل ةا متخصصا محاسا ل يا الغاض 

ــتةه الثليةا والثللثا -11 ــ تم ا  9و  8رب   وم  المترود ويبا الفال  التلم  فثعلل  تســـــ ،    2020ف تو /ســـــ
م   ـدو  األعمـل ، المتعون "اوســــــــــــــتاارة ـةلت الـعل حـا    م ـل  اســــــــــــــتخـدام التشعولو ـةل، بمـل    كـلك  3ال ـعد 

رشعولو ةل المتتوملت واورصــــــــــــــلوت، لمعع ر ال  الم ل ال  والتحرب      اا مه، وارخلك ردامبا عولا إزال رزا د 
 م   دو  األعمل ، المتعون "مسل   فخاى"  4اامةا لتفهلل السب ااي " وال عد استخدام ال ملعلت اإل 

إلهـــلؤبب  عدم مل اثعلن م  الخ اال  م   دو  األعمل  بتاضـــب  3                               واســـت  ت و المعلعقـــلت بقـــجن ال عد  -12
ــب     وؤدة ال  اة غبا ال ــاوعا الواعبب   و لن المعلظا األو  هو خو خ  ملرةلس  ايليدلس،   با المفتقــ مقــ

ورزولا الوثل  ، الت عا التلما ل  لي  والحدود اإلســـــــحليةا، يةلبا ع  م موعا دو  فو ومل الغامةا ودو  فخاى  
                                                                                                    و لن الم علظ ا الثلي  هو روملس غوللســــــــلمب ، مد ا معع اور ل  بللحقــــــــا ور ال  الم ل ال     وزا ة الداختةا 

 عةا والشل ل      إفوادو ، يةلبا ع  م موعا دو  فمالحل الالرب 

وفتـــل  الســـبد ملرةلس  ايليدلس إل  التحدللت العلتـــ ا ع  ظ و  التشعولو ةلت الحد ثا ورت ةر ل عت   -13
                                                                                                    ال المـا المعبمـا، بمـل    كـلك ر اـل  الم ـل ال   ويو م ـبلل  ود الت  رـ يل ـل إســـــــــــــــحليـةل لالســــــــــــــتـفلدة م  إمحـلـيلت  

                                                            تمع المدي     رردلم المسـلعدة لتم ل ال  الم ا مب  واسـتخدام التشعولو ةل، بمل    كلك التتلون المسـتما مع الم
ــاافلت مع  ــل ا إل  كلك، فماز  تللةا القــــ ــتا  وملإلضــــ ــتا    التحقةرلت كات الصــــ ال ةليلت اإللشتاويةا كات الصــــ
الرتلا الخلب    رتولا األدوات التشعولو ةا الالزما لتتصــــــــــــد  لت الما، و يلك    الحصــــــــــــو  عت  األدلا 

                                                                                          ةا ورتحت ل  ثم  عدم ســــتســــتا م  التوصــــةلت، بمل    كلك إيقــــلل وؤدات متخصــــصــــا إليفلك الرليون وروســــةع الاعم
يتل  فيقــــتا إك لل الوع ، واوســــتفلدة م  معصــــلت التشعولو ةل الحد ثا م  ف   يقــــا المتتوملت ع  مخلاا 

 الاؤالت المحفو ا بللمخلاا المارحتا مت ال  الم ل ال  

التت ةرلت التشعولو ةا مع لن م  ف   التصـــد  لتل فا   ســـتخداما ع   ةئةاالســـبد غوللســـلمب    ورحد  -14
ــتمدة م  الت ل ن  واســــــتا م  التحدللت والثغاات    م ل  التصــــــد  لت ال  الم ل ال   ورقــــــم  األمثتا المســــ

غاا ةا والخاا ا التفلعتةا، م  ف   الواعةا رتولا عواعد مةليلت  عمةا وســــــ   لتحلوت، بمل لقــــــم  ال ةليلت ال 
                                                                                                    إرلؤا رتزلز التعســــــب  الداخت  ورحتب  ال ةليلت  ةمل مب  الو لوت المتعةا  وتــــــد د عت  فهمةا إعداد إؤصــــــللات 
م  ف   رربةم اور لهلت ال د دة    م ل  ر ال  الم ل ال  بلســتماا ، وعت  فهمةا إصــدا  المحلدح التو ب ةا 

لسـةلسـلرةا لصـللح المسـت ب ب   وفضـلف فن األدوات الرل ما عت  التشعولو ةل لمحع ل فن كات الصـتا والتوصـةلت ا
                                                                 رتةح فلهل  رحلد  المتتوملت بقح  آي  مب  فصحلن المصتحا الا ةسبب  

و   المعلعقـــــلت الت  رتو كلك، فتـــــل  المتشتمون إل  ال لي ب  المتمل زل  لتمســـــجلاز  م  يلؤةا،  تزا د   -15
لت اإل اامةا لتتشعولو ةل م  ف   رةسـبا األيقـتا غبا المقـاوعا، وم  يلؤةا فخاى، م  الم م اسـتخدام التصـلب 

رســـــــــــخبا إمحليلت التشعولو ةل، بمل    كلك رشعولو ةل المتتوملت، لتتصـــــــــــد  لت الما ورتزلز ردامبا التصـــــــــــد  
 ال عل ةا  لتتدالا

مســـجلا الوصـــو  إل  األدلا الاعمةا  وفماز المتشتمون، عت  و ه الخصـــوب، التحدللت الت  رعقـــج ع  -16
م  ووللت عهـل ةا متتددة    الحلوت الت  رعتو  عت  ر ال  الم ل ال ، والحصـو  عتب ل ورحلدل ل، مقـبال   
اهل التشعولو ةل   ــ   ــعوات األخباة بللتزام  مع رزا د رتربد ال اا م الت  رةسـ ــتماا  ظ و  هيم التحدللت    السـ                                                                                                            إل  اسـ

                                                                                   ود ثغاات   باة    التتلون الرهـــــل   وف اا عليويةا داختةا معســـــرا لدعم ورةســـــبا اســـــتخدام ووؤظ المتشتمون و 
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األدلـا اإللشتاويةـا    التحقةرـلت واإل االات ال عـل ةـا ع ا الواعةـا، مقــــــــــــــبال     الوعـو كارـه إل  فن ارفـليةـا 
ةلت التتلون المال ما  وفماز  ال الما المعبما وماورو و  ر ال  الم ل ال  لقـحالن إال ل  فسـلسـبب  لتتولا آل

                                                                                                فؤد المتشتمب  فن الم ل ال  اســـــتخدموا التشعولو ةل فلهـــــل  عت  وســـــل   التواصـــــ  او تملع ،     مةع مااؤ  
ــد د عدد  ــالما  وتـ ــجن السـ ــوم، بمل    كلك بقـ ــ  مع الم امب  والتحر  م  موثويةا التا  والاسـ                                                                                                  ؤالر م، لتتواصـ

ت  لمح  م ل لســـتتلت إيفلك الرليون والســـتتلت الرهـــل ةا رســـخبا التشعولو ةل                                   م  المتشت مب  فلهـــل عت  الشةئةا ال
لتتزلز ال  ود الاامةـا إل   قــــــــــــــت ؤـلوت ر الـ  الم ـل ال  والتحرب   ب ـل ومالؤرـا مارش ب ـل  غبا فن بتل 

ل  تتت  المتشتمب  فتــــــــــــــل وا إل  فن "الف وة الاعمةـا" و رزا  رمثـ  مقــــــــــــــحتـا عـد رتاعـ  ي ـلن التتـلون الـدول   ةمـ 
بمحل حا ر ال  الم ل ال  بفتللةا  و   هيا الصــــــــــــــدد، فتــــــــــــــل  فؤد المتشتمب  إل  فن ال تدان عد رســــــــــــــتفبد م  
المســــــلعدة الترعةا ومعلل الرد ات، م    لت عد دة مع ل المعبملت الدولةا، بقــــــجن اســــــتخدام هيم التشعولو ةلت  

مالت  عمةا مححما التختةا رعبم عت  الصــتبد وفتــل  آخا إل  فهمةا التصــد  لاواللت الم امب  م  خال  ؤ
 اإلعتةم ، عت  فن رقم  رو ةه  سل   رست دف السحلن الم ل ال  

ــل ا لتقــــــح  ال  ب   5وع   ا تتلن معلعقــــــا ال عد  -17 م   دو  األعمل ، تــــــدد الا ةس عت  القةما المهــــ
ؤبث متغ عدد المعدومب  المســــ تب   المســــتخدم و تملا الفال  التلم ، م ازا مســــتوى المقــــل  ا غبا المســــ و ،

معدومل، وفتـــــــــل  إل  الفاصـــــــــا المتززة لتردلم مســـــــــلهملت يةما م  الخ اال  وففد   450م   مةع المعلا  زهلل 
تــحته  لن، بحســ  خ اره،  الا ةس عت  يو،ةا المعلعقــلت وفهمبت ل، مقــباا إل  فن او تملا  اى بســالســا وفن

   إال  القــــــح  الســــــلم  الي  لتتمد عت  الحهــــــو  القــــــخصــــــ   و ؤ  عالحل م  الحوا  التلد  الي  ل اى 
 بللتعلصا او تااضةا لال تملا بلعتحل هل ر اما يل حا 

  
 تنظيم الجتماع  - رابعا  

 افتتاح الجتماع -ألف 
ف تو /ســـــــــ تم ا   9و 8عرد او تملا الســـــــــلبع لتفال  التلم  المتع  مت ال  الم ل ال      ببعل  وم   -18

                                                                                              وع ردت    إال م ف مع  تســــلت  وو رل لمل ارف  عتةه المحت  الموســــع لممرما األاااف    إال  إ اال 2020
ــلمتا،     ، عرد او تملا    تـــــــح  "ه ب " وبللحهـــــــو  القـــــــخصـــــــ  2020آن/فغســـــــتس   19الموا را الصـــــ

وارصـل   مةع المقـل  ب  اآلخال   والمقـل  ا ع  بتد(، بحهـو  عدد محدود م  المقـل  ب     علعا او تملا
 ع  بتد بلستخدام معصا لتتا ما القفولا رستخدم    إال  عرد فمامته األمم المتحدة 

وا تتح او تملا  اايقـــــةســـــحو رةســـــتل وإلتللةل(،   ةس الفال  التلم   وفلر   تما فملم او تملا عاض  -19
   وع  فهدا ه والمواضةع الت   عبا  ب ل                                                    ب ل لمحا علما ع  الوولا المسع دة إل  الفال  التلم

  
 الكلمات -باء 

 م   دو  األعمل   3و 2فلر  ممث  األمليا  تملت است اللةا علما    إال  ال عد    -20

م   ـدو  األعمـل  وعـلدهـل المعـلظاون التـللةـا  2ورافس الا ةس المعـلعقــــــــــــــا الت   ات    إاـل  ال عـد  -21
 ن ف القةل(، السبد مبالس إسحةفب  واأل  عتب (، السبدة  اغلرس  وإلتللةل( فسملؤهمز السبدة لبدوابل و عو 

م   ـدو  األعمـل  وـعلدهـل المـعلظاان الـتللـةلنز   3ورافس الا ةس المـعلعقــــــــــــــا الت   ات    إاـل  ال ـعد  -22
 .السبد ملرةلس  ايليدلس وإسحليةل( والسبد غوللسلمب  وإفوادو (
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م   ـدو  األعمـل  ممثتو األاااف الـتللـةا    ماورو و  محـل حـا ر اـل    3و 2ورشتم    إاـل  ال ـعد    -23
 ال ولةفل لا(،  عدا، المحسةك، هعدو اس –الم ل ال ز فستاالةل، إيدويةسةل، إلتللةل، ال اازل ،  عزولال و م و لا

 اإلسالمةا( واأل دن والمغان   -ورشتم فلهل المااع ون ع  الصب  وإ اان و م و لا -24

ــت  -25 ــل   التلبتا لالرحلد واســــــــ ــل إل   تما فلرلهل المااع  ع  وؤدة التتلون الرهــــــــ مع الفال  التلم  فلهــــــــ
 األو وم  و و و سو( 

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

ــته األول ، المترودة     -26 ــ تم ا  8                                                فعا  الفال  التلم ،     تســــــــــ ، متوا   اآل ال  دو  2020ف تو /ســــــــــ
 زاألعمل  التلل 

 المسل   التعبةمةاز -1 

 ا تتلن او تملال وف(  

 إعاا   دو  األعمل  ورعبةم األعمل   ون(  

ــل دة 19-فثا الشوا   الت ةزةا والعزاعلت واألزملت، مث   ل حا  و بد -2   ، عت  اور لهلت الســـــــ
ــلت ال بدة    ال ملعلت اإل اامةا المعبما وعت  د ون ر ال  الم ل ال ، و يلك  الممل ســــــ

الاامةا إل  دعم التتلون الفتل     م ل  إيفلك الرليون فثعلل رتك األزملت م  ف    قـت رتك  
 الحلوت والتحرب   ب ل ومالؤرا مارش ب ل 

اوســـــــــــتاارة ةلت العل حا    م ل  اســـــــــــتخدام التشعولو ةل، بمل    كلك رشعولو ةل المتتوملت  -3  
 ـل ال  والتحرب      اا مــه، وارخــلك رـدامبا عولـا إزال رزا ـد  واورصـــــــــــــــلوت، لمعع ر الـ  الم

 استخدام ال ملعلت اإل اامةا لتفهلل السب ااي  

 مسل   فخاى  -4 

 اعتملد الترالا  -5 
  

 الحضور -دال 
مثتـو    او تمـلا األاااف التـللةـا    ماورو و  ر الـ  الم ـل ال ز اورحـلد الاوســــــــــــــ ، فك مة ـلن،  -27

األ  عتب ، ف مبعةل، إسحليةل، فستاالةل، إسواربع ، ف غليستلن، إفوادو ، فلحليةل، فلمليةل، إيدويةسةل، فيغوو، فو وغوا ،  
ةحل، متغل لل، معمل، مو ويد ، مولعدا، مباو، را مليستلن، را ةل،  فو اايةل، إلتللةل، بل اغوا ، ال اازل ، ال ارغل ، مت 

رقــــــــــــــةحـةل، رويس،  ز  ال  ـلمـل، ال م و ـلا الـدومبعةحـةا، ال م و ـلا التامـةا الســــــــــــــو ـلا،  م و ـلا  و ـلل،  عون 
ايســــل، ف القةل،  ومليةل، الســــتفلدو ، ســــتو لفةل، ســــتو بعةل، الســــولد، ســــولســــاا، تــــبت ، التاا ، عملن، غوارةملو،  

ال ولةفل لا(، ع اب، عباغبزســـــــــتلن،  اوارةل،  عدا،  ومل،  وســـــــــتل لحل، الشولو، ورئةل، ل علن،  - عزولال و م و لا
لب ةل، مللتا، مصا، المحسةك، الممتشا التامةا الستودلا، موزام ب ، مةليمل ، يلمب ةل، العاولج، العمسل، ية بالل،  

 وللت المتحدة األمالحةا، الةلبلن، البويلن يبوزلتعدا، ال عد، هعدو اس، هولعدا، الو 

  المتتـددة -                                                                                                    وم ث  ـتو بمااع ب  اـلدولـتلن الـتللبـتلن الموع  تـتلن عت  ماورو و  مـحل حـا ر اـل  المـ ل ال ز مولةئـةل ودوـلا  -28
 الرومةلت( ورل تعد 
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غبا الموعتــا ومثتــو بمااع ب  الــدو  التــللةــا غبا األاااف    ماورو و  محــل حــا ر الــ  الم ــل ال  و  -29
اإلســـالمةا(، معغالدلس، ســـعغل و ة، الصـــب ، -عتةهز األ دن، إســـاا ب ، اإلمل ات التامةا المتحدة، إ اان و م و لا
 عتا، الشاس  الاسول ،  ولوم ةل، مللبزلل، المغان، يبحل ، الةم  

د الـا التعفبــيلـا لت عـا ومثتــو بمااع ب  المعبمــلت الححومةــا الـدولةــا و ةــليـلت األمم المتحــدة التــللةــاز المــ  -30
ــلدـلا ـلدو  غان ف القـةل، الو ـلـلا األو ومـةا لحاس  محـل حـا اإل هـلن، إدا ة عمتـةلت الســــــــــــــالم، ال مـلعـا اوعتصــــــــــــ
ــل   الـتلبتـا لالرحـلد األو وم ، م تس التتـلون ـلدو  الختةج التامـةا،  الحـدود والســــــــــــــواؤـ ، وؤـدة التتـلون الرهــــــــــــ

مو (، المعبمــا الــدولةــا لت  اة، ال مزةــا ال المــليةــا لتححا األمةل المعبمــا الــدولةــا لتقــــــــــــــااــا ال عــل ةــا واإليتا 
المتوســـا، معبما األمم المتحدة لتتفولا، مفوضـــةا األمم المتحدة لقـــمون الال  ب ، محت  األمم المتحدة المتع  

 بللمخد ات وال الما 

 دا م ومثتو بمااع  معبما  اسلن مللتا المسترتا، وه  معبما رحتفظ بمحت  مااع   -31

 عل ما بجسملل المقل  ب   CTOC/COP/WG.7/2020/INF/1/Rev.1وراد    الوثةرا  -32
  

 الوثائق -هاء 
 فلن متاوضل عت  الفال  التلم  مل  ت ز -33

 (لCTOC/COP/WG.7/2020/1                              دو  األعمل  الممع و المقاون و وف( 

و عا متتوملت فسلسةا م  إعداد األمليا ع  فثا الشوا   الت ةزةا والعزاعلت واألزملت، مث   ون( 
ــل دة    ال ملعلت اإل اامةا المعبما وعت  د ون ر ال  الم19- ل حا  و بد  ل ال ، ، عت  اور لهلت الســــــــ

و ـيـلك الممـل ســــــــــــــلت ال ـبدة الاامـةا إل  دعم التتـلون الفتـل     م ـل  إيـفلك الـرليون فثـعلل رـتك األزمـلت م  ف   
 (لCTOC/COP/WG.7/2020/2فقت رتك الحلوت والتحرب   ب ل ومالؤرا مارش ب ل و

ــتاارة ةلت العل حا    م ل  اســــــتخدام و عا متتوملت  وج(  ــةا م  إعداد األمليا ع  اوســــ ــلســــ فســــ
التشعولو ةل، بمل    كلك رشعولو ةل المتتوملت واورصلوت، لمعع ر ال  الم ل ال  والتحرب      اا مه، وارخلك 

 ( CTOC/COP/WG.7/2020/3ردامبا عولا إزال رزا د استخدام ال ملعلت اإل اامةا لتفهلل السب ااي  و
  

 اعتماد التقرير  - خامسا  
 ، اعتمد الفال  التلم  هيا الترالا ع  ا تملعه 2020ف تو /س تم ا  9    -34
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