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*1800424*  

  فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة 
  عن اجلرمية السيربانية

        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥-٣فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
      جدول األعمال املؤقَّت  

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ) 
  إقرار جدول األعمال؛  (ب) 
  .٢٠٢١-٢٠١٨عمل فريق اخلرباء للفترة اعتماد مقترح الرئيس بشأن خطة   (ج)  

  .التشريعات واألطر  -٢
  .التجرمي  -٣
  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥
    

    الشروح   
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
جلرمية الســيربانية يوم اســوف ُيفتتح االجتماع الرابع لفريق اخلرباء املعين بإجراء دراســة شــاملة عن 

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٣الثالثاء 
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة  إعالن سلفادور، ٦٥/٢٣٠أقرَّت اجلمعية العامة، يف قرارها 

إىل جلنة وطلبت  )١(التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،
ــلفادورإعالن من  ٤٢منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشــئ، وفقًا للفقرة  ، فريق خرباء حكوميًّا س

ا مفتوح العضـــوية من أجل إجراء دراســـة شـــاملة عن مشـــكلة اجلرمية الســـيربانية والتدابري اليت دوليًّ
تتخذها الدول األعضاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصدي هلا، مبا يف ذلك تبادل املعلومات 

ســــة عن التشــــريعات الوطنية واملمارســــات الفضــــلى واملســــاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية درا
يدين الوطين  مة على الصــــــع قائ تدابري ال ية أو غريها من ال قانون تدابري ال حة لتعزيز ال تا اخليارات امل

  والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.
، ٢٠١١يناير /الثاين كانون ٢١إىل  ١٧وعقد فريق اخلرباء اجتماعه األول يف فيينا، يف الفترة من 

، املرفقان E/CN.15/2011/19ث قام باستعراض واعتماد جمموعة من املواضيع ومنهجية للدراسة (حي
  األول والثاين).

ــــــباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥وعقد فريق اخلرباء اجتماعه الثاين يف الفترة من  ، حيث أحاط ٢٠١٣ش
تَّخذها الدول األعضــاء تالدراســة الشــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية والتدابري اليت شــروع علمًا مب

تحدة املعين باملخدِّرات اليت أعدَّها مكتب األمم املواملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــدِّي هلا، 
ية املتضــــــمَّنة يف مًال بالوالع) بتوجيه من فريق اخلرباء، املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميةواجلرمية (

اسة الشاملة لتأثري اجلرمية ، وجمموعة املواضيع املراد حبثها يف إطار الدر٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة 
سة، اليت اعتمدها فريق  سيربانية وتدابري التصدِّي هلا وفق منهجية الدرا ول. خلرباء يف اجتماعه األاال

  .UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3ويرد التقرير عن ذلك االجتماع يف الوثيقة 
شاملة عن  ، مبشروع٢٢/٧علمًا، يف قرارها  وأحاطت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية سة ال الدرا

ها امل عدَّ ية اليت أ ــــــيربان حتتاجلرمية الس باملخدِّرات واجلرمية  ــــــراف فريق اخلرباء،  كتب املعين  إش
لذي ُعقد يف فيينا يف وباملناقشـــة اليت دارت حول مضـــموهنا خالل االجتماع الثاين لفريق اخلرباء، ا

مضمون الدراسة  ، وُأعرب خالله عن آراء خمتلفة بشأن٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥الفترة من 
ألمانة، امبســاعدة من  املعروضــة فيها؛ وطلبت إىل فريق اخلرباء أن يواصــل،واســتنتاجاهتا واخليارات 

  .أداء املهام املكلَّف هباحسب االقتضاء، 
تكليفًا بترمجة مشــــروع  ٢٠١٦و ٢٠١٥، أصــــدرت األمانة يف عامي ٢٢/٧وعمًال بقرار اللجنة 

وَعمَّمت  )٢(رمسية الســـت،الدراســـة الشـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية إىل مجيع لغات األمم املتحدة ال
الدراســة على الدول األعضــاء لتقدمي تعليقاهتا عليها. وقد اســُتنســخت التعليقات على النحو الذي 

  )٣(وردت به يف املوقع الشبكي للمكتب.

                                                                    

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )١(  
  .www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/egm-on-cybercrime.html :منشورة على املوقع الشبكي  )٢(  
-www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive :منشورة على املوقع الشبكي  )٣(  

study-on-cybercrime.html.  

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
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ية يف جدول أعمال األمم املتحدة  لة اجلنائ عدا لدوحة بشـــــــأن إدماج منع اجلرمية وال ويف إعالن ا
األوسع من أجل التصدِّي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين 

جلرمية الوطين والدويل ومشـــــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـــــر ملنع ا
، نوَّهت الدوُل األعضــاء بأنشــطة فريق ٧٠/١٧٤والعدالة اجلنائية، وأقرته اجلمعية العامة يف قرارها 

اخلرباء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص، ودعت اللجنَة إىل النظر يف إصـــدار توصـــية بأن يواصـــل 
ــــــات الفضــــــلى فريق اخلرباء، يف إط ار عمله، تبادل املعلومات عن التشــــــريعات الوطنية واملمارس

لتعزيز التدابري القانونية أو غريها واملســــاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســــة اخليارات املتاحة 
من التدابري القائمة على الصـــــعيدين الوطين والدويل للتصـــــدي للجرمية الســـــيربانية واقتراح تدابري 

  يف هذا الشأن. جديدة
ــــــان/أبريل  ١٣إىل  ١٠وعقد فريق اخلرباء اجتماعه الثالث يف الفترة من  ، حيث نظر، ٢٠١٧نيس

ْي املقرِّر ملــداوالت االجتمــاعني األول والثــاين لفريق اخلرباء،  يف مجلــة أمور، يف اعتمــاد ملخَّصــــــَ
ة بشـــأهنا ومســـارات ومشـــروع الدراســـة الشـــاملة ملشـــكلة اجلرمية الســـيربانية والتعليقات الوارد

املقبلــة يف إعــداد مشــــــروع الــدراســــــــة، وتبــادل املعلومــات عن التشــــــريعــات الوطنيــة   العمــل
واملســـــاعدة التقنية والتعاون الدويل. ويرد التقرير عن ذلك االجتماع يف  الفضـــــلى واملمارســـــات

  .UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4 الوثيقة
ــــــة يف، الذي اعُتمد ٢٦/٤وطلبت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف قرارها  ــــــادس  دورهتا الس

ن يعقد يف هذا السياق ، إىل فريق اخلرباء أن يواصل عمله وأ٢٠١٧املعقودة يف أيار/مايو والعشرين 
ضــوعية املتعلقة اجتماعات دورية ويعمل كمنتدى إلجراء مزيد من املناقشــات بشــأن املســائل املو

وطلبت لســلفادور والدوحة، اباجلرمية الســيربانية، ومواكبة اجتاهاهتا املتغرية، مبا يتماشــى مع إعالين 
املمارســات الفضــلى أيضــًا إىل فريق اخلرباء أن يواصــل تبادل املعلومات عن التشــريعات الوطنية و

لتدابري القانونية أو غريها اواملســــاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســــة اخليارات املتاحة لتعزيز 
انية واقتراح تدابري الســـــيربمن التدابري القائمة على الصـــــعيدين الوطين والدويل للتصـــــدِّي للجرمية 

  جديدة يف هذا الشأن.
ة للنظر على حنو منظَّم يف ويف القرار نفســــــه، قرَّرت اللجنة أن يكرِّس فريق اخلرباء اجتماعاته املقبل
بصــيغتها الواردة أدناه)، (املســائل الرئيســية اليت تتناوهلا الفصــول من الثالث إىل الثامن من الدراســة 

القتضــــاء، ااألخرى املندرجة ضــــمن واليته، آخذًا يف اعتباره، حســــب  دون املســــاس باملســــائل
   قة:ومداوالته يف اجتماعاته الساب ٢٢/٧املتلقاة عمًال بقرار اللجنة  التربعات

  التشريعات واألطر   :٣الفصل   •  
  التجرمي   :٤الفصل   •  
  إنفاذ القانون والتحقيقات   :٥الفصل   •  
  والعدالة اجلنائيةاألدلة اإللكترونية   :٦الفصل   •  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4
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اون الدويل، التعاون الدويل (مبا يف ذلك الســـــيادة، والوالية القضـــــائية والتع  :٧الفصل   •  
لة لدويل غري الرمسي، واألد عاون ا لدويل الرمسي، والت عاون ا مدة  والت املســــــت

  واليات قضائية خارجية)  من
  املنع  :٨الفصل   •  

ع موعد انعقاد االجتما ب املوافقة الصـــــامتة، ع الرابع لفريق اخلرباء بأســـــلووحدَّد املكتب املوســـــَّ
. ٢٠١٨ثاين/يناير كانون ال ٢٦، وأكده يف اجتماعه املعقود يف ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٣ يف

ع على جدول األعمال املؤقَّت لالجتماع يف اجتماعه   واتَّفق ــــــَّ كانون  ٢٦ملعقود يف ااملكتب املوس
  . ٢٠١٨الثاين/يناير 
ــان املــايل املوقــد ُأعــدَّ  ــة تنظيم األعمــال املقترح (انظر املرفق) وفقــًا للبي  ٢٦/٤تعلق بقرار اللجن

)E/CN.15/2017/CRP.5املســندة إليه يف  ، املرفق الســابع) من أجل متكني فريق اخلرباء من أداء املهام
ت جلسات سوخدمات مؤمترات. وستسمح املوارد املتاحة بعقد  حدود ما هو متاح له من وقت

  حدة الرمسية الست.عامة على مدار ثالثة أيام، ُتوفَّر هلا الترمجة الشفوية بلغات األمم املت
    

    ٢٠٢١-٢٠١٨اعتماد مقترح الرئيس بشأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة   (ج)  
رئيس بشــأن خطة عمل فريق يودُّ النظر يف اعتماد مقترح ال(ج)، لعلَّ فريق اخلرباء   ١يف إطار البند 
ع يف ا بالصـــــيغة، ٢٠٢١-٢٠١٨اخلرباء للفترة  جتماعه املعقود يف اليت وافق عليها املكتب املوســـــَّ

  .٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦
    

    الوثائق    
دراسة شاملة عن  ورقة اجتماع تتضمن مقترح الرئيس بشأن خطة عمل فريق اخلرباء املعين بإجراء

ستنادًا إىل قرار اللجنة ٢٠٢١-٢٠١٨اجلرمية السيربانية للفترة  لصيغة اليت وافق عليها ، با٢٦/٤، ا
ـــه املعقود يف  ـــاع ع لفريق اخلرباء يف اجتم ــــــَّ ـــب املوس ـــ ٢٦املكت ـــاين/ين ـــانون الث  ٢٠١٨اير ك

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1 .(  
  

    التشريعات واألطر  -٢  
ئل املتصـــلة بالتشـــريعات فريق اخلرباء يودُّ مناقشـــة املســـا لعلَّمن جدول األعمال،  ٢يف إطار البند 

  واألطر ذات الصلة باجلرمية السيربانية.
نية ما انفك يتزايد ويف االجتماع الثالث لفريق اخلرباء، لوحظ بشكل واسع أنَّ هتديد اجلرمية السيربا

وأهنــا ترتبط بــاجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة وبــاإلرهــاب والتطرف وغري ذلــك من اجلرائم اخلطرية 
األخرى. ويف ضــــــوء هــذا التحــدي، أكَّــد معظم املتكلمني أنَّ األطر القــانونيــة الوطنيــة والقــدرة 

ــ على ــذ تعــاون إقليمي ودويل فع ــانون من األمور احلــامســة لتنفي ــاذ الق ال وقوي يف مكــافحــة إنف
  )٤(السيربانية. اجلرمية

                                                                    

  .١٤، الفقرة UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4انظر الوثيقة   )٤(  

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2017/CRP.5
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4
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، ائفة واســعة من القضــاياطتتناول التشــريعات املتعلقة باجلرمية الســيربانية، يف مجلة أمور،  أنميكن و
دناه)؛ الصــــالحيات أ ٣جترمي تصــــرفات معينة (انظر الشــــروح الواردة يف إطار البند منها ما يلي: 

اإللكترونية؛ مسؤوليات مقدمي  اإلجرائية؛ املسائل املتعلقة بالوالية القضائية اجلنائية؛ مقبولية األدلة
ائل اجلنائية املتعلقة باجلرمية اخلدمات اإللكترونية فيما يتعلق حبماية البيانات؛ التعاون الدويل يف املســ

قَّيه املوضـــوعي واإلجرائي)،  تشـــمل تدابري  كن أنميالســـيربانية. وإىل جانب القانون اجلنائي (بشـــِ
 ألطرا، فضـــًال عن القانون املدين واإلداريالتصـــدي القانونية اليت ميكن وضـــعها أيضـــًا اســـتخدام 

  القائمة على احلقوق.  التنظيمية والدستورية، أو
ات بشأن االجتاهات الوطنية وتبادل املعلومإجراء مزيد من املناقشات فريق اخلرباء يودُّ تيسري  لعلَّو

  مية السيربانية.والتحديات واملمارسات الفضلى املتعلقة بالتشريعات واألطر ذات الصلة باجلر
    

    الوثائق  
ًا ملقترح الرئيس املشــــار ال توجد أيُّ وثيقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال. ومع ذلك، وفق

دعت األمانة الدول األعضــاء  )٥(،٢٠٢١-٢٠١٨إليه أعاله بشــأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة 
ـــــــات اجليــدة واملعلومــات اجلــديــدة، واجلهود الوطنيــة  إىل أن تقــدِّم، خطيًّــا، التعليقــات واملمــارس

ا ونشرها على النحو الذي من جدول األعمال من أجل جتميعه ٣و ٢والتوصيات املتصلة بالبندين 
-www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/openترد بــه على املوقع الشــــــبكي لفريق اخلرباء (

ended-intergovernmental-expert-group-to-conduct-a-comprehensive-study-of-the-problem-

of-cybercrime2018.html.(  
    

    التجرمي  -٣  
   اجلرمية السيربانية.فريق اخلرباء يودُّ مناقشة املسائل املتصلة بتجرمي لعلَّ، ٣يف إطار البند 

أمور، درجة تنوُّع التشــــــريعات املتعلقة باجلرمية  يف اجتماعه الثاين، يف مجلةوناقش فريق اخلرباء، 
الســيربانية، وال ســيما فيما يتعلق بالتجرمي. واتفق معظم اخلرباء على أنَّ اتباع ُنُهج متشــاهبة بشــأن 

انني النموذجية ميكن أن التجرمي قد يكون مفيدًا بوجه عام، مبعىن أنَّ الصــــــكوك القانونية أو القو
تكون مفيدة للمشــرِّعني الذين يصــوغون التشــريعات أو ُيحدِّثوهنا، وكذلك يف ســدِّ الثغرات عند 
سيادة وكثريًا ما تتَّبع هُنجًا  ضاء تتمتع بال ضايا عرب وطنية. غري أنه ُذكر أنَّ الدول األع التعامل مع ق

  )٦(خمتلفة إزاء مسائل العدالة اجلنائية.
ات بشأن االجتاهات الوطنية وتبادل املعلوم إجراء مزيد من املناقشاتفريق اخلرباء يودُّ تيسري ولعلَّ 

  والتحديات واملمارسات الفضلى املتعلقة بالتجرمي.
    

                                                                    

  خلطة العمل. ٤انظر الشرح   )٥(  
  .٢٤، الفقرة UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3انظر الوثيقة   )٦(  

http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3
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    الوثائق  
رد ما مجِّع من يال توجد أيُّ وثيقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال. وكما ذكر أعاله، 

من  ٣و ٢ ومعلومات جديدة وجهود وطنية وتوصيات تتصل بالبندين تعليقات وممارسات جيدة
-www.unodc.org/unodc/en/organizedجدول األعمال على املوقع الشبكي لفريق اخلرباء (

crime/open-ended-intergovernmental-expert-group-to-conduct-a-comprehensive-study-of-

the-problem-of-cybercrime2018.html.(  
    

    مسائل أخرى  -٤  
من جدول األعمال،  ٤ند الب يف إطارنظرًا لعدم اســترعاء انتباه األمانة إىل أيِّ مســائل يراد طرحها 
  فال يتوقَّع يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند. 

    
    اعتماد التقرير  -٥  

من جدول األعمال. ووفقًا خلطة  ٥ســـــوف يعتمد فريق اخلرباء تقريرًا عن اجتماعه يف إطار البند 
ســوف يقوم املقرِّر، مبا يلزم من مســاعدٍة من األمانة واســتنادًا إىل املناقشــات  )٧(عمل فريق اخلرباء،

واملداوالت، بإعداد قائمة باالســـتنتاجات األولية للدول األعضـــاء وتوصـــياهتا، اليت ينبغي أن تكون 
دقيقة وتركِّز على تعزيز الســـــبل العملية للتصـــــدِّي للجرمية الســـــيربانية. وســـــتدَرج هذه القائمة، 

تبارها جتميعًا لالقتراحات اليت تقدمها الدول األعضاء، يف التقرير املوجز لالجتماع قصد إجراء باع
املزيد من املناقشـــــات بشـــــأهنا يف اجتماع فريق اخلرباء التقييمي، الذي ســـــيعقد يف موعد أقصـــــاه 

  .٢٠٢١  عام
  

                                                                    

  خلطة العمل. ٥انظر الشرح   )٧(  
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقتَرح  

 الوصفالعنوان أو البندالتوقيت التاريخ

نيسان/  ٣الثالثاء، 
 أبريل 

 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 إقرار جدول األعمال (ب) ١ 

اعتماد مقترح الرئيس بشأن خطة عمل فريق  (ج) ١  
 ٢٠٢١-٢٠١٨اخلرباء للفترة 

 )تابعاعتماد مقترح الرئيس ( (ج) ١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 التشريعات واألطر ٢  

نيسان/  ٤األربعاء، 
 أبريل

 )تابعالتشريعات واألطر ( ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابعالتشريعات واألطر ( ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 التجرمي ٣  

نيسان/  ٥اخلميس، 
 أبريل 

 )تابعالتجرمي ( ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 مسائل أخرى  ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 اعتماد التقرير ٥  

  


