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 املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرميةتقرير عن اجتماع فريق اخلرباء   

نيسان/أبريل  ١٣إىل  ١٠السيربانية، الذي عقد يف فيينا يف الفترة من 
٢٠١٧   

  مقدمة -أوال 
إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشـئ،   ٦٥/٢٣٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها  -١

سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة:        المن إعالن  ٤٢وفقاً للفقرة 
نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وتطورهــا يف عــامل مــتغري، فريــق خــرباء حكوميــا دوليــا مفتــوح   

ــة العشــرين مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة عــن مشــكلة اجلرميــة     العضــوية ينعقــد قبــل دورة اللج  ن
السيربانية والتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واتمع الدويل والقطـاع اخلـاص للتصـدي هلـا، مبـا      
يف ذلك تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضـلى واملسـاعدة التقنيـة والتعـاون     

يـارات املتاحـة لتعزيـز التـدابري القانونيـة أو غريهـا مـن التـدابري القائمـة علـى           الدويل، بغية دراسـة اخل 
 الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

يف  وعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شـاملة عـن اجلرميـة السـيربانية     -٢
يف  . واســتعرض فريـق اخلـرباء واعتمــد،  ٢٠١١كـانون الثاين/ينـاير    ٢١إىل  ١٧فيينـا يف الفتـرة مــن   

ذلك االجتماع، جمموعـة مـن املواضـيع ومنهجيـة مـن أجـل تلـك الدراسـة (املرفقـان األول والثـاين           
 ).E/CN.15/2011/19 بالوثيقة

ــرة مــن     -٣ ــق اخلــرباء يف الفت ــاين لفري ، ٢٠١٣شــباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥وعقــد االجتمــاع الث
علماً بالدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية السـيربانية والتـدابري الـيت تتخـذها الـدول       الفريق حيث أحاط

املعـين   األعضاء واتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص للتصـدي هلـا، الـيت أعـدها مكتـب األمـم املتحـدة          
، بتوجيه من فريق اخلـرباء، عمـالً بالواليـة املتضـمنة يف قـرار اجلمعيـة       (املكتب) باملخدرات واجلرمية

، وجمموعة املواضيع املراد حبثها يف إطار الدراسـة الشـاملة لتـأثري اجلرميـة السـيربانية      ٦٥/٢٣٠العامة 
يف اجتماعـه األول. وأعـرب عـن    فريـق اخلـرباء    التصدي هلا ومنهجية الدراسة اليت اعتمـدها  وتدابري

ــة      ــر الوثيقــ ــدمها (انظــ ــيت تقــ ــارات الــ ــا واخليــ ــة ونتائجهــ ــمون الدراســ ــأن مضــ ــة بشــ  آراء خمتلفــ
UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3(. 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
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ــأن إدراج  ويف  -٤ ــة بشـ ــالن الدوحـ ــال      إعـ ــدول أعمـ ــة يف جـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــع اجلرميـ منـ
املتحدة األوسع من أجل التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيـز سـيادة القـانون     األمم

على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر 
، نوهـت الـدولُ األعضـاء    ٧٠/١٧٤ة والعدالة اجلنائية، وأقرته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    ملنع اجلرمي

بأنشطة فريق اخلرباء واتمع الدويل والقطاع اخلاص، ودعـت اللجنـةَ إىل النظـر يف إصـدار توصـية      
ملـه، تبـادل املعلومـات عـن التشـريعات الوطنيـة واملمارسـات        بأن يواصل فريـق اخلـرباء، يف إطـار ع   

الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الـدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات املتاحـة لتـدعيم تـدابري التصـدي         
احلالية للجرمية السيربانية واقتراح تدابري قانونية جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا علـى الصـعيدين   

 الوطين والدويل.
  

  التوصيات -ثانيا 
 ٦٥/٢٣٠قــراري اجلمعيــة العامــة و ٢٢/٨و ٢٢/٧قراريهــا لعــل اللجنــة تــود أن تســتذكر  -٥
 ذات الصلة بعمل فريق اخلرباء. ٧٠/١٧٤و

، وأن يعقــد يف هــذا الســياق أعمالــه فريــق اخلــرباءأن يواصــل أن تطلــب  تــود اللجنــة لعــلو -٦
ناقشـات بشـأن املسـائل املوضـوعية املتعلقـة      اجتماعات دورية ويعمل كمنتدى إلجـراء مزيـد مـن امل   

أن الدوحـة، و السـلفادور و  باجلرمية السـيربانية، ومواكبـة اجتاهاـا املـتغرية، مبـا يتماشـى مـع إعـالين        
تبادل املعلومات عن التشـريعات الوطنيـة واملمارسـات    أن يستمر يف تطلب كذلك إىل فريق اخلرباء 

دويل، بغيـة دراسـة اخليـارات املتاحـة لتـدعيم تـدابري التصـدي        الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الـ 
احلالية للجرمية السيربانية واقتراح تدابري قانونية جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا علـى الصـعيدين   
الوطين والدويل. ويف هذا الصدد، قـد تـود اللجنـة النظـر يف حبـث إمكانيـات تـوفري املـوارد الالزمـة          

 لعمل فريق اخلرباء.

ولعل اللجنة تقرر أن يكرس فريق اخلرباء اجتماعاته املقبلـة للنظـر علـى حنـو مـنظَّم يف كـل        -٧
 من املسائل الرئيسية اليت تتناوهلا الفصول من الثالث إىل الثامن من مشروع الدراسـة الشـاملة، دون  

، التربعــات املســائل األخــرى املندرجــة ضــمن واليتــه، آخــذاً يف اعتبــاره، حســب االقتضــاء  إغفــال 
 واملداوالت اليت أجراها الفريق يف اجتماعاته السابقة: ٢٢/٧عمالً بقرار اللجنة املتلقاة 

 التشريعات واألطر -٣الفصل  • 

 التجرمي   -٤الفصل  • 

 إنفاذ القانون والتحقيقات  -٥الفصل  • 

 األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية  -٦الفصل  • 

 التعاون الدويل  -٧الفصل  • 

 املنع -٨الفصل  • 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
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أن تشجع فريق اخلرباء على وضع االستنتاجات والتوصيات املمكنـة مـن   تود اللجنة لعل و -٨
 أجل تقدميها إليها.

 أن تطلب إىل املكتب أن جيمع بصـورة دوريـة مزيـدا مـن املعلومـات عـن      تود اللجنة لعل و -٩
 التطورات والتقدم احملرز وأفضل املمارسات املستبانة.

حـول مسـائل منـها    إسداء املشـورة إىل املكتـب   ولعل اللجنة تود أن تدعو فريق اخلرباء إىل  -١٠
مـن عمـل   أجنـزه  ، مسـتندا يف ذلـك إىل مـا    التـابع للمكتـب   الربنامج العاملي املعين باجلرميـة السـيربانية  

استبانة االحتياجات ذات تيسري املندرجة يف إطار واليته، من أجل  ودون املساس باملسائل األخرى
األولوية القصوى يف جمال بناء القدرات والتـدابري الفعالـة ذات الصـلة، ودون املسـاس أيضـا بوضـع       

 اللجنة بصفتها اهليئة اإلدارية لربنامج املكتب بشأن اجلرمية.
  

   ملخص املداوالت -ثالثا 
  ٦٥/٢٣٠معلومات حمدثة من األمانة عن حالة تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -ألف 

  ٢٢/٨و ٢٢/٧وقراري جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
مـن   ٢، يف البنـد  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٠نظر فريق اخلرباء يف جلسته األوىل، املعقودة يف  -١١

 ٦٥/٢٣٠جدول األعمال املعنون "معلومات حمدثة من األمانة عن حالة تنفيذ قرار اجلمعية العامـة  
). وقـدمت األمانـة   ٥٥" (انظـر الفقـرة   ٢٢/٨و ٢٢/٧جلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    وقراري جلنـة منـع ا  

 شفويا معلومات حمدثة عن تنفيذ تلك القرارات.

للعمل الذي يقـوم بـه كـل مـن رئـيس ومكتـب       املتكلمني عن تقديرهم  وأعرب العديد من -١٢
فريــق االجتمــاع الثالــث للألمانــة علــى تنظــيم وإعــداد  أيضــا أعربــوا عــن تقــديرهم، وفريــق اخلــرباء

مـن جـدول األعمـال. وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ        ٢لتقرير الشفوي الذي قدمته يف إطـار البنـد   خلرباء، ولا
، رحــب العديــد مــن املــتكلمني بــاجلهود الــيت بــذهلا املكتــب مــن خــالل برناجمــه ٢٢/٨قــرار اللجنــة 

 العــاملي املعــين باجلرميــة الســيربانية يف تقــدمي املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات علــى مكافحــة اجلرميــة 
السيربانية، وال سـيما للبلـدان الناميـة، وبنـاء علـى احتياجـات الـدول الطالبـة، ويف إنشـاء مسـتودع           
مركــزي للبيانــات يضــم قــوانني اجلــرائم الســيربانية والــدروس املســتفادة. ورحــب متكلمــون أيضــاً   

توعيــة اجلمهــور بشــأن محايــة ريب ســلطات إنفــاذ القــانون وأنشــطة تــداملنفــذة كأنشــطة نشــطة األب
 ألطفال على شبكة اإلنترنت.ا

الدول املاحنة للربنامج العـاملي املعـين باجلرميـة السـيربانية عـن دعمهـم        وأعرب متكلمون من -١٣
متويل أنشطة املساعدة التقنيـة مـن   خرى أن تساهم يف األالقوي للربنامج، وناشدوا الدول األعضاء 

. ٢٢/٨نصـوص عليهـا يف قـرار اللجنـة     املأجل مكافحة اجلرمية السيربانية ومواصلة تنفيـذ الواليـات   
، ٢٠١٧ممثل إحدى الدول املاحنة أن حكومته ستواصل على األرجح متويل الربنامج يف عام  وذكر

يف تقريـر فريـق اخلـرباء. ودعـا أيضـا العديـد مـن املـتكلمني مـن           اجلديدة ةوطلب إدراج هذه املعلوم
ممثلي الدول املتلقية للمساعدة التقنية من خالل الربنـامج العـاملي إىل االسـتمرار يف متويـل الربنـامج.      
 وتطرق بعض املتكلمني إىل ضرورة تعزيز شفافية أنشطة املساعدة التقنية املقدمـة يف إطـار الربنـامج   

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
http://undocs.org/ar/A/RES/%D9%8822/8
http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
http://undocs.org/ar/A/RES/%D9%8822/8
http://undocs.org/ar/A/RES/22/8
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ا بشـأن تلـك األنشـطة    ، وإىل تيسري احلصول على املعلومات وتبادهلونطاق مشوهلا وإمكانية تنفيذها
أو تتلقاهـا. وشـدد العديـد مـن املـتكلمني علـى ضـرورة تعـاون         تنظيمهـا  وبشأن البلدان اليت تطلب 

 املكتب مع املنظمات الشريكة ذات الصلة يف تنفيذ أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات.

معــزز لغــرض وشــدد معظــم املــتكلمني علــى ضــرورة حتقيــق تعــاون إقليمــي ودويل فعــال و  -١٤
 لألطــر القانونيــة الوطنيــةأشــاروا يف هــذا الســياق إىل األمهيــة احلامســة مكافحــة اجلرميــة الســيربانية. و

السـيربانية مـا   ميـة  القدرة على إنفاذ القوانني والتعاون الدويل. ولوحظ بشكل واسع أن ديـد اجلر و
مـن اجلـرائم    والتطرف وغـري ذلـك   اإلرهابة وبانفك يتزايد وأا ترتبط باجلرمية املنظمة عرب الوطني

نية، مت األخرى. وفيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية السيربااخلطرية 
 املخولـة  أحكـام التجـرمي، وحتديـد الصـالحيات اإلجرائيـة      التأكيد على مسائل حتقيـق االتسـاق بـني   

التعاون الدويل، ومسألة حتديـد الواليـة القضـائية    االستجابة لطلبات سرعة ألجهزة إنفاذ القوانني، و
تدابري التصـدي الـيت تتخـذها    لغرض تأمني األدلة اإلثباتية اإللكترونية. ووضح العديد من املتكلمني 

ومكافحتـها،   سياسات اليت تتبعها ملنع ارتكـاب تلـك اجلـرائم   حكومام بشأن اجلرمية السيربانية وال
ساسية الوطنية املناسبة، كالوحـدات  األياكل اهلنونية الوطنية، وإرساء واليت تتضمن تعزيز األطر القا

املتخصصة يف مكافحة اجلـرائم السـيربانية وأفرقـة االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ احلاسـوبية، وتعزيـز         
 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

يواصــل فريــق  وفيمــا يتعلــق بعمــل فريــق اخلــرباء، أعــرب عــدة مــتكلمني عــن أملــهم يف أن  -١٥
يتبــادل أعضــاؤه املعلومــات ويناقشــوا مســائل املســاعدة كــي اخلــرباء عقــد اجتماعــات يف املســتقبل ل

املمارسـات، توخيـا لتحقيـق أهـداف     أفضـل  التقنية، واالجتاهات والتطورات، والدروس املستفادة و
منها دعم األعمال الـيت ينفـذها املكتـب بواسـطة برناجمـه العـاملي املعـين باجلرميـة السـيربانية وأنشـطة           

 الـدول األعضـاء   املساعدة اليت يقدمها، وتزويده بالتوجيه الفين يف هذا الشأن، وتوفري املسـاعدة إىل 
 .من خالل مداوالته

ــة بودابســت املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية،    وعــرض عــدة مــتكلِّم  -١٦ ــذ اتفاقي ني جتــارم يف تنفي
، أن تلك العملية ساعدم على صـوغ التشـريعات الوطنيـة وتنفيـذ أنشـطة التعـاون الـدويل       وأكدوا 
دول مـن  مفتـوح أمـام الـ    وأن بـاب االنضـمام إليـه    أنَّ اتفاقيـة بودابسـت هـي صـك قـانوين      وذكروا

مكافحة اجلرميـة السـيربانية. وعـرض     ا قانونيا دوليا مفيدا للعمل علىا إطار، مما جيعلهخارج أوروبا
املتكلمون جتـارم املتعلقـة بتنفيـذ أنشـطة املسـاعدة التقنيـة يف إطـار العمـل العـاملي ملكافحـة اجلرميـة            
السيربانية، وهو مشروع مشترك بني االحتاد األورويب وجملس أوروبـا، وكـذلك يف إطـار منظمـات     

دولية أخرى، مثل منظمة الدول األمريكية واالحتـاد األفريقـي. وأشـار متكلمـون آخـرون      حكومية 
إىل ضرورة وضع إطار قانوين دويل قوي ملكافحة اجلرمية السيربانية. وأعـرب بعـض املـتكلمني عـن     

 .تفاقية بودابست باتت قدميةرأيهم يف أن ا

عـن  ملشـروع الدراسـة الشـاملة     وأشار عدة متكلمني إىل أن حكومام جتري فحصا دقيقا -١٧
يتقـادم  عهـده أخـذ    ومـن مث، فـإن  ، ٢٠١٣تـيح يف عـام   أوأن ذلـك املشـروع قـد     اجلرمية السيربانية،

الـيت مل تكـن متاحـة    لوجيـا املعلومـات واالتصـاالت    البيانـات عـن تكنو   بشكل سريع، حيث تعـوزه 
نترنـت،  إلبااملوصـولة  مي ، مثل أجهزة االسـتخدام اليـو  همستعملة على نطاق واسع وقت إعداد وال
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وبراجميــات طلــب الفديــة، واحلواســيب اللوحيــة واهلواتــف الذكيــة. وأشــاروا أيضــا إىل إمكانيــة         
 يف تقدمي املساعدة التقنية. يستند إليها استخدام مشروع الدراسة كمادة مرجعية

  
  اخلرباءاعتماد ملخصي املقرر ملداوالت االجتماعني األول والثاين لفريق  -باء 

مـن   ٣، يف البنـد  ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ١٠نظر فريـق اخلـرباء يف جلسـته الثانيـة، املعقـودة يف       -١٨
 جدول األعمال املعنون "اعتماد ملخصي املقرر ملداوالت االجتماعني األول والثاين لفريق اخلرباء".

فريـق   فريق اخلرباء، كريستوفر رام (كندا)، التقريرين املـوجزين عـن اجتمـاعي    مقررقدم و -١٩
ــامي   ــا      ٢٠١٣و ٢٠١١اخلــرباء يف ع ــرا أم ــرين املوضــوعية ذاك ــذين التقري ــة ه ــار إىل طبيع . وأش

واللـذين كانـت طبيعتـهما إجرائيـة     ، ٢٠١٣و ٢٠١١عـام   يكمالن التقريرين الوجيزين الجتمـاعي 
ة التقريـرين  يف صـياغ املتبعـة  أيضـاً املنهجيـة    قـرر . وشـرح امل املتاحة آنـذاك نظرا لقلة املوارد  فحسب

دقـة مضـموما واتسـاقه وتوازنـه، كاسـتخدام املالحظـات الشـاملة         املوضوعيني دف التأكـد مـن  
 والتســجيالت الصــوتية الرمسيــة حملاضــر االجتمــاعني، باإلضــافة إىل التواصــل والتنســيق مــع األمانــة   

 بصورة مستمرة.

على أمهيـة التقريـرين املوضـوعيني ألمـا يوثقـان اآلراء الـيت جـرى تبادهلـا يف          قرروشدد امل -٢٠
حـىت   وهو أوسع هيئة حكوميـة دوليـة اجتمعـت    إطار فريق اخلرباء بشأن مشكلة اجلرمية السيربانية،

ــايل  ــرين  اآلن يف هــذا اــال، وبالت ــذين التقري ــإن ه ــق اخلــرباء يف   ف  ســياق سييســران مناقشــات فري
اجتماعه الراهن واجتماعاته املقبلة، مما يتيح جتنب ازدواجية العمل. وأضـاف أنَّ التقريـرين يف حـد    

جتميـع املسـائل الفنيـة     حـرص علـى   قـرر ذاما يتبعان جدول أعمال االجتماعني وبنيتهما، ولكن امل
ت املقبلــة. وقــد التســاق والوضــوح وضــمانا لتوجيــه املــداوالوتصـنيفها حســب مواضــيعها توخيــا ل 

ــرين      ــاول التقري ــة تن ــة للتأكــد مــن إمكاني ــة املناســبة والشــروح اإلجرائي أُدرجــت اإلحــاالت املرجعي
 كنصني قائمني بذاما.

، اعتمــد فريــق اخلــرباء التقريــرين املــوجزين دون إبــداء تعليقــات قــرروبعــد انتــهاء عــرض امل -٢١
ى عمله وأثىن على تقريريه الدقيقني، ذاكرا أن عل قررأخرى على مضموما. وهنأ رئيس الفريق امل

 هذا التقدير.يشاطرونه العديد من املندوبني 

من جـدول األعمـال، ومتاشـياً مـع املعلومـات الـيت        ٣وبعد اختتام املداوالت يف إطار البند  -٢٢
الســيد  ، تســلم٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥قــدمت إىل املكتــب املوســع لفريــق اخلــرباء يف جلســته يــوم  

 غربيـة ودول أخـرى، وظائفـه بصـفته    بالنكن (هولندا)، الذي رشحته جمموعة دول أوروبـا ال  إريك
 اجلديد لفريق اخلرباء. قررامل
  

النظر يف مشروع الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية والتعليقات الواردة  -جيم 
  بشأا وحبث مسارات العمل املقبلة يف إعداد الدراسة

 ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ١١و ١٠املعقودتني يومي  فريق اخلرباء يف جلستيه الثانية والثالثة،نظر  -٢٣
مــن جــدول األعمــال املعنــون "النظــر يف مشــروع الدراســة الشــاملة ملشــكلة  ٤علــى التــوايل، يف البنــد 

 .اجلرمية السيربانية والتعليقات الواردة بشأا وحبث مسارات العمل املقبلة يف إعداد الدراسة"
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وســاد اتفــاق عــام علــى أن يواصــل فريــق اخلــرباء عملــه يف املســتقبل، اســتناداً إىل املعلومــات    -٢٤
الواردة يف مشروع الدراسة. ورأى أحد الوفود أنه ينبغي حتديث واليـة فريـق اخلـرباء احملـددة يف قـرار      

اشــيا مــع إعــالن الســلفادور ومــا أعيــد تأكيــده يف قــرار اجلمعيــة العامــة   ، مت٦٥/٢٣٠اجلمعيــة العامــة 
 الذي اعتمدت فيه إعالن الدوحة، ولكن وفودا أخرى عارضت تغيري والية فريق اخلرباء. ٧٠/١٧٤

من اآلراء والـنهج املتباينـة    اخليط ملتكلمني بأن نص مشروع الدراسة ميثلوأقر العديد من ا -٢٥
وهو ال يعكس توافقا يف اآلراء، كما أنه مل يأت نتيجة لتفاوض يعكس التوصل إىل قاسـم مشـترك   
بني الدول األعضاء. ولكـن بعـض املـتكلمني شـددوا أيضـاً علـى فائـدة مشـروع الدراسـة كصـورة           

ملكافحـة اجلرميـة السـيربانية علـى صـعيد العـامل        شاملة لتـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املتخـذة      
أمجع، وكقاعدة تستند إليهـا األعمـال الالحقـة وعمليـات تبـادل اآلراء فيمـا بـني الـدول األعضـاء.          
ورأى بعض املتكلمني أنه ينبغي لفريق اخلرباء أن حيـيط علمـاً مبضـمون الدراسـة ونتائجهـا. وفضـل       

أن اإلحاطة علما بالنص  من يارات معربني عن القلقمتكلمون آخرون حذف النتائج الرئيسية واخل
ل بعـض  فريـق اخلـرباء. وتسـاء    يف إطـار  آلراءلـ ا إقرار ملضمون غري مـدعم بتوافـق   أقد تؤخذ على 

ة الـذي سـيتخذه فريـق    إجـراء املتابعـ  استخدام مصطلح آخر ميكن أن يصف املتكلمني فيما لو كان 
 أنسب وأكثر دقة. اخلرباء بأسلوب

شار عدة متكلمني إىل التناقضات القائمة بني بعـض نتـائج مشـروع الدراسـة والشـروح      وأ -٢٦
معظــم حللــول املقترحـة. واســتبان  إشـارات مرجعيــة إىل ا املثبتـة هلــا، وإىل أن بعـض النتــائج ال تــورد   

اء ممـا جيعـل بعـض أجـز     دينامية اجلرمية السيربانية وطبيعتها املـتغرية يتمثل يف املتكلمني حتديا مشتركا 
مـع ذلـك، فقـد اعتـرب العديـد مـن املـتكلمني أن        و. مشروع الدراسة أو البيانات الواردة فيه متقادمة

مشروع الدراسة ما زال مهما وأن هذا التحدي املشترك ميثل فرصـة إلجـراء تقيـيم معمـق جلوانـب      
العناصـر  أن يأخذ يف االعتبـار  لذلك املشروع مشروع الدراسة اليت يلزم حتديثها وبيان كيف ميكن 

واسـتخدام العمـالت االفتراضـية يف األنشـطة     اخلفيـة  أو البارامترات غـري الـواردة فيـه، مثـل الشـبكة      
حتـديث مشـروع الدراسـة أو    أن مـن غـري املمكـن    أحد املتكلمني رأى اإلجرامية. ويف هذا الصدد، 

الثـاين  أثنـاء االجتمـاع   اختتمـت  بعض أجزائه ألن املداوالت بشأن مضـمون مشـروع الدراسـة قـد     
ــة  ٢٠١٣الــذي عقــده فريــق اخلــرباء يف عــام    . ٢٢/٧، وأن تلــك املــداوالت وردت يف قــرار اللجن

ــف          ــآلراء واملواق ــا ل ــل جتميع ــال أن مشــروع الدراســة ميث ــه ال جيــدر إغف ــتكلمني أن وذكــر أحــد امل
 املطروحة، وال سيما من جانب الدول.

بشـأن  تباين اآلراء الوطنية بسبب اعترب عموما أن اعتماد مشروع الدراسة عدمي اجلدوى و -٢٧
بعض النتائج اليت أُخذت على أا توصـيات بشـأن السياسـة العامـة. ولكـن بعـض املـتكلمني أيـدوا         

كمـادة مرجعيـة    هذا االجتماع لكي يتـاح اسـتخدام الدراسـة    مشروع الدراسة واعتماده يف اختتام
إعــادة صــوغ واســعة فريــق اخلــرباء لــن تســتلزم  تقــدم إىل، وذكــروا أن أي مــواد إضــافية فيمــا بعــد

   يف  خصـص مـوارد مـن امليزانيـة العاديـة لفريـق اخلـرباء       للدراسة. واقترح بعـض املـتكلمني أيضـا أن ت
 .إطار اللجنة

إضافة إىل ذلـك، استحسـن بعـض املـتكلمني تنـاول كـل فصـل علـى حـدة لـدى مناقشـة            و -٢٨
باعتبـار  ات التالية اليت سيتخذها فريق اخلرباء بشأن النظـر يف مشـروع الدراسـة واسـتخدامه،     اخلطو

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/70/174
http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
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لوضع خريطة الطريق ملتابعة وتأمل التقدم احملرز يف شىت جمـاالت املناقشـة، دون إعـادة    ذلك أسلوبا 
 الدراسة برمتها.وغ ص

الوطنيـة علـى التصـدي     وأُبدي تأييد واسع للمساعي الرامية إىل حتسـني قـدرات السـلطات    -٢٩
بفعالية لتحديات اجلرمية السيربانية والتحديات املقترنة بأدلة اإلثبات اإللكترونية. وشدد العديد من 

إعــداد و/أو حتســني و ،وأفضــل املمارســاتاملتحــدثني يف هــذا الصــدد علــى أمهيــة تبــادل املعلومــات 
التشريعات وتعزيز آليات التعاون الدويل كأولويات يف جمال املساعدة التقنية. وأيـد عـدة مـتكلمني    

لمكتب فيما يتعلـق  لتوثيق التنسيق بني فريق اخلرباء والربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية التابع 
ــة. وأشــار ب    ــاء القــدرات واملســاعدة التقني ــتكلمني إىل القيمــة املضــافة للصــكوك   مبســائل بن عــض امل

اإلقليمية والدولية القائمة بصفتها أطرا توجيهية لتحسني قدرات السلطات املختصـة وتعزيـز فعاليـة    
تدابري املكافحة يف ميدان اجلرمية السيربانية. وذكرت، من بني األمثلة علـى تلـك الصـكوك، اتفاقيـة     

شأن األمـن السـيرباين ومحايـة البيانـات الشخصـية، واالتفاقيـة       بودابست، واتفاقية االحتاد األفريقي ب
األمريكيـة بشـأن   -ول األيبرييـة العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، ومشروع اتفـاق منظمـة الـد   

 اإللكتروين لطلبات التعاون الدويل فيما بني السلطات املركزية لدى الدول األعضاء فيها. النقل
  

ت بشأن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية تبادل املعلوما -دال 
  والتعاون الدويل

تبادل املتكلمون املعلومات عن قوانينـهم وتشـريعام الوطنيـة اخلاصـة بـاجلرائم السـيربانية،        -٣٠
، يف االعتـداء علـى األطفـال    اإلنترنـت طارهـا، مثـل اسـتخدام    إيف ذلك جترمي األفعال املرتكبة يف  مبا

املوبــوءة واالحتيـال، والتزويـر، وســرقة اهلويـة، واســتخدام الرباجميـات اخلبيثـة وشــبكات احلواسـيب       
، ومهامجـة الـنظم والشـبكات احلاسـوبية، والبيـع غـري املشـروع للمخـدرات وغريهـا مـن           (البوتنت)

ألطفـال،  املواد غري املشروعة، واالجتار باألعضاء البشرية، واالجتار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء وا   
وارتكـاب أفعــال بــدافع العنصـرية أو كراهيــة األجانــب، والتـرويج لإلرهــاب والتطــرف يف الفضــاء    

ترمــي إىل حتقيــق تــوازن بــني جــين الفوائــد   . وذكــر عــدة مــتكلمني أن تشــريعات بلــدامالســيرباين
ايــة الــيت يتيحهــا الفضــاء الســيرباين والتكنولوجيــات ذات الصــلة، ومح      ،االقتصــادية واالجتماعيــة 

مواطنيهم وأعماهلم التجارية. وتبادل بعض املتكلمني أمثلة عن كيفية االستفادة من بعـض القـوانني   
أشـكال اجلرميـة السـيربانية    بعض اجلنائية القائمة منذ فترة طويلة اليت تعاجل اجلرائم التقليدية يف جترمي 

غــري مشــروعة. وذكــر  ارتكــاب أنشـطة يف تكنولوجيـا املعلومــات واالتصــاالت  الـيت تســتخدم فيهــا  
ســتحداث أو تعــديل تشــريعام القائمــة، أو امتكلمــون عديــدون أــم يعملــون اآلن علــى حتــديث  

قوانني جديدة تتعلق باجلرمية السيربانية. وأشـار بعـض املـتكلمني إىل أنَّ تشـريعات بلـدام مازالـت       
ى ضرورة موازنـة الصـالحيات   نة. وشدد العديد من املتكلمني علتفتقر إىل أحكام تتعلق جبرائم معي

اعتبارات حقوق اإلنسان، مبا فيهـا  مع  ،احلصول على البياناتصالحيات ، مثل املمنوحة اإلجرائية
 احلق يف اخلصوصية.

بودابسـت ودول غـري أطـراف فيهـا     أطراف يف اتفاقيـة   دول وذكر عدة متكلمني من ممثلي -٣١
دول بصدد االنضمام إليهـا، أنَّ تشـريعام الوطنيـة تتوافـق مـع أحكـام تلـك االتفاقيـة أو صـيغت          و
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تلـك  وتبادل العديد من املتكلمني األساليب اليت تتبعها حكومام يف إدراج أحكام  على شاكلتها؛
إجراءات  االتفاقية يف تشريعاا الوطنية، وتشمل العملية استحداث أحكام جنائية جديدة؛ واعتماد

طلب وتأمني أدلة اإلثبات اإللكترونية، ومنح الصالحيات اإلجرائيـة ألغـراض أخـرى، مـع مراعـاة      
ضمانات حقوق اإلنسان؛ واستخدام االتفاقية ألغراض التعاون الدويل، مبا يف ذلك إنشـاء اهلياكـل   

 املتخصصة.األساسية، مثل الشبكات العاملة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع والوحدات 

التعـاون الـدويل يف مكافحـة اجلـرائم      احلامسـة الـيت يكتسـيها    مهيـة األوشدد املتكلمون علـى   -٣٢
لحـدود والسـريعة التطـور. وشـدد العديـد مـن       ل ةبراعـ الالسـيربانية مكافحـة فعالـة، بـالنظر لطبيعتـها      

ــة ا     ــات املســاعدة القانوني ــة لطلب ــى ضــرورة االســتجابة بســرعة وفعالي ــة  املــتكلمني عل ــة املتعلق ملتبادل
باحلصول على أدلة اإلثبات اإللكترونية واحلفاظ عليها. وذكر عدة متكلمني أن استخدام القنـوات  
غــري الرمسيــة وتيســري ســبل التعــاون، كإتاحــة التعــاون املباشــر بــني أجهــزة الشــرطة، ميثــل يف معظــم   

دل املسـاعدة القانونيـة، ألـا    األحيان بدائل أفضل أو سبال مكملـة لألسـاليب الرمسيـة املتبعـة يف تبـا     
تضمن االستجابة يف الوقت املناسب لطلبات املسـاعدة العاجلـة. وذكـر بعـض املـتكلمني أن بعـض       

تتلـق ردا. وأشـار متكلمـون إىل أنَّ     طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الصـادرة مـن حكومـام مل      
لثنائيــة واإلقليميــة واتفاقيــة بودابســت قنــوات التعــاون الــدويل الرمسيــة تشــمل اســتخدام املعاهــدات ا
كر أيضا مبدأ املعاملة باملثل كأسـاس  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ وذُ

 قانوين لتبادل املساعدة القانونية يف غياب تلك الصكوك القانونية.

لطات بلدام املركزية املعينة وشدد العديد من املتكلمني على أمهية الدور الذي تقوم به س -٣٣
األســبوع يف تلقــي طلبــات  طــوال مــدار الســاعة و علــى وجهــات االتصــال التابعــة هلــا الــيت تعمــل  

املساعدة القانونية املتبادلة ومعاجلتها يف الوقت املناسب. وقدم بعض املـتكلمني أمثلـة علـى اآلليـات     
ملعاجلـة أنـواع حمـددة مـن     القائمة جراءات اإل تلبية تلك الطلبات، من بينها شىتالوطنية الناجحة يف 

تســريع بغـرض  باتبــاع ـج كـل حالـة علـى حـدة      الـدول الطالبـة    طلبـات حفـظ البيانـات، وتوجيـه    
 الوالية القضائية.نفس يف املستقبل إىل  إجراءات تلبية الطلبات اليت ستوجه

ة اجلرميـة السـيربانية، مبـا    مكافحـ يف وأكد العديد من املتكلمني على أمهية التعاون اإلقليمـي   -٣٤
يف ذلك التعاون عن طريق األطر واملنظمات اإلقليمية مثل جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب 
التابعة ملنظمة الدول األمريكية، والسوق اجلنوبية املشتركة، وجملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة،     

فريقـي، ورابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، ومنظمـة        وجملس أوروبا، واالحتاد األورويب، واالحتـاد األ 
 األمن والتعاون يف أوروبا.

وفيما يتعلق باملساعدة التقنية وبناء القدرات، تبـادل عـدة مـتكلمني جتـارم يف العمـل مـع        -٣٥
مثــل برنــامج العمــل العــاملي بشــأن اجلرميــة الســيربانية، ومكتــب   أخــرى دول ومنظمــات ومشــاريع 

ز األورويب املعــين باجلرميــة الســيربانية التـابع لــه، واملنظمــة الدوليــة للشــرطة  الشـرطة األورويب واملركــ 
اجلنائيــة، واحملفــل العــاملي املعــين بــاخلربات الســيربانية، والكومنولــث، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت،  

واألنشـطة  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة. وشـدد املتكلمـون علـى االحتياجـات      
فراد الشرطة والقضاة واملدعني العـامني علـى   أاملساعدة التقنية، مثل دورات تدريب لية املتعلقة باحلا

تقييمات أولية  التحقيق واحملاكمة؛ وتنفيذ مناولة أدلة اإلثبات اإللكترونية الستخدامها يف إجراءات
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لـك األطـر؛ وتـوفري    لألطر القطرية التشريعية واملؤسسـية وأطـر العدالـة اجلنائيـة ولالحتياجـات مـن ت      
إىل اتفاقية بودابسـت يف صـوغ أو حتـديث التشـريعات اخلاصـة باجلرميـة        ملدول اليت تنضاملساعدة ل

السيربانية أو يف وضع التشريعات الالزمة لتنفيذ تلـك االتفاقيـة؛ وتنظـيم دورات للتـدريب يف جمـال      
أنَّ تنفيذ برامج املسـاعدة  ني متكلمعدة التعاون الدويل والتحقيق يف قضايا اجلرمية السيربانية. وأكد 

فـذكر   .ات بلدام وقدراا خالل فتـرة زمنيـة قصـرية نسـبيا    يالتقنية وبناء القدرات تلك عزز إمكان
تعزيز إمكانيات بلده وقدراته جعل منه اليوم مركـزاً جديـداً لبنـاء القـدرات      أحد املتكلمني مثال أنَّ

ية تعاون البلـدان الناميـة فيمـا بينـها مـن أجـل تـوفري املسـاعدة         . ومت التأكيد أيضا على أمهيف املنطقة
 اإلنترنــتالتقنيـة. وشــدد بعــض املــتكلمني علــى ضــرورة تعزيـز تطــوير ونشــر الــبىن التحتيــة لشــبكة   

 لغرض حتسني القدرات على منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها.

لبلــداهم الوطنيــة  ســتراتيجياتاالو سياســاتالمــن املــتكلمني معلومــات عــن كــثري وتبــادل  -٣٦
ــدان تلــك السياســات       ــد مــن البل ــها. فقــد أدرج العدي ــع اجلرميــة الســيربانية ومكافحت ــة إىل من الرامي

أو نسقها معها. وهي تشمل  السيرباينواالستراتيجيات ضمن االستراتيجيات الوطنية ألمن الفضاء 
، كاألطفال واملراهقني، لتمكينهم فةحنو فئات اتمع الضعيمحالت موجهة  تنظيمتوعية اجلمهور و

من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسلوب آمن وفعال. وتشمل أيضا إرساء اآلليات 
ــهم وتعويضــهم،     ــة ملســاعدة الضــحايا ومحايت ــبىن الالزم ــوفري وســائل  وال ــالغ عــن اجلــرائم؛  وت لإلب

سيما فيما يتعلق بتعزيز  كومية املعنية، والما بني اهليئات احلفيوالتنسيق الفعال على الصعيد الوطين 
ــدى أجهــزة إنفــاذ القــانون       األمــن الســيرباين؛ وإنشــاء وحــدات متخصصــة يف اجلــرائم الســيربانية ل
واجلهاز القضائي لتلـك البلـدان، وحتسـني االسـتفادة مـن التحليـل اجلنـائي الرقمـي واسـتخدام أدلـة           

اكمــة وإصــدار األحكــام؛ واتبــاع ــج جيمــع بــني   اإلثبــات اإللكترونيــة يف إجــراءات التحقيــق واحمل 
أصــحاب املصــلحة املتعــددين، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص واتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة. 
ــها بصــفة خاصــة        ــني القطــاعني العــام واخلــاص، ومن ــدة ب ــة وجــود شــراكات جي ــدد علــى أمهي وش

، وتوفري املعلومات عن مواقـع املشـتبه فـيهم    الشراكات املتعلقة بالكشف عن اجلرائم واإلبالغ عنها
البيانــات األخــرى، حســب االقتضــاء. وقــدم العديــد مــن املــتكلمني أمثلــة عــن   تــوفري والضــحايا، و

عـرب احلـدود واالسـتخدام العملـي     حتقيقات سابقة أو حديثة يف اجلرائم السيربانية، مبا فيها حتقيقات 
 لتشريعات اجلرمية السيربانية.

منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة    ض املتكلمني عن تقديرهم للدور الذي تؤديه جلنةوأعرب بع -٣٧
يف تعزيز التعاون الدويل من خالل عملها كمحفل لتبادل املعلومات وأفضل املمارسات والـدروس  
ــرويج الصــكوك أو املعــايري الدوليــة ذات الصــلة يف جمــال      ــة وت املســتفادة، ويف إعــداد التــدابري الفعال

 اجلرمية السيربانية. مكافحة

والحظ بعض املتكلمني أن التصدي بفعالية للجرميـة السـيربانية علـى الصـعيد العـاملي يسـتلزم        -٣٨
قانوين جديد. وذكـر أحـد املـتكلمني أنَّ ذلـك الصـك ينبغـي أن يتنـاول، يف مجلـة أمـور،           وضع صك

 ولـوائح تنظيميـة لعمليـات مجـع     املسائل املوضوعية للقانون اجلنائي، وتوجيهات بشأن التعاون الـدويل 
األدلة اإللكترونية عرب احلدود، مع احترام الوالية القضائية والسيادة الوطنية. وذكر متحدثون آخـرون  

اســتناداً إىل اخلــربة، ال يــرون أي قيمــة مضــافة يف وضــع صــك قــانوين جديــد، وأــم يعارضــون  أــم،
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ــاء   ذلــك، وأن الشــروع يف مناقشــة هــذا املوضــوع ســيقوض اجل    ــز التشــريعات وبن ــة لتعزي هــود اجلاري
القدرات. وأشار متكلمون عدة إىل أنَّ بناء قدرات فعالة يف جمال إنفاذ القوانني واال القضـائي عـرب   

 أحناء العامل يشكل أولوية تكتسي فيها أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات أمهية حامسة.

يبقـى حمفـال ملواصـلة    كـي  ديد والية فريق اخلرباء لوأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم لتم -٣٩
 تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات واملساعدة التقنية والتعاون الدويل.

  
واقتراح  دراسة اخليارات املتاحة لتدعيم تدابري التصدي احلالية للجرمية السيربانية -هاء 

  تدابري قانونية جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا على الصعيدين الوطين والدويل
أعرب املتكلمون يف إطـار فريـق اخلـرباء عـن آراء متنوعـة حـول تعزيـز الصـكوك القانونيـة           -٤٠

 القائمة وإمكانية وضع صكوك قانونية دولية جديدة بشأن اجلرمية السيربانية.

املتكلمني عـدم وجـود حاجـة لوضـع صـك قـانوين جديـد بشـأن اجلرميـة          العديد من ى ورأ -٤١
ــة       الســيربانية أو عــدم جــدوى إعــداد نــص مــن هــذا القبيــل. ورأى بعــض املــتكلمني أن مثــة إمكاني
لالســتفادة مــن الصــكوك القانونيــة الدوليــة القائمــة، مثــل اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واتفاقيــة  

لوطنية وتنفيذ التعاون الدويل يف جمـال اجلرميـة السـيربانية، وأكـدوا     بودابست، يف وضع التشريعات ا
على فائدة اتفاقية بودابست لتعزيز التشريعات الوطنية بشـأن اجلرميـة السـيربانية، سـواء أكـان ذلـك       
للدول األطراف يف هذه االتفاقية أو الـدول األخـرى الـيت تسـتعني ـا كمرجـع. وذكـر املتكلمـون         

بوسـائل  لجرميـة السـيربانية،   للتصـدي ل ودابست متثـل إطـارا قانونيـا وتنفيـذيا فعـاال      أيضا أن اتفاقية ب
مشـروعية  تيسري التعاون والتنسيق على الصـعيد الـدويل. وأضـاف املتكلمـون أن مـا يسـهم يف       منها 

رونـة وإمكانيـة التكيـف، ويعـود الفضـل يف ذلـك إىل مجلـة أمـور         االتفاقية وفائدا هو أا تتسم بامل
. وتطرق املتكلمون إىل العمـل  إليها مجيع الدول انضمام يسرو االتفاقية احملايدة تكنولوجيلغة امنها 

الذي تقوم به جلنة االتفاقية املعنية باجلرمية السيربانية يف تيسـري اسـتخدام االتفاقيـة وتطبيقهـا بشـكل      
نة، الـيت تضـم عـددا مـن     تزايد عدد أعضاء اللج املعلومات بني األطراف، وأشاروا إىلفعال وتبادل 

 األطراف من غري األعضاء يف جملس أوروبا.

وذكر العديد من املتكلمني أن سبب جناح اتفاقية بودابست يعود إىل برامج بناء القـدرات   -٤٢
رت تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنيـة  واملساعدة التقنية اليت يس

طنية يف جماالت التحقيق واملقاضاة وإصدار األحكام القضـائية والتعـاون الـدويل.    وبناء القدرات الو
وذكر بعض املتكلمني أن عملية التفاوض بشأن صك قانوين جديد وتصديقه ستستهلك وقتـا مثينـا   

 لجرمية السيربانية.التصدي لوموارد مثينة، مما قد يقوض اجلهود الراهنة اليت تبذل يف 

كلمني تأييدهم ملضمون اتفاقية بودابست املوضوعي ولكنـهم أعربـوا عـن    وأبدى بعض املت -٤٣
االنضمام إليها، مبا يف ذلك أن االنضمام مفتوح للجميع بناء علـى الـدعوة    اتشواغلهم جتاه إجراء

فحسب، وهـو مـرن مبوافقـة الـدول األطـراف. وأقـر متكلمـون آخـرون بقيمـة اتفاقيـة بودابسـت            
صكا قانونيا دوليا،  تة السيربانية، ولكنهم اعتربوها اتفاقية إقليمية وليسوفائدا يف مكافحة اجلرمي

وذلــك، إىل حــد مــا، ألن التفــاوض بشــأا مت علــى املســتوى اإلقليمــي. وأكــد بعــض املــتكلمني أن 
بلدانا من غري األعضاء يف جملس أوروبا شاركت أيضا يف تلك املفاوضات. وشدد أحـد املـتكلمني   



UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4  
 

V.17-02607 11/14 
 

تحـدة هـي احملفـل الشـرعي للتفـاوض بشـأن إطـار قـانوين عـاملي وأن وضـع صـك            على أن األمـم امل 
 متعدد األطراف بشأن اجلرمية السيربانية لن يضر بالصكوك اإلقليمية القائمة.

مني أن مثة حاجة لوجود صك قانوين جديـد بشـأن اجلرميـة السـيربانية     والحظ بعض املتكلِّ -٤٤
ميكـن أن يعـاجل مجلـة مسـائل، مـن بينـها الشـواغل        رأيهم، اسـتحداثه، بـ  ن أل يف إطار األمـم املتحـدة  

املتعلقة باحلصول على البيانات عرب احلدود ومسائل الواليـة القضـائية والسـالمة اإلقليميـة والسـيادة      
(ب) منها، متثل حتـديات   ٣٢الوطنية. ورأى بعض املتكلمني أن اتفاقية بودابست، وال سيما املادة 

طرفـا يف   تـدرس مسـألة دخوهلـا   تتعلق بالسـيادة. وشـدد أحـد املـتكلمني علـى أنـه البـد لكـل دولـة          
لتنازل عنه من سيادا الوطنية لصـاحل  مستنريا بشأن مدى ما تقبل ا اتفاقية بودابست أن تتخذ قرارا

ــة    بودابســت، رغــم احلاجــة إىل  األطــراف األخــرى يف االتفاقيــة. وذكــر بعــض املــتكلمني أن اتفاقي
قد تشكل مرجعا جيدا لوضع صك قانوين جديـد. وذكـر أحـد املـتكلمني      حتديثها، تتضمن عناصر

وجود معاهدة إقليمية. وشدد كثري من حبجة أن من غري املنطقي االعتراض على وضع صك عاملي 
اإلرشــادية املــتكلمني علــى أن اتفاقيــة بودابســت ختضــع لتحــديث مســتمر عــن طريــق املالحظــات    

 ، عند االقتضاء.ا بروتوكوالت جديدةإحلاق و

رميـة السـيربانية، وذكـر    وطرح املتكلمون آراءهم بشـأن مشـروع الدراسـة الشـاملة عـن اجل      -٤٥
ة فيـه، وذلـك ألـا ليسـت     لنتائج الرئيسية واخليارات الواردالعديد منهم أنه ليس يف إمكام تأييد ا

يف مشروع الدراسة. وأشار بعض املتكلمني إىل التعليقات اخلطية د تر مناسبةحبوث مثبتة ببيانات و
أن مشـروع  ، كما أشاروا إىل ٢٢/٧اليت قدمتها الدول األعضاء بشأن الدراسة عمال بقرار اللجنة 

عـدة مـتكلمني أن    والحـظ  .٢٠١٣رات الـيت طـرأت منـذ عـام     الدراسة مل يأخذ يف االعتبار التطـو 
النتائج واخليارات الرئيسية ركزت بإفراط على األطر القانونية اجلديـدة، مقابـل الصـكوك القائمـة،     
ــتكلمني أن          ــدة م ــا. والحــظ ع ــا كافي ــق اهتمام ــدرات مل تل ــاء الق ــة وبن ــة املســاعدة التقني وأن أمهي

تعترب كافية الدقـة.   الن النتائج فريق اخلرباء وضحت أالثالث لجتماع االاملداوالت اليت أجريت يف 
وذكر بعض املتكلمني أم يفضلون حذف النتائج الرئيسية واخليارات من نص مشـروع الدراسـة،   
يف حني ذكر متكلمون آخرون أم ال حيبذون تغيري أو حذف النتائج الرئيسـية واخليـارات. وأشـري    

عــد . وأعــرب أحــد املــتكلمني عــن رأيــه يف أن الدراســة مل ت٢٢/٧يف هــذا الصــدد إىل قــرار اللجنــة 
ــاده    مــن ــة   مث مشــروعا. وتكــرر رأي ورد ذكــره ســابقا ومف أن مشــروع الدراســة ال يشــكل وثيق

من غري املمكن أن جيري فريق اخلرباء أي تغيريات فيها. وذكر بعض املتكلمني لذلك فللتفاوض، و
شـروع وإدراج النتـائج الرئيسـية    املالدراسـة جتـاوزوا نطـاق واليتـهم يف صـياغة       أن مؤلفي مشـروع 

واخليارات فيه. وأضافوا أن فريق اخلرباء ينبغي أن يصـوغ بنفسـه النتـائج الرئيسـية واخليـارات وأنـه       
 ينبغي متديد واليته عن طريق اللجنة.

 دراسـة فصـول   وعرضت عدة خيـارات بشـأن سـبل املضـي قـدما. فـاقترح عـدة مـتكلمني         -٤٦
ن فريـق اخلـرباء مـن    مشروع الدراسة كل على حدة يف اجتماعات فريق اخلـرباء املقبلـة، ممـا سـيمكِّ    

التطــورات األخــرية، مثــل تزايــد  حبيــث يشــمل حتســني مشــروع الدراســة أو حتديثــه  حتديــد كيفيــة 
ــة  اإلنترنــتاســتخدام شــبكة  ــارات  العمــالت املشــفَّرةواخلفي ــائج الرئيســية واخلي ، واســتخالص النت

ووضــع احللــول املمكنــة للتحــديات املســتبانة. وذكــر بعــض املــتكلمني إمكانيــة اســتخدام مشــروع   

http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
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الدراسة كأساس أو كتوجيهات للمناقشات اليت جيريها فريق اخلرباء يف املستقبل، ممـا سـيمكنه مـن    
ة. وذُكـر أيضـا أن إجـراء اسـتعراض مسـتفيض      حتديد جماالت األولوية يف التصدي للجرمية السيرباني

للمجاالت اليت ناقشها مشروع الدراسة سييسر، يف مجلة أمور، استبانة مدى احلاجـة لوضـع صـك    
 قانوين جديد وما يلزم تناوله يف ذلك الصك.

وشـدد بعــض املــتكلمني علــى أنــه يــتعني علـى فريــق اخلــرباء أن يقــرر بشــأن منهجيــة وهيكليــة    -٤٧
ماعاته املقبلة. وذُكرت من بني املواضيع اليت ميكن أن يناقشها فريق اخلرباء يف املسـتقبل  واضحتني الجت

 مواضيع احلوسبة السحابية واحلصول على البيانات عرب احلدود والتشفري وقدرات التحليل اجلنائي.

 اآلراء حـول التوصـيات الـيت سـتقدم إىل اللجنـة بشـأن      يف وتوصل فريـق اخلـرباء إىل توافـق     -٤٨
 يف املستقبل.األعمال اليت سيتناوهلا 

، مـن خـالل   كتـب املوأعرب عدة مـتكلمني عـن دعمهـم املسـتمر لألنشـطة الـيت يقـوم ـا          -٤٩
برناجمه العاملي املعين باجلرمية السيربانية، من أجل تـوفري املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف البلـدان       

 مها.النامية، وحثوا اجلهات املاحنة على مواصلة دع

وأعرب فريق اخلرباء عن تقديره حلكومة الصني على تقدمي موارد مـن خـارج امليزانيـة مـن      -٥٠
 أجل عقد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء.

  
  مسائل أخرى -واو 

 "مسائل أخرى". :من جدول األعمال ٧مل تطرح أي مسائل يف إطار البند  -٥١
  

   تنظيم االجتماع -ثالثا 
  االجتماعافتتاح  -ألف 

املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة نيابة عن ، بصفة استثنائية، افتتح االجتماع -٥٢
 رئيس فريق اخلرباء بالنظر لتوعكه ولعدم متكن أي من نواب الرئيس من القيام بذلك.

  
  البيانات -باء 

ــة: االحتــاد الروســي، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا،     -٥٣ أدىل ببيانــات خــرباء مــن الــدول التالي
اإلسـالمية)، إيطاليـا، باكسـتان،    -إستونيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيـران (مجهوريـة  

مينيكيــة، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بــريو، بــيالروس، تركيــا، تشــيكيا، اجلزائــر، اجلمهوريــة الدو
، السـلفادور ، النكـا  سـري ، رومانيـا ، جورجيا، أفريقيا جنوب، مولدوفا مجهورية، كوريا مجهورية
، الفلـبني ، فرنسـا ، غواتيماال، غانا، عمان، الصني، شيلي، السودان، السنغال، سنغافورة، سلوفاكيا

، مصــر، مالطــة، كينيــا، الكويــت، كولومبيــا، ديفــوار كــوت، كنــدا، كرواتيــا، نــام فييــت، فنلنــدا
، الشـمالية  وآيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيا املتحدة اململكة، السعودية العربية اململكة، املكسيك، املغرب
 .اليابان، األمريكية املتحدة الواليات، هولندا، هنغاريا، اهلند، النرويج
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 هـي أعضـاء   ممثل مالطة بالنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة الـيت  أدىل أيضاً ببيانو -٥٤
 يف االحتاد األورويب.

 كل من املراقب عن االحتاد األورويب واملراقب عن جملس أوروبا.أدىل كذلك ببيان و -٥٥
  

  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -جيم 
٥٦- ــر ــع يف      أق ــه املوس ــده مكتب ــذي عق ــق اخلــرباء يف االجتمــاع ال ــارس  ١٥فري  ٢٠١٧آذار/م

 جدول األعمال املؤقَّت التايل:

 املسائل التنظيمية: -١ 

 افتتاح االجتماع؛ (أ)  

 إقرار جدول األعمال. (ب)  

وقراري  ٦٥/٢٣٠معلومات حمدثة من األمانة عن حالة تنفيذ قرار اجلمعية العامة  -٢ 
 .٢٢/٨و ٢٢/٧جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 فريق اخلرباء.ملداوالت االجتماعني األول والثاين ل قرراعتماد ملخصي امل -٣ 

النظر يف مشروع الدراسة الشـاملة ملشـكلة اجلرميـة السـيربانية والتعليقـات الـواردة        -٤ 
 بشأا وحبث مسارات العمل املقبلة يف إعداد الدراسة.

 تبادل املعلومات بشأن ما يلي: -٥ 

 التشريعات الوطنية؛ (أ)  

 املمارسات الفضلى؛ (ب)  

 املساعدة التقنية؛ (ج)  

 التعاون الدويل. (د)  

دراسة اخليارات املتاحة لتدعيم تدابري التصدي احلالية للجرميـة السـيربانية واقتـراح     -٦ 
 تدابري قانونية جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا على الصعيدين الوطين والدويل.

 مسائل أخرى. -٧ 

 اعتماد التقرير. -٨ 
  

  احلضور -دال 
منظمـات حكوميـة دوليـة، ومؤسسـتني      ٤دولة عضـوا، و  ٨٧حضر االجتماع ممثلون عن  -٥٧

 من الوسط األكادميي وممثل واحد عن القطاع اخلاص.

 ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/INF/1( وترد قائمة بأمساء املشاركني يف الوثيقة -٥٨
  

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/22/7
http://undocs.org/ar/A/RES/%D9%8822/8
http://undocs.org/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/INF/1
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  الوثائق -هاء 
عروضا على فريق اخلـرباء مشـروع الدراسـة الشـاملة عـن مشـكلة اجلرميـة السـيربانية         كان م -٥٩

ــدابري الــيت تتخــذها الــدول األعضــاء واتمــع الــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدي هلــا، وذلــك       والت
 باإلضافة إىل الوثائق التالية:

 )؛UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/1/Rev.1جدول األعمال املؤقَّت ( (أ) 

ملـداوالت االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء        قررملخص من إعداد امل (ب) 
كـانون الثاين/ينـاير    ٢١إىل  ١٧دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن     

٢٠١١ )UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/2(؛ 

ملـداوالت االجتمـاع الثـاين لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء         قـرر ملخص من إعداد امل (ج) 
 ٢٠١٣شـباط/فرباير   ٢٨إىل  ٢٥دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، املعقود يف فيينا يف الفترة من 

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3(؛ 

 ٢٢/٨مذكِّرة من األمانة تتضـمن معلومـات بشـأن تنفيـذ قـرار جلنـة منـع اجلرميـة          (د) 
)UNODC/CCPC/EG.4/2017/CRP.1(؛ 

ورقة غري رمسيـة مقدمـة مـن االحتـاد األورويب بشـأن بنـاء القـدرات يف جمـال مكافحـة           (ه) 
ألورويب وجملس اجلرمية السيربانية واستخدام األدلة اإللكترونية: اخلربة من املشاريع املشتركة بني االحتاد ا

 .)UNODC/CCPC/EG.4/2017/CRP.2( ٢٠١٧-٢٠١٣أوروبا، 
  

  اعتماد التقرير -رابعا 
 ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ١٣الســـابعة املعقـــودة يف اعتمــد فريـــق اخلـــرباء تقريـــره يف جلســته    -٦٠

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/L.1 وAdd.1  إىلAdd.4.( 
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