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  دراسة شاملةفريق اخلرباء املعين بإجراء 
  اجلرمية السيربانية عن

        ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣- ١٠فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    جدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح االجتماع؛  (أ)  
  إقرار جدول األعمال.  (ب)  

وقـراري جلنـة    ٦٥/٢٣٠حالة تنفيذ قرار اجلمعيـة العامـة    عنثة من األمانة معلومات حمدَّ  -٢
  .٢٢/٨و ٢٢/٧منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  .داوالت االجتماعني األول والثاين لفريق اخلرباءمل املقرِّر ْيَصاعتماد ملخَّ  -٣
 االتعليقـات الـواردة بشـأهن   ومشروع الدراسة الشاملة ملشـكلة اجلرميـة السـيربانية     النظر يف  -٤

  .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)  

ري للجرميـة السـيربانية واقتـراح تـداب    ة لتدعيم تدابري التصدِّي احلالية دراسة اخليارات املتاح  -٦
  على الصعيدين الوطين والدويل.ي هلا دِّة جديدة أو سبل أخرى للتصقانوني

  مسائل أخرى.  -٧
  اعتماد التقرير.  -٨
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  (أ)  
لة عـن اجلرميـة السـيربانية    فتتح االجتماع الثالث لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـام      سوف ُي

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٠ ثننياإليوم 
  

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
 إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة أن تنشـئ، عمـالً    ٦٥/٢٣٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها 

من إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـدِّيات العامليـة: نظـم       ٤٢بالفقرة 
ــة اجلنائيــة وتطوُّ  ــَق )١(رهــا يف عــامل متغيِّــر، منــع اجلرميــة والعدال ــ فري ــخــرباء حكوميا مفتــوح ا دولي

 تتخـذها الـدول   العضوية من أجـل إجـراء دراسـة شـاملة ملشـكلة اجلرميـة السـيربانية والتـدابري الـيت         
ــا      ــا، مب ــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدي هل ــادل املعلومــات عــن    األعضــاء واجملتمــع ال يف ذلــك تب

التشــريعات الوطنيــة واملمارســات الفضــلى واملســاعدة التقنيــة والتعــاون الــدويل، بغيــة دراســة          
ري قانونيـة جديـدة   للجرميـة السـيربانية واقتـراح تـداب     احلاليةالتصدِّي  اخليارات املتاحة لتدعيم تدابري
  على الصعيدين الوطين والدويل. أو سبل أخرى للتصدي هلا

، ٢٠١١كـانون الثاين/ينـاير    ٢١إىل  ١٧وعقد فريق اخلـرباء اجتماعـه األول يف فيينـا، يف الفتـرة مـن      
، E/CN.15/2011/19حيــث قــام باســتعراض واعتمــاد جمموعــة مــن املواضــيع ومنهجيــة للدراســة (   

  املرفقان األول والثاين).
ــة العامــة مــع التقــدير، يف قرارهــا    ، عمــل فريــق اخلــرباء، وشــجَّعته علــى   ٦٧/١٨٩والحظــت اجلمعي

  ومن أجل عرض نتائج الدراسة يف الوقت املناسب على اللجنة. عملهتكثيف اجلهود من أجل إجناز 
 أحـاط ، حيـث  ٢٠١٣شـباط/فرباير   ٢٨إىل  ٢٥ يف الفترة مـن  وعقد فريق اخلرباء اجتماعه الثاين

علماً بالدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية والتـدابري الـيت تتَّخـذها الـدول األعضـاء واجملتمـع       
ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات         ــيت أعــدَّها مكتــب األم ــا، ال ــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدِّي هل ال

، ٦٥/٢٣٠يـق اخلـرباء، عمـالً بالواليـة املتضـمَّنة يف قـرار اجلمعيـة العامـة         واجلرمية، بتوجيه مـن فر 
ي دِّوجمموعة املواضيع املراد حبثها يف إطار الدراسة الشاملة لتـأثري اجلرميـة السـيربانية وتـدابري التصـ     

  هلا وفق منهجية الدراسة اليت اعتمدها يف اجتماعه األول.
 ) أنUNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3َّأعمال اجتماعـه الثـاين (  وقد أوضح الفريق العامل يف تقريره عن 

مها. ونـاقش فريـق اخلـرباء    رحت حول حمتوى الدراسة ونتائجها واخليارات اليت تقـدِّ آراء متباينة قد طُ
مسارات العمل املقبل وأوصى بالنظر مرة أخرى يف الدراسـة يف الـدورة الثانيـة والعشـرين للجنـة منـع       

  ائية.اجلرمية والعدالة اجلن

                                                         
  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )١(  

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3
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، املعنون "تعزيز التعـاون الـدويل علـى    ٢٢/٧، يف قرارها ، يف مجلة أموراألمانة إىلاللجنة  وطلبت
مكافحة اجلرمية السيربانية"، أن تترجم الدراسة الشاملة عن اجلرميـة السـيربانية إىل اللغـات الرمسيـة     

تعلـق عليهـا، بغيـة     مها يف وقت مناسب على الدول األعضـاء حـىت  الست لألمم املتحدة وأن تعمِّ
  ف هبا.مساعدة فريق اخلرباء يف أداء املهام املكلَّ

ــة، حســب       ــق اخلــرباء أن يواصــل، مبســاعدة مــن األمان ــة إىل فري ويف القــرار نفســه، طلبــت اللجن
  ف هبا.االقتضاء، أداء املهام املكلَّ

الدراسـة   بترمجـة  تكليفـاً  ٢٠١٦و ٢٠١٥، أصدرت األمانة يف عـامي  ٢٢/٧بقرار اللجنة  وعمالً
مـت الدراسـة   مَّوَع )٢(،الشاملة عن اجلرمية السيربانية إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسيـة السـت  

نسخت التعليقـات علـى النحـو الـذي وردت     على الدول األعضاء لتقدمي تعليقاهتا عليها. وقد اسُت
  )٣(.به يف املوقع الشبكي للمكتب

مكتـب   معاودة عقد اجتماعـات ، ساعدت األمانة الدول األعضاء يف ٢٢/٧بالقرار  أيضاً وعمالً
بعـة للمجلـس االقتصـادي    وفقاً للنظـام الـداخلي للجـان الفنيـة التا     )٤(،٢٠١٦فريق اخلرباء يف عام 

الـذي  لمكتـب املوسَّـع   ل ، ُعقـد أول اجتمـاع  ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ١يف و .واالجتماعي
    جمدَّداً. ُدعي إىل االنعقاد

 ليكـون  موعد انعقاد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء ،بأسلوب املوافقة الصامتة، عد املكتب املوسَّوحدَّ
يف اجتماعـه   ت لالجتمـاع فق على جدول األعمال املؤقَّـ واتَّ ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٧يف 

  .٢٠١٧ آذار/مارس ١٥  املعقود يف
، املرفـق  E/CN.15/2013/CRP.10للبيـان املـايل (   تنظيم األعمال املقترح (انظر املرفـق) وفقـاً   عدَّوقد أُ

من أجل متكني فريق اخلرباء من أداء املهام املسـندة إليـه يف    ٢٢/٧الثامن عشر) املتعلق بقرار اللجنة 
وقت وخدمات مؤمترات. وستسمح املوارد املتاحة بعقـد مثـاين جلسـات     له من ما هو متاححدود 

  عامة على مدار أربعة أيام، ُتوفَّر هلا الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
    

   

                                                         
  .www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/emerging-crimes.html الشبكي منشورة على املوقع  )٢(  
-www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensiveمنشورة على املوقع الشبكي   )٣(  

study-on-cybercrime.html.  
هم كما يلي: الرئيس: الدكتور ماشاباين (جنوب أفريقيا)؛ ونواب  داًاء مكتب فريق اخلرباء املنعقد جمدَّأعض  )٤(  

الرئيس: غوستافو مريا كارنريو (الربازيل)، وياندوان يل (الصني)، ونائب من جمموعة دول أوروبا الشرقية يف 
ع . وباإلضافة إىل ذلك، سوف يضم املكتب املوسَّر: كريستوفر د. رام (كندا)إطار عملية تناوب الرئاسة؛ واملقرِّ

واالحتاد األورويب وممثلي االحتاد الروسي والواليات  ٧٧يف عضويته رؤساء اجملموعات اإلقليمية وجمموعة الـ
  املتحدة األمريكية.

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/CRP.10
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/CRP.10
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وقراري جلنة منع  ٦٥/٢٣٠حالة تنفيذ قرار اجلمعية العامة  عنثة من األمانة معلومات حمدَّ  - ٢  
    ٢٢/٨و ٢٢/٧اجلرمية والعدالة اجلنائية 

ا عـن حالـة تنفيـذ قـرار     شـفوي  مـن جـدول األعمـال، تقريـراً     ٢األمانة، يف إطار البند م سوف تقدِّ
عرض علـى فريـق اخلـرباء    . وباإلضافة إىل ذلك، سُت٢٢/٧وقرار اللجنة  ٦٥/٢٣٠اجلمعية العامة 
  لكي ينظر فيها. ٢٢/٨بشأن تنفيذ قرار اللجنة  من إعداد األمانةورقة اجتماع 

  
    الوثائق    

ــدويل املفتــوح العضــوية عــن الدراســة الشــاملة ملشــكلة اجلرميــة        ــر فريــق اخلــرباء احلكــومي ال تقري
يل والقطــاع اخلــاص وتــدابري التصــدِّي هلــا مــن جانــب الــدول األعضــاء واجملتمــع الــدو   الســيربانية 

)E/CN.15/2011/19(  
  )UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/CRP.1( ٢٢/٨رة من األمانة بشأن تنفيذ قرار اللجنة مذكِّ

  
    داوالت االجتماعني األول والثاين لفريق اخلرباءمل املقرِّر ْيَصاعتماد ملخَّ  - ٣  

عــن ملخــص لتقريــرين إعــداد الصــيغة النهائيــة لفريــق اخلــرباء إىل  ٢٢/٧دعــت اللجنــة يف قرارهــا 
داوالت اجتماعيه األول والثـاين وطلبـت إىل األمانـة أن تعمِّمهمـا علـى الـدول األعضـاء جبميـع         م

  .اخلرباء فريقست لألمم املتحدة، لكي يعتمدمها اللغات الرمسية ال
 املكتـبَ  املوسَّع لفريق اخلرباء، الذي انعقد من جديـد، أبلـغ املقـرِّرُ    ويف االجتماع األول للمكتب

ــه يعكــف حاليــ  األول  جتمــاعنيااللخَّصــي مــداوالت مل الصــيغة النهائيــة ا علــى وضــعاملوسَّــع بأن
. ويف ٢٠١٧مـن عملـه قبـل هنايـة كـانون الثاين/ينـاير        االنتـهاء ، وأنـه يتوقَّـع   فريق اخلـرباء والثاين ل

يف مـوفَّى شـهر كـانون    ته، طلب الرئيس، يف مجلة أمور، إىل املقرِّر أن يتمَّ امللخَّصني االجتماع ذا
  .٢٠١٧الثاين/يناير 

ا مـن جـدول األعمـال، ملخَّصَـ     ٣وسيكون معروضاً علـى فريـق اخلـرباء، يف إطـار نظـره يف البنـد       
كــانون  ٢١إىل  ١٧مــن املقــرِّر لالجتمــاعني األول والثــاين لفريــق اخلــرباء، اللــذين ُعقــدا يف فيينــا  

  ، على التوايل.٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥ومن  ٢٠١١الثاين/يناير 
    

  الوثائق
اجلرميـة   عـن ر ملداوالت االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة        ص من املقرِّملخَّ

ــا يف الفتـــــــرة مـــــــن   ــيربانية، املعقـــــــود يف فيينـــــ ــاير  ٢١إىل  ١٧الســـــ ــانون الثاين/ينـــــ  ٢٠١١كـــــ
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/2(  

اجلرميـة   عـن ر ملداوالت االجتمـاع الثـاين لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة         ص من املقرِّملخَّ
 ٢٠١٣ شــــــــــباط/فرباير ٢٨إىل  ٢٥الســــــــــيربانية، املعقــــــــــود يف فيينــــــــــا يف الفتــــــــــرة مــــــــــن 

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3(  
    

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/CRP.1
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/2
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3
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   االتعليقات الواردة بشأهنومشروع الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية  النظر يف  - ٤  
    وحبث مسارات العمل املقبلة يف إعداد الدراسة

الدراســة الشــاملة عــن اجلرميــة  أن ُتتــرجم األمانــة إىل، ٢٢/٧، يف قرارهــا أمــور ، يف مجلــةاللجنــة طلبــت
ناسب على الـدول األعضـاء   املوقت اليف  وأن تعمِّمهاالسيربانية إىل اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة 

. وللنظـر يف  املندرجـة يف إطـار واليتـه   أداء املهـام   يفعليهـا بغيـة مسـاعدة فريـق اخلـرباء       التماساً لتعليقاهتا
ريق اخلرباء يود االطالع على التعليقات الـواردة، وهـي متاحـة علـى     من جدول األعمال، لعل ف ٤البند 

  املوقع الشبكي للمكتب.
    

    تبادل املعلومات  - ٥  
ــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة        ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال يف إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج من

ســـيادة القـــانون علـــى للتحـــديات االجتماعيـــة واالقتصـــادية وتعزيـــز التصـــدِّي  األوســـع مـــن أجـــل
الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالـث عشـر ملنـع    

ــا      ــة يف قراره ــة العام ــه اجلمعي ــة، وأقرت ــة اجلنائي ــة والعدال ــدولُ ، نو٧٠/١٧٤َّاجلرمي  األعضــاء هــت ال
جراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة     بأنشطة فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين بـإ        

اجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي هلا من جانب الدول األعضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص،     
إىل النظــر يف إصــدار توصــية بــأن يواصــل فريــق اخلــرباء، يف إطــار    اللجنــةَ الــدولُ األعضــاء ودعــت

ت الفضـلى واملسـاعدة التقنيـة والتعـاون     عمله، تبادل املعلومـات عـن التشـريعات الوطنيـة واملمارسـا     
احلاليــة للجرميــة الســيربانية واقتــراح التصــدِّي  الــدويل، بغيــة دراســة اخليــارات املتاحــة لتــدعيم تــدابري 

  تدابري قانونية جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا على الصعيدين الوطين والدويل.
    

احلالية للجرمية السيربانية واقتراح تدابري ي دِّدراسة اخليارات املتاحة لتدعيم تدابري التص  - ٦  
    على الصعيدين الوطين والدويل  ي هلادِّقانونية جديدة أو سبل أخرى للتص

من جدول األعمـال، اخليـارات املتاحـة لتـدعيم      ٦لعل فريق اخلرباء يود أن يدرس، يف إطار البند 
ــدابري ــدابري  التصــدِّي  ت ــرح ت ــة الســيربانية وأن يقت ــة للجرمي ــدة أو  احلالي ــة جدي أخــرى  ســبالً قانوني

للتصدي هلا على الصعيدين الوطين والدويل، وذلك على أساس تبادل املعلومات عـن التشـريعات   
  مع إعالن الدوحة. الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، متاشياً

    
    مسائل أخرى  - ٧  

ــة إىل أيِّ    ــاه األمان ــدم اســترعاء انتب ــد     نظــراً لع ــا يف إطــار البن ــراد طرحه مــن جــدول   ٧مســائل ي
  األعمال، فليس من املنتظر يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأنه.

    
    اعتماد التقرير  - ٨  

    من جدول األعمال. ٨عن اجتماعه يف إطار البند  سوف يعتمد فريق اخلرباء تقريراً
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    املرفق
  تنظيم األعمال املقتَرح    

  
  العنوان أو الوصف البند الوقت  التاريخ

  ، ثننياإل
  نيسان/أبريل ١٠

  افتتاح االجتماع  (أ) ١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  إقرار جدول األعمال (ب)١  
حالة تنفيذ قرار  عنثة من األمانة معلومات حمدَّ  ٢    

وقراري جلنة منع اجلرمية  ٦٥/٢٣٠اجلمعية العامة 
  ٢٢/٨و ٢٢/٧والعدالة اجلنائية 

داوالت االجتماعني مل املقرِّر ْيَصاعتماد ملخَّ  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  
 األول والثاين لفريق اخلرباء

  الثالثاء، 
  نيسان/أبريل ١١

  )تابعصني (اعتماد امللخَّ  ٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

مشروع الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية  النظر يف  ٤    
وحبث  االتعليقات الواردة بشأهنوالسيربانية 

  مسارات العمل املقبلة يف إعداد الدراسة
  )تابع(مشروع الدراسة الشاملة النظر يف ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

تبادل املعلومات بشأن ما يلي: (أ) التشريعات   ٥    
الوطنية؛ (ب) املمارسات الفضلى؛ (ج) املساعدة 

  التقنية؛ (د) التعاون الدويل
  األربعاء، 

  نيسان/أبريل ١٢
  )تابعتبادل املعلومات (  ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

التصدِّي  دراسة اخليارات املتاحة لتدعيم تدابري  ٦    
احلالية للجرمية السيربانية واقتراح تدابري قانونية 

جديدة أو سبل أخرى للتصدي هلا على 
 الصعيدين الوطين والدويل

  )تابعدراسة اخليارات ( ٦ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 ١٣اخلميس، 

  نيسان/أبريل
  مسائل أخرى  ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

      اعتماد التقرير ٨ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
  

  
 


