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  فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة 
 عن اجلرمية السيربانية

  ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٨-٦فيينا، 

    

    
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح

  
    جدول األعمال املؤقَّت  

 التنظيمية:املسائل   -١

  افتتاح االجتماع؛  (أ) 
  إقرار جدول األعمال.  (ب) 

  التعاون الدويل.  -٢
  املنع.  -٣
  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير.  -٥
  

  الشروح
  

  املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع  (أ)   

سوف ُيفتتح االجتماع السادس لفريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية يوم 
 .٠٠/١٠، الساعة ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٦ االثنني

    
 إقرار جدول األعمال  (ب)  

، إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة ٦٥/٢٣٠ أقرَّت اجلمعية العامة، يف قرارها
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وطلبت إىل جلنة  )١(التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري،
ــلفادور، فريق خرباء حكوميًّا من إع ٤٢منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشــئ، وفقًا للفقرة  الن س

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

ســــاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســــة عن التشــــريعات الوطنية واملمارســــات الفضــــلى وامل
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.

 .٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢١إىل  ١٧من  وُعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفترة
واســتعرض فريق اخلرباء واعتمد، يف ذلك االجتماع، جمموعة من املواضــيع ومنهجية من أجل تلك 

 ، املرفقان األول والثاين).E/CN.15/2011/19(الدراسة 

وأحاط الفريق  .٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥خلرباء يف الفترة من وُعقد االجتماع الثاين لفريق ا
علمًا يف ذلك االجتماع مبشــروع الدراســة الشــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية والتدابري اليت تتَّخذها 
الدول األعضــــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــدِّي هلا، الذي أعدَّه مكتب األمم املتحدة 

بامل مية)، بتوجيه من فريق اخلرباء، عمًال املعين  خدِّرات واجلر بامل مية (املكتب املعين  خدِّرات واجلر
، وجمموعة املواضيع املراد حبثها يف إطار الدراسة ٦٥/٢٣٠بالوالية املتضمَّنة يف قرار اجلمعية العامة 

لسيربانية وتدابري التصدِّي هلا ومنهجية الدراسة، وفق ما اعتمده فريق اخلرباء الشاملة لتأثري اجلرمية ا
 .UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3يف اجتماعه األول. ويرد التقرير عن االجتماع الثاين يف الوثيقة 

، مبشــــروع الدراســــة الشــــاملة عن ٢٢/٧وأحاطت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية علمًا، يف قرارها 
ه املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية حتت إشـــراف فريق اخلرباء، وباملناقشـــة اجلرمية الســـيربانية الذي أعدَّ

مونه خالل االجتماع الثاين لفريق اخلرباء الذي ُأعرب خالله عن آراء خمتلفة اليت دارت حول مضــــــ
بشــأن مضــمون مشــروع الدراســة واســتنتاجاته واخليارات املعروضــة فيه؛ وطلبت إىل فريق اخلرباء أن 

 ف هبا يف إطار الوالية املسندة إليه.يواصل، مبساعدة من األمانة، حسب االقتضاء، أداء املهام املكلَّ

تكليفًا بترمجة مشــــروع  ٢٠١٦و ٢٠١٥، أصــــدرت األمانة يف عامي ٢٢/٧عمًال بقرار اللجنة و
وَعمَّمت  )٢(الدراســـة الشـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية الســـت،

 تعليقاهتا عليه. وقد اسُتنسخت التعليقات على النحو مشروع الدراسة على الدول األعضاء لتقدمي
 )٣(الذي وردت به يف املوقع الشبكي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية.

ويف إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من 
أجل التصدِّي للتحديات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل 

جلرمية والعدالة اجلنائية وأقرَّته ومشـــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشـــر ملنع ا
__________ 

  .٦٥/٢٣٠ مرفق قرار اجلمعية العامة  )١(  
  .www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/egm-on-cybercrime.html متاح عرب الرابط:  )٢(  
-www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive-study-on :متاحة عرب الرابط  )٣(  

cybercrime.html.  
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، نوَّهت الدوُل األعضــــــاء بأنشــــــطة فريق اخلرباء واملجتمع الدويل ٧٠/١٧٤اجلمعية العامة يف قرارها 
طار عمله، والقطاع اخلاص، ودعت اللجنَة إىل النظر يف إصــدار توصــية بأن يواصــل فريق اخلرباء، يف إ

تبادل املعلومات عن التشــريعات الوطنية واملمارســات واملســاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســة 
اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصــــــعيدين الوطين والدويل 

 ا الشأن.للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذ

ــــــان/أبريل  ١٣إىل  ١٠وُعقد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء يف الفترة من  ويف ذلك  .٢٠١٧نيس
ْي املقرِّر ملداوالت االجتماعني  االجتماع، نظر فريق اخلرباء، ضــــمن مجلة أمور، يف اعتماد ملخَّصــــَ

يربانية والتعليقات الواردة األول والثاين لفريق اخلرباء، ومشروع الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية الس
شريعات الوطنية  سة، وتبادل املعلومات عن الت شروع الدرا شأن م سارات العمل املقبلة ب شأنه وم ب
واملمارســــات الفضــــلى واملســــاعدة التقنية والتعاون الدويل. ويرد التقرير عن االجتماع الثالث يف 

 .UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4الوثيقة 

، الذي اعُتمد يف دورهتا السادسة والعشرين ٢٦/٤وطلبت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف قرارها 
ذا الســـياق اجتماعات ، إىل فريق اخلرباء أن يواصـــل عمله وأن يعقد يف ه٢٠١٧املعقودة يف أيار/مايو 

ـــائل املوضـــوعية املتعلقة باجلرمية  دورية وأن يقوم بدور منتدى إلجراء مزيد من املناقشـــات بشـــأن املس
الســـيربانية، ومواكبة اجتاهاهتا املتغرية، مبا يتماشـــى مع إعالين الســـلفادور والدوحة، وطلبت أيضـــًا إىل 

ت الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية فريق اخلرباء أن يواصل تبادل املعلومات عن التشريعا
والتعاون الدويل، بغية دراســــة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على 

 الصعيدين الوطين والدويل للتصدِّي للجرمية السيربانية وأن يقترح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

قرَّرت اللجنة أن يكرِّس فريق اخلرباء اجتماعاته املقبلة للنظر على حنو منظَّم يف ويف القرار نفســــــه، 
من الدراســـة (بصـــيغتها الواردة أدناه)، دون  ٨إىل  ٣املســـائل الرئيســـية اليت تتناوهلا الفصـــول من 

املســاس باملســائل األخرى املندرجة ضــمن واليته، آخذًا يف اعتباره، حســب االقتضــاء، التربعات 
  :ومداوالته يف اجتماعاته السابقة ٢٢/٧تلقاة عمًال بقرار اللجنة امل

 التشريعات واألطر   ٣الفصل   

 التجرمي   ٤الفصل   

 إنفاذ القانون والتحقيقات   ٥الفصل   

 األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية  ٦الفصل   

التعاون الدويل (مبا يف ذلك الســــــيادة، والوالية القضــــــائية والتعاون الدويل،   ٧الفصل 
والتعاون الدويل الرمسي، والتعاون الدويل غري الرمسي، واألدلة املســــــتمدة من 

 واليات قضائية خارجية) 

 املنع  ٨الفصل 

ركَّز فريق و .٢٠١٨نيســـــــان/أبريل  ٥إىل  ٣وُعقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف الفترة من 
اخلرباء خالل االجتماع على موضــوعي التشــريعات واألطر، والتجرمي يف ســياق اجلرمية الســيربانية. 



UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/1
 

4/8 V.20-00056 
 

ونوقشـــت التطورات اليت شـــهدهتا التدابري التشـــريعية والســـياســـاتية الرامية إىل التصـــدي للجرمية 
ذا كانت هناك حاجة السيربانية على الصعيدين الوطين والدويل. وُأعرب عن آراء خمتلفة بشأن ما إ

إىل وضـــع صـــك قانوين جديد بشـــأن اجلرمية الســـيربانية على نطاق شـــامل أو عاملي يف إطار األمم 
ــــــيربانية،  املتحدة. وناقش فريق اخلرباء أيضــــــًا الصــــــلة بني جمايل األمن الســــــيرباين واجلرمية الس

اجلرمية الســـيربانية على واالختالفات بينهما. وباإلضـــافة إىل ذلك، ناقش فريق اخلرباء ســـبل جترمي 
الصـــعيد الوطين. واعتمد فريق اخلرباء، يف اجتماعه الرابع أيضـــًا، اقتراح الرئيس بشـــأن خطة عمل 

ويرد التقرير عن . )UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1( ٢٠٢١-٢٠١٨فريق اخلرباء للفترة 
  .E/CN.15/2018/12االجتماع الرابع يف الوثيقة 

ز فريق وركَّ .٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩إىل  ٢٧وُعقد االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء يف الفترة من 
اخلرباء يف ذلك االجتماع على موضــوع إنفاذ القانون والتحقيقات، وكذلك على موضــوع األدلة 
اإللكترونية والعدالة اجلنائية. وُأطلع فريق اخلرباء على مناذج ناجحة للجهود الوطنية املبذولة لتنفيذ 

تيجيات والســياســات تدابري قانونية وإجرائية هتدف للتصــدي للجرمية الســيربانية؛ ووضــع االســترا
وتنفيذها يف جمال األمن الســيرباين؛ وســن تشــريعات جديدة و/أو تطوير التشــريعات القائمة بشــأن 
ــــتقصــــائية جديدة جلمع األدلة اإللكترونية والتثبت من  ــــتخدام أدوات اس ــــيربانية؛ واس اجلرمية الس

لزيادة الكفاءة يف  صــحتها ألغراض االســتدالل يف اإلجراءات اجلنائية؛ وتطبيق ترتيبات مؤســســية
استخدام املوارد يف التصدي للجرمية السيربانية. وُسلِّط الضوء على احلاجة إىل كفالة الصالحيات 

زاعات اإلجرائية املناســبة للحصــول على األدلة اإللكترونية، وكذلك على التحديات الناشــئة من الن
أيضًا على كيفية حتقيق التوازن بني احلاجة  بشأن الوالية القضائية املعنية باإلنفاذ. وركَّزت املناقشة

إىل تدابري فعَّالة يف إطار إنفاذ القانون للتصدي للجرمية السيربانية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية، 
وخاصــــة احلق يف اخلصــــوصــــية. وأعطى فريق اخلرباء األولوية للحاجة إىل بناء القدرات بصــــورة 

ذلك ُيعدُّ شــــرطًا  بإنفاذ القانون وبالعدالة اجلنائية، باعتبار أنَّمســــتدامة داخل النظم الوطنية املعنية 
مهمًّا الزمًا لتعزيز القدرات املحلية والتمكني من تبادل املمارســـــــات والتجارب اجليدة يف جمال 
التحقيق وتعميم التقنيـــات اجلـــديـــدة. ويرد التقرير عن االجتمـــاع اخلـــامس يف الوثيقـــة 

UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2. 

بشــأن تعزيز املســاعدة التقنية وبناء القدرات لتدعيم  ٧٤/١٧٣مت اجلمعية العامة، يف قرارها لَّوســ
الســـــيربانية، مبا يشـــــمل تبادل املعلومات، التدابري الوطنية والتعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرمية 

بأمهية العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء يف مواصــــــلة تبادل املعلومات عن التشــــــريعات الوطنية، 
ـــة اخليارات املتاحة لتعزيز  واملمارســـات الفضـــلى، واملســـاعدة التقنية، والتعاون الدويل، بغية دراس

لقائمة على الصــــــعيدين الوطين والدويل للتصــــــدي للجرمية التدابري القانونية أو غريها من التدابري ا
ــــــأن. والحظت اجلمعية العامة مع التقدير أنَّ ــــــيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الش فريق  الس

، االســـــتنتاجات والتوصـــــيات املمكنة ٢٠٢١-٢٠١٨اخلرباء ســـــيضـــــع، وفقًا خلطة عمله للفترة 
ــــــلَّمت اجلمعية العامة بأنَّلتقدميها إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة  فريق اخلرباء هو منرب  اجلنائية. وس

مهم لتبادل املعلومات عن التشــريعات الوطنية، واملمارســات الفضــلى، واملســاعدة التقنية، والتعاون 
الدويل، بغية دراســـــــة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على 
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وطين والدويل للتصــــدي للجرمية الســــيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشــــأن. الصــــعيدين ال
وطلبت اجلمعية العامة إىل املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــل مجع املعلومات دوريًّا عن 

لومات التطورات اجلديدة والتقدُّم املحَرز واملمارسات الفضلى املستبانة، وأن يواصل إبالغ هذه املع
إىل فريق اخلرباء وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ودعت فريق اخلرباء إىل أن يقوم، اســـــتنادًا 
إىل ما ينهض به من أعمال ودون املســــــاس باملســــــائل األخرى املندرجة يف إطار واليته، بتزويد 

ب املتعلقة بالربنامج العاملي املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية باملشــــورة الالزمة، مبا يشــــمل اجلوان
املعين باجلرمية السيربانية، من أجل املساعدة يف استبانة االحتياجات ذات األولوية القصوى يف جمال 
بناء القدرات وتدابري التصـــدي الفعالة، وذلك دون املســـاس بوضـــع اللجنة بصـــفتها اهليئة اإلدارية 

 لربنامج اجلرمية التابع للمكتب.

املوسَّع موعد انعقاد االجتماع السادس لفريق اخلرباء مبوجب إجراء املوافقة الصامتة وحدَّد املكتب 
واتفق املكتب املوسَّع على جدول األعمال املؤقت لالجتماع  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١١يف 

، مع مراعاة هيكل ٢٠١٩كانون األول/ديســمرب  ١٨الســادس، مبوجب إجراء املوافقة الصــامتة يف 
 ن أعاله.عمل، على النحو املبيَّخطة ال

، دعت األمانة، قبل االجتماع الســــــادس، ٢٠٢١-٢٠١٨ووفقًا خلطة عمل فريق اخلرباء للفترة 
الدول األعضــاء إىل أن تقدِّم، كتابيًّا، التعليقات واملمارســات اجليدة واملعلومات اجلديدة، واجلهود 

ـــــرها على  ٣و ٢الوطنية والتوصـــــيات املتعلقة بالبندين  من جدول األعمال من أجل جتميعها ونش
النحو الذي ترد به على صـــــفحات املوقع الشـــــبكي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية واملكرس 

 لفريق اخلرباء. ويف السياق نفسه، دعت األمانة املراقبني أيضًا إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة. 

جتماع الســـادس (انظر املرفق) وفقًا للبيان املايل املتعلق بقرار اللجنة وقد ُأعدَّ تنظيم األعمال املقترح لال
قة ( ٢٦/٤ هام من أجل متكني فريق اخلرباء من أداء ا )، املرفق الســـــــابعE/CN.15/2017/CRP.5الوثي مل

املسندة إليه يف حدود ما هو متاح له من وقت وخدمات مؤمترات. وستسمح املوارد املتاحة بعقد ست 
 جلسات عامة على مدار ثالثة أيام، ُتوفَّر هلا الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. 

 

 التعاون الدويل  -٢  

، لعلَّ فريق اخلرباء يودُّ مناقشــة املســائل املتصــلة بالتعاون الدويل فيما يتعلق باجلرمية ٢يف إطار البند 
 السيربانية.

فقوا، يف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء، على احلاجة إىل زيادة التعاون وتسريع وكان معظم اخلرباء قد اتَّ
ُخطاه من أجل معاجلة مشـــكلة اجلرمية الســـيربانية، ال ســـيما أنَّ هذه املشـــكلة آخذة يف التوســـع وأنَّ 

ــدًة. وفيما عدا ذلك، ُأبديت آراء م ــيربانية قد صــارت أكثر ش تباينة التهديدات اليت تطرحها اجلرمية الس
ــيربانية وبشــأن  ــتراتيجي ميكن اتِّباعه يف التصــدِّي للمشــاكل املتصــلة باجلرمية الس بشــأن أفضــل هنج اس

 . )٢٥  ، الفقرةUNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3األولويات يف ذلك الصدد (الوثيقة 

اخلرباء، أكَّد معظم املتكلمني ضــرورة تنفيذ تعاون إقليمي ودويل فعال  ويف االجتماع الثالث لفريق
وقوي يف جمال مكافحة اجلرمية الســيربانية، بالنظر ملا تتســم به هذه اجلرمية من طبيعة عابرة للحدود 
وســــريعة التطور. وُأشــــري يف هذا الســــياق إىل األمهية احلامسة لألطر القانونية الوطنية والقدرة على 
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ذ القوانني والتعاون الدويل. والحظ كثريون التزايد املســـتمر خلطر اجلرائم الســـيربانية وارتباطها إنفا
ضوء  سائر اجلرائم اخلطرية واإلرهاب والتطرف، من بني جرائم أخرى. وسلِّط ال باجلرمية املنظمة و

مواءمة أحكام  على بعض التحديات اليت تواجه التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية الســــيربانية، ومنها
التجرمي، وحتديد الصــــــالحيات اإلجرائية املخولة ألجهزة إنفاذ القانون، ومســــــألة حتديد الوالية 

د العديد من املتكلمني على ضــرورة االســتجابة القضــائية املختصــة بتأمني األدلة اإللكترونية. وشــدَّ
األدلة اإللكترونية واحلصول عليها. بسرعة وفعالية لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة حبفظ 

ة متكلمني أنَّ اســــتخدام القنوات غري الرمسية وإتاحة ســــبل التعاون املعجَّلة، مثل التعاون وذكر عدَّ
املباشـــر بني أجهزة الشـــرطة، كثريًا ما يكفالن بديًال أفضـــل من األســـاليب الرمسية املتبعة يف تبادل 

هلا، ألهنما يضــــمنان االســــتجابة يف الوقت املناســــب لطلبات  املســــاعدة القانونية أو هنجًا مكمًِّال
 .)٣٢و ١٤، الفقرتان UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4املساعدة العاجلة (الوثيقة 

ـــــياق  وناقش فريق اخلرباء، يف اجتماعه الرابع، من بني مجلة أمور، التحديات اليت صـــــودفت يف س
العمل على زيادة تعزيز التعاون الدويل، من خالل ممارســـــــات التعاون الرمسية وغري الرمسية على 
ة. الســواء، وكذلك ما يثريه اســتخدام احلوســبة الســحابية من مشــاكل فيما يتعلق بالوالية القضــائي

وناقش فريق اخلرباء كذلك الوصــــــول عرب احلدود إىل البيانات، وذلك بغية الوقوف على أفضــــــل 
ــــــيربانية (الوثيقة  ــــــياق التحقيق يف اجلرائم الس املمارســــــات وتعزيز التعاون فيما بني الدول يف س

E/CN.15/2018/12 ٢٤و ٢٣، الفقرتان( . 

وأكَّــد فريق اخلرباء جمــددًا، يف اجتمــاعــه اخلــامس، أمهيــة التعــاون الــدويل يف التحقيق يف اجلرائم 
الســــيربانية ومالحقة مرتكبيها قضــــائيًّا عرب احلدود. وُذكرت ممارســــات خمتلفة كأمثلة على كيفية 

العمليايت. وأشــار تدعيم التعاون الدويل فيما يتعلق باألدلة اإللكترونية، وخصــوصــًا على املســتوى 
بعض املتكلمني أيضـــًا إىل أمهية بناء القدرات والتدريب على املتطلبات املتعلقة باملســـاعدة القانونية 
املتبادلة باعتبارمها من العناصــر األســاســية الالزمة لكفالة الوصــول إىل البيانات يف الوقت املناســب. 

االتصــال العاملة على مدار الســاعة  وباإلضــافة إىل ذلك، أوصــى بعض البلدان باســتخدام شــبكات
التعاون الدويل له أمهية بالغة يف  فق املتكلمون على أنَّلطلب حفظ البيانات على وجه الســرعة. واتَّ

دِّد على أنَّ الدول ينبغي أن  مجع وتبادل األدلة اإللكترونية يف ســـياق التحقيقات عرب احلدود. وشــــُ
رمية املنظمة املتعددة األطراف واملعاهدات والترتيبات اإلقليمية تستفيد استفادًة كاملًة من اتفاقية اجل

شأن املساعدة القضائية  سيربانية من أجل تعزيز التعاون الدويل ب شأن اجلرمية ال صلة ب الثنائية ذات ال
وإنفاذ القانون يف القضــايا ذات الصــلة هبذه املســألة، مع احترام مبادئ الســيادة واملســاواة واملعاملة 

. وُسلِّط الضوء على أمهية تعزيز التواصل من أجل تبادل اخلربات والتجارب، وخصوصًا من باملثل
أجل التصـــــدي للتحديات اليت يطرحها تباُين املتطلبات الوطنية بشـــــأن مقبولية األدلة وســـــالمتها 

 .)٤٤و ٢٤و ٢٣، الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2وصحتها (الوثيقة 

الفريق العامل يودُّ أن يواصل املناقشة وتبادل املعلومات بشأن االحتياجات الوطنية، وكذلك  ولعلَّ
بشــــأن التحديات والدروس املســــتفادة وأفضــــل املمارســــات فيما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال 

 بشأن كيفية حتسني التعاون الدويل يف هذا الصدد. مكافحة اجلرمية السيربانية، وأن يقدِّم توصيات

 الوثائق

 من جدول األعمال. ٢ال ُيتوقَّع يف الوقت احلايل تقدمي أي وثائق يف إطار البند 
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 املنع  -٣  
، لعلَّ فريق اخلرباء يودُّ مناقشــــة املســــائل املتصــــلة مبنع اجلرمية من جدول األعمال ٣يف إطار البند 

 السيربانية.

ا بني اخلرباء على احلاجة إىل إرســـاء تدابري وكان االجتماع الثاين لفريق اخلرباء قد شـــهد اتفاقًا عامًّ
قائية تشـــمل منع فعَّالة على الصـــعيدين الوطين والدويل. ويف هذا الســـياق، ُأشـــري إىل أنَّ التدابري الو

أنشـــــطة مثل تعزيز الوعي مبخاطر اجلرمية الســـــيربانية وبترجيح احتمال خضـــــوع اجلناة للمالحقة 
القضائية والعقاب؛ واختاذ تدابري لتعزيز األمن السيرباين من أجل محاية التكنولوجيات ومستعمليها؛ 

ـــروعة وبذل جهود ملنع وقوع املزيد من اجلرائم، بكشـــف ما جيري من أنشـــطة إلكترون ية غري مش
وعرقلتها بوســـائل منها تفكيك شـــبكات الســـيطرة على األجهزة اإللكترونية (البوتنيت). وأشـــار 
 ةخرباء آخرون إىل أنَّ منع اجلرمية الســـــيربانية يتطلب مشـــــاركة القطاع اخلاص، وأنَّه بصـــــفة عام

 . )٤٢، الفقرة UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3يستلزم سنَّ تشريعات جديدة (الوثيقة   ال

الفريق العامل يودُّ أن يواصل املناقشة وتبادل املعلومات بشأن االحتياجات والتدابري الوطنية،  ولعلَّ
وكذلك بشــأن التحديات والدروس املســتفادة وأفضــل املمارســات يف جمال منع اجلرمية الســيربانية، 

 دِّم توصيات بشأن كيفية تعزيز التدابري الوقائية يف هذا الصدد.وأن يق
 

  الوثائق
 من جدول األعمال.  ٣ال ُيتوقَّع يف الوقت احلايل تقدمي أي وثائق يف إطار البند 

  
 مسائل أخرى  -٤  

 

ــــــائل يراد طرحها يف إطار البند  من جدول األعمال،  ٤نظرًا لعدم توجيه انتباه األمانة إىل أيِّ مس
 فال ُيتوقَّع يف الوقت احلاضر تقدمي أيِّ وثائق بشأن هذا البند.

 

  اعتماد التقرير  -٥  
من جدول األعمال. ووفقًا خلطة عمل  ٥ســوف يعتمد فريق اخلرباء تقريرًا عن اجتماعه يف إطار البند 

فريق اخلرباء، ســوف يقوم املقرِّر، مبا يلزم من مســاعدٍة من األمانة واســتنادًا إىل املناقشــات واملداوالت، 
ــتنتاجات األولية للدول األعضــاء وتوصــياهتا، على أن تكون تلك القائمة دقيقة وأن  بإعداد قائمة باالس

ة للتصــدِّي للجرمية الســيربانية. وســُتدَرج هذه القائمة، باعتبارها جتميعًا تركِّز على تعزيز الســبل العملي
لالقتراحات اليت تقدمها الدول األعضاء، يف التقرير املوجز لالجتماع بقصد إجراء املزيد من املناقشات 

 .٢٠٢١بشأهنا يف اجتماع فريق اخلرباء التقييمي، الذي سُيعقد يف موعد أقصاه عام 
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    املرفق
     تنظيم األعمال املقتَرح  

 العنوان أو الوصف البند  التوقيت  التاريخ

 افتتاح االجتماع (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٦، الثننيا
 إقرار جدول األعمال (ب) ١ 

 التعاون الدويل ٢  
  (تابع)التعاون الدويل   ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 (تابع)التعاون الدويل  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠  ٢٠٢٠ نيسان/أبريل ٧الثالثاء، 
  املنع  ٣ 

 )تابعاملنع ( ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
     

 نيسان/أبريل ٨األربعاء، 
٢٠٢٠  

 )تابعاملنع ( ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٠٠/١٨٤-٠٠/١٥

 اعتماد التقرير ٥   

  


