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 فريق الخبراء المعني بإجراء 
 عن الجريمة السيبرانية دراسة شاملة

 2021نيسان/أبريل  8- 6فيينا، 
 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  

 

 التنظيمية:المسائل  -1

 افتتاح االجتماع؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال. )ب( 

النظر في جميع االستتتتنتاجاا والتاتتتتياا األولية المنن اة عم االجتماعاا الراخع والااسا والستتتا     - 2
، وإتتدار استتنتاجاا وصاتتياا لتادام ا  2020و   2019و  2018 عاام األ لفريق الانراء، المعاا ة في  

 الجريمة والعدالة الجنائية. إلى لجنة سنع 

 سناقشة أعمال فريق الانراء المانلة. -3

 سسائل أخرى. -4

 اعتما  التارير. -5

 
 

 الشروح  

 

 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح االجتماع )أ( 

                                                                                                     ستتتُا ا فتتال االجتماع الستتتاخع لفريق الانراء المعني خدجراء  راستتتة اتتتاسلة عم الجريمة الستتتينرانية  ام ال   اء 
 .00/10، الساعة 2021نيسان/أبريل  6
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 إقرار جدول األعمال )ب( 

، إع ن ستتتتتتلفا ور خشتتتتتتين االستتتتتتتراصيجياا الشتتتتتتاسلة لمااج ة الت دااا  230/ 65                                 أقر ا الجمعية العاسة، في قرارها  
العتالميتة: نظم سنع الجريمتة والعتدالتة الجنتائيتة وصيارهتا في عتالم ستتير، وللنت  إلى لجنتة سنع الجريمتة والعتدالتة  

سم إع ن ستلفا ور، فريق خنراء كواسيا  وليا سفتاح العوتاية سم أجل إجراء    42ائية أن صنشت،، وفاا للفارة الجن 
 راستتتتتة اتتتتتاسلة عم سشتتتتتولة الجريمة الستتتتتينرانية والتدابير التي صتامها الدول األعوتتتتتاء والمجتمع الدولي والاياع 

الالنية والممارستتتتاا الفوتتتتلى والمستتتتاعدة  الااص للتصتتتتدا ل ا، خما في تلا ص ا ل المعلاساا عم التشتتتتريعاا 
التانية والتعاون الدولي، خغية  راستتة الاياراا المتاكة لتعزيز التدابير الاانانية أو ريرها سم التدابير الاائمة على 

 الصعيد م الالني والدولي للتصدا للجريمة السينرانية واقتراح صدابير جد دة في هما الشين. 

. واستعرض فريق 2011كانان ال اني/ نا ر   21إلى    17يق الانراء في فيينا في الفترة سم  وعاد االجتماع األول لفر 
،  E/CN.15/2011/19الانراء واعتمد، في تلا االجتماع، سجماعة سم المااضتتتيع وسن جية سم أجل صلا الدراستتتة ) 

 المرفاان األول وال اني(. 

. وأكا  الفريق 2013اتتتتتتتتتتت ا /فنرا ر   28إلى   25وعاد االجتماع ال اني لفريق الانراء في فيينا في الفترة سم 
علما في تلا االجتماع خمشتتتتتتروع الدراستتتتتتة الشتتتتتتاسلة لمشتتتتتتولة الجريمة الستتتتتتينرانية والتدابير التي صتامها الدول 
األعوتتاء والمجتمع الدولي والاياع الااص للتصتتدا ل ا، الما أعدت سوتم األسم المت دة المعني خالمادراا 

اجيه سم فريق الانراء، عم  خالاالاة المتوتتتتتتتتمنة في قرار والجريمة )الموتم المعني خالمادراا والجريمة(، بت 
، وسجماعة المااضتتتتتتتتتتتتتيع المرا  خ   ا في إلار الدراستتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتاسلة لتي ير الجريمة 230/ 65الجمعية العاسة 

فريق الانراء في اجتماعه األول. وير  الستتتتتتتتتينرانية وصدابير التصتتتتتتتتتدا ل ا وسن جية الدراستتتتتتتتتة، وفق سا اعتمدت 
 .UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3التارير عم االجتماع ال اني في الا ياة 

مة ، خمشتتتتروع الدراستتتتة الشتتتتاسلة عم الجري 22/7وأكال  لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية علما، في قرارها  
الستتتتينرانية الما أعدت الموتم المعني خالمادراا والجريمة ص   إاتتتتراُ فريق الانراء، وةالمناقشتتتتة التي  ارا 
                                                                                       كال سوتتتتتتتتتمانه خ ل االجتماع ال اني لفريق الانراء الما أ عرب خ ل ا عم فراء ساتلفة خشتتتتتتتتتين سوتتتتتتتتتمان 

الانراء، خمستتتتتتاعدة سم األسانة،  سشتتتتتتروع الدراستتتتتتة واستتتتتتتنتاجاصه والاياراا المعروضتتتتتتة  يه؛ وللن  إلى فريق
 كسم االقتواء، أن  ااتل العمل خغية صنفيم الم ام المندرجة في إلار وال ته.

صكليفا بترجمة سشتروع الدراستة الشتاسلة   2016و 2015، أتتدرا األسانة في عاسي 22/7وعم  خارار اللجنة 
                                وع م م  سشتتروع الدراستتة على الدول  ( 1) ،ستت عم الجريمة الستتينرانية إلى جميع لتاا األسم المت دة الرستتمية ال

                                                                                             األعوتتتتتتتتاء لتادام صعليااص ا عليه. وقد استتتتتتتتت نستتتتتتتتا  التعليااا على الن ا الما ور ا خه في الماقع الشتتتتتتتت وي 
 ( 2) ء.الماصص لفريق الانرا

وفي إع ن الدوكة خشتتتتتتتتتتين إ ساي سنع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األسم المت دة األوستتتتتتتتتتع سم 
تصتتتتتتتدا للت دااا االجتماقية واالقتصتتتتتتتا اة وصعزيز ستتتتتتتيا ة الاانان على الصتتتتتتتعيد م الالني والدولي أجل ال

وسشتتتتتتتتتتتتاركة الجم ار، الما اعتمدت سمصمر األسم المت دة ال الل عشتتتتتتتتتتتتر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأقرصه 
، ناه  الدول األعوتتتتتاء خينشتتتتتية فريق الانراء والمجتمع الدولي والاياع 70/174الجمعية العاسة في قرارها  

الااص، و ع  اللجنة إلى النظر في إتتتتتتدار صاتتتتتتية خين  ااتتتتتتل فريق الانراء، سستتتتتتندا إلى عمله، ص ا ل 
استتتتتتة المعلاساا عم التشتتتتتتريعاا الالنية والممارستتتتتتاا الفوتتتتتتلى والمستتتتتتاعدة التانية والتعاون الدولي، خغية  ر 

__________ 

 .www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/egm-on-cybercrime.htmlستاح عنر الراخط:  (1) 
 (2) www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive-study-on-cybercrime.html. 
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الايتاراا المتتاكتة سم أجتل صعزيز التتدابير الاتانانيتة أو ريرهتا سم التتدابير الاتائمتة على الصتتتتتتتتتتتتتتعيتد م الالني 
 والدولي للتصدا للجريمة السينرانية واقتراح صدابير جد دة في هما الشين.

وفي تلتتا . 2017نيستتتتتتتتتتتتتتتان/أبريتتل  13إلى  10وعاتتد االجتمتتاع ال تتالتتل لفريق الانراء في فيينتتا في الفترة سم 
ي  المار  ر لمداوالا االجتماعيم األول                                                                                               االجتماع، نظر فريق الانراء، ضتتتتتتتتتتتتتمم جملة أسار، في اعتما  سلا صتتتتتتتتتتتتت 
وال اني لفريق الانراء، وسشتتتروع الدراستتتة الشتتتاسلة لمشتتتولة الجريمة الستتتينرانية والتعليااا الاار ة خشتتتينه وسستتتاراا  

لاساا عم التشتريعاا الالنية والممارستاا الفوتلى والمستاعدة  العمل المانلة خشتين سشتروع الدراستة، وص ا ل المع 
 . UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4التانية والتعاون الدولي. وير  التارير عم االجتماع ال الل في الا ياة 

، الما اعتمد في  ورص ا الستتتتتتتتا ستتتتتتتتة والعشتتتتتتتتريم 26/4رارها  وللن  لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية، في ق
، إلى فريق الانراء أن  ااتتتل عمله وأن اعاد في هما الستتيات اجتماعاا  ورية 2017المعاا ة في أاار/سا ا 

ويعمل كمنتدى إلجراء سزيد سم المناقشتتاا خشتتين المستتائل الماضتتاقية المتعلاة خالجريمة الستتينرانية، وساا  ة 
اصجاهاص ا المتتيرة، خما  تمااتتتتتى سع إع ني الستتتتتلفا ور والدوكة، وللن  أاوتتتتتا إلى فريق الانراء أن  ااتتتتتل 
ص ا ل المعلاساا عم التشتريعاا الالنية والممارستاا الفوتلى والمستاعدة التانية والتعاون الدولي، خغية  راستة 

سم التتدابير الاتائمتة على الصتتتتتتتتتتتتتتعيتد م الالني الايتاراا المتتاكتة سم أجتل صعزيز التتدابير الاتانانيتة أو ريرهتا 
 والدولي للتصدا للجريمة السينرانية واقتراح صدابير جد دة في هما الشين.

                                                                                                     وفي الارار نفستته، قررا اللجنة أن اور    فريق الانراء اجتماعاصه المانلة للنظر على ن ا سنظ م في المستتائل 
لدراستتتتة )خصتتتتيتت ا الاار ة أ نات(،  ون المستتتتا  خالمستتتتائل سم ا  8إلى  3الرئيستتتتية التي صتناول ا الفصتتتتال سم 

المتلااة عم  خارار اللجنة   المستتتتتاهماااألخرى المندرجة ضتتتتتمم وال ته، فخما في اعت ارت، كستتتتتم االقتوتتتتتاء،  
  ة:وسداوالا فريق الانراء في اجتماعاصه الساخا 22/7

 التشريعاا واأللر 3الفصل  

 التجريم 4الفصل  

 إنفات الاانان والت قيااا 5 الفصل 

 األ لة اإللكترونية والعدالة الجنائية 6الفصل  

التعاون الدولي )خما في تلا الستتتتيا ة، والاالاة الاوتتتتائية والتعاون الدولي، والتعاون الدولي   7الفصل   
 الرسمي، والتعاون الدولي رير الرسمي، واأل لة المستمدة سم والااا قوائية خارجية( 

 المنع 8الفصل  

. وركز فريق الانراء خ ل  2018نيستتتان/أبريل   5إلى   3وعاد االجتماع الراخع لفريق الانراء في فيينا في الفترة سم 
االجتماع على ساضتتاعي التشتتريعاا واأللر، والتجريم في ستتيات الجريمة الستتينرانية. وناقشتت  التياراا التشتتريعية  

                                                                  ية على الصتتتتعيد م الالني والدولي. وأ عرب عم فراء ساتلفة خشتتتتين سا إتا والستتتتياستتتتاصية للتصتتتتدا للجريمة الستتتتينران 
 ان  هناك كاجة إلى وضتع تتا قاناني اتاسل أو عالمي جد د خشتين الجريمة الستينرانية في إلار األسم المت دة.  

الماجا ة بين ما.   وناقش فريق الانراء أاوتتتا كي ية ارص ا  األسم الستتتينراني خالجريمة الستتتينرانية، وسافية االخت فاا 
وةاإلضتتافة إلى تلا، ناقش فريق الانراء ستتنل صجريم الجريمة الستتينرانية على الصتتعيد الالني. واعتمد فريق الانراء 

  2021- 2018فتي اجتتتمتتتتتتتاعتتتتتتته التراختع أاوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستاتتترح الترئتيتا خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين ختيتتتتتتتة عتمتتتتتتتل فتريتق التاتنتراء لتلتفتتترة 
 (UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1 وير  التارير عم االجتما .) ع الراخع في الا ياةE/CN.15/2018/12  . 

. وركز فريق 2019فتار/ستتار   29إلى  27وعاتتد االجتمتتاع الاتتاسا لفريق الانراء في فيينتتا في الفترة سم 
لكترونيتة والعتدالتة الجنتائيتة.  الانراء في تلتا االجتمتاع على ساضتتتتتتتتتتتتتتاعي إنفتات الاتانان والت قياتاا، واأل لتة اإل

https://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4
https://undocs.org/ar/E/CN.15/2018/12
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                                                                                                       وأ للع فريق الانراء على نماتي ناج ة للج ا  الالنية المنمولة لتنفيم صدابير قانانية وإجرائية ص دُ للتصتتدا 
للجريمة الستتتينرانية؛ ووضتتتع االستتتتراصيجياا والستتتياستتتاا وصنفيمها في سجال األسم الستتتينراني؛ وستتتم صشتتتريعاا  

صياير التشتتتريعاا الاائمة خشتتتين ا؛ واستتتتادام أ واا استتتتاصتتتائية جد دة لجمع خشتتتين الجريمة الستتتينرانية و/أو  
األ لة اإللكترونية والت ن  سم تت ت ا ألرراض االستتدالل في اإلجراءاا الجنائية؛ وصينيق صرصي اا سمستستية 

لط الوتتتتتاء على ال اجة إلى كفالة                                                                                            لزيا ة الكفاءة في استتتتتتادام الماار  في التصتتتتتدا للجريمة الستتتتتينرانية. وستتتتت 
الصت كياا اإلجرائية المناست ة لل صتال على األ لة اإللكترونية، وكملا على الت دااا النااتنة سم النزاعاا 
خشتتتتتتين الاالاة الاوتتتتتتائية المعنية خاإلنفات. وركزا المناقشتتتتتتة أاوتتتتتتا على كي ية ص ايق التاا ن بيم ال اجة إلى 

لستتتتينرانية وكمااة كاات اإلنستتتتان األستتتتاستتتتية، وخاتتتتة صدابير فعالة في إلار إنفات الاانان للتصتتتتدا للجريمة ا
ال ق في الاصتتتاتتتتية. وأعيى فريق الانراء األولاية لل اجة إلى بناء الادراا خصتتتارة سستتتتداسة  اخل النظم 
                                                                                                      الالنيتة المعنيتة ختدنفتات الاتانان وةتالعتدالتة الجنتائيتة، ختاعت تار أن تلتا ا عتد  اتتتتتتتتتتتتتترلتا س متا ال ستا لتعزيز الاتدراا 

تمويم سم ص تا ل الممتارستتتتتتتتتتتتتتاا والتجتارب الجيتدة في سجتال الت ايق وصعميم التانيتاا الجتد تدة. وير  الم ليتة وال
 .  UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2التارير عم االجتماع الااسا في الا ياة 

المعنان "صعزيز المستتتتتتتتاعدة التانية وةناء الادراا لتدقيم التدابير   173/ 74وستتتتتتتتلم  الجمعية العاسة، في قرارها 
الالنية والتعاون الدولي في سجال سواف ة الجريمة السينرانية، خما اشمل ص ا ل المعلاساا"، خيهمية العمل الما  

لتشتتتتريعاا الالنية والممارستتتتاا الفوتتتتلى والمستتتتاعدة  ااام خه فريق الانراء في سااتتتتتلة ص ا ل المعلاساا عم ا 
التانيتة والتعتاون الدولي، خغيتة  راستتتتتتتتتتتتتتة الايتاراا المتتاكة سم أجل صعزيز التتدابير الاتانانيتة أو ريرها سم التتدابير  
 الاائمة على الصتتتتتتتتعيد م الالني والدولي للتصتتتتتتتتدا للجريمة الستتتتتتتتينرانية واقتراح صدابير جد دة في هما الشتتتتتتتتين.  

 رار نفستتتتتتتتتتتتته، الكظ  الجمعية العاسة سع التاد ر أن فريق الانراء ستتتتتتتتتتتتتيوتتتتتتتتتتتتتع، وفاا لاية عمله للفترة  وفي الا 
، استتتتتتتتتتتتنتاجاا وصاتتتتتتتتتتتتياا اموم صادام ا إلى اللجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية. وفي الارار  2021- 2018

اا عم التشتتريعاا الالنية،  نفستته أاوتتا، ستتلم  الجمعية العاسة خين فريق الانراء ها سننر س م لت ا ل المعلاس 
والممارساا الفولى، والمساعدة التانية، والتعاون الدولي، خغية  راسة الاياراا المتاكة لتعزيز التدابير الاانانية  
أو ريرها سم التدابير الاائمة على الصتتعيد م الالني والدولي للتصتتدا للجريمة الستتينرانية واقتراح صدابير جد دة  

  الجمعية العاسة إلى الموتم المعني خالمادراا والجريمة أن  ااتتتتتتتتل جمع المعلاساا  في هما الشتتتتتتتين. وللن 
 وريا عم التياراا الجد دة والتادم الم ر  والممارستتاا الفوتتلى المستتت انة، وأن  ااتتتل إب م همت المعلاساا  

 أن ااام، استتتتتتتتتتتتتتتنتا ا إلى   إلى فريق الانراء وإلى لجنتة سنع الجريمتة والعتدالتة الجنتائيتة، و عت  فريق الانراء إلى 
سا  ن ض خه سم أعمال و ون المستتتتتتتتتتتا  خالمستتتتتتتتتتتائل األخرى المندرجة ضتتتتتتتتتتتمم وال ته، بتزويد الموتم المعني  
ختالماتدراا والجريمتة ختالمشتتتتتتتتتتتتتتارة ال  ستة، خمتا اشتتتتتتتتتتتتتتمتل الجاانتم المتعلاتة ختالنرنتاس  العتالمي المعني ختالجريمتتة  

جاا تاا األولاية الاصتتتتاى في سجال بناء الادراا وصدابير  الستتتتينرانية، سم أجل المستتتتاعدة في استتتتت انة االكتيا 
 التصدا الفعالة، وتلا  ون المسا  باضع اللجنة خصفت ا ال ينة اإل ارية لنرناس  الجريمة التاخع للموتم. 

، 2020نيستتتتتان/أبريل   8إلى   6وكان سم المارر عاد االجتماع الستتتتتا   لفريق الانراء في الندااة في الفترة سم 
(. وقد عاد االجتماع، على الن ا الما أقرت الموتم  19- عيم صيجيله خستتتتنم جائ ة فيرو  كارونا ) افيد ولكم ص 

في اتتتتول هجيم، خ وتتتتار الرئيا وأعوتتتتاء األسانة في   2020صما / اليه   29إلى   27الماستتتتع، في الفترة سم 
                            ة الشتتفاية الفارية عم خ عد.  قاعة االجتماع، وكوتتار جميع المشتتاركيم انخريم عنر اإلنترن ، سع صافير الترجم 

                                                                                                      وركز فريق الانراء خ ل االجتماع على التعاون الدولي وسنع الجريمة السينرانية. وأ عرب سجد ا عم فراء ساتلفة 
خشتين سا إتا كان  هناك كاجة إلى وضتع تتا قاناني اتاسل أو عالمي جد د خشتين الجريمة الستينرانية في إلار 

انراء خينه سنم اجتماعه الستتتابق، كد   صياراا أستتتفرا عم اعتما  الجمعية العاسة                              األسم المت دة. وأ بلغ فريق ال 
، الما قررا  يه الجمعية العاسة إنشتاء لجنة خنراء كواسية  ولية ساصتصتة سفتاكة العوتاية،  247/ 74ر للارا 

                                                                                                     ص م  ل في ا جميع األقاليم، لاضتع اصفايية  ولية اتاسلة خشتين سواف ة استتادام صكنالاجياا المعلاساا واالصصتاالا 

https://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2
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ا المستتتتتاعدة الاانانية المت ا لة أكد لألرراض اإلجراسية. وفي تلا االجتماع أاوتتتتتا، اعتنر التنفيم الستتتتتريع ليل ا 
أهم الشتتتتتتتتتتتتترو  ال  ستتة لفعتتاليتتة صتتدابير سوتتاف تتة الجريمتتة الستتتتتتتتتتتتتينرانيتتة وريرهتتا سم الجرائم التي صنياا على أ لتتة  
إلكترونية. واتتتتد  أاوتتتتا على أهمية بناء الشتتتت واا سم أجل صعزيز التعاون الدولي للتصتتتتدا للجريمة الستتتتينرانية.  

ق الانراء سنع الجريمة الستتتتتتينرانية خاعت ارت عنصتتتتتترا هاسا سم عناتتتتتتتر الستتتتتتياستتتتتتاا وع وة على تلا، ناقش فري 
واالستتتتتتتتتراصيجياا الالنية الراسية إلى التصتتتتتتتتدا للت دااا التي صفرضتتتتتتتت ا الجريمة الستتتتتتتتينرانية. واعتنر العد د سم 

وقائي كياا  المتكلميم أن استتراصيجياا أتت اب المصتل ة المتعد  م  يما ااص الجريمة الستينرانية هي عنصتر  
في سجتال سوتاف تة الجريمتة الستتتتتتتتتتتتتينرانيتة. ولمااج تة الت تداتاا خشتتتتتتتتتتتتتتين الاتتتتتتتتتتتتتتتل ختاإلنترنت  واختزال ستدة انعاتا   
االجتماعاا المتعلاة خعاد االجتماع خالشتتتتول ال جيم، أ ري في صارير االجتماع قائمة خالتاتتتتتياا واالستتتتتنتاجاا  

مداوالا التي جرا خ ل االجتماع. وير  التارير عم األولية التي جمع ا المارر استتتتتتتتتتتتتنا ا إلى المناقشتتتتتتتتتتتتاا وال 
 . UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2االجتماع السا   في الا ياة 

ستة في ووافق الموتم الماستع على ساعد انعاا  االجتماع الستاخع لفريق الانراء خاستتادام إجراء الماافاة الصتا
. واصفق الموتم الماستتتتتتتتتع على جدول األعمال الممق  ل جتماع الستتتتتتتتتاخع، 2020صشتتتتتتتتتريم ال اني/نافمنر  23

، سع سراعاة فيول خية العمل، على 2020كانان األول/ استتتمنر   14خاستتتتادام إجراء الماافاة الصتتتاستة في 
 الن ا المنيم أع ت. 

 4/ 26اخع )انظر المرفق( وفاا للنيان المالي المتعلق خارار اللجنة                                            وقد أ عد  صنظيم األعمال الماترح ل جتماع الستتتتتتتتت 
، المرفق الستتتتتتتاخع( سم أجل صمويم فريق الانراء سم أ اء الم ام المستتتتتتتندة إليه E/CN.15/2017/CRP.5)الا ياة 

تستتتمال الماار  المتاكة خعاد ستتت  جلستتتاا عاسة على في كدو  سا ها ستاح له سم وق  وخدساا سمصمراا. وستتت 
                                                                             سدار    ة أاام، ص اف ر ل ا الترجمة الشفاية بلتاا األسم المت دة الرسمية الس . 

 
 

النظر في جميع االستنتاجات والتوصيات األولية المنبثقة عن االجتماعات الرابع والخامس والسادس  -2 
، وإصدار استنتاجات وتوصيات لتقديمها 2020و 2019و 2018عوام األلفريق الخبراء، المعقودة في 

 إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 

لنظر في جميع االستتتتتتنتاجاا والتاتتتتتتياا األولية المنن اة عم اجتماعاصه  ، لعل فريق الانراء  ا  ا 2في إلار النند 
، وإتتتدار استتتنتاجاا وصاتتتياا لتادام ا  2020و   2019و   2018عاام األ الراخع والااسا والستتا  ، المعاا ة في  
 إلى لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية. 

، التي اعتمدها  2021- 2018ريق الانراء للفترة سم ساترح الرئيا خشتتتتتتين خية عمل ف   6و   5وصمااتتتتتتيا سع الفارصيم 
أن اعتتد، في كتتل اجتمتتاع سم اجتمتتاعتتاا فريق الانراء في   المارر فريق الانراء أ نتتاء اجتمتتاعتته الراخع، كتتان على 

، خمستتتتتتتتتتتاعدة سم األسانة واستتتتتتتتتتتتنا ا إلى سناقشتتتتتتتتتتتاا فريق الانراء وسداوالصه، قائمة 2020و   2019و   2018األعاام 
الستتتتتنل خاالستتتتتتنتاجاا والتاتتتتتتياا األولية التي اقتركت ا الدول األعوتتتتتاء، على أن صكان  يياة وصركز على صعزيز 

المعتدة في التارير   للتصتتتتتتتتتتتتتدا للجريمتة الستتتتتتتتتتتتتينرانيتة. ووفاتا لايتة العمتل، كتان سم المارر إ راي صلتا الاتائمتة  العمليتة 
إجراء المزيتتد سم  سم أجتتل المتعلق خوتتل اجتمتتاع في اتتتتتتتتتتتتتوتتل صجميع ل قتراكتتاا التي قتتدست تتا التتدول األعوتتتتتتتتتتتتتتاء، 

. ووفاا لاية العمل أاوتتتتتا،  2021المناقشتتتتتاا خشتتتتتين ا في االجتماع التاييمي، الما ستتتتتيعاد في ساعد أقصتتتتتات عام 
يمي، في جميع االستتتتتتتتتتتتنتاجاا والتاتتتتتتتتتتتتياا األولية المنن اة عم ستتتتتتتتتتتينظر فريق الانراء، خ ل هما االجتماع التاي 

سم أجتتل إعتتدا  قتتائمتتة سجمعتتة واتتتتتتتتتتتتتتتاسلتتة  2020و  2019و  2018اجتمتتاعتتاا فريق الانراء المعاا ة في أعاام 
 صادام ا إلى لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية.   سم أجل                                      خاالستنتاجاا والتاتياا التي اعت م دا، 

سم خيتة العمتل، ستتتتتتتتتتتتتتُا صعمم األستانتة  6جتمتاع الستتتتتتتتتتتتتتاخع )االجتمتاع التاييمي(، ووفاتا للفارة وقنتل انعاتا  اال
االستتتنتاجاا والتاتتتياا األولية التي اقتركت ا الدول األعوتتاء على جميع الدول األعوتتاء والمراقنيم وستتائر 

https://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2
http://undocs.org/ar/A/RES/26/4
http://undocs.org/ar/A/RES/26/4
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قنل انعاا  االجتماع لكي  الج اا المعنية التماستتتتا لتعليااص ا علي ا. وستتتتتنشتتتتر التعليااا الاار ة على اإلنترن 
 صنظر الافا  في ا.

 
 

 الوثائق  

صجميع جميع االستتتتتتتتتتتنتاجاا والتاتتتتتتتتتتتياا التي اقتركت ا الدول األعوتتتتتتتتتتاء خ ل اجتماعاا فريق الانراء 
 2020و 2019و 2018عاام األفي   المعاا ةالمعني خدجراء  راستتتتتتتتتتتتتتة اتتتتتتتتتتتتتتاسلة عم الجريمة الستتتتتتتتتتتتتتينرانية 

(UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1) 

 
 

 مناقشة أعمال فريق الخبراء المقبلة  -3 

 سم جدول األعمال، لعل فريق الانراء  ا  سناقشة المسائل المتصلة خيعماله المانلة. 3في إلار النند 

وسنم بدااة عمل فريق الانراء، اضتتتتتيلع  لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية بدور كاستتتتتم في صشتتتتتويل إلار 
ناء على للم الجمعية العاسة ووفاا تتنع الستياستاا المتعلاة بتلا األعمال. فاد أنشتيا اللجنة فريق الانراء ب 

 سم إع ن سلفا ور. 42للفارة 

، إلى فريق الانراء أن  ااتتتتل عمله وأن اعاد في هما الستتتيات اجتماعاا 26/4 ما للن  اللجنة، في قرارها  
مستتتتائل الماضتتتتاقية المتعلاة خالجريمة الستتتتينرانية،  ورية ويعمل كمنتدى إلجراء سزيد سم المناقشتتتتاا خشتتتتين ال

وساا  ة اصجاهاص ا المتتيرة، خما  تمااتتتتتتى سع إع ني ستتتتتتلفا ور والدوكة. وفي الارار نفستتتتتته، للن  اللجنة إلى 
فريق الانراء أن  ااتتتتتتل ص ا ل المعلاساا عم التشتتتتتريعاا الالنية والممارستتتتتاا الفوتتتتتلى والمستتتتتاعدة التانية 

خغية  راستتتتة الاياراا المتاكة سم أجل صعزيز التدابير الاانانية أو ريرها سم التدابير الاائمة  والتعاون الدولي،
على الصتتعيد م الالني والدولي للتصتتدا للجريمة الستتينرانية واقتراح صدابير جد دة في هما الشتتين. وفي الارار 

                                 لى ن ا سنظ م في المستتتتتائل الرئيستتتتتية                                                                   نفستتتتته، قررا اللجنة أن اور    فريق الانراء اجتماعاصه المانلة للنظر ع
 التي صتناول ا الدراسة عم الجريمة السينرانية،  ون المسا  خالمسائل األخرى المندرجة ضمم وال ته.

وفي االجتماع الستتتتتتتتتتتتتتا   لفريق الانراء، رأى خعض المتكلميم أنه  ن تي للجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية 
سم أجل االكتفاظ خمنتدى للانراء والممارستتتتتتيم   2021انراء إلى سا خعد عام أن صنظر في صمد د والاة فريق ال

لت ا ل المعلاساا عم الجريمة الستتتتتتينرانية، خما في تلا لترض  راستتتتتتة الن اي المت عة إ اء االعتداء الجنستتتتتتي 
وأ د على األلفال واستتتتتتت ل م جنستتتتتيا عنر اإلنترن ، ورير تلا سم أاتتتتتوال الجريمة الستتتتتينرانية المستتتتتتجدة. 

ستكلمان فخرون أنه ال  اجد سا  دعا، خعد إصمام صنفيم خية عمل فريق الانراء في اجتماعه المارر عادت في 
وأاوتتتتا في ضتتتتاء ال اجة إلى   74/247، إلى صمد د والاة الفريق، في ضتتتتاء قرار الجمعية العاسة 2021عام 

صنفيم تلا الارار، والتفاوض على االصفايية الجد دة، واالستتتتتتتتتتتتتفا ة على أفوتتتتتتتتتتتتل وجه سم الماار   التركيز على
 (.  UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2سم الا ياة  45المتاكة )الفارة 

لى الررم سم وجا  اخت فاا بيم والاة فريق الانراء وفي الجلستتتة نفستتت ا أاوتتتا، أاتتتار أكد المتكلميم إلى أنه ع 
،  ن تي صركيز االهتمام على أوجه التاارب والتكاسل. وفي ضتتتتاء تلا،  ن تي أن 247/ 74وقرار الجمعية العاسة 

اجسد التعاون الدولي وةناء الادراا، اللمان أكر  فريق الانراء صادسا خشين ما، كركيزصيم سم ركائز األعمال التي  
سم الا ياة    46)الفارة ستتتوتتيلع ب ا اللجنة الماصتتصتتة المولفة خالتفاوض خشتتين االصفايية الجد دة في المستتتانل 

UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2 .) 

ولعل فريق الانراء  ا  أن  ااتتتل همت المناقشتتة وأن  يستتر ص ا ل انراء بيم الافا  خغية صادام صاتتتياا، كستتم  
لة الجنائية في  ورص ا ال   يم. وستتتتياصتتتتد ب مت التاتتتتتياا أن االقتوتتتتاء، لتادام ا إلى لجنة سنع الجريمة والعدا 

صيستتتر نظر اللجنة في همت المستتتيلة وقرارها الن ائي خشتتتين انت اء والاة فريق الانراء أو صمد دها. وسم المتاقع أن 

http://undocs.org/ar/A/RES/26/4
http://undocs.org/ar/A/RES/26/4
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
https://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
https://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2
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األسر،   صستتفيد المداوالا تاا الصتلة في االجتماع الستاخع لفريق الانراء أاوتا سم ن   المجتمع الدولي إ اء هما 
 وفاا للمناقشة التي جرا في سمصمر األسم المت دة الراخع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.  

 
 

 الوثائق  

 سم جدول األعمال.  3ال  تاقع في الاق  ال الي صادام أا و ائق في إلار النند 

 
 

 مسائل أخرى  -4 

                           سم جتدول األعمتال، ف    تاق ع  4نظرا لعتدم صاجيته انت تات األستانتة إلى أا سستتتتتتتتتتتتتتائتل  را  لرك تا في إلتار الننتد 
 في الاق  ال اضر صادام أا و ائق خشين هما النند.

 
 

 اعتماد التقرير -5 

سم جتدول األعمتال. ووفاتا لايتة عمتل فريق  5ستتتتتتتتتتتتتُا اعتمتد فريق الانراء صاريرا عم اجتمتاعته في إلتار الننتد 
الانراء، ستتتتتتُا اوتمل النظر في االستتتتتتتنتاجاا والتاتتتتتتتياا األولية في االجتماع، ويصتتتتتتدر فريق الانراء، سم 

ستتتنتاجاا والتاتتتياا المعتمدة خغية صادام ا  ، وةما  لزم سم سستتاعدة سم األسانة، قائمة ساكدة خاال ر      ار   الم خ ل  
 إلى لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية. وستدري الاائمة الماكدة في التارير الن ائي الجتماع فريق الانراء. 
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 العناان أو الاتف النند الاق   التاريخ

 افتتاح االجتماع )أ(  1 13/ 00 - 10/ 00 2021نيسان/أبريل  6ال   اء،     

 إقرار جدول األعمال )ب(  1  

النظر في جميع االستنتاجاا والتاتياا األولية  2  
المنن اة عم االجتماعاا الراخع والااسا والسا   

 2018عاام األلفريق الانراء، المعاا ة في 
، وإتدار استنتاجاا وصاتياا 2020و 2019و

 لتادام ا إلى لجنة سنع الجريمة والعدالة الجنائية

 االستنتاجاا والتاتياا األوليةالنظر في جميع  2 18/ 00 - 15/ 00 
  )صاخع(

النظر في جميع االستنتاجاا والتاتياا األولية  2 13/ 00 - 10/ 00 2021نيسان/أبريل  7األرةعاء، 
 )صاخع(

النظر في جميع االستنتاجاا والتاتياا األولية  2 18/ 00 - 15/ 00 
 )صاخع(

 سناقشة أعمال فريق الانراء المانلة  3 13/ 00 - 10/ 00  2021نيسان/أبريل  8الاميا، 

 )صاخع(سناقشة أعمال فريق الانراء المانلة  3 18/ 00 - 15/ 00 

 سسائل أخرى  4  
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