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  فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة  اجتماع عنتقرير     
  ، الذي ُعقد يف فيينا يف الفترة  اجلرمية السيربانيةعن
      ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل ٢٥من 

    مةمقدِّ  -أوالً  
 إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أن  ٦٥/٢٣٠طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   -١

 بـشأن االسـتراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـّديات            من إعالن سـلفادور    ٤٢ للفقرة   اًُتنشئ، وفق 
 اً دوليـ  اً خـرباء حكوميـ    ، فريـقَ  نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطّورهـا يف عـامل متغيِّـر            : العاملية

 مفتوح العضوية ليعقد اجتماعا قبل الدورة العشرين للجنة من أجل إجراء دراسة شاملة ملـشكلة              
اجلرميــة الــسيربانية وتــدابري التــصّدي هلــا مــن جانــب الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل والقطــاع    
اخلاص، مبا يف ذلك تبـادل املعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة واملمارسـات الفـضلى واملـساعدة                    

 مــن التقنيــة والتعــاون الــدويل، بغيــة دراســة اخليــارات املتاحــة لتعزيــز التــدابري القانونيــة أو غريهــا  
التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصّدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة            

  .يف هذا الشأن
 لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين بـإجراء             األولاالجتماع  ُعقد  و  -٢

 ٢٠١١ينـاير   /نون الثـاين   كـا  ٢١ إىل   ١٧دراسة شـاملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية يف فيينـا مـن               
  .)UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3يرد تقرير االجتماع يف الوثيقة (
، ٦٧/١٨٩وعالوة على ذلك، أحاطت اجلمعية العامـة علمـاً مـع التقـدير، يف قرارهـا                   -٣

حتسني جهوده املبذولة من أجـل إجنـاز أعمالـه وعـرض نتـائج          وشجَّعته على   بعمل فريق اخلرباء    
  .ملناسب على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةالدراسة يف الوقت ا
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    نتائج االجتماع  -ثانياً  
لدراســة الــشاملة ملــشكلة اجلرميــة الــسيربانية والتــدابري الــيت  باأحــاط فريــق اخلــرباء علمــاً  -٤

ها مكتب األمـم    اليت أعدَّ  ، اخلاص للتصدِّي هلا   تتَّخذها الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع     
نة يف قـرار     بالواليـة املتـضمَّ    ، عمـالً   حتـت رعايـة فريـق اخلـرباء        رات واجلرميـة،  املعين باملخدِّ املتحدة  

 إطـار الدراسـة الـشاملة    ضـمن  وجمموعة املواضيع املطروحة للنظـر فيهـا   ٦٥/٢٣٠اجلمعية العامة   
يهــا يف حــسبما اتُّفــق علنهجيــة الدراســة، وفقــا مل و، اجلرميــة الــسيربانية وتــدابري التــصّدي هلــالتــأثري

  )١(.٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢١ إىل ١٧الفترة من قد يف ي ُعذفريق اخلرباء الاجتماع 

 جمموعـة مـن وجهـات       جـّسدتا  وكـذلك الدراسـة قـد        هوالحظ فريق اخلرباء أنَّ مداوالتـ       -٥
  .النظر وخمتلف النهج اليت تبنَّتها الدول ملنع ظاهرة اجلرمية السيربانية ومكافحتها

قشات اليت جـرت بـشأن دراسـة اجلرميـة الـسيربانية، لـوحظ وجـود تأييـد واسـع           ويف املنا   -٦
النطاق للعمل علـى بنـاء القـدرات وتـوفري املـساعدة التقنيـة ولـدور مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                        

  .رات واجلرمية يف هذا الشأنباملخدِّ
  .يت تقّدمهاوقد أُعرب عن آراء متباينة بشأن حمتوى الدراسة ونتائجها واخليارات ال  -٧
وناقش فريق اخلرباء ُسبل العمل يف املستقبل وأوصى بـالنظر مـرة أخـرى يف الدراسـة يف                    -٨

  .الدورة الثانية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
    

    تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  –ألف  

يف  اجلرميـة الـسيربانية      عـن دراسـة شـاملة     لفريق اخلـرباء املعـين بـإجراء         االجتماع الثاين    ُعقد  -٩
  .يف إطاره سبع جلسات تقد ُعقدو. ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل ٢٥فيينا، يف الفترة من 

عند و. اخلرباء، رئيس فريق    )جنوب أفريقيا ( مفونديسو ماهبونغو    زوليساوافتتح االجتماع     -١٠
  . أيضاكلمة األمانة ألقتو. نتنيم ممثلو كندا واالحتاد الروسي واألرجتكلّافتتاح االجتماع، 

مـــن جـــدول  ٤و) ه(إىل ) أ(٣ و٢ اســـتهاللية يف إطـــار البنـــود كلمـــاتاألمانـــة وألقـــت   -١١
  .األعمال

                                                         
  .E/CN.15/2011/19الوثيقة باألول والثاين  املرفقنييف ترد جمموعة املواضيع واملنهجية   )1(  
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، الواليـات   )اإلسالمية-مجهورية(األرجنتني، إيران   : ممثلو الدول التالية   وألقى كلمات   -١٢
ــدا، الــصني، االحتــاد الروســي    ــدا، هولن ــة، بولن ــل،  املتحــدة األمريكي ــان، الربتغــال، الربازي ، الياب

فنلندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، جنوب أفريقيا، ترينيـداد وتوبـاغو،             
مجهورية كوريا، كندا، رومانيا، العراق، النرويج، السويد، املغرب، عمـان، إسـبانيا، هنغاريـا،         

يلنـد، تركيـا، شـيلي، بلجيكـا، املكـسيك، الفلـبني،       أستراليا، ليبيا، إندونيسيا، اهلند، ماليزيـا، تا  
 زمبـابوي، اإلمـارات العربيـة       ، بيالروس، النمسا، نيجرييا، لبنان، صربيا     كوت ديفوار، فرنسا،  

  .املتحدة، سويسرا، اجلمهورية التشيكية، إستونيا، أملانيا، مصر
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، اليت هـي أعـضاء يف      ممثل إيرلندا نيابة عن      وألقى كلمة   -١٣

  .إقليمية االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي
 التابعــة لألمــم ،اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا املراقــب عــن وألقــى كلمــة  -١٤

  ).اإلسكوا(املتحدة 
  .ومعاملة اجملرمنيعهد األفريقي ملنع اجلرمية امل املراقب عن وألقى كلمة  -١٥
صة تابعـة    االحتاد الدويل لالتصاالت، وهو وكالـة متخصّـ        املراقب عن  أيضا   وألقى كلمة   -١٦

   .لألمم املتحدة
ــا     وألقــى كلمــة   -١٧ ــة وجملــس أوروب ــدول األمريكي ــون عــن منظمــة ال ــضا املراقب  واالحتــاد أي

  .)اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  األورويب
) ج (٣م ممثل االحتاد الروسي عرضـا إيـضاحيا بالـصوت والـصورة يف إطـار البنـد                  وقدَّ  -١٨

  .من جدول األعمال
وقدَّم ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عرضا إيضاحيا بالصوت والـصورة يف إطـار البنـد                 -١٩
  . من جدول األعمال٥
    

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - باء  
 جـدول   ،٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٥ يوم   ة، املعقود  األوىل جلسته، يف   اء اخلرب فريقاعتمد    -٢٠

  :ت التايلاألعمال املؤقَّ
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال  )ب(    
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عرض املعلومات اجملمَّعة واألعمال املضطلع هبا إلعـداد مـشروع دراسـة شـاملة                -٢   
  .٦٥/٢٣٠ة وفقاً لقرار اجلمعية العامة ملشكلة اجلرمية السيرباني

ــات الدراســة ونتائجهــا فيمــا خيــّص مــشكلة اجلرميــة       -٣    اســتعراض مــشروع حمتوي
الــسيربانية وتــدابري مواجهتــها مــن جانــب الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل         

  :والقطاع اخلاص
  ظاهرة اجلرمية السيربانية؛  )أ(    
  انية وجترميها؛التشريعات اخلاصة باجلرمية السيرب  )ب(    

تــدابري التــصّدي والقــدرات املتاحــة لــدى أجهــزة إنفــاذ القــانون ونظــم   )ج(     
  ؛العدالة اجلنائية

  التعاون الدويل يف مسائل اجلرمية السيربانية؛  )د(    
  .منع اجلرمية السيربانية  )هـ(    

مــة علــى اخليــارات املتاحــة لتعزيــز التــدابري القانونيــة أو غريهــا مــن التــدابري القائ   -٤   
الصعيدين الوطين والدويل للتصّدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف          

  .هذا اخلصوص
  .مناقشة سبل العمل يف املستقبل  -٥   
  .مسائل أخرى  -٦   
 اعتماد التقرير  -٧   

    
    احلضور  –جيم  

 ع مبركـز  دولـةً عـضواً ودولـة واحـدة غـري عـضو تتمتّـ          ٨٧حضر االجتماع ممثلون عـن        -٢١
معاهـد شـبكة برنـامج األمـم     ووحدات من األمانة العامة وهيئة تابعة لألمـم املتحـدة و      املراقب،  

ومنظمـات  صة واحدة تابعـة لألمـم املتحـدة         املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ووكالة متخصّ      
  .القطاع اخلاص ودوائر حكومية دولية

  ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/INF/2( االجتماع قائمة باملشاركني فيه خاللعت زِّوُو  -٢٢
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    الوثائق  - دال  
ــق اخلــرباء     -٢٣ ــى فري ــرض عل ــشروع ، باإلضــافة ُع ــة الإىل م ــدراس ــة  ال ــشكلة اجلرمي شاملة مل

 مـا   وتدابري التصّدي هلا من جانـب الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص                 السيربانية  
  :يلي

  ؛)UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/1/Rev.1(ت جدول األعمال املؤقَّ  )أ(  
  مــشكلة اجلرميــة الــسيربانية والتــدابري الــيت  عــن خالصــة وافيــة للدراســة الــشاملة   )ب(  

 اخلـــــــاص للتـــــــصدِّي هلـــــــا تتَّخـــــــذها الـــــــدول األعـــــــضاء واجملتمـــــــع الـــــــدويل والقطـــــــاع
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2.(  
    

    اعتماد التقرير  -رابعاً  
 ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٨ املعقـودة يف     الـسابعة  اعتمد فريق اخلـرباء تقريـره يف جلـسته          -٢٤

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/L.1.( 

  


