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  تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

  الذي ُعقد بشأن إجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية 
        ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١ إىل ١٧يف فيينا يف الفترة من 

    مقدِّمة  -أوال  
لعـضوية مـن أجـل إجـراء دراسـة          قد اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح ا        ُع  -١

، عمـالً   ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١ إىل   ١٧شاملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية يف فيينـا مـن             
  .٦٥/٢٣٠بقرار اجلمعية العامة 

    
    التوصيات  -ثانيا  

، ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١ يف   ة املعقـودة  العاشـر جلسته  اعتمد فريق اخلرباء، يف       -٢
املطروحة للنظر يف إطار دراسة شـاملة بـشأن تـأثري اجلرميـة الـسيربانية وتـدابري                جمموعة املواضيع   

ر فريــق اخلــرباء تقــدمي جمموعــة املواضــيع ومنهجيــة  وقــّر. التــصدي هلــا ومنهجيــة تلــك الدراســة
 مـن قـرار     ١١الدراسة إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا العـشرين، وفقـاً للفقـرة                  

  )١(.٦٥/٢٣٠مة اجلمعية العا
  

───────────────── 
  .E/CN.15/2011/19الوثيقة بجمموعة املواضيع واملنهجية يف املرفقني األول والثاين ترد   )1(  
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    تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع ومدته  –ألف  

ــة       -٣ ــة كلمــة افتتاحي ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال ــدورة العــشرين للجن . ألقــى رئــيس ال
وتوجه أيضاً رئيس فريق اخلرباء املنتخب بكلمة إىل االجتمـاع قـدم فيهـا حملـة عامـة عـن واليـة                      

  .مني جدول األعمال املؤقت والتنظيم املقترح لألعمالوعرض األ. الفريق وأهدافه
    

    احلضور   –باء  
لـه بعثـة مراقـب دائـم لـدى      واحد   عضواً وكيان     دولةً ٧٨ ن عن حضر االجتماع ممثلو    -٤

ــع اجلرميــة        ــامج األمــم املتحــدة ملن األمــم املتحــدة وهيئــات األمــم املتحــدة، ومعاهــد شــبكة برن
وتـرد  .  ومنظمات حكوميـة دوليـة والقطـاع اخلـاص        واحدة والعدالة اجلنائية ووكالة متخصصة   

  . قائمة بأمساء املشاركنيUNODC/CCPCJ/EG.4/2011/INF/2/Rev.1يف الوثيقة 
    

    انتخاب أعضاء املكتب   - جيم  
 / كــانون الثــاين١٧انتخــب فريــق اخلــرباء بالتزكيــة، يف جلــسته األوىل الــيت عقــدها يف   -٥

  :ة أمساؤهم، أعضاء املكتب التالي٢٠١١يناير 
  )جنوب أفريقيا(زوليسا مفونديسو ماهبونغو    :الرئيس  
  )الربازيل(خوليو سيزار زيلنر غونسالفيس   :نواب الرئيس  
  )الصني(ياندوان يل       

  )٢()صربيا(مريوسالفا بيهام        
  )كندا(رام . كريستوفر د    :املقّرر   

    
    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى   - دال  

تمـــــد فريـــــق اخلـــــرباء، يف جلـــــسته األوىل أيـــــضاً، جـــــدول أعمالـــــه املؤقـــــت        اع  -٦
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/1.(وكان جدول األعمال كما يلي  :  

  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    

───────────────── 
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١يف مستمرة حىت واليتها   )2(  
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  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ج(    
  .انيةمشكلة اجلرمية السيرب  -٢  
تمـــع الـــدويل والقطـــاع اخلـــاص التـــدابري الـــيت تتخـــذها الـــدول األعـــضاء واجمل  -٣  

  .ي للجرمية السيربانيةللتصّد
اخليارات املتاحة لتعزيـز التـدابري القانونيـة أو غريهـا مـن التـدابري القائمـة علـى                     -٤  

ي للجرمية السيربانية واقتـراح تـدابري جديـدة         الصعيدين الوطين والدويل للتصدّ   
  .يف هذا الشأن

  :دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية  -٥  
  ذات األولوية؛اجملاالت نطاق الدراسة وحتديد   )أ(    
  .منهجية إجراء الدراسة، مبا يف ذلك طرائق جتميع املعلومات  )ب(    
  .االستنتاجات والتوصيات  -٦  
  .اعتماد التقرير، مبا يف ذلك مواضيع الدراسة ومنهجيتها  -٧  
  .ام االجتماعاختت  -٨  

    
    الوثائق  - هاء  

  :كان معروضا على فريق اخلرباء ما يلي  -٧
ــال    )أ(    ــيم املقتــــــــــرح لألعمــــــــ ــال املؤقــــــــــت والتنظــــــــ  جــــــــــدول األعمــــــــ

)UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/1(؛  
مشروع املواضيع املطروحة للنظر يف إطـار دراسـة شـاملة بـشأن تـأثري اجلرميـة                   )ب(   

  ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/2/Rev.1(ي هلا السيربانية وتدابري التصّد
    

    اعتماد التقرير  -رابعا  
 ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢١اعتمد الفريق تقريـره يف جلـسته العاشـرة املعقـودة يف               -٨
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/L.1.(  


