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  بإجراء دراسة شاملة  فريق اخلرباء املعين
  عن اجلرمية السيربانية   

      ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨-٢٥فيينا، 
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

اسة شاملة عـن مـشكلة   عرض املعلومات اجملمَّعة واألعمال املضطلع هبا إلعداد مشروع در    -٢
  .٦٥/٢٣٠اجلرمية السيربانية، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

استعراض مشروع حمتويات الدراسة ونتائجها فيما خيّص مشكلة اجلرمية السيربانية وتدابري             -٣
  :مواجهتها من جانب الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص

  ظاهرة اجلرمية السيربانية؛  )أ(  
  التشريعات اخلاصة باجلرمية السيربانية وجترميها؛  )ب(  
  ؛تدابري التصّدي والقدرات املتاحة لدى أجهزة إنفاذ القانون ونظم العدالة اجلنائية  )ج(  
  التعاون الدويل يف مسائل اجلرمية السيربانية؛  )د(  
  . السيربانيةاجلرميةمنع   )هـ(  

 أو غريهــا مــن التــدابري القائمــة علــى الــصعيدين  اخليــارات املتاحــة لتعزيــز التــدابري القانونيــة   -٤
  .الوطين والدويل للتصّدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا اخلصوص

  .مناقشة سبل العمل يف املستقبل  -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  .اعتماد التقرير  -٧
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 وصفالعنوان أو ال البند الوقت  التاريخ

 افتتاح االجتماع )أ (٠٠/١٣١- ٠٠/١٠فرباير  / شباط٢٥االثنني، 

 إقرار جدول األعمال )ب (١  

عرض املعلومات اجملمَّعة واألعمال املضطلع هبا إلعداد  ٢  
مشروع دراسة شاملة عن مشكلة اجلرمية السيربانية، وفقاً 

 ٦٥/٢٣٠لقرار اجلمعية العامة 

 :تويات الدراسة ونتائجهااستعراض مشروع حم ٣  

 ظاهرة اجلرمية السيربانية )أ (٣  

 )ب (٠٠/١٨٣- ٠٠/١٥ 

 )ج (٣

  التشريعات اخلاصة باجلرمية السيربانية وجترميها
تدابري التصّدي والقدرات املتاحة لدى أجهزة إنفاذ القانون 

 ونظم العدالة اجلنائية

 )د (٠٠/١٣٣- ٠٠/١٠ فرباير / شباط٢٦الثالثاء، 

 )هـ (٣

  التعاون الدويل يف مسائل اجلرمية السيربانية
  السيربانيةاجلرميةمنع 

اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من  ٠٠/١٨٤- ٠٠/١٥ 
التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصّدي 
للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا اخلصوص

اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من  ٠٠/١٣٤- ٠٠/١٠فرباير / شباط٢٧بعاء، األر
التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصّدي 

للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا اخلصوص 
 )تابع(

 مناقشة سبل العمل يف املستقبل ٠٠/١٨٥- ٠٠/١٥ 

 )تابع(مناقشة سبل العمل يف املستقبل  ٠٠/١٣٥- ٠٠/١٠فرباير / شباط٢٨س، اخلمي

 مسائل أخرى ٠٠/١٨٦- ٠٠/١٥ 

 اعتماد التقرير ٧  
  
  


