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 V.18-05819 (A) 

*1805819*  

      ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٢-١١فيينا، 
حلقة العمل املعنية مبنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها اليت تنظمها جمموعة     

  بدعم من االحتاد الروسي ومكتب األمم املتحدة املعين  ٧٧ال
   رات واجلرميةباملخدِّ

 أيلول/سبتمرب ١١الثالثاء، 
  

فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتبكلمة ترحيب يلقيها الســــــيد يوري     ٤٥/٩-٣٠/٩
  رات واجلرميةدِّاألمم املتحدة املعين باملخ

  اجللسة االفتتاحية    ١٥/١٠-٤٥/٩
ســعادة الســفري كارولس خاتيفا، املمثل الدائم إلكوادور، بصــفته رئيســا  •  

 ٧٧ملجموعة ال

إليا روغاتشــــــيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات اجلديدة، الســــــيد  •
  ارجية االحتاد الروسيوزارة خ

راتدِّإحــاطــة إعالميــة مقــدمــة من مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــ    ٤٥/١٠-١٥/١٠
  واجلرمية (قسم مكافحة اجلرمية السيربانية وغسل األموال)

معلومات أســاســية عن برنامج املكتب للمســاعدة التقنية بشــأن مكافحة  
  اجلرمية السيربانية

  استراحة    ٠٠/١١-٤٥/١٠
  الدويل على مكافحة اجلرمية السيربانية التعاون    ٣٠/١٢-٠٠/١١
  عروض إيضاحية من تقدمي:    
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  :ةالروسيارجية اخلوزارة   •  
لشؤون االستخدام السياسيالسيد ارنست تشرينوخني، املنسق اخلاص   
بوزارة اخلــارجيــة يف االحتــاد كنولوجيــات املعلومــات واالتصـــــــاالتلت

  يف جمال مكافحة اجلرمية السيربانيةالتشريع الدويل  :الروسي
  وزارة اخلارجية الصينية:  •  

إدارة املعاهدات والقوانني بوزارةيف  الســـيد خو فنغ، نائب رئيس شـــعبة  
  مجهورية الصني الشعبيةيف ارجية اخل

  وزارة الداخلية اإلكوادورية:  •  
الســــيد جون غيم، مدير مكافحة اجلرمية املنظمة واجلرائم ذات الصــــلة:  

التعاون الدويل: التقدم املحرز والتحديات القائمة يف جمال تعزيز القدرات
  على مكافحة اجلرائم السيربانية. حالة إكوادور

مكتب املدعي العام: اآلليات يف الســــــيد أ. زافالونوف، رئيس شــــــعبة  •  
  القانونية للتصدي للمخاطر الراهنة للجرمية السيربانية

  أسئلة وأجوبة  •  
  لغداءااستراحة     ٠٠/١٤-٣٠/١٢
اجلوانب العملية ملكافحة اجلرمية الســــيربانية، واملمارســــات الفضــــلى    ١٥/١٦-٠٠/١٤

  الوطنية، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص
  عروض إيضاحية من تقدمي:    
)Tencentالســيد جو جينســونغ، رئيس إدارة األمن بشــركة تينســنت (  •  

  الصينية
ــــــاالت وتكنولوجيا  •   روســــــكومنادزور (الدائرة االحتادية ملراقبة االتص

  املعلومات ووسائط اإلعالم باالحتاد الروسي):
السيد إيفيجيين زياتسيف: قمع توزيع املحتويات املحظورة يف اإلنترنت  

  اخلارجية الربازيلية: وزارة  •  
ارالســــيد إريك ســــوغوســــيو، رئيس شــــعبة اجلرمية عرب الوطنية: اإلط  

  الربازيلي للحقوق املدنية فيما يتعلق باإلنترنت
  الشركات الروسية الرائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  •  
  ):Group-IBجمموعة آي يب (  -١    

الســــــيد أندريه بوســــــارغني، مدير محاية العالمات التجارية:  -
القرصــنة ملكافحةاســتعمال التكنولوجيات الســيربانية تطبيق و

  اإلنترنتعلى 
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  ):Kaspersky Labكاسربسكي الب (  -٢    
السيد أندريه يارنيخ، رئيس قسم العالقات احلكومية واملشاريع  -

ــتراتيجية بشــركة كاســربســكي الب: أمن تكنولوجيات االس
  املعلومات يف عصر بات فيه كل شيء قابال لالختراق

  أسئلة وأجوبة  •  
اجلرمية الســــيربانية، واملمارســــات الفضــــلىاجلوانب العملية ملكافحة     ٠٠/١٧-١٥/١٦

  (تابع)اكات بني القطاعني العام واخلاص الوطنية، والشر
  عروض إيضاحية مقدمة من:    
  ):Rostelecomروستيليكوم (  -١    

تري تســـــاريف، رئيس شـــــعبة العمليات األمنية:يمالســـــيد د  -
ية التعويق على الصــــــعيدAntiDDosبرنامج احلماية  : إمكان

  الدويل
  ):Kaspersky Labكاسربسكي الب (  -٢  

:الشؤون العموميةغريغورينكو: رئيس قسم  إيفغيينالسيد   -
لتصدي للتحدياتلاملبادرة العاملية للشفافية ودورها كأداة 

  القائمة يف العامل الرقمي
  أسئلة وأجوبة  •  

  أيلول/سبتمرب ١٢األربعاء، 
اجلرمية الســــيربانية، واملمارســــات الفضــــلىاجلوانب العملية ملكافحة     ٣٠/١١-٣٠/٩

  (تابع)اكات بني القطاعني العام واخلاص الوطنية، والشر
  عروض إيضاحية من تقدمي:    
   وزارة العدل االحتادية النيجريية:  •  

رئيس وحدة -ماريا تينديزوا، املدير املســاعد -الســيد تريلومون جورج  
جلرائم الســــيربانية: إطار وشــــراكات مكافحةعلى ااملالحقة القضــــائية 

  اجلرمية السيربانية يف نيجرييا
  جلنة التحقيقات باالحتاد الروسي:  •  

ساليخوف: احلصول على البيانات من املصادر املفتوحة تيمريالنالسيد   
  الشركات الروسية الرائدة يف جمال تكنولوجيات املعلومات  •  
  ):Rostelecomروستيليكوم (  -١    

الســيد فيكتور فريينتســوف، رئيس فريق التصــدي ألزمات  -
الطوارئ احلاســــــوبية بشــــــركة روســــــتيليكوم: اهلجمات
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على املعدات املكانية للمشــــتركني يف اخلدمات اإللكترونية
  ومن خالهلا

  ):Group-IBجمموعة آي يب (  -٢    
محاية العالمات التجارية:الســــــيد أندريه بوســــــارغني، مدير   -

  مكافحة انتهاك العالمات التجارية والتزييف على اإلنترنت
  ):Kaspersky Labكاسربسكي الب (  -٣    

ية  - يارنيخ، رئيس قســــــم العالقات احلكوم يه  ندر يد أ الســــــ
  واملشاريع االستراتيجية: األمن السيرباين الصناعي

  أسئلة وأجوبة  •  
العملية ملكافحة اجلرمية الســــيربانية، واملمارســــات الفضــــلىاجلوانب     ٣٠/١٢-١٥/١١

  (تابع)اكات بني القطاعني العام واخلاص الوطنية، والشر
  عروض إيضاحية مقدمة من:    
  شرطة اجلمهورية الدومينيكية:  -١    

مســــتشــــار رئيس الشــــرطة للشــــؤون الســــيربانية يف اجلمهورية  
  الدومينيكية

جتربة اجلمهورية الدومينيكية يف التعاون :غريويالســــــيد كالوديو     
  الدويل وبناء القدرات يف جمال مكافحة اجلرمية السيربانية

  الشرطة املدنية الوطنية الغواتيمالية:  -٢    
  السيد دييغو تيوس، وحدة اجلرمية السيربانية    

  جلنة التحقيقيات يف االحتاد الروسي  -٣    
التحقيقيات يف االحتادالســــــيد  فادمي مسيخنوف: دور جلنة   -

  الروسي يف مكافحة اجلرمية السيربانية
  أسئلة وأجوبة  •  
  لغداءااستراحة     ٠٠/١٤-٣٠/١٢
أداة تدريبية -لعبة كاســـربســـكي للمحاكاة التفاعلية ألســـاليب احلماية     ٠٠/١٦-٠٠/١٤

  ملسؤويل املنشآت التجارية
  استراحة    ١٥/١٦-٠٠/١٦
  اخلتاميةاجللسة     ٠٠/١٧-١٥/١٦

 


