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اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة
بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت لألغراض اإلجرامية

الخطوط العريضة وطرائق العمل المقترحة لألنشطة المستقبلية للجنة المخصصة
لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت لألغراض اإلجرامية
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة

أوال -مقدمة
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قررت الجمعي ــل الة ــيم ــله

قرار ــي  247/74المؤرخ  27ك ــي األ األدي/مبرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ر 2019ه دالمةناأل

"مكي حل اس ـ ــتتداو وجنالا ييت المةلاميت داالوص ـ ــيالت ل ارار اي راميل"ه إ ش ـ ــية لجنل

راة ةكاميل مدليل

متصـ ـ ـص ـ ــل موتاةل الة ـ ــامله ومقا م،ي مي األقيليمه لاةـ ـ ـ اووي يل مدليل ت ـ ــيملل شـ ـ ـ أل مكي حل اس ـ ــتتداو

وجنالا ييت المةلاميت داالوصـ ــيالت ل ارار اي راميله م المرااية الجيملل للصـ ــكاة الددليل ال ي مل دللج،ام
الم ـودلـل ةـيليـي ال كـا مع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةمـد الا ن دايقليم دالـددل لمكـي حـل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتـداو وجنالا يـيت المةلامـيت

داالوصـ ـ ــيالت ل ارار اي راميله دال سـ ـ ــيمي مي قيو ا رمح الت راة الحكام الددل الموتام الة ـ ـ ــامل المةن
إ راة مراسل تيملل اع الجرممل الرم ار يل مع أاميي دمي واصا إليا مع تي ج.
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د

لمدة ثالثل أبيو

ال رار وراه قررت الجمعيل الةيمل أب ي أأل و او وه اللجنل المتصصل يلدااة إل ا د مدرة ونظيميل
2020ه

آب/أار ـ

د ار ح امل،ي قصد ارة،ي ال الجمعيل
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مامارةه مع أ ا االوويق ال الت اط الةرم ــل أل ش ـ ت،ي المرــت ليل
مدرو،ي التيمرل دالربةمع للنظر م،ي دإقرار ي.

دقد أادت األمي ل درقل المةلاميت األس ــيس ــيل وه امال يلاالبيت المر ــندة إل اللجنل المتص ـص ــل مع

الي ال رار  247/74لتيرـ ــمر المنيقشـ ــيت

مدرو،ي التنظيميل شـ ـ أل يكا أاميل،ي الم لل غيل الا ية بااليت،ي.

دوةرر الارقل الةنيصــر الم ترةل للت اط الةرم ــل ل ش ـ ل المرــت ليل للجنل المتص ـصــله دلمحل ايمل اع

ونظيم امليل إادام االووي يل.

()1

__________
( )1مي أأل اللجنل المتصصل
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030720
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مئل رعيل وي ةل للجمعيل الةيمله ين ح النظيو الدا ل للجمعيل الةيمل.
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دقد راات األمي ل الةااما التيليل لدى إادام درقل المةلاميت األسيسيل:
(أ)

الت رات المتةل ـل بتنظيم امليـيت التوـيدر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أل اووـي يـل األمم المتحـدة لمكـي حـل الجرممـل

المنظمل ا ر الا نيل دال ردواكاالت الملح ل ب،يه
(ب)

الة امل المةن
(ج)

ونظيم

()2

داووي يل األمم المتحدة لمكي حل الوريم؛

()3

ـل الةمـا المتةـدمة الرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناات التـيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ورمح الت راة الحكام الـددل الموتام

إ راة مراسل تيملل اع الجرممل الرم ار يل؛
واا ر الماارم التيصـ ــل إمارة المؤومرات

فيمي يتةلح م ترم يكا األ ش ل المرت ليل الت و

الرـ ــناات الم لله د ا أب ـ ــي مع الةااما ال،يمل

ل ب،ي اللجنل المتصصل.

ثانيا -الخطوط العريضة المقترحة لألنشطة المستقبلية للجنة المخصصة
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د ي لل رار 247/74ه كلوت اللجنل المتص ـ ـصـ ــل باة ـ ـ اووي يل مدليل تـ ــيملل ش ـ ـ أل مكي حل اسـ ــتتداو

ثمي

،يبل ةزمراأل/يا يا 2024ه لاة االووي يل دالماا ل الم،ي

وجنالا يـيت المةلامـيت داالوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالت ل ارار اي راميـل .دقـد ونظر اللجنـله رر الا ـية بااليت،ـيه
مدرات

ممنيه مع آب/أار

 2021إل

قصــد و دبم،ي مع الي مشــردا قرار إل الجمعيل الةيمل لج ونظر م،ي دوةتمد ي

الم رر ا د ي
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ايو .2024

دامال يل رار 247/74ه وراا اللجنل المتصـ ـص ــل ال

ا ـد

مدرو،ي التيســةل دالرــبةمع

حا كيماه أثنية امليل التويدره الص ــكاة

الـددليـل ال ـي مـل دالج،ام الم ـودلـل ةـيليـي ال كـا مع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةمـد الا ن دايقليم دالـددل لمكـي حـل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتـداو

وجنالا ييت المةلاميت داالوص ـ ـ ـ ـ ــيالت ل ارار اي راميله دال س ـ ـ ـ ـ ــيمي مي قيو ا رمح الت راة الحكام الددل

الموتام الة امل المةن

إ راة مراسل تيملل اع الجرممل الرم ار يل مع أاميي دمي واصا إليا مع تي ج .دل،وا

ال رره س ــتةد األمي له إطا ل ت من،ي اللجنل طلكه درقل مةلاميت أس ــيس ــيل اع الص ــكاة ال ي ا يل دالتاص ــييت

دامر ي مع الاثي ح الددليل ال ي مل المتةل ل يس ـ ــتتداو وجنالا ييت المةلاميت داالوص ـ ــيالت ل ارار اي راميله
غيل ويرمر امليل إادام االووي يل.

ثالثا -طرائق العمل المقترحة ل ألنشطة المستقبلية للجنة المخصصة
-7

ب دو وا ال رـ ــم ةع الةنيصـ ــر الم ترةل فيمي يتةلح ب،يكا األ شـ ـ ل المرـ ــت ليل للجنل المتصـ ـصـ ــله

دمن،ي ددي زمن اس ـ ــترت ـ ــيمم امل يتر ـ ــم يلمرد ل لددرات اللجنله الم رر ا د ي

د 2022د 2023د.2024
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ممني

األاااو 2021

دمت ــمع الجددي التيل الجددي الزمن المؤقت الم ترم لدد ارت اللجنل المتصـ ـص ــل الم رر ا د ي

األاااو  2021د 2022د 2023د2024ه دالم،يو الم ترةل الت يتةمع القييو ب،ي الل،ي:

( )4

__________
( )2وتيم دثي ح ا تميا اللجنل المتصصل لاة اووي يل لمكي حل الجرممل المنظمل ا ر الا نيل

.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/background/adhoc-committee.html

( )3وتيم دثي ح ا تميا اللجنل المتصصل للتويدر ش أل اووي يل لمكي حل الوريم

.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/background/adhoc-committee.html

( )4أاد الجددي الزمن المؤقت الم ترم يالستنيم إل مشارة ما رة إمارة المؤومرات

مكتب األمم المتحدة

ممني ش أل الماارم المتيةل

المتصصل لال تميايته دإمكي يل ا د اال تميايته دالوترات الويصلل الممكنل بمن،ي يلنظر إل االةتيي يت المتةل ل إادام الاثي ح

التدادليل دوحرمر ي دور مت،ي.
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الددرة

الم،يو

التاارمخ

2021
الددرة األدل

منيقشل المري ا المتةل ل يلت اط الةرم ل لالووي يل
د يكل،ي داالوويق ال ولك المري ا

 13-2آب/أار

2022
الددرة القي يل

أس اا داةده الوترة مي بمع
 21تبيط /راير د 4آطار/ميرس

 2 -أيلاي/س تم ر

الددرة القيلقل

 22آب/أار

الددرة ال ار ةل

 23-12كي األ األدي/مبرم ر

منيقشل ص المرامة األدل لالووي يل داالوويق الياه ال
أسيس الم ترةيت دايس،يميت الم دمل مع الددي األا ية
رتند إل النص فيمي
ةد الددرة األدل للجنل .دساف ُب َ
ست ل ا اللجنل مع أاميي أ رى مدراو،ي الالة ل
مااصلل دة ص موصا لمشردا االووي يل كجزة مع
،ج ودرمج
مااصلل دة ص موصا لمشردا االووي يل كجزة مع
،ج ودرمج

2023
الددرة التيمرل

أس اايأل

الددرة الريمسل

أس اايأل مع أدا ر آب/أار
إل أدا ا أيلاي/س تم ر

الددرة الري ةل

أس اايأل

يريأل/أبرما*

كي األ األدي/مبرم ر

مااصلل دة ص موصا لمشردا االووي يل كجزة مع
،ج ودرمج
وه

مااصلل دة ص موصا لمشردا االووي يل .د
المرةلله قد ونظر اللجنل أأل و لب إل مي
المجماايت ايقليميل وةممع ممقلمع ل،ي لتشكما رمح بكلفه
مي
الددرة الري ةل للجنله ميأل اوريق النص
الل يت الرسميل ل مم المتحدة
مااصلل دة ص موصا لمشردا االووي يل كجزة مع
،ج ودرمج

2024
الددرة القيمنل

أس اايأل ق ا ،يبل ةزمراأل/يا يا

* ظ ًار ي راةات الةماه إأل ما رة إمارة المؤومرات

مكتب األمم المتحدة

دة الصي ل الن،ي يل لمشردا ص االووي يل دإق اررهه
دمنيقشل مشردا قرار ير ح ا ص مشردا االووي يل دإقرار
ال رار المةن ه لج ونظر فيا الجمعيل الةيمل دوةتمده
مدرو،ي التيسةل دالربةمع ايو 2024
ممني ليرت

دة برمح ل،ي بت دبم واارمخ محدمة لددرو ايم

 2023د .2024دستة د األمي ل دالددي األا ية مشيدرات ش أل التيرمتمع المؤقتمعه دسيجرم وحديق،مي
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الاقت المنيسب.

دس ــتةد األمي ل مع أ ا الددرة األدل للجنله إطا كلوت،ي اللجنل بولكه دثي ل مةلاميت أس ــيس ــيل وت ــمع

الت اط الةرم ــل لالووي يل د يكل،يه ال أســيس الم ترةيت دايســ،يميت الاارمة مع الددي األا ــية .د يلنرــبل

للددرة القي يله س ــاف وةد األمي ل مر ــامة أدل مدمجل لالووي يل ال أس ــيس الم ترةيت دايس ــ،يميت الم دمل مع

الددي األا ـ ـ ــيةه لج ونظر م،ي اللجنل دواا ح الم،ي رر مااص ـ ـ ــلل إادام ي .دس ـ ـ ــتةد األمي ل لجا مدرة مع
الددرات التيليل صـ ــي من حي لمشـ ــردا االووي يل ال أسـ ــيس الم ترةيت دايسـ ــ،يميت الم دمل مع الددي األا ـ ــية

د تي ج الددرة الرـ ـ ـ ــي ل .دلع بتا م الم ترةيت دايسـ ـ ـ ــ،يميت الاارمة مع الددي األا ـ ـ ـ ــية ق ا كا مدرة حح
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مي الا ام

أأل و ـدوه أثنـية امل يـل التوـيدره الم ترةـيت الت و ار ـي منـيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل دمؤاويـل لج ونظر م،ـي اللجنل

دوتتو المزمد مع اي راةات ش ،ي.
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دد ي للميمة  103مع النظيو الدا ل للجمعيل الةيمله ونتتب اللجنل أا ــية مكت ،ي المؤلف مع ري

د 13ي بي للري

دم رر داةده ال أسـيس م دأ التازم الج ار

الةيمي دالت رة دالجويةة الشـتصـيل .دكمي كيأل الحيي

اند دةـ اووي يل الجرممل المنظمل داووي يل مكي حل الورـيمه قد ونظر اللجنل
للددرة التنظيميل للةما ك ا ـ ــية

اي ية ال أا ـية المكتب المنتت مع

مكتب مدراو،ي الالة له إل أأل و ـ ـ الص ـ ــي ل الن،ي يل لمش ـ ــردا االووي يل دو ر ي

لج ونظر م،ي الجمعيل الةيمل دوةتمد ي
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داةد

مدرو،ي التيسةل دالربةمعه

ايو .2024

د ييةـي ل إل اال تميا الي الددرات الرسـميل للجنل المتصـصـله قد وجتم الددي األا ـية ي راة

مشـ ــيدرات امر رسـ ــميله بتا يا مع أا ـ ــية مكتب اللجنله

اآلراة ش أل المري ا طات الصلل إادام االووي يل .دمنب

دأقص قدر مع المشيركل مع ي ب الددي.

إ ير الج،ام الراميل إل التاصـ ــا إل واا ح

إيالة أ ميل ك مرة ل ميأل الشويفيل
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دقد ونظر اللجنل المتصـ ـ ـص ـ ــله أثنية امليل إادام االووي يله
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دلةا اللجنل المتصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل وام أأل وحل الددي األا ـ ـ ـ ــية ال المشـ ـ ـ ــيركل الجيملل

ورومب ا د مؤومر سييس رفي المرتاى للتا ي ال االووي يل.
دالرـ ــة إل ةـ ــميأل االسـ ــتم اررمل

ومقمل،ي .د

امليل التويدر

مااة الددي األا ـ ــية إل النظر

وا الصـ ــدمه لةا اللجنل وام النظر

إادام االووي يل

وجرار الدااةه الاارمة

ال رار 247/74ه دالما ،ل إل ال لداأل المي حل لت دبم المر ــيادة إل األمم المتحدة مع أ ا ة ــميأل مش ــيركل

ال لداأل النيميل بنشيط
-14

أاميي اللجنله مي

طلك اع رمح و يل وجيليف الرور د و يت ايقيمل.

دقد ونظر اللجنل المتص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــله أثنية امليل إادام االووي يله

المنظمـيت الحكاميـل الـددليـل دالمنظمـيت امر الحكاميـل دالمجتم المـد

أأل و و

االاتبير إس ـ ـ ـ ـ ـ ــ،يميت

دال ـيا التـيله د ـي للنظـيو الـدا ل

للجمعيل الةيمل دللمميرسـل الت أرسـت،ي اللجنل المتصـصـل لاةـ اووي يل لمكي حل الجرممل المنظمل ا ر الا نيل

داللجنل المتصصل للتويدر ش أل اووي يل لمكي حل الوريم.
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دقد ونظر اللجنل أب ـ ـ ــي

-16

دقد ونظر اللجنل المتصصل

وجرار ال لبه الاارم

()5

ال رار 247/74ه إل األممع الةيو أأل بتص ـ ـ ــص

الماارم الالزمل لتنظيم دمام اما اللجنل مع مم از يل األمم المتحدة ال ر يمجيل.

و دبم و يرمر مرةليل اع أاميل،ي إل الجمعيل الةيمل

الريمسل دالربةمع دالري ةل دالربةمع دالقيمنل دالربةمع دالتيسةل دالربةمعه الم رر ا د ي

د 2022د 2023د 2024ال التاال .

مدراو،ي

األاااو 2021

__________
( )5بمكع اال الا ال مميرسل اللجنل المتصصل للتويدر ش أل اووي يل لمكي حل الوريم المتةل ل ب،وا األمر
مع و رمر ي اع أاميي مدراو،ي األدل إل الري ةل (.)A/58/422
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الو رات مع  23إل 27
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