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*2103027*  

 اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة 
 بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات 

 واالتصاالت لألغراض اإلجرامية

 الدورة التنظيمية 
 2021أيار/مايو  12-10نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت*  4البند 

 الخطوط العريضة لألنشطة المستقبلية للجنة 
 المخصصة وطرائق العمل ذات الصلة

  

   
 

 ( 1) االتحاد الروسي: مشروع قرار   
 

 مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية  
 إن الجمعية العامة،  

 بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،  إذ تسترشد  

ــاالت، ول ن أوجدت إمكانات نايلة لتنمية الدول، فقن ا ت ل     تالحظ   إذ و   أن تكنولوجيات المعلومات واالتصــــــ
 فرصا جديدة للجناة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الجريمة ودرجات تعقيدنا، 

بشـنن مكافحة اسـت دات تكنولوجيات    2018كانون األول/ديسـمبر   17المؤرخ    187/73إلى قرارنا  إذ تشـير و  
 المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية، 

، الذي قررت فيه إنشــال لجنة ربرال 2019كانون األول/ديســمبر   27المؤرخ  247/74بقرارنا  إذ تســترشــد و  
ـــصـــــ  ــاملة بشــــــنن مكافحة  حكومية دولية م صــــ                                                                                   ة مفتوحة العضــــــوية، ت مث   في ا جميل األقاليم، لواــــــل اتفامية دولية شــــ

 است دات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية، 

التنظيمية للجنة الم صـــــصـــــة لواـــــل اتفامية دولية شـــــاملة بشـــــنن مكافحة   ةالدور بعقد   ترحب -1 
أيـار/مـايو   12إلى  10اســــــــــــــت ـدات تكنولوجيـات المعلومـات واالتصــــــــــــــاالت لألغراض اإلجراميـة في الفترة من 

 نتايج عمل ا؛ب و ، 2021

 ؛ ل ا [ رييسا اسم )البلد( بقرار اللجنة الم صصة تعيين ]  ترحب أيضا  - 2 
__________ 

 * A/AC.291/1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/187
https://undocs.org/ar/A/RES/74/247
https://undocs.org/ar/A/AC.291/1
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[  البلد ] ممث  عن و   ا لرييســ  نوابا [ البلدان بقرار اللجنة الم صــصــة تعيين ممثلين عن ]  ترحب كذلك  - 3 
 مقررا ل ا، يتصرفون بصفت م الوطنية؛ 

، أن تجتمل اللجنــة 2023والنصـــــــــــــ  األول من عــات  2022و  2021، فيمــا يتعل  بعــامي تقرر  - 4 
أيات لك  من ا، مل   10الم صــصــة في إطار رمر دورات مواــو ية في نيويورك وفيينا على أســاب التناو  لمدة 

 ي: وتطلب إلى األمين العات أن يعقد الدورات على النحو التال ، توفير كام  ردمات المؤتمرات 

 في نيويورك؛    2021أيلول/سبتمبر   10آ /أغسطر إلى    30الدورة األولى من   )أ(  

 في فيينا؛    2022شباط/فبراير   18إلى    7الدورة الثانية من   ) (  

 في نيويورك؛    2022حزيران/يونيه   17إلى    6الدورة الثالثة من   )ج(  

 في فيينا؛    2022تشرين األول/أكتوبر   14إلى    3الدورة الرابعة من   )د(  

 نيويورك؛   في  2023شباط/فبراير   17إلى   6الدورة ال امسة من  )نـ(  

 أن تسترشد اللجنة الم صصة في أعمال ا بالنظات الدارلي للجمعية العامة؛ تقرر أيضا  - 5 

أن تبذل اللجنة الم صــصــة قصــارا ج دنا انية رالصــة من أج  التوصــ  إلى اتفاق  تقرر كذلك  - 6 
 بشنن المساي  المواو ية اتواف  اآلرال؛ 

ــاورية فيما اين الدورات، في حدود التبرعات، مل قطاع األعمال  تقر  - 7  بقمكانية عقد اجتماعات تشــــــــ
 في نطاق والية اللجنة الم صصة؛  تندرج   التي والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية لمناقشة المساي 

ــفة   ، أن تدعو لحضـــــور الدورات المواـــــو ية للجنة الم صـــــصـــــة  تقرر  - 8  ممثلين عن  ، مراقبين بصـــ
 المنظمات الحكومية الدولية العالمية واإلقليمية الم تمة، حسب االقتضال؛ 

للمنظمات   ين المواو ية للجنة الم صصة بصفة مراقب                            أن ي فتح با  حضور الدورات  تقرر أيضا   - 9 
غير الحكومية المعنية التي تتمتل بمركز اســتشــاري لدا المجلر االقتصــادي واالجتماعي وفقا ألحكات قرار المجلر  

، على أن يكون مف وـما أن المشـــــــــــــارـكة تعني حضـــــــــــــور تـلك المنظمـات 1996تموز/يولـيه   25ؤرخ الم  31/ 1996
 مية والتكلم في الجلسات، من رالل عدد محدود من ممثلي ا، حسب االقتضال؛ الجلسات الرس 

إلى األمين العات أن ي صـــــو الموارد الالزمة لتنظيم ودعم عم  اللجنة الم صـــــصـــــة من   تطلب  - 10 
 ميزانية األمم المتحدة البرنامجية؛ 

لبلدان  ل   النشــــطة  مشــــاركة ال الدول األعضــــال إلى تقديم المســــاعدة إلى األمم المتحدة لضــــمان  تدعو  - 11 
 طري  تغطية تكاليف السفر ونفقات اإلقامة؛   في أعمال اللجنة الم صصة، بما في ذلك عن النامية 

"مكافحة اـست دات   ه عنوان أن تدرج في جدول األعمال المؤقت لدورت ا الـسادـسة والـسبعين اندا  تقرر  - 12 
 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية". 

 


