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*2102922*  

 اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة 
 بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت لألغراض اإلجرامية
 تنظيمية الدورة ال

 2021أيار/مايو  12-10نيويورك، 
 من جدول األعمال 6البند 

    اعتماد التقرير عن أعمال الدورة التنظيمية
 مشروع التقرير   

 
 (إندونيسيا) غرا فردوسيو نآرسي دويالسيد           المقر  ر:  

 
 تنظيم الدورة   

 
 افتتاح الدورة ومدتها -ألف 

ــتخدا    نولوجيا الم لومات  -1 ــنو مجافحة اســ ــاملة داــ ــل ا شامية دولية كــ ــة لويــ ــصــ عقدت اللجنة المخصــ
ــاالت لدغراه ااجراميــة دور  ــا التن يميــة في  . 2021أيــار/مــايو  12إلى  10مقر في الشترة من الواال صـــــــــــــ

 .خالل الدورة اتجلس [___]وعقدت اللجنة المخصصة 

 المخصصة، حيث لم ينتخب د د رئيس ل ا.اللجنة  ةالدورة أمين  توافتتح -2
  

 الحضور -باء 
على  قائمة دالماـــــــــار ين أ يحت و دولة من الدول األعضـــــــــا  في األمم المتحدة.  [ __ ] حضـــــــــر الدورة مم لو  - 3

 ( 1) ة. الموقل الابجي للجنة المخصص 
  

__________ 

 (1) www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html
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 انتخاب أعضاء المكتب -جيم 
رئيســــت ا ونوار الرئيســــة أيار/مايو،  10انتخبت اللجنة المخصــــصــــة، في جلســــت ا األولى الم قودة في  -4

 :التالية أسماؤهممن األعضا  يت وو مجتب اللجنة المخصصة  ف اووالمقرر. 

  :ةالرئيس

 (الجزائر) فوزية بوم يزة مبار ي

 :ةالرئيسنوار 

 ( الروسياال حاد )بو ين دميتري 

 (  البر غال) ريبيرولميدا أأنطونيو دي 

 ( مصر) محمد حمدي المال

  رويس )بولندا(  دومينيجا 

 )إستونيا(          ين بومار و 

 )نيجاراغوا(   سينتينوصبرا أماري موريلو 

 (  لجم ورية الدومينيجية استيو )ا بيغيرو كالوديو

 كيتارو كيميزو )الياداو(  

 )أستراليا(   ستويانوفسجيإميل 

 كيتي سويب )سورينا (  

    ينديزوا )نيجيريا( ماريا- يرمولوو جورج

 ( األمريجية جيمس والش )الواليات المتحدة

 هايوو وو )الصين(

            المقر  ر:

 (  إندونيسيا) آرسي دوينغرا فردوسي
  

 جدول األعمال وتنظيم األعمال -دال 
جدول األعمال المؤقت على  الم قودة في ]__[ أيار/مايو،]__[  أقرت اللجنة المخصصة، في جلست ا   -5

 . و او جدول األعمال  ما يلي:A/AC.291/1النحو الوارد في الوثيقة 

 افتتاح الدورة التن يمية. -1 

 المجتب:انتخار أعضا   -2 

 انتخار الرئيس؛ )أ(  

                 انتخار المقر  ر؛ )ر(  

 انتخار نوار الرئيس. )ج(  

https://undocs.org/ar/A/AC.291/1
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 إقرار جدول األعمال و ن يم األعمال. -3 

 الخطوط ال ريضة لدناطة المستقبلية للجنة المخصصة وطرائق ال مل ذات الصلة: -4 

 المخصصة؛المسائل ااجرائية، دما في ذلك الن ا  الداخلي ل مل اللجنة  )أ(  

 مجاو ان قاد دورات اللجنة المخصصة؛ )ر(  

 ااطار الزمني للجنة المخصصة وجدول عمل ا. )ج(  

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير عن أعمال الدورة التن يمية. -6 

 اختتا  الدورة التن يمية. -7 

ــ ا، وافق -6 ــة نشســــ ــة  توفي الجلســــ ــصــــ لدورة التن يمية، على على  ن يم األعمال المقترح ل  اللجنة المخصــــ
 .A/AC.291/CRP.1النحو الوارد في الوثيقة 

  
 الخطوط العريضة لألنشطة المستقبلية للجنة المخصصة وطرائق العمل ذات الصلة -هاء 

 [                                                               سيتضمن هذا الجز  البيانات فقط. وسوف ي ست  مل د د انت ا  الدورة.]
  

 مسائل أخرى  -اءح 
 .[                                              البيانات فقط. وسوف ي ست  مل د د انت ا  الدورةسيتضمن هذا الجز  ]
  

 اعتماد التقرير عن أعمال الدورة التنظيمية -طاء 
ــت ا األولى الم قودة في  -7 ــة، في جلسـ ــصـ ــوف 2021 أيار/مايو 10                                                   أ بلغت اللجنة المخصـ                    ، دنو المقر  ر سـ

أو حلة الحقة، دالت اوو مل األمانة، و يضـل الجز  ااجرائي من  قرير الدورة التن يمية في صـيغتا الن ائية في مر 
 .الن ائي سوف يدرج في التقريرذلك الجز  

أيار/مايو، ماــــــرور التقرير عن  [__]الم قودة في  [__]واعتمدت اللجنة المخصــــــصــــــة، في جلســــــت ا  -8
 . A/AC.291/L.1دور  ا التن يمية، على النحو الوارد في الوثيقة 

 
 الوثائق -اءح 

الموقل الاـــــبجي على قائمة الوثائق الم رويـــــة على اللجنة المخصـــــصـــــة في دور  ا التن يمية أ يحت  -9
 .للجنة
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