
 A/AC.291/L.1/Add.1  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: Limited 

12 May 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

120521    120521    V.21-03267 (A) 

*2103267*  

 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)آرسي دوينوغرا فردوسي السيد           المقر  ر:  

 إضافة
 

 تنظيم الدورة   
  

 جدول األعمال وتنظيم األعمال -دال 
 
جدول األعمال المؤقت على  أيار/مايو، 11المعقودة في   الثانيةأقرت اللجنة المخصــصــة، في جلســت ا  -1

 . وكان جدول األعمال كما يلي:A/AC.291/1النحو الوارد في الوثيقة 

 افتتاح الدورة التنظيمية. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب: -2 

 انتخاب الرئيس؛ )أ(  

                 انتخاب المقر  ر؛ )ب(  

 ئيس.انتخاب نواب الر  )ج(  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. -3 

 الخطوط العريضة لألنشطة المستقبلية للجنة المخصصة وطرائق العمل ذات الصلة: -4 

 المسائل اإلجرائية، بما في ذلك النظام الداخلي لعمل اللجنة المخصصة؛ )أ(  
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 مكان انعقاد دورات اللجنة المخصصة؛ )ب(  

 ة المخصصة وجدول عمل ا.اإلطار الزمني للجن  )ج(  

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير عن أعمال الدورة التنظيمية. -6 

 اختتام الدورة التنظيمية. -7 

التنظيمية، على  لدورت اعلى تنظيم األعمال المقترح  اللجنة المخصـــــصـــــة توفي الجلســـــة ن ســـــ ا، وافق -2
 .A/AC.291/CRP.3 ورقة االجتماعالنحو الوارد في 

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

 
من جدول    4أيار/مايو، في البند   11نظرت اللجنة المخصصة، أثناء جلستي ا الثانية والثالثة المعقودتين في   - 3

ــة وطرائق العم األعمال، المعنون "  ــتقبلية للجنة المخصـــــصـــ ــطة المســـ ــة لألنشـــ ــلة الخطوط العريضـــ ". وأدلى  ل ذات الصـــ
اإلسالمية( وليختنشتاين وكندا  - االتحاد الروسي وسري النكا والنرويج والواليات المتحدة وإيران )جم ورية بكلمات ممثلو 

وماليزيا والصـين والبرتاال ونيوييلندا والمكسـيك وأسـتراليا واليابان وتركيا وجم ورية كوريا وسـويسـرا وكوسـتاريكا وميانمار  
  وجامايكا  ورومانيا  وهولندا  وقيرغيزســــــتان  وأوروغواي  وفرنســــــا  وال ند  والنمســــــا وإندونيســــــيا وكابو فيردي وكو ا  ونيكاراغوا 

والمملكة المتحدة   وألمانيا  وإسـرائيل  وتشـيكيا  واألرجنتين  وأوكرانيا  البولي ارية( – وفنزويال )جم ورية  وال لبين  ومصـر  وإيطاليا 
ـــمالـية  ـــتان  وهـندورا   وب أفريقـيا وجن  لبريـطانـيا العظمى وأيرلـندا الشـــــــــــ   والجم ورـية اـلدومينيكـية  و يرو  و ناالديش  وـ اسســـــــــــ

  وجم ورية كوريا الشــــــــعبية الديمقراطية  و يالرو   وإســــــــتونيا  و ابوا غينيا الجديدة  وشــــــــيلي  والجم ورية العر ية الســــــــورية 
 . وإسوادور  وإريتريا  ونيجيريا  وترينيداد وتو اغو  وغيانا  وغواتيماال 

                        )نيابة  عن دوله األعضـــــــــاء  االتحاد األورو ي ممثل عن  و  ،بكلمة المراقب عن الكرســـــــــي الرســـــــــوليوأدلى  -4
 .بص ة مراقب  ( وألبانيا والبوسنة وال رسك والجبل األسود وجم ورية مولدوفا وجورجيا ومقدونيا الشمالية 

 


