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*2102987*  

 اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة 

 بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت لألغراض اإلجرامية
 تنظيميةالدورة ال

 2021أيار/مايو  12-10نيويورك، 
 *من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 الخطوط العريضة لألنشطة المستقبلية 

  للجنة المخصصة وطرائق العمل ذات الصلة 
  

 الواليات المتحدة: مشروع قرار  

 
 مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية  

 إن الجمعية العامة، 
ــي   ــمب   27المؤرخ  74/247إلى ق ارها   إذ تشــــــــ ، الذي ق رت فيه أنه ينبغي  2019كانون األول/ديســــــــ

اتفاقية دولية شـــــــاملة اشـــــــدن متانحة ايـــــــتخدا  تالنولوجيا المعلومات وا تصـــــــا ت  لوضـــــــ للجنة المخصـــــــصـــــــة  
لألغ اض اإلج امية أن تتفق على الخطوط الع يضة ألنشطتها المستقبلية وط ائقها، قصد ع ضها على الجمعية 

 دورتها الخامسة والسبعين للنظ  نيها والموانقة عليها،العامة ني 

أـنه ونقـا للنظـا  الـداللي للجمعـية العـامـة، نـعن القواعـد المتصــــــــــــــلـة ـاعج ا ات لجـان الجمعـية  وإذ تالحظ 
 أو الهيئة الف عية لالف ذلك،العامة تس ي على إج ا ات أي هيئة ن عية ما لم تق ر الجمعية 

ضــا  متتب اللجنة المخصــصــة لوضــ  اتفاقية دولية شــاملة اشــدن متانحة اانتخاب أع  ت حب -1 
لدورتها التنظيمية، المعقودة  ىاألول الجلسةايتخدا  تالنولوجيات المعلومات وا تصا ت لألغ اض اإلج امية ني 

 ؛2021أيار/مايو  10ني 

أن يواصـــــــــــ  متتب األمم المتحدة المعني االمخدرات والج يمة العم  اصـــــــــــفته أمانة  تق ر -2 
 اللجنة المخصصة؛

أ  تعقد اللجنة المخصصة أكث  من يت دورات تفاوضية ني نيينا، تبدأ ني عا   تق ر أيضا -3 
 السبعين؛، وأن تختتم عملها اغية تقديم مش وع ق ار إلى الجمعية العامة ني دورتها الثامنة و 2021

__________ 

 * A/AC.291/1. 
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مشـاورات ني نت ات ما يين الدورات، اما ني ذلك ني   تنظيم رئيس اللجنة المخصـصـة على  تشـج   - 4 
 نيويورك،  لتماس مدلالت من طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة اشدن وض  ا تفاقية؛ 

ي يعة، أن تمضي اللجنة المخصصة ني وض  اتفاقية مقبولة عالميا اط يقة مدروية و  تق ر -5 
 وعلى أياس توانق اآلرا ؛

أـنه يحق لممثلي الهيـئات والمنظمـات التي تلقـت دعوة دائمـة من الجمعـية العـامـة  تؤكـد مجـددا -6 
                                                                                                  للمشـــــــــــاركة اصـــــــــــفة م اقب ني دورات وأعمال جمي  المؤتم ات الدولية التي ت عقد ي عايتها، وممثلي هيئات األمم 

كذلك ممثلي اللجان الفنية التااعة للمجلس ا قتصادي وا جتماعي، المتحدة ووكا تها المتخصصة وصناديقها، و 
 أن يشاركوا اصفة م اقبين ني أعمال اللجنة المخصصة؛

إلى متتـب األمم المتحـدة المعني اـالمخـدرات والج يمـة أن يضــــــــــــــ  قـائمـة اـالمنظمـات  تطلـب -7 
ــيب انية التي  ــافية ذات الخب ة ني مجال الج يمة السـ ــة، وأن يقد   يمتن أناإلضـ ــ  دورات اللجنة المخصـــصـ تحضـ

 تلك القائمة إلى الدول األعضا  للنظ  نيها؛

أنـه يجو  لممثلي المنظمـات غي  الحتوميـة ذات الم كال ا يــــــــــــــتشـــــــــــــــاري لـد   تؤكـد مجـددا -8 
، أن يســــــــــجلوا 1996تمو /يوليه  25المؤرخ   1996/31س  المجلس ا قتصــــــــــادي وا جتماعي، ونقا لق ار المجل

 أنفسهم لد  األمانة من أج  المشاركة ني دورات اللجنة المخصصة؛

أن على اللجنة المخصـصـة أن ت اعي على نحو كام  الصـتوك الدولية  تؤكد من جديد أيضـا -9 
لمتانحة ايـــــــــتخدا  تالنولوجيات القائمة والجهود المبذولة حاليا على ك  من الصـــــــــعيد الوطني واإلقليمي والدولي 

المعلومات وا تصا ت لألغ اض اإلج امية، و  ييما ما قا  اه ن يق الخب ا  الحتومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني اعج ا  دراية شاملة عن الج يمة السيب انية من أعمال وما توص  إليه من نتائج؛

رة الموضـــــوعية األولى للجنة المخصـــــصـــــة، و يقة إلى األمانة أن تعد، قب  انعقاد الدو   تطلب -10 
معلومات أيــــايــــية تقد  لمحة عامة عن الصــــتوك القانونية الدولية القائمة التي تتناول الج يمة الســــيب انية، لالي 

 تالون م جعا للدول األعضا ؛

 الدول األعضــا  ويــائ  الجهات المانحة إلى تقديم موارد من لارم الميالانية إلى متتب تدعو -11 
 األمم المتحدة المعني االمخدرات والج يمة اغية تيسي  مشاركة البلدان النامية ني أعمال اللجنة المخصصة؛

"متـانحـة  هعنوانـ أن تـدرم ني جـدول األعمـال المؤقـت لـدورتهـا الثـامنـة والســــــــــــــبعين ينـدا  تق ر -12 
 ايتخدا  تالنولوجيات المعلومات وا تصا ت لألغ اض اإلج امية".

 


