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160222    160222    V.22-00620 (A) 

*2200620*  

 اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة  
 بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات  

 واالتصاالت لألغراض اإلجرامية

 جلسة بشأن المسائل التنظيمية
    2022  فبراير/شباط  24نيويورك، 

 جدول األعمال المؤقت   

 :الجلسةافتتاح  -1

 ؛الرئيسةمالحظات افتتاحية من  )أ( 

 .مالحظات افتتاحية من ممثٍل لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )ب( 

 المسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )أ( 

 ة؛لرئيسنواب اانتخاب  )ب(  

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني القرار النهائي بشــ ق قائمة ممثلي ئــائر المنظمات  ير   )ج( 
 والمؤئسات األكاديمية المعنية والقطاع الخاص المعني.

 .أي مسائل أخرى  -3

 .الجلسةاختتام  -4
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 المرفق 
  

 تنظيم األعمال المقترح   

المتحدة،  ئــتعقد الجلســة بشــ ق المســائل التنظيمية للجنة المخاــاــة في قاعة الجممية العامة بمقر األمم   - 1
 ( 1) . 2022شباط/فبراير   24نيويورك، يوم الخميس  

ــخاــــي فقت. ووفقا لمتطلبات التباعد البدني الســــارية حاليا في مقر   - 2 ــور الشــ ــة بالحصــ ــتعقد الجلســ وئــ
يمكن لقاعة الجممية العامة أق تســــــــتوعب أربعة مندوبين )رئيس/رئيســــــــة وفد واحد و ال ة مندوبين(  األمم المتحدة،  
وئـــتبق وقائع الجلســـة عل  شـــبكة   ( 2) صـــو، واليرئـــي الرئـــولي، ودولة فلســـطين، وايتحاد األوروبي. من كل دولة ع 

 اإلنترنت للجمهور. 

 (3)وفيما يلي تنظيم األعمال المقترح للجلسة. -3
 

 العنواق أو الوصف البند  التاريخ والوقت

   
  شباط/فبراير 24الخميس، 

 الجلسةافتتاح  -1 00/13–00/10

 تنظيميةالمسائل ال -2 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )أ(    

 انتخاب نواب الرئيسة )ب(    

القرار النهائي بش ق قائمة ممثلي ئائر   )ج(   
المنظمات  ير الحكومية ومنظمات المجتمع  
المدني والمؤئسات األكاديمية المعنية والقطاع  

 الخاص المعني 

 

 مسائل أخرى أيُّ  -3 00/15-00/18

 الجلسةاختتام  -4 

 
 

__________ 

-www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime يمكن ايطالع عل  معلومات إضافية تتعلق باللجنة في الموقع التالي: (1) 

adhoc-committee.html . 

 ي  ( التي ئتطبق خالل الجلسة عل  الموقع الشبك19-ئتنشر التدابير الوقائية يحتواء انتشار مرض فيروس كورونا )كوفيد (2) 
 للجنة المذكورة أعاله في الوقت المنائب.

 الجدول الزمني المقترح ليل بند من بنود جدول األعمال إرشادي بطبيعة الحال. وإذا ما وضع بند ما من بنود جدول األعمال   (3) 
 في صيغته النهائية في وقت أبكر، فسيجري اينتقال إل  البند الالحق له. 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/home
https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/home

