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  مذكرة من األمني العام

   تقرير االجتماع اخلاص بآليات التعاون يف جمال األمن السيرباين
   )(WTDC-06) 45القرار (ومكافحة الرسائل االقتحامية 

  )2006 سبتمرب 1 - أغسطس 31جنيف، (

  املقدمة  1
 الذي دعي فيه مدير مكتب تنمية االتصاالت إىل تنظيم اجتماع 45 القرار 2006اعتمد املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 وتقدمي ،سائل االقتحامية األمن السيرباين ومكافحة الريف جمال التعاون بشأن خلطة عمل الدوحة 3 مع الربنامج باالشتراك
  .2006تقرير يتضمن نتائج هذا االجتماع إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 

 أمهية األمن على االستهاللية مالحظاتهوقد افتتح االجتماع السيد محدون توريه مدير مكتب تنمية االتصاالت الذي أكّد يف 
ع إىل حلول عملية لتلبية احتياجات مجيع األعضاء، مع مراعاة  أمهية توصل االجتما، وعلىالسيرباين ونطاقه العريض

  . واحللول القائمة، البلدان الناميةتواجهالتحديات اخلاصة اليت 
وعرض .  السيد ألكساندر نتوكو من مكتب تنمية االتصاالتمبساعدة ،وقد رأس االجتماع السيد خمتار فول من السنغال

ته االفتتاحية التحديات اليت تواجه البلدان قد أبرز الرئيس يف كلمو. ت املوافقة عليهرئيس االجتماع جدول األعمال الذي مت
  . روح التعاون وتوافق اآلراء بغية التوصل إىل نتائج ملموسة بني األعضاء ودعا إىل أن تسود،النامية يف هذا اال

 ،القطاعمن  دولة عضواً وأعضاء 24وبون من  مشاركاً من بينهم مند50وقد حضر هذا االجتماع الذي استمر يومني حوايل 
 وموظفون من مكتب ، والبنك الدويل، واملفوضية األوروبية،ملخدرات واجلرمية وجملس أوروبااملعين باومكتب األمم املتحدة 

. اد الست لالحتباللغاتوقد جرت وقائع االجتماع .  باالحتادتنمية االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت واألمانة العامة
:  العنوان التايلوللحصول على مزيد من املعلومات واالطالع على الوثائق األساسية يرجى الرجوع إىل

cybersecurity/D-ITU/int.itu.www://http.  

  املدخالتعرض وثائق   2
لرئيس عرض قدمه مكتب تنمية االتصاالت عن اختصاصات قطاع للية تال اعتماد جدول األعمال واملالحظات االستهال

وقد استخدمت وثائق أساسية ومرجعية أخرى كمصادر . التنمية يف جمال األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية
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شأن األمن السيرباين وقدمت عروض عن املبادرات الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطراف والدولية ب. للمناقشات واإلهلام
 واالحتاد ، والنيجر، وليتوانيا، واملفوضية األوروبية، وجملس أوروبا، وأنظمة سيسكو،ومكافحة الرسائل االقتحامية من أستراليا

 ، والواليات املتحدة األمريكية،نيابة عن الدول العربية، واململكة املتحدةالسورية مهورية العربية اجل و، والسودان،الروسي
وقد أبرزت العروض املبادرات اليت اختذت يف جماالت بناء القدرات والتشريع والتكنولوجيات .  والبنك الدويل،وزبكستانوأ

  . واإلنفاذ،، والشراكاتاالستراتيجيات، والسياسات وللحوادثواالستجابة 
عداد مذكرة إل تشمل مقترحات  مندوبون من البلدان النامية عن مبادرات جديدةأعربوباإلضافة إىل املبادرات القائمة 

  . بلدان متقدمة مبشاركة حمدودة من جانب البلدان الناميةاختذا مسامهات األعضاء وجود عدة مبادرات توأكد. تفاهم

  املناقشات والتحليل  3
والعمل برزت احلاجة إىل التعاون وقد أُ. السري قدماًإمكانيات علق املندوبون على العروض وقدموا عدة مقترحات بشأن 

واتفق املندوبون على ضرورة االنتفاع باملصادر احلالية للخربة لتلبية احتياجات البلدان . املشترك يف معظم العروض واملناقشات
على سواء  بأنشطة يف إطارها من الضروري االضطالع  واملناقشات ااالت اليت اعتربوحددت معظم العروض. النامية

 ، والسياسات، والتشريع الوطين، القدراتبناء بعض األنشطة يف جماالت رئي أنو. الدويل وأاإلقليمي  وأالصعيد الوطين 
 وإنشاء نقاط اتصال ، وتبادل املعلومات، وآليات اإلنفاذ، والشراكات بني القطاع العام واخلاص، الوطنيةاالستراتيجياتو

لتعاون بني البلدان األعضاء يف ما يتعلق باألمن ا تنطوي على أمهية ، واالستجابة للحوادث واحللول التكنولوجية،وطنية
 املساعدة للبلدان اليت ميتقدل بعض اآلليات االتفاق بوجه عام على ضرورة إنشاءومت . السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية

 التهديداترورة مواجهة  على الرغم من ضه واملبادرات احلالية أن)1(وبدا واضحاً أثناء املناقشات وحتليل التحديات. تطلبها
تلبية املتطلبات املعينة ال سيما تلك اليت تصدر عن البلدان أيضاً  إالّ أنه يتعني العامليالسيربانية والرسائل االقتحامية على الصعيد 

ه البلدان مجيعاً  ومتعددة األطراف سيتطلب من هذعامليةيف مبادرة ) النامية واملتقدمة(وإن مشاركة مجيع البلدان املعنية . النامية
 االستراتيجياتو والسياسات ، والقدرة البشرية واملؤسسية،أن تليب حداً أدىن من االشتراطات الوطنية يف جماالت مثل التشريع

  .الوطنية املالئمة
نشطة بألقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد أن يضطلع وقد أسفرت العروض واملناقشات عن حتديد عدد من ااالت اليت ينبغي 

  . البلدان النامية وأقل البلدان منواًغية التصدي للتحديات اليت تواجه بمستقبالًيف إطارها 
 من هذه األنشطة على الصعيد الوطين إالّ أنه اتفق على أن مثة حاجة للتعاون والتنسيق بني االضطالع بكثريوبينما ينبغي 

 بدور لتسهيل تنفيذ األنشطة اليت تندرج يف يقومية االتصاالت أن  وأنه ينبغي لقطاع تنم،خمتلف أصحاب املصلحة واملبادرات
ورئي أن بعض املهام العملية ميكن حتديدها يف هذا السياق وأنه ميكن االنتفاع خبربة . جمال اختصاصاته تطلبها الدول األعضاء

  .يف أداء هذه املهاموجتاربه االحتاد 
 بعض جماالت النشاط حتتاج إىل تنسيق يتجاوز األطر على أنتفاق العام  وبالنظر إىل اال،45ووفقاً لروح وهدف القرار 

 االتفاق على نوع اآللية اليت ينبغي إقامتها لكي يتسىن لقطاع تنمية االتصاالت تتمثل يف املهمة الرئيسية اآلن القائمة، فإن
  .ثالثة  وطُرح على بساط البحث خيارات.تقدمي املساعدة الضرورية إىل البلدان النامية

  .الوديعمذكرة تفاهم بني بلدان األعضاء املعنية مع األمني العام لالحتاد بصفته    )أ
  .التعاون التقين بني االحتاد والدول األعضاء املعنية والشركاء) أطر(إطار  )ب
  . للبلدان املعنية ومبشاركة مصادر اخلربة التقنية املعترف ا45شروع بشأن تنفيذ القرار م  )ج

____________________ 
  ).1امللحق  (2006 الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 45 القرار  يف"وإذ يعترف" من البند جالفقرة  )1(
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الكيانات وجتاوب كل هذه اخليارات إىل إقامة آليات لتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني استناداً إىل خربات  ترميو
 مفتوحة جلميع البلدان املعنية وتركّز على تلبية هيوهذه اخليارات الثالثة لن تكون ملزمة للدول األعضاء . واملبادرات القائمة

  . حتت لواء األطر القائمةويتنطاحتياجات البلدان اليت ال 
ومن بني االعتبارات اهلامة اليت أخذت يف احلسبان أن اختصاصات قطاع تنمية االتصاالت يف األمن السيرباين ومكافحة 

 1جلنة الدراسات  اليت تناولتها 22املسألة طة عمل الدوحة وخل 3الربنامج الرسائل االقتحامية تتألف من ثالثة مكونات رئيسية 
ومن مث فإن املخرجات . 2006 الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 45 والقرار ،عة لقطاع تنمية االتصاالتالتاب

مقترحات ال تشكل جزءاً من القرارات اليت اتفق عليها إعداد والتوصيات الصادرة عن هذا االجتماع كانت موجهة إىل 
 العمل صوب إقامة آليات ال تشكل جزءاً من تستهدف ها ولكن،2006الت لعام األعضاء يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصا

  . ضرورية ومطلوبة من جانب البلدان الناميةبيد أاالقرارات احلالية 

  توصيات للعمل مستقبالً  4
تمع املعلومات بشأن مواجهة الرسائل االقتحامية اعتربت ا االت التالية ذات ونتيجة لالجتماع املوضوعي للقمة العاملية

  . أمهية للعمل يف جمال األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية
  التشريعات القوية  1)
  تنمية التدابري التقنية  2)
 املتنقلة ورابطات التسويق وشركات اخلدمة الصناعة ال سيما مع مقدمي خدمات اإلنترنت  يف جمالإقامة شراكات  3)

  املباشر
كني واألطراف الفاعلة الصناعية بشأن التدابري املوجهة حنو مكافحة الرسائل االقتحامية وممارسات أمن توعية املستهل  4)

  اإلنترنت
التعاون الدويل على مستوى احلكومات والصناعة واملستهلكني واألعمال التجارية ومجاعات مكافحة الرسائل   5)

  . شكلة ومنسق إزاء هذه املعامليتباع ج ااالقتحامية، للسماح ب
تبني أثناء املناقشات والعروض أن ااالت الواردة أدناه ال تندرج يف أي ترتيب  أعاله املذكورةىل القائمة إوباإلضافة 

 وميكن لقطاع تنمية االتصاالت أن يشارك فيها بالتعاون مع ،لألولويات ولكنها ذات أمهية للتعاون ومساعدة الدول األعضاء
  : ا يف جمال األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحاميةشهوداملالكيانات ذات اخلربة 

  بناء الوعي األساسي   )أ
  التشريعات الوطنية املالئمة  )ب
  بناء القدرات البشرية واملؤسسية  )ج
  )جمال بناء القدرات(اإلنفاذ   )د
   والسياسات الوطنية يف جمال األمن السيربايناالستراتيجيات  )ه
   بني البلدان وأصحاب املصلحة املعنينيتبادل املعلومات  )و
  إنشاء نقاط اتصال وطنية  )ز
  رصد وتقييم التقدم يف جمال املبادرات القائمة  )ح
  االستجابة للحوادث ومراقبتها واإلنذار بشأا  )ط
  باألمن السيرباينفيما يتعلق تقييم مواطن الضعف والتهديدات   )ي



- 4/6 - 
PP-06/24-A 

Y:\APP\PDF_SERVER\All-user\In\BDT-E-STR\024A.doc  (216434) 20.09.06 21.02.07 

  األمن السيربايناألدوات والتطبيقات الفعالة للشبكات و  )ك
  الشراكات  )ل
  التعاون الدويل  )م

أنه ينبغي لقطاع تنمية االتصاالت أن يضطلع بدور رئيسي يف ربط املبادرات مفاده وتوصل االجتماع إىل توافق يف الرأي 
  . تلبية احتياجات البلدان الناميةبغيةالقائمة وتوفري إطار يضم كل هذه املبادرات 

 املعنية األخرى اليت تتوافر  واهليئاتة االتصاالت إىل أن يأخذ يف احلسبان حسب االقتضاء اجلهاتودعا االجتماع قطاع تنمي
 ، والبنك الدويل، وخطة عمل لندن، مثل قطاع تقييس االتصاالت باالحتادامليدانلديها جماالت خربة معترف ا يف هذا 
 اجلرمية واتفاقية جملس أوروبا بشأن ،ملخدرات واجلرميةاملعين با ومكتب األمم املتحدة ،ومذكرة التفاهم بني سيول وميلبورن

 ومنظمة التعاون ن االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، التعاولرابطة وفريق العمل املعين باالتصاالت واملعلومات التابع ة،السيرباني
  . وغري ذلك من الشركاء املعنيني،ل االقتحامية املختلفة املوجهة ملكافحة الرسائاملبادرات و،والتنمية يف امليدان االقتصادي

 3وفيما يتعلق بااالت املذكورة أعاله أوصى االجتماع بأن يقوم مكتب تنمية االتصاالت يف إطار التنسيق مع الربنامج 
 واستناداً إىل .2006 الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 45 آلية لتنفيذ القرار ليكون مبثابةبإعداد مشروع 

احتياجات وأولويات البلدان النامية اليت تطلب مساعدة االحتاد يف هذا اال ينبغي للمشروع أن يأخذ يف احلسبان حسب 
قطاع تقييس : اليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر ما يليو  املعترف ا،االقتضاء مصادر اخلربة احلالية واملبادرات القائمة

املعين  ومكتب األمم املتحدة ، ومذكرة التفاهم بني سيول وميلبورن، والبنك الدويل،وخطة عمل لندنالحتاد، االتصاالت يف ا
 لرابطة وفريق العمل املعين باالتصاالت واملعلومات التابع ، واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية،ملخدرات واجلرميةبا

 وكذلك اجلهود املختلفة املوجهة ،دي، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلا
  . ملكافحة الرسائل االقتحامية وغري ذلك من الشركاء املعنيني

  :وفيما يتعلق ذا املشروع
 4ذا املشروع سيستغرق هو ،"مشروع لتعزيز التعاون بشأن األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية"عنوان ال  •

 .2007كون جزءاً من اخلطة التشغيلية ملكتب تنمية االتصاالت لعام ي وس،2007تبدأ من سنوات 
 . جملس االحتاد بشأن التقدم احملرز يف التنفيذدوراتإىل تقدم ستعد تقارير سنوية   •
متر العاملي لتنمية االتصاالت لعام ينبغي للمشروع أثناء عملية التنفيذ أن يأخذ يف احلسبان القرارات الصادرة عن املؤ  •

 . بشأن اختصاصات قطاع التنمية يف جمال األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية2006
 اليت حددها االجتماع املعنيةينبغي للمشروع أن يرمي يف املقام األول إىل تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية يف ااالت   •

 . ومكافحة الرسائل االقتحاميةالسيرباينذات أمهية حيوية للتعاون يف جمال األمن جماالت تبارها واملذكورة أعاله باع
ضطلع به يفيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة أن يأخذ يف احلسبان حسب االقتضاء العمل الذي ينبغي للمشروع   •

 االتفاقية املتعلقة باجلرمية وذلك وفقاً ألحكام جملس أوروبا عند تقدميه املساعدة للبلدان يف إعداد التشريعات الوطنية
 .السيربانية

ينبغي لتنفيذ األنشطة يف إطار هذا املشروع أن يرتكز على الطلبات اليت أعربت عنها البلدان مع التأكيد على البلدان   •
 .النامية بوجه خاص

 ك الدول األعضاء والقطاع اخلاص واملنظمات على كيانات التمويل احملتملة مبا يف ذلينبغي عرض املشروع بعد إعداده  •
  .الدولية مثل البنك الدويل واملفوضية األوروبية
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  امللحق

  )2006الدوحة،  (45رار ـالق
  آليات لتعزيز التعاون يف جمال األمن السيرباين،
  مبا يف ذلك مكافحة الرسائل االقتحامية

 ،)2006الدوحة، (إن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت 
  ذ يذكّرإ

  باملبادئ واملقاصد واألهداف النبيلة املتجسدة يف ميثاق األمم املتحدة ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  ) أ 
مع التأكيد )  اإللكترونية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستراتيجيات (3بدعمه األساسي للربنامج   )ب

بناء الثقة واألمن (الوارد يف برنامج عمل تونس  5الدرجة األوىل عن خط العمل جيم مسؤوالً بهذا الربنامج على أن يكون 
  ؛ )يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ؛)2003جنيف ( من وثيقة إعالن املبادئ 37 و36 و35بأحكام الفقرات   )ج
   من وثيقة التزام تونس،15بأحكام الفقرة   )د 

  وإذ يضع يف اعتباره
قراطية والتالحم االجتماعي ور االتصاالت وتقنية املعلومات كأداة فعالة يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار والدميدو  ) أ 

واإلدارة الرشيدة وحكم القانون مع ضرورة مواجهة التحديات والتهديدات النامجة عن االستخدامات الضارة هلذه التقنية مبا 
  ؛ ) يف التزام تونس15الفقرة (ة مع احترام حقوق اإلنسان يف ذلك، لألغراض اإلجرامية واإلرهابي

) من برنامج عمل تونس 39الفقرة (ضرورة بناء الثقة وتوفري األمن عند استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ) ب
 بشأن 56/121 و55/63دة مع مالحظة األطر القائمة مثل قراري اجلمعية العامة لألمم املتحومالحقة جرائمها وطنياً وإقليمياً، 

اتفاقية " ، واملبادرات اإلقليمية اليت تشمل ضمن ما تشمله "مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية"
  لالحتاد األورويب؛" اجلرائم السيربانية

 مشكلة جرائم اإلنترنت يف الدول أن اخلسائر اجلسيمة اليت حلقت بأنظمة االتصاالت وتقنية املعلومات الناجتة عن تفاقم  ) ج
  ينبغي أن تثري قلق اتمع الدويل بأسره، ال سيما االحتاد الدويل لالتصاالت؛

عرب األساليب مبا فيها الرسائل االقتحامية، ، )جرائم اإلنترنت( ضرورة مكافحة املشكلة املتعلقة باألمن السيرباين  ) د 
  ؛)41يف الفقرة (والذي مل يعط األولوية الالزمة كما طالب بذلك برنامج عمل تونس املتعددة لذلك، مبا فيها التعاون الدويل 

، اخلاص بسد الفجوة الرقمية فيما خيص خطوط العمل املشار )2002إسطنبول،  (37األسباب املوجبة الختاذ القرار   ) ه 
  " تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،بناء الثقة واألمن يف استعمال" يف برنامج عمل تونس ومنها 108إليها يف الرقم 

  وإذ يذكر
ببناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع البشر يف صميم اهتمامه، برغبة مجيع األطراف املعنية والتزامها   ) أ 

عالن العاملي يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية واالحترام الكامل وااللتزام باإل
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حلقوق اإلنسان، حىت يتسىن للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا وتبادهلا، كي حيققوا 
  ؛إمكانام بالكامل ويبلغوا األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

 من إعالن مبادئ جنيف وأن حرية التعبري وحرية تدفق املعلومات واملعارف واألفكار تعود بالنفع 55 و5 و4بالفقرات   )ب
  على التنمية؛

أن قمة تونس مثلت فرصة فريدة إلذكاء الوعي مبا جتلبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فوائد لإلنسانية ومبا   )ج
  ،لتفاعل بني البشر ويف حيام وبذلك تسهم يف زيادة الثقة يف املستقبلميكنها إحداثه من حتول يف األنشطة البشرية وا

  وإذ يعترف
باألحكام املتعلقة باخلصوصية وحرية التعبري املتجسدة يف النصوص ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   )  أ 
  ؛) من برنامج عمل تونس42الفقرة (
 قية تمع املعلومات حسب إعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين عن جنيفبضرورة احملافظة على األبعاد األخال  ) ب
 وأمهية استمرارها واستقرارها ) من برنامج عمل تونس44الفقرة (، ومكافحة اإلرهاب ) من برنامج عمل تونس43 الفقرة(
 من 46الفقرة (ت الشخصية ، مع ضمان احترام اخلصوصية ومحاية املعلومات والبيانا) من برنامج عمل تونس45الفقرة (

  ؛)برنامج عمل تونس
 املعلومات واالتصاالت ألغراض بضرورة املواجهة الفعالة للتحديات والتهديدات الناجتة عن استخدام تكنولوجيا  ) ج
ة، مما يؤثر تتفق مع أهداف حفظ االستقرار الدويل واألمن الدويل وبأا ميكن أن تؤثر تأثرياً سيئاً على تكامل البنية التحتي ال

عمل على منع إساءة استخدام موارد املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ألغراض اللذلك من الضروري و ،على أمن تلك الدول
  ؛إجرامية وإرهابية، وذلك مع احترام حقوق اإلنسان

العمل من أجل محاية تكثيف وبضرورة  ،بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف محاية األطفال ويف تعزيز منوهم  ) د 
يف هذا الصدد أن مع التأكيد  ،األطفال من االستغالل والدفاع عن حقوقهم يف سياق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ، األساسيةمصاحل األطفال هي من االعتبارات
  وإذ يالحظ

ألمن السيرباين، قد اقتصر على دراسة  حول االعاملية لتقييس االتصاالتجمعية لل )2004فلوريانوبوليس،  (50 قرارالأن    ) أ 
  اجلوانب التقنية فقط بالنسبة للتخفيف من آثار هذه الظاهرة؛

 وينبغي تناول مسألة  وأنهالرسائل االقتحامية متثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملني والشبكات ولإلنترنت برمتهاأن    )ب
  ،وطنية واإلقليمية والدولية املالئمةالرسائل االقتحامية واألمن السيرباين على املستويات ال

  يهيب بالدول األعضاء
  أن تقدم الدعم الالزم لتنفيذ هذا القرار، 

  يقرر تكليف مدير مكتب تنمية االتصاالت
 واستناداً إىل مسامهات األعضاء، بتنظيم اجتماعات للدول األعضاء وأعضاء القطاع 3أن يقوم، باالشتراك مع الربنامج   1

تعزيز األمن السيرباين مبا يف ذلك مذكرة تفاهم لتعزيز األمن السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية بني الدول ملناقشة سبل 
  األعضاء املهتمة؛

  ).2006أنطاليا، (أن يقدم تقريراً عن نتائج هذه االجتماعات إىل مؤمتر املندوبني املفوضني   2
__________ 
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