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متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 52املر َ
مكافحة الرسائل االقتحامية والتصدي لها
(فلوريانوبوليس2004 ،؛ جوهانسربغ 2008؛ ديب2012 ،؛ احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تأخذ بعني االعتبار
أ)

األحكام ذات الصلة ان الصكوك األساسية لالحتاد؛

ب) أن "إعالن املبادئ" الصادر عن القاة العاملية جملتاع املعلواات ) (WSISيشري يف الفقرة  37إىل أن" :الرسائل
االقتحااية متثل اشكلة هااة واتزايدة للاستعالني والشبكات ولإلنرتنت براتها .وينبغي تناول اسألة الرسائل االقتحااية واألان
السيرباين على املستويات الوطنية والدولية املالئاة"؛
أن "خطة العال" الصادرة عن القاة العاملية جملتاع املعلواات تشري يف الفقرة  12إىل أن" :الثقة واألان ركيزتان ان
ج)
الركائز األساسية جملتاع املعلواات" وتنادي "باختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الرسائل االقتحااية على املستويني الوطين والدويل"،

وإذ تأخذ بعني االعتبار كذلك
أ ) األجزاء ذات الصلة ان القرارين
املندوبني املفوضني؛

131

اجع يف بوسان)2014 ،
(املر َ

و171

اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر
(املر َ

ﺏ) أن تقرير رئيس اجتااعي القاة العاملية جملتاع املعلواات ) (WSISاللذين نظاهاا االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن
اوضوع اكافحة الرسائل االقتحااية ،أيد اعتناق هنج شاال يف اكافحة الرسائل االقتحااية يتألف مما يلي:
’‘ 1

التشريعات القوية؛

’‘ 2

إقااة تدابري تقنية؛

’‘ 3

إنشاء شراكات اع جهات الصناعة للتعجيل بالدراسات؛

’‘ 4

التعليم؛

’‘ 5

التعاون الدويل؛

ج)

اجع يف ديب )2014 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت،
األجزاء ذات الصلة ان القرار ( 45املر َ

وإذ تضع يف اعتبارها
أ)

يف العامل؛

ب)

أن تبادل رسائل الربيد اإللكرتوين واالتصاالت األُخرى عرب اإلنرتنت أصبح ان الوسائل الرئيسية للتواصل بني الناس
أن هناك يف الوقت احلاضر جماوعة اتنوعة ان التعاريف ملصطلح "الرسائل االقتحااية"؛
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أن الرسائل االقتحااية أصبحت اشكلة واسعة االنتشار ميكن أن تتسبب يف خسارة يف إيرادات اقداي خداة اإلنرتنت
ج)
واشغلي االتصاالت ،واشغلي االتصاالت املتنقلة واملستعالني التجاريني؛
أن اكافحة الرسائل االقتحااية بوسائل تقنية يشكل عبئاً على الكيانات املتأثرة ،مبا يف ذلك اشغلو الشبكات
ﺩ)
واقداو اخلداات فضالً عن املستعالني الذين يتلقون رغااً عنهم اثل هذه الرسائل االقتحااية غري املرغوبة ،إذ تتطلب
استثاارات ال يستهان هبا يف الشبكات واملرافق واألجهزة الطرفية والتطبيقات؛
أن الرسائل االقتحااية تؤدي إىل اشاكل خاصة بأان شبكات االتصاالت واملعلواات ،وتستعال على حنو اتزايد كقناة
ه)
لعاليات التدليس ونشر الفريوسات ،والديدان ،وبرجميات التجسس ،وغريها ان أشكال الربجميات الضارة ،واا إىل ذلك؛

و)

أن الرسائل االقتحااية تستعال يف بعض األحيان يف أنشطة اجلرمية أو االحتيال أو التضليل؛

أن الرسائل االقتحااية اشكلة عاملية ختتلف خصائصها باختالف املناطق ،وتؤثر يف الكثري ان أصحاب املصلحة
ز)
وبالتايل تتطلب عاالً تعاونياً وتعاوناً دولياً ملواجهتها والتوصل إىل حلول هلا؛

ح)

أن اعاجلة قضية الرسائل االقتحااية اسألة تتسم باإلحلاح؛

ط)

أن كثرياً ان البلدان ،خاصة البلدان النااية 1حتتاج إىل املساعدة فياا يتعلق مبكافحة الرسائل االقتحااية؛

أن هنالك توصيات صادرة عن قطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tبشأن هذا املوضوع ،واعلواات ذات صلة ان
ي)
اهليئات الدولية األُخرى ،ميكن أن تتيح إرشادات للتطوير املقبل يف هذا امليدان ،وخاصة يف صدد الدروس املستفادة؛

أن التدابري التقنية ملكافحة الرسائل االقتحااية متثل واحداً ان عناصر النهج املذكور يف الفقرة ب) ان "وإذ تأخذ بعني
ك)
االعتبار كذلك" أعاله،
وإذ تالحظ
أمهية العال التقين الذي اضطلعت به حىت اآلن جلنة الدراسات  17لقطاع تقييس االتصاالت وخاصة التوصية
وسلسلة التوصيات ،ITU-T X.1240

ITU-T X.1231

تقـرر أن تكلف جلان الدراسات ذات الصلة
بأن تواصل دعم العال اجلاري ،وخاصة يف جلنة الدراسات  ،17فياا يتعلق مبكافحة الرسائل االقتحااية (اثل الربيد
1
اإللكرتوين) ،واإلسراع بعالها املتعلق بالرسائل االقتحااية ان أجل التصدي للتهديدات القائاة واملستقبلية اليت تدخل ضان
اختصاص قطاع تقييس االتصاالت وخربته ،حسب االقتضاء؛
بأن تواصل التعاون اع قطاع تناية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت واع املنظاات ذات الصلة ،مبا فيها سائر
2
املنظاات املعنية بوضع املعايري ذات الصلة (اثل فريق اهام هندسة اإلنرتنت ) ،)(IETFان أجل اواصلة ،وضع توصيات تقنية
على وجه السرعة بغية تبادل أفضل املاارسات ونشر املعلواات عن طريق ورش العال املشرتكة والدورات التدريبية ،واا إىل ذلك،

تكلف كذلك جلنة الدراسات  17لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد
1

بتقدمي تقارير دورية إىل الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت بشأن التقدم احملرز بشأن هذا القرار؛

بدعم جلنة الدراسات  2لقطاع تناية االتصاالت املعنية مبكافحة الرسائل االقتحااية والتصدي هلا يف عالها املتصل
2
بتقدمي الدورات التدريبية التقنية وأنشطة ورش العال يف خمتلف املناطق يف جمال القضايا السياساتية والتنظياية واالقتصادية للرسائل
االقتحااية وتأثريها؛

1

2

تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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مبواصلة عالها املتعلق بإعداد توصيات وورقات تقنية وانشورات أُخرى هبذا الصدد،

تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بتقدمي كل املساعدة الالزاة بغية التعجيل هبذه اجلهود ،والعال بالتعاون اع األطراف املعنية اليت تعال على اكافحة
1
الرسائل االقتحااية بغية حتديد الفرص وإذكاء الوعي بشأن هذه األنشطة ،وحتديد أوجه التعاون املاكنة ،حسب االقتضاء؛
بالشروع يف دراسة  -مبا يف ذلك ان خالل توجيه استبيان إىل أعضاء االحتاد  -بشأن احلجم التقرييب حلركة الرسائل
2
االقتحااية وأنواعها (اثل الرسائل االقتحااية بالربيد اإللكرتوين ،والرسائل االقتحااية بالرسائل النصية القصرية ،والرسائل
االقتحااية يف تطبيقات الوسائط اإلعالاية املتعددة املستندة إىل بروتوكول اإلنرتنت) وخصائصها (اثل الطرق واملصادر الرئيسية
املختلفة) ملساعدة الدول األعضاء ووكاالت التشغيل ذات الصلة يف حتديد هذه الطرق واملصادر واألحجام ،ويف تقدير حجم
االستثاارات الالزاة يف املرافق والوسائل التقنية األُخرى ملكافحة هذه الرسائل االقتحااية والتصدي هلا ،اع اراعاة اا أُجنز ان
عال بالفعل؛
مبواصلة التعاون اع ابادرة األاني العام بشأن األان السيرباين واع اكتب تناية االتصاالت فياا يتصل بأي بند يتعلق
3
اجع يف ديب )2014 ،للاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت ،وكفالة التنسيق بني هذه
باألان السيرباين مبوجب القرار ( 45املر َ
األنشطة املختلفة؛
4

باملسامهة يف تقرير األاني العام إىل جملس االحتاد بشأن تنفيذ هذا القرار،

تدعـو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية
إىل اإلسهام يف هذا العال،

تدعو الدول األعضاء كذلك
الفعالة ضان األطر الوطنية والقانونية لديها ملكافحة الرسائل
1
إىل اختاذ اخلطوات املالئاة لكفالة اختاذ التدابري املالئاة و ّ
االقتحااية وانتشارها؛
2

إىل العال بالتعاون اع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ان أجل اكافحة الرسائل االقتحااية والتصدي هلا.
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