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قريــر فريــرب ا ــماني املكــوميو املعــد نــالتطورايف م ميــدان املعتومــايف
وا ا يف الستكية والالستكية م سياق األمن الدويل
موجز
وفر كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف فرصا ائتـة لتمتتمـا الـدويلم ومـا فت ـت
ذمهيتها م ذا ال دد م ازدياد مستمر وما ذلـ،م فـ ن ـة ااا ـايف بعـ عتـق القتـرب مـن
شأهنا ذن شكل خماطر عتـق السـالم واألمـن الـدوليو ويعـد التعـاون الفعـال نـو الـدول ذمـرا
ذساسيا لتحد من ت ،املخاطر
وقـــد ذجـــر فريـــرب ا ـــماني املكـــوميو لعـــام  2015نشـــأن التطـــورايف م ميـــدان
املعتومايف وا ا يف الستكية والالستكية م سـياق األمـن الـدويل دراسـة لر طـار القائمـة
واحملتمتــة الناشــ ة عـــن اســـتخدام الــدول لتكنولوجيـــايف املعتومـــايف وا ـــا يفم واظـــر م
اإلجرانيايف الالزمة لتت دي هلام مبا م ذل ،وضا معايري وقواعد ومبادئ و ـدانري لبنـاني الةقـة
وناإلضـــافة ذل ذلـــ،م دري الفريـــرب كيفيـــة قيـــام البتـــدان نتطبيـــرب القـــااون الـــدويل عتـــق
كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف واســتنادا ذل األعمــال ال ـ اضــطتعت ــا الفريقــان
السانقانم فقد ذحرز ذا الفريرب قدما اما م ت ،اجملا يف
ويتوسا ذا التقرير وسعا كبريا م مناقشة ت ،القواعد وذوصق الفريرب نأاـه ينبيـ
لت دول ذن تعـاون عتـق منـا املمارسـايف ال ـارة م كـال كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف
وذ ســم م عــن عتــمم ناســتخدام ذراضــيها لتقيــام نأفعــال اــري مشــروعة دوليــا عــن طريــرب
استخدام كنولوجيا املعتومايف وا ا يف ودعا الفريرب ذل زيـادة بـادل املعتومـايف و قـد
املســاعدة مــن ذجــل مالحقــة اســتخدام كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف م األعمــال
اإلر انية واإلجرامية وم ذا اإلطارم شدد الفريرب عتق ذاه ينبي لتـدول ذن كفـل ا حتـرام
الكامل ملقوق اإلاسانم مبا م ذل ،ا وصية وحرية التعبري
ومن نو التوصيايف اهلامة ال ذوصق ا الفريرب ذاه ينبي ألي دولة ذن قـومم عـن
عتمم ن جراني ذو دعم ذي اشاط م كال كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف يكـون مـن شـأاه
ذن ي ــر عــن عمــد ناســتخدام ذو شــييل اهلياكــل األساســية امليويــة ذو ذضــعافها نــأي صــورة
ذ ر و ينبي لتـدول ذي ـا ذن تخـذ التـدانري املناسـبة ملمايـة اهلياكـل األساسـية امليويـة مـن
هتديــدايف كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف و ينبي ـ لتــدول ذن ــر نــنظم املعتومــايف
املــأذون ــا ألفرقــة ا ســتتانة لتطــوارئ التانعــة لدولــة ذ ــر م ذو ا ســتعااة نتتــ ،األفرقــة
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لتمشاركة م ذاشطة دولية م ـرة وينبيـ لتـدول ذن شـتا اإلنـالس املتسـم ناملسـؤولية عـن
ذوجــه ض ـعف كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يفم واوــاذ طــوايف معقولــة ل ــمان ســالمة
ستســتة اإلمــداد ومنــا ااتشــار ذدوايف و قنيــايف ضــارة لتكنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف
ذو مهام فية ضارة تعترب ا
ومن شأن نناني دانري الةقة ذن يزيد من التعاون والشفافية وذن حيـد مـن طـر اشـو
الزناع ـايف وحــدد الفريــرب عــددا مــن التــدانري الطوعيــة لبنــاني الةقــة مــن ذجــل زيــادة الشــفافيةم
واقترح ذن نظر الدول م دانري ذضافية لتعزيز التعاون ودعا الفريرب ذل ذجـراني حـوار ن ـورة
منتظمــة مبشــاركة واســعة النطــاق ــت رعايــة األمــم املتحــدة ومــن ــالل احملافــل املتعــددة
األطــراف عتــق ال ـعيدين الةنــائ واإلقتيم ـ وم حــو قــا عتــق عــا رب الــدول املســؤولية
األساســية عــن احملافظــة عتــق ذمــن ني ــة كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف واســتخدامها م
األاــراا الســتميةم فـ ن اجملتمــا الــدويل مــن شــأاه ذن يســتفيد مــن املشــاركة املالئمــة لتقطــا
ا اصم واألوساط األكادمييةم واجملتما املدين
ونناني القدرايف ذمر ضروري لتتعاون ونناني الةقة وقد دعـا قريـر الفريـرب لعـام 2013
(ااظر  )A/68/98اجملتما الدويل ذل املساعدة م سـو اهلياكـل األساسـية امليويـة لتكنولوجيـا
املعتومــايف وا ــا يفم واملســاعدة عتــق طــوير املهــارايف التقنيــةم و قــد املشــورة نشــأن
التشـــريعايف وا ســـترا يتيايف والـــنظم املناســـبة وكـــرر الفريـــرب املـــايل التأكيـــد عتـــق تـــ،
ا سـتنتاجايف وشــدد عتـق ذاــه ميكـن جلميــا الـدول ذن ــتعتم مـن نع ــها الـبع نشــأن تــ،
التهديدايف وسبل الت دي الفعال هلا
وذكد الفريرب عتق ذمهية القااون الدويلم وميةـاق األمـم املتحـدةم ومبـدذ سـيادة الـدول
ناعتبار ا شكل األساي لزيادة ـأمو اسـتخدام الـدول لتكنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف
وما التستيم ناملاجة ذل املزيـد مـن الدراسـةم ذشـار الفريـرب ذل املـرب األصـيل لتـدول م اوـاذ
التدانري مبا يتسرب ما القااون الدويلم وعتق النحو املعتـرف نـه م امليةـاق وذشـار الفريـرب ذي ـا
ذل املبــادئ القااوايــة الدوليــةم مبــا م ذلــ،م حســب ا قت ــانيم مبــادئ اإلاســااية وال ــرورة
والتناسب والتميز
ولد التفكري نشأن األعمال املقبتةم اقترح الفريرب ذن نظر اجلمعية العامـة م الـدعوة
ذل عقد اجتما لفريرب جديد لتخماني املكوميو م عام 2016
ويدعو الفريرب الدول األع اني ذل ذيالني اظر ا الفعت لتوصيا ه و قييم السـبل الكفيتـة
مبواصتة طوير ا و نفيذ ا
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احملتويايف
الصفحة
5

دير نقتم األمو العام

6

كتا اإلحالة
ذو  -مقدمة

8

ثاايا  -التهديدايف القائمة والناش ة

8

ثالةا  -معايري وقواعد ومبادئ الستوك املسؤول لتدول

9

رانعا  -دانري نناني الةقة

12

امسا  -التعاون واملساعدة الدوليان عتق كفالة األمن ونناني القدرايف م كال كنولوجيا املعتومايف
وا ا يف

15

سادسا  -كيفية ااطباق القااون الدويل عتق استخدام كنولوجيايف املعتومايف وا

17

ا يف

سانعا  -استنتاجايف و وصيايف نشأن العمل م املستقبل
املرفرب  -قائمة ذع اني فريرب ا ماني املكوميو املعد نالتطورايف م ميدان املعتومايف وا
والالستكية م سياق األمن الدويل
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دير نقتم األمو العام
قتيتــة ـ التكنولوجيــايف الـ تمتــا نقــوة كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف م
ذعادة شكيل ا قت ادايف واجملتمعايف والعالقايف الدوليـة فقـد ذصـب الف ـاني املاسـو ميـ
كل جااب مـن جوااـب حيا نـا وراـم مـا لـه مـن فوائـد ائتـةم ذ ذهنـا تـأ ق نـال خمـاطر
و ميكن قيرب استقرار وذمن الف اني املاسو ذ مـن ـالل عـاون دويل يقـوم عتـق ذسـاي
من القااون الدويل ومبادئ ميةاق األمم املتحدة
ويت من ذا التقرير وصيايف ذعد ا ماني حكوميون من  20دولة من ذجل معاجلـة
التهديـدايف القائمـة والناشـ ة مـن اسـتخدام كنولوجيـايف املعتومـايف وا ـا يف مـن جااــب
الدول واجلهايف الفاعتة من اري الدولم عتق حد سوانيم مبا قـد يعـرا لتخطـر السـتم واألمـن
الــدوليو واســتند ا ــماني ذل قريــرين صــدرا نتوافــرب م ا راني م عــام  2010و 2013م
ويطرحون ذفكارا نشأن وضا املعايريم ونناني الةقةم و عزيز القدرايفم و طبيرب القااون الدويل
و مز من نو املسائل املعقدة ال اشأيف م ذا اجملال مسألة زايد ا سـتخدام ال ـار
لتكنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف مــن جااــب املتطــرفو واإلر ــانيو و اعــايف اجلرميــة
املنظمــة وميكــن لتمقترحــايف الـ يقــدمها ــذا التقريــر ذن ســاعد عتــق مواجهــة ــذا ا اــا
الذي يبع عتق القترب وذن سهم م صيااة طة عمت املقبتة نشأن منا التطرف العنيف
ذن يا الدول هلا م تحة م جعل الف اني املاسو ذكةر ذمنا وينبيـ ملـا ابذلـه مـن
جهود م ذا اجملال ذن دعم ا لتزام العـامل نتعزيـز وجـود شـبكة لناتراـت كـون مفتوحـةم
ذزك ذا التقرير لتتمعية العامـة وجلمهـور عـامل
ومأمواةم وستمية ومن ذا املنطتربم ف اد ِّ
واســا النطــاق نوصــفه ذســهاما حادــا م اجلهــد امليــوي لتــأمو ني ــة كنولوجيــا املعتومــايف
وا ا يف
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كتا

اإلحالة
 26حزيران/يوايه 2015

ذ شــرف نــأن ذحيــل طيــه قريــر فريــرب ا ــماني املكــوميو املعــد نــالتطورايف م ميــدان
املعتومايف وا ا يف الستكية والالستكية م سياق األمن الدويل وقد ذاش الفريرب م عـام
 2014عمــال نـــالفقرة  4مـــن قـــرار اجلمعيــة العامـــة  243/68نشـــأن التطـــورايف م ميـــدان
املعتومــايف وا ــا يف م ســياق األمــن الــدويل ومــن دواعـ ســروري ذن ذنتيكــمم ن ــف
رئيساً لتفريربم نأاه مت التوصل ذل وافرب م ا راني نشأن التقرير
وكااــت اجلمعيــة العامــة قــد طتبــتم م قرار ــام ذاشــاني فريــرب ــماني حكــوميو عتــق
ذســاي التوزيــا اجليــرام العــادلم لكـ يقــومم نيــرا عزيــز الفهــم املشــتركم مبواصــتة دراســة
األ طار القائمة واحملتمتة م ميدان ذمن املعتومايف والتدانري التعاواية املمكـن اواذ ـا لتت ـدي
هلــام مبــا م ذلــ ،معــايري ذو قواعــد ذو مبــادئ الســتوك املســؤول لتــدول و ــدانري ننــاني الةقــةم
واملسائل املتعتقة ناستخدام كنولوجيـايف املعتومـايف وا ـا يف م حـا يف الـزنا م وكيفيـة
ااطباق القااون الدويل ع تـق اسـتخدام الـدول لتتـ ،التكنولوجيـايفم واملفـا يم الـ هتـدف ذل
عزيز ذمن النظم العاملية لتمعتومايف وا ا يف الستكية والالستكية وطُتب ذلـــق الفريـرب ذن
يأ ذ م ا عتبار التقييمـايف والتوصـيايف ال ـادرة عـن فريـرب سـانرب (ااظـر  )A/68/98وطتـب
ذل األمو العام ذن يقدم قريرا عن اتائج ذ الدراسة ذل اجلمعية العامة م دورهتا السبعو
وعمال نأحكام القرارم مت عيو ماني من  15دولةم  :ا اد الروسـ م وذسـباايام
وذستوايام وذسرائيلم وذملاايام وناكستانم والمازيلم ونـيالرويم و هوريـة كوريـام وال ـوم
واااام وفراسام وكولومبيام وكينيام وماليزيام وم رم واملكسي،م واملمتكـة املتحـدة لميطاايـا
العظمق وذيرلندا الشماليةم والو يايف املتحدة األمريكيـةم واليانـان و ـرد قائمـة نأدـاني ا ـماني
م املرفرب
وذجــر فريــرب ا ــماني املكــوميو بــاد شــامال ومعمقــا لــاراني نشــأن التطــورايف م
ميدان املعتومايف وا ا يف الستكية والالستكية م سياق األمن الدويل واجتما الفريـرب م
ذرنــا دورايف :األول م الفتـــرة مــن  21ذل  25متوز/يوليـــه 2014م مقــر األمـــم املتحـــدةم
والةااية م الفترة من  12ذل  16كااون الةاين/يناير  2014م جنيفم والةالةـة م الفتـرة مـن
 13ذل  17ايسـان/ذنريل  2015والرانعــة م الفتـرة مــن  22ذل  26حزيران/يوايــه 2015م
وكتتامها م مقر األمم املتحدة

6/24

15-12404

A/70/174

ويود الفريرب ذن يعر عن الشكر لتخماني التالية ذداؤ م الـذين قـاموا نـدور امليسـرين
م املناقشــايف نشــأن مشــرو التقريــر :فتــوراا ما)ــان (فراســا)م وكــاثرين ايتــاو (كينيــا)م
وذوصاف عت (ناكستان)م وريكاردو مور (ذسباايا)م وذوليفيا نريستون (املمتكة املتحدة)
كمــا يــود الفريــرب ذن يعــر عــن قــدير ملســامهة معهــد األمــم املتحــدة لبحــو اــز
السالحم الذي قام ندور ا بري ا ستشاري لد الفريربم ومةته م اجتماعـايف الفريـرب جـيم
لوي وكريسنت فيينرد كما يود الفريرب ذن يعـر عـن قـدير إلويـن نوكااـانم مـن مكتـب
شؤون از السالحم الذي عمل ذمينا لتفريربم وملسؤويل األمااـة العامـة ا ـرين الـذين قـدموا
املساعدة ذل الفريرب
(توقيع) كارلوي لوي دااتاي كو ينهو نرييز
رئي الفريرب
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ذو  -مقدمة
ال نقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  )2013( 243/68نشـــأن ”التطـــورايف م ميـــدان
 - 1عمـــ ً
املعتومايف وا ا يف الستكية والالستكية م سياق األمن الدويل“م ذاشأ األمو العامم عتـق
ذساي التوزيا اجليرام العادلم فريقاً م ن ا ـماني املكـوميو لكـ يقـومم نيـرا عزيـز الفهـم
املشتركم مبواصتة دراسة األ طار القائمة واحملتمتة م ميدان ذمن املعتومـايف والتـدانري التعاوايـة
املمكن اواذ ا لتت دي هلام مبا م ذل ،معـايري ذو قواعـد ذو مبـادئ السـتوك املسـؤول لتـدول
و ــدانري ننــاني الةقــةم واملســائل املتعتقــة ناســتخدام كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف م
حا يف الزنا م وكيفيـة ااطبـاق القـااون الـدويل عتـق اسـتخدام الـدول لتتـ ،التكنولوجيـايفم
واملفـــا يم الدوليـــة م ـــذا ال ـــدد الـ ـ هتـــدف ذل عزيـــز ذمـــن الـــنظم العامليـــة لتمعتومـــايف
وا ا يف الستكية والالستكية
 - 2و عد ذقامة ن ي ـة لتكنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف كـون مفتوحـة وممنـة ومسـتقرة
وميسرة وستمية ذمرا ذساسيا لتتميـام و تطتـب عاواـا فعـا نـو الـدول لتحـد مـن األ طـار
ال هتـدد السـالم واألمـن الـدوليو ويعـرا ـذا التقريـر لتوصـيايف فريـرب ا ـماني املكـوميو
املعــد نــالتطورايف م ميــدان املعتومــايف وا ــا يف الســتكية والالســتكية م ســياق األمــن
الــــدويلم والــــذي اســــتند ذل ذعمــــال فــــريقو ســــانقو م ــــذا ال ــــدد (ااظــــر A/65/201
و  )A/68/98وقد حب الفريرب املفا يم الدولية ذايف ال ـتة والتـدانري التعاوايـة املمكنـة املت ـتة
نو يتــه وذكــد مــن جديــد ذاــه مــن م ــتحة يــا الــدول ذن شــتا اســتخدام كنولوجيــايف
املعتومايف وا ا يف م األاراا الستمية ومنا اشو الزناعايف النا ة عن استخدامها

ثاايا  -التهديدايف القائمة والناش ة
 - 3تــي كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف فرصـاً ائتــة لتحقيــرب التنميــة ا جتماعيــة
وا قت اديةم وما فت ت ذمهيتها لتمتتما الدويل زداد يومـا نعـد يـوم اـري ذن نـاك ااا ـايف
بعـ عتــق القتــرب م البي ــة العامليــة لتكنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يفم مبــا م ذلــ ،الزيــادة
الكــبرية م عــدد املــواد ال ـ نطــوي عتــق قيــام دول وجهــايف مــن اــري الــدول ناســتخدام
كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف ن ورة ضـارة و نشـأ عـن ـذ ا اا ـايف خمـاطر عتـق
يا الدولم وميكن إلسانية استخدام كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف ذن قـوا السـالم
واألمن الدوليو
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 - 4فــبع الــدول قــوم نتطــوير قــدراهتا م كــال كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف
لراــــراا العســــكرية وذصــــب مــــن املــــرج ا ن ذن يســــتعان نتكنولوجيــــايف املعتومــــايف
وا ا يف م الزناعايف ال ستنشأ نو الدول م املستقبل
 - 5و شـــمل ذكةـــر اهلتمـــايف ضـــررًا الـ ـ ســـتخدم فيهـــا كنولوجيـــايف املعتومـــايف
وا ا يف ت ،الـ سـتهدف اهلياكـل األساسـية امليويـة لتـدول واعمظـم املعتومـايف املر بطـة
ا و طر شن تمايف م رة ناهلياكل األساسية امليوية و طر حقيق وجسيم
 - 6وميةل استخدام كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف لراراا اإلر انيةم مبـا يتتـاوز
التمويل والتدريب والتتنيـد والتحـري م مبـا م ذلـ ،اهلتمـايف اإلر انيـة ضـد كنولوجيـايف
املعتومــايف وا ــا يف ذو اهلياكــل األساســية املعتمــدة عتيهــام ــا رة م ــذة م التزايــدم وذن
ركت عتق ذا النحو دون الت دي هلام ف هنا قد شكل هتديدا لتسالم واألمن الدوليو
 - 7ومما ي اعف من املخاطر ال ينطوي عتيها األمر التنو الذي ي بغ اجلهـايف الفاعتـة
من اري الدولم مبا فيها اجلماعـايف اإلجراميـة واإلر انيـةم وا ـتالف دوافعهـمم والسـرعة الـ
ميكن ذن ـد ـا األفعـال ال ـارة م كـال كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يفم ف ـال عـن
صـــعونة امل ـــدر الـــذي ميكـــن ذن عـــز ذليـــه حادثـــة مـــن حـــواد كنولوجيـــا املعتومـــايف
وا ــا يف و شــعر الــدول نــالقتربم عــن حــربم ذزاني طــر الت ــورايف ا اط ــة عــن زعزعــة
ا ســـتقرار واحتمـــا يف اشـــو الزناعـــايفم وذمكاايـــة ذملـــاق األذ مبواطنيهـــام وممتتكاهتـــا
واقت اد ا
 - 8ومـــن شـــأن ا ـــتالف مســـتويايف القـــدرايف م كـــال ذمـــن كنولوجيـــا املعتومـــايف
وا ا يف ذن يزيد من ذوجه ال عف م عامل مترانط

ثالةا  -معايري وقواعد ومبادئ الستوك املسؤول لتدول
 - 9طـرح ني ــة كنولوجيــا املعتومـايف وا ــا يف فرصــا و ـديايف ذمــام اجملتمــا الــدويل
لتقريــر كيفيــة طبيــرب املعــايري والقواعــد واملبــادئ عتــق ــرفايف الــدول فيمــا يتعتــرب ناألاشــطة
املت تة نتكنولوجيا املعتومـايف وا ـا يف ويتمةـل ذحـد األ ـداف م ديـد قواعـد ذ ـر
طوعية واري متزمة لتستوك املسؤول لتدولم و عزيـز الفهـم املشـترك مـن ذجـل زيـادة اسـتقرار
وذمن البي ة العاملية لتكنولوجيا املعتومايف وا ا يف
 - 10ومن شأن وضا قواعد طوعيـة واـري متزمـة لسـتوك الـدول ذن حيـد مـن املخـاطر الـ
هتدد الستم واألمن وا ستقرار عتق ال ـعيد الـدويل وننـاني عتـق ذلـ،م فـ ن املعـايري سـعق
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ذل حظر ذو املد من ذجرانيايف تسـرب مـا ذحكـام القـااون الـدويل و عكـ املعـايري التوقعـايف
ال يتو ا ا اجملتما الدويل من ستوك الدولة املسؤول و تي لتمتتما الدويل ذن يقـيم ذاشـطة
الدول ومقاصد ا وميكن لتقواعد ذن سـاعد عتـق منـا اشـو الزناعـايف م ني ـة كنولوجيـا
املعتومايف وا ا يفم واملسامهة م استخدامها لراـراا السـتمية مبـا ميكـن مـن ا سـتيالل
الكامل لتكنولوجيايف املعتومايف وا ـا يف م زيـادة التنميـة ا جتماعيـة وا قت ـادية عتـق
ال عيد العامل
 - 11وقد عك قريـرا الفـريقو السـانقو اشـوني وافـرب م ا راني حـول السـتوك املسـؤول
لتدولة فيما يتعترب نـأمن واسـتعمال كنولوجيـايف املعتومـايف وا ـا يف ااطالقـا مـن املعـايري
وا لتزامايف الدولية القائمة وكاات املهمـة الـ كتـف ـا الفريـرب املـايل ـ القيـامم نيـرا
عزيز الفهم املشتركم مبواصتة دراسة قواعد الستوك املسؤول لتـدولم و قريـر ذمكاايـة صـيااة
القواعد املالية لتطبيقها عتق ني ـة كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يفم والتشـتيا عتـق زيـادة
القبول ذ القواعدم و ديد ذمكااية وضا قواعد ذضافية أ ذ م ا عتبار ا ـائ املعقـدة
والفريدة لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف
 - 12وذحــاط الفريــرب عتمــا نــا قتراح املقــدم مــن ا ــاد الروس ـ وذوزنكســتان وال ــو
وطاجيكستان وقريايزستان وكازا ستان نشأن وضا مدواـة دوليـة لقواعـد السـتوك م كـال
ذمن املعتومايف (ااظر )A/69/723
 - 13ومــا ذ ــذ التهديــدايف واأل طــار ومــواطن ال ــعف القائمــة واحملتمتــة نعــو ا عتبــارم
ونا ســتناد ذل التقييمــايف والتوصــيايف الــواردة م قريــري الفــريقو الســانقوم يقــدم الفريــرب
املــايل التوصــيايف التاليــة لك ـ نظــر الــدول م وضــا املعــايري ذو القواعــد ذو املبــادئ املتعتقــة
نالستوك املسؤول لتدولم سعياً ذل عزيز ذجياد ني ة مفتوحة وممنة ومسـتقرة وميسـرة وسـتمية
م كال كنولوجيا املعتومايف وا ا يف:
ينبي لتدولم متشيا مـا التزاماهتـا مبوجـب مقاصـد ميةـاق األمـم املتحـدةم مبـا
(ذ)
م ذل ،صيااة الستم واألمـن الـدوليوم ذن تعـاون م وضـا و طبيـرب ـدانري لزيـادة ا سـتقرار
واألمــن م اســتخدام كنولوجيــايف املعتوم ـايف وا ــا يفم وذن متنــا املمارســايف املعتــرف
ن رر ا م كال كنولوجيا املعتومايف وا ا يف ذو ال قـد شـكل هتديـدا لتسـالم واألمـن
الدوليو؛
وا
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اطاقــا لتحــاد م والتحــديايف املر بطــة نعــزو ذســبا املــاد ذل ني ــة كنولوجيــا املعتومــايف
وا ا يفم وطبيعة اتائج املاد ومدا ا؛
(ج) ينبي لتدول ذ سـم م عـن عتـمم ناسـتخدام ذقتيمهـا ر كـا ذفعـال اـري
مشروعة دوليا ناستخدام كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف؛
(د) ينبيــ لتـــدول ذن نظـــر م ذف ـــل ســـبل التعـــاون عتـــق بـــادل املعتومـــايفم
ومســـاعدة نع ـــها الـــبع م وؤاكمـــة املســـؤولو عـــن اســـتخدام كنولوجيـــايف املعتومـــايف
وا ـــا يف ألاـــراا ذر انيـــة وذجراميـــةم و نفيـــذ ـــدانري عاوايـــة ذ ـــر لتت ـــدي هلـــذ
التهديدايف؛ وقد تاج الدول ذل النظر فيمـا ذذا كـان مـن ال ـروري وضـا ـدانري جديـدة م
ذا ال دد؛
( ـ) ينبي لتدولم م سـعيها لكفالـة ا سـتخدام ا مـن لتكنولوجيـايف املعتومـايف
وا ا يفم ذن تتزم نقـراري جلنـة حقـوق اإلاسـان  8/20و  13/26نشـأن عزيـز واايـة
حقوق اإلاسـان عتـق اإلاتراـت والتمتـا ـام وقـراري اجلمعيـة العامـة  167/68و 166/69
نشأن املرب م ا وصية م الع ر الرقم م ل مان ا حترام الكامل ملقـوق اإلاسـانم مبـا م
ذل ،املرب م حرية التعبري؛
ينبي ـ ألي دولــة ذن قــومم عــن عتــمم نا ضــطال نــأي اشــاط م كــال
(و)
ـر
كنولوجيا املعتومايف وا ا يف مبا يتعارا ما التزاماهتا مبوجب القااون الدويل والـ
عمدا ناهلياكـل األساسـية امليويـة ذو ذعاقـة اسـتخدام و شـييل ـذ اهلياكـل األساسـية امليويـة
نأي شكل م ر عن قد ا دمايف لتتمهورم ذو دعم ذ األاشطة؛
(ز) ينبي لتدول ذن تخذ التدانري املناسـبة ملمايـة اهلياكـل األساسـية امليويـة مـن
التهديدايف املت تة نتكنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة 199/58
نشأن ذرساني ثقافة عاملية ألمن الف اني املاسو وااية اهلياكل األساسية امليويـة لتمعتومـايفم
والقرارايف األ ر ذايف ال تة؛
(ح) ينبي ـ ذن ســتتيب الــدول لطتبــايف املســاعدة املناســبة املقدمــة مــن الــدول
األ ر ال تعرا ياكتها األساسـية امليويـة ألفعـال ضـارة م كـال كنولوجيـا املعتومـايف
وا ا يف و ينبي لتدول ذي ا ذن سـتتيب لطتبـايف التخفيـف مـن مثـار األاشـطة ال ـارة
م كــال كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يفم املنبةقــة مــن ذقتيمهــام وال ـ ســتهدف اهلياكــل
األساسية امليوية لدول ذ ر م ما ذيالني ا عتبار الواجب ملقوق السيادة؛
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(ط) ينبي لتدول ذن تخذ ا طـوايف املعقولـة ل ـمان سـالمة ستسـتة اإلمـداد مبـا
يشــعر املســتعمتو النــهائيو نالةقــة م منتتــايف كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف وينبي ـ
لتدول ذن سعق ذل منا ااتشـار ذدوايف و قنيـايف كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف ال ـارة
ومنا ا ستعااة ناملهام ا فية هلذ األدوايف والتقنيايف؛
(ي) ينبيـ ـ لتـــدول شـــتيا اإلنـــالس املســـؤول عـــن اقـــاط ال ـــعف املر بطـــة
نتكنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف و بــادل املعتومــايف ذايف ال ــتة عــن العالجــايف املتاحــة
لنقاط ال عف ذ نيرا املد من التهديدايف احملتمتة لتكنولوجيايف املعتومـايف وا ـا يف
عتــق اهلياكــل املســتقتة لتكنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يفم وذمكاايــة الق ــاني عتــق ــذ
التهديدايف؛
ينبي ـ لتــدول ذن قــومم عــن عتــمم نا ضــطال نــأي ذاشــطة ــر نــنظم
(ك)
املعتومــايف املــأذون ــا ألفرقــة ا ســتتانة لتطــوارئ (والــ عــرف ذحيااــا نأفرقــة الت ــدي
لتطــوارئ املاســونية ذو ذفرقــة ا ســتتانة ملــواد الف ــاني اإللكتــروين) ألي دول ذ ــر م ذو
دعم ذي ذاشطة من ذا القبيل و ينبيـ ألي دولـة ذن سـتخدم ذفرقـة ا سـتتانة لتطـوارئ
املأذون ا لتمشاركة م ذاشطة دولية ضارة
 - 14و حظ الفريرب ذاه م حو ذن ذ التدانري قـد كـون ضـرورية مـن ذجـل عزيـز ذجيـاد
ني ة مفتوحـة وممنـة ومسـتقرة وميسـرة وسـتمية م كـال كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يفم
فـ ن نفيــذ ا قــد يكــون ممكنــا عتــق الفــور و اصــة م البتــدان الناميــةم قبــل امل ــول عتــق
القدرايف الكافية
 - 15واظرا ملا لتكنولوجيايف املعتومايف وا
معايري ذضافية عتق مر الوقت

ا يف من

ائ

فريدةم ف اه ميكن وضـا

رانعا  -دانري نناني الةقة
 - 16من شأن عزيز ـدانري ننـاني الةقـة ذن يقـو السـالم واألمـن الـدوليوم ألاـه ميكـن هلـذ
التدانري ذن زيد من التعاون والشفافية والقدرة عتق التنبؤ وا ستقرار فيما نو الـدول وينبيـ
لتــدولم م ذطــار العمــل عتــق ننــاني الةقــة ــدف كفالــة ني ــة ســتمية لتكنولوجيــا املعتومــايف
وا ا يفم ذن أ ذ م اعتبار ا املبـادئ التوجيهيـة املتعتقـة نتـدانري ننـاني الةقـة الـ اعتمـدهتا
ي ــة اــز الســالح م عــام 1988م وذي ـدهتا اجلمعيــة العامــة نتوافــرب ا راني م القــرار 78/43
(حاني) ولتعزيز الةقـة والتعـاون واملـد مـن طـر اشـو الزناعـايفم يوصـ الفريـرب نـأن نظـر
الدول م التدانري الطوعية التالية لبناني الةقة:
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ديــد جهــايف ا ــال مناســبة عتــق كــل مــن ال ــعيدين السياســا والــتقد
(ذ)
لتت دي لتحواد ا طرية م كال كنولوجيا املعتومايف وا ا يفم ووضـا دليـل جلهـايف
ا ال ت،؛
( ) ذاشاني ودعم ا ليـايف والعمتيـايف مـن ذجـل ذجـراني مشـاورايف ثنائيـة وذقتيميـة
ودون ذقتيمية ومتعددة األطرافم حسب ا قت انيم دف عزيـز ننـاني الةقـة نـو الـدول واملـد
من خماطر الت ورايف ا اط ةم والت عيدم والزناعايف الـ قـد نشـأ جـراني حـواد كنولوجيـا
املعتومايف وا ا يف؛
(ج) القيامم عتق ذساي طوع م نالتشتيا عتق ذرساني قواعد الشفافية عتق املستو
الةنــائ ودون اإلقتيمـ واإلقتيم ـ واملتعــدد األطــراف مــن ذجــل زيــادة الةقــة و وجيــه العمــل م
املســتقبل وميكــن ذن يشــمل ذلــ ،التبــادل الطــوع لــاراني واملعتومــايف الوطنيــة نشــأن خمتتــف
اجلوااــب الوطنيــة وعــم الوطنيــة لتتهديــدايف الــ واجــه كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف
واســـتخدامها؛ واقـــاط ال ـــعفم واملهـــام ال ـــارة ا فيـــة ملنتتـــايف كنولوجيـــا املعتومـــايف
وا ا يف؛ وذف ل املمارسايف املتعتقة نأمن كنولوجيا املعتومايف وا ا يف؛ ووضا دانري
لبناني الةقة م املنتديايف اإلقتيميـة واملتعـددة األطـراف؛ واملنظمـايف وا سـترا يتيايف والسياسـايف
والمامج الوطنية ذايف ال تة نأمن كنولوجيا املعتومايف وا ا يف؛
(د) قيام الدولم عتق ذساي طـوع م نعـرا مرائهـا الوطنيـة نشـأن خمتتـف ف ـايف
اهلياكل األساسية ال عتم ا ذايف ذمهية حيويةم وما بذله مـن جهـود وطنيـة ملمايتـهام مبـا م
ذل ،معتومايف عن القوااو والسياسـايف الوطنيـة املتعتقـة حبمايـة البيااـايف واهلياكـل األساسـية
ال دعمها كنولوجيايف املعتومـايف وا ـا يف وينبيـ لتـدول ذن سـعق لتيسـري التعـاون
عم املدود ملعاجلة اقاط ال ـعف الـ عتـري اهلياكـل األساسـية امليويـة الـ تتـاوز املـدود
الوطنية وميكن ذن شمل ذ التدانري ما يت :
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ذاشـــاني مســـتود لتقـــوااو والسياســـايف الوطنيـــة املتعتقـــة حبمايـــة البيااـــايف
واهلياكل األساسية املدعومة نتكنولوجيا املعتومايف وا ـا يف واشـر املـواد
ال عتم مالئمة لتتوزيا عن ذ القوااو والسياسايف الوطنية؛

’‘2

وضـا مليـايف وعمتيـايف عمعــش ناملشـاورايف الةنائيـة ودون اإلقتيميـة واإلقتيميــة
واملتعـــددة األطـــراف املتعتقـــة حبمايـــة اهلياكـــل األساســـية امليويـــة املدعومـــة
نتكنولوجيا املعتومايف وا ا يف؛
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’‘3

وضــا مليــايف قنيــة وقااوايــة ودنتوماســيةم عتــق ذســاي ثنــائ ودون ذقتيم ـ
وذقتيمـ ومتعــدد األطــرافم مــن ذجــل التعامــل مــا الطتبــايف الــواردة نشــأن
كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف؛

’‘4

كنولوجيـــا املعتومـــايف
طورهتـا ليـرا يسـري

اعتمـــاد ر يبـــايف وطنيـــة طوعيـــة لت ـــنيف حـــواد
وا ا يف من حي حتم ـذ املـواد ومـد
بادل املعتومايف نشأن املواد

 - 17وينبي لتدول ذن نظر م ذمكااية وضا دانري ذضافية لبناني الةقـةم مـن شـأهنا ذن عـزز
التعاون الةنائ ودون اإلقتيمـ واإلقتيمـ واملتعـدد األطـراف وميكـن ذن شـمل ـذ التـدانري
ا فاقايف طوعية فيما نو الدول عتق ما يت :
عزيز مليايف التعاون نو الوكا يف املعنية ملواجهة املواد األمنية ذايف ال ـتة
(ذ)
نتكنولوجيا املعتومايف وا ا يفم وذاشاني مليايف قنية وقااواية ودنتوماسية ذضافية لتتعامل ما
الطت بايف املت تة ناهلياكـل األساسـية لتكنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يفم مبـا م ذلـ ،النظـر م
ذمكااية بادل املو فو م كا يف من قبيل مواجهة املواد وذافاذ القااونم حسـب ا قت ـانيم
و شتيا عمتيايف التبادل فيما نو املؤسسايف البحةية واملؤسسايف األكادميية؛
( ) عزيــز التعــاونم نســبل منــها ذاشــاني جهــايف نســيرب لتبــادل املعتومــايف املتعتقــة
نا ستخدام ال ار لتكنولوجيا املعتومايف وا ا يفم ولتقد املساعدة م التحقيقايف؛
(ج) ذاشاني فريرب وطد لتت دي لتطوارئ املاسونية و/ذو ذمـن الف ـاني اإللكتـروين
ذو القيام رديا نتخ ي ي ة معينة لتقيام ذا الدور وقد ود الدول ذن نظر م ذاشـاني ـذ
اهلي ايف م ذطـار عريفهـا لتـهياكل األساسـية امليويـة وينبيـ لتـدول ذن ـدعم و يسـر العمـل
هلا؛
والتعاون فيما نو ذفرقة ا ستتانة الوطنية من ذا القبيل و ي ايف ذ ر مر
وسيا اطاق املمارسـايف ودعمهـا م كـال التعـاون فيمـا نـو ذفرقـة الت ـدي
(د)
لتطــوارئ املاســونيةم مــن قبيــل بــادل املعتومــايف نشــأن مكــامن ال ــعفم وذ ــاط اهلتمــايفم
وذف ــل املمارســايف مــن ذجــل التخفيــف مــن مثــار اهلتمــايفم مبــا م ذلــ ،مــن ــالل نســيرب
ا ســتتانايفم و نظــيم العمتيــايفم ودعــم معاجلــة املــواد املت ــتة نتكنولوجيــا املعتومــايف
وا ا يفم و عزيز التعاون عتق ال عيدين اإلقتيم والقطاع ؛
( ـ) قيـــام الـــدولم نطريقـــة تماشـــق مـــا التزاماهتـــا نـــالقوااو الوطنيـــة والدوليـــةم
نالتعاون ما طتبايف املسـاعدة الـواردة مـن الـدول األ ـر نشـأن التحقيـرب م اجلـرائم املت ـتة
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نتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يفم ذو استخدام ت ،التكنولوجيـايف ألاـراا ذر انيـةم ذو
التخفيف من ا ثار النا ة عن ذاشطة استخدامها ن ورة ضارة ااطالقاً من ذقتيمها
 - 18وم ضــوني و ــرية طــور كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف وحتــم املخــاطر الــ
متهام يكرر الفريرب التأكيد عتـق ذن املاجـة سـتدع عزيـز التوصـل ذل فامهـايف مشـتركة
و كةيف التعاون وم ذا ال ددم يوص الفريـرب نـ جراني حـوار نـو املؤسسـايف عتـق ذسـاي
منتظم شرف عتيه األمم املتحدة ويتسا لعدد كبري من املشاركوم وذجـراني حـوار منـتظم مـن
الل احملافل الةنائية واإلقتيمية واملتعددة األطرافم واملنظمايف الدولية األ ر

امسا  -التعاون واملساعدة الـدوليان عتـق كفالـة األمـن وننـاني القـدرايف م كـال
كنولوجيا املعتومايف وا ا يف
 - 19تحمــل الــدول املســؤولية الرئيســية عــن كفالــة ذمنــها الــوطد وســالمة مواطنيهــام مبــا
يشمل األمن والسالمة م ني ة كنولوجيا املعتومايف وا ا يفم لكن نع الدول قد فتقـر
ذل القــدرة الكافيــة ملمايــة شــبكايف كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف وقــد يــؤدي ااعــدام
القدرايف ذل عري املواطنو واهلياكـل األساسـية امليويـة ألي دولـة لتخطـرم ذو جيعـل منـهام
دون ق دم مالذا ملنفـذي األفعـال ال ـارة ومـن شـأن التعـاون واملسـاعدة الـدوليو ذن يقومـا
نــدور ذساس ـ م متكــو الــدول مــن ــأمو كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف وضــمان
اســتخدامها م األاــراا الســتمية كمــا يعــد قــد املســاعدة لبنــاني القــدرايف م كــال ذمــن
كنولوجيا املعتومايف وا ا يف ضروريا لتحقيـرب األمـن الـدويل مـن ـالل سـو قـدرايف
الدول عتق التعاون والعمل اجلماع وا فـرب الفريـرب عتـق ذاـه ينبيـ لتـدانري ننـاني القـدرايف ذن
سعق ذل عزيز استخدام كنولوجيايف املعتومايف وا ا يف م األاراا الستمية
ــمنها قريــرا عــام 2010
 - 20وذيــد الفريــرب التوصــيايف املتعتقــة نبنــاني القــدرايف ال ـ
و 2013وقد ذوصق قرير  2010نأن عمحدِّد الدول ـدانري قـد الـدعم لبنـاني القـدرايف م
ذقــل البتــدان ــواً ودعــا قريــر عــام  2013اجملتمــا الــدويل ذل العمــل معــا مــن ذجــل قــد
املساعدة من ذجل قيرب ما يت  :سو ذمن اهلياكل األساسية امليويـة لتكنولوجيـا املعتومـايف
وا ا يف؛ و نميـة املهـارايف التقنيـة ووضـا التشـريعايف وا سـترا يتيايف واألطـر التنظيميـة
املناسبة لتوفاني ناملسؤوليايف؛ وسد الفتوة القائمة م ذمـن واسـتخدام كنولوجيـايف املعتومـايف
وا ا يف وشدد الفريرب املايل ذي ا عتق ذن نناني القدرايف يعد ما و ذكةر مـن كـرد اقـل
املعارف واملهارايف من البتدان املتقدمة النمو ذل البتدان الناميةم فبوسا يا البتـدان ذن ـتعتم
من نع ها البع نشأن التهديدايف ال واجهها وكيفية الت دي هلا
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 - 21واستمرارا لتعمل الذي شعم ِر فيه مبوجب قـرارايف األمـم املتحـدة و قارير ـا السـانقةم
مبا م ذل ،قرار اجلمعية العامـة 211/64م املعنـون ’’ ذرسـاني ثقافـة عامليـة كفـل ذمـن الف ـاني
اإللكتروين و قييم اجلهود الوطنيـة الراميـة ذل اايـة اهلياكـل األساسـية امليويـة لتمعتومـايف“م
ينبي ـ لتــدول ذن نظــر م اوــاذ التــدانري التاليــة لتــوفري املســاعدة التقنيــة واري ــا مــن ذشــكال
املساعدة الرامية ذل ننـاني القـدرايف م البتـدان الـ تـاج لتمسـاعدة م كـال ذمـن كنولوجيـا
املعتومايف وا ا يف واستخدامها:
(ذ) املســاعدة م عزيــز مليــايف التعــاون مــا األفرقــة الوطنيــة لتت ــدي لتطــوارئ
هلا؛
املاسونية واهلي ايف األ ر املر
( ) قـــد املســـاعدة والتـــدريب لتبتـــدان الناميـــة لتحســـو األمـــن م اســـتخدام
كنولوجيايف املعتومايف وا ا يفم مبـا م ذلـ ،اهلياكـل األساسـية امليويـةم و بـادل ذف ـل
املمارسايف القااواية واإلدارية؛
(ج) قــد املســاعدة م ذ احــة امل ــول عتــق التكنولوجيــايف املتطــورة الـ عمعتــم
ذساسية ألمن كنولوجيا املعتومايف وا ا يف؛
(د) وضا ذجرانيايف لتمساعدة املتبادلة م ا ستتانة لتحـواد ومعاجلـة املشـاكل
عتق املد الق ري فيما يتعترب نأمن الشبكايفم مبا م ذل ،ذجرانيايف قد املساعدة العاجتة؛
( ـ) يســري التعــاون عــم املــدود ملعاجلــة مكــامن ال ــعف م اهلياكــل األساســية
امليوية ال تتاوز املدود الوطنية؛
(و) وضا استرا يتيايف لتحقيـرب ا سـتدامة م اجلهـود املبذولـة لبنـاني القـدرايف م
كال كنولوجيا املعتومايف وا ا يف؛
(ز) ذعطـــاني األولويـــة لتتوعيـــة نـــأمن كنولوجيـــا املعتومـــايف وا ـــا يف وننـــاني
القـدرايف م ا طـط وامليزاايـايف الوطنيـةم وو ــي املكـان املناسـب هلـا م التخطـيط لتتنميــة
واملساعدة وميكن ذن يشـمل ذلـ ،نـرامج لتتوعيـة نـأمن كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يفم
كون معم مَّمة لتةقيف وذعالم فراد املواطنو وميكن نفيذ ذ المامج نالتزامن ما اجلهـود
ال بذهلا املنظمايف الدوليةم مبـا م ذلـ ،األمـم املتحـدة والوكـا يف التانعـة هلـام ناإلضـافة ذل
القطا ا اصم واألوساط األكادمييةم ومنظمايف اجملتما املدين؛
(ح) التشتيا عتق املزيد من العمـل م كـال ننـاني القـدرايفم مةـل الطـب الشـرع
ذو م التــدانري التعاوايــة الراميــة ذل الت ــدي ســتخدام اجملــرمو ذو ا ر ــانيو لتكنولوجيــايف
املعتومايف وا ا يف
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 - 22وسيكون من املفيـد وضـا اعمهـج ذقتيميـة لبنـاني القـدرايفم ناعتبـار ذهنـا ميكـن ذن راعـ
جوااب ثقافية وجيرافية وسياسية واقت ـادية واجتماعيـة ؤـددةم وذن تـي نالتـايل وضـا هنـج
يتوانيم معها
 - 23ول ــاب ننــاني القــدرايف م كــال ذمــن كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يفم قــد نظــر
البتــدان م وضــا مبــادرايف لتتعــاون الةنــائ واملتعــدد األطــراف قــوم عتــق عالقــايف الشــراكة
القائمة نو الدول ومن شأن ـذ املبـادرايف ذن سـاعد عتـق سـو البي ـة مـن ذجـل التبـادل
الفعال لتمسـاعدة نـو الـدول م اسـتتانتها ملـواد الف ـاني اإللكتـروينم وميكـن ذن زيـد م
طوير ــا املنظمــايف الدوليــة املخت ــةم مبــا فيهــا األمــم املتحــدة ووكا هتــام ف ــال عــن القطــا
ا اصم واألوساط األكادمييةم ومنظمايف اجملتما املدين

سادسا  -كيفيــة ااطبــاق القــااون الــدويل عتــق اســتخدام كنولوجيــايف املعتومــايف
وا ا يف
 - 24ذكر قرير عام  2013ذن ذحكـام القـااون الـدويلم و سـيما ميةـاق األمـم املتحـدةم
قانتة لتتطبيرب وضرورية فيما يتعترب ناحملافظة عتـق السـالم واألمـن الـدوليوم و عزيـز ذجيـاد ني ـة
مفتوحة وممنة ومسـتقرة وميسـرة وسـتمية م كـال كنولوجيـا املعتومـايف وا ـا يف وقـد
اظر الفريرب املايلم عمال نالو يـة املنوطـة نـهم م قانتيـة طبيـرب القـااون الـدويل عتـق اسـتخدام
الدول لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف
 - 25ويعد التزام الدول نالقااون الدويلم و سيما التزاماهتا مبوجب ميةـاق األمـم املتحـدةم
مبةانة ذطار ذساس لتوجيه ما قوم نه من ذجرانيايف م كال استخدام كنولوجيـايف املعتومـايف
وا ا يفم ولتعزيز ذجياد ني ة مفتوحة وممنة ومستقرة وميسرة وسـتمية م كـال كنولوجيـا
املعتومايف وا ا يف وهلـذ ا لتزامـايف ذمهيتـها اجلو ريـة م حبـ و طبيـرب القـااون الـدويل
عتق استخدام الدول لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف
 - 26ولد النظـر م طبيـرب القـااون الـدويل عتـق اسـتخدام الـدول لتكنولوجيـا املعتومـايف
وا ا يفم حـدد الفريـرب التـزام الـدول ناملبـادئ التاليـة مـن مبـادئ امليةـاق وذحكـام القـااون
الدويل األ ر ناعتبار ا ذايف ذمهية جو ريـة :السـيادة واملسـاواة؛ و سـوية املنازعـايف الدوليـة
نالوســائل الســتمية عتــق وجــه جيعــل الســالم واألمــن الــدوليوم والعــدلم عرضــة لتخطــر؛
وامتنا الدول م عالقاهتا الدوليـة عـن التهديـد ناسـتخدام القـوة ذو اسـتخدامها ضـد السـالمة
اإلقتيميـة ذو ا سـتقالل السياسـ ألي دولـةم ذو عتـق ذي وجـه م ـر يتفـرب ومقاصـد األمــم
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املتحدة؛ واحتـرام حقـوق ا إلاسـان واملريـايف األساسـية؛ وعـدم التـد ل م الشـؤون الدا تيـة
لتدول األ ر
 - 27وينطبرب مبدذ سيادة الدول والقواعد واملبادئ ال نبا مـن مفهـوم السـيادة عتـق ذدارة
الــدول لراشــطة املت ــتة نتكنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف وعتــق و يتــها الق ــائية عتــق
ياكتها األساسية دا ل ذقاليمها
 - 28ونناني عتـق عمـل الفـريقو السـانقوم واسترشـادا نأحكـام امليةـاق والو يـة الـواردة م
قرار اجلمعية العامة  243/68م يعرا الفريـرب املـايل ا راني التاليـة اـري امل ـرية نشـأن كيفيـة
ااطباق القااون الدويل عتق استخدام الدول لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف:
وا

تمتا الدول نالو ية الق ائية عتق اهلياكـل األساسـية لتكنولوجيـا املعتومـايف
(ذ)
ا يف املوجودة دا ل ذقاليمها؛

( ) عتــــق الــــدول ذن راعــ ـ م لــــد اســــتخدامها لتكنولوجيــــايف املعتومــــايف
وا ا يفم ضـمن مبـادئ ذ ـر مـن مبـادئ القـااون الـدويلم سـيادة الـدولم واملسـاواة م
الســيادةم و ســوية املنازعــايف نالوســائل الســتميةم وعــدم التــد ل م الشــؤون الدا تيــة لتــدول
األ ـــر و نطبـــرب ا لتزامـــايف القائمـــة مبوجـــب القـــااون الـــدويل عتـــق اســـتخدام الـــدول
لتكنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف جيــب ذن متتةــل الــدول لتزاماهتــا مبوجــب القــااون
الدويل ناحترام وااية حقوق اإلاسان واملريايف األساسية؛
(ج) وذذ يشــدد الفريــرب عتــق طتعــايف اجملتمــا الــدويل فيمــا يتعتــرب نا ســتخدام
الستم لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف قيقـا لت ـاب العـام لتبشـريةم وذذ يشـري ذل ذن
ذحكام امليةاق نطبرب م كمتهام ف اـه ينـو نـاملرب األصـيل لتـدول م ذن تخـذ مـن التـدانري مـا
يتسرب وذحكام القـااون الـدويلم عتـق النحـو املعتـرف نـه م امليةـاق ويقـر الفريـرب ناملاجـة ذل
املزيد من الدراسة نشأن ذ املسألة؛
(د) يشري الفريرب ذل املبـادئ القااوايـة الدوليـة املعمـول ـام مبـا م ذلـ،م حسـب
ا قت انيم مبادئ اإلاسااية وال رورة والتناسب والتميز؛
( ـ) جيــب عتــق الــدول ذ ســتخدم وســائل اــري مباشــرة ر كــا األفعــال اــري
املشروعة دوليا ناستخدام كنولوجيايف املعتومـايف وا ـا يفم وذن سـعق ذل ضـمان عـدم
استخدام ذراضيها من جااب اجلهايف الفاعتة من اري الدول ر كا ذ األفعال؛
(و) جيب عتق الدول الوفاني نالتزاماهتا الدولية فيمـا يتعتـرب ناألفعـال اـري املشـروعة
دوليا ال نسب ذليها مبوجب القااون الدويل وما ذل،م ف ن اإلشـارة ذل ذن النشـاط املتعتـرب
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نتكنولوجيا املعتومايف وا ا يف ااطترب نطريقة ذو نأ ر من ذقتيم دولة ما ذو مـن اهلياكـل
األساسية لتكنولوجيا املعتومايف وا ا يف ا اصة ـذ الدولـة قـد كـون كافيـة م حـد
ذاهتا لعـزو النشـاط ذل تـ ،الدولـة و حـظ الفريـرب ذن ا هتامـايف نتنظـيم و نفيـذ ذفعـال اـري
مشروعة ال رفا ضد دول ينبي ذن كون مدعمة نالما و
 - 29و حــظ الفريــرب ذن التفامهــايف املشــتركة نشــأن كيفيــة ااطبــاق القــااون الــدويل عتــق
استخدام الدولة لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يف هلا ذمهيتها م عزيـز ذجيـاد ني ـة مفتوحـة
وممنة ومستقرة وميسرة وستمية م كال كنولوجيا املعتومايف وا ا يف

سانعا  -استنتاجايف و وصيايف نشأن العمل م املستقبل
 - 30ذحرز قدم كـبري م اإلقـرار ناملخـاطر الـ تهـدد السـالم واألمـن الـدوليو مـن جـراني
ا ســـتخدام ال ـــار لتكنولوجيـــايف املعتومـــايف وا ـــا يف وذذ يســـتم الفريـــرب نـــأن ـــذ
التكنولوجيايف ميكن ذن كون قوة دافعـة م التعتيـل نالتقـدم نااـا التنميـةم ومبـا يتمشـق مـا
املاجة ذل املفاظ عتق قانتية ا ال اإللكتـروين عتـق ال ـعيد العـامل والتـدفرب املـر وا مـن
لتمعتومايفم فقد رذ نأاه من املفيد ديد التدانري املمكن اواذ ا م ذطار مـا يعم ـطتا نـه مـن
عمل م املستقبلم و دانري شملم عتق سبيل املةال امل رم ما يت :
مواصتة قيام الدولم عتق حنو اع وفرديم نوضا مفا يم لتسـالم واألمـن
(ذ)
الدوليو م كال ذمن استخدام كنولوجيايف املعتومـايف وا ـا يف عتـق املسـتويو القـااوين
والتقد وعتق مستو السياسايف العامة؛
( ) زيادة التعاون عتق ال عيدين اإلقتيم والدويل لتعزيز التفا م املشـترك نشـأن
املخــاطر احملتمتــة عتــق الســتم واألمــن الــدوليوم والنا ــة عــن ســوني اســتخدام كنولوجيــايف
املعتومــايف وا ــا يفم وعتــق ذمــن اهلياكــل األساســية امليويــة ال ـ ــدعمها كنولوجيــايف
املعتومايف وا ا يف؛
 - 31وم حو تحمل الـدول املسـؤولية الرئيسـية عـن كفالـة ني ـة ممنـة وسـتمية لتكنولوجيـا
املعتومايف وا ا يفم ف ن التعاون الدويل الفعال سيستفيد من ديد مليايف ملشـاركة القطـا
ا اص واألوساط األكادميية ومنظمايف اجملتما املدين م ذ العمتية نالشكل املناسب
 - 32و شمل اجملا يف ال قد يكون مـن املفيـد ذجـراني املزيـد مـن البحـ والدراسـة نشـأهنا
املفا يم ذايف ال ـتة ناسـتخدام الـدول لتكنولوجيـايف املعتومـايف وا ـا يف ومعهـد األمـم
املتحدة لبحو از السالحم الذي خيدم يا الدول األع انيم و ذحـد ـذ الكيااـايف الـ
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ميكــن ذن يطتــب منــها ا ضــطال نالدراســايف ذايف ال ــتة ناملوضــو م شــأاه م ذلــ ،شــأن
مراكز التفكري ومؤسسايف البحو األ ر
 - 33وينبي لرمم املتحدة ذن قوم ندور رئيس م عزيز املوار نشـأن ذمـن كنولوجيـايف
املعتومــايف وا ــا يف لــد اســتخدامها مــن جااــب الــدولم وم وضــا فامهــايف مشــتركة
نشـأن طبيـرب ذحكــام ومعـايري وقواعــد القـااون الـدويل ومبــادئ السـتوك املســؤول مـن جااــب
الدول وميكن مواصتة األعمال نـالنظر م اوـاذ مبـادرايف إلجـراني حـوار دويل و بـادل لـاراني
نشــأن املســائل املت ــتة نــأمن كنولوجيــا املعتومــايف وا ــا يف و ينبيـ هلــذ اجلهــود ذن
شــكل ازدواجيــة م عمــل املنظمــايف واحملافــل الدوليــة األ ــر الـ تنــاول مســائل مــن قبيــل
استخدام كنولوجيـايف املعتومـايف وا ـا يف م نفيـذ ذعمـال ذجراميـة وذر انيـةم وحقـوق
اإلاسانم وحوكمة اإلاترات
 - 34وذشــار الفريــرب ذل ذمهيــة النظــر م ذن ــدعو اجلمعيــة العامــة ذل عقــد اجتمــا لفريــرب
جديــد لتخـــماني املكــوميو نشـــأن التطــورايف م ميـــدان املعتومــايف وا ـــا يف الســـتكية
والالســتكية م ســياق األمــن الــدويلم م عــام 2016م ملواصــتة القيــامم نيــرا عزيــز الفهــم
امل شتركم مبواصتة دراسة التهديدايف القائمة واحملتمتة م كال ذمن املعتومايف والتدانري التعاوايـة
املمكنـــة لتت ـــدي هلـــام ف ـــال عـــن كيفيـــة ااطبـــاق القـــااون الـــدويل عتـــق اســـتخدام الـــدول
لتكنولوجيايف املعتومايف وا ا يفم مبا م ذل ،املعـايري والقواعـد واملبـادئ املتعتقـة نسـتوك
الدول املسؤولم و دانري نناني الةقة و عزيز القدرايف
 - 35ويقـر الفريـرب نـاجلهود القيمـة الـ نذلتـها املنظمـايف الدوليـة واجملموعـايف اإلقتيميــة م
كال ذمن كنولوجيا املعتومايف وا ا يف وينبي ملا قوم نه الدول من ذعمـال نشـأن ذمـن
اســتخدام كنولوجيــايف املعتومــايف وا ــا يف ذن راعـ ــذ اجلهــودم كمــا ينبيـ لتــدول
األع ــاني ذن قــومم عنــد ا قت ــانيم نتشــتيا ذاشــاني منــانر جديــدة ثنائيــة وذقتيميــة ومتعــددة
األطراف لتحوار والتشاور ونناني القدرايف
 - 36ويوص الفريرب الـدول األع ـاني نـالنظر الفعتـ م التوصـيايف الـواردة م ـذا التقريـر
نشــأن كيفيــة املســاعدة م هتي ــة ني ــة مفتوحــة وممنــة ومســتقرة وميســرة وســتمية لتكنولوجيــا
املعتومايف وا ا يفم و قييم سبل مواصتة طوير ذ التوصيايف و نفيذ ا
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املرفرب

قائمــة ذع ــاني فريــرب ا ــماني املكــوميو املعــد نــالتطورايف م ميــدان املعتومــايف
وا ا يف الستكية والالستكية م سياق األمن الدويل
نيالروي
ذلياكساادر شاسنوسك (الدور ان الةالةة والرانعة)
اائب رئي ذدارة األمن الدويل و ديد األستحةم وزارة ا ارجية
السفري فالدميري ن جرياسيموفيتش (الدورة األول)
رئي

ذدارة األمن الدويل و ديد األستحةم وزارة ا ارجية

ذيفان ارينيفيتش (الدورة الةااية)
مستشار نالبعةة الدائمة لبيالروي لد األمم املتحدة
المازيل
كارلوي لوي

دااتاي كو ينهو نرييز

وزيرم مدير مكتب اائب الوزير لتشؤون السياسيةم وزارة العالقايف ا ارجية
ال و
ايتاو وو (الدور ان الةالةة والرانعة)
منسقة شؤون الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية
كواغ فو (الدور ان األول والةااية)
منسقة شؤون الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية
كولومبيا
ور

فرااادو نيهاراو

مدير معايري و يكل كنولوجيا املعتومايفم وزارة كنولوجيا املعتومايف وا
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م ر
سام ذنو العينو
السفريم اائب مساعد وزير ا ارجية لشؤون از السالحم واألمن الدويلم
وا ستخدامايف الستمية لتطاقة النوويةم وزارة ا ارجية
عمرو اجلويت (الدورة الةالةة)
وزيرم البعةة الدائمة مل ر لد األمم املتحدة
ذستوايا
مارينا كاجلورااد
وكيتة الوزارة واملستشارة القااوايةم وزارة ا ارجية
فراسا
فتوراا ما)ان
سفريةم منسقة شؤون ذمن الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية
ليواارد رو اد (الدورة األول)
ذدارة الشؤون ا سترا يتية واألمن واز السالحم وزارة ا ارجية
ذملاايا
كارسنت ااير
رئي مو ف نسيرب شؤون الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية ا ادية
اااا
مارك  -ذوليفر كيفور
ع و كت ذدارة اهلي ة الوطنية لال ا يف
ذسرائيل
ذيدو مويد
منسرب شؤون ذمن الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية
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اليانان
اكاش ذوكادا (الدور ان الةالةة والرانعة)
السفري املسؤول عن شؤون األمم املتحدة والسفري املسؤول عن سياسية الف اني
ا لكتروينم اائب املدير العامم مكتب السياسة ا ارجيةم وزارة ا ارجية
ذكريا كواو (الدورة الةااية)
السفري املسؤول عن شؤون األمم املتحدة والسفري املسؤول عن سياسة الف اني
ا لكتروينم اائب املدير العامم مكتب السياسة ا ارجيةم وزارة ا ارجية
اكاو ذميافوكو (الدورة األويل)
كبري املفاوضو م شؤون األمن الدويلم مكتب السياسة ا ارجيةم وزارة ا ارجية
كينيا
كاثرين ايتاو
ذمينة شؤون كنولوجيا املعتومايف وا
والتكنولوجيا

ا يفم وزارة اإلعالم وا

ا يف

ماليزيا
اور ايواا عبد الكر (الدورة الرانعة)
ذمينة مساعدة رئيسيةم شعبة األمن الف ائ وا لكتروينم كت

األمن القوم

ؤمد شا اوري نن ؤمد زين (الدورايف األول والةااية والةالةة)
وكيل الوزارةم شعبة األمن الف ائ وا لكتروينم كت األمن القوم
املكسي،
ذداار زوريتا
متحرب موفد ذل الو يايف املتحدة األمريكية وكندام ي ة األمن القوم املكسيكية -
الشرطة ا ادية
ناكستان
ذوصاف عت (الدورايف األويل والةااية والرانعة)
املديرة العامةم الفر التقدم شعبة التخطيط ا سترا يت م مقر ي ة األركان
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تيل امش (الدورة الةالةة)
وزيرم البعةة الدائمة لباكستان لد األمم املتحدة
هورية كوريا
شول يل (الدور ان الةااية والرانعة)
املديرم شعبة األمن الدويلم وزارة ا ارجية
يواشيول يااغ (الدور ان األول والةالةة)
مستشارم سفارة هورية كوريا م املمتكة البتتيكية وا اد األورو
ا اد الروس
ذادريه ف كرو سكيخ
املمةل ا اص لرئي ا اد الروس لتتعاون الدويل م ذمن املعتومايفم سفري متتول
ذسباايا
ريكاردو مور (الدورة الرانعة)
سفري متتول لشؤون الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية والتعاون ا ارج
ذليسيا مورال (الدورايف األول والةااية والةالةة)
سفرية متتولة لشؤون الف اني اإللكتروينم وزارة ا ارجية والتعاون ا ارج
املمتكة املتحدة لميطاايا العظمق وذيرلندا الشمالية
ذوليفيا نريستون
مساعدة املديرم مكتب ذمن الف اني اإللكتروين و أمو املعتومايفم مكتب كت الوزراني
الو يايف املتحدة األمريكية
ميشيل س ماركوف
اائبة منسرب مسائل الف اني ا لكتروينم مكتب منسرب شؤون الف اني اإللكتروينم
مكتب وزير ا ارجيةم وزارة ا ارجية
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