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  األعضاءالردود الواردة من الدول  
 

 فنـزويال  
 ]سبانيةإلبا: األصل[

 ]٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨[
ترى حكومة مجهورية فنـزويال البوليفارية أن أي انتهاك ألمن املعلومـات ينـاقض حـق                - ١

ويف هـذا السـياق، يـأيت اسـتخدام وســائط     . الـدول يف ممارسـة سـيادهتا بصـورة كاملـة وشــرعية     
ة االســتقرار السياســي واالقتصــادي مناقضــا للقــيم  وتكنولوجيــات املعلومــات ألغــراض زعزعــ 

 .األساسية للدميقراطية
فهو، مـن جهـة، يـؤمن غطـاء ومحايـة           . من هنا، يكتسي أمن املعلومات طابعا مزدوجا       - ٢

أمـا االسـتخدام غـري      . هلذه املعلومات، ويكفل مـن جهـة أخـرى، ُحسـن اسـتخدامها وصـحتها              
علومات واالتصاالت السلكية والالسلكية أو ملـوارد       املشروع وعدم االستخدام املتعمد لنظم امل     

 .املعلومات هبدف زعزعة االستقرار فهو ميثل عامل إخالل يف سياق األمن الدويل
إن اجلمهورية الفرتويلية البوليفارية تشاطر صياغة املبادئ الدولية اليت ترمـي إىل تعزيـز               - ٣

 العاملية الـيت تعمـل علـى إتاحـة أو تيسـري             أمن نظم املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية     
 .مكافحة اإلرهاب واجلرمية يف جمال املعلومات، دون مساس بسيادة الدول
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 املكسيك  
 ]سبانيةإلبا: األصل[

 ]٢٠٠٤أغسطس / آب١٨[
لقــد أدى التطــور املفــاجئ يف نظــم املعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية يف     - ١

ة اجملتمع الدويل على واقـع آخـر يواكـب هـذا التطـور يتمثـل يف نشـوء         احلقبة املعاصرة إىل توعي   
ــراق احلــدود          ــوع أدى إىل اخت ــنظم بشــكل واســع ومتن ــذه ال ــني مســتخدمي ه ــتني ب ــرابط م ت

 .اإلقليمية والقانونية للدول
وقد أدى هذا املستوى من الترابط إىل إحداث درجة مباشرة متماثلـة مـن اهلشاشـة يف            - ٢

 والدويل، مبا يؤكـد أن املعلومـات ونظـم االتصـاالت السـلكية والالسـلكية            سياق األمن الوطين  
 .تشكل مادة استراتيجية تؤثر تأثريا هاما يف الظروف السلمية واألمنية الدولية

ترى املكسيك أن التدابري اليت يتعني اختاذها من أجل احلـد مـن األخطـار الـيت تنشـأ يف            - ٣
 ضـرورة احلفـاظ علـى حريـة تـداول املعلومـات وتعزيـز        هذا السياق، إىل جانب انسـجامها مـع   

تطور هذه العناصر يف األغـراض السـلمية، جيـب أن تعـود بفوائـد ملموسـة علـى نـزع السـالح             
وعدم االنتشـار، والتقريـب بـني األمـم، فضـال عـن تشـجيع مزيـد مـن التعـاون الـدويل يف هـذا                          

 .اجملال
تصـاالت السـلكية والالسـلكية مـن منظـور          وينبغي يف تقديرنا النظر إىل املعلومات واال       - ٤

فإيقــاع تقــدم التطــور العلمــي والتكنولــوجي، إذ ســاهم يف إجيــاد فجــوة بــني   . متحــرك وفعــال
القواعد اليت ينبغي التقيد هبـا والقـدرة احلقيقيـة هلـذه الـنظم، إمنـا أدى مباشـرة أيضـا إىل ازديـاد                        

 .األخطار احملتملة واحلقيقية يف جمال أمن املعلومات
ونظرا للطابع امللح هلـذا املوضـوع وأمهيـة النظـر يف املفـاهيم الـيت تتـيح لنـا حتديـد هـذه                    - ٥

الظاهرة مبزيد من الدقة بغية مواجهتها بصورة مالئمة، تشجع املكسيك العمـل الـذي اسـتهلته                
فرباير من هذا العام هبدف إنشاء فريق خرباء حكوميني يتعـاون مـع األمـني العـام        /هي يف شباط  

 املتحــدة يف صــياغة دراســة تتصــل بــالنظر يف األخطــار احلقيقيــة واحملتملــة يف ســياق أمــن  لألمــم
املعلومات، ويف تدابري التعاون املمكنة ملواجهة هذه األخطار، فضال عن املفـاهيم الدوليـة ذات               
الصلة الرامية إىل تعزيز أمن النظم العاملية للمعلومات واالتصاالت السـلكية والالسـلكية، علـى               

ويف هـذا الصـدد، نأمـل    . ٥٨/٣٢ من منطوق القـرار      ٢ و   ٤و ما هو مشار إليه يف الفقرتني        حن
أن يتضمن التقرير املزمع تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني توصـيات هبـذا الشـأن وأن                  

 .يتم إحراز تقدم يف التعريف املفاهيمي والقانوين للموضوع
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لتطورات واملناقشات اليت جـرت بشـأن هـذا املوضـوع     هلذه الغاية، ترى املكسيك أن ا      - ٦
يف إطار اللجان األخرى التابعـة للجمعيـة العامـة، واألحكـام ذات الصـلة الـواردة يف الصـكوك                    
الدولية النافذة، فضـال عـن أوجـه التقـدم الـذي أحرزتـه املنظمـات الدوليـة األخـرى، مـن قبيـل                  

 واملعلومـات وجمتمـع املعلومـات، سـيكون     سكو، يف جمال األمن الدويل واإلرهاب الـدويل       ياليون
 .هلا فائدة كبرية

ــالفقرة   - ٧ ــا يتعلـــق بـ ــية ألمـــن   ٣ويف مـ ــايري األساسـ ــة بتحديـــد املعـ  مـــن املنطـــوق املتعلقـ
ــه يف نظــم املعلومــات واالتصــاالت        ــأذون ب ــدخل غــري امل ــق بالت ــا يتعل املعلومــات، وال ســيما م

دام غري املشروع هلذه النظم واملوارد، تشـدد   السلكية والالسلكية وموارد املعلومات أو االستخ     
املكســيك علــى أن مفهــوم التــدخل غــري املــأذون بــه قــد يفضــي إىل تشــوش غــري مرغــوب فيــه، 
حيــث أنــه ينطــوي علــى مغــزى مــرتبط بأفعــال تقــوم هبــا دول معينــة تتــذرع بأســباب إنســانية   

أو بالتنسـيق مـع دول      وأسباب أخرى قابلة للنقاش تؤدي هبا إىل التدخل، سواء بصـورة فرديـة              
 .أخرى، يف شؤون دول ثالثة

ويف هذا الصـدد، قـد يكـون مـن األفضـل التخلـي عـن هـذا املفهـوم واالستعاضـة عنـه                         - ٨
، إشـارة إىل    �الوصـول غـري املشـروع     �، أو إمـا ببسـاطة       �الوصول غـري املسـموح بـه      �مبفهوم  

 .ظم املعلوماتاألفعال اليت يقوم هبا بعض األشخاص أو الكيانات يف ما يتعلق بن
وإزاء القلق الواضح بشأن مشاكل األمن املتأتية من احتمـال هشاشـة نظـم املعلومـات                  - ٩

ــدان، فضــال عــن اســتخدام املعلومــات واالتصــاالت         ــدفاع يف بعــض البل ــرامج ال ــيت حتكــم ب ال
السلكية والالسلكية من جانب إرهابيني أو ألغراض الردع، تؤكد املكسيك جمـددا أن احلـوار               

اوض والتعــاون الــدويل والقــانون الــدويل تشــكل وحــدها القنــوات الــيت ميكــن بواســطتها  والتفــ
جتنب أن تؤدي التدابري املتخذة للتصدي ملشـاكل أمـن املعلومـات إىل املسـاس بـأي شـكل مـن                     

 .األشكال حبرية املعلومات واالتصاالت
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 الواليات املتحدة األمريكية  
 ]نكليزيةالبا: األصل[

 ]٢٠٠٤يوليه / متوز١٣[
يتسم أمن شبكات املعلومـات وهياكلـها األساسـية باألمهيـة لكفالـة موثوقيـة شـبكات                  

املعلومــات الوطنيــة والعامليــة هــذه وتوافرهــا وســالمتها، حيــث أن الــدول ومواطنيهــا يعتمــدون 
واملسـألة الـيت يـتعني أن       . عليها بشكل متزايد يف توفري اخلـدمات األساسـية واألمـن االقتصـادي            

كيفية عمل الدول فرديا ومجاعيا لتعزيز أمن شبكات املعلومات وهياكلها األساسـية            تعاجل هي   
 .ومنع اهلجمات اليت تؤدي إىل إضعافها

ويرى بعـض الـدول إمكانيـة بلـوغ ذلـك اهلـدف عـن طريـق إبـرام اتفاقيـة دوليـة تقيـد                          
ت ضـمنا   وتنطوي هذه املقترحـا   . تطوير أو استخدام طائفة واسعة من تكنولوجيات املعلومات       

علــى ختويــل احلكومــات احلــق يف املوافقــة علــى املعلومــات الــيت تنقــل إىل إقليمهــا الــوطين مــن    
 .خارج حدودها أو رفضها إذا ما اعُتربت مسببة لالضطرابات سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا

وال ترى الواليات املتحدة أن هذا النهج يسهم يف حتقيق أهداف تعزيـز أمـن شـبكات                  
 واالتصاالت العامليـة، وإمنـا هـو خيـالف مبـدأ حريـة تـدفق املعلومـات احليويـة األمهيـة                 املعلومات

جيـب أال ميـس حبريـة أي فـرد يف اسـتقاء             � أمـن املعلومـات   �وتنفيذ  . لنماء وتطور الدول كافة   
ق أي وسـيط مـن وسـائط اإلعـالم،          املعلومات واألفكـار وتلقيهـا وإشـراك الغـري فيهـا عـن طريـ              

كترونية، ودون تقيـد باحلـدود اجلغرافيـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه                ط اإلل يف ذلك الوسائ   مبا
 . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٩يف املادة 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تــرى الواليــات املتحــدة بــأن اخلطــر الرئيســي علــى األمــن     

نظمـة، وفـرادى    احلاسويب منشأه اهلجمات املتصلة اليت يشـنها اجملرمـون الضـالعون يف اجلرميـة امل              
ومـن هـذا املنظـور، فـإن        . قراصنة احلاسوب، واألطراف من غري الدول، مبـن فـيهم اإلرهـابيون           

أفضــل الســبل حلمايــة الفضــاء احلاســويب ميكــن أن تتمثــل يف التركيــز يف آن واحــد علــى جتــرمي   
ممة الدول إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومـات وعلـى التنفيـذ الـوطين املنـهجي للتـدابري املصـ                 

ملنع اإلضرار باهلياكل األساسـية للمعلومـات احليويـة أيـا كـان مصـدر اخلطـر، وهـو مـا تسـميه                       
وحســب هــذا التصــور، تــدرك مجيــع  . الواليــات املتحــدة إنشــاء ثقافــة عامليــة لألمــن احلاســويب 

ــر النشــاط التجــاري، واجملتمــع املــدين   (األطــراف  ــة، ودوائ ــا  ) احلكوم مســؤولياهتا وتعمــل وفق
 .فالة األمن احلاسويبألدوارها لك
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وفيما يتعلق بالتطبيقات العسكرية لتكنولوجيا املعلومات، فإن إبرام اتفاقيـة دوليـة أمـر               
وقــانون الصــراعات املســلحة ومبــادؤه القائمــة علــى الضــرورة والتناســب  . ال ضــرورة لــه البتــة

 .واحلد من األضرار التبعية، حيكم بالفعل استخدام هذه التكنولوجيات
 حتقيق األمن احلاسويب عن طريق الوقاية

ميكــن للــدول حتقيــق هــدف األمــن احلاســويب علــى أفضــل وجــه إذا مــا عملــت علــى      
وينبغي لكـل   . الصعيد الوطين وتعاونت دوليا لتعزيز أمن هياكلها األساسية للمعلومات احليوية         

 :دولة أن تضع برناجما وطنيا حيقق ما يلي
ــها األساســية   التثقيــف بأفضــل املمارســات يف  �   جمــال أمــن شــبكات املعلومــات وهياكل

 وتعزيز الوعي هبا،
 التجرمي الفعال إلساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات، � 
التشجيع على قيـام شـراكة بـني احلكومـة ودوائـر الصـناعة لتـوفري حـوافز لكفالـة أمـن                       � 

 شبكاهتا الوطنية،
بة هلــا وإجـراءات لتقاســم املعلومــات  إنشـاء قــدرة وطنيـة لإلنــذار بــاحلوادث واالسـتجا    � 

 .وطنيا ودوليا على السواء
لـدى مجيـع أصـحاب    � ثقافـة أمـن حاسـويب   �وينبغي لكـل دولـة التركيـز علـى إنشـاء        

املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات، ودوائـر النشـاط التجـاري، واملـواطنني، وعلـى التعـاون فيمـا                   
 .اسويببني الدول سعيا إىل إنشاء ثقافة عاملية لألمن احل

وينبغي لتقرير فريق اخلرباء احلكوميني أن يشدد على النُُّهج الواردة يف قـراري اجلمعيـة             
مكافحـة إسـاءة    �، اللذين حيمالن كليهمـا العنـوان        ٥٦/١٢١  و ٥٥/٦٣العامة لألمم املتحدة    

إنشـاء ثقافـة    � املعنـون    ٥٧/٢٣٩، والقـرار    �استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجراميـة     
وميكـن أن يســتفيد التقريـر مــن هـذه الــنُُّهج بـإدراج عبــارات     . �يـة عامليــة للفضـاء احلاســويب  أمن

 اجلهود أن تسـتفيد     هلذهوميكن  . تعزز مبادئ األمن احلاسويب يكون األعضاء قد أقروها بالفعل        
من اجلهود املتعددة األطراف اليت بذلت مؤخرا لتعزيز األمن احلاسـويب اإلقليمـي، مثـل اجلهـود           

ــيت ــاون االقتصــادي آلســيا       ال ــدى االتصــاالت الســلكية والالســلكية لرابطــة التع ــذلت يف منت  ب
واحملــيط اهلــادئ، ومنظمــة الــدول األمريكيــة، ومــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات،  

 .وجمموعة البلدان الصناعية الثمانية
املعلومـات الوطنيـة   واألخطار املكلفة على سالمة وتـوافر اهلياكـل األساسـية لشـبكات            

ومن منظور الواليات املتحـدة،     . والعاملية تنبع يف الغالب األعم من إساءة االستخدام اإلجرامية        
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من األمور اليت تتسم بأمهية أكرب كثريا اختاذ احلكومـات خطـوات لكفالـة إمكانيـة التحقيـق يف                   
وهلذا السـبب، وقعـت     . مةأعمال هؤالء األفراد الذين يقومون هبذا النشاط وتقدميهم إىل احملاك         

 دولة أخرى اتفاقية جملـس أوروبـا للجرميـة احلاسـوبية الـيت تـوفر مبـادئ        ٣٤الواليات املتحدة و 
ويتوقـع جملـس    . توجيهية من أجل التشريعات الوطنية والتعاون عرب احلدود على إنفـاذ القـانون            

انظـر املـادة   (لـس أوروبـا   أوروبا فتح االتفاقية أمام البلدان من خارج اجمللـس، وفقـا ملمارسـة جم         
وبالفعــل، ميكــن جلميــع البلــدان، ســواء كانــت طرفــا يف االتفاقيــة أم ال، أن تســتخدمها   ). ٣٧

 .فورا بوصفها منوذجا من أجل صياغة قوانني حملية فعالة ملكافحة اجلرمية احلاسوبية
عالوة على ذلك، وبغـض النظـر عـن منشـأ اهلجمـات أو دوافعهـا، هنـاك تشـابه بينـها              

وبالتـايل، مـن    .  حيث طـابع األدوات املسـتخدمة والضـرر الواقـع علـى شـبكات املعلومـات                من
ثقافـة  �املهم أكثر أن تتخذ مجيع الدول خطـوات منهجيـة للحـد مـن ضـعف شـبكاهتا وغـرس             

لدى مواطنيها، أي جمموعة من املمارسـات والعـادات األمنيـة املصـممة لصـيانة       � أمن حاسويب 
 .ات هبااهلياكل األساسية للمعلوم

وتشمل احلماية الفعالـة للـهياكل األساسـية للمعلومـات والشـبكات احليويـة احلـد مـن                   
ضعف هذه اهلياكل إزاء مجيع أشكال اهلجمات بغية ختفيض الضرر ووقت االنتعـاش إىل احلـد                

 .األدىن يف حالة حدوث ضرر
ــا علــى الصــعيدين الــ       ــة أيضــا اتصــاالت وتنســيقا وتعاون ــة الفعال وطين وتتطلــب احلماي

ــة،          ــر الصــناعة، واألوســاط األكادميي ــل دوائ ــع أصــحاب املصــلحة، مث ــني مجي ــا ب ــدويل فيم وال
والقطاع اخلاص، والكيانات احلكومية، مبا يف ذلـك وكـاالت محايـة اهلياكـل األساسـية وإنفـاذ               

وينبغي بذل هذه اجلهود مع املراعاة الواجبة ألمـن املعلومـات والقـوانني املنطبقـة فيمـا           . القانون
وسـعيا إىل بلـوغ هـذه األهـداف، ينبغـي           . تعلق باملساعدة القانونية املتبادلة ومحاية اخلصوصـية      ي

تشــجيع الــدول علــى تنفيــذ املبــادئ األحــد عشــر الــيت صــاغها خــرباء محايــة اهلياكــل األساســية 
للمعلومـات احليويـة مــن بلـدان جمموعـة البلــدان الصـناعية الثمانيـة واعتمــدها بعـد ذلــك وزراء        

 وهـم يضـعون اسـتراتيجية لتخفـيض         ٢٠٠٣مـايو   /الداخلية يف بلـدان اجملموعـة يف أيـار        العدل و 
 :األخطار اليت هتدد اهلياكل األساسية للمعلومات احليوية، واملبادئ هي

ينبغي للبلدان إنشاء شـبكات لإلنـذار بـالطوارئ فيمـا يتصـل بأوجـه الضـعف                 - ١ 
 .والتهديدات واحلوادث احلاسوبية

دان القيـام بالتوعيـة لتيسـري فهـم أصـحاب املصـلحة لطبيعـة ونطـاق                 ينبغي للبلـ   - ٢ 
اهلياكــل األساســية للمعلومــات املتاحــة هلــم، والــدور الــذي جيــب أن يضــطلع بــه كــل منــهم يف 

 .محاية تلك اهلياكل
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ينبغي للبلدان أن تدرس هياكلها األساسـية وحتـدد أوجـه التـرابط فيمـا بينـها،                  - ٣ 
 .لمما يعزز محاية هذه اهلياك

ينبغــي للبلــدان تعزيــز الشــراكات فيمــا بــني أصــحاب املصــلحة، يف القطــاعني   - ٤ 
العام واخلاص على السواء، لتقاسم املعلومات عن اهلياكل األساسية احليوية وحتليلـها بغيـة منـع                
حدوث أضرار لتلك اهلياكل أو وقوع هجمات عليها والتحقيق يف تلـك األضـرار واهلجمـات                

 .واالستجابة هلا
ينبغي للبلدان إنشاء شبكات لالتصـاالت يف حـاالت األزمـات واختبـار تلـك           - ٥ 

 .الشبكات للتأكد من أهنا ستظل مأمونة ومستقرة يف حاالت الطوارئ
ينبغي للبلدان كفالة أن تراعي سياسات توافر البيانات ضرورة محايـة اهلياكـل        - ٦ 

 .األساسية للمعلومات احليوية
 تعقــب اهلجمــات علــى اهلياكــل األساســية للمعلومــات   ينبغــي للبلــدان تيســري  - ٧ 

 .احليوية واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالتعقب للبلدان األخرى، حسب االقتضاء
ينبغــي للبلــدان أن تــنظم تــدريبا ومتــارين لتعزيــز قــدرات اســتجابتها والختبــار   - ٨ 

اســية للمعلومــات االســتمرارية وخطــط الطــوارئ يف حالــة حــدوث هجــوم علــى اهلياكــل األس 
 .كما ينبغي هلا أن تشجع أصحاب املصلحة على املشاركة يف أنشطة مماثلة

ينبغي أن تكفل البلدان وجود ما يكفـي مـن القـوانني املوضـوعية واإلجرائيـة،              - ٩ 
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣مثل القوانني املبينة يف اتفاقية اجلرمية احلاسوبية جمللس أوروبا املؤرخة           

ــية    ، و٢٠٠١ األفـــراد املـــدربني لتمكينـــها مـــن التحقيـــق يف اهلجمـــات علـــى اهلياكـــل األساسـ
للمعلومــات احليويــة وحماكمــة مرتكبيهــا، والتنســيق يف تلــك التحقيقــات مــع البلــدان األخــرى   

 .حسب االقتضاء
ينبغي للبلدان إقامة تعاون دويل، حسب االقتضـاء، لتـأمني اهلياكـل األساسـية               - ١٠ 

، مبا يف ذلك تأمينها عـن طريـق تطـوير وتنسـيق شـبكات إنـذار يف حـاالت                    للمعلومات احليوية 
الطوارئ، وتقاسم املعلومات وحتليلها فيما يتصـل بأوجـه الضـعف، والتهديـدات، واحلـوادث،               

 .وتنسيق التحقيقات يف اهلجمات على تلك اهلياكل وفقا للقوانني احمللية
لصـــعيدين الـــوطين والـــدويل ينبغـــي للبلـــدان تعزيـــز البحـــث والتطـــوير علـــى ا - ١١ 

 .وتشجيع تطبيق التكنولوجيات األمنية املصدقة وفقا للمعايري الدولية
وميكن تعزيز احلماية الفعالة وأمن اهلياكل األساسية للمعلومـات بـالتثقيف والتـدريب،           

 .والسياسات والقوانني، والتعاون الدويل، وجيوز دعمها بالتكنولوجيا
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ــدعم لألمــ     ــدمي ال ــي تق ــراف يف     وينبغ ــددة األط ــات املتع ــن املنظم ــا م م املتحــدة وغريه
 :جهودها الرامية إىل تشجيع الدول األعضاء على القيام مبا يلي

تقييم أمن شبكاهتا الوطنية احليويـة واهلياكـل األساسـية للمعلومـات، مبـا يف ذلـك فهـم                    � 
 أوجه ضعفها وترابطها،

 يف جمـال أمـن شـبكات املعلومـات          التثقيف وتعزيـز الـوعي الـوطين بأفضـل املمارسـات           � 
 وهياكلها األساسية،

التجــرمي الفعــال إلســاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات وتيســري التحقيــق يف اجلرميــة     � 
 احلاسوبية عرب احلدود،

التشجيع على إقامة شراكة بـني احلكومـة ودوائـر الصـناعة لتـوفري حـوافز لكفالـة أمـن                     � 
 شبكاهتا الوطنية،

ة وطنيـة لإلنــذار بــاحلوادث واالسـتجابة هلــا وإجـراءات لتقاســم املعلومــات    إنشـاء قــدر  � 
 .وطنيا ودوليا على السواء

 


