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 لكيةميدان المعلومات واالتصاالت الس التطورات في" 28/71قرار الجمعية العامة 

 "الدولي األمنسلكية في سياق والال 

 

تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منن األمنور التني حتنبسا حساسنية فني  01

حياتنننا اليوميننةل والتنني تعننلم تمننو المجتمعننات المسليننة وتطوروننا مننن جمينن  النننواحي 

وبمنا ةننعكع علنس مسنتوف الدنري ياخن   ،الثقافية،واالقتصنايةةخصوتاً االجتماعية و

 علس المجتم  الدولي بشتس النواحي . واتدتاحهالمجتم  

 

إن التقدم الهائ  السرة  في تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت ةجعلهنا عر نة  02

هتهنا بالوسنائ  للمخاطر والتسدةات مما ةظهنر الساجنة للتصنده لهنلم المخناطر ومواج

التكنولوجيننة والقاتوتيننة وإةجنناي السلننوة العمليننة القابلننة للتطبيننر للسنند مننن حخطاروننا 

 وتدايه الخسائر الدايحة التي تسببها.

 

لنس تلعب القوات المسلسة األريتية يوراً فعاالً ومؤثراً في تعلةل األمن والسلم ع 03

اسنننتخدام التكنولوجينننا مي منننن خنننالة تطنننوةر واإلقليمننني والعنننالوالمسنننتوف النننوطني 

  وننلا وةتمثننواالتصنناالت السننلكية والالسننلكية  وتوظيدهننا فنني مجنناة حمننن المعلومننات

 لتطور في المجاالت التالية :ا

تسدةث كافة اتظمة االتصاالت وتق  المعلومات من خنالة بنبكات مسمينة  ح.

مشنندرت فنني كافننة اتسنناة المملكننة بمننا فيهننا السنندوي  (IP)ومشنندرت تعتمنند تقنيننة 

 علةل االمن الوطني واالقليمي.لت

دولي مننن خننالة حتظمننة ون منن  المجتمنن  النندولي فنني حدنن  االمننن النناالتعنن ب.

افقنة من  حتظمنة االتصناالت المسنتخدمة فني حلنو النناتو والجني  تصاالت متوإ

 .type1))االمرةكي و من المعاةير الدولية ذات التشدير عالي المستوف 

علننس  تعتمنند امننتالأ حتظمننة اتصنناالت التعلةننل القنندرات الدنيننة مننن خننالة  جـ.

والمناطر النائية لتعلةل  نالالجئي ومخيماتلتأمين مناطر النلاع ة التستية نيالب

فنني يعننم  العربنني الجنني  –األمننن الننوطني وخدمننة القننوات المسننلسة األريتيننة 

 عمليات حد  السالم في مناطر الصراع حوة العالم .

وتننياتة كافننة  إيامننةلمعنيننين علننس تنندرةب وتأوينن  كافننة المسننتخدمين وا ي.

 للةنننايت االعتمايةنننة حتظمنننة االتصننناالت يون االعتمننناي علنننس الشنننركات المنننوريت

 والموثوقية الستخدامها في كافة األوقات .

تطبير حعلس المعاةير ألتظمة القيايت والسيطرت علس االتظمة المسنتخدمة  وـ.

النوطني واالقليمنني فني الجينول لرفن  مسنتوف التنسننير والتعناون لندعم االمنن 

 والدولي .

ت قرارتهنا للةنايفي المنؤتمرات الدولينة والتمابني من   داعلةالمشاركة ال و.

التشوة  حو التداخ  بين التكاملية بين الجيول الصدةقة لتأمين بيئة خالية من 
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قلنيم والتنسنير فني دوة المجاورت و من اإلتصاالت المستخدمة في الاتظمة اإل

 السدوي الدولية .علس مراقبة لاما بينها للسيطرت و

 

المسيطة اإللكتروتية  م التهدةدات المواطن في فهركيل يائماً علس وعي ةجب الت 04

وكللك امكاتينة التعامن  من   حدوثهاوتأثير حمن المعلومات عليها من تاحية التقلي  من 

مننني ورفنن  السننع األ تهنناتظمننة االلكتروتيننة ممننا ةننؤيه إلننس المسنناعدت فنني مجابهاأل

التعامنن  منن  حه تننوع مننن المعلومننات وبشننك  ال ةتعننارا علننس اسننتخدام التكنولوجيننا ب

 واالستدايت منها .

 

وميننة علننس النسننبة لشننبكة المعلومننات عاليننة األب المتخننلت للسماةننة االجننراةات 05

 المستوف الوطني :

تصاالت الصوتي ت وحتظمة اإلاستخدام وسائ  التشدير لجمي  الشبكا   ح.

 ي والديدةو .والبيات

 اتترتا خاتة( .ببكة العم   من ببكة مغلقة )  ب.

 جهلت طرفية مندصلة .بط م  الجهات األمنية األخرف من خالة حالر  جـ.         

لمعرفة الت ومبدح الساجة لتصاتطبير إجراةات حمن المعلومات واإل   ي.          

 مستمر للمستخدمين .تسدةدات تالحيات الدخوة الس المواق  والتدقير الو 

( حيث ةتعام  المستخدم م  Virtualizationاستخدام ببكات افترا ية )  وـ.

وال بابة مربوطة علس النظام حسب تالحية الدخوة والوتوة للمعلومات 

 الدالبات.مث   حو ربط  إيخاةاستخدام حه وسيلة   ةستطي

 قة بأمن المعلومات:قاما االرين باتدار وتشرة  عدي من القواتيين المتعل  و. 

 لكتروتية.قاتون الجرائم اإل (   1) 

 لكتروتية.قاتون المعامالت اإل    (2) 

  .من وحماةة المعلوماتعم  مسويت إستراتيجية وطنية أل  ( 3) 

 عم  مسويت سياسات وطنية ألمن وحماةة المعلومات.   (4) 

 2012ت عنام إقرار اإلستراتيجية الوطنية ألمنن وحماةنة المعلومنا   (5) 

 من مجلع رئاسة الومراة. 

 

 ة علس الصعيد العالمي :رحتالمق اإلجراةات 06

 . األوميةتصاة والمعلومات المتداولة حسب ات اإلبكتصنيو ب ح. 

 .السماةة وحمن المعلومات إجراةاتتطبير  ب. 

 .ير مبدح الساجة للمعرفةتطب جـ. 

 يه.ريمن تشدير وقدل ت ةنيالد اإلجراةاتاستخدام  ي. 

تنننندقير وتصنننننيو المسننننتخدمين وتننننالحيات النننندخوة علننننس المواقنننن   وـ. 

 والشبكات .

طرفينة مدصنولة عنن ونلم  حجهنلتالربط بين الشبكات المختلدة بواسنطة  و. 

 ( .Stand Aloneالشبكات )
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خاتننة  ننمن بننبكات معينننة وتجنننب اسننتخدام  اتتراتننا بننبكة اسننتخدام م. 

 ما حمكن . لعنكبوتيةالشبكة ا

تننا الخاتننة بنناألمم اتعلةننل بننبكة االتتر -المتسنندت  األمننملننس مسننتوف ع حـ. 

والدنيننة  األمنيننة اإلجننراةاتواسننتخدام  العامننةشننبكات الالمتسنندت وفصننلها عننن 

التشنندير والسماةننة وتننالحيات  حجهننلتلسماةننة وننلم الشننبكة باسننتخدام  ةالالممنن

 الدخوة والتدقير .

 

( وإجنراةات CERT) اقناتاالخترق متابعنة تعلةل التعاون فني عمن  طنر ط. 

 السماةة ومعالجة الثغرات .

 . ختراقاتمنية وحسلوب معالجة االتعميم اإلجراةات اال ه. 

 

تصنناالت فنني تننوفير التنميننة اسننتخدام تكنولوجيننا المعلومننات واإلالتركيننل علننس  07

 للمناطر الدقيرت والنائية من خالة : المستدامة وخاتة

فة المتنقلننة التنني جلبننا بالدعنن  فوائنند الدقننر مثنن  الصننير إتهنناةتسننرة   ح. 

فني  لنيع لندةهم الخبنرتن ن من الناس في جمي  حتساة العالم مميمبابرت للمالة

 ف.المصار

مننن خننالة اسننتخدام التكنولوجيننات السدةثننة  التقلينن  مننن اثننار المجاعننات ب. 

مكننهم منن للمنلارعين فتوالوسائ  العصرةة الجدةدت التي توفر حوم المعلومنات 

 .قرارات تسيسة بشأن منتجاتهمتخاذ ا

 

 .التوتيات    8.

منننن المعلومنننات والتعنننافي منهنننا يولينننة لالسنننتجابة لسنننواي  ح ح.  اتشننناة فنننرق 

 جابهة الكوار  واالممات المعلوماتية.مو

رين في مجموعنة فرةنر الخبنراة السكنوميين المعنني ب.  إبراأ مندوب من األ 

السننلكية والالسننلكية فنني سننياق  تصنناالتالتطورات فنني مينندان المعلومننات واإلبنن

 .2016تشاؤم في عام األمن الدولي المقرر إ

ج.  تعلةنننل التعننناون العلمننني والبسثننني وتبننناية الدنننرد التدرةبينننة بنننين الننندوة  

 االعضاة في مجلع االمن الدولي.

 


