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 والسبعون   السادسة   الدورة 

 * المؤقت  األعمال جدول من  144 البند

 المشتركة   التفتيش   وحدة 
   

استتتتتتتتعراا  سليلا  ستتتتتتتمستتتتتتتمة المتح ة: محوومة ا م  المت دة    و حالة   
 التأهب من

  
 العام  ا مين  من مذكرة  

 
 ال ؤســــــــــا   مجلس وتعليقات  تعليقاته العامة  الجمعية أعضــــــــــا  إلى  يحيل  بأن العام  األمين يتشــــــــــ   
  تطبيقات”  المعنون  المشــــت  ة  التفتيش  وحدة  تق ي  على بالتنســــي   المعني المتحدة األمم  منظومة في  التنفيذيين

 (.JIU/REP/2020/7) “التأهب من حالة نحو المتحدة: األمم منظومة في الكتل سلسلة

 

  

 

  * A/76/150. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2020/7
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 ملدمة  -   أول  

 المتحدة:  األمم  منظومة  في  الكتل  سلسلة  تطبيقات”  المعنون  تق ي ها  في  المشت  ة التفتيش  وحدة تقدم - 1
ــا  (JIU/REP/2020/7) “التأهب من  حالة نحو  التي  الجماعية الجهود  في مســـــــاهمة  تقديم  ي وم  اســـــــتع ا ـــــ

  االســــتع ا   ويتناول األعمال. ومســــتقبل  الجديدة التكنولوجيات بشــــأن الحديثة  الشــــاملة  االســــت اتيجيات  حفزتها
 المنحى. عملي  نهج باتباع المتحدة األمم منظومة جانب من ال قمية التكنولوجيات واستخدام االبتكار مسألة

  
 عامة   عميلا   -  ثا يا  

 النهو   ابتغا   الوحدة اتخذتها  التي للمبادرة تقدي ها  عن وتع ب ونتائجه  بالتق ي   المؤســســات  ت حب - 2
 بالمو وع. صلة ذات وعمليات جديدة تكنولوجيات  باعتماد ال قمي والتحول  باالبتكار

ــســــــات بعض  ويؤ د - 3 ــت اتيجية المتطلبات  في النظ  أهمية  المؤســــ ــياقات المتعلقة وتلك االســــ  عند بالســــ
 لنشـ   مسـب   شـ    اإلنت نت  لنطاق جيدة  سـعة تواف   أن على  التأكيد ويك ر  ،الكتل  سـلسـلة تكنولوجيات  اعتماد
 واسع. نطاق على الكتل سلسلة حلول

  وإدارة الكتل سـلسـلة تكنولوجيات اسـتخدام  بين  التواف   وعدم  الخصـوصـية  بشـأن  المخاو  ذ    ويأتي - 4
  مجال في  العاملة  الكيانات بعض  قبل  من  خاصـــــــــــة  البيانات، حماية  وأط   اإللكت وني الفضـــــــــــا  أمن  مخاط 

ــطة ــانية،  األنشـ ــانية منظمات أما  اإلنسـ ــية  تحديات تواجه ال أنها  فتالحظ أخ ى  إنسـ ــوصـ   التواف  عدم أو الخصـ
 الكتل. سلسلة على القائمة الحلول  وتنفيذ تطوي   عند األمني

ــام الكيانات  وتدرك - 5 ــاريع  تنفيذ  اتسـ ــلة  مشـ ــلسـ ــغيلية  المنظورات  ذلك  في  )بما الكتل سـ  والتكنولوجية  التشـ
ــامل  بطابع  والقانونية( ــدد  قطاعات، لعدة  شــ ــانات االمتيازات  حالة في  النظ   أهمية على وتشــ ــمان  والحصــ  و ــ

 الكتل. سلسلة تكنولوجيات  اعتماد عند  افية حماية  للكيانات القانونية المصالح حماية

 جزئيا. االستع ا  توصيات المؤسسات  وتؤيد - 6

  
 بعيحها    وصيا    عمى   عميلا   -  ثالثا  

 1  التوصية   

  استتتتتتت دام  إدماج  القتضتتتتتتا ،  عحد  المت دة، ا م  محوومة  مؤستتتتتتستتتتتتا  ة:  اإلدارة  هيئا    مفح  أن يحبغ:
  الت:  البتمار  وستياستا   استترا يجيا  ة:  ا خرى، الرقمية  التمحولوجيا   جا ب  إلى  المتح،  ستمستمة   سليلا 
 معحية. مؤسسة كح  عتمدها

ه التق ي  أن المؤسسات تالحظ - 7  إدارتها. هيئات إلى موجَّ

  شـــــــــــــــاملــة  نظ ة  المعتمــدة  التكنولوجيــات  جميع  إلى  النظ   ينبغي  إنــه  القــائــل  للمبــدأ  الكيــانــات  وت وج - 8
 تكنولوجية. “جزر” إنشا  وتجنب للكيان ال قمي الهيكل إطار في
 

 2  التوصية   

  الستتت دام  حال  ة ص  يستتتحد  أن  المت دة ا م  محوومة  لمؤستتستتا   التحفيذيون   الرؤستتا   يكفح  أن يحبغ:
  التحويمية  بالستتياستتا   المتعملة  ا مور يشتتمح  بما  المشتتار، ،  لم اطر   لييما  إلى  المتح  لستتمستتمة  الم تمح
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  اإللمترو :،  الفضا   وأمن  والسر،ة،  الليا ا ،  وحماية  وال صا ا ،  بالمتيازا   المتعملة  والموائح  الصمة  ذا 
 وسمعتها. المحوومة وسالمة

 التوصية. هذه المؤسسات  تؤيد - 9

  تقييم    الكيانات تشجع الكتل،  بسلسلة يتعل   ابتكار ألي أساسي مبدأ  البيانات  حماية  أن  اعتبار وعلى - 10
 قانونا. مقبولة مقبلة حلول وتطوي  الكتل لسلسلة المحتمل لالستخدام  القانونية اآلثار

  نطـاق  على  جـدـيدة  تكنولوجـيا  لتكييف   ــــــــــــــ وري  أم  للمخـاط  اـلدقي   التقييم  ذـلك في  توازن   وإيجـاد - 11
د أن  ينبغي ذلك،  ومع  واسـع.  وُتج َّب ُتختب   جديدة مبتك ة لحلول سـ يعة تجارب  بإج ا   تسـمح  مؤاتية بيئة توج 
 الفشل. بارامت ات حيث  من مقبولة نتائج إلى وتفضي  ي  نطاق على

 
 3  التوصية   

 يلروا  أن  بالفعح،  ذلك  ةعموا قد  يكو وا ل   إذا  المت دة،  ا م  محوومة  لمؤستتستتا   التحفيذيين  لمرؤستتا  يحبغ:
  الرقم:  لمت ول  عام مشتتتتتر   ةه   لضتتتتمان  أولى ك سوة  ،2022  عام   هاية  ب مول  “الرقمية  التحمية  مبادئ”

 المتح. سمسمة  لحيا  است دام إمكا ية ذلك ة: بما المحوومة، مستوى  عمى

 إلى للتوصـــل  افيا  يكون  ال  قد الوقت أن  يالحظ  بعضـــها  ان وإن  التوصـــية، هذه  المؤســـســـات  تؤيد - 12
 . “ال قمية التنمية  مبادئ” بعد تق   لم التي  الكيانات  داخل  2022 عام  بحلول  التوصية العتماد  اآلرا   في  تواف 

 
 4  التوصية   

  استتتت دام  بشتتتأن قرار أي  استتتتحاد  المت دة ا م  محوومة  لمؤستتتستتتا   التحفيذيون   الرؤستتتا   يكفح  أن يحبغ:
  اللرار لصتتتح  مصتتتفوةة  باستتتت دام  وذلك ا  ستتتب،  ولم ح  الجدوى   لليان  محاستتتب    ديد إلى  المتح  ستتتمستتتمة
 .)كما هو ملين ة:  لر،ر وحدة التفتيش المشتركة، عالوة عمى أي   سيحا  و/أو  عديال ( كتوجيه

 جزئيا. التوصية هذه المؤسسات  تؤيد - 13

  يتعين   ألنه  ُملزمة،  قاعدة وليس   توجيه  تطبيقها  وتقت ح  الق ار صــنع  مصــفوفة فائدة  الكيانات وتقدر - 14
  الق ار  صــــنع  مصــــفوفة  تكون  أن يجب الســــبب، ولهذا حدة. على  يان بكل خاصــــة  أخ ى  اعتبارات  في النظ 
 الجارية  المعامالت أو القيمة، تحويل مثل عناصــــــــــــــ  تشــــــــــــــمل بحيث  تفصــــــــــــــيال، وأكث   الكفاية فيه  بما م نة
  يان.  ل ووالية لمتطلبات تستجيب التي العمليات أو األمد، الطويلة أو

 
 5  التوصية   

  وبدع   المت دة،  ا م  محوومة  لمؤستتتتتتتتستتتتتتتتا   التحفيذيين  الرؤستتتتتتتتا  م   بالتشتتتتتتتتاور العام،  لألمين يحبغ:
  مستتتتتتتؤول  المت دة  لألم   ممثح إلى 2021  عام   هاية  ب مول  يستتتتتتتحد  أن  لال صتتتتتتتال ،  الدول:  ال  اد من
  المتح  لستمستمة  الليح:  التشتغيح  معايير  وضت   بمتابعة   مميفا  الصتمة  ذا   والمستائح الرقمية  التمحولوجيا  عن

  لآلثار  شاممة  دراسة  إطار ة:  وذلك  المتح،  لسمسمة  الليح:  التشغيح   توخى  الت:  المصدر  مفتوحة  والمشار، 
 لذلك. وةلا المحوما  جمي  م  وبالعمح لمتمحولوجيا، العامة السياسة عمى المتر بة

 جزئيا. التوصية هذه المؤسسات  تؤيد - 15



 A/76/325/Add.1 

 

4/5 21-13008 

 

ل ما وفي جديدة  معايي  من  يو ـع ما في الم ونة على  الحفاظ  أهمية  المؤسـسـات وتالحظ - 16   منها   ُيدخ 
 التكنولوجيات. تطور س عة إلى بالنظ  الكتل لسلسلة التكنولوجي المشهد في

 الكتل، لســــلســــلة  الناظمة  والمعايي   والقواعد اللوائح تحديث أو و ــــع التوصــــية  هذه  تتوخى  ما وبقدر - 17
ــيكون  أنه على  الكيانات تتف  ــات  بين  فيما  التعاون  المفيد  من سـ ــسـ  اتخاذ أن غي   المتحدة. األمم  منظومة  مؤسـ
 وتحقي  عليه،  المت تبة لآلثار مفصـــال وتحليال الو االت  بين  قوية تشـــاورية عملية يتطلب النوع  هذا من  إج ا 
 الزمني. جدوله حيث من واقعيا ليس 2021 عام نهاية بحلول ذلك

 
 6  التوصية   

  المشتتتتتاركة  عمى  ا عضتتتتتا   الدول    المت دة ا م   محوومة  مؤستتتتتستتتتتا  ة:  اإلدارة  هيئا   شتتتتتج   أن يحبغ:
  المستتتتائح  بشتتتتأن  والت ضتتتتير،ة  الستتتتتمشتتتتا ية  أعمالها  ة:  الدول:  التجاري   لملا ون   المت دة  ا م  لجحة م 

  ذلك ة: بما  الرقمية،  والتجارة  الرقم:  لالقتصتتتتاد  ا وستتتت   الستتتتيا  ة:  المتح  بستتتتمستتتتمة  المتصتتتتمة  اللا و ية
 المجال. هذا ة: اللا و : ا من ا عدام من ال د  روم الت: ا عمال وه: المحازعا ، بتسو،ة يتعمق ما

هة التوصية هذه أن المؤسسات تالحظ - 18  إدارتها. هيئات إلى موجَّ

  القانون   شعبة  خالل من يعمل، القانونية للشؤون  مكتبها أن  تالحظ  المتحدة لألمم  العامة  األمانة لكن - 19
ــفته  الدولي، التجاري  ــيت ال(. الدولي التجاري   للقانون  المتحدة األمم  للجنة الفنية األمانة  بصــ   إطار وفي )األونســ

ــعبة  فتئت  ما الدور، هذا ــيت ال  الدعم تقدم الشــ ــافية  بأعمال  اال ــــطالع  في لألونســ ــتكشــ ــي ية اســ ــأن  وتحضــ  بشــ
 لكنها  التكنولوجيا، اتجاه محايدا نهجا  تتبع  األونسيت ال  زالت وما ال قمي. باالقتصاد المتصلة القانونية المسائل
ــلة  حلول باســــــتخدام  نصــــــوصــــــها  وتنفيذ  إق ار بشــــــأن توجيها  قدمت ــلســــ  لقانون  التو ــــــيحية والمذ  ة الكتل.  ســــ

 قبيل من مســـــائل تحديدا  تتناول (2017)  للتحويل القابلة  اإللكت ونية  الســـــجالت بشـــــأن النموذجي األونســـــيت ال
  األونســيت ال أعمال  نتائج تجميع ويمكن الكتل. بســلســلة يتعل  فيما الســجل  وســالمة  المســتعار االســم  اســتعمال

  الجوانب  بشــأن المتحدة األمم  منظومة  لكيانات  توجيه  لتقديم  النتائج  تلك واســتخدام ال قمي  االقتصــاد  مجال في
 ال ئيســــــية  بالمســــــائل المتعلقة  المالحظات في المتبعة  بتلك شــــــبيهة بط يقة  وذلك الكتل،  ســــــلســــــلة من  القانونية
  بين الســــحابية  الحوســــبة  خدمات لعقود  ال ئيســــية  المســــائل  تتناول التي  ،( 1) الســــحابية  الحوســــبة  بعقود  المتصــــلة
 النهائي. االستخدام  لغ   التجارية األعمال كيانات

يحدد الموا ــيع ال ئيســية الم تبطة بالتكنولوجيات    “ تصــنيف قانوني ” واألونســيت ال أيضــا بصــدد و ــع  - 20
مة في التجارة ال قمية، ويحدد الجهات الفاعلة المشــار ة في اســتخدامها، ويقيم م النظم   والتطبيقات الناشــئة المســتخد 

 .لتش يعي المقبل إليجاد حلول منسقة دوليا القانونية المطبَّقة ويحدد الثغ ات التي قد تب ر تسخي  العمل ا 

ــلة الكتل يوجه االنتباه إلى   - 21 ــلسـ ــتخدام سـ ــافي إلى أن اسـ ــتكشـ وقد خلص ما ُأنجز حتى اآلن من عمل اسـ
ن لها بتقنية ســــــلســــــلة الكتل مثل العقود الذ ية  مســــــائل الحو مة وحماية البيانات، لكن اســــــتخدام التطبيقات الممكَّ

عام( والمنصـــــــــات على اإلنت نت واألصـــــــــول ال قمية )بما في ذلك العمالت ال قمية( )والتشـــــــــغيل اآللي بشـــــــــكل 
ــيت ال حاليا  ما  هو  ــقة دوليا. وتنظ  األونســــ ــتفيد من الحلول المنســــ ــأنها أن تســــ ــايا قانونية جديدة من شــــ يثي  قضــــ
ــطناعي، بما في ذلك العقود  في  ــغيل اآللي والذ ا  االصــ ــأن التشــ ــ يعي دولي بشــ ــع نص تشــ الذ ية.  اقت اح لو ــ

 . األعمال  هذه  وتظل األمانة العامة مستعدة لدعم جهود الدول األعضا  ال امية إلى المشار ة مع األونسيت ال في 

 __________ 

 .https://uncitral.un.org/cloud :التالي ال ابط على متاح (1) 

https://uncitral.un.org/cloud
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 7  التوصية   

  استتجابة –  المتح  ستمستمة   سليلا   سور الت:  المت دة  ا م  محوومة  لمؤستستا   التحفيذيين  لمرؤستا  يحبغ:
  العتتامتتة  المحتتاة   لحشتتتتتتتتتر  الرقم:  التعتتاون   أجتتح  من  المت تتدة  ا م   طر،ق  خر،ستتة  ة:  العتتام  ا مين  لتتدعوة
  الشتتتتتتفرا  يتي وا  وأن  اللرمجيا  يسورون   عحدما  المفتوح  المصتتتتتتدر ملدأ أمكن،  كمما  ُيعِمموا، أن - الرقمية

 ا خرى. المت دة ا م  لمؤسسا 

 جزئيا. التوصية هذه المؤسسات  تؤيد - 22

  مشـاريع   من لمشـ وع تطوي  ألي “المفتوح المصـدر” مبدأ  تع يف  أهمية على الكيانات بعض  وتشـدد - 23
 باألمن المتصـــــــــلة والشـــــــــواغل  التقنية، أو العملية القيود إلى  اســـــــــتنادا يختلف  قد األم  ألن  الكتل،  ســـــــــلســـــــــلة

 الفضا . ذلك في والشبكات األشخاص وديناميات والخصوصية

 يؤدي، قد الكتل  ســـــــلســـــــلة  على القائمة  النظم في المقيد  غي  المفتوح المصـــــــدر  اســـــــت اتيجية  واعتماد - 24
  المتصــلة المزايا  ُيفقدها مما  المؤســســات،  بين الكتل  ســلســلة تطبيقات في التجزؤ من  مزيد إلى  قصــد، غي  عن

 الشبكة.  بتأثي 

 المقت حة. 7 التوصية لتنفيذ مسب  ش   4 و 2  التوصيتين  تنفيذ  أن الكيانات أحد وي ى  - 25

 
 8  التوصية   

  الصتتتتتمة،  ذا   التحستتتتتيق  آليا  خالل  من  المت دة،  ا م  محوومة  لمؤستتتتتستتتتتا   التحفيذيين  لمرؤستتتتتا  يحبغ:
 ل وكمتة  ُممزم غير إطتار اعتمتاد  ة: الحور  لم وستتتتتتتتتبتة،  التدول: المت تدة  ا م   مركز  من بتدع  ذلتك  ة: بمتا

 محستتتلة  ُ ُهج  ا باع  ضتتتمان بغية  المهتمة،  المؤستتتستتتا    ستتتت دمه لم:  الوكال   بين  يما  المتح  ستتتمستتتمة
  الت:  المشتتتار،  يشتتتمح  بما ،2022  عام   هاية  ب مول  ككح المحوومة ة:  المتح  ستتتمستتتمة  مجال ة:  ومتستتتلة

 المت دة. لألم   ابعة متعددة مؤسسا  ةيها  شار  قد

 فيها. للنظ    وري  الو االت  بين التعاون   بأن وتق  التوصية هذه المنظمات  تؤيد - 26

 الف يدة بالخب ة تعت   أنها بيد الكتل، ســـــــــلســـــــــلة حو مة  إطار طبيعة بشـــــــــأن  مختلفة  آرا   وللكيانات - 27
ــبة الدولي  المتحدة  األمم لم  ز ــبكة به  تقوم أن ُيحتمل الذي  وبالدور  للحوســــــــ  التابعة والتكنولوجية ال قمية  الشــــــــ
 المبادرة. هذه قيادة في المستوى  ال فيعة اإلدارية للجنة

 


