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  سابق قرار تنفيذ حول حلقة نقاش
  اإللكترونية الحرب بشأن
 (5102 هانوي،)

 

 (بعد الظهر 7:11 الساعة حىت صباحا   77:11 الساعة من) 7171 أكتوبر/  األول تشرين 71 الثالثاء
 الربملاين املركز ،(الثاين الطابق) ليت فانكشنالام قاعة

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 معلومات أساسية
 واألمان مللسال خطار هتدياد: اإللكرتونياة احلار " بعناوا  قارااا   ،7172 عاا  يف، الادوي الربملااين االحتاد اعتمد
اا بساانتني، ذلاا  وبعااد". نيالعاااملي  االحتاااد أعضاااء جاناا  ماان القااراا هاا ا تنفياا  بشاا   مناقشااة اللجنااة جريت  س 
 أماان موضااو  ليشاام  نطاقاا  عتوس اا أ  باا  القااراا، حااول النقااا  فاات  اللجنااة تعيااد أال وينبغاا . الاادوي الربملاااين

 للساالم واجلديااد  احلاليااة التهدياادا  ودااسااة ،للمساا لة احلقيقيااة األبعاااد معاجلااة أجاا  ماان الفضاااء اإللكاارتوين،
 .نيالعاملي واألمن

 الفضاااااء يف الصااااراعا  منااااع يف النشااااا  ماااان مبزيااااد االخناااارا  كيفيااااة حااااول إجيااااا  ،أيضااااا   املناقشااااة وستتضاااامن
 ".البلدا  مجيع ملصلحة" و" السلمية لألغراض"  استخدام وضما  اإللكرتوين،

 
 
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 031الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان
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 :التالية األسئلة الجلسة وستتناول
  اآل ؟ حىت جناحا   األكثر التدابر ه  ما ؟اإللكرتوين الفضاءاملتعلقة ب القضايا الربملانا  تعاجلكيف 
 اساااتخدا  علااا  الدميقراطياااة الرقاباااة لضاااما  ،اختاذهاااا للربملاااانيني ميكااان الااايت احملااادد  اخلطاااوا هااا   ماااا 

 مااان الربملاااانيو  ياااتمكن حاااىت ،طلبهاااا ميكااان الااايت التقاااي الااادعم أشاااكال هااا  مااااو  ؟اإللكااارتوين الفضااااء
 العملية؟ ه ه يفاالحنرا  الكام  بصوا  أكرب 

 املوضو ؟ حول اجلمهوا عامة بني واملناقشا  الربملانا  يف املناقشا  بني العالقة ه  ما 
 

 :والنتائج المتوقعة اإلنجازات
 لعاا  الادوي الربملااين االحتااد قاراا تنفيا  تواجا  الايت التحاديا  مناقشاة إىل النادو  هدفتس التحديد، وج  عل 

 املناقشااة تركيااز ينصاا  أ  وينبغاا . املتابعااةإجااراءا  و  املوضااو  هاا ا بشاا   املمااسااا  أفضاا  وجتمياع ،7172
 اإللكارتوين السالم حتقياق لضاما  املتخا   اهلاماة اإلجاراءا  وعلا  ،املسا لة معاجلاة كيفياة عل  بشك  أساس 

 .علي  واحلفاظ
 

 التنسيق
تمهيدياة مان قبا  أعضااء الالحظاا  امل وبعاد. واخلارباء الربملانيني بني تفاعلية مناقشةعباا  عن  اجللسة ستكو 

 .واألجوبة ولألسئلة اآلااء، لتبادل سي فس  اجملال ،فريق املناقشة
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Concept note 
 

Background  
 

In 2015, the IPU adopted a resolution entitled Cyber warfare: A serious threat to peace 
and global security. Two years later, the Committee will hold a discussion on the 
implementation of this resolution by the IPU Members. The panel should not re-open the 
debate on the resolution, but rather expand it to the wider topic of cyber-security in order 
to tackle the real dimensions of the issue and to examine current and new threats to 
peace and global security. 
 
The discussion will also include a briefing on how to engage more actively in conflict 
prevention in cyberspace and ensure that cyberspace is used "for peaceful purposes" 
and "in the interests of all countries".  
 
The session will address the following questions: 
 

 How do parliaments address cyber-related issues? What measures have been 
most successful until now? 

 What specific steps can parliamentarians take to ensure democratic control over 
the use of cyberspace? What forms of technical support might be requested so that 
parliamentarians can engage more fully in this process?  

 What is the relationship between debates in parliaments and discussions among 
the wider public on the topic? 

 
Expected achievement and outcome:  
 

Specifically, the panel will aim to discuss the challenges to the implementation of the 
2015 IPU resolution and to compile best practices on the subject and follow-up measures.  
The focus of the discussion should revolve essentially around how the matter is tackled 
and on significant action taken in order to ensure that cyber-peace is achieved and 
maintained.   
 
Format  
 

The session will be an interactive discussion between parliamentarians and experts. After 
introductory remarks by the panellists, the floor will be open for an exchange of views, 
and for questions and answers. 
 
 


