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 ،السيد الرئيس
بخالص النهائي والتبريكات النتخابكم سم وفد جمهورية العراق اب لكمتقدم في البداية، أود ال     

بأمن استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت رئيساً للفريق العامل مفتوح العضوية المعني 
للتعاون معكم، ودعمه وفد العراق  استعداد، مؤكدين 2025-2021لالعوام  وأمن استخدامها

بي مشاغل الدول تلالتوصل الى نتائج ملموسة من اجل  اإلجتماعهذا أعمال نجاح اللجهودكم 
كما . بيئة آمنة وسلمية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالتوبما يسهم في خلق  األعضاء

يود وفد العراق ان يضم صوته للبيان الذي القاء مندوب اندونيسيا باسم مجموعة حركة دول 
 عدم االنحياز. 

 السيد الرئيس،،،
ستخدام اللضمان االمبذولة بضرورة دعم الجهود الدولية  اً تام اً ايمان العراقتؤمن حكومة    

وينهض  ،يخدم األهداف اإلنسانيةبشكل واالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتل واآلمنالسلمي 
ضمن األطر العامة المتفق عليها  ،الدول االعضاء في تحقيق التنمية المستدامةبمساعي 
النمو فضاًل عن دوره في تعزيز ، بغض النظر عن تطورها العلمي والتكنولوجي عالميًا،

وفد  يودبدأ، وانطالقًا من هذا الماالقتصادي واالجتماعي والبيئي والصحي على حد سواء. 
بين الدول والتعاون لدور األممي في تشجيع الحوار االعراب عن دعمه وتأييده لالعراق 

األعضاء لغرض التوصل الى تفاهمات مشتركة في مسائل أمن تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت واستخداماتها لألغراض السلمية، فضاًل عن تكثيف الجهود الجماعية الساعية 

القانون الدولي ومعايير وقواعد ومبادئ السلوك المسؤول في هذا المجال،  لتطبيق احكام
 وتشجيع الجهود اإلقليمية التي تعزز تدابير الشفافية وبناء الثقة.

 السيد الرئيس،،،
يشكل موضوع بناء القدرات وتعزيز الشراكات ومشاركة المعرفة في مجال أمن تكنولوجيا    

يويًا وضروريا من اجل سد الفجوة الهائلة بين الدول المتقدمة المعلومات واالتصاالت أمرًا ح
والدول النامية في هذا المجال، وان التكنولوجيا والعلوم ليست حكرَا على دولة او جهة معينة، 
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وبالتالي يؤكد وفد العراق أهمية رفع اي قيود مفروضة في هذا المجال، معربًا عن رفضه 
يلة لتطبيق تدابير تقييدية او تمييزية ضد دولة أخرى بهدف الستخدام الفضاء االلكتروني كوس

كر وفد العراق وفي هذا السياق، ُيذ   .ذات الصلة عرقلة حصولها على المعلومات والخدمات
بأهمية العمل للحيلولة دون استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغير األغراض التي 

دام إحترام حقوق االنسان والحريات األساسية في استخأنشات من اجلها، مشددين على أهمية 
حراز تقدم  هذه التكنولوجيا وعدم وضع أي عقبات من شأنها إعاقة جهود األبحاث العلمية وا 

 في سبيل تطوير تلك التكنلوجيات لألغرض الِسلمية
 السيد الرئيس،،،

اعات االجرامية ظاهرة تزايد استخدام الجم يشهد المجتمع الدولي في الوقت الحاضر   
الهجمات صناعة تزايد ، فضاًل عن واالرهابية للموارد أو لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 السيبرانية الستهداف تجارة واقتصاد دولة ما بشكل يقوض أمنها القومي. 
المؤسسات والدوائر الرسمية الحكومية  بعض تعرضنود االشارة الى وفي هذا السياق،    

في إعاقة عملها  تسببتوالشركات الخاصة في العراق الى هجمات سيبرانية بشكل متكرر 
االرهابية داخل  أهدافهالجماعات اإلرهابية في تنفيذ وبما يشكل دعمًا لوتعطيل بنيتها الفنية، 

 موسة تمثلت في اآلتي:وازاء ذلك، أتخذت حكومة العراق خطوات وتدابير مل. العراق
براني واالستجابة يمجال األمن السمتخصص في  2017عام تشكيل فريق وطني  -

ونشر الوعي في مجال حماية  لألنترنت،وحماية البنية التحتية  ،برانيةيالس هجماتلل
وحماية الشبكات ومراكز  ،والمؤسسات على االنترنت لألفرادالخصوصية والحماية الذاتية 

تنسيق الجهود و  ،برانييالبيانات الوطنية والمواقع الرسمية التي تعمل في مجال الفضاء الس
الوطنية ودعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص في حماية نفسها وخدماتها في 

حداث عبر بناء وحدات محلية في كل مؤسسة ترتبط بفريق االستجابة لأل برانييالفضاء الس
 السيبرانية.

صياغة إطار مؤسسي واضح لألمن الرقمي عبر اعتماد استراتيجية وطنية لألمن  -
 ، والتشريعية، والتنظيمةالسيبراني تعمل على تغطية جميع جوانب البنية التحتية الحيوية
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جراءات األمم المتحدة  ألمن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وبشكل يتوافق مع قرارات وا 
تحاد الدولي لالتصاالت والوكاالت الالشأن، فضاًل عن المعايير التي وضعها ابهذا 

 المتخصصة األخرى ذات الصلة.
ضرورة تسوية النزاعات الناجمة عن الهجمات على يعيد وفد العراق تأكيده وفي الختام،    

يتسق مع السيبرانية والمسائل ذات العالقة بأمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بشكل 
 . التزامات الدول بمبادئ ميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة

 وشكرًا .... السيد الرئيس
 
 

    


