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 السيد الرئيس،

على انتخابكم رئيسًا للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيا المعلومات أهنئكم      
، وكلنا ثقة بأن خبرتكم سااااتيساااار عمل هقا الفريق  وينضاااام  2025 –  2021واالتصاااااالت للفتر   

 .وفدي الى بيان دول حركة عدم االنحياز القي أدلى به ممثل إندونيسيا الموقر
 السيد الرئيس،

الدي ساورية بالعمل الااد المتعدد اطررا،، ولذقا كنا من بنن الدول التي تبن  قرار  تؤمن ب     
إرارًا أسااسايًا للتعامل م   و الامعية العامة القي أنشاأ فريق عملنا هقا، والقي ععد خوو  حاحيحة  

هقا الموضااااااوم الذام على نحو عتسااااااق م  أحكام القانون الدولي، ومقاحااااااد وم اد  منثا  اطمم  
لمتحد  وخاحاااة مبدأ المسااااوا  في الساااياد ، وعدم التدخل في الشاااؤون الداخلية للدول، واالمتنام  ا

 .عن التذدعد باستخدام القو ، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية
العمال للحنلولاة دون اسااااااااااااااتخادام تلاض التكنولوجياا ط را  جرمياة، ومنذاا  أهمياة  عاقكر وفادي با     

لى ساااااااااااااابنال المثاال ال الحصاااااااااااااار الرهااإل اللكتروني، وتانناد المقااتلنن الرهاابننن اطجاانا ،  ع
والتغرير باالشاااااااااااااا ااإل وتلقننذم اطفكاار المتورفاة، عالوً  على نشاااااااااااااار خوااباات الكرا ياة والتمننز  

ومن شأنذا تذدعد   ،والتعص  وازدراء اطدعان، وهي كلذا عوامل مفضية للعنف وزعزعة االستقرار
واطمن الدولي، نا يض عن قيام بعض الدول باساااتخدام الفضااااء السااانبراني النتذا  ساااياد   السااالم  

 .دول أخرى، والتدخل في شؤونذا الداخلية، وزعزعة استقرارها
إن الحنلولة دون االسااااتخدامات الال مشااااروعة لتلض التكنولوجيا ال ععني بأي حال وضاااا  أعة     

ال حوث العلمية، أو تووير تلض التكنولوجيا لأل را  السااااااالمية،  عق ات من شاااااااأنذا إعاقة جذود  
وإنما إعالء االهتمام الكافي بقواعد ومعاعنر السالو  المساؤول للدول في بنئة تكنولوجيا المعلومات 

  "واالتصاالت بوريقة ُتوازن ما بنن "اطمن" و"التنمية
تقدعم المسااااااااااااااعد  للدول النامية في   أما فيما عتعلق ببناء القدرات، فإننا نؤكد على ضااااااااااااارور     

المااالت ذات الصاااااالة، ورناء شاااااارا ة فاعلة بنن الدول وعلى جمي  المسااااااتويات من أجل تعزيز  
 .اطمن واالستقرار على المستوى العالمي
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 السيد الرئيس،
تاادعم بالدي الحوار متعاادد اطررا، حول القضااااااااااااااااعااا المتعلقااة بااأمن تكنولوجيااا المعلومااات     

الت تح  رعاعة اطمم المتحد  إعمانًا منذا بأن التحدعات المشااااااااتركة الماثلة أمامنا تتي   واالتصااااااااا
فرحاااًا للتعاون أ ثر جدوى من المصاااال  اطنانية الضااايقة ل عض الدول  في هقا الصااادد، عشااادد 

 :وفد بالدي على ما علي
تتمت  جمي  الدول، وال  تعزيز بنئة عمل منفتحة وعادلة و نر تمننزية، والتأ ند على أهمية أن  -

سااااااااااايما الدول النامية، بإمكانية الوحاااااااااااول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصااااااااااااالت من منتاات  
  .وخدمات، وهو أمر بالغ اطهمية لسد الفاو  الرقمية وتحقنق أهدا، التنمية المستدامة

ورناء آلية شاااملة التمسااض بتعددعة اطررا، الحقيقية والعمل معًا من أجل إحراز تقدم إعاابي،   -
 .للحوار المؤسسي المنتظم تح  رعاعة اطمم المتحد  بمشاركة متساوية من جمي  الدول

تعزيز أمن البيانات بما فنذا نقل البيانات عبر الحدود، وأمن سااالسااالة التوريد، وحماعة البيانات  -
عى إلى تووير  الشااااخصااااية  إضااااافة إلى معالاة التذدعدات والتحدعات القائمة والناشاااائة التي تساااا 

قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصااااااااالت لأل را  العساااااااكرية، وذلض على النحو المنصاااااااو  
  75/240عليه في قرار الامعية العامة لألمم المتحد   

لتأ ند على أهمية احترام السااااياد  الرقمية وحقو  النسااااان والحريات اطساااااسااااية في اسااااتخدام  ا -
أي مفاا يم أو قيم من قبال دولاة أو ماموعاة من  ، ورفض  تكنولوجياا المعلوماات واالتصااااااااااااااااالت

 الدول 
 السيد الرئيس،

تواجه الدول النامية وتلض اطقل توورًا في ماال المعلومات واالتصااااااااااااااالت تذدعدًا جسااااااااااااايمًا      
ذدعد جّراء التدابنر القساااااارية االنفرادعة التي تفرضااااااذا تفرضااااااه الارائم الساااااانبرانية، ويتفاقم ذلض الت 

ؤدي إلى والتي ت الوالعاات المتحاد  واالتحااد االوروري على عادد من تلاض الادول، ومنذاا سااااااااااااااورياة،  
البرمايات المتوور ، والمعدات التكنولوجية التي تساااذم في تلض الدول من الحصاااول على    حرمان

د والتنظيمات الرهابية من إسااااء   ضااا ل المحتوى السااانبراني ومن  شااا كات الاريمة العابر  للحدو 
  لتلض التدابنر القسرية بشكل عاجل و نر مشروط  وض  حد  إلى   إننا ندعو   .استخدامه
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أوكد لكم اسااااتعدادنا لالنخراط بشااااكل إعاابي ونشاااال في مداوالت فريقنا لنااح عمله   ختامًا،    
، مسااااااتند  إلى 2025ورما عخدم أهدافنا المشااااااتركة، والتوحاااااال إلى وثيقة إجمام واحد  في العام  

كما نؤكد على ضااارور  تبني الدولة المضااايفة لمقاررات بّناء  وإعاابية تساااتند للوفاء   .توافق لآلراء
اركة بوريقة سالساة ودون بتنفنق التزاماتذا القانونية وإحادار تأشانرات الدخول المولورة للوفود المشا 

 .تسنيس
 


