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 السيد الرئيس،

 

ضمن ، السالح في مجال نزع األخرى التدابيرحول موضوع  بيانه اليتشرف وفد بالدي بإلقاء هذ

أعرب عن مساندة الجزائر لما تضمنه البيان اللذي القاه مندوب  و، االولى للجمعية العامةاشغال اللجنة 

بالنيابة جمهورية مصر البيان اللذي القاه مندوب  كذا و ،عدم االنحيازدول إندونيسيا بالنيابة عن حركة 

 .عن مجموعة الدول العربية

 

 السيد الرئيس،

 

هامة لتحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية  ةالحديثة فرصتتيح تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

 تنامي االعتماد عليها في االستخدامات المدنية ولتبعا  ةأهميمن هذه التكنولوجيات  ، لما تكتسيهللدول

العسكرية. كما اصبح الفضاء االفتراضي اإللكتروني بمثابة وسيلة ال يمكن االستغناء عنها في مختلف 

 .في أنظمة الدفاع و األمنعماالتها تتزايد اسضال عن ، فالمجاالت

 

غير ان استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال ألغراض غير سلمية، خاصة من طرف 

م و األمن الدوليين، بما في ذلك يمثل خطرا حقيقيا يهدد السال ، باتالمجموعات اإلرهابية و االجرامية

عالم و االتصال و الهياكل األساسية المتعلقة بها، مما يستلزم تكنولوجيات اال الهجمات اإلرهابية ضد

تأمين الفضاء االفتراضي اإللكتروني و تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال قصد الوقاية من أي 

 .اجراميةألغراض  محاولة الستخدام هذه التكنولوجيات

 

راسة التطورات الحاصلة في ميدان و في هذا الصدد، فإن تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بد

من طرف الجلسة هذه خالل تم تقديمه و الذي  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال في سياق األمن الدولي،

 ،التي يتضمنها و المقترحات التوصياتكذا و  /174/70Aالمقيد تحت رقم ، و فريقال هذا ئيسر

و ة، اجرامي التكنولوجيات ألغراض إرهابية وم هذه اتساهم بشكل كبير في الوقاية من احتمال استخد

من شانها التي  تدابير الثقة و الشفافيةو عزيز التعاون الدولي المتعلقة بتالتوصيات  تلك خاصةب

 .عاتافي الحد من خطر نشوب النز ةساهمالم

 

المزدوج لهذه التكنولوجيات المتقدمة ال ينبغي  االستخدامو في هذا اإلطار، نؤكد على أن المخاوف من 

الدول  منها ةالدول التي هي بحاجة إليها خاص أن يشكل عائقا يحد من نقل هذه التكنولوجيات الى

 .المشروعة لجميع الدول ةبعين االعتبار االحتياجات الدفاعي النامية، مع األخذ

 

 السيد الرئيس،

 

نزع السالح و الذي يمثل  مي لمأمم المتحدة الخا  بمسائلإلعالتؤكد الجزائر على أهمية البرنامج ا

على مستوى  أداة مهمة تتيح لجميع الدول المشاركة في المداوالت و المفوضات المتعلقة بنزع السالح

 كذا تنفيذ و التي هي طرف فيها، مساعدتها على تنفيذ المعاهدات ايضا مختلف هيئات األمم المتحدة، و 

 .اآلليات المتفق عليها في مجال تدابير الشفافية و تعزيز الثقة



 

قد تساهم في تحقيق المزيد من الرفاهية و  واعدةناعي تحمل للعالم آفاق طصإن تطبيقات الذكاء اال

ة ذاتية يلاأن استخدام تلك التطبيقات في مجال تصنيع و تطوير األسلحة القت غيرالتقدم للبشرية. 

وضع  على المجتمع الدولييترتب  . لذلكتحديات اخالقية و إنسانية و قانونية اماميضعنا  ،التحكم

االرهابية لتلك التكنولوجيا و ما عات والمجمم ااستخد من مخاطرة قصد الحد ضوابط تشريعية واضح

 .ذلك من اثار كارثية ينجر عنقد 

 

 المعايير مراعاةالتي تقتضيها مسالة  القصوى همية األ على جديد من الجزائر تؤكدو في األخير، 

على  من جهة اخرى كما تشدد ،التسلح من الحد و السالح نزع اتياتفاق تنفيذ و إعداد في البيئية

 االتفاقيات و المعاهدات بشأن التفاوض مسارات في البيئية المعاييرهذه  االعتبار بعين خذاال ضرورة

 ذات الصلة. الدولية المنتدياتشغال أضمن  السالح نزعب المرتبطة

 

 .شكرا على حسن االصغاءو 

 

 

 


