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 تانالبيا أمن في مجال ربيةعال الدول وجامعة الصين بين التعاون رةادمب

 

 يةنالصي الخارجية وزارة ترأست ،2021عام    مارس شهر  29في يوم  

 بيننالجا بين يئالمر ماعجتاال مشترك بشكل العربية لوالد جامعةل امةعال األمانةو

 امقواألر اإلنترنت شؤون عن لونوسؤمال ماعتاالج وحضر ،تانالبيا أمن الجم في

 أمن مبادرة"ـب العربية الدول عةماج بحتر. للجامعة األعضاء والدول بينناجال من

 طراخمالو ياتدحالت مواجهة عمتدو ،ينيصال بانلجا رحهاط يالت" لميةاعال اناتالبي

 بين والتوفيق األطراف يةددتع بمبادئ زاماتال رك،تمش شكلب ياناتالب أمن جالم في

 :ليي ما ىعل الجانبان واتفق .افنصواإل العدالة وضمان يةمنتوال األمن

 امم هائال، وراتط قتصاد الرقميواال يةاتومعلوالم يةجولالتكنو الثورة شهدت

 االقتصادية ميةنالت على عميقة تأثيرات وترك للبشرية ياةحوال اإلنتاج نمط رغي  

 . البشرية والحضارة العالمية ةمالحوك ومةظومن العالم لدول واالجتماعية

 وتحتشد يدزاتت يةقمالر لوجيانوللتك رياهجو صرانع باعتبارها ناتالبيا إن

 تشكيل وإعادة المبتكرة التنمية تحقيق في مهما دورا وتلعب العالم، في هائل بشكل

 . الدول لجميع واالجتماعية تصاديةقاال والتنمية باألمن لقتتعو اإلنسان، حياة

 إن ل،لعمل الدولي لتقسيمل الجديد والتطور قثاألو الدولي عاونتال خلفية على

 لوماتعالم نولوجياكضمان اإلمداد اآلمن للمنتجات والخدمات الخاصة بت

 وحماية المستخدمين ثقة عزيزلت ةببالنس كبرى أهمية يكتسب أمرهو  واالتصاالت

 .يقمالر قتصاداال يةمنت وتعزيز تناالبيا أمن

 مقاربة وتبني واألمن، يةمبالتن االهتمام نفس الءإي إلى الدول جميع ندعو

 ةنصياو صاديةقتاال التنميةو جيولوالتكن التقدم بين اتقالعال مع للتعامل ةنازومت

 . ماعيةجتاال مةعاال حلمصاوال وميقال األمن
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 وعادلة ةحتنفم ريةتجا بيئة على مالالع دول فاظح ضرورة ىعل مجددا دكؤن

 في .لمشتركةا ميةنوالت ركتالمش كسبالو ةتبادلالم ةنفعالم يقتحقل تمييزية وغير

 المهمة تناالبيا أمن ضمان في قوالح سؤوليةمال لماالع دول دىل نفسه، قتالو

 يقتصاداال واألمن العام واألمن القومي هامنبأ لقةعالمت يةصالشخ علوماتوالم

 . جتماعياال رارقستواال

 جيالوونبتك المختصة كاترشوال يةلالدو ماتوالمنظ كوماتحلاب بنرح

 وغيرها دارفواأل يةندملا والمنظمات والجمعيات التكنولوجية تالاصتالاو ماتومعلال

 التشاور أدببم مسكتال مع اناتالبي أمن زيزلتع ركةتمش جهود لبذل اعلةفال تالجها من

 . ميعللج والكسب اونتعوال

 اسأس ىعل وناوالتع الحوار يقموتع التواصل تعزيز رورةض ىعل نؤكد

 ضاءفلل مشترك مستقبل ذي عجتمم مةقاإ على سويا عملوال دل،اتبمال رامتاالح

 واالنتظام. نووالتعا واالنفتاح واألمن السالم يسوده سيبرانيال

 :ليي ما إلى نجانباال يدعو عليه،

 شاملة بنظرة تاناالبي منأ ةألسم إلى ظرنال العالم دول على يجب --

ى ضمان اإلمداد اآلمن والمنفتح والمستقر عل لعموال ائق،حقال ىإل تستند وموضوعية

 في العالم. واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا الخاصة والخدمات للمنتجات

 التحتية للبنية المهمة بياناتال رقس وأ ريبتخ فضر مالالع دول على بجي --

 ضفرو ،المعلومات واالتصاالت ياجولوتكن خداماستب األخرى دوللل الحيوية

 ىراألخ لدولل العامة ةيماعتاالج حلصاوالم يقومال باألمن سمت لتيا األنشطة

 . نولوجياتكال تلك تخدامباس

 ضر  تع التي اتالتصرف فقوو نعمل واتخط تخاذا لماعال دول ىعل يجب --

 فضور التصاالت،او لوماتعالم وجيالوتكن خداماستب رطخلل لشخصيةا لوماتعالم
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 هذه تخداماسب شرعي ريغ بشكل األخرى الدول لمواطني ةيشخصال اتمولعالم معج

 التكنولوجيا كأداة.

 بالقوانين رماصال زاملتاال ىعل اتالشرك شجيعت مالعال دول على بجي --

 واالختصاص ةادالسي رامتاح لماالع دول على ويجب .يهاف تشتغل لتيا للدول حئوااللو

 اتنالبيا على الحصول عنوم األخرى، لدولل ناتالبيا إدارة وصالحية القضائي

 . األخرى الدول إذن بدون رادفاأل أو الشركات عبر األخرى لوالد في الموجودة

 جلأ من األخرى الدول من ناتالبيا على ولحصال إلى الدول جتاتحا إذا --

 أو ضائيةقال المساعدة قناة عبر ذلك متي أن يجب الجرائم، مكافحة لثم وننالقا ذإنفا

 فاقيةات ألي يجوز وال. لةالص ذات األطراف والمتعددة يةثنائال قياتاالتفا بموجب

بشأن نقل البيانات عبر الحدود أن تنتهك السيادة القضائية وأمن  ثنائية تبرمها دولتان

 البيانات لدولة ثالثة.

 بتكنولوجيا الخاصة والخدمات لمنتجاتا تقدم التي للشركات وزجي ال --

 بيانات على تقوم من خالل منتجاتها وخدماتها بالحصولأن  واالتصاالت المعلومات

 . ونينقا يرغ بشكل اهب والتالعب لهم واألجهزة مةظاألن في مكحتوال المستخدمين

 عيلسا واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا المختصة اتركللش يجوز ال --

 على ستخدمينملا داماعت من الستفادةا خالل من عةومشر غير لحامص وراء

 موردي على بجي .األجهزة أو األنظمة تحديث على المستخدمين إجبار أو تجاتها،من

 يةناألم الثغرات أو بالخلل والمستخدمين التعاون شركاء بإخطار التعهد المنتجات

 . مبكر توق في لها حلول يمقدوت همتتجانلم

 ماتااللتزا من التأكدو المبادرة، هذه دعم إلى الدول جميع الجانبان يدعو

بدعم  ونرحب والدولية، يميةقلاإلو يةثنائال اقياتتفاال طريق عن أعاله المذكورة

 .المبادرة لهذه العالم في واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا المختصة الشركات


