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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/L.33( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن       الجتماعلالوثيقة اخلتامية   - ٧٠/١٢٥
  لتنفيذ نتائج القمة العاملية تمع املعلوماتعام لاالستعراض ا

  
  إن اجلمعية العامة  

الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن االسـتعراض        الجتمـاع لالوثيقة اخلتاميـة   تعتمد  
  يف دورا السبعني: لتنفيذ نتائج القمة العاملية تمع املعلوماتعام ال
  

لتنفيـذ  عام الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن االستعراض ال الجتماعلالوثيقة اخلتامية     

 تمع املعلوماتنتائج القمة العاملية  
  

الرفيع املسـتوى للجمعيـة العامـة     الجتماعيف ا حنن، الوزراء ورؤساء الوفود املشاركني  
ــائج القمــة العامليــة تمــع املعلومــات  عــام بشــأن االســتعراض ال ، املعقــود يف نيويــورك لتنفيــذ نت

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٦ و ١٥  يف

الــيت  )١(تــونس بشــأن جمتمــع املعلومــات  مــن برنــامج عمــل  ١١١إىل الفقــرة  شــريإذ ن  
ــة       ــائج القمــة العاملي ــة العامــة أن جتــري استعراضــا عامــا لتنفيــذ نت تمــع طُلــب فيهــا إىل اجلمعي

العمليـة،   هـذه  إذ نؤكد من جديد يف هذا الصـدد دور اجلمعيـة يف  و ،٢٠١٥يف عام املعلومات 
متوز/يوليــه  ٣١املــؤرخ  ٦٨/٣٠٢ررت، يف قرارهــا وإذ نؤكــد مــن جديــد أيضــا أن اجلمعيــة قــ

ــتم أن ، ٢٠١٤ ــه يومــان تســبقه    االســتعراض خيت ــة مدت ــع املســتوى للجمعي العــام باجتمــاع رفي
اجلهـات  مجيـع   املـدخالت املقدمـة مـن   أيضـا  عملية حتضريية حكوميـة دوليـة تأخـذ يف االعتبـار     

  ،صاحبة املصلحة املعنية
_______________ 

  .A/60/687انظر   )١(
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حلكومـات، والقطـاع اخلـاص،    اءة واملتنوعـة الـواردة مـن ا   باإلسهامات البن وإذ نرحب  
واتمــع املــدين، واملنظمــات الدوليــة، واألوســاط التقنيــة واألكادمييــة، وســائر اجلهــات املعنيــة    

تمـع املعلومـات   القمـة العامليـة   صاحبة املصلحة، يف إطـار تقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج       
الت واـاالت الـيت يـتعني مواصـلة     ومعاجلة الثغرات احملتملة يف تكنولوجيا املعلومـات واالتصـا  

التركيـز عليهـا، والتصــدي للتحـديات، مبــا يف ذلـك ســد الفجـوة الرقميــة وتسـخري تكنولوجيــا       
  ،املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

على إسهامات أخرى ذات صلة منها االسـتعراض العشـري للقمـة العامليـة      ذ نستندإو  
ــه   ــة اتمــع املعلومــات الــذي أجرت ــة  للجن ــا ألغــراض التنمي  املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجي

تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة تمـع      ”اخلتامية املنبثقـة عنـه بعنـوان     ، والوثيقة٢٠١٥أيار/مايو  يف
؛ واجتمــاع أصــحاب املصــلحة املتعــددين الســتعراض القمــة   “املعلومــات: اســتعراض عشــري 

منظمة األمم املتحدة للتربيـة  الذي استضافته ت، ع املعلومات بعد مضي عشر سنواالعاملية تم
حنــو جمتمعــات املعرفــة  ”حتــت عنــوان  ٢٠١٣يف شــباط/فرباير ، والــذي عقــد والعلــم والثقافــة

إتاحـة املعلومـات   ”ان اخلتـامي املنبثـق عنـه بعنـوان     والبيـ  ،“أجل السالم والتنميـة املسـتدامة   من
؛ واالجتمــاع الرفيــع املســتوى   “تــزامتوســيع نطــاق الرؤيــة وجتديــد االل   واملعــارف للجميــع:  

، الـذي نسـقه واستضـافه االحتـاد الـدويل      يـة ألصحاب املصلحة املتعددين الستعراض القمة العامل
ــذي لالتصــاالت، و ــه ال ــدويل لالتصــاالت ، ا٢٠١٤نظمــه، يف حزيران/يوني منظمــة و الحتــاد ال

وبرنـامج األمـم    ارة والتنميـة ؤمتر األمـم املتحـدة للتجـ   ومـ  األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة    
ــه اللتــان مت اعتمادمهــا بتوافــق اآلراء، ومهــا     ــان الصــادرتان عن ــان املتحــدة اإلمنــائي، والوثيقت البي

 رؤيـــةوالعامليــة  القمـــة تنفيـــذ نتــائج  نبثــق عـــن االســتعراض العشـــري للقمــة العامليـــة بشــأن     امل
  ،٢٠١٥عام االستعراض العشري للقمة العاملية ملا بعد 

، ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٥ملـؤرخ  ا ٧٠/١ اجلمعيـة العامـة   قرارد من جديد ؤكنوإذ   
جمموعــة اعتمــدت فيــه الــذي  ،“٢٠٣٠ لعــامحتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة ”املعنــون 

والغايات العامليـة الشـاملة والبعيـدة املـدى املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، الـيت تركـز          هداف األ من
لتحــول، وتعيــد تأكيــد التزامهــا بالعمــل دون كلــل مــن أجــل تنفيــذ   علــى النــاس وتفضــي إىل ا

ــام    هــذه ــول ع ــل حبل ــع صــوره     ٢٠٣٠اخلطــة بالكام ــر جبمي ــى الفق ــا أن القضــاء عل ، وإدراكه
غـىن عنـه لتحقيـق     ال وأبعاده، مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع، هـو أكـرب حتـد يواجهـه العـامل وشـرطٌ          

ــة املســـتدامة، والتزامهـــا بتحقيـــق التنميـــ     االقتصـــادي  -ة املســـتدامة بأبعادهـــا الثالثـــة   التنميـ
ــي   ــن اإلجنــ     -واالجتمــاعي والبيئ ــا م ــل، انطالق ــوازن ومتكام ــى حنــو مت ــيت حتققــت  عل ازات ال

  مل ينفذ من تلك األهداف،  كمال ماإطار األهداف اإلمنائية لأللفية وسعيا منها إىل است  يف
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متوز/يوليــه  ٢٧رخ ؤاملــ ٦٩/٣١٣ اجلمعيــة العامــة قــرار أيضــا ؤكــد مــن جديــدنوإذ   
الـيت   عمل أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة          بشأن خطة ٢٠١٥

وتـدعمها وتكملُهـا وتسـاعد     )٢(٢٠٣٠خطة التنمية املسـتدامة لعـام   يتجزأ من  ال تشكل جزءا
ة، والـيت  يف توضيح سياق غاياا املتعلقة بوسائل التنفيذ من خـالل سياسـات وإجـراءات عمليـ    

تعيد تأكيد االلتزام السياسي القوي بالتصـدي لتحـدي التمويـل ويئـة بيئـة مواتيـة علـى مجيـع         
  كة والتضامن على الصعيد العاملي،املستويات لتحقيق التنمية املستدامة، بروح من الشرا

رغبتنا املشتركة والتزامنا املشترك برؤية القمـة العامليـة تمـع     نؤكد من جديد  - ١  
ويتجه حنو التنمية، يستطيع كل فـرد فيـه    علومات لبناء جمتمع معلومات جامع حموره اإلنسانامل

إجيــاد املعلومــات واملعــارف واحلصــول عليهــا واالســتفادة منــها وتبادهلــا، ويــتمكن فيــه األفــراد   
واتمعــات والشــعوب مــن تســخري كامــل إمكانــام للنــهوض بتنميتــهم املســتدامة ولتحســني   

م، وذلــك انطالقــاً مــن مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة ويف ظــل االحتــرام  نوعيــة حيــا
  والتقيد بأحكامه. )٣(الكامل لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وخطة عمـل جنيـف    )٤(التزامنا بإعالن مبادئ جنيف نؤكد من جديد كذلك  - ٢  
ــا   ــواردة فيهـ ــل الـ ــوط العمـ ــونس    )٤(وخطـ ــل تـ ــامج عمـ ــونس وبرنـ ــزام تـ ــأن، والتـ ــع  بشـ جمتمـ

ــات ــات و  ، ون)١(املعلومـ ــل احلكومـ ــرورة أن تواصـ ــر بضـ ــاص و قـ ــاع اخلـ ـــ القطـ ــع امل دين، اتمـ
واملنظمــات الدوليــة، واألوســاط التقنيــة واألكادمييــة، وســائر اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة  

  .٢٠١٥تمع املعلومات ملا بعد عام العمل سوية من أجل تنفيذ رؤية القمة العاملية 

ومبــــادئ التعــــاون والتواصــــل إضــــافة إىل ذلــــك قــــيم  نؤكــــد مــــن جديــــد  - ٣  
أصحاب املصلحة املتعددين اليت طبعت عملية القمة العاملية تمع املعلومات منذ نشـوئها،   بني

ــة للحكومــات، والقطــاع اخلــاص، واتمــع املــدين، وامل    ونســلّ ــأن املشــاركة الفعال نظمــات م ب
الدوليــة، واألوســاط التقنيــة واألكادمييــة، وســائر اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة، والشــراكة  

ــا ومســؤولياا، و      ــات، كــل حســب دوره ــذه اجله ــع ه ــاون م ــل  ال ســيماوالتع ــوازن بتمثي مت
  البلدان النامية، كانت وال تزال تكتسي أمهية حامسة إلجياد جمتمع املعلومات.  من

تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت وانتشـــارها بشـــكل بتطـــور  نرحـــب  - ٤  
ــام والقطــاع   بفضــل ملحــوظ،  ــث انتشــرت    إســهامات القطــاع الع ــى الســواء، حي اخلــاص عل

_______________ 

  .٧٠/١القرار   )٢(
  ).٣ -ألف (د  ٢١٧قرار ال  )٣(
  ، املرفق.A/C.2/59/3انظر   )٤(
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مجيــع أركــان املعمــورة تقريبــا، وأوجــدت فرصــا جديــدة للتواصــل االجتمــاعي، وأفســحت   يف
يـــة يف ســـائر ل جديـــدة، وأســـهمت يف النمـــو االقتصـــادي والتنم اعمـــأمنـــاذج لظهـــور اـــال 

  وانتشارها.  القطاعات، ونشري يف الوقت ذاته إىل التحديات الفريدة والناشئة املتصلة بتطورها

بل االســـتفادة كــان لـــه دور حاســـم  واالبتكـــار وســ  الــربط نــدرك أن تزايـــد    - ٥  
نــدعو إىل إجــراء مواءمــة وثيقــة    إحــراز التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، و       يف

، ونــربز )٢(٢٠٣٠القمــة العامليــة تمــع املعلومــات وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام   عمليــة  بــني
املسامهة الشاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أهداف التنمية املستدامة والقضاء علـى  

حـد   بح أيضـا يف ت واالتصـاالت أصـ  الفقر، ونالحظ أن احلصـول علـى تكنولوجيـات املعلومـا    
  .ذاته مؤشرا وتطلعا إمنائيا

عن قلقنا من استمرار وجود فجوات رقمية كبرية، مـن قبيـل    نعرب مع ذلك  - ٦  
الفجـوة الرقميــة بــني البلــدان وداخلـها والفجــوة الرقميــة بــني النسـاء والرجــال، وهــي فجــوات    

السياسـاتية التمكينيـة والتعـاون الـدويل     يتعني معاجلتها من خالل إجراءات منها تعزيـز البيئـات   
احملافظـة  خلفض األسعار وإتاحـة فـرص االسـتفادة والتثقيـف وبنـاء القـدرات والتعـدد اللغـوي و        

علـى ذلـك، نقـر بأنـه هنـاك فجـوة       واالسـتثمار والتمويـل املالئـم. وعـالوة      على التراث الثقـايف 
بة املصـلحة علـى كفالـة    اجلنسـني ضـمن الفجـوات الرقميـة، ونشـجع مجيـع اجلهـات صـاح         بني

 سـيما  ال املشاركة الكاملة للمرأة يف جمتمع املعلومات وحصوهلا على التكنولوجيـات اجلديـدة،  
  .ألغراض التنمية املعدة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ــر  - ٧   ــدة والناشــئة         نق ــام خــاص ملعاجلــة التحــديات الفري ــي إيــالء اهتم بأنــه ينبغ
البلـدان الناميـة، مبـا فيهـا      سيما ال تصاالت اليت تواجه البلدان كافة،لتكنولوجيا املعلومات واال

البلدان األفريقية، وأقل البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية          
ــة، والبلــدان املتوســطة الــدخل،    الحــتالل األجــنيباضــعة لاخلقــاليم واألوكــذلك البلــدان النامي

البلدان املتضررة مـن الكـوارث   وشهد حاالت نزاع والبلدان اخلارجة من الرتاع البلدان اليت تو
. وينبغـي أيضـا إيـالء اهتمـام خـاص ملعاجلـة التحـديات احملـددة لتكنولوجيـا املعلومـات           الطبيعية

واالتصــاالت الــيت تواجــه األطفــال، والشــباب، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن،         
  والريفية. واملشردين داخليا، واملهاجرين، واتمعات النائية والشعوب األصلية، والالجئني

أن إدارة اإلنترنت ينبغي أن تظل تتقيد باألحكـام املنصـوص    نؤكد من جديد  - ٨  
  عليها يف نتائج املؤمترين املعقودين يف تونس وجنيف.

أن احلقوق نفسها اليت يتمتـع ـا األشـخاص    إضافة إىل ذلك  نؤكد من جديد  - ٩  
. ونؤكـد علـى أن إحـراز التقـدم     ج اإلنترنت جيب أن حتظى باحلماية أيضا علـى اإلنترنـت  خار
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ــة االقتصــادية        ــا بالتنمي ــرب رهن ــة تمــع املعلومــات جيــب أال يعت ــة القمــة العاملي حنــو جتســيد رؤي
ــا أيضــا      ــات واالتصــاالت فحســب وإمن ــات املعلوم ــدم يف وانتشــار تكنولوجي ــإحراز تق ــا ب  رهن

  قوق اإلنسان واحلريات األساسية.يتعلق بإعمال ح  ما

يف اســــتعمال تكنولوجيــــات ينبغــــي أيضــــا أن يكــــون بنــــاء الثقــــة واألمــــن    - ١٠  
ــة،    املعلومــات ــة املســتدامة أولوي ــراض التنمي ــالنظر إىل التحــديات   ســيما ال واالتصــاالت ألغ ب

املضـايقة  إساءة استخدام هذه التكنولوجيات للقيام بأنشطة ضـارة تتـراوح بـني     املتنامية، ومنها
  .واإلرهاب  واجلرمية

اإلجيابيــة لإلنترنــت وغريهــا مــن   باالســتخدامات املتعلقــة نــااتنكــرر تأكيــد التزام  - ١١  
بري الوقائيــة، يف ظــل  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت وباختــاذ اإلجــراءات املناســبة والتــدا      

ــانون، ضــد  ــا      الق ــى النحــو املش ــات عل ــك التكنولوجي ــتخدامات الســيئة لتل ــاد  االس ــه يف األبع ر إلي
وخطة عمل جنيف. ونقر أيضـا بأمهيـة   جنيف األخالقية تمع املعلومات الواردة يف إعالن مبادئ 

قامـة جمتمـع   يف إمـن خطـة العمـل،     ١٠ -على النحـو املشـار إليـه يف خـط العمـل جـيم        ،األخالق
ــز دور  ــات وتعزيــ ــني     املعلومــ ــر متكــ ــفها عناصــ ــاالت بوصــ ــات واالتصــ ــات املعلومــ  تكنولوجيــ

  .التنمية  لتحقيق
  

  تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  -  ١    

ــزم ب  - ١٢   ــاتســـخري نلتـ ــات تكنولوجيـ ــاالت تإمكانـ ــات واالتصـ ــق  املعلومـ لتحقيـ
وغريها من األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،       ٢٠٣٠أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

ــالغ    ونالحــظ أن بإمكاــا تســريع وتــ  ــة املســتدامة الب ــع أهــداف التنمي رية التقــدم يف حتقيــق مجي
ــذلك   ويــبهــدفا.  ١٧عــددها  ــا ل ــع جبتبع احلكومــات والقطــاع اخلــاص واتمــع املــدين   مي

أن جلهـات املعنيـة صـاحبة املصـلحة     واملنظمات الدوليـة واألوسـاط التقنيـة واألكادمييـة وسـائر ا     
جهــا لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة،      يف املعلومــات واالتصــاالت   تتكنولوجيــا  تــدمج

ونطلب إىل كيانات األمم املتحدة اليت تعمل على تيسري تنفيذ خطـوط العمـل احملـددة يف إطـار     
القمة العاملية تمع املعلومـات أن تسـتعرض خططهـا لإلبـالغ وخطـط عملـها مـن أجـل دعـم          

  .٢٠٣٠  تنفيذ خطة عام

امللحوظة الـيت شـهدها العقـد السـابق يف الـربط      ندرك مع االرتياح أن الزيادات   - ١٣  
واالستخدام واالبداع واالبتكار أدت إىل ظهور أدوات جديدة تدفع جبهـود القضـاء علـى الفقـر     

تكنولوجيـا  وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية واألحوال البيئية. فعلى سبيل املثال كانت 
 اســتخدام اإلنترنــت بــاألجهزة احملمولــةتقنيــات و النطــاق التــرددي العــريض الثابتــة أو الالســلكية

ــف الذكيــة واللوحــات اإللكترونيــة واحلوســبة الســحابية و      ووســائط  فتوحــةامليانــات البواهلوات
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التواصل االجتماعي والبيانات الضـخمة يف مراحلـها األوىل وقـت اعتمـاد برنـامج عمـل تـونس،        
  .التنمية املستدامة وهي اآلن معترف ا باعتبارها عناصر متكني هامة لتحقيق

ــد    - ١٤   ــاأن توســيع نطــاق  نؤكــد مــن جدي ــات واالتصــاالت  تتكنولوجي  املعلوم
واستخدامها جيب أن يظال حمور تركيز لعملية القمة العاملية تمـع املعلومـات ونتيجـة أساسـية     
هلا. وإننا نشعر بتفاؤل كـبري ألن التقـديرات تشـري إىل أن عـدد االشـتراكات يف نظـم اهلواتـف        

باليــني شــخص يف عـــام    ٧,١إىل  ٢٠٠٥بليــون شـــخص يف عــام    ٢,٢احملمولــة ارتفــع مــن    
باليــني شــخص ســوف يرتبطــون بشــبكة اإلنترنــت  ٣,٢، وأن التوقعــات تشــري إىل أن ٢٠١٥

يف املائة من جمموع سـكان العـامل، وسـيكون منـهم      ٤٣، أي أكثر من ٢٠١٥حبلول اية عام 
نظـام النطـاق التـرددي    الحـظ أيضـا أن االشـتراكات يف    بليونا شـخص مـن البلـدان الناميـة. ون    

، ٢٠٠٥يف املائـة يف عـام    ٣,٤يف املائة، مقابل  ١٠نسبة انتشار تناهز العريض الثابت حققت 
تظل هي قطاع السوق األسرع منـوا، إذ تسـتمر    شبكات اهلواتف احملمولة العريضة النطاقوأن 

، وهــي قيمــة ٢٠١٥املائــة يف عــام  يف ٤٧بالعشــرات حيــث بلغــت يف تســجيل معــدالت منــو 
  .٢٠٠٧مرة قياسا إىل عام  ١٢زادت 

أن االقتصاد الرقمـي ميثـل جـزءا هامـا ومتناميـا مـن االقتصـاد العـاملي،         نالحظ   - ١٥  
املعلومـات   تتكنولوجيـا . وقـد أوجـدت   لناتج احمللـي اإلمجـايل  وأن الربط يقترن بالزيادات يف ا

لتجارية، واملبتكرين، والوظائف، مـع القيـام يف الوقـت    جيال جديدا من األعمال ا واالتصاالت
نفسه بتغيري مالمح أعمال أخرى وجعلتها مهجورة وأسهمت أيضـا عمومـا يف زيـادة الكفـاءة     
ــادة        ــة احلامســة لزي ــدرك األمهي ــا ن ــة القطاعــات. وإنن ــداع يف كاف والوصــول إىل األســواق واإلب

  يف االقتصاد الرقمي.البلدان النامية،  سيما  ال مشاركة مجيع البلدان،

تســـهم يف ارتفـــاع  املعلومـــات واالتصـــاالت تتكنولوجيـــاأن نـــدرك أيضـــا   - ١٦  
مســتويات املنفعــة االجتماعيــة واإلدمــاج االجتمــاعي، إذ تفــتح قنــوات جديــدة بــني املــواطنني، 
واألعمال التجارية، واحلكومات لتبادل املعارف وزيادـا، واملشـاركة يف اختـاذ القـرارات الـيت      

هــو متــوخى يف خطــوط العمــل احملــددة يف إطــار القمــة   مــا س حيــام وعملــهم. وعلــى حنــومتــ
ــل      ــات بفضـ ــق فتوحـ ــهدنا حتقيـ ــا شـ ــات، فإننـ ــع املعلومـ ــة تمـ ــات  العامليـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

علــى املســتوى احلكــومي، يف جمــاالت منــها تــوفري اخلــدمات العامــة، وخــدمات     واالتصــاالت
رص العمـل، وكـذلك يف األعمـال التجاريـة والزراعـة، والعلـوم،       التعليم، والرعاية الصحية، وفـ 

حيث باتت أعداد متزايدة من الناس تستفيد من اخلدمات والبيانات اليت رمبا مل تكـن مـن قبـل    
  يف التناول أو مل تكن متيسرة بأسعار معقولة.
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حتـدث تغـيريا    املعلومـات واالتصـاالت   تتكنولوجيـا أن ندرك يف الوقت ذاته   - ١٧  
 تهالكهم وطريقـة قضـاء أوقـام، مـع    هريا يف طريقة تواصل األفراد واتمعـات وأمنـاط اسـ   جو
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار صــحية واجتماعيــة جديــدة وغــري متوقعــة، الكــثري منــها إجيــايب  مــا

  وبعضها يثري شواغل.

باتـــت تكتســـي أمهيـــة يف  املعلومـــات واالتصـــاالت تتكنولوجيـــاأن نـــدرك   - ١٨  
واالستجابة اإلنسانية ونؤكـد مـن جديـد كـذلك دورهـا يف تعزيـز وتطـوير        ث التصدي للكوار

، والتأهب، واالسـتجابة، واالنتعـاش، والتأهيـل والـتعمري.     باألخطار املتعددةنظم اإلنذار املبكر 
يف تطـوير االبتكـار والتكنولوجيـا يف البحـوث الطويلـة األجـل       ونشجع أيضـا زيـادة االسـتثمار    

  .ددة واهلادفة إىل إجياد حلول يف جمال إدارة خماطر الكوارثاليت تتصدى ألخطار متع

ــاأن نــدرك   - ١٩   ــأكثر  شــكل ت املعلومــات واالتصــاالت  تتكنولوجي ــر ف أيضــا أكث
املتناميــة بســرعة،  الصــناعات الثقافيــة واإلبداعيــةو تنــوع أشــكال التعــبري الثقــايف وســيلة لــدعم 

عمليـة وشـاملة لصـيانة التـراث الثقـايف       ونؤكد من جديد أن مثة حاجة إىل استراتيجيات رقمية
  وإتاحة االطالع على املعلومات املسجلة يف البيئة الرقمية جبميع أشكاهلا.

تتولـد   املعلومات واالتصـاالت  تتكنولوجياأن زيادة استخدام ندرك كذلك   - ٢٠  
ــة، نســعى إىل خفضــها.      ــة معين ــة وتترتــب عليــه يف آن معــا تكــاليف بيئي ــة معين ــافع بيئي ــه من  عن

تكنولوجيـا املعلومـات   منـو  جتنـب إسـهام   ونرحب بالفرصة اليت تتيحها الطاقة املستدامة ليتسـىن  
هلــا مــن قيمــة حتفيزيــة لنشــر مفــاهيم الطاقــة    مــا تغــري املنــاخ، ونالحــظ أيضــا يف  واالتصــاالت
ــة  وااملتجــددة،  ــتخدام الطاق ــاءة يف اس ــدمي     لكف ــى الصــمود، وتق ــادرة عل ــة والق ــدن الذكي ، وامل
أخرى. غري أننا نـدرك أنـه جيـب علينـا أن نشـجع      حلول ن خالل اإلنترنت، ضمن اخلدمات م

ــن اإلجــراءات لتحســني     ــد م ــوارد  اختــاذ املزي ــاءة اســتخدام امل ــايف  كف ــات  تتكنولوجي املعلوم
  .اإللكترونية، وإعادة االستخدام والتدوير والتخلص بأمان من النفايات واالتصاالت

  
  سد الفجوات الرقمية  ١- ١    

الـربط  على الرغم مـن اإلجنـازات الـيت حتققـت خـالل العقـد املاضـي يف جمـال           - ٢١  
العديـد مـن الفجـوات الرقميـة      ، فإننا نعـرب عـن قلقنـا إزاء   بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بـني املـرأة والرجـل. ونالحـظ أن الفجـوات      أو  داخلـها و، سواء بني البلـدان  تزال قائمة ما اليت
وننـوه إىل أنّ  املسـاواة القائمـة،    وبأوجه عدمستويات التعليم لة وثيقة مبتكون على ص ما كثريا

 ونســلّم بــأنّ نســبة لتنميــة املســتدامة.فتفضــي إىل إبطــاء نســق ا يف املســتقبل قــد تظهــر فجــوات
، ٢٠١٥يف املائــة مــن األشــخاص يف العــامل كانــت لــديها، اعتبــارا مــن عــام    ٤٣ تزيــد عــن ال

هـذه   يف املائة فقـط مـن النسـاء كانـت لـديها      ٤١رنت، وبأنّ نسبة فرصة النفاذ إىل شبكة اإلنت
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يف املائة مـن حمتويـات اإلنترنـت متاحـة بلغـة واحـدة        ٨٠تشري التقديرات إىل أنّ  الفرصة، فيما
ــة    ــن مجل ــط م ــد         ١٠فق ــع بفوائ ــن التمت ــتبعادا م ــر اس ــراء الشــرحية األكث ــات. ويشــكل الفق لغ

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ــة  ونعــرب كــذلك عــن القلــق ألنّ الفجــوات    - ٢٢   قائمــة بــني البلــدان   تظــلّالرقمي
 تنقصــه فـرص احلصــول علــى البلـدان الناميــة   الكــثري مــن نّألاملتقدمـة النمــو والبلــدان الناميـة، و  

، مل حتصل علـى فـرص   ٢٠١٥. وحىت سنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار ميسورة
يف املائة من األسـر املعيشـية، مـع تفـاوت هـذه       ٣٤لدان النامية سوى النفاذ إىل اإلنترنت يف الب

تــا كــبريا فيمــا بــني هــذه البلــدان، وبلوغهــا يف املقابــل لــدى البلــدان املتقدمــة النمــو  والنســبة تفا
لــيس يف البلــدان الناميــة  األســر املعيشــيةلثــي وهــذا يعــين أن ثُيف املائــة.  ٨٠مســتوى يزيــد عــن 

  .اإلنترنتلديها فرص النفاذ إىل 

هج الـذي  الـن  بـأنّ  قـر الفجوات الرقميـة واملعرفيـة، ون  سد د التزامنا بوحنن نؤكّ  - ٢٣  
يعه جيب أن نتبر ملعـىن الوصـول    د األبعـاد  كون متعدعلـى نوعيـة    التشـديد ، مـع  وذا فهـم متطـو

وإمكانيـة   واللغة واحملتوى احمللـي  ويسر التكاليفبأن السرعة واالستقرار  ونسلّمهذا الوصول. 
بشـبكات النطـاق   هي اآلن من أساسيات اجلودة، وبأنّ الربط وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 

ونسـلّم أيضـا    التنميـة املسـتدامة.  هو من العوامل الرئيسية املساعدة بالفعل على حتقيـق  العريض 
تكنولوجيــــات املعلومــــات وإنتــــاج االختالفــــات يف قــــدرات األفــــراد علـــى اســــتخدام  بـــأنّ  

جتــاوز نطــاق  يفالرغبــة  ونالحــظ أيضــافجــوةً معرفيــة تكــرس الالمســاواة.  ت متثــل واالتصــاال
وتـوزع  املعلومـات   تصنع فيها ال اليت “جمتمعات املعرفة” إىلللوصول  “جمتمعات املعلومات”

تشـهد  الفجـوات قـد    هـذه  م بـأن وحنـن نسـلّ   التنميـة البشـرية.  بل تسخر أيضا خلدمـة  ، فحسب
 ال سـيما ، وكل األطـراف املعنيـة  ب ويب، تكارات واخلدمات التكنولوجيةاالبتغيريا مع ظهور 

القمــة العامليــة تمــع العمــل ضــمن مســارات  الــيت تعمــل علــى تيســري كيانــات األمــم املتحــدة 
حدود املوارد املتاحـة هلـا، العمـل     ضمنيف نطاق الواليات املنوطة ا وأن تواصل، املعلومات، 

ها  دراسـة االسـتراتيجيات   و، بانتظام الفجوات الرقمية من أجل حتليل طبيعةا معالالزمـة لسـد ،
  .ومتكني اتمع الدويل من االطالع على النتائج اليت تتوصل إليها

لغـات  واخلـدمات احملليـة ب   يـات احملتو ضرورة مواصـلة تطـوير  وحنن نشدد على   - ٢٤  
ىل قـدرات وإمكانـات   شىت تكـون يف متنـاول مجيـع النـاس الـذين حيتـاجون بـدورهم إ       وأشكال 

تكنولوجيـا املعلومـات   ومهارات اإلملام الرقمي حىت يستفيدوا مـن  واملعلومات  تشمل الوسائط
التعدديـة اللغويـة يف جمتمـع     مبـا تكتسـيه مبـادئ   م سـلّ ن ويواصلوا تطويرها. لـذلك، واالتصاالت 

ونعتـرف   األمـم. الثقـايف والتـارخيي جلميـع    و اللغـوي  من أمهية حيوية تضـمن التنـوع  املعلومات 
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ــة أيضــا ب ــا       قيم ــة يف جمــال تكنولوجي ــيين وامليســورة التكلف ــة للتشــغيل الب ــول القابل ــف احلل خمتل
منـاذج الرباجميـات اخلاضـعة للملكيـة الفكريـة والرباجميـات       ، مبا يف ذلـك  املعلومات واالتصاالت

  والرباجميات اانية. ،املفتوحة املصدر

احلصـول   فـرص  زيـادة كـبرية يف  إحداث إىل  وحنن، باإلضافة إىل ذلك، ندعو  - ٢٥  
السـعي إىل   علـى  أصـحاب املصـلحة  ، ونشـجع كـل   على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ونرحـب بـاجلهود الـيت     .فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنترنت متكني اجلميع من
املبذولة ضـمن  جلهود هذه األهداف، مبا يف ذلك ا يف سبيل حتقيق أصحاب املصلحةكل بذهلا ي

تكنولوجيــا /لتنميــة االتصــاالت : برنــامج عمــل عــاملي٢٠٢٠ التوصــيل يفإطــار برنــامج عمــل 
مـؤمتر املفوضـني لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت      الـذي اعتمـد يف    املعلومات واالتصاالت يف العـامل 

  .  ٢٠١٤يف عام  السلكية والالسلكية

ملـام  تخدام الوسـائل الرقميـة ويف اإل  اسـ قميـة يف  بوجود فجوات رأيضا  ونسلّم  - ٢٦  
  ذه الوسائل، وبضرورة سد هذه الفجوات.

  ٢٧ -  ــىونشــد ــاذ   ريســاو مــا د عل ــق إزاء نســبة املتمتعــات بفــرص النف إىل  نا مــن قل
 ، الـيت االنتباه إىل الفجـوة الرقميـة بـني اجلنسـني    يف املائة، ونوجه  ٤١تتجاوز  ال ، اليتاإلنترنت

 على تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واسـتخدامها   ائرة حصول املرأةتزال قائمة ضمن د ما
وحنـن  يف جماالت من بينها التعليم والعمالة وجماالت التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة األخـرى.    

بشــأن املســاواة بــني  ٥اهلــدف القضــاء علــى الفجــوة الرقميــة بــني اجلنســني وحتقيــق   نــدرك أنّ
نلتــزم بتعمــيم ويعــزز كــل منــهما اآلخــر،  املســتدامة مهــا جهــداناجلنســني مــن أهــداف التنميــة 

مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف عمليــة القمــة العامليــة تمــع املعلومــات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل    
بــدعم مــن وذلــك ، العمــلالتركيــز مــن جديــد علــى نــوع اجلــنس يف تنفيــذ ورصــد مســارات   

 م املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة      هيئـة األمـ   ومنـها  كيانات األمم املتحدة املعنية
تحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني     إىل اختاذ تدابري فوريـة ل وحنن ندعو  ،)للمرأةهيئة األمم املتحدة (

مـن خـالل اسـتحداث تعزيـزات      ال سـيما ، و٢٠٢٠اإلنترنـت حبلـول عـام     عدد مستخدمييف 
ومشـاركتهن يف هـذه    ومـات واالتصـاالت  تكنولوجيـا املعل كبرية لتثقيف النساء والفتيات على 

ــاج        ــادة يف إنت ــادة األعمــال واالبتكــار والقي ــى ســبيل االســتعمال والعمــل وري ــا عل التكنولوجي
نؤكد مـن جديـد التزامنـا بكفالـة مشـاركة املـرأة مشـاركة كاملـة يف عمليـات اختـاذ           احملتوى. و

  املعلومات واالتصاالت. تالقرارات املتصلة بتكنولوجيا
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  بيئة املواتيةال  ٢- ١    

ــدرك أن بعــض السياســات     - ٢٨   ــد ن أســهمت إســهاما كــبريا يف ســد الفجــوات    ق
التنميـة املسـتدامة،    بالنسـبة لتحقيـق  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت    ، ونسلّم بقيمة الرقمية

 التعلـيم واالبتكـار   الناشـئة يف اسـتحداث أطـر   ونلتزم مبواصلة حتديد وتنفيـذ أفضـل املمارسـات    
  .األطر  والسهر على سري عمل هذه ار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاالستثمو

  ٢٩ -  ـ نسلّم بنا وإنوذلـك يف الوقـت الـذي    دفق احلـر للمعلومـات واملعرفـة،    أمهية الت
ــا.       ــه االتصــال دورا مهم ــادةً ويكتســب في ــة املعلومــات املوزعــة عــرب العــامل زي تشــهد فيــه كمي

ملوصــولية والتنميــة املســتدامة قــد تيســرت يف بلــدان كــثرية   ونعتــرف بــأنّ مكاســب كــبرية يف ا 
، وفـتح بـاب الوصـول    تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املنـاهج الدراسـية  بفضل تعميم 

ــى الشــفافية         ــة عل ــة قائم ــة ونظــم قانوني ــد تنظيمي ــز املنافســة، ووضــع قواع ــات، وحف إىل البيان
واعتمـاد التناسـب يف فـرض الضـرائب ورسـم      والقدرة على التنبـؤ واالسـتقالل وعـدم التمييـز،     

التراخيص، والوصول إىل التمويل، وتيسري الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص، والتعـاون     
ــربط ب    ــددين، واســتراتيجيات ال ــني أصــحاب املصــلحة املتع ــريض ب ــى املســتو  النطــاق الع ني يعل

الراديويــة، واعتمــاد منــاذج حتقيــق الكفــاءة يف ختصــيص طيــف التــرددات  الــوطين واإلقليمــي، و
ــم  ــية تقاسـ ــل األساسـ ــول إىل    اهلياكـ ــة الوصـ ــق إتاحـ ــوفري مرافـ ــة، وتـ ــالنهج األهليـ ــل بـ ، والعمـ

  اجلمهور.  عامة

 التكنولوجيات واخلدمات امليسـرة واملوثوقـة   عدم الوصول إىلوحنن ندرك أن   - ٣٠  
ن األفريقيـة وأقـل البلـدان    البلـدا  سيما ال البلدان النامية، حرجا للعديد منحتديا زال يشكل  ما

الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة والبلـدان املتوسـطة الـدخل،      ووالبلدان النامية غري الساحلية  منوا
والبلــدان بعــد الــرتاع،  مـا  نــزاع، والبلــدان الـيت تشــهد مرحلــة  االتمتـر حبــ  الــيتالبلــدان  وأيضـا 
مـــن بـــذل كـــل   ال لـــذلك، رة مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة.املتضـــر ـــدأســـعار  اجلهـــود خلفـــضب

ــا ــات واالتصــاالت   تتكنولوجي ــربط باملعلوم ــريض،  ولل ــد   النطــاق الع مــع مراعــاة أنّ األمــر ق
فـق  البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وفق شـروط مت يتطلّب مبادرات موجهة، بوسائل منها 

  من أجل حفز خيارات املوصولية بأسعار منخفضة.عليها، 

وة، يف سـياق بنـاء جمتمـع املعلومـات، علـى اختـاذ       حبذا لو عملـت الـدول بقـ   و  - ٣١  
تتفـق مـع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم        ال خطوات ملنع وحتاشي أية تدابري مـن جانـب واحـد   

وتعيـق رفـاه شـعوب    املتحدة وميكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة  
  املعنية.  البلدان
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طيف الترددات الراديوية مبا حيقق الصاحل العـام ويتفـق    إدارةوندرك أنه يتعين   - ٣٢  
االحترام الكامل للقوانني والتشريعات الوطنية واالتفاقـات الدوليـة   املبادئ القانونية ويكفل مع 
  الصلة.  ذات

ن البيئـة املواتيـة   حسـُوندعو إىل التركيز بشكل خاص علـى اإلجـراءات الـيت تـ      - ٣٣  
 .ـذا الشـأن  التعليم وبناء القـدرات  فرص ع نطاق صاالت وتوساملعلومات واالت تلتكنولوجيا

 ايف إطـار واليتـه  ، اللجنة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة      إىل طلب نكما 
يف إطـار   ،ميسـري مسـارات العمـل    وإىل كافـة املتعلقة مبتابعة القمـة العامليـة تمـع املعلومـات،     

مـن أجـل   لعمل مع مجيع أصـحاب املصـلحة   له، ا وارد املتاحةاملضمن حدود و موالية كل منه
املعلومـات   تلتكنولوجيـا  البيئـة املواتيـة  القيام بانتظام بتحديد وتعزيز إجراءات تفصـيلية تـدعم   

ومــن أجــل العمــل، حســب االقتضــاء، علــى تــوفري املشــورة السياســاتية لتنميــة، واواالتصــاالت 
  إلعمال تلك اإلجراءات. ناء القدراتواملساعدة التقنية وباملدفوعة بالطلب 

  
  اآلليات املالية  ٣- ١    

ــى       - ٣٤   ــاص علـ ــام واخلـ ــاعني العـ ــات القطـ ــبرية يف نفقـ ــادة الكـ ــا نرحـــب بالزيـ إننـ
حيــث تصــل هــذه النفقــات يف  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت خــالل العقــد املاضــي،   

. آليات التمويـل اجلديـدة  ا بانتشار الدوالرات سنويا ويتم استكماهل ترليوناتالوقت احلايل إىل 
 برنـــامجمـــن  ٢٧ و ٢٣ شـــكّل هاتـــان النتيجتـــان تقـــدما يف جمـــال تنفيـــذ الفقـــرتني  لـــذلك، ت

  تونس.  عمل

تسخري تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل التنميـة      بيد أننا نقر بأنّ   - ٣٥  
اهلياكـل األساسـية   يف اصـلة  قـدرا أكـرب مـن االسـتثمارات املتو    وسد الفجوات الرقمية سيتطلب 

واخلــدمات، ويف بنــاء القــدرات، وتعزيــز البحــث والتطــوير املشــتركني، ونقــل التكنولوجيــا         
التركيـــز الرئيســـي جلميـــع البلـــدان  تشـــكلاآلليـــات  . ومـــا تـــزال هـــذهبشـــروط متفـــق عليهـــا

    البلدان النامية. ال سيماووالشعوب، 

شــــر تكنولوجيــــا املعلومــــات  نلونلتــــزم بكفــــاءة ختصــــيص املــــوارد العامــــة    - ٣٦  
ــاالت  ــاواالتصـ ــات ل  ، وتطويرهـ ــع ميزانيـ ــرورة وضـ ــليم بضـ ــع التسـ ــات  مـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

القــدرات هــي وحنــن نشــدد علــى أن  التعلــيم.يف  ال ســيماواالتصــاالت يف مجيــع القطاعــات، و
، ومنــها تنميــة القــدرات بالتشــديد علــىالفجــوة الرقميــة، ونوصــي   رئيســية أمــام ســد العقبــة ال
مــن االســتفادة ن واتمعــات احملليــة واخلــرباء احملليــ وذلــك حــىت يــتمكّناالبتكــار،  لقــدرة علــىا

بالكامــل مــن تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة ويســهموا فيهــا.  
صــناديق اخلدمــة الشــاملة وبنيــة  مجلــة مــن األدوات كمــن خــالل ونــدرك اإلمكانــات املتاحــة، 
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ــة  الشــبكات املمولــ  ــات العام ــن امليزاني ــيما، واملوصــوليةتحســني ، لة م ــة   ال س ــاطق النائي يف املن
  وذلك يف ااالت اليت يصعب االستثمار فيها بسبب ظروف السوق.والريفية، 

الصـادرة عـن    خطة عمل أديس أبابا املنصوص عليها يفونشري إىل االلتزامات   - ٣٧  
ــة  ــة والتــ بــأ ونعتــرف، )٥(املــؤمتر الثالــث لتمويــل التنمي ــة الرمسي دفقات املاليــة ن املســاعدة اإلمنائي

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ميكــن أن تســاهم بقــدر كــبري يف  فائــدة رة األخــرى لامليســ
االسـتثمار العـام   تسـتطيع هـذه التـدفقات أن حتـد مـن خمـاطر       حيـث   ال سـيما النتائج اإلمنائية، و

  الضرائب.  ومجعة الرشيد اإلدارةيف تعزيز  اهذه التكنولوجياستخدام  وأن تزيد منواخلاص، 

ــة احلامســة     - ٣٨   ــدرك األمهي ــيت تكتســيها ا وحنــن ن ســتثمارات القطــاع اخلــاص يف  ال
ــات واالتصــاالت    ــا املعلوم ــية لتكنولوجي نشــجع ويف مضــامينها وخــدماا، و  اهلياكــل األساس

ونـدرك   بتكـار. احلكومات على وضـع أطـر قانونيـة وتنظيميـة تفضـي إىل زيـادة االسـتثمار واال       
ــة الشــراكات   أيضــا ــني أمهي ــوفري فــرص الوصــول    القطــاعني العــام واخلــاص ب واســتراتيجيات ت

    للجميع، وسائر النهج املؤدية إىل حتقيق هذه الغاية.

لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف علــى إيــالء مكانــة بــارزة ونشــجع   - ٣٩  
وللنظـر يف كيفيـة   طـة عمـل أديـس أبابـا،     خ وجـب املنشـأة مب لتيسـري التكنولوجيـا   اجلديدة اآللية 

  .يف تنفيذ مسارات عمل القمة العاملية تمع املعلوماتمسامهتها 

تنفيـذ صـندوق التضـامن الرقمـي،      القائمـة أمـام  ونالحظ مع القلق التحديات   - ٤٠  
بع طـا الذات باعتباره مـن آليـات التمويـل املبتكـرة     يف برنامج عمل تونس  الترحيب به متالذي 

القمــة العامليــة تمــع لــذلك، نــدعو إىل أن يــتم، ضــمن االســتعراض الســنوي لنتــائج  طــوعي.ال
  ، إجراء تقييم مستمر خليارات التمويل املبتكرة.املعلومات

  
  حقوق اإلنسان يف جمتمع املعلومات  -  ٢    

جنيـف ويف التـزام تـونس     مبـادئ  االلتـزام الـوارد يف إعـالن   من جديـد  نؤكّد    - ٤١  
ــة،     بشــأن  الطــابع العــاملي جلميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية وعــدم قابليتــها للتجزئ

وترابطها وتآزرها، مبا فيها احلق يف التنمية، وفقاً ملا جيسده إعالن وبرنامج عمـل فيينـا للمـؤمتر    
ونؤكد أيضاً من جديـد أن الدميقراطيـة والتنميـة املسـتدامة واحتـرام      . )٦(العاملي حلقوق اإلنسان

قوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك اإلدارة الرشيدة على مجيع املستويات، هي كـلٌّ  ح

_______________ 

  ، املرفق.٦٩/٣١٣القرار   )٥(
)٦(  A/CONF.157/24 .(اجلزء األول)، الفصل الثالث 
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ونؤكـد تصـميمنا علـى تعزيـز احتـرام سـيادة القـانون يف الشـؤون         يعـزز بعضـه بعضـا.    متكامل 
  .الدولية كما هي يف الشؤون الوطنية

يف رؤيـة  قـد شـكّلت عـامال حموريـا     وحنن ندرك أن حقوق اإلنسان األساسية   - ٤٢  
أظهـرت قـدرةً علـى    املعلومات واالتصـاالت   تتكنولوجياأنّ لقمة العاملية تمع املعلومات، وا

وحريـة   ،احلصـول علـى املعلومـات    وذلـك مبـا أتاحتـه يف جمـال    حقـوق اإلنسـان،   تعزيز ممارسـة  
  .  التعبري، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات

لــيت يتمتــع ــا األشــخاص خــارج  احلقــوق ذاــا اكمــا نؤكــد جمــددا علــى أنّ   - ٤٣  
ــت     ــى اإلنترن ــة أيضــاً عل ــت جيــب أن حتظــى باحلماي ــن أساســيات جمتمــع   اإلنترن ــر م ، ألنّ األم

 ٢٦املــــؤرخ  ٢٦/١٣املعلومــــات الــــيت مت التســــليم ــــا يف قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنســــان   
كــــــانون  ١٨املــــــؤرخ  ٦٩/١٦٦امــــــة قــــــرار اجلمعيــــــة الع ويف )٧(٢٠١٤حزيران/يونيــــــه 

  .٢٠١٤  ل/ديسمرباألو

حرية التعبري وتعدديـة املعلومـات،   بيد أننا نالحظ بقلق أنّ هناك خماطر تتهدد   - ٤٤  
ــة لونــدعو إىل  ــوفري احلماي ــدوائر اتمــع املــدين.   لصــحفيني والعــاملني يف وســائط اإلعــالم ت ول

ناسـبة  اختاذ مجيـع التـدابري امل  ، بوفقا اللتزاماا يف جمال حقوق اإلنسانأن تقوم، الدول ب ويب
الالزمة لضمان احلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلـق يف التجمـع السـلمي وتكـوين اجلمعيـات،      

  .اخلصوصيات  واحلق يف عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غري القانوين يف

 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان      ١٩املـادة  ونعيد تأكيد التزامنا بأحكام   - ٤٥  
أن هذا احلـق يشـمل حريـة اعتنـاق     ، واحلق يف حرية الرأي والتعبري لكل فرداليت تنص على أنّ 

اآلراء دون أي تدخل، واستقاء املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها بـأي وسـيلة كانـت دون    
، ١٩املــادة  االلتزامــات الــيت تعهــدت ــا، مبوجــب إىل  ونشــري أيضــا تقيــد باحلــدود اجلغرافيــة.

 ضـرورة د علـى  شـد نو. )٨(اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية  يف العهد الدويل  األطرافالدول 
وحاجـة   جوهريـة اجتماعيـة  ونعتقـد أنّ االتصـال هـو عمليـة      احترام استقالل وسائط اإلعـالم. 

لـذلك،   جمتمـع املعلومـات.   ومـن مث حمـور  كل تنظـيم اجتمـاعي   لساس األإنسانية أساسية، وهو 
الفوائـد  أحد مـن   إقصاء أي، وال ينبغي نما كانوااألفراد أيينبغي أن تتاح فرصة املشاركة لكل 

  جمتمع املعلومات. تيحهااليت ي

_______________ 

ــر )٧( ــم         :انظـ ــق رقـ ــتون، امللحـ ــعة والسـ ــدورة التاسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/69/53( ٥٣الوثـ
 اخلامس، الفرع ألف.  الفصل

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٨(
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 علـى أنـه   ونؤكّـد يف هـذا السـياق   ، ٦٩/١٦٦إىل قرار اجلمعيـة العامـة    ونشري  - ٤٦  
تعــريض أي   ،مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان     البلــدان وفقــا اللتزامــات ، جيــوز ال

ل يف خصوصـياته أو شـؤون أسـرته أو بيتـه أو     ، لتـدخ شخص، على حنو تعسفي أو غري قـانوين 
على ذلك، ندعو مجيع الـدول إىل أن تراجـع إجراءاـا وممارسـاا وتشـريعاا       وبناء مراسالته.

املراقبـة اجلماعيـة،    يشـمل لبيانات الشخصـية، مبـا   وباعتراض ومجع ااملتعلقة مبراقبة االتصاالت، 
النحـو املـبني يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان        احلق يف اخلصوصية على إعالءوذلك دف 

ومـن  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالنسـبة للـدول األطـراف يف العهـد،     يف و
  .اإلنسان  حلقوق ال جلميع التزاماا مبوجب القانون الدويلالتنفيذ الكامل والفع أجل ضمان

مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق   ٢٩ادة ونؤكــد مــن جديــد التزامنــا بأحكــام املــ   - ٤٧  
          تمـع الـذي يتـاح فيـه وحـده منـو     اإلنسان، الـيت تـنص علـى أن علـى كـل فـرد واجبـات حنـو ا

ــود إال    كــامالً، وأن الفــرد ال شخصــيته منــواً حــراً  ــه وحرياتــه ألي قي خيضــع يف ممارســته حلقوق
مهـا، ولتلبيـة املقتضـيات    يقرره القانون لضمان االعتراف حبقوق اآلخـرين وحريـام واحترا   ما

العادلــة للفضــيلة والنظــام العــام ورفــاه اجلميــع يف جمتمــع دميقراطــي. وال جيــوز يف أي حــال أن   
ـذا        تمارس هذه احلقوق واحلريات على حنو يتعـارض مـع مقاصـد األمـم املتحـدة ومبادئهـا. و

 النهوض مبجتمع للمعلومات حتترم فيه كرامة البشر.  الشكل سنعمل على
  

 بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -  ٣    

نؤكد أن تعزيز الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت    - ٤٨  
ــار     ــاح هــــذه التكنولوجيــــات هــــو حمــــرك لالبتكــ مــــن أجــــل تطــــور جمتمــــع املعلومــــات وجنــ

 .واالجتماعي االقتصادي

الــيت تبــذهلا احلكومــات والقطــاع اخلــاص واتمــع   ونرحــب بــاجلهود الكــبرية  - ٤٩  
املــدين واألوســاط التقنيــة واألكادمييــة مــن أجــل بنــاء الثقــة واألمــن يف اســتعمال تكنولوجيــات   
املعلومات واالتصاالت، مبا يشمل اجلهـود الـيت يبـذهلا االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وجلنـة منـع         

تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وفريــق اخلــرباء  اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ومكتــب األمــم امل
، إلجراء دراسة شاملة عن مشـكلة اجلـرائم اإللكترونيـة   املفتوح باب العضوية احلكومي الدويل 

ميـــدان املعلومـــات واالتصـــاالت الســـلكية   وفريـــق اخلـــرباء احلكـــوميني املعـــين بـــالتطورات يف 
هــود األخــرى املبذولــة علــى الصــعد  اجل بــني والالســلكية يف ســياق األمــن الــدويل، وذلــك مــن 

 الدويل واإلقليمي والوطين.

ونـــدرك الـــدور القيـــادي الـــذي تبذلـــه احلكومـــات يف مســـائل أمـــن الفضـــاء    - ٥٠  
ة حاإللكتروين املتعلقة باألمن الوطين. وندرك كذلك أمهيـة أدوار مجيـع اجلهـات صـاحبة املصـل     
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ــد مــن جديــ      ــة واألمــن يف   ومســامهاا، كــل حبســب دوره ومســؤولياته. ونؤك د أن بنــاء الثق
 استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ينبغي أن يكون متسقا مع حقوق اإلنسان.

للقانون الدويل، وال سـيما ميثـاق األمـم املتحـدة، مـن دور هـام يف        وندرك ما  - ٥١  
بنــاء الثقــة واألمــن يف اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت مــن جانــب الــدول          

حب بتقريري فريق اخلرباء احلكوميني املعين بـالتطورات يف ميـدان املعلومـات واالتصـاالت     ونر
 .)٩(٢٠١٥ و ٢٠١٣السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل لعامي 

ــات         - ٥٢   ــات املعلوم ــالقلق إزاء بعــض أوجــه اســتخدام تكنولوجي ــا نشــعر ب غــري أنن
ا املعلومات واالتصاالت اليت دد املزايا املتصـلة  واالتصاالت واالستخدامات املتزايدة لتكنولوجي

باألمن والتنمية، مبا يف ذلك استخدام هـذه التكنولوجيـات لألغـراض اإلرهابيـة وجـرائم الفضـاء       
ــة ســرعة         ــاذ القائمــة ملواكب ــدابري اإلنف ــة وت ــرب عــن احلاجــة إىل األطــر القانوني ــروين. ونع اإللكت

اهلجمـات   وة على ذلك، نالحظ الشواغل اليت مفادها أنالتغريات التكنولوجية وتطبيقاا. وعال
ألخــرى جيــري االضــطالع ــا اآلن ضــد الــدول واملؤسســات والشــركات واألفــراد والكيانــات ا

خالل الوسائل الرقمية. ونؤكد جمددا اعتقادنا بأنه يتعني الترويج لثقافـة عامليـة ألمـن الفضـاء      من
لفضاء اإللكتروين بالتعاون مع مجيع أصـحاب املصـلحة   اإللكتروين وتطويرها وتنفيذ تدابري أمن ا

 .وهيئات اخلربة الدولية يف سبيل تعزيز الثقة واألمن يف جمتمع املعلومات

الدول األعضاء تكثيف اجلهود الرامية إىل بناء أمن داخلي قوي فيمـا  ب ويب  - ٥٣  
يتسـق مـع التزاماـا     يتعلق بتكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت وعلـى صـعيد اسـتعماهلا، مبـا      

الــدول األعضــاء التعــاون بشــأن مســائل تكنولوجيــات  ب يــبالدوليــة وقوانينــها احملليــة. كمــا  
املعلومات واالتصاالت العابرة للحدود الوطنية ويف جمال استعماهلا، مبا يف ذلـك بنـاء القـدرات    

ع اســتخدام والتعــاون بشــأن مكافحــة إســاءة اســتعمال التكنولوجيــات ألغــراض إجراميــة؛ ومنــ 
 إرهابية.  التكنولوجيا واالتصاالت واملوارد لتحقيق أغراض إجرامية أو

ونــدرك التحــديات الــيت تواجههــا الــدول، وال ســيما البلــدان الناميــة، يف بنــاء    - ٥٤  
الثقــة واألمــن يف اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت. ونــدعو إىل جتديــد التركيــز  

وكـذلك تعزيـز التعـاون بـني      ،وتبادل املعارف واملمارسة التنظيميـة  على بناء القدرات والتعليم
أصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين علـــى مجيـــع املســـتويات وزيـــادة الـــوعي فيمـــا بـــني مســـتعملي  

  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وال سيما يف أوساط الفئات األكثر فقرا وضعفا.
  

_______________ 

)٩(  A/68/98  وA/70/174.  
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 إدارة اإلنترنت  -  ٤    

ــد الفقــ    - ٥٥   ــدرك يف هــذا     ٥٥رة نؤكــد مــن جدي ــونس، ون مــن جــدول أعمــال ت
هـي   الترتيبات القائمة إلدارة اإلنترنت حققت تأثرياً فعاالً جعلت اإلنترنت علـى مـا   الصدد أن

عليــه اليــوم وســطاً شــديد القــوة عــايل احلركــة والتنــوع علــى الصــعيد اجلغــرايف حيــث يضــطلع   
االبتكار وخلق القيم عنـد األطـراف.   القطاع اخلاص بالدور الرائد يف التشغيل اليومي ويتحقق 

باليــني نســمة ميثلــون قرابــة ثلثــي الســكان املقــيمني يف البلــدان الناميــة   ٤ذلــك، فــإن حنــو  ومــع
 يزالون غري متصلني بشبكة اإلنترنت.  ال

ونــدرك أن هنــاك الكــثري مــن مســائل السياســة العامــة الدوليــة الشــاملة لعــدة      - ٥٦  
  مل تتم معاجلتها على النحو املناسب.قطاعات اليت تتطلب اهتماما واليت

ونسلّم بأن إدارة اإلنترنـت   ،من برنامج عمل تونس ٢٩وحنيط علما بالفقرة   - ٥٧  
ــة ويتعــدد فيهــا      ــا تشــمل عمليــات متعــددة األطــراف وشــفافة ودميقراطي باعتبارهــا مرفقــا عاملي

ملـدين واملنظمـات   أصحاب املصلحة، مبشاركة كاملة من احلكومات والقطاع اخلاص واتمع ا
وفقا لـألدوار واملسـؤوليات    اآلخرين وأصحاب املصلحةالدولية واألوساط التقنية واألكادميية، 

 املنوطة بكل منها.

عملــي إلدارة اإلنترنــت الــوارد يف الفقــرة الونؤكــد مــن جديــد علــى التعريــف   - ٥٨  
قطـاع اخلـاص   من برنامج عمل تونس، أال وهو تطوير وتطبيق من جانـب احلكومـات وال   ٣٤

ــتركة،       ــراف املشـ ــد واألعـ ــايري والقواعـ ــادئ واملعـ ــب دوره، للمبـ ــل حبسـ ــدين، كـ ــع املـ واتمـ
 وإجراءات اختاذ القرارات ووضع الربامج اليت حتدد شكل تطور اإلنترنت واستعماهلا.

جنيـف ومفـاده أن   مبادئ ونؤكد من جديد على املبدأ املتفق عليها يف إعالن   - ٥٩  
مل مســائل تتصــل بالسياســات التقنيـة والعامــة علــى حــد ســواء وينبغــي أن  إدارة اإلنترنـت تشــ 

تضم مجيع أصحاب املصلحة، واملنظمات الدولية احلكومية الدولية املعنيـة، كـل يف إطـار دوره    
 من برنامج عمل تونس. ٣٥ومسؤولياته على النحو املبني يف الفقرة 

العاملي ألصحاب املصـلحة   وحنيط علما باستضافة حكومة الربازيل لالجتماع  - ٦٠  
ــاولو NETMundialاملتعــددين بشــأن مســتقبل إدارة اإلنترنــت (   ٢٣ يف ) الــذي عقــد يف ســاو ب

 .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٤  و

وندرك أن مثة حاجة إىل زيادة املشاركة واالخنراط يف املناقشـات بشـأن إدارة     - ٦١  
ملدين واملنظمات الدولية واألوسـاط  اتمع اواإلنترنت اليت جتريها احلكومات والقطاع اخلاص 

التقنية واألكادميية، ومجيع أصـحاب املصـلحة املعنـيني اآلخـرين مـن البلـدان الناميـة، وال سـيما         
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البلــدان األفريقيــة وأقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية  
الـيت متـر حبـاالت النــزاع ومـا بعـد الـرتاع         النامية والبلدان املتوسـطة الـدخل فضـال عـن البلـدان     

والبلدان املتضررة من الكوارث الطبيعية. وندعو إىل وضع آلية متويل معززة هلذه الغايـة تكـون   
 مستقرة وشفافة وطوعية.

ة والتشريعية يف بعض الدول األعضاء بشـأن  يونالحظ أمهية العمليات التنظيم  - ٦٢  
تمع املعلومـات والـدوافع الكامنـة وراء ذلـك، ونـدعو إىل      شبكة اإلنترنت املفتوحة يف سياق جم

 املزيد من تبادل املعلومات على الصعيد الدويل بشأن الفرص والتحديات.

ــه أصــحاب       - ٦٣   ــدور منتــدى إدارة اإلنترنــت بصــفته برناجمــا يتعــدد في ونعتــرف ب
ت الـواردة يف تقريـر   أجل مناقشة املسائل املتعلقة بإدارة اإلنترنت. ونؤيـد التوصـيا   املصلحة من

الفريق العامل فيمـا يتعلـق بإدخـال حتسـينات علـى منتـدى إدارة اإلنترنـت التـابع للجنـة املعنيـة           
، والـيت أحاطـت ـا اجلمعيـة العامـة علمـا يف       )١٠(بتسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة    

بتنفيـذها.  ، ونـدعو إىل التعجيـل   ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املـؤرخ   ٦٨/١٩٨قرارها 
 ٧٢ومندد ملدة عشر سنوات أخـرى الواليـة احلاليـة ملنتـدى إدارة اإلنترنـت املبينـة يف الفقـرات        

من برنامج عمل تونس. وندرك أنه ينبغي للمنتدى خالل تلك الفتـرة مواصـلة إحـراز     ٧٨إىل 
 بويـ تقدم يف جمال طرائق العمل ومشـاركة أصـحاب املصـلحة املعنـيني مـن البلـدان الناميـة.        

تقريـر   اللجنة، يف إطار تقاريرها املنتظمة، إيالء االعتبار الواجب لتنفيذ التوصـيات الـواردة يف  ب
  العامل.  فريقها

  
 تعزيز التعاون  ١- ٤    

نقر بأنـه قـد مت تنفيـذ مبـادرات خمتلفـة، وقـد أحـرز بعـض التقـدم فيمـا يتعلـق              - ٦٤  
 تونس.  من برنامج عمل ٧١إىل  ٦٩ت بالعملية الرامية إىل تعزيز التعاون، املفصلة يف الفقرا

غري أننا نالحظ اآلراء املتباينة الـيت أعربـت عنـها الـدول األعضـاء بالنسـبة إىل         - ٦٥  
تنفيذ التعاون املعزز على النحو املتوخى يف جدول أعمـال تـونس. ونـدعو إىل اسـتمرار احلـوار      

ىل رئــيس اللجنــة املعنيــة والعمــل علــى تنفيــذ التعــاون املعــزز. وبنــاء علــى ذلــك، فإننــا نطلــب إ  
بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة، مــن خــالل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي،   

النحـو   إنشاء فريق عامل لوضع توصيات بشأن كيفية املضي قدما يف تنفيذ التعاون املعزز علـى 
سـألة حـىت   امل املتوخى يف برنامج عمل تونس، مع مراعـاة العمـل الـذي اضـطُلع بـه بشـأن هـذه       

، يف البدايـة  ٢٠١٦يتجـاوز متوز/يوليـه    اآلن. وسيقرر الفريق، الذي سيتم تشكيله يف موعد ال
_______________ 

)١٠(  A/67/65-E/2012/48  وCorr.1. 
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أساليب عملـه، مبـا يف ذلـك طرائـق العمـل، وسـوف يكفـل املشـاركة الكاملـة جلميـع اجلهـات            
املعنية صاحبة املصـلحة مـع أخـذ مجيـع آرائهـا وخرباـا املتنوعـة يف احلسـبان. وسـيقدم الفريـق           
تقريــرا إىل اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة يف دورــا احلاديــة          
والعشرين بغية إدراجه يف التقرير السنوي املقدم من اللجنة إىل الس. وسوف يكـون التقريـر   

يــة أحـد املــدخالت يف التقــارير املنتظمــة املقدمــة مــن األمــني العــام عــن تنفيــذ نتــائج القمــة العامل 
  املعلومات.  تمع

  
 املتابعة واالستعراض  -  ٥    

نؤكــد مــن جديــد أن التنفيــذ اجلــاري لنتــائج القمــة العامليــة تمــع املعلومــات    - ٦٦  
مبــا يف ذلــك احلكومــات   -ســيتطلب التزامــا وعمــال مســتمرين مــن مجيــع أصــحاب املصــلحة   

ــة واألوســاط ال     ــدين واملنظمــات الدولي ــة  والقطــاع اخلــاص واتمــع امل ــة واألكادميي وأن  -تقني
ــة مــن مســارات عمــل القمــة        ــتظم للتقــدم احملــرز علــى صــعيد اموعــة الكامل االســتعراض املن

 سيكون أساسيا لتحقيق رؤية القمة.

وندعو إىل استمرار التقارير السنوية عن تنفيذ نتائج القمة العاملية املقدمـة مـن     - ٦٧  
ألغراض التنمية إىل الس االقتصادي واالجتمـاعي،   اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا

، ونــدعو يف هــذا الصــدد ٢٠٣٠مراعــاة متابعــة واســتعراض خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   مــع
للجنـة  إىل النظـر يف التقـارير السـنوية     املعين بالتنميـة املسـتدامة   املنتدى السياسي الرفيع املستوى

. ونشجع أعضاء فريـق األمـم املتحـدة املعـين     غراض التنميةاملعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا أل
 مبجتمع املعلومات إىل املسامهة يف التقارير.

وندعو أيضا فريق األمم املتحـدة املعـين مبجتمـع املعلومـات إىل مواصـلة عملـه         - ٦٨  
يف تنسيق عمل وكاالت األمم املتحدة، حسب صالحياا ووالياا، وندعو اللجـان اإلقليميـة   

مواصــلة عملــها يف تنفيــذ مســارات عمــل القمــة العامليــة تمــع املعلومــات، ومســامهتها          إىل
 عمليات استعراضها، مبا يف ذلك من خالل االستعراضات اإلقليمية.  يف

م بأن منتدى القمة العامليـة تمـع املعلومـات يشـكل منـربا ميكـن جلميـع        ونسلّ  - ٦٩  
وتبادل أفضل املمارسات بشـأن تنفيـذ نتـائج القمـة     أصحاب املصلحة القيام من خالله مبناقشة 
 العاملية، وينبغي االستمرار يف عقده سنويا.

ــا       ونســلّ  - ٧٠   ــم تســخري تكنولوجي ــن أجــل دع ــات واإلحصــاءات م ــة البيان م بأمهي
ــدعم اختــاذ       ــات ل ــد مــن البيان ــدعو إىل مجــع مزي ــة، ون املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنمي

ــى األدلـــ    ــاء علـ ــرارات بنـ ــاالت يف    القـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــاءات تكنولوجيـ ة، وإدراج إحصـ
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االســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير اإلحصــاءات ويف بــرامج العمــل اإلحصــائية اإلقليميــة، وتعزيــز 
ــع        ــات ومجي ــب احلكوم ــدريب احملــدد اهلــدف مــن جان ــوفري الت ــة وت ــدرات اإلحصــائية احمللي الق

ــا املعلومــات  أصــحاب املصــلحة اآلخــرين. وكــان ألنشــطة الشــراكة ا   ــاس تكنولوجي ــة بقي ملعني
   مــة علــى صــعيد مجــع البيانــات ونشــرها وينبغــي       واالتصــاالت ألغــراض التنميــة مســامهة قي

 تستمر.  أن

وندرك أنه قد مت، يف إطار إعداد هذا االستعراض، حتديـد عـدد مـن التحـديات       - ٧١  
، وأن وتـرية تطـوير   والفرص، مما يتطلب مشاورات طويلة األجـل لتحديـد االسـتجابات املناسـبة    

تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت تسـتلزم مسـتوى أعلـى مـن النظـر يف التقـدم احملـرز واختـاذ          
إجراءات مستقبلية. وبناء عليه، فإننا نطلب إىل اجلمعية العامـة أن تعقـد اجتماعـا رفيـع املسـتوى      

يشـمل   مبـا  ٢٠٢٥يف عـام  بشأن االستعراض العام لتنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة تمـع املعلومـات       
العمليــة  تقــدمي املــدخالت واملشــاركة مــن جانــب مجيــع أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك يف         

ــة، وحتديــد جمــاالت       ــائج القمــة العاملي التحضــريية، مــن أجــل تقيــيم التقــدم احملــرز علــى صــعيد نت
ســتوى التركيــز املســتمر والتحــديات. ونوصــي بــأن تكــون الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع الرفيــع امل 

  .٢٠٣٠  أحد املدخالت يف عملية استعراض خطة التنمية املستدامة لعام
  

  ٧٩اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٦

 


