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                                           تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية      تسخري -     022 /  20
 

  ،                إن اجلمعية العامة 
      املــخر       118 /  65    ، و     1006                 كــان ا األول/سيربــم        16      املــخر       681 /  61           إىل قراراهتــا         إذ تشييري 

ــــــ      11         ابء املــــــخر       150 /  65    ، و     1001                 كــــــان ا األول/سيربــــــم        10      110 /  65  و  ،     1001             حزيراا/ي ني
     681 /  11    ، و     1001          آذار/مــــار      15      املــــخر       161 /  10    ، و     1002                 كــــان ا األول/سيربــــم        11      املــــخر  
  ،     1008                 كــــــان ا األول/سيربـــــــم        65      املــــــخر       101 /  11    ، و     1005                 كــــــان ا األول/سيربــــــم        65      املــــــخر  

             كـــــــــــان ا األول/      10      املـــــــــــخر       626 /  16    ، و     1005                 كـــــــــــان ا األول/سيربـــــــــــم        16      املـــــــــــخر       685 /  12  و
      كان ا       16      املخر       656 /  15    ، و     1066           األول/سيربم        كان ا       11      املخر       682 /  11    ، و     1060      سيربم 

      املـــــــخر       102 /  15   ،     1061                 كـــــــان ا األول/سيربـــــــم        10      املـــــــخر       658 /  18    ، و     1061           األول/سيربـــــــم  
  ،     1066                 كـــــــــــــان ا األول/سيربـــــــــــــم        11      املـــــــــــــخر       682 /  50    ، و     1062                 كـــــــــــــان ا األول/سيربـــــــــــــم     65
ّ         كان ا األّول/سيربم        16      املخر       161 /  56  و         1061    ،  

      املـــــــــــخر      21 /    1001                                  إىل قـــــــــــراراص ايلـــــــــــ  ا قت ـــــــــــاس  وا جتمـــــــــــاع                وإذ تشيييييييييييري  ي يييييييييييا 
ـــــ  /   متـــــ     18 ـــــ      68      املـــــخر     1 /    1008    ، و     1001      ي لي       متـــــ  /    12      املـــــخر     5 /    1005    ، و     1008          مت  /ي لي
  ،     1066          مت  /ي لي      11      املخر      61 /    1066    ، و     1060          مت  /ي لي      65      املخر     1 /    1060    ، و    1005      ي لي 
    15 /    1062   و  ،     1061          مت  /ي ليـ      11      املـخر     5 /    1061  و    ،    1061          مت  /ي ليـ      12      املخر     6 /    1061  و

      املـــــــخر      11 /    1061   و  ،     1066          مت  /ي ليـــــــ      11      املـــــــخر      11 /    1066    ، و     1062          مت  /ي ليـــــــ     61      املـــــــخر  
       املتعلـــ        1065          مت  /ي ليـــ     1      املـــخر      16 /    1065                          ، وإذ حتـــيل علمـــا بقـــرار ايلـــ      1061          مت  /ي ليـــ     15

                                   ة العاملية يتمع املعل ماص ومتابعتها،                                     بتقييم التقدم احملر  يف تنفيذ نتائج القم
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            حت يــع عاملنــا   ”         ، املعنــ ا     1066            أيل ل/ســبتم      16      املــخر     6 /  50       قرارهــا                   وإذ تؤكييد مييي جديييد 
        الشاملة                                                   ، الذ  اعتمدص في  جمم عة من األهداف والغاايص العاملية  “    1010                          خطة التنمية املربتدامة لعام 

                                                                                          والبعيــدة املــدت املتعلقــة ابلتنميــة املربــتدامة، الــل تركــز علــى النــا  وتفتــ  إىل التحــ ل، وإذ تعيــد  كيــد 
                         ، وإسراكهـا أا القتـاء علـى     1010                                                         التزامها ابلعمـع سوا كلـع مـن أجـع تنفيـذ الطـة ابللامـع ملـ ل عـام 
                              د ي اجهــ  العــار و ــرىن     ــ  عنــ                                                         الفقــر يميــع  ــ را وأبعــاسا،  ــا يف ذلــع الفقــر املــدقع، هــ  أكــ  حتــ

                   ا قت ـاس  وا جتمـاع    -                                                                          لتحقي  التنمية املربتدامة، والتزامها بتحقي  التنمية املربـتدامة ببعاسهـا الثة ـة 
                                                                          علــى  ــ  متــ ا ا ومتلامــع، واب ســتناس إىل ا حتــا اص الــل حتققــا يف إيــار األهــداف ا  ائيــة   -        والبيئــ  

                         ما ر ينفذ من تلع األهداف،                          لأللفية والربع  إىل استلمال
                     بشـــــــعا متابعـــــــة واســـــــتعرا        1061          مت  /ي ليـــــــ      15      املـــــــخر       155 /  50          إىل قرارهـــــــا          وإذ تشيييييييري 

                   على ال عيد العامل ،      1010                      التنمية املربتدامة لعام     خطة
                  بشــعا خطــة عمــع أسيــ        1066          مت  /ي ليــ      15      املــخر       161 /  15       قرارهــا                   وإذ تؤكييد مييي جديييد 

                                                                                       أاباب ال ـــاسرة عـــن املـــخمتر الـــدوو الثالـــة لتم يـــع التنميـــة، الـــل تشـــلع جـــزءا   يتجـــزأ مـــن خطـــة التنميـــة 
       لتنفيــذ        ا        ا                                              ، وتــدعماها وتلملاهــا وتربــاعد علــى ت  ــيهت ســيال  اايهتــا املت ــلة ب ســائع ا    1010              املربــتدامة لعــام 

                                                                                  مـن خــةل سياســاص وإجــراءاص عمليــة، وإذ تخكــد مـن جديــد ا لتــزام الربياســ  القــ   ابلت ــد  لتحــد  
                                                                                             التم يــع وهتيئــة بيئــة م اتيــة علــى تيــع املربــت ايص لتحقيــ  التنميــة املربــتدامة، بــرو   مــن الشــراكة والتتــامن 

                   على ال عيد العامل ،
                                                                      إىل إعــةا املبـــاسة وخطــة العمــع اللـــذين اعتمــدهتما القمــة العامليـــة يتمــع املعل مـــاص          وإذ تشييري 

   (6 )    1001                 كـــان ا األول/سيربــــم        61   إىل     60                                        مرحلتهـــا األوىل الـــل عقــــدص يف جنيـــ  يف الفـــ ة مــــن   يف
                                                            ، وإىل التــــزام تــــ ن  وبــــر مج عمــــع تــــ ن  بشــــعا جمتمــــع املعل مــــاص اللـــــذين  (1 )                     وأقرهتمــــا اةمعيــــة العامــــة

      تشـــرين     68   إىل     61                                                                   عتمـــدهتما القمـــة يف مرحلتهـــا الثانيـــة الـــل عقـــدص يف تـــ ن  العا ـــمة يف الفـــ ة مـــن  ا
  ، (2 )              وأقرهتما اةمعية   (1 )    1006            الثاين/ن فم  

                                                               مــــا ورس مــــن إ ــــاراص إىل تلن ل جيــــاص املعل مــــاص وا ت ــــا ص يف خطــــة التنميــــة           وإذ تالحيييي  
                                                تلرر  كيد الدع اص إىل امل اءمة ال  يقة بني العملية                        وخطة عمع أسي  أاباب، وإذ       1010              املربتدامة لعام 

                                  ، فتـة عـن ال قئـ  التاميـة لةجتماعـاص     1010                                                املنبثقة عن القمـة العامليـة يتمـع املعل مـاص وخطـة عـام 
                                 احلل مية الدولية ذاص ال لة األخرت،

               ا سـتعرا  العـام                                                               إىل ال  يقة التامية لةجتماع الرفيع املربت ت للجمعيـة العامـة بشـعا         وإذ تشري 
            كــــان ا األول/       61  و     66                       ، الــــذ  عقــــد يف ني يــــ ر  يف  (6 )                                        لتنفيــــذ نتــــائج القمــــة العامليــــة يتمــــع املعل مــــاص

         ّ                                                                        ، والذ  قّيما فيـ  التقـدم احملـر  يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة، وتناولـا الثغـراص احملتملـة     1066      سيربم  
                                ص الل يتعني م ا لة ال كيز عليها،                                         يف تلن ل جيا املعل ماص وا ت ا ص، وحدسص ايا 

_________________ 

  .       ، املرف       A/C.    2/59/3     انظر   (6 ) 

  .   110 /  65            انظر القرار   (1 ) 

  .      A/  60/687     انظر   (1 ) 

  .   161 /  10            انظر القرار   (2 ) 

  .   616 /  50       القرار   (6 ) 
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                                                                  ر بتهــا املشــ كة والتزامهــا برقيــة القمــة العامليــة يتمــع املعل مــاص ب ــيغتها                   وإذ تؤكييد مييي جديييد 
                           ال ارسة يف إعةا مباسة جني ،

                                                               با تلن ل جيــاص املعل مــاص وا ت ــا ص تتــيهت فر ــا جديــدة، كمــا تطــر  حتــدايص            وإذ تسييل   
                                                                    ملحة للت د  للعقباص الل ت الل ت اجههـا البلـداا الناميـة يف تيربـو ال  ـ ل                      جديدة، وبا مثة  رورة

                                                                                    إىل التلن ل جياص اةديدة، وإذ تشدس على  رورة الت د  للتحـدايص الربـائدة مـن أجـع سـد الفجـ اص 
                                                                                            الرقمية، س اء بني البلـداا أو ساخـع كـع بلـد علـى حـدة وبـني املـرأة والرجـع وبـني الفتيـاص والفتيـاا، وعلـى 
                                                                                     ـرورة تربـ و تلن ل جيـاص املعل مـاص وا ت ـا ص أل ـرا  التنميـة، وإذ تشـو إىل  ـرورة التعكيـد علــى 
                                                                                     ن عيــة ال  ــ ل مــن أجــع ســد الفجــ اص الرقميــة واملعرفيــة، ابســت دام مــج متعــدس األبعــاس يشــمع الربــرعة 

            ذو  ا عاقة،            ا                                                      وا ستقرار وياربر التلالي  واللغة واحملت ت احملل  والتربهيةص الا ة ابأل  اص 
                                                                  بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن التقـــدم احملـــر  يف تنفيـــذ نتـــائج القمـــة العامليـــة يتمـــع               وإذ حتييييل الميييا 

  ، (1 )                                              املعل ماص ومتابعتها على ال عيدين ا قليم  والدوو
                                                                         الـــدع ة إىل م ا ــلة تقـــدي التقـــارير الربـــن ية عـــن تنفيـــذ نتـــائج القمـــة العامليـــة يتمـــع           وإذ تالحييي  

                                                                               عـن يريـ  اللجنــة املعنيـة بتربـ و العلـم والتلن ل جيــا أل ـرا  التنميـة، إىل ايلـ  ا قت ــاس            املعل مـاص، 
  ،   21 /    1001                                                                          وا جتماع ، وإذ تخكد من جديد سور اللجنـة، علـى النحـ  املن ـ ص عليـ  يف قـرار ايلـ  
            مــــة، و ا ــــة                                                                        يف تقــــدي املربــــاعدة إىل ايلــــ  ابعتبــــارا جهــــة التنربــــي  املعنيــــة ابملتابعــــة علــــى نطــــال املنظ

                                                        استعرا  وتقييم التقدم احملر  يف تنفيذ نتائج القمة العاملية،
                                                                  انعقـــاس الـــدورة العشـــرين للجنـــة املعنيـــة بتربـــ و العلـــم والتلن ل جيـــا أل ـــرا                 وإذ تالحييي   ي يييا 

                              تتطلـــع إىل انعقـــاس الـــدورة احلاسيـــة    إذ     ، و     1065            أاير/مـــاي  إىل     61   إىل    8                          التنميـــة يف جنيـــ  يف الفـــ ة مـــن 
                                           بناء كفاءاص رقمية لةسـتفاسة مـن التلن ل جيـاص  ”                                       رين الل ستشتمع على م   ع ذ  أول ية ه        والعش

     ّ        ، فت ّفر بذلع  “                                                                               القائمة والنا ئة، مع ال كيز ب ج  خاص على األبعاس املتعلقة ابلقتااي اةنربانية والشباب
                  أجع بناء القدراص،   ً                                                             من ًا ةميع أ حاب امل لحة لتباسل ال اص والربع  إىل إقامة الشراكاص من 

                                                                 انعقاس منتدت القمة العاملية يتمع املعل ماص الذ  يش   يف تنظيم  سـن اي                وإذ تالح  كذلك 
                                                                                        ا حتــاس الـــدوو لةت ـــا ص ومــخمتر األمـــم املتحـــدة للتجــارة والتنميـــة ومنظمـــة األمــم املتحـــدة لل بيـــة والعلـــم 

                                    والثقافة وبر مج األمم املتحدة ا  ائ ،
                  حالة تقنية النطال  ”                                                        بتقرير ةنة النطال العريض املعنية ابلتنمية املربتدامة املعن ا       الما        وإذ حتيل  

                                ، الـذ  يتتـمن تقييمـا للتقـدم احملـر   “                                            تقنية النطال العريض حتفز التنميـة املربـتدامة    1065            العريض لعام 
                   العـريض وحالـة تطـ ير                           فيمـا يتعلـ  بتقنيـة النطـال              النطـال العـريض                                    حتقي  األهداف الل تناس  هبا ةنة 

                                                                                        تلــع التقنيــة يف تيــع أ ــاء العــار، وإذ تةحــل  ــرورة ســد الفجــ اص الرقميــة وحتــيل علمــا بتقريــر الــدورة 
       ، الــذ   “    1010                         بليــ ا  ــ ر آخــرين ملــ ل عــام      6.6              نعمــع معــا ل  ــع  ”                         ا ســتثنائية للجنــة، املعنــ ا 

ّ                                   حظا في  اللجنـة أا أقـّع مـن ن ـ  سـلاا العـار م  ـ ل ا حاليـا  ّ              اب ن نـا وأقـّع مـن  ـ ر واحـد                                 
                                 أ  اص م   ل ا يف أقع البلداا   ا،   60      من كع 

_________________ 

 ( 1)  A/  72/64     -E/  2017/12       .  
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                                                               ابلفريــ  العامــع املعــو ابلفجــ ة الرقميــة بــني اةنربــني التــابع للجنــة النطــال                    وإذ حتيييل المييا  ي ييا 
       تقريرا                                                                                         العريض املعنية ابلتنمية املربتدامة والت  ياص للعمع على سد الفج ة الرقمية بني اةنربني ال ارسة يف

                                                                                 املرحلـ ، والــل تـدع  إىل فهــم سـيال تلــع الفجـ ة مــن خـةل البيــا ص امل ـنفة حربــ  نـ ع اةــن ، وإىل 
                                                                                      إسراج منظــ ر جنربــاين يف ا ســ اتيجياص والربياســاص والطــل وامليزانيــاص، وإىل تــذليع العقبــاص املتعلقــة 

ّ                    بم ر من بينها تيربو ال   ل، والقدرة على حتّمع التلالي ، والربةمة                                ، واملهاراص واةدوت الرقمية، وإىل                                         
             التـابع للجنـة                                                                                     التعاوا وتباسل املمارساص اةيدة، وإذ حتيل علما كذلع بتقرير الفري  العامع املعو ابلتعليم

                           ، الذ  يلق  الت ء على ظه ر  “                                        ترب و املهاراص الرقمية من أجع احلياة والعمع ”       بعن اا                النطال العريض
                                                                   اص حية يل ا للمربائع اةنربانية والفئة ا جتماعية وامل قع اةغرايف والعمر                          فج ة جديدة عاملية يف املهار 

                                                                                  ـو كبـو يف قـدرة األ ـ اص علـى تربـ و التلن ل جيـاص اةديـدة، والـذ  يعـر  اسـ اتيجياص جديـدة 
                                                             لتماا أا تل ا ةميع فئاص األ  اص القدرة على تنمية تلع املهاراص،

                                             يـــــ  الـــــ اء احللـــــ م  الـــــدوو املعـــــو ابلتجـــــارة ا لل ونيـــــة                      بعقـــــد الـــــدورة األوىل لفر           وإذ ترحييييي  
         تتطلــــــع إىل    إذ     ، و     1065                  تشــــــرين األول/أكتــــــ بر    1   إىل    2                                  وا قت ــــــاس الرقمــــــ  يف جنيــــــ  يف الفــــــ ة مــــــن 

                                     ستتع  هذا الدورة من ت  ياص سياساتية،   ما
ّ                      با تلن ل جياص املعل مـاص وا ت ـا ص تشـّلع عنا ـر متلـني ابلغـة األ يـ           وإذ تسل              ة للتنميـة                                   

ّ                      ا قت اسية وا ستثمار تع س  نافع على العمالة والرفاا ا جتماع  من حيـة أّمـا ضفـض احلـ اجز القائمـة                                                                      
ّ                                                           يف وجــ  املشــاركة ا قت ــاسية، وبّا ا نتشــار املتزايــد لتلن ل جيــاص املعل مــاص وا ت ــا ص ساخــع ايتمــع                             

                                     وتعامع املخسرباص التجارية مع املربتهللني،                                                حيدث آقرا عميقة يف أسالي  تقدي احلل ماص لل دماص،
                                            ومشاركة امل اينني يف أوج  احلياة العامة والا ة،

                                                                      ، مــع ذلــع، علــى أنــ  ابلــر م مــن التقــدم احملــر  مــخخرا،   تــزال فجــ اص رقميــة كبــوة         وإذ تشييدد 
             يــاص املعل مـــاص              ً                                                                  ومتزايــدة قائمــًة بـــني البلــداا املتقدمـــة والبلــداا الناميـــة وساخلهــا مـــن حيــة تـــ افر تلن ل ج

            ا                                                                            وا ت ا ص، وياربر تلاليفها واست دامها، وا سـتفاسة مـن تقنيـة النطـال العـريض، وإذ تشـدس أيتـا علـى 
ّ                                                                   احلاجـــة امللحـــة إىل ســـّد الفجـــ اص الرقميـــة،  ـــا يف ذلـــع مـــا يتعلـــ  منهـــا  ربـــائع مـــن قبيـــع يربـــر تلـــالي                   

                               ص وا ت ــا ص، ومنهــا التلن ل جيــاص                                                         ا ن نــا، وكفالــة اســتفاسة اةميــع مــن منــافع تلن ل جيــاص املعل مــا
                                                                                      اةديــدة، وإذ تعيــد يف هــذا ال ــدس  كيــد التزامهــا بتحقيــ   ايسة كبــوة يف فــرص احل ــ ل علــى تلن ل جيــا 
                                                                                 املعل مــاص وا ت ــا ص، والربــع  إىل تــ فو فــرص ال  ــ ل الشــامع وامليربــ ر إىل  ــبلة ا ن نــا يف أقــع 

                                                   العديــد مــن اةهــ س املبذولــة لربــد الفجــ اص الرقميــة وت ســيع            ، وإذ تةحــل     1010                     البلــداا  ــ ا ملــ ل عــام 
                                            بر مج عمع عامل  لتنمية ا ت ا ص/تلن ل جيا     1010                                      نطال ال   ل،  ا يف ذلع بر مج الت  يع يف 

                           املعل ماص وا ت ا ص يف العار،
ّ                                                     أّا الفجــــ ة الرقميــــة بــــني اةنربــــني   تــــزال قائمــــة  ــــمن سائــــرة ح ــــ                     وإذ تالحيييي   ابليييي   ليييي     ل  

                                                                                   على تلن ل جيـاص املعل مـاص وا ت ـا ص واسـت دامها يف جمـا ص مـن بينهـا التعلـيم والعمالـة وجمـا ص       املرأة
                                                                                          التنميــة ا قت ــاسية وا جتماعيــة األخــرت، وإذ ترحــ  يف هــذا ال ــدس ابلعديــد مــن املبــاسراص الــل تركــز علــى

                                    ة الفتيــاص والنربــاء علــى قــدم املربــاواة يف                                                          فــرص تيربــو ال  ــ ل، واملهــاراص، والقيــاسة، عــا يلــزم لتعزيــز مشــارك
           الذ  أنشعا    “                                        لفتياص يف جمال تلن ل جيا املعل ماص وا ت ا ص ا              الدوو ملشاركة       الي م ”                  الع ر الرقم ، مثع 

         بـاسرة        املعروفـة                       اةنربـني يف الع ـر الرقمـ   ني ب                               الشراكة العاملية من أجع املرباواة   و                      ا حتاس الدوو لةت ا ص، 
  ، “            حتقي  املرباواة          الشراكة يف  ”
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                                                                         بترورة ال كيـز علـى سياسـاص تنميـة القـدراص وتقـدي سعـم مربـتدام مل ا ـلة تعزيـز   ـو            وإذ تابر   
                                                                                      األنشطة واملباسراص الل يتطلع هبا على ال عيدين ال يو واحملل  هبدف ت فو املش رة والدماص والـدعم 

                           ّ                       لبناء جمتمع معل ماص جامع يرّكز على ا نرباا والتنمية،
                                                               أا جمم عــــة مــــن امل ا ــــيع مــــا  الــــا تنشــــع عــــن املربــــائع املت ــــلة بتيربــــو ال  ــــ ل           وإذ تالحيييي  

ـــــى األبعـــــاس ا قت ـــــاسية    إىل ـــــاص املعل مـــــاص وا ت ـــــا ص واســـــت دامها وتطبيقاهتـــــا وآقرهـــــا عل                                                                               تلن ل جي
                                      وا جتماعية والبيئية للتنمية املربتدامة،

                            النــا  خــارج ا ن نــا حتــ  أا حتظــى                             أا احلقــ ل نفربــها الــل يتمتــع هبــا                   وإذ تؤكييد مييي جديييد 
                                                                                        ابحلماية أيتا على ا ن نا، وإذ تشـدس علـى أا التقـدم  ـ   ربـيد رقيـة القمـة العامليـة يتمـع املعل مـاص 

ــــاص املعل مــــاص وا ت ــــا ص فحربــــ ،     ــــة ا قت ــــاسية وانتشــــار تلن ل جي ــــا ابلتنمي                                                                                  ينبغــــ  اعتبارهــــا رهن
                                                  تقدم فيما يتعل  إبعمال حق ل ا نرباا واحلرايص األساسية،                                ينبغ  اعتبارها أيتا رهنا إبحرا      وإ ا

                                                            أا إسارة ا ن نــا،  ــا يف ذلـع العمليــة املتــ خى منهــا تعزيــز التعــاوا                        وإذ تؤكييد مييي جديييد  ي ييا 
                                                                                        وعقد منتدت إسارة ا ن نا، ينبغ  أا تظع متقيدة ابألحلام املن  ص عليها يف ال قئ  التامية ملخمتر  

                        ن يف جني  وت ن  العا مة،             القمة املعق سي
                                                                        ابةه س الل بذلتها البلداا املتيفة يف تنظيم اجتماعاص منتـدت إسارة ا ن نـا الـل           وإذ ترح  

                     ، ويف حيـدر أابس، اننـد،     1005                                  ، ويف ري  س  جانوو، ال ا يـع، يف عـام     1001                    عقدص يف أ ينا، يف عام 
             ، ويف نـوو،، يف     1060               فيلني  ، يف عام       ، ويف    1005                           ، ويف  رم الشيخ، م ر، يف عام     1008      يف عام 

                       ، ويف إسطنب ل، تركيا، يف     1061                          ، ويف ابو، إندونيربيا، يف عام     1061                ، ويف ابك ، يف عام     1066    عام 
  ،     1061                               ، ويف   اسا خــارا، امللربــيع، يف عــام    1066                                ، ويف جــ او بيربــ ا، ال ا يــع، يف عــام     1062    عــام 

  ،    1065              ويف جني  يف عام 
                                                                    شاء الفري  العامع املعو بتعزيز التعـاوا، بنـاء علـى املقـ   املقـدم مـن رئـي    إبن               وإذ ترح   ي ا 

                                                                                             اللجنة املعنية بترب و العلم والتلن ل جيا أل را  التنمية بشعا هيلع وتشليع هـذا الفريـ  العامـع، علـى 
           وأقــرا ايلــ        1066                 كــان ا األول/سيربــم        61      املــخر       616 /  50                                    ــ  مــا يلبتــ  اةمعيــة العامــة يف قرارهــا 

  ،  16 /    1065                           ا قت اس  وا جتماع  يف قرارا 
                                                                      أا التط راص التلن ل جية الربريعة تتيهت فر ا وتطر  حتدايص، وأا على احلل مـاص           وإذ تالح  

                  أا تتـــع يف اعتبارهـــا                                                                     والقطـــاع الـــاص واملنظمـــاص الدوليـــة وايتمـــع املـــدين واألوســـاىن التقنيـــة واألكاس يـــة 
                                                                                              القتــااي ا جتماعيـــة وا قت ـــاسية واألخةقيـــة والثقافيـــة والتقنيـــة املتعلقـــة ابلتطـــ راص التلن ل جيـــة الربـــريعة، 

  ،    1010                                                               أجع فهم كيفية ترب و إملا هتا لدعم حتقي  خطة التنمية املربتدامة لعام    من
                        ـلحة املتعـدسين، اللـذي ن                                         قيمـة ومبـاسة التعـاوا والت ا ـع بـني أ ـحاب امل                  وإذ تؤكد مي جديد 

                                                                            ّ               اتربـــما هبمـــا العمليـــة املنبثقـــة عـــن القمـــة العامليـــة يتمـــع املعل مـــاص منـــذ بـــدايتها، وإذ تربـــّلم با الفعاليـــة 
                                                                                   العمــع املشــ   والشــراكة والتعــاوا بــني احلل مــاص والقطــاع الــاص وايتمــع املــدين واملنظمــاص الدوليــة   يف

                                                   اةهـــاص املعنيـــة  ـــاحبة امل ـــلحة، كـــع حربـــ  سورا ومربـــخوليات ،                                  واألوســـاىن التقنيـــة واألكاس يـــة، وســـائر 
                                                                                 ســـــيما يف إيـــــار التمثيـــــع املتـــــ ا ا للبلـــــداا الناميـــــة، كانـــــا و  تـــــزال تلتربـــــ  أ يـــــة حا ـــــة يف إحتـــــاس    و 

          املعل ماص،     جمتمع
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                                                                        التحـدايص الـل ت اجـ  الـدول، و  سـيما البلـداا الناميـة، يف منـع وملافحـة اسـت دام           وإذ تدرك 
                                                      ر                      ياص املعل ماص وا ت ـا ص يف األ ـرا  ا جراميـة،  ـا يف ذلـع مـن قربـع ا رهـابيني، وإذ تشـدس        تلن ل ج

                                                                                            علــى  ــرورة م ا ــلة التعــاوا الــدوو يف هــذا ال ــدس وتعزيــز أنشــطة املربــاعدة التقنيــة وبنــاء القــدراص، بنــاء 
         ا جراميـــة                                                                       علـــى يلـــ  الـــدول، مـــن أجـــع منـــع اســـت دام تلن ل جيـــاص املعل مـــاص وا ت ـــا ص لأل ـــرا  

                                                                       وحماكمة من يربت دم ما يف تلع األ را  ومعاقبتهم، وفقا للقان ا ال يو والدوو،
                                     ، وتعيـد  كيـد التربـليم با كرامـة ا نربـاا  ا            ّر            ً     التعهد ب  خيلّر  الرك  أحـداً وراء               وإذ تعيد أتكيد 

         يــع  ــرائهت                                                                       أمــر أساســ ، واألمــع أا نشــهد األهــداف والغــاايص وقــد حتققــا ةميــع األمــم والشــع ب وةم
                                                                     تعيد ا لتزام با يل ا املربعى ه  ال   ل أو  إىل أ د النا  ضلفا عن الرك ،   إذ          ايتمع، و 
                   ّر                                    بلفالــة التعهــد ب  خيلّرــ  الركــ  أحــدا وراءا، وب كيــز جهــد  حيــة          االلتييما                وإذ تعيييد أتكيييد 

               رك  ومشاركتهم،                            ا                                        تل ا التحدايص أك  ما تل ا، بربابع منها كفالة إسماج أ د النا  ضلفا عن ال
                                                               ــا  لــن لتلن ل جيــاص املعل مــاص وا ت ــا ص أا تقــ م بــ  مــن سور يف تـــ فو        تسييل   -   6 

                                                                                        حل ل جديدة مل اجهة التحدايص ا  ائية، خا ة يف سيال الع ملة، وبقدرهتا على تعزيز النم  ا قت اس  
                             واحل ـ ل علـى املعل مـاص واملعـارف،                                                              املطرس والشامع واملن ـ  والتنميـة املربـتدامة، والقـدرة علـى املنافربـة، 

                                                                                       والتجــارة والتنميــة، والقتــاء علــى الفقــر، وا سمــاج ا جتمــاع ،  ــا يربــاعد علــى التعجيــع إبسمــاج تيــع 
                                                                          البلداا يف ا قت اس العامل ، و  سيما البلداا النامية، وخا ة أقع البلداا   ا؛

                   ارها امللحــــ ظني، بفتــــع                                         بتطــــ ر تلن ل جيــــاص املعل مــــاص وا ت ــــا ص وانتشــــ      ترحيييي  -   1 
                                                                                     إسهاماص القطـاعني العـام والـاص، حيـة انتشـرص يف تيـع أركـاا املعمـ رة تقريبـا، وهيـعص فر ـا جديـدة 
                                                                               للتفاعــــع ا جتمــــاع ، وأفربــــحا ايــــال لظهــــ ر  ــــاذج جديــــدة لألعمــــال التجاريــــة، وأســــهما يف النمــــ  

                              ذاتــ  التحــدايص الفريــدة والنا ــئة                                                       ا قت ــاس  والتنميــة يف تيــع القطاعــاص األخــرت، وتةحــل يف ال قــا 
                                         املت لة بتط ر هذا التلن ل جياص وانتشارها؛

                                                             اب ملـا ص الـل تتمتـع هبـا تلن ل جيـاص املعل مـاص وا ت ـا ص لتحقيـ  خطـة        تسل   -   1 
                                                           وسـائر األهـداف ا  ائيـة املتفـ  عليهـا سوليـا، وتةحـل يف ال قـا نفربـ     (5 )    1010                      التنمية املربـتدامة لعـام 

                                                                                    التلن ل جياص  لن أا تربرع من وتوة التقدم يف أهداف التنمية املربتدامة الـرببعة عشر تيعها،        أا هذا 
                                                                                       وحتة بناء على ذلع تيع احلل ماص والقطاع الاص وايتمع املدين واملنظماص الدولية واألوساىن التقنية 

              جيـــــاص املعل مـــــاص                                                                 واألكاس يـــــة وتيـــــع اةهـــــاص املعنيـــــة األخـــــرت  ـــــاحبة امل ـــــلحة علـــــى إسمـــــاج تلن ل  
               ا ا                                                                        وا ت ا ص يف النـاهاج الل تعمع هبا لتنفيذ أهداف التنمية املربـتدامة، وتطلـ  إىل كيـا ص األمـم املتحـدة 
                                                                                         الل تق م بتيربو مرباراص العمع املنبثقة عن القمة العاملية يتمع املعل ماص أا تربتعر  خططها يف جمال 

  ؛    1010                                          ا بةغ وخطل عملها من أجع سعم تنفيذ خطة عام 
                                                                التزامهـا بربـد الفجـ اص الرقميـة واملعرفيـة، وتقـر با الـنهج الـذ  تتبعـ                تؤكد مي جديد -   2 

ّ                                                حتــ  أا يلـــ ا متعـــدس األبعـــاس وذا فهــم متطـــّ ر ملعـــ  ال  ـــ ل، مـــع التشــديد علـــى ن عيـــة هـــذا ال  ـــ ل،                                     
           األ ــ اص ذو                                                                            وتربــلم با الربــرعة وا ســتقرار ويربــر التلــالي  واللغــة واحملتــ ت احمللــ  وإملانيــة و ــ ل

_________________ 

  . 6 /  50       القرار   (5 ) 
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                                                                                      ا عاقـة هــ  اما مــن أساســياص اةــ سة، وبا الــربل بشــبلاص النطــال العــريض هــ  مــن الع امــع الرئيربــية 
                                         املرباعدة ابلفعع على حتقي  التنمية املربتدامة؛

                                                                 أ يــة الــدور الــذ  يتــطلع بــ  القطــاع الــاص وايتمــع املــدين واألوســاىن التقنيــة       تؤكييد -   6 
         ت ا ص؛                      تلن ل جياص املعل ماص وا  يف

                                                                  علـى تعزيـز وم ا ـلة التعـاوا فيمـا بـني أ ـحاب امل ـلحة مـن البلـداا املتقدمـة        تشج ع -   1 
                            لتــماا التنفيــذ الفعــال لنتــائج    ،                                                              النمــ  والبلــداا الناميــة علــى الربــ اء،  ــمن أسوار ومربــخولياص كــع مــنهم

                                                               للقمــة العامليــة يتمــع املعل مــاص بطــرل منهــا التشــجيع علــى إقامــة  ــراكاص    ( 1 )     وتــ ن    ( 6 )          مــرحلل جنيــ 
                                                                                   وينيـــة وإقليميـــة وسوليـــة بـــني أ ـــحاب امل ـــلحة املتعـــدسين،  ـــا يف ذلـــع الشـــراكاص بـــني القطـــاعني العـــام 
                                                                                    والــاص، وتشــجيع منــاهج العمــع امل ا ــيعية ال ينيــة وا قليميــة أل ــحاب امل ــلحة املتعــدسين، يف إيــار 

                                                                                        ار مش كني مع البلداا النامية،  ـا فيهـا أقـع البلـداا  ـ ا، والشـركاء يف التنميـة واةهـاص الفاعلـة         جهد وح  
                                     يف قطاع تلن ل جياص املعل ماص وا ت ا ص؛

                                                              التقـــدم الـــذ  حتـــر ا كيـــا ص األمـــم املتحـــدة ابلتعـــاوا مـــع احلل مـــاص ال ينيـــة       تالحييي  -   5 
                                                مل لحة،  ا فيها املنظماص  و احلل مية والقطاع الاص،                                        واللجاا ا قليمية و وها من اةهاص  احبة ا

                                                                                     يف تنفيــــذ مربــــاراص العمــــع الــــ ارسة يف ال قئــــ  التاميــــة للقمــــة العامليــــة يتمــــع املعل مــــاص، وتشــــجع علــــى 
    ؛    1010                                                                است دام مرباراص العمع تلع من أجع تنفيذ خطة التنمية املربتدامة لعام 

                                         ثـــع جـــزءا هامـــا ومتناميـــا مـــن ا قت ـــاس العـــامل ،                    أا ا قت ـــاس الرقمـــ              تالحييي   ي يييا -   8 
                                                                                   القدرة على ا ت ال تق ا ابلزايساص يف الناتج احملل  ا تاو، وتدر  األ يـة احلا ـة لـزايسة مشـاركة     وأا

                                                       تيع البلداا،   سيما البلداا النامية، يف ا قت اس الرقم ؛
                        لاســ  ا  ائيـة مــن التجــارة                                          علــى م ا ــلة ال كيـز علــى حتقيـ  أق ــى قــدر مـن امل    حتي  -   5 

                                  ، الل أيلقا يف الـدورة الرابعـة عشـرة  “                             ت فو التجارة ا لل ونية للجميع ”                           ا لل ونية،  باسراص من قبيع 
  ،     1061          مت  /ي ليــ      11   إىل     65                                                             ملــخمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، املعقــ سة يف نــوو، يف الفــ ة مــن 

                                                              تجارة من خةل املباس ص ا لل ونية بتملني البلداا النامية مـن أا  ـد                              والل ت فر مجا جديدا لتنمية ال
                                                                                      بربـــه لة أكـــ  الطريقـــة ال ـــحيحة للتعامـــع مـــع ت ريـــد املربـــاعدة التقنيـــة مـــن أجـــع بنـــاء القـــدراص يف جمـــال 
                                                                                     ا ستعداس للتجارة ا لل ونية ومتلني اةهاص املا ة من احل  ل على   رة وا ـحة للـ امج الـل  لنهـا 

         أا مت نا؛
                                                       ّ   يف هـــــــذا ال ـــــــدس با مـــــــخمتر األمـــــــم املتحـــــــدة للتجـــــــارة والتنميـــــــة بـــــــدأ ونّفـــــــذ         تسيييييييل    -    60 

                     ابلتعاوا مع جهاص ما ة    “                                                                  ا ستق اءاص الربريعة ملربت ت استعداس أقع البلداا   ا للتجارة ا لل ونية ”
                  علـــ  بتربـــ و التجـــارة                                                                   ومنظمــاص أخـــرت، لغـــر   ايسة الـــ ع  ابلفــرص املتاحـــة والتحـــدايص املا لـــة فيمــا يت

                             ا لل ونية يف أقع البلداا   ا؛
 ّ                 ا                                       بنّــ  علــى الــر م عــا أاحــر  مــن تقــدم وحتقــ  مــن ملاســ  كبــوة يف امونــة        ي ييا      تسييل    -    66 

                                                                               األخـــــوة، فــــــسا النمـــــ  يف ســــــبع ال  ـــــ ل إىل تلن ل جيــــــا املعل مـــــاص وا ت ــــــا ص واســـــت دامها مــــــا  ال 
                                                    رار الفجـــ اص الرقميـــة وفجـــ اص النطـــال العـــريض بـــني البلـــداا                                 متلـــافو، وتعـــرب عـــن قلقهـــا إ اء اســـتم    ـــو

                      ا ــ اكا يف خــدماص النطــال     50                                               ا            املتقدمــة والبلــداا الناميــة وساخلهــا،  ــا يف ذلــع مــا ياةحــل مــن وجــ س 
ّ  العــريض املتنقــع للــّع                                ا ـــ اكا يف البلــداا الناميــة وأقـــع     26                               ـــ ر يف البلــداا املتقدمــة يف مقابــع      600                
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ّ                                       البلداا   ا، وما ياةحل من أّا تللفة احل  ل على هذا الـدماص تلـ ا أعلـى               ا  اكا يف أقع    10   من                   ا        
                       ً                                                                    يف البلداا النامية مقارنًة  ت سل سخع األسرة، عا يخس  إىل ا فتقار إىل إملانية احل  ل بسعار معق لة 

                                  على تلن ل جياص املعل ماص وا ت ا ص؛
                                                            البحــــة والتطــــ ير وو ــــع اســــ اتيجياص يلــــ ا نــــا مــــن مق مــــاص ا ســـــتمرارية       تشييييجع -    61 

                                                                                  يفتـــ  إىل  ايسة القـــدرة علـــى املنافربـــة، وا ســـتثمار، وا ســـراع  فـــض تللفـــة تلن ل جيـــاص املعل مـــاص    مـــا
                                                                                  وا ت ــا ص، وحتــة يف هــذا ال ــدس تيــع اةهــاص املعنيــة  ــاحبة امل ــلحة علــى معاةــة الفجــ اص الرقميــة 

                                                                                     بني البلداا وساخلها، ب سائع منها تعزيز بيئـاص الربياسـاص التملينيـة علـى تيـع املربـت ايص، وو ـع           املتنامية
                                                                                              أير قان نية وتنظيمية تفت  إىل  ايسة ا ستثمار وا بتلار، وإقامة الشراكاص بني القطاعاص العام والـاص، 

                      للفــــة، والتثقيــــ ، وبنــــاء                                                               وو ــــع اســــ اتيجياص تــــ فو فــــرص ال  ــــ ل للجميــــع، والتعــــاوا الــــدوو لفــــض الت
                                                                                               القدراص، وتعدس اللغاص، واحملافظة على ال اث الثقايف، وا ستثمار، ونقع التلن ل جيا بشروىن متف  عليها؛

ّ                            بّا هنــــا  فجــــ ة رقميــــة جنربــــانية مــــا       تسييييل   -    61  ّ                 تــــزال قائمــــة، وبّا نربــــبة مــــن يربــــت دم                   
ّ   ا ن نا من النرباء تقّع  عّدل      ّ ّ   الرجال يف تيـع أ ـاء العـار، و عـّدل                 يف املائة من نرببة     61                            يف املائـة     16                            

ّ                              ّ                      ا      يف أقع البلداا   ا، وتةحل بقل  أّا الفج ة الرقمية بني اةنربني قد اّتربـعا يف أفريقيـا ر ـم تقلا ـها يف                                 
                                                   ، وهتيـــ  يف هـــذا ال ـــدس يميـــع اةهـــاص  ـــاحبة امل ـــلحة أا تتـــمن     1061                    معظـــم املنـــاي  منـــذ عـــام 
                                                                يف جمتمع املعل مـاص وإملانيـة ح ـ نا علـى تلن ل جيـاص املعل مـاص وا ت ـا ص                        املشاركة اللاملة للمرأة 

ّ                                      أل ــرا  التنميــة،  ــا يف ذلــع التلن ل جيــاص اةديــدة، وتلــّرر يف هــذا الشــعا يلبهــا امل جــ  إىل الليــا ص                                                  
          هيئــة األمــم                                                                     األمــم املتحــدة،  ــا فيهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمربــاواة بــني اةنربــني ومتلــني املــرأة )          املعنيــة يف

                                                                                            املتحــدة للمــرأة(، أا تــدعم تنفيــذ ور ــد مربــاراص العمــع الــ ارسة يف ال قئــ  التاميــة للقمــة العامليــة يتمــع 
                                                                                        املعل مــاص عــن يريــ  تعزيــز ال كيــز علــى نــ ع اةــن ، وتخكــد مــن جديــد ا لتــزام بتــماا املشــاركة اللاملــة 

                  ملعل ماص وا ت ا ص؛                                         عملياص اضاذ القراراص املت لة بتلن ل جياص ا          للمرأة يف
                                                                     تنفيذ نتائج القمة العامليـة يتمـع املعل مـاص علـى ال ـعيد ا قليمـ  بتيربـو مـن      تالح  -    62 

                                                                                               اللجاا ا قليمية، على النح  املةحل يف تقرير األمني العام عن التقدم احملر  يف تنفيذ نتائج القمة العاملية 
  ؛ ( 1 )           ليم  والدوو                                        يتمع املعل ماص ومتابعتها على ال عيدين ا ق

                                                          ــــــناسي  األمــــــم املتحــــــدة وبراجمهــــــا وال كــــــا ص املت   ــــــة علــــــى ا ســــــهام،        تشييييييجع -    66 
                                                                              نطــــال و يتــــ  وخطتــــ  ا ســــ اتيجية، يف تنفيــــذ نتــــائج القمــــة العامليــــة يتمــــع املعل مــــاص، وتشــــدس   يف   كــــع
                                   أ ية ت فو م ارس كافية يف هذا ال دس؛    على

                           ، علـى النحـ  املبـني يف ال  يقـة     1016                ة ا ن نا حىت عام                      متديد و ية منتدت إسار      تابر -    61 
                                                                                                 التامية لةجتماع الرفيع املربت ت للجمعية العامة بشعا ا ستعرا  العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية يتمع 

  ؛ ( 6 )        املعل ماص
                                                             ب يــــة منتــــدت إسارة ا ن نــــا وو يتــــ  ابعتبــــارا منتــــدت للحــــ ار بــــني أ ــــحاب        تسييييل   -    65 

                       مــن بــر مج عمــع تــ ن  بشــعا     51                                                         امل ــلحة املتعــدسين بشــعا مربــائع  ــىت، علــى النحــ  الــ ارس يف الفقــرة 
   رة                                                                           ،  ا يف ذلع املناقشة بشعا قتااي الربياسـة العامـة املتعلقـة ابلعنا ـر الرئيربـية يف إسا ( 1 )             جمتمع املعل ماص

                                                                                    ا ن نــا، وتطلــ  إىل األمــني العــام أا ي ا ــع، يف إيــار عمليــة ا بــةغ الــل يقــ م هبــا ســن اي عــن التقــدم 
                                                                                           احملــر  يف تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة يتمــع املعل مــاص ومتابعتهــا علــى ال ــعيدين ا قليمــ  والــدوو، تقــدي 
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                                   يــر الفريــ  العامــع املعــو إبسخــال حتربــيناص                                                       معل مــاص عــن التقــدم احملــر  يف تنفيــذ الت  ــياص الــ ارسة يف تقر 
                                                     ، و  سيما تلع املتعلقة بتعزيز مشاركة البلداا النامية؛ (8 )                      على منتدت إسارة ا ن نا

                                                               ــرورة تعزيــز مشــاركة احلل مــاص واةهــاص  ــاحبة امل ــلحة مــن تيــع البلــداا       تؤكييد -    68 
                                إسارة ا ن نــا، وتــدع  يف هــذا ال ــدس                                                         الناميــة، و  ســيما أقــع البلــداا  ــ ا، يف تيــع اجتماعــاص منتــدت

                                                                              الـــدول األعتـــاء وســـائر اةهـــاص املعنيـــة  ـــاحبة امل ـــلحة إىل سعـــم مشـــاركة احلل مـــاص وتيـــع اةهـــاص 
                                                                           األخرت  احبة امل لحة من البلداا النامية يف املنتدت نفرب  ويف ا جتماعاص التحتوية؛

                           املعـو بتعزيـز التعــاوا مـن أجــع                                          العمـع اةــار  الـذ  يتــطلع بـ  الفريـ  العامــع      تالحي  -    65 
                                                                                      و ع ت  ياص عن كيفية م ا ـلة تنفيـذ التعـاوا املعـز  علـى النحـ  املتـ خى يف بـر مج عمـع تـ ن  بشـعا 

ــبع الــل متّلــن   ّ    جمتمــع املعل مــاص، وتاشــّدس علــى  ــرورة أا يــ ّفر الفريــ  العامــع الربا ّ                  ّ                    ا                       احلل مــاص وســائر    كــع                  ا 
                                                  ســـيما مـــن البلـــداا الناميـــة، مـــع مراعـــاة تيـــع آرائهـــا                                         اةهـــاص  ـــاحبة امل ـــلحة مـــن املشـــاركة اللاملـــة،

         املتن عة؛       وخ اهتا
                                      ّ                           املشــاركني يف الفريــ  العامــع املعــو بتعزيــز الّتعــاوا علــى املتــ  قــدما يف جهــ س        تشييج ع -    10 

                                                                                                ال فــاء ب  يــة الفريــ  وتزويــد اللجنــة املعنيــة بتربــ و العلــم والتلن ل جيــا أل ــرا  التنميــة يف سورهتــا احلاسيــة
                                                                                              والعشرين بتقرير  يل ا  ثابة أحد املدخةص يف التقارير املنتظمة املقدمة من األمني العام عن تنفيـذ نتـائج 

                             القمة العاملية يتمع املعل ماص؛
                                                          با تلن ل جيــــا املعل مــــاص وا ت ــــا ص تتــــيهت فر ــــا جديــــدة وتطــــر  حتــــدايص        تسييييل   -    16 

                                          لــــ ت الــــل ت اجههــــا البلــــداا الناميــــة يف التعامــــع                                           جديــــدة، وبا مثــــة  ــــرورة ملحــــة للت ــــد  للعقبــــاص ال
                                                                                       التلن ل جيـــاص اةديـــدة وتيربـــو ال  ـــ ل إليهـــا، مـــن قبيـــع عـــدم تـــ فر بيئـــة م اتيـــة وعـــدم كفايـــة املـــ ارس    مـــع

                                                                            ّ                  وانياكع األساسية والتعليم والقدراص وا ستثمار والـ ابل وكـذلع املربـائع املت ـلة بتـ ّو  مـام التلن ل جيـا 
                                                                       دف  التلن ل جيا، وحتة يف هذا ال دس تيع أ حاب امل لحة على كفالة ت فو وسائع               وو ع املعايو وت

            وذلع مـن أجـع                          و  سيما أقع البلداا   ا،                                                             التنفيذ اللافية،  ا يف ذلع تعزيز بناء قدراص البلداا النامية، 
                      ً                         هتيئة جمتمع متملن رقمياً واقت اس يق م على املعرفة؛

                                             إملــا ص تلن ل جيــاص املعل مــاص وا ت ــا ص ب  ــفها            بتــرورة تربــ و            تسييل    ي ييا -    11 
                                                                                       أسواص حا ـــة مربـــاعدة يف حتقيـــ  التنميـــة املربـــتدامة وتـــدار  الفجـــ اص الرقميـــة، وتخكـــد أنـــ  ينبغـــ  إيـــةء 
                                                                                         ا عتبـــار ال اجـــ  لبنـــاء القـــدراص  ـــا يتـــيهت ا ســـت دام املثمـــر نـــذا التلن ل جيـــاص يف تنفيـــذ خطـــة التنميـــة 

  ؛ (5 )                                                              وخطة عمع أسي  أاباب ال اسرة عن املخمتر الدوو الثالة لتم يع التنمية      1010              املربتدامة لعام 
                                                                أنــ ، علــى الــر م مــن إرســاء أســا  متــني لبنــاء القــدراص يف جمــال تلن ل جيــاص       تالحيي  -    11 

                                                                                   املعل مـــاص وا ت ـــا ص يف العديـــد مـــن ايـــا ص املتعلقـــة ببنـــاء جمتمـــع املعل مـــاص،   يـــزال مـــن التـــرور  
                                                                               اةهــ س مل اجهــة التحــدايص الراهنــة، و  ســيما التحــدايص الــل ت اجههــا البلــداا الناميــة وأقــع            م ا ــلة بــذل 

                                                                                            البلداا   ا، وي ج  ا نتباا إىل التع و ا حتا، لت سيع نطال تنمية القدراص ليشمع املخسرباص واملنظماص 
             سارة ا ن نا؛                                                             والليا ص املعنية ابملربائع املت لة بتلن ل جيا املعل ماص وا ت ا ص وإب

_________________ 

 ( 8)  A/  67/65     -E/  2012/48         و   A/  67/65     /Corr.      1 -E/  2012/48       /Corr.      1 .  

  .       ، املرف    161 /  15       القرار   (5 ) 

https://undocs.org/ar/A/67/65
https://undocs.org/ar/A/67/65-E/2012/48/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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                                                               ب يـــــة مربـــــاعدة البلـــــداا الناميـــــة، و  ســـــيما أقـــــع البلـــــداا  ـــــ ا، يف الت ـــــد         تسيييييل   -    12 
                                                                                       للتحــدايص وا تنــام الفــرص فيمــا يتعلــ  ابســت دام ا ن نــا والتجــارة ا لل ونيــة مــن أجــع تطــ ير قــدراهتا 

                                      جمال التجارة الدولية، من بني أم ر أخرت؛  يف
                                                             با عــدم ال  ــ ل إىل التلن ل جيــاص والــدماص امليربــرة وامل   قــة   يــزال             تسييل    ي ييا -    16 

                                                                                               يشلع حتداي حا ا يف العديد من البلداا النامية،   سـيما البلـداا األفريقيـة، وأقـع البلـداا  ـ ا، والبلـداا 
              ا الل متر مـا ص                                                                                   النامية  و الرباحلية، والدول اةزرية ال غوة النامية، والبلداا املت سطة الدخع، والبلدا

                                                                                                 نــزاع، والبلــداا الــل متــر  رحلــة مــا بعــد النــزاع، والبلــداا املتتــررة مــن اللــ ارث الطبيعيــة، وأنــ  ينبغــ  بــذل  
                                                                          اةهــــ س لفــــض أســــعار تلن ل جيــــاص املعل مــــاص وا ت ــــا ص وا ت ــــال ابســــت دام تقنيــــة النطــــال    كــــع

ــــاسراص م جهــــة، ب ســــ                              ائع منهــــا البحــــة والتطــــ ير ونقــــع                                                      العــــريض، مــــع مراعــــاة أا األمــــر قــــد يتطلــــ  مب
                                                                                  التلن ل جيا وف   روىن متف  عليها، من أجع حفز إحتاس خياراص أقع تللفة  ملانية ا ت ال؛

                                                               ب ية التدف  احلر للمعل ماص واملعرفة، وذلع يف ال قا الذ  تشهد في               تسل   كذلك -    11 
                                 سورا مهما، وتع ف با ملاس  كبوة يف                                                       كمية املعل ماص امل  عة ع  العار  ايسة ويلترب  في  ا ت ال

                                                                                         امل   لية والتنمية املربتدامة قد تيربرص يف بلداا كثوة بفتع تعميم تلن ل جياص املعل ماص وا ت ـا ص 
                                                                                            يف املناهج الدراسية، وفتهت ابب ال   ل إىل البيا ص، وحفز املنافربة، وو ع ق اعد تنظيمية ونظم قان نية 

            فـر  التـرائ                                                         رة علـى التنبـخ وا سـتقةل وعـدم التمييـز، واعتمـاس التناسـ  يف                        قائمة على الشـفافية والقـد
                                                                                      ورســ م ال اخــير، وال  ــ ل إىل التم يــع، وتيربــو الشــراكاص بــني القطــاعني العــام والــاص، والتعــاوا بــني 
                                                                                   أ ــحاب امل ــلحة املتعــدسين، واســ اتيجياص الــربل ابلنطــال العــريض علــى املربــت يني الــ يو وا قليمــ ، 

                                                                                    قيـ  اللفـاءة يف ض ـير ييــ  الـ سساص الراسي يـة، واعتمـاس  ــاذج تقاسـم انياكـع األساسـية، والعمــع   وحت
    ا                                                  ابلناهج األهلية، وت فو مراف  إاتحة ال   ل إىل عامة اةمه ر؛

                                                             يميــع أ ــحاب امل ــلحة م ا ــلة إيــةء ا هتمــام، علــى ســبيع األول يــة، نــدف      هتييي  -    15 
ـــــ                                                         أ ـــــلانا، وتنفيـــــذ اســـــ اتيجياص ســـــليمة تربـــــهم يف تطـــــ ير احلل مـــــة                         ســـــد الفجـــــ اص الرقميـــــة،   تل

                                                                                            ا لل ونيــة، وم ا ــلة ال كيــز علــى سياســاص وتطبيقــاص مراعيــة للفقــراء فيمــا يتعلــ  بتلن ل جيــا املعل مــاص 
                                                                                 وا ت ــا ص،  ــا يف ذلــع إاتحــة ال  ــ ل إىل  ــبلاص النطــال العــريض علــى مربــت ت القاعــدة الشــعبية، 

                                                                اص الرقمية بني البلداا وساخلها مث بناء جمتمعاص املعل ماص واملعرفة؛              هبدف تتيي  الفج
                                                              إىل ا لتزامـــاص املن ـــ ص عليهـــا يف خطـــة عمـــع أسيـــ  أاباب، وتقـــر با املربـــاعدة      تشيييري -    18 

      ترباهم                                                                                          ا  ائية الر ية والتدفقاص املالية امليربرة األخرت لفائدة تلن ل جياص املعل ماص وا ت ا ص  لن أا
                                                                                      ر كبــو يف النتــائج ا  ائيــة، و  ســيما حيــة تربــتطيع هــذا التــدفقاص أا حتــد مــن  ــاير ا ســتثمار العــام    بقـد

                                                                                والاص، وأا تزيد من است دام تلع التلن ل جياص يف تعزيز احل كمة الر يدة وتع الترائ ؛
     اســية                                                           األ يــة احلا ــة الــل تلتربــيها اســتثماراص القطــاع الــاص يف انياكــع األس      تييدرك -    15 

                                                                                    لتلن ل جيا املعل ماص وا ت ا ص ويف متـامينها وخـدماهتا، وتشـجع احلل مـاص علـى و ـع أيـر قان نيـة 
                                                                                         وتنظيمية تفت  إىل  ايسة ا ستثمار وا بتلار، وتدر  أيتا أ ية الشراكاص بني القطاعني العام والاص 

  ؛               حتقي  هذا الغاية                                             ا             واس اتيجياص ت فو فرص ال   ل للجميع، وسائر الناهج املخسية إىل 
                                                                      بعقـــد الـــدورة الربـــن ية الثانيـــة للمنتـــدت املعـــو بتم يـــع التنميـــة التـــابع للمجلـــ        ترحييي  -    10 

                                                                                 ا قت ــاس  وا جتمــاع ، وحتــيل علمــا اب ســتنتاجاص والت  ــياص املتفــ  عليهــا علــى ال ــعيد احللــ م  
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                              لعمع الذ  تتطلع ب  فرقة العمع                                                              الدوو، وتتطلع إىل حتقي  مزيد من التقدم يف عملية املتابعة، وترح  اب
                                                                                       املشــــ كة بــــني ال كــــا ص املعنيــــة بتم يــــع التنميــــة، والتقــــدم احملــــر  يف تشــــغيع العنا ــــر الثة ــــة مليــــة تيربــــو 
                                                                                     التلن ل جيــــا وعقـــــد الــــدورة الربـــــن ية الثانيــــة للمنتـــــدت املتعـــــدس أ ــــحاب امل ـــــلحة املعــــو بتربـــــ و العلـــــم 

  ؛              تنمية املربتدامة                                    والتلن ل جيا وا بتلار أل را  أهداف ال
                                                                    خسرباص منظ مة األمم املتحدة املعنية، كع يف إيـار و يتـ  ومـ ارسا، أا تلفـع      هتي  -    16 

                                                    عدم ضل  أ  أحد وأ  بلد عن الرك  يف تنفيذ هذا القرار؛
                                                                إىل األمـــــني العــــام أا يقـــــدم إىل اةمعيـــــة العامـــــة يف سورهتـــــا الثالثـــــة والربـــــبعني،       تطلييييي  -    11 

                                                                      عنيــة بتربــ و العلــم والتلن ل جيــا أل ــرا  التنميــة وايلــ  ا قت ــاس  وا جتمــاع ،               يريــ  اللجنــة امل   عــن
           ، وخطـة عمـع     1010                                                                              تقريرا عن حالة تنفيذ هـذا القـرار ومتابعتـ ، مـع مراعـاة خطـة التنميـة املربـتدامة لعـام 

       رئيربــــاا                                                                                أسيــــ  أاباب، وعمليــــة اســــتعرا  نتــــائج القمــــة العامليــــة يتمــــع املعل مــــاص، واملــــ جز الــــذ  أعــــدا ال
                                                                                        املشاركاا للمنتدت املتعدس أ حاب امل لحة املعو بترب و العلم والتلن ل جيا وا بتلار أل را  أهداف 

                                                                        وسـائر العمليــاص ذاص ال ـلة، يف إيـار تقريـرا الربــن   بشـعا التقـدم احملـر  يف تنفيــذ    (60 )                التنميـة املربـتدامة
                                                                         نتائج القمة العاملية يتمع املعل ماص ومتابعتها على ال عيدين ا قليم  والدوو؛

     ترب و  ”        بعن اا   ا                                                      أا تدرج يف جدول األعمال املخقا لدورهتا الثالثة والرببعني بند      تابرر -    11 
  .      ا               ما ر ياتف  على خةف ذلع   “          ّ                            عل ماص وا ّت ا ص أل را  التنمية املربتدامة             تلن ل جياص امل
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