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 2016متوز/يوليه  27 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2016/31) توصية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على[

املعلومـا   تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العامليـة جملتمـ     - 2016/22
 ومتابعتها

 
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 ،(1)إىل الوثائق اخلتامية للقمة العاملية جملتم  املعلوما  إذ يشري 
املتعلـق تتابعـة    2006متوز/يوليـه   28املـرر    2006/46إىل قـراره   أيضاا وإذ يشري  

نتائج القمة العاملية واستعراض اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة، وإىل  
 الوالية املسندة توجبه إىل اللجنة،

لـق بتقيـيم   املتع 2015متوز/يوليه  22املرر   2015/26إىل قراره  وإذ يشري كذلك 
 التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها،

املعنــو   2015أيلول/ســبتم   25املـرر    70/1إىل قــرار اعمعيـة العامــة   وإذ يشاري  
 ،  “2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”

كـانو  األول/ديسـم     16املـرر    70/125 قرار اعمعية العامة إىل وإذ يشري أيضا 
الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفي  املستوى للجمعية العامـة بأـ   االسـتعراض    ”املعنو   2015

فيه اعمعية العامة ت كيـد رييـة   الذي أعاد   “العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتم  املعلوما 
وقيمـ  التقـدم احملـرز    تم  معلوما  جام  رووره اسننسا  ويتجـه اـو التنميـة،    جملالقمة العاملية 

 ،  حىت اآل ، وكأف  الثغرا  والتحديا ، وقدم  توصيا  ألجل املستقبل

_______________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر  (1)

http://undocs.org/ar/E/2016/31
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/A/C.2/59/3
http://undocs.org/A/60/687
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كـــــانو   22املـــــرر   70/184إىل قـــــرار اعمعيـــــة العامـــــة  وإذ يشاااااري كاااااذلك 
 بأ   تسخري تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية، 2015األول/ديسم  

بتقريـر األمــل العــام عــن التقـدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج    وإذ حياي  علمااا ااات اال تيااا   
 ،(2)القمة العاملية ومتابعتها على الصعيدين اسنقليمي والدويل

لألمل العام ملرمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة علـى دوره       يعرب عن تقديره وإذ 
 ،موعدهيف املساعدة على ضما  إجناز التقرير اآلنف الذكر يف 

 
 التقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتم  املعلوما   

 وحيث على ذلك؛ 70/125بالتنفيذ التام لقرار اعمعية العامة  يرحب - 1 
باسنسهاما  البناءة واملتنوعة املقدمـة مـن عيـ  أصـحاب املصـلحة يف       يرحب - 2 

 االستعراض العام للتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتم  املعلوما ؛  
قمة العاملية جملتمـ  املعلومـا  ورييـة    بالتنفيذ التام لنتائج ال يعيد تأكيد التزااه - 3 

 ؛2015االستعراض العأري للقمة العاملية ملا بعد عام 
على مواءمة وثيقـة بـل عمليـة القمـة العامليـة وخطـة التنميـة املسـتدامة          يشجت - 4 
املســا ة الأــاملة  إذ يــ ز، 70/125، وفقــا ملــا دعــا إليــه قــرار اعمعيــة العامــة (3)2030لعــام 

 يالحـ  لتكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف أهداف التنمية املستدامة والقضاء على الفقـر، و 
أ  الوصول إىل تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  أصـبأ أيضـا مر ـرا مـن مر ـرا  التنميـة        

 ئيا يف حد ذاته؛  وتطلعا إمنا
يتمثـل يف حتقيـق زيـادة     2030أ  أحـد أهـداف خطـة عـام      يؤكد ان جديد - 5 

 ىل تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ؛إصول وكبرية يف فرص ال
بتطور تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  وانتأـارها بأـكل ملحـو ،      يرحب - 6 

ء، حيـث انتأـر  يف عيـ  أركـا      العام والقطاع اخلاص علـى السـوا   بفضل إسهاما  القطاع
االجتمـــاعي، وأفســـح  اجملـــال لظهـــور   للتفاعـــلفرصـــا جديـــدة  هيـــ  املعمـــورة تقريبـــا، و

 عيـــــ أعمــــال ةاريـــــة جديــــدة، وأســـــهم  يف النمــــو االقتصـــــادي والتنميــــة يف      منــــاذ  

_______________ 

(2) A/71/67-E/2016/51. 

 .70/1قرار اعمعية العامة  (3)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/184
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/71/67-E/2016/51
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــلة   األخــــرى القطاعــــا  ــ ة املتصــ ــه التحــــديا  الفريــــدة والنا ــ ، ويالحــــ  يف الوقــــ  ذاتــ
 رها؛وانتأا بتطورها
اسـتمرار وجـود فجـوا  رقميـة كـبرية، مـن قبيـل الفجـوة          يالحظ ات القلا   - 7 

الرقمية بل البلدا  وداخلها وبل النساء والرجـال، وهـي فجـوا  يـتعل معاعتـها مـن خـالل        
وإتاحة فـرص   التكلفةإجراءا  منها تعزيز بي ا  السياسا  التمكينية والتعاو  الدويل خلفض 

االستفادة والتثقيف وبناء القدرا  والتعدد اللغـوي واحملافظـة علـى التـراث الثقـايف واالسـتثمار       
ــة،        ــاا فجــوة بــل اعنســل كجــزء مــن الفجــوا  الرقمي ــ   هن ــرف ب ــم، ويعت ــل املالئ والتموي
ويأج  عيـ  أصـحاب املصـلحة علـى ضـما  املأـاركة الكاملـة للمـرأة يف لتمـ  املعلومـا            

ــرأة صــوو ــدة، و إول امل ــا  اعدي ــا  واالتصــاال     ال ســيماىل التكنولوجي ــا املعلوم تكنولوجي
 ألغراض التنمية؛

التنفيذ اعاري لنتائج القمة العاملية، م  التأديد على وجه اخلصـوص   يالحظ - 8 
واألدوار الــ  ترديهــا يف هــذا الصــدد  ،علــى تعــدد اعهــا  صــاحبة املصــلحة الــ  تضــطل  بــه 

وأدوار اللجــا  اسنقليميــة وفريــق األمــم   ،رة ملســارا  العمــلســلرائــدة بوصــفها ميالوكــاال  ا
ــم       ــة بتســخري العل ــة املعني ــدور اللجن املتحــدة املعــت تجتمــ  املعلومــا ، ويعــرب عــن تقــديره ل
والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف تقـد  املسـاعدة إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي بوصـفه       

 ابعة القمة العاملية على نطاق املنظومة؛عملية متلجهة تنسيق 
بقيمـة ومبـدأ التعـاو  واملأــاركة فيمـا بـل أصـحاب املصـلحة املتعــددين         يقار  - ٩ 
عمليـة القمـة العامليـة جملتمـ  املعلومـا  منـذ بدايتـها، واللـذين تسـلم هبمـا            اتسم  هبمـا اللذين 

بوضوح، ويالح  أ  العديد من األنأطة ال  تـدعم أهـداف القمـة العامليـة      2030خطة عام 
وأهداف التنمية املستدامة جيـري تنفيـذها مـن قبـل ااكومـا ، واملنظمـا  الدوليـة، والقطـاع         

ــد ، وا   ــ  امل ــل أصــحاب      اخلــاص، واجملتم ــا ب ــة، والأــراكا  فيم ــة والتقني ــاا األكادةي ألوس
 املصلحة املتعددين، وفقا ألدوار ومسروليا  كل جهة من تلك اعها ؛  

بتقــارير العديــد مــن كيانــا  األمــم املتحــدة وموجزا ــا التنفيذيــة  حياي  علمااا  - 10 
املعنيـة  ة املقـدم إىل اللجنـة   املقدمة كإسهام يف إعداد التقرير السنوي لألمل العـام لألمـم املتحـد   

واملنأـورة علـى املوقــ  الأـبكي للجنـة توجــ       بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغــراض التنميـة    
، ويأــري إىل أ يــة 2007متوز/يوليــه  25املــرر   2007/8التكليــف الــوارد يف قــرار اجمللــس 

 ة؛التنسيق بأكل وثيق بل امليسرين الرئيسيل ملسارا  العمل وأمانة اللجن
تنفيذ نتائج القمة العاملية على الصـعيد اسنقليمـي الـذي يسـرته اللجـا        يالحظ - 11 

أ ري إليه يف تقرير األمـل العـام عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة          ما اسنقليمية، على او
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العامليــة ومتابعتــها علــى الصــعيدين اسنقليمــي والــدويل، تــا يف ذلــك اخلطــوا  املتخــذة يف هــذا   
الصدد، ويأدد على ضرورة مواصلة معاعة القضـايا الـ   ـم بأـكل خـاص كـل منطقـة مـن         
املناطق اسنقليمية، م  التركيز على التحديا  والعوائق ال  قـد تواجههـا كـل منطقـة يف حتقيـق      
كل األهداف وتطبيق كل املبادئ الـ  أقر ـا القمـة العامليـة، مـ  إيـالء اهتمـام خـاص لتسـخري          

 ملعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية؛تكنولوجيا ا
أ ية مواصـلة عمليـة تنسـيق تنفيـذ أصـحاب املصـلحة املتعـددين         يكر  تأكيد - 12 

لنتائج القمـة العامليـة باسـتخدام أدوا  فعالـة، هبـدف تبـادل املعلومـا  بـل ميسـري مسـارا            
ليـة التنفيـذ عمومـا،    العمل وحتديد املسائل ال  يلـزم حتسـينها ومناقأـة طرائـق اسنبـالع عـن عم      

ويأـج  عيــ  أصـحاب املصــلحة علـى مواصــلة تـوفري املعلومــا  لقاعـدة بيانــا  التقيـيم الــ        
يتعهدها االحتاد الدويل لالتصاال  فيمـا يتعلـق بتحقيـق األهـداف الـ  حـدد ا القمـة العامليـة،         

مــا  عــن ا يســتجد مــن معلواســتكمال قاعــدة البيانــا  تــويــدعو كيانــا  األمــم املتحــدة إىل 
 املبادرا  ال  تضطل  هبا؛

الضـرورة امللحـة سندرا  التوصـيا  الـواردة يف الوثـائق اخلتاميـة للقمـة         يؤكد - 13 
العاملية يف املبادئ التوجيهيـة املنقحـة لكـي تسـتعل هبـا أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف إعـداد           

اسنمنائيـة، تـا يف ذلـك إضـافة      التقييما  القطرية املوحدة وأطر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة    
عنصر لتسخري تكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال  ألغـراض التنميـة، الـ  عـرض فريـق األمـم          

 املتحدة املعت تجتم  املعلوما  تقد  املساعدة بأ هنا؛
 2006آذار/مــار   27املــرر   60/252إىل قــرار اعمعيــة العامــة    يشااري - 14 

ــائج مــرحل  جنيــف       ــة العامــة إىل اجمللــس أ  يأــرف علــى متابعــة نت ــه اعمعي الــذي طلبــ  في
 ؛(1)وتونس من القمة العاملية على نطاق املنظومة

، إىل مواصـلة  70/125إىل أ  اعمعيـة العامـة دعـ ، يف قرارهـا      ضاأي يشري - 15 
تقد  التقـارير السـنوية املتعلقـة بتنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة، عـن طريـق اللجنـة املعنيـة بتسـخري             

جديـد دور اللجنـة، علـى النحـو     العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، إىل اجمللس، ويركـد مـن   
ــس    ــرار اجملل ــه يف ق ــة     ،2006/46املنصــوص علي ــاره جه ــس باعتب ــد  املســاعدة إىل اجملل يف تق

التنسيق املعنية باملتابعة علـى نطـاق املنظومـة، وةاصـة اسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج          
 القمة العاملية وتقييمه؛

ــدول أ  تتخــذ، يف إطــ   يهيااب - 16  ــ  ال ــا ، خطــوا    جبمي ــاء لتمــ  املعلوم ار بن
يتوافـق مـ  القـانو  الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ويعـوق          ال لتفادي اختاذ أي تـدبري انفـرادي  

http://undocs.org/ar/A/RES/60/252
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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 ،حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكا  البلدا  املتضررة بصورة تامـة وحتسـل أحـوا م   
 المتناع عن اختاذ أي تدبري من هذا القبيل؛لو

بكو  النمو السري  اااصل يف إمكانية ااصول على هواتف رومولـة   يرحب - 17 
ــذ عــام    ــر مــن نصــف ســكا  العــا     2005واالســتفادة مــن النطــاق العــريض من يعــت أ  أكث

سيكونو  قـادرين علـى الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال  واسـتخدامها  لـول         
العامليـة، علمـا أ  قيمـة هـذا التقـدم تتعـزز       تا يتفـق مـ  أحـد أهـداف القمـة       ،2016هناية عام 

يتـيأ اسـتخدام األجهـزة احملمولـة يف لـاال        مـا  بنأوء خدما  وتطبيقا  جديدة، مـن بينـها  
الصــحة والزراعــة ويف إجــراء املعــامال  وإجنــاز اسنجــراءا  ااكوميــة وفيمــا يتعلــق بااكومــة  

ترونية واخلدما  اسنمنائية، األمر الـذي  اسنلكترونية والتعلم اسنلكترو  واألعمال التجارية اسنلك
 يوفر إمكانا  هائلة لتطوير لتم  املعلوما ؛

أ  تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  غــري متاحــة   يالحااظ ااات بااالق القلاا   - 18 
بتكلفة ميسورة للعديد من البلدا  النامية وأ  اآلمال املعقودة على العلم والتكنولوجيـا، تـا يف   

املعلوما  واالتصاال ،   جيد بعد معظم الفقراء سبيال إىل حتقيقها، ويأـدد  ذلك تكنولوجيا 
على ضرورة تسخري التكنولوجيا، تا فيها تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ، علـى اـو فعـال    

 لسد الفجوتل الرقمية واملعرفية؛
بــ   تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  تتــيأ فرصــا جديــدة وتطــرح  يساالم  - 1٩ 

ديا  جديدة، وب   هنـاا ضـرورة ملحـة للتصـدي للعقبـا  الكـ ى الـ  تواجههـا البلـدا           حت
اتيـة وعـدم كفايـة    والنامية يف ااصول على التكنولوجيا  اعديدة، من قبيل عـدم تـوفر بي ـة م   

واملسـائل املتصـلة تلكيـة     والتـراب  املوارد وا ياكـل األساسـية والتعلـيم والقـدرا  واالسـتثمار      
جيا ومعايريها وتدفقها، ويهي  يف هذا الصدد جبمي  أصـحاب املصـلحة تـوفري مـوارد     التكنولو

ــا     ال ســيماكافيــة للبلــدا  الناميــة، و  ــاء قــدرا ا ونقــل التكنولوجي أقــل البلــدا  منــوا، وتعزيــز بن
 واملعارف إليها؛

بالنمو السري  يف الوصـول إىل الأـبكا  ذا  النطـاق العـريض،      يسلم أيضا - 20 
 البلدا  املتقدمة النمو، ويركد علـى اااجـة امللحـة إىل التصـدي للفجـوا  الرقميـة       وةاصة يف

املتزايدة يف لاال  توافر هذه الأبكا  والقدرة علـى حتمـل تكاليفهـا وجـودة الوصـول إليهـا       
ــاطق األخــرى ويف        ــدخل واملن ــة واملتوســطة واملنخفضــة ال ــدا  املرتفع  واســتخدامها داخــل البل

كيز بوجه خاص على دعم أقل البلـدا  منـوا والـدول اعزريـة الصـغرية الناميـة       بينها، م  التر ما
 والقارة األفريقية؛  
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تســودها األجهــزة احملمولــة  لالتصــاال  بــ   االنتقــال إىل بي ــة يساالم كااذلك - 21 
بـ    الأـبكا  يف تسـيري أعما ـا و    الـ  يتبعهـا مأـغلو   عمال األحيدث تغيريا  كبرية يف مناذ  

عـادة تفكـري جذريـة يف الطـرق الـ  يسـتخدم هبـا األفـراد واجملتمعـا  الأـبكا            يتطل  إذلك 
ــق       ــة ويف ســبل اســتخدام  ــبكا  االتصــاال  لتحقي ــزة ويف االســتراتيجيا  ااكومي واألجه

 أهداف التنمية؛
تـزال غـري متاحـة     ال ب   تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  وتطبيقا ـا  يسلم  - 22 

لغالبية السكا  يف العديد من البلـدا  الناميـة، وةاصـة ملـن يعيأـو  يف      أو غري ميسورة التكلفة 
 املناطق الريفية، رغم كل التطورا  والتحسن امللحو  يف بعض النواحي؛

 الفجـوة الرقميـة     ، وبـ يف تزايـد  عـدد مسـتخدمي اسننترنـ       بـ  يسلم أيضا - 23 
مـن فجـوة يف إمكانيـة     امـ بعهمـن حيـث طا  يف بعـض ااـاال     أيضا  تتحوالوالفجوة املعرفية 

تــوفر اسننترنــ  إىل فجــوة يف نوعيــة الوصــول إىل اسننترنــ  واملعلومــا  واملهــارا  الــ  ةكــن  
ــها، ويســلم يف هــذا الصــدد       ــ  ةكــن أ  جينوهــا من ــدة ال للمســتخدمل ااصــول عليهــا والفائ

اريـة، تـا   بضرورة منأ األولوية الستخدام تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  باتبـاع هنـج ابتك   
فيها النهج القائمة على تعدد أصحاب املصلحة، يف إطار استراتيجيا  التنمية علـى الصـعيدين   

 الوطت واسنقليمي؛  
 ألغــراضالنطــاق العــريض املعنيــة بتقنيــة بــالتقرير العــاملي للجنــة   حيااي  علمااا - 24 

ــة املســتدامة  النااااي العااري  تقنيااة : 2015حالااة تقنيااة النااااي العااري  لعااا     املعنــو التنمي
، ويالحـ  مــ  االهتمــام اعهــود الـ  تواصــل عنــة النطــاق   أساسااا للتنميااة املسااتدااة اها  باعتبا

للتراب  على مسـتوى  اتية والعريض بذ ا لتعزيز الدعوة على مستوى رفي  من أجل  ي ة بي ة م
 النطاق العريض، وعلى وجه اخلصوص عن طريق وض  خط  وطنية للرب  بالنطـاق العـريض  
وإقامة  راكا  بل القطاعل العـام واخلـاص لكفالـة التصـدي للتحـديا  الـ  تنطـوي عليهـا         

 خطة التنمية بالقوة املناسبة سنحداث أثر وبالتعاو  م  عي  أصحاب املصلحة؛  
بسـد   70/125يف قـرار اعمعيـة العامـة     املتعهـد بـه  االلتـزام   يؤكد ان جديد - 25 

، مـن خـالل   الفجـوة الرقميـة بـل اعنسـل    الفجوا  الرقمية بل البلدا  وداخلها، تا يف ذلـك  
بذل اعهود الراميـة إىل حتسـل التـراب  والقـدرة علـى حتمـل التكلفـة واحملتـوى املتعـدد اللغـا            

دة الـ  تواجـه األ ـخاص    واملهارا  الرقمية وروو األمية الرقمية، م  التسـليم بالتحـديا  احملـد   
 ذوي اسنعاقة وذوي االحتياجا  اخلاصة والف ا  ال  تعا  من حالة الضعف؛

http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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االلتــزام بــإيالء اهتمــام خــاص بالتحــديا  الفريــدة   يؤكااد ااان جديااد أيضااا   - 26 
ــدا ، و     ــ  البل ــ  تواجــه عي ــا املعلومــا  واالتصــاال  ال  ال ســيماوالنا ــ ة يف لــال تكنولوجي

 ؛  70/125يف الفقرا  ذا  الصلة من القرار  النحو املتوخىية، على البلدا  النام
ــاء القــدرا  يف لــال        - 27  ــتل لبن ــرغم مــن إرســاء أســا  م ــى ال ــه، عل يالحــ  أن

 املعلومــا ،تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  يف العديــد مــن اجملــاال  املتعلقــة ببنــاء لتمــ    
التحـديا    ال سـيما يزال من الضروري مواصلة بذل اعهـود ملواجهـة التحـديا  الراهنـة، و     ال

ال  تواجهها البلدا  النامية وأقل البلدا  منوا، ويوجه االنتباه إىل الت ثري اسنجيـا  لتوسـي  نطـاق    
تصـلة بتكنولوجيـا   تنمية القدرا  ليأمل املرسسا  واملنظمـا  والكيانـا  املعنيـة باملسـائل امل    

 املعلوما  واالتصاال  وبإدارة اسننترن ؛  
بضــرورة التركيــز علــى سياســا  تنميــة القــدرا  وتقــد  دعــم مســتدام   يقاار - 28 

ملواصلة تعزيز ت ثري األنأطة واملبادرا  ال  يضطل  هبا علـى الصـعيدين الـوطت واحمللـي هبـدف      
لومـا  يأـمل اعميـ  روـوره اسننسـا  ويركـز       توفري املأورة واخلدما  والدعم لبناء لتم  مع

 على التنمية؛  
ا  استمرار بـروز مواضـي  مسـتجدة، مـن قبيـل تطبيقـا  اسنلكترونيـ        يالحظ - 2٩ 

ة، ومســا ة تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  يف اسننــذار املبكــر، والتخفيــف مــن آثــار يــالبي 
مال تكنولوجيــا الواقــ  االفتراضــي تغــري املنــا ، والتواصــل عــ  الأــبكا  االجتماعيــة، واســتع 

وااوســبة واخلــدما  الســحابية، وإتاحــة اسننترنــ  علــى األجهــزة احملمولــة وتقــد  اخلــدما     
بــل اعنســل، و ايــة     الفجــوة باســتخدام األجهــزة احملمولــة، وأمــن الفضــاء اسنلكتــرو ، و     

ــال        ــ  الضــعيفة، وخاصــة األطف ــا  اجملتم ــ ، ومتكــل ف  ــى اسننترن ــباب، اخلصوصــية عل والأ
 و ايتها، من التعرض لالستغالل واسنساءة على اسننترن  على اخلصوص؛

الســتعراض ل الوثيقــة اخلتاميــةأ  اعمعيــة العامــة دعــ  يف  يؤكااد ااان جديااد - 30 
تنفيذ مسارا  عمـل القمـة العامليـة إىل أ  يعقـد منتـدى القمـة العامليـة جملتمـ  املعلومـا           لالعام 
، 2016أيار/مـايو   6إىل  2يف جنيـف يف الفتـرة مـن    عقـد   تدى األخـري املن   بعلما ، (4)سنويا

بوصفه من ا للمناقأة وتبـادل أفضـل املمارسـا  يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة مـن قبـل عيـ            
 أصحاب املصلحة؛  

_______________ 

 .70/125انظر قرار اعمعية العامة  (4)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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كإطـار   (5)ميسري مسارا  العمل على اسـتخدام خطـة عمـل جنيـف    شجت ي - 31 
لتحديد التدابري العملية الستخدام تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  لإلسـهام يف حتقيـق خطـة    

، ويالح  مصفوفة أهداف التنمية املستدامة للقمة العامليـة جملتمـ    2030التنمية املستدامة لعام 
لـة  املعلوما  ال  وضعتها وكاال  األمـم املتحـدة، ويأـج  كـذلك هـذه الكيانـا  علـى كفا       

 عمـال جديـدة لتنفيـذ نتـائج     االضـطالع ب  عنـد النظـر يف   2030املواءمة الدقيقة م  خطة عـام  
 واليا ا ومواردها ااالية؛وفقا لالقمة العاملية جملتم  املعلوما ، 

أ يــة الــدعوة الــ  وجهتــها اعمعيــة العامــة إىل عيــ  أصــحاب   يكاار  تأكيااد - 32 
املصــلحة مــن أجــل إدمــا  تكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال  يف هنــج تنفيــذ أهــداف التنميــة   

إىل كيانــا  األمـم املتحــدة الــ  تعمــل علـى تيســري مســارا  عمــل    ها املوجــهاملسـتدامة، وطلبــ 
دعـم تنفيـذ   اسنبـالع وخطـ  عملـها مـن أجـل      هـا يف لـال   القمة العاملية لكـي تسـتعرض خطط  

 ؛2030خطة عام 
 

 إدارة اسننترن 
م، عـن طريــق عمليــتل منفصــلتل،  ضــرورة أ  يتـاب  األمــل العــا  يعياد تأكيااد  - 33 

أسفر  عنه القمة العاملية من نتائج فيما يتصـل بـإدارة اسننترنـ ، وحتديـدا العمليـة املتـوخى        ما
ــدى    ــز التعــاو  وعقــد منت ــها تعزي ــتل ةكــن أ  تكمــل    من ــ   العملي ــ ، ويســلم ب إدارة اسننترن

 إحدا ا األخرى؛
ــرا   يعيااد أيضااا تأكيااد   - 34  ــل    72إىل  67 و 37إىل  34الفق ــامج عم ــن برن م

 ؛(6)تونس بأ   لتم  املعلوما 
 ؛70/125من قرار اعمعية العامة  65إىل  55الفقرا   يعيد كذلك تأكيد - 35 

 
 تعزيز التعاو   

ــن      يساالم  - 36  ــدر متســاو م ــا  بق ــتمكل ااكوم ــاو  يف املســتقبل ل ــز التع ــة تعزي ب  ي
االضطالع ب دوارها ومسروليا ا فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصـلة باسننترنـ ، ولـيس    

 ترثر يف قضايا السياسة العامة الدولية؛ أرو  التقنية و رو  التأغيل اليومية ال  الفيما يتعلق بال

_______________ 

 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (5)
 .A/60/687انظر  (6)
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ــم     حياااي  علماااا - 37  ــخري العلـ ــة بتسـ ــة املعنيـ ــيس اللجنـ ــن رئـ ــدم مـ ــاالقتراح املقـ بـ
الفريــق العامــل املعــت بتعزيــز التعــاو ،  أــكيلوالتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة بأــ   هيكــل وت

 ؛70/125معية العامة يف قرارها حس  التكليف الصادر عن اع
بـ   يقـوم الفريـق العامـل املعـت بتعزيـز التعـاو  لـدى تقريـر أسـالي             يوصي  - 38 
، بـالنظر يف كفالـة الأـفافية والأـمول     يف االعتبـار  املمارسـة املتبعـة يف املاضـي    م  وض عمله، 

والتنوع يف اآلراء، بسبل منها االنفتاح على املأاركة النأطة عميـ  الـدول األعضـاء والـدول     
وممثلـي أصـحاب املصـلحة     املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةاملراقبة يف اللجنة 

صــياته بتوافــق اآلراء، تــا يعكــس    ذوي الصــلة اآلخــرين، وبــ   يتــوخي اعتمــاد تقريــره وتو     
 اختالف اخليارا  واآلراء، إذا لزم األمر؛

 
 منتدى إدارة اسننترن 

ــاره منتــدى للحــوار بــل     يساالم - 3٩  ــه باعتب ــة منتــدى إدارة اسننترنــ  وواليت ب  ي
مـن برنـامج    72أصحاب املصلحة املتعددين بأ   مسائل  ىت، علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة     

املناقأـة بأـ   قضـايا السياسـة العامـة املتعلقـة بالعناصـر الرئيسـية يف          يف ذلـك ا عمل تونس، تـ 
 إدارة اسننترن ؛

الذي قرر  فيه متديـد واليـة منتـدى     70/125إىل قرار اعمعية العامة يشري  - 40 
للمنتـدى أ  يواصـل خال ـا إحـراز التقـدم يف      سـنوا  أخـرى، ينبغـي     10إدارة اسننترن  ملدة 

 طرائق العمل ويف مأاركة أصحاب املصلحة ذوي الصلة من البلدا  النامية؛
ــادرا  مل يسااالم - 41  ــوء مبـ ــوطت   نتـــدى إدارة اسننترنـــ بنأـ ــعيدين الـ ــى الصـ علـ

للبلــد الــ   ــا أ يــة وأولويــة تعــاق قضــايا إدارة اسننترنــ  ويف عيــ  املنــاطق تتخــذ واسنقليمــي 
 ؛املنظمة ةاملنطق أو

ــة   يشااري - 42  ــة العام ــرار اعمعي ــة     70/125إىل ق ــة العام ــه اعمعي ــذي دعــ  في ال
إىل أ  تــويل، يف إطــار تقاريرهــا   املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة  اللجنــة 

الواجــ  لتنفيــذ التوصــيا  الـواردة يف تقريــر الفريــق العامــل املعــت بإدخــال  املنتظمـة، االعتبــار  
 ؛(7)حتسينا  على منتدى إدارة اسننترن  التاب  للجنة

عقـــد االجتمـــاع العا ـــر ملنتـــدى إدارة اسننترنـــ  الـــذي استضـــافته   يالحاااظ - 43 
، يف موضـوع  2015تأـرين الثـا /نوفم     13إىل  10بيسـوا مـن    حكومة ال ازيل يف جـواو 

 ؛“تطور إدارة اسننترن : متكل التنمية املستدامة”
_______________ 

(7) A/67/65-E/2012/48  وCorr.1. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/67/65
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بعقـــد االجتمـــاع ااـــادي عأـــر ملنتـــدى إدارة اسننترنـــ  املقـــرر أ    يرحاااب - 44 
، يف 2016كـانو  األول/ديسـم     ٩إىل  6تستضيفه حكومة املكسيك، يف غواداالخارا، من 

، ويالحـ  أ  التوصـيا  الـواردة يف تقريـر     “الأامل للجمي املستدام و متكل النمو”موضوع 
ــ        ــدى إدارة اسننترن ــى منت ــل املعــت بإدخــال حتســينا  عل ــق العام ــار يف  ترخــذالفري يف االعتب

 العملية التحضريية لالجتماع؛  
، يف هـــذا الســـياق، بالتقـــدم املســـتمر احملـــرز يف عمـــل منتـــدى إدارة   يرحاااب - 45 

 ،باسننترنـ   نسمة أخـرى  رب  مليارلنترن  فيما بل الدورا  فيما يتعلق بالطرائق املختلفة اسن
، وباملسـا ا   ومتكينهم من الوصول إليهـا  ومنتديا  أفضل املمارسا  ،واالئتالفا  الدينامية

 ال  تقدمها املنتديا  الوطنية واسنقليمية سندارة اسننترن ؛
 

 سبل املضي قدما  
بكيانا  األمم املتحـدة مواصـلة التعـاو  الفعـال يف تنفيـذ نتـائج القمـة         يهيب - 46 

العامليــة ومتابعتــها عــن طريــق منظومــة األمــم املتحــدة، واختــاذ اخلطــوا  الالزمــة سنقامــة لتمــ  
معلوما  يأـمل اعميـ  روـوره اسننسـا  ويركـز علـى التنميـة وااللتـزام بـذلك، والقيـام بـدور            

ــداف اسنمن   ــق األه ــز لتحقي ــة        روف ــواردة يف خط ــداف ال ــا األه ــا فيه ــا، ت ــا دولي ــق عليه ــة املتف ائي
 ؛  2030 عام

جبمي  أصحاب املصلحة مواصلة إيالء االهتمام، علـى سـبيل األولويـة،     يهيب - 47 
الرقمية، تختلف أ كا ا، وتنفيذ اسـتراتيجيا  سـليمة تسـهم يف تطـوير      ا  دف سد الفجو

يــز علــى سياســا  وتطبيقــا  مراعيــة للفقــراء فيمــا       ااكومــة اسنلكترونيــة، ومواصــلة الترك  
ــق ــول إىل  ـــبكا         يتعلـ ــة الوصـ ــك إتاحـ ــاال ، تـــا يف ذلـ ــا  واالتصـ ــا املعلومـ بتكنولوجيـ
الرقميـــة بـــل  ا العـــريض علـــى مســـتوى القاعـــدة الأـــعبية، هبـــدف تضـــييق الفجـــو  النطـــاق
 وداخلها؛   البلدا 

سـتحداث هنـج ابتكاريـة    عي  أصحاب املصـلحة علـى إيـالء األولويـة ال     حيث - 48 
حتفــز إتاحــة ا ياكــل األساســية للنطــاق العــريض للجميــ  بتكلفــة ميســورة يف البلــدا  الناميــة،   

لتمـ  معلومـا  يأـمل اعميـ       تطـوير واستعمال خـدما  النطـاق العـريض املناسـبة لضـما       
 الرقمية إىل أدىن حد؛ ا رووره اسننسا  ويركز على التنمية ولتضييق الفجو

باملنظما  الدوليـة واسنقليميـة أ  تواصـل بانتظـام تقيـيم مـدى وصـول         يبيه - 4٩ 
إىل تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  وتقـد  تقـارير عـن ذلـك، هبـدف إتاحـة        الأامل الدول

 فرص متكاف ة لنمو قطاعا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف البلدا  النامية؛  
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ملموسـة للوفـاء بالتزاما ـا توجـ  خطـة       عي  البلدا  على بذل جهودحيث  - 50 
 ؛(8)عمل أديس أبابا الصادرة عن املرمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية

أ ية مر را  تكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال  كـ داة رصـد      يكر  تأكيد - 51 
وتقييم لقيا  الفجوة الرقمية بل البلـدا  وداخـل اجملتمعـا  يستر ـد هبـا صـانعو القـرار لـدى         
وض  السياسـا  العامـة واالسـتراتيجيا  املتعلقـة بالتنميـة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية،         

غـ  عـن    ال ،العامـة لتكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال      ا لتطبيـق السياسـ   ،ويأدد على أنه
واعـودة   والكفـاءة والتكلفـة امليسـورة    توحيد مر را  موثوق هبا حتدث بانتظام لرصـد األداء 

 فيما يتعلق بالسل  واخلدما  وعن املواءمة بينها؛
ــداف     يقااار - 52  ــا  أهـ ــيم وقيـ ــم تعمـ ــة يف دعـ ــد الرقميـ ــة دور أدوا  الرصـ ب  يـ
 ملستدامة؛ا التنمية

أ يـة تبـادل أفضـل املمارسـا  علـى الصـعيد العـاملي، ويأـج ،          يكر  تأكيد - 53 
تنفيذ املأاري  واملبادرا  ال  تعزز أهـداف القمـة العامليـة، عيـ      ل املمتازم  التسليم باملستوى 

مسـابقة جـائزة القمـة العامليـة السـنوية      للمأـاركة يف  أصحاب املصلحة على تسمية مأاريعهم 
ــيم    ال مأــاري  كجــزء لل ــة التقي ــه    ليتجــزأ مــن عملي ــة، وحيــي  علمــا يف الوقــ  ذات لقمــة العاملي

 بالتقرير عن التجارب الناجحة يف إطار القمة العاملية؛  
تنظما  األمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـا  واملنتـديا  ذا  الصـلة       يهيب - 54 

وضوعة ملر ـرا  تكنولوجيـا املعلومـا     أ  تستعرض، وفقا لنتائج القمة العاملية، املنهجيا  امل
واالتصاال  بصورة دورية، آخذة يف اعتبارها اختالف مستويا  التنميـة والظـروف الوطنيـة،    

 ومن مث فإنه:
الدول األعضاء على ع  البيانا  ذا  الصلة بتكنولوجيـا املعلومـا     يشجت )أ( 

ــا  بأــ   درا     ــادل املعلوم ــوطت، وتب ــى الصــعيد ال ــة   واالتصــاال  عل ســا  ااــاال  اسنفرادي
 القطرية، والتعاو  م  البلدا  األخرى يف إطار برامج التبادل يف لال بناء القدرا ؛

ــديا  ذا        يشااجت )ب(  ــا  واملنت ــن املنظم ــا م ــم املتحــدة وغريه مرسســا  األم
 تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  يف التنمية املستدامة؛ أثرالصلة على تقييم 

عمـــل الأـــراكة املعنيـــة بقيـــا  اســـتخدام تكنولوجيـــا  التقاااديريالحاااظ اااات  ) ( 
املعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية، وتقرير قيا  لتم  املعلوما  السـنوي الـذي يعـرض    
االةاها  واسنحصاءا  ااديثة عن الوصول إىل تكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال  والقـدرة    

_______________ 

 .، املرفق6٩/313قرار اعمعية العامة  (8)

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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واملعرفــة يف عيــ  أاــاء العــا ، تــا يف ذلــك  علــى حتمــل تكلفتــها وتطــور لتمعــا  املعلومــا 
 مر ر تنمية تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ؛

الأـراكة املعنيـة بقيـا  تكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال  ألغـراض        يشجت  )د( 
بأـ     2016آذار/مـار    11املـرر    47/110التنمية على متابعة مقرر اللجنـة اسنحصـائية   
، ويوصي يف هـذا السـياق بـ   تضـ  الأـراكة      (٩)إحصاءا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال 

توجيهــا  لتحســل التعــاو  مــ  اتلــف أصــحاب املصــلحة ألغــراض إنتــا  إحصــاءا  عاليــة  
ن جنيهـا مـن   اعودة موقوتة يف لال تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  وتسخري الفوائد املمكـ 

 استخدام البيانا  الضخمة ألغراض اسنحصاءا  الرمسية؛
ــرا      يالحااااااظ )هـ(  ــة تر ــــ ــرة املعنيــــ ــة عأــــ ــة الثالثــــ ــدوة العامليــــ ــد النــــ عقــــ

يف الفتـرة مـن    ،اليابـا  ، االتصاال /تكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  يف العـا  يف هريو ـيما   
 ؛2015كانو  األول/ديسم   2تأرين الثا /نوفم  إىل  30

اجملتمـ  الـدويل إىل تقـد  ت عـا  للصـندوق االسـت ما  اخلـاص الـذي          يدعو - 55 
تقـوم هبـا     االسـتعراض والتقيـيم الـ   أعمـال  أنأ ه مرمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة لـدعم     

فيمــا يتعلــق تتابعــة نتــائج القمــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة  اللجنــة 
عاملية، منوها يف الوق  نفسه م  التقدير بالدعم املايل املقدم مـن حكومـا  سويسـرا وفنلنـدا     ال

 والواليا  املتحدة األمريكية  ذا الصندوق؛
اعمعيـة  عقـد     تب 70/125 اعمعية العامة قرارالوارد يف  االقتراحإىل  يشري - 56 
رفي  املستوى بأ   االستعراض الأامل لتنفيذ نتـائج القمـة العامليـة جملتمـ  املعلومـا        ااجتماع

 ؛  2025 عاميف 
بتقريــر األمــل العــام وباملناقأــة الــ  أجر ــا اللجنــة   حيااي  علمااا ااات التقاادير - 57 

 ؛  (10)بأ نه يف دور ا التاسعة عأرةاملعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
لتمـ  معلومـا   ـامل للجميـ ، مـ  إيـالء        النهوض بتهي ـة على أ ية  يشدد - 58 

 اهتمام خاص لسـد الفجـوة الرقميـة وفجـوة النطـاق العـريض، مـ  مراعـاة االعتبـارا  اخلاصـة           
 

_______________ 

األول، ، الفصـل  (E/2016/24) 11، امللح   قام  2016الوثائ  الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (٩)
 الفرع باء.

 .(E/2016/31) 11امللح   قم املرج  نفسه،  (10)

http://undocs.org/ar/A/RES/47/110
http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/E/2016/24
http://undocs.org/ar/E/2016/31
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بالبلــدا  الناميــة واالعتبــارا  اعنســانية والثقافيــة واملتعلقــة بالأــباب وغريهــم مــن الف ــا           
 ل.التمثي الناقصة
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