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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/465(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  - ٦٩/٢٠٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــري   ــا  إذ تشـــ ــؤرخ  ٥٦/١٨٣إىل قراراهتـــ ــمرب   ٢١املـــ ــانون األول/ديســـ  ،٢٠٠١كـــ

ــؤرخ  ٥٧/٢٣٨ و ــمرب  ٢٠املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ   ٥٧/٢٧٠ و ،٢٠٠٢كــــ ــاء املــــ بــــ
 ،٢٠٠٤كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٢املــــــؤرخ  ٥٩/٢٢٠ و ،٢٠٠٣حزيران/يونيــــــه  ٢٣
كــــــــانون  ١٩املــــــــؤرخ  ٦٢/١٨٢ و ،٢٠٠٦آذار/مــــــــارس  ٢٧املــــــــؤرخ  ٦٠/٢٥٢ و

 ،٢٠٠٨كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   ١٩املـــــــؤرخ  ٦٣/٢٠٢ و ،٢٠٠٧األول/ديســـــــمرب 
كـــانون  ٢٠املـــؤرخ  ٦٥/١٤١ و ،٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٢١املـــؤرخ  ٦٤/١٨٧ و

 ،٢٠١١كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   ٢٢املـــــــؤرخ  ٦٦/١٨٤ و ،٢٠١٠ديســـــــمرب األول/
كـــانون  ٢٠ؤرخ املـــ ٦٨/١٩٨ و ،٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٢١املـــؤرخ  ٦٧/١٩٥ و

  ،٢٠١٣األول/ديسمرب 
ــس االقتصــادي    وإذ تشــري أيضــا    ــرارات اجملل ــاعي إىل ق ــؤرخ  ٢٠٠٦/٤٦واالجتم امل

املـــؤرخ  ٢٠٠٩/٧ و ،٢٠٠٨متوز/يوليـــه  ١٨املـــؤرخ  ٢٠٠٨/٣ و ،٢٠٠٦ متوز/يوليـــه ٢٨
املــؤرخ  ٢٠١١/١٦ و ،٢٠١٠متوز/يوليــه  ١٩املــؤرخ  ٢٠١٠/٢ و ،٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٢٤
، وإذ حتــيط علمــا بقــرار ٢٠١٢متوز/يوليــه  ٢٤املــؤرخ  ٢٠١٢/٥ و ،٢٠١١متوز/يوليــه  ٢٦

املتعلــق بتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج  ٢٠١٣متوز/يوليــه  ٢٢املــؤرخ  ٢٠١٣/٩اجمللــس 
  القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها،  

واملتعلـــق  ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ٣١املـــؤرخ  ٦٨/٣٠٢ هـــاإىل قرار كـــذلك وإذ تشـــري  
مــع املعلومــات،   بطرائــق اســتعراض اجلمعيــة العامــة الشــامل لتنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة جملت        
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الــذي  املتعلــق باالســتعراض الشــامل  ترحــب باالجتمــاع الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة   وإذ
  ،٢٠١٥سيعقد يف كانون األول/ديسمرب 

إىل إعــالن املبــادئ وخطــة العمــل اللــذين اعتمــدهتما القمــة العامليــة جملتمــع    وإذ تشــري   
ــها األوىل الـــيت عقـــدت  ــرة مـــن يف جنيـــف يف ا املعلومـــات يف مرحلتـ ــانون ١٢إىل  ١٠لفتـ  كـ

عمـل تـونس    ، وإىل التـزام تـونس وبرنـامج   )٢(وأقرهتما اجلمعية العامـة  )١(٢٠٠٣ األول/ديسمرب
عقـدت يف مدينـة تـونس     بشأن جمتمع املعلومات اللذين اعتمدهتما القمة يف مرحلتها الثانية اليت

  ،)٤(جلمعيةا  وأقرهتما )٣(٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ١٦يف الفترة من 
  ،)٥(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  وإذ تشري أيضا  
إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهـداف   وإذ تشري كذلك  

وإىل املناسـبة اخلاصـة الـيت عقـدها رئـيس اجلمعيـة العامـة         )٦(اإلمنائية لأللفية وإىل وثيقته اخلتامية
ملتابعة اجلهود املبذولة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٥يف 

  ،)٧(ووثيقتها اخلتامية
إىل مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد يف ريـو دي جـانريو،        وإذ تشري   

املسـتقبل  ”اميـة املعنونـة   وإىل وثيقتـه اخلت  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفترة من 
  ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥املؤرخ  ٦٨/٣١٠وإىل قرار اجلمعية العامة  )٨(“الذي نصبو إليه

بتقريــر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة  وإذ حتــيط علمــا  
  ،)٩(جملتمع املعلومات ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل

انعقاد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات الذي يشـترك االحتـاد الـدويل    ظ وإذ تالح  
بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة األمـم      نويالالتصاالت يف تنظيمه س

_______________ 

 .، املرفقA/C.2/59/3انظر الوثيقة  )١(

  .٥٩/٢٢٠انظر القرار  )٢(
  .A/60/687انظر الوثيقة  )٣(
 .٦٠/٢٥٢ر انظر القرا )٤(

 .٦٠/١القرار  )٥(

 .٦٥/١القرار  )٦(

 .٦٨/٦القرار  )٧(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٨(

)٩( A/69/65-E/2014/12. 
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ــائي، واالجتمــاع         ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة (اليونســكو) وبرن ــم والثقاف ــة والعل املتحــدة للتربي
األول للقمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات بعــد مضــي عشــر ســنوات الــذي نســقته      االستعراضــي

ــن    ــرة مـ ــاريس يف الفتـ ــكو يف بـ ــباط/فرباير  ٢٧إىل  ٢٥اليونسـ ــة  ٢٠١٣شـ ــبة الرفيعـ ، واملناسـ
املستوى املعقودة خالل االجتماع االستعراضي األول الـيت نسـقها االحتـاد الـدويل لالتصـاالت      

  ،٢٠١٤ان/يونيه حزير ١٣إىل  ١٠يف الفترة من 
بتكنولوجيـا  املتعلـق  استضـافة مجهوريـة كوريـا لالجتمـاع الـوزاري      وإذ تالحظ أيضا   

  ،٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٩ يف ، املعقود يف بوساناملعلومات واالتصاالت
: جـدول أعمـال لتنميــة   ٢٠٢٠القــرار املتعلـق بالتوصـيل يف عــام   وإذ تالحـظ كـذلك     

ــاالت/تكنولوجيا املعلو ــدوبني     االتصـ ــؤمتر املنـ ــن مـ ــادر عـ ــامل والصـ ــاالت يف العـ ــات واالتصـ مـ
ــرة مـــن     تشـــرين  ٢٠املفوضـــني لالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت الـــذي عقـــد يف بوســـان يف الفتـ

  ،  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٧األول/أكتوبر إىل 
إنشاء اللجنة املعنيـة بتقنيـة النطـاق العـريض ألغـراض تطـوير التكنولوجيـا         وإذ تالحظ  
ــ ـــرة العامــة لليونســكو،      الرقمي ــدويل لالتصــاالت واملديـ ـــام لالحتـــاد ال ــدعوة مــن األمــني العـ ة ب
الـيت حتـدد أهـدافا لعوملـة     “ ٢٠١٥أهداف تقنية النطاق العريض لعـام  ”حتيط علما بـوثيقة  وإذ

سياسة تقنية النطاق العريض وزيادة تـوفري هـذه التقنيـة بأسـعار ميسـورة وزيـادة اإلقبـال عليهـا         
فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ حتـيط علمـا      ألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبادعما ل

حالــة تقنيــة النطــاق العــريض لعــام  املعنــون اللجنــة املعنيــة بتقنيــة النطــاق العــريض  أيضــا بتقريــر 
، الذي يعرض تقييما لتلـك األهـداف يف كـل بلـد علـى      : تقنية النطاق العريض للجميع٢٠١٣
الفريـق العامـل   حالة نشر تقنية النطاق العـريض يف مجيـع أحنـاء العـامل، فضـال عـن تقريـر        حدة و

للجنــة املعنيــة بتقنيــة النطــاق العــريض  ة النطــاق العــريض واملســائل اجلنســانية التــابع  يــاملعــين بتقن
، الـذي  “مضاعفة الفرص الرقمية: تعزيز إدماج النساء والفتيات يف جمتمع املعلومـات ”املعنون 

ــل يف اخنفــاض عــدد النســاء املســتخدمات      لــخي ــة بــني اجلنســني تتمث ص إىل وجــود فجــوة رقمي
مليـون نسـمة، وإذ تالحـظ أنـه إذا مل تتخـذ إجـراءات        ٢٠٠لإلنترنت عن عدد الرجـال بنحـو   

إضافية لزيـادة إمكانيـة اسـتفادة النسـاء والفتيـات مـن تقنيـة النطـاق العـريض، فمـن املمكـن أن            
، ٢٠١٥مليــون نســمة حبلــول عــام  ٣٥٠ة بــني اجلنســني لتصــل إىل تنمــو هــذه الفجــوة الرقميــ

ــر   وإذ ــة املســتدامة     حتــيط علمــا بتقري ــة بالتنمي ــة النطــاق العــريض املعني ــة عمــل تقني ــون فرق املعن
  ،‘‘٢٠١٥  تسخري تقنية النطاق العريض لتحقيق خطة التنمية ملا بعد عام :وسائل التحويل’’

ــا وإذ تالحـــظ   ــاب  أيضـ ــدورة السـ ــاد الـ ــم   انعقـ ــخري العلـ ــة بتسـ ــة املعنيـ ــرة للجنـ عة عشـ
  ،  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦إىل  ١٢والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف جنيف يف الفترة من 
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بضــرورة احتــرام الســيادة الوطنيــة والقــانون الــدويل الواجــب التطبيــق عنــد  وإذ تســلم  
ذ تالحـظ أمهيـة   النظر يف مسألة تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة، وإ 

ــات       ــات املعلومــ ــتخدام تكنولوجيــ ــية يف اســ ــات األساســ ــان واحلريــ ــوق اإلنســ ــرام حقــ احتــ
تؤكد من جديـد أن احلقـوق نفسـها الـيت يتمتـع هبـا النـاس خـارج اإلنترنـت           واالتصاالت، وإذ

جيـب أن حتظـى باحلمايـة أيضـا علـى اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك احلـق يف اخلصوصـية، علـى النحـو             
  ،)١٠(“احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي”املعنون يف القرار املنصوص عليه 

أن التنــوع الثقــايف هــو التــراث املشــترك للبشــرية، وأن جمتمــع املعلومــات    وإذ تالحــظ  
ينبغي أن يقوم على أساس احتـرام اهلويـة الثقافيـة والتنـوع الثقـايف واللغـوي والتقاليـد واألديـان         

تعزيــز  الثقافــات واحلضــارات، وإذ تالحــظ أيضــا أن وأن يعــزز احلــوار بــني ،يشــجع عليــه وأن
تنوع اهلويات الثقافية واللغات وتأكيد هذا التنوع واحلفاظ عليـه، علـى النحـو املـبني يف وثـائق      
األمم املتحدة املتفق عليها هبذا الشأن، مبا فيها اإلعـالن العـاملي املتعلـق بـالتنوع الثقـايف الصـادر       

  املعلومات،    ، أمور ستزيد من إثراء جمتمع)١١(ية والعلم والثقافةعن منظمة األمم املتحدة للترب
ــوه   ــال       وإذ تنـ ــدمات يف جمـ ــوافر اخلـ ــال وتـ ــة االتصـ ــة يف إمكانيـ ــات اإلجيابيـ باالجتاهـ

الزيـادة   ال سـيما تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على الصعيد العـاملي بأسـعار ميسـورة، و   
ل ثلـث سـكان العـامل واالنتشـار السـريع للـهواتف       املستمرة يف االتصال بشبكة اإلنترنت لتشم

ــات         ــت بلغ ــات اإلنترن ــوافر حمتوي ــادة ت ــة، وزي ــاألجهزة احملمول ــت ب ــة واســتخدام اإلنترن احملمول
يـوفر   متعددة، وظهور خـدمات وتطبيقـات كـثرية لتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، ممـا       

  إمكانية كبرية لتطوير جمتمع املعلومات،  
التقــدم والعديــد مــن االبتكــارات يف ميــدان تكنولوجيــات املعلومــات  أن  وإذ تالحــظ  

ــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعي عــرب      ــاألجهزة احملمول واالتصــاالت، كاســتخدام اإلنترنــت ب
اإلنترنت واحلوسبة السحابية، تساهم يف هتيئـة جمـال دينـامي يتطلـب مـن مجيـع اجلهـات املعنيـة         

  التكيف باستمرار مع تلك االبتكارات،  
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية وغريهـا مـن    وإذ تسلم  

اجلهات املعنية لوضع تصور ألثر تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت علـى التنميـة ولتحديـد      
معامله، وإذ تشجع اجملتمع الدويل واجلهات املعنية على دعم جهـود البلـدان الناميـة السـاعية إىل     

_______________ 

   .٦٨/١٦٧القرار  )١٠(
والثالثـون، بـاريس،    ، الـدورة احلاديـة  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، سجالت املـؤمتر العـام   )١١(
ــوبر  ١٥ ــرارات، اجمللـــد األول، ٢٠٠١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣ ‐تشـــرين األول/أكتـ ــامس،  ، الفـــرعالقـ اخلـ

 ، املرفق األول.٢٥ القرار
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تسخري فوائد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق هدف القضـاء علـى الفقـر،    
  سيا من أهداف التنمية املستدامة،بوصفه هدفا رئي

تـزال توجـد فجـوة     ال ، مع ذلك، على أنه بالرغم من التقـدم احملـرز مـؤخرا،   وإذ تشدد  
ت املعلومـات واالتصـاالت ويسـر    رقمية كبرية ومتنامية بني البلدان مـن حيـث تـوافر تكنولوجيـا    

الفجـوة   تكاليفها واستخدامها وتوفري تقنية النطاق العريض، وإذ تشـدد أيضـا علـى ضـرورة سـد     
يتعلق منها مبسائل كالقدرة على حتمل رسوم اإلنترنت، وكفالة اسـتفادة   ما الرقمية، مبا يف ذلك

  ،واالتصاالت املعلوماتتكنولوجيات  ال سيمااجلميع من منافع التكنولوجيات اجلديدة، و
ــد    ــد تأكي ــات واالتصــاالت      وإذ تعي ــات املعلوم ــات تكنولوجي ضــرورة تســخري إمكان

بفعالية أكرب يف سبيل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة           
  ة،لأللفية، من خالل كفالة منو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وحتقيق التنمية املستدام

الــذي رحبــت فيــه  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠املــؤرخ  ٦٨/٣٠٩ هــاإىل قراروإذ تشــري   
ــة املســتدامة       ــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنمي ــوح ب ــل املفت ــق العام ــر الفري ــررت  ،)١٢(بتقري وق

هـو األسـاس الرئيسـي    املفتـوح بـاب العضـوية الـوارد يف التقريـر      يكون مقترح الفريـق العامـل    أن
، مـع التسـليم بأنـه    ٢٠١٥خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      ُصلب نمية املستدامة يف دماج أهداف التإل

ــدورة التاســعة         ــة يف ال ــة الدولي ــاوض احلكومي ــة التف ــدخالت أخــرى يف عملي ــُينظر أيضــا يف م س
  ،العامة والستني للجمعية

ــرح     وإذ تالحــظ    ــواردة يف مقت ــات واالتصــاالت ال ــا املعلوم ــارات إىل تكنولوجي اإلش
  ل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة،الفريق العام

مــن اســتمرار اآلثــار الســلبية لألزمــة املاليــة واالقتصــادية   وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
ــة، و ــيماالعاملي ــش،         ال س ــاوت وه ــاش متف ــى وجــود انتع ــة عل ــلم باألدل ــة، وإذ تس ــى التنمي عل

ود الكــبرية الــيت ســاعدت علــى احتــواء تــدرك أن االقتصــاد العــاملي، علــى الــرغم مــن اجلهــ  وإذ
يــزال ميــر مبرحلــة صــعبة   ال خمــاطر اهلبــوط، وحتســني ظــروف الســوق املاليــة ودعــم االنتعــاش،  

حمفوفة مبخاطر سلبية، مبا يف ذلك ارتفاع معدل التقلب يف األسواق العاملية وارتفـاع معـدالت   
تسـاع نطـاق الضـائقة املاليـة الـيت      بني الشباب، واملديونية يف بعض البلدان وا ال سيماالبطالة، و

تشــكل حتــديات أمــام حتقيــق االنتعــاش االقتصــادي العــاملي وتــربز احلاجــة إىل حتقيــق مزيــد مــن  
التقدم يف تعزيز الطلب العاملي وإعادة توازنه، وإذ تشدد على ضـرورة مواصـلة اجلهـود ملعاجلـة     

_______________ 

)١٢( A/68/970  وCorr.1.  
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عزيـزه، ويف غضـون ذلـك    مواطن الضـعف واالخـتالالت يف النظـام املـايل الـدويل وإصـالحه وت      
  تنفيذ اإلصالحات املتفق عليها حىت اآلن،  

مـن اسـتمرار اآلثـار السـلبية لألزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة          وإذ تعرب عن القلـق   
على االجتاهات اإلجيابية يف نشر تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت واالسـتثمارات الالزمـة     

  هذه التكنولوجيات واجلهود الرامية لسد الفجوة الرقمية،  لكفالة إمكانية حصول اجلميع على 
مـــن الفجـــوة املتزايـــدة بـــني البلـــدان املتقدمـــة النمـــو  وإذ تعـــرب عـــن القلـــق أيضـــا    
الناميــة يف تــوفري تقنيــة النطــاق العــريض، وكــذلك مــن األبعــاد اجلديــدة الــيت اختــذهتا     والبلــدان
  الرقمية،    الفجوة

ــاء القــدرات الالزمــة لالســتخدام املثمــر   بضــرورة التصــدي للقصــو  وإذ تســلم   ر يف بن
  لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل ختطي الفجوة الرقمية،  

بــأن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت آخــذ يف النمــو وبــأن طــابع الفجــوة  وإذ تســلم أيضــا  
ــتغري مــن فجــوة تتبــدى يف تــوافر اإلنترنــت إىل فجــوة يف جــودة       ــة آخــذ هــو أيضــا يف ال الرقمي

وصول إىل اإلنترنت واملعلومات واملهارات اليت ميكن للمستخدمني احلصـول عليهـا، والقيمـة    ال
، وإذ تسلم كذلك يف هذا الصـدد بضـرورة حتديـد أولويـات     اإلنترنت اليت ميكن أن جينوها من

استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل اتبـاع هنـج ابتكاريـة، مبـا فيهـا النـهج       
  ى تعدد اجلهات املعنية، يف إطار االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية،  القائمة عل
بـأن تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت تشـكل عناصـر متكـني        وإذ تسلم كـذلك    

بالغة األمهية للتنمية االقتصادية واالستثمار تعـود مبنـافع علـى العمالـة والرفـاه االجتمـاعي، وأن       
نولوجيات املعلومات واالتصاالت داخـل اجملتمـع قـد أحـدث آثـارا عميقـة       االنتشار املتزايد لتك

ــة مــع املســتهلكني،      علــى أســاليب تقــدمي احلكومــات للخــدمات، وتعامــل املؤسســات التجاري
  ومشاركة املواطنني يف أوجه احلياة العامة واخلاصة،  

يــز نقــل باإلمكانــات اهلائلــة لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف تعز وإذ تســلم  
  التكنولوجيات املستخدمة يف جمموعة واسعة النطاق من األنشطة االجتماعية االقتصادية،  

ــد    ــد تأكيـ ــرات  وإذ تعيـ ــد يف جنيـــف    ٥٥ و ٥ و ٤الفقـ ــادئ املعتمـ ــالن املبـ ــن إعـ مـ
ــدفق املعلومــات واألفكــار واملعــارف      ، وإذ٢٠٠٣ عــام يف ــة ت ــة التعــبري وحري ــأن حري تســلم ب

  ملعلومات وتعود بالنفع على التنمية،  أساسية يف جمتمع ا  أمور
ــدرك   ــدول، و    وإذ ت ــه ال ــيت تواج ــيماالتحــديات ال ــة، يف مكافحــة    ال س ــدان النامي البل

ــتخدام     ــا يف ذلـــك اسـ ــة، مبـ ــا املعلومـــات واالتصـــاالت ألغـــراض إجراميـ ــتخدام تكنولوجيـ اسـ



A/RES/69/204 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية 
 

7/12 

درات، بطلـب  تشدد على ضرورة تعزيـز أنشـطة املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـ       اإلرهابيني هلا، وإذ
ــة        ــات املعلومــات واالتصــاالت لألغــراض اإلجرامي ــع اســتخدام تكنولوجي ــها، مــن أجــل من من

  وحماكمة من يستخدموهنا يف تلك األغراض ومعاقبتهم، وفقا للقانون الدويل،  
ــر   ــاملي يف       وإذ تق ــق ع ــة جمتمــع املعلومــات ومرف ــأن اإلنترنــت عنصــر أساســي يف بني ب
  اجلميع،    متناول

ستضافة الربازيل لالجتماع العـاملي ألصـحاب املصـلحة املتعـددين بشـأن      ا وإذ تالحظ  
أبريـل  /نيسـان  ٢٤ و ٢٣باولو يف  وسا) الذي عقد يف NETMundialمستقبل إدارة اإلنترنت (

٢٠١٤،  
  بضرورة املضي يف حتسني اإلطار القائم إلدارة اإلنترنت،وإذ تقر   
ترنــت عمليــة متعــددة األطــراف    بضــرورة أن تكــون اإلدارة الدوليــة لإلن   وإذ تســلم  

وشفافة ودميقراطية وأن تتم مبشـاركة كاملـة مـن احلكومـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين         
واألوساط األكادميية والتقنية واملنظمات الدولية، كما هو معلن يف برنامج عمـل تـونس بشـأن    

  املعلومات،    جمتمع
يتــه باعتبــاره منتــدى للحــوار    بأمهيــة منتــدى إدارة اإلنترنــت ووال   وإذ تســلم أيضــا   

مــن  ٧٢أصــحاب املصــلحة املتعــددين بشــأن مســائل شــىت، علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة   بــني
برنامج عمـل تـونس، مبـا يشـمل مناقشـة املسـائل املتعلقـة بالسياسـات العامـة املتصـلة بالعناصـر            

حتسينات علـى أسـاليب   النداءات اليت تدعو إىل إدخال ب  مع التنويهاألساسية إلدارة اإلنترنت، 
تأخذ يف اعتبارها توصيات الفريق العامل التابع للجنة املعنيـة بتسـخري العلـم     عمل املنتدى، وإذ

  اإلنترنت،    التنمية واملعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة  والتكنولوجيا ألغراض
سـق متامـا مـع    يت على أمهية العملية اليت ترمي إىل تعزيـز التعـاون مبـا    وإذ تكرر التأكيد  

الوالية املنصوص عليها يف برنامج عمل تونس، وإذ تالحظ العمل املتواصل الذي يقوم به الفريق 
  ، التنمية واملعين بتعزيز التعاون العامل التابع للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض

ــد    ــد التأكي ــتني       وإذ تعي ــام، مــن خــالل عملي ــابع األمــني الع علــى أن مــن املقــرر أن يت
ــا منفصــلتني، ــائج فيمــا     م ــة جملتمــع املعلومــات مــن نت ــه القمــة العاملي ــإدارة   أســفرت عن يتصــل ب

تسـلم   اإلنترنـت، أي العمليـة املتـوخى منـها تعزيـز التعـاون وعقـد منتـدى إدارة اإلنترنـت، وإذ         
  ا األخرى،  بأن العمليتني ميكن أن تكمل كل منهم

مـن برنـامج    ٧٢إىل  ٦٧ومـن   ٣٧إىل  ٣٥على الفقرات مـن   وإذ تعيد التأكيد أيضا  
  تونس،    عمل
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بــاجلهود الــيت بذلتــها البلــدان املضــيفة يف تنظــيم اجتماعــات منتــدى إدارة  وإذ ترحــب  
، ويف ٢٠٠٧ ، ويف ريـو دي جـانريو،  يف عـام   ٢٠٠٦ اإلنترنت الـيت عقـدت يف أثينـا، يف عـام    

، ويف فيلنيــوس، ٢٠٠٩ عـام  ، ويف شـرم الشــيخ، مصـر، يف  ٢٠٠٨اد، اهلنــد، يف عـام  حيـدر أبـ  
ــام  ــام  ٢٠١٠يف عــ ــريويب، يف عــ ــام ٢٠١١، ويف نــ ــاكو، يف عــ ــايل، ٢٠١٢ ، ويف بــ ، ويف بــ

  ،  ٢٠١٤، ويف اسطنبول، تركيا، يف عام ٢٠١٣  إندونيسيا، يف عام
قــدت حــىت اآلن، اجتماعــات منتــدى إدارة اإلنترنــت الــيت ع بنجــاحوإذ حتــيط علمــا   

الستضـافة االجتمـاع القـادم للمنتـدى يف     الربازيـل  مـن  ترحب مع التقـدير بـالعرض املقـدم     وإذ
  ،  ٢٠١٥  عام

بالدور الفريد الذي يضطلع به الشباب يف عامل شديد التـرابط والتحـديات    وإذ تسلم  
بعـد   مـا ” باب لــ اليت تواجههم والفرص املتاحة هلم، وإذ حتيط علما باحتفال القمة العاملية للشـ 

، الـيت استضـافتها حكومـة كوسـتاريكا ونظمهـا االحتـاد الـدويل لالتصـاالت مـع          “٢٠١٥عام 
منظمــات أخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة، فضــال عــن الشــركاء مــن احلكومــات واجلهــات    

إىل  ٩العاملـــــــة يف القطـــــــاع ووســـــــائط اإلعـــــــالم واجملتمـــــــع املـــــــدين يف الفتـــــــرة مـــــــن   
 ٢٠١٥مسامهة يف املناقشات املتعلقـة خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       ، ك٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١١

  االتصاالت ألغراض التنمية،  املعلومات ويف جمال تسخري تكنولوجيا 
بالـدور احملـوري الـذي تضـطلع بـه منظومـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق           وإذ تسلم أيضـا   

ــا ــا ذلـــك يف التنميـــة، مبـ ــة احلصـــول علـــى تكنولو  مـ جيـــات املعلومـــات يتعلـــق بتعزيـــز إمكانيـ
  واالتصاالت، بطرق منها إقامة شراكات مع مجيع اجلهات املعنية هبذا األمر،  

، يف ضــــوء الفجــــوات القائمــــة يف اهلياكــــل األساســــية لتكنولوجيــــات  وإذ ترحــــب  
، املعلومــــات واالتصــــاالت، بعقــــد مــــؤمتري القمــــة لوصــــل أفريقيــــا باإلنترنــــت يف كيغــــايل 

، وبعقد مؤمتر القمة لوصل رابطـة الـدول املسـتقلة    ٢٠٠٨ مويف القاهرة، يف عا ٢٠٠٧ عام يف
، وبعقـــد اجتمـــاع بلـــدان الكومنولـــث يف كولومبـــو  ٢٠٠٩ باإلنترنـــت يف مينســـك، يف عـــام

ــامج العمــل     ٢٠١٠ عــام يف ــتني بربن ــة لالحتــاد األورويب املعني ــتني األوىل والثاني ــد اجلمعي ، وبعق
املعـين بوصـل األمـريكتني باإلنترنـت      ، وبعقـد مـؤمتر القمـة   ٢٠١٢ و ٢٠١١ الرقمي يف عـامي 

، وبعقـد مـؤمتر القمـة املعـين بوصـل الـدول العربيـة باإلنترنـت يف         ٢٠١٢بنما يف عـام  مدينة  يف
، وبعقـــد مـــؤمتر القمـــة املعـــين بوصـــل منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ ٢٠١٢ عـــام يف الدوحـــة

، ٢٠١٣يف عـام   بـانكوك  باإلنترنت ومنتدى االحتاد الدويل لالتصاالت العـاملي لالتصـاالت يف  
، وبعقد خمتلـف املنتـديات الوطنيـة    ٢٠١٣عام وبعقد مؤمتر القمة لتحويل أفريقيا يف كيغايل يف 

واإلقليمية املعنية بإدارة اإلنترنـت والـيت تعقـد سـنويا حـول العـامل، وبطريـق املعلومـات السـريع          
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نطقـة األوروبيـة اآلسـيوية،    ألمريكا الوسطى وطريق املعلومات الفـائق السـرعة العـابر لبلـدان امل    
ومبنتدى آسيا لتقنية النطاق العريض وقـادة اخلـدمات العامليـة الـذي سـيعقد يف اهلنـد يف تشـرين        

ــوبر  ــة       ٢٠١٥األول/أكت ــت بكلف ــوفري االتصــال باإلنترن ــدها حتــالف ت ــيت يعق ، وباملناســبات ال
ة املـوارد البشـرية واملاليـة    معقولة، وبالعديد من املبادرات اإلقليمية األخرى الـيت ترمـي إىل تعبئـ   

  االتصال،    والتقنية للتعجيل بتنفيذ أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات املتعلقة بالقدرة على
مبـا ميكـن لتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت أن تقـوم بـه مـن دور          تسلم  - ١  

ة، وبقـدرهتا علـى   توفري حلول جديـدة ملواجهـة التحـديات اإلمنائيـة، خاصـة يف سـياق العوملـ        يف
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملنصـف والتنميـة املسـتدامة، والقـدرة علـى املنافسـة،       
واحلصول على املعلومات واملعارف، والقضاء علـى الفقـر، واإلدمـاج االجتمـاعي، مبـا يسـاعد       

لناميـة، وخاصـة أقـل    البلدان ا ال سيماعلى التعجيل بإدماج مجيع البلدان يف االقتصاد العاملي، و
  البلدان منوا؛  

بــالنمو الســريع لشــبكات تقنيــة االتصــال بالنطــاق العــريض،        تســلم أيضــا   - ٢  
وخاصة يف البلدان املتقدمة النمو، وتعرب عن القلق من الفجوة الرقمية املتناميـة يف تـوفر تقنيـة    

مها بـني البلـدان   النطاق العريض والقدرة على حتمل تكاليفها ونوعيـة الوصـول إليهـا واسـتخدا    
املرتفعة الدخل واملناطــق األخرى، حيث تتخلف أقل البلدان منــوا وأفريقيا كقـارة عـن ركـب    

  بقية مناطق العامل؛
مـــن الفجـــوة الرقميـــة يف احلصـــول علـــى تكنولوجيـــات  تعـــرب عـــن القلـــق  - ٣  

لـف مسـتويات   املعلومات واالتصاالت ويف االتصال بتقنية النطاق العريض بني البلـدان الـيت ختت  
يـــؤثر يف العديـــد مـــن التطبيقـــات املهمـــة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة  تنميتـــها، ممـــا

ــن         يف ــق م ــيم، وتعــرب أيضــا عــن القل ــة والصــحة والتعل جمــاالت كــاحلكم واألعمــال التجاري
غرية التحديات اخلاصة اليت تواجه البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا والـدول اجلزريـة الصـ   

  الساحلية، يف جمال االتصال بتقنية النطاق العريض؛    النامية والبلدان النامية غري
بأمهية االستثمار لسد الفجـوة بـني اجلنسـني علـى صـعيد تكنولوجيـات        تسلم  - ٤  

املعلومات واالتصاالت من خالل توفريهـا بأسـعار معقولـة وإتاحتـها علـى نطـاق واسـع، ومـن         
صول على تقنية النطـاق العـريض كـأداة لـتمكني النسـاء والفتيـات       يتعلق باستخدام احل ما ذلك

وملمارســـتهن الطائفـــة الكاملـــة حلقـــوق اإلنســـان اخلاصـــة هبـــن، وللحصـــول علـــى املعلومـــات  
  والوصول إىل األسواق وإقامة الشبكات وتوفري املزيد من الفرص؛  

اإلنترنـت،  الفجـوة بـني اجلنسـني فيمـا يتعلـق بوصـول املـرأة إىل        تالحظ بقلق   - ٥  
يف البلـدان الناميـة، مـن خـالل      سيما ال وتؤكد يف هذا الصدد ضرورة متكني النساء والفتيات،
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اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف جمــاالت التعلــيم والرعايــة الصــحية والزراعــة   
ــن          ــتمكني صــاحبات املشــاريع م ــة، ل ــة واخلــدمات العام ــة والطاق ــاه الشــرب النظيف ــوفري مي وت

صول على اخلدمات وتنمية شركاهتن وتطوير ابتكارات جديـدة، ولتعزيـز قـدرة املـرأة علـى      احل
  زيادة مشاركتها االقتصادية واملدنية والسياسية؛لالوصول إىل الوظائف ذات القيمة املضافة، و

ذلـك تكنولوجيـات    يف أن التنمية اليت يعد هبـا العلـم والتكنولوجيـا، مبـا     تؤكد  - ٦  
تتحقق بعد بالنسبة لغالبية الفقـراء، وتشـدد علـى ضـرورة التسـخري       صاالت، ملاملعلومات واالت

  الفعال للتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، لسد الفجوة الرقمية؛  
ــه احلكومــات يف اســتخدام       أيضــا تؤكــد  - ٧   ــذي تضــطلع ب ــام ال ــدور اهل ــى ال عل

فعــال يف وضــع سياســاهتا الوطنيــة ويف تــوفري   تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت علــى حنــو 
اخلدمات العامة اليت تليب االحتياجات واألولويات الوطنية على أسس منها هنـج تعـدد اجلهـات    

  املعنية، دعما جلهود التنمية الوطنية؛  
أمهيـة الـدور الـذي يضـطلع بـه القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين           كذلكتؤكد   - ٨  

  لوجيات املعلومات واالتصاالت؛  واألوساط التقنية يف تكنو
بأن قيام القطاع اخلاص، باإلضـافة إىل القطـاع العـام، بتمويـل اهلياكـل       تسلم  - ٩  

األساسية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبح يؤدي دورا مهما يف العديد من البلـدان  
تعـاون فيمـا بــني   وأن التمويـل احمللـي يـزداد نتيجــة للتـدفقات بـني الشـمال واجلنــوب ويكملـه ال       

بلدان اجلنوب، وتسلم أيضا بأنه ميكن للتعاون بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي أن يكونـا      
  أداتني مفيدتني لتعزيز تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

بـأن تكنولوجيـات املعلومــات واالتصـاالت تتـيح فرصـا وتطــرح      تسـلم أيضـا     - ١٠  
ة ماسة للتصدي للعقبات الرئيسية الـيت تواجـه البلـدان الناميـة     حتديات جديدة، وأن هناك حاج

احلصــول علــى التكنولوجيــات اجلديــدة، كعــدم كفايــة املــوارد واهلياكــل األساســية والتعلــيم  يف
والقـــدرات واالســـتثمارات والقـــدرة علـــى االتصـــال، واملســـائل املتعلقـــة مبلكيـــة التكنولوجيـــا  

لصــدد، جبميــع اجلهــات املعنيــة أن تقــوم بتــوفري القــدر  ومعايريهــا وتــدفقاهتا، وهتيــب، يف هــذا ا 
أقــل البلــدان منــوا، وتعزيــز بنــاء قــدراهتا، ونقــل   ال ســيماالكــايف مــن املــوارد للبلــدان الناميــة، و 

  التكنولوجيا إليها بشروط متفق عليها بني األطراف؛  
ت باإلمكانات اهلائلة اليت تنطـوي عليهـا تكنولوجيـات املعلومـا     كذلك تسلم  - ١١  

تعزيز نقل التكنولوجيات املسـتخدمة يف جمموعـة واسـعة النطـاق مـن األنشـطة        واالتصاالت يف
  االجتماعية االقتصادية؛  
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تشجع على تعزيز التعاون بني اجلهـات املعنيـة ومواصـلته لضـمان التنفيـذ الفعـال         -  ١٢  
التشـجيع علـى    من القمة العاملية جملتمع املعلومات، بطـرق منـها   )٣(نسوتو )١(لنتائج مرحليت جنيف

ذلـك الشـراكات     يف  إقامة شراكات وطنية وإقليمية ودوليـة بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين، مبـا      
يــة واإلقليميــة ألصــحاب منــاهج العمــل املواضــيعية الوطن بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وتشــجيع 

يف إطار جهد وحوار مشتركني مع البلدان الناميـة، مبـا فيهـا أقـل البلـدان منـوا،        املصلحة املتعددين،
  والشركاء يف التنمية واجلهات الفاعلة يف قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

من القمة العامليـة  باجلهود اليت تبذهلا تونس، البلد املضيف للمرحلة الثانية  ترحب  -  ١٣  
جملتمع املعلومات، بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت       

ــا املعلومــات ل الســنوي نتــدىاملواملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى املعنيــة، لتنظــيم    تكنولوجي
القمـة، بغيـة تشـجيع هتيئـة بيئـة       واالتصاالت للجميع واملعرض التكنولوجي كمنرب يف إطـار متابعـة  

  شىت أرجاء العامل؛    أعمال حيوية لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف
التقدم الذي أحرزته كيانات األمـم املتحـدة بالتعـاون مـع احلكومـات       تالحظ  - ١٤  

والقطـاع  ة احلكوميـ  الوطنية واللجان اإلقليمية وغريها من اجلهات املعنية، مبا فيها املنظمات غـري 
املعلومـات،  اخلاص، يف تنفيذ مسارات العمل الواردة يف الوثـائق اخلتاميـة للقمـة العامليـة جملتمـع      
  ؛ وتشجع على استخدام مسارات العمل هذه من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ــى الصــعيد        تالحــظ أيضــا   - ١٥   ــات عل ــع املعلوم ــة جملتم ــة العاملي ــائج القم ــذ نت تنفي
بتيسري من اللجان اإلقليمية، علـى النحـو املالحـظ يف تقريـر األمـني العـام عـن التقـدم          اإلقليمي

  ؛)٩(احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل
سـهام،  صناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة على اإل تشجع  - ١٦  

كــل يف نطــاق واليتــه وخطتــه االســتراتيجية، يف تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات،  
  وتشدد على أمهية توفري موارد كافية يف هذا الصدد؛

بــالعرض الــذي قدمتــه املكســيك الستضــافة االجتمــاع    ترحــب مــع التقــدير   - ١٧  
النظر يف متديد واليـة املنتـدى يف سـياق    ، وتوصي ب٢٠١٦املقبل ملنتدى إدارة األنترنت يف عام 

  ،٢٠١٥الشامل الذي سيجري يف عام  االستعراض
ــا، وتشــجع      تقــر  - ١٨   ــات املعــارف والتكنولوجي بالضــرورة امللحــة لتســخري إمكان

لتعزيـــز اســـتخدام  اعلـــى مواصـــلة جهودهـــ ةاألمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــ منظومـــةهـــذا الصـــدد  يف
بوصــفها عــامال حامســا يف الــتمكني مــن حتقيــق التنميــة   تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت  

  لأللفية؛    وحافزا لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية
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بــدور فريــق األمــم املتحــدة املعــين مبجتمــع املعلومــات بوصــفه آليــة  تقــر أيضــا  - ١٩  
ــة جمللــس الرؤســاء التنفيــ     ــني الوكــاالت تابع ــين   مشــتركة ب ــم املتحــدة املع ــة األم ذيني يف منظوم

  بالتنسيق وخمصصة لتنسيق تنفيذ األمم املتحدة لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛  
بتقرير الفريق العامـل املعـين بإدخـال حتسـينات علـى منتـدى إدارة        حتيط علما  - ٢٠  
التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     ، وتطلب إىل األمني العام أن يواصل تقـدمي معلومـات عـن   )١٣(اإلنترنت

يتعلــــق بتعزيــــز مشــــاركة  فيمــــا ال ســــيماالتوصــــيات الــــواردة يف تقريــــر الفريــــق العامــــل، و
النامية، يف إطار عملية اإلبـالغ الـيت يقـوم هبـا سـنويا عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج            البلدان

  القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها؛  
أقــل البلــدان  ال ســيمامشــاركة مجيــع البلــدان الناميــة، و ضــرورة تعزيــز تؤكــد  - ٢١  

ــدول األعضــاء       ــدعو يف هــذا الصــدد ال ــدى إدارة اإلنترنــت، وت ــع اجتماعــات منت منــوا، يف مجي
وغريها من اجلهات املعنيـة إىل دعـم مشـاركة احلكومـات ومجيـع اجلهـات املعنيـة األخـرى مـن          

  التحضريية؛  البلدان النامية يف املنتدى نفسه ويف االجتماعات 
بضرورة تسخري إمكانات تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت بصـفتها     تقر  - ٢٢  

أدوات حامسة األمهية للتمكني من حتقيق التنمية املستدامة وتدارك الفجوة الرقمية، وتؤكـد أنـه   
ينبغي إيالء االعتبار الواجب لبنـاء القـدرات مبـا يتـيح اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات علـى حنـو          

  ؛  ٢٠١٥تج يف وضع خطة التنمية ملا بعد عام من
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني، عن طريق تطلب   -  ٢٣  

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية واجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقريـرا  
ار عملية اإلبالغ اليت يقوم هبا سنويا بشأن التقـدم احملـرز   عن حالة تنفيذ هذا القرار ومتابعته، يف إط

  تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛    يف
املعنــون  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســبعني البنــد   تقــرر  - ٢٤  

  .“ألغراض التنميةتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ”
  ٧٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩
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