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 سبعونالدورة ال
 من جدول األعمال 17البند 

تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت  تسخري 
    ألغراض التنمية
 مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة  

 
الرفيــا املســتوج للةمعيــة العامــة تشــضن اال ــتعراض  الجتمــاعلالوثيقــة ااتاميــة   

 لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتما املعلوماتعام ال
 

 إن اجلمعية العامة، 
الرفيـا املسـتوج للةمعيـة العامـة تشـضن اال ـتعراض        الجتمـاع لتعتمد الوثيقة ااتاميـة   

 يف دورهتا السبعني: لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتما املعلوماتعام ال
 

لتنفيذ عام الرفيا املستوج للةمعية العامة تشضن اال تعراض ال الجتماعلالوثيقة ااتامية   
 تما املعلوماتنتائج القمة العاملية جمل

 
الرفيا املسـتوج للةمعيـة العامـة     الجتماعيف ا حنن، الوزراء ورؤ اء الوفود املشاركني 

ــة جملتمــا املعلومــات  عــام تشــضن اال ــتعراض ال ــائج القمــة العاملي ، املعقــود يف نيورــور  لتنفيــذ نت
 ،2015كانون األول/درسمرب  16و  15 يف

الــ   (1)مــن ترنــامج عمــ  تــونس تشــضن متمــا املعلومــات   111إىل الفقــرة  شييرإذ ن 
ــة       ــائج القمــة العاملي ــذ نت ــة العامــة سن رــر  ا تعرانــا عامــا لتنفي جملتمــا ُطلــف في ــا إىل اجلمعي

ــات  ــام املعلومـ ــة      و ،2015يف عـ ــة العامـ ــدد دور اجلمعيـ ــذا الصـ ــد يف  ـ ــن جدرـ ــد مـ إذ نؤكـ
__________ 
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املـؤر    68/302ررت، يف قرار ـا  رضـا سن اجلمعيـة قـ   العملية، وإذ نؤكد من جدرـد س   ذه يف
العــام تاجتمــاع رفيــا املســتوج للةمعيــة مدتــ   اال ــتعراض خيتــتم سن ، 2014متوز/روليــ   31

ــان تســبق    ــار     روم ــة تضتــذ يف االعتب ــة دولي ــة ريضــريرة يكومي ــة  سرضــا عملي ــدتالت املقدم امل
 صايبة املصلحة، اجل ات املعنيةمجيا  من

اءة واملتنوعة الـواردة مـن اوكومـات، والق ـاع ااـا ،      تاإل  امات البّن وإذ نرحب 
واجملتمــا املــدا، واملنظمــات الدوليــة، واألو ــاو التقنيــة واألكادجليــة، و ــائر اجل ــات املعنيــة    

جملتمـا املعلومـات   القمـة العامليـة   صايبة املصلحة، يف إطـار تقيـيم التقـدم ا ـرز يف تنفيـذ نتـائج       
رات ا تملة يف تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت واجملـاالت الـ  رـتعني مواصـلة       ومعاجلة الثغ

التركيـ  علي ـا، والتصـد  للتحــدرات، ذـا يف ذلـف  ـد الفةــوة الرقميـة وتسـخري تكنولوجيــا         
 ،املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

لعامليـة  على إ  امات سترج ذات صلة من ا اال ـتعراض العشـر  للقمـة ا    ذ نستندإو 
ــ    ــة  اجملتمــا املعلومــات الــذ  سجرت ــة املعنيــة تتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنمي  للةن

تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة جملتمـا      ”ااتامية املنبثقـة عنـ  تعنـوان     ، والوثيقة2015سرار/مارو  يف
 ؛ واجتمــاع سصــحاص املصــلحة املتعــددرن ال ــتعراض القمــة  “املعلومــات: ا ــتعراض عشــر  

منظمة األمم املتحدة للترتيـة  الذ  ا تضافت  ا املعلومات تعد مضي عشر  نوات، العاملية جملتم
ــوان  2013يف شــباو/فربارر ، والــذ  عقــد والعلــم والثقافــة حنــو متمعــات املعرفــة  ”ريــع عن

إتايـة املعلومـات   ”ان ااتـامي املنبثـع عنـ  تعنـوان     والبيـ  ،“سج  السالم والتنميـة املسـتدامة   من
ــا:  وامل ؛ واالجتمــاع الرفيــا املســتوج   “تو ــيا ن ــار الرؤرــة وردرــد االلتــ ام    عــارل للةمي

ــة العامل    ــتعراض القمـ ــددرن ال ـ ــلحة املتعـ ــحاص املصـ ــي    ألصـ ــد مضـ ــات تعـ ــا املعلومـ ــة جملتمـ يـ
 نوات، الـذ  نسـق  وا تضـاف  االريـاد الـدوص لالتصـاالت، ونظمـ ، يف ي رران/رونيـ           عشر

، منظمـة األمـم املتحـدة للترتيـة والعلـم والثقافـة      ، والتصـاالت الرياد الدوص ل، ك  من ا2014
، وترنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، والوثيقتـان الصـادرتان    ؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنميةوم

نبثع عن اال تعراض العشر  للقمـة العامليـة   البيان املعن  اللتان مت اعتمادمها تتوافع اآلراء، ومها 
اال ـتعراض العشـر  للقمـة العامليـة جملتمـا       رؤرـة القمـة و تنفيـذ نتـائج   ات تشـضن  جملتمـا املعلومـ  

 ،2015عام املعلومات ملا تعد 
، املعنـــون 2015سرلول/ ـــبتمرب  25ملـــؤر  ا 70/1قرار ــا  ؤكييد ميييد  د يييد  نوإذ  

ــتدامة    ” ــة املسـ ــة التنميـ ــا: ت ـ ــ  عاملنـ ــامريورـ ــذ   ،“2030 لعـ ــ   الـ ــدت فيـ ــة اعتمـ مموعـ
والغارات العامليـة الشـاملة والبعيـدة املـدج املتعلقـة تالتنميـة املسـتدامة، الـ  تركـ            دال األ من

علــى النــاف وتفضــي إىل التحــول، وتعيــد تضكيــد الت ام ــا تالعمــ  دون كلــ  مــن سجــ  تنفيــذ    
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ــام     ــذه ــول ع ــ   ل ــا صــوره     2030اا ــة تالكام ــر همي ــى الفق ــا سن القضــاء عل ، وإدراك 
املـدقا،  ـو سكـرب ريـد رواج ـ  العـاٌ وشـروع ال غـح عنـ  لتحقيـع            وستعاده، ذا يف ذلـف الفقـر  

ــا الثالثـــة        ــع التنميـــة املســـتدامة تضتعاد ـ ــة املســـتدامة، والت ام ـــا تتحقيـ االقتصـــاد   -التنميـ
ــي   ــن اإل ــ     -واالجتمــاعي والبي  ــا م ــ ، ان الق ــوازن ومتكام ــى حنــو مت ــع  عل ــ  ريقق ازات ال

 كمال ما ٌ رنفذ من تلف األ دال،يا من ا إىل ا تإطار األ دال اإلمنائية لأللفية و ع يف
ــا  ؤكيييد ميييد  د يييد  نوإذ   ــ 69/313قرار ـ ــ   27ؤر  املـ ــضن  2015متوز/روليـ تشـ
، الـ  تشـك  جـ ءا    (2)عم  سدرس ستاتا الصادرة عن املؤمتر الدوص الثالث لتمورـ  التنميـة   ت ة
ــة املســتدامة لعــام    ال ا وتســاعدا يف تونــي  وتــدعما ا وتكمُل ــ 2030رتةــ س مــن ت ــة التنمي

 يار غاراهتا املتعلقة تو ائ  التنفيذ من تالل  يا ات وإجراءات عمليـة، والـ  تعيـد تضكيـد     
االلت ام السيا ي القـو  تالتصـد  لتحـد  التمورـ  وهتي ـة تي ـة مواتيـة علـى مجيـا املسـتورات           

 ،كة والتضامن على الصعيد العامليلتحقيع التنمية املستدامة، تروح من الشرا
رغبتنا املشتركة والت امنا املشتر  ترؤرة القمـة العامليـة جملتمـا     نؤكد من جدرد - 1 

ورتة  حنو التنمية، رست يا ك  فرد فيـ    املعلومات لبناء متما معلومات جاما حموره اإلنسان
إجيــاد املعلومــات واملعــارل واوصــول علي ــا واال ــتفادة منــ ا وتباد ــا، ورــتمكن فيــ  األفــراد   
واجملتمعــات والشــعوص مــن تســخري كامــ  إمكانــاهتم للنــ وض تتنميتــ م املســتدامة ولتحســني   

ملتحــدة ويف  ــ  االيتــرام نوعيــة ييــاهتم، وذلــف ان القــاص مــن مقاصــد ومبــاد  ميثــار األمــم ا 
 والتقيد تضيكام . (3)الكام  لإلعالن العاملي وقور اإلنسان

وت ة عم  جنيـف   (4)الت امنا تإعالن مباد  جنيف نؤكد من جدرد كذلف - 2 
ــا   ــواردة في ـ ــ  الـ ــوو العمـ ــونس    (4)وت ـ ــ  تـ ــامج عمـ ــونس وترنـ ــ ام تـ ــا  ، والتـ ــضن متمـ تشـ

ــات ــ   ، ون(5)املعلومـ ــرورة سن تواصـ ــر تضـ ــات وقـ ــا  و اوكومـ ــاع ااـ ـــ الق ـ ــا امل دا، اجملتمـ
واملنظمــات الدوليــة، واألو ــاو التقنيــة واألكادجليــة، و ــائر اجل ــات املعنيــة صــايبة املصــلحة  

 .2015العم   ورة من سج  تنفيذ رؤرة القمة العاملية جملتما املعلومات ملا تعد عام 
لتواصــــ  التعــــاون واومبــــاد  إنــــافة إىل ذلــــف قــــيم  نؤكــــد مــــن جدرــــد - 3 

سصحاص املصلحة املتعددرن ال  طبعع عملية القمة العاملية جملتما املعلومات منذ نشـوئ ا،   تني
__________ 

)ت ــة عمــ  سدرــس ستاتــا(، الــ   الثالــث لتمورــ  التنميــةت ــة عمــ  سدرــس ستاتــا الصــادرة عــن املــؤمتر الــدوص  (2) 
 ، املرفع(.69/313)القرار  2015متوز/رولي   27اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 

 (.3-سلف )د 217قرار اجلمعية العامة  (3) 
 .، املرفع، الفص  األولA/C.2/59/3انظر  (4) 
 .A/60/687انظر  (5) 
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ــة للحكومــات، والق ــاع ااــا ، واجملتمــا املــدا، واملنظمــات      ونســّل ــضن املشــاركة الفعال م ت
كة الدوليــة، واألو ــاو التقنيــة واألكادجليــة، و ــائر اجل ــات املعنيــة صــايبة املصــلحة، والشــرا 

ــ         ــا ومســؤولياهتا، وال  ــيما تتمثي ــات، كــ  يســف دور  ــذه اجل  ــا   ــاون م ــوازن والتع مت
 البلدان النامية، كانع وال ت ال تكتسي سمهية يامسة إلجياد متما املعلومات. من

تت ـــور تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت وانتشـــار ا تشـــك    نريـــف - 4 
ــام والق ــاع   تفضــ  ملحــو ،  ــث انتشــرت    إ ــ امات الق ــاع الع ــى الســواء، يي ااــا  عل

مجيــا سركــان املعمــورة تقرربــا، وسوجــدت فرصــا جدرــدة للتواصــ  االجتمــاعي، وسفســحع   يف
ل جدرـــدة، وس ـــ مع يف النمـــو االقتصـــاد  والتنميـــة يف  ـــائر  اعمـــسمنـــاذ  لظ ـــور اجملـــال 

 انتشار ا.الق اعات، ونشري يف الوقع ذات  إىل التحدرات الفرردة والناش ة املتصلة تت ور ا و
ب  اال ــتفادة كــان لــ  دور يا ـــم    واالتتكــار و ـــ  الــرت  نــدر  سن ت ارــد    - 5 

نــدعو إىل إجــراء مواءمــة وثيقــة    إيــراز التقــدم حنــو ريقيــع األ ــدال اإلمنائيــة لأللفيــة، و       يف
، ونــربز (6)2030عمليــة القمــة العامليــة جملتمــا املعلومــات وت ــة التنميــة املســتدامة لعــام     تــني

الشــاملة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف س ــدال التنميــة املســتدامة والقضــاء   املســامهة 
ب  سرضــا علــى الفقــر، وناليــحل سن اوصــول علــى تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت سصــ  

 .إمنائيا يد ذات  مؤشرا وت لعا يف
عن قلقنا من ا تمرار وجود فةوات رقمية كبرية، مـن قبيـ     نعرص ما ذلف - 6 
ة الرقميــة تـني البلــدان وداتلـ ا والفةــوة الرقميــة تـني النســاء والرجـال، و ــي فةــوات     الفةـو 

رتعني معاجلت ا من تالل إجراءات من ا تع رـ  البي ـات السيا ـاتية التمكينيـة والتعـاون الـدوص       
ا افظـة  افض األ عار وإتايـة فـر  اال ـتفادة والتثقيـف وتنـاء القـدرات والتعـدد اللغـو  و        

علـى ذلـف، نقـر تضنـ   نـا  فةـوة       واال ـتثمار والتمورـ  املالئـم. وعـالوة      الثقـايف على التراث 
اجلنسـني نـمن الفةـوات الرقميـة، ونشـةا مجيـا اجل ـات صـايبة املصـلحة علـى كفالـة             تني

املشاركة الكاملة للمرسة يف متما املعلومات ويصو ا على التكنولوجيـات اجلدرـدة، ال  ـيما    
 .ألغراض التنمية املعدة واالتصاالتتكنولوجيات املعلومات 

ــر - 7  ــدة والناشــ ة         نق ــالء ا تمــام تــا  ملعاجلــة التحــدرات الفرر ــي إر ــ  رنبغ تضن
البلـدان الناميـة، ذـا في ـا     لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال  تواج  البلدان كافة، ال  يما 

لسـايلية والـدول اجل ررـة الصـغرية     البلدان األفررقية، وسق  البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري ا     
ــة، والبلــدان املتو ــ ة الــدت ،   ــاليم واألوكــذلف البلــدان النامي  اليــتالل األجــنيانــعة لااق

__________ 

 .70/1انظر القرار  (6) 
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البلدان املتضررة مـن الكـوارث   والبلدان ال  تش د ياالت ن اع والبلدان ااارجة من الزناع و
ا ـددة لتكنولوجيـا املعلومـات    . ورنبغـي سرضـا إرـالء ا تمـام تـا  ملعاجلـة التحـدرات        ال بيعية

واالتصــاالت الــ  تواجــ  األطفــال، والشــباص، واألشــخا  ذو  اإلعاقــة، وكبــار الســن،         
 والشعوص األصلية، والالج ني واملشردرن داتليا، وامل اجررن، واجملتمعات النائية والررفية.

نصـو   سن إدارة اإلنترنع رنبغي سن تظ  تتقيد تاأليكـام امل  نؤكد من جدرد - 8 
 علي ا يف نتائج املؤمتررن املعقودرن يف تونس وجنيف.

سن اوقور نفس ا ال  رتمتا هبـا األشـخا    إنافة إىل ذلف  نؤكد من جدرد - 9 
. ونؤكـد علـى سن إيـراز التقـدم     تار  اإلنترنع جيف سن ريظى تاومارة سرضا علـى اإلنترنـع  
ــة جملتمــا املعلومــات جيــف     ــة القمــة العاملي ــة االقتصــادرة    حنــو رســيد رؤر ــا تالتنمي ــرب ر ن سال رعت

ر نـــا تـــإيراز تقـــدم وانتشـــار تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت فحســـف وإمنـــا سرضـــا  
 رتعلع تإعمال يقور اإلنسان واوررات األ ا ية. ما يف

يف ا ــــتعمال تكنولوجيــــات رنبغــــي سرضــــا سن ركــــون تنــــاء الثقــــة واألمــــن   - 10 
ــالنظ   واالتصــاالت ألغــراض الت  املعلومــات ــة، ال  ــيما ت ــة املســتدامة سولور ر إىل التحــدرات نمي

إ اءة ا تخدام  ذه التكنولوجيات للقيام تضنش ة نـارة تتـراوح تـني املضـارقة      املتنامية، ومن ا
 .واجلرجلة واإلر اص

اإلجياتية لإلنترنع وغري ا من تكنولوجيـات   نكرر تضكيد الت امنا تاال تخدامات - 11 
تري الوقائيـــة، يف  ـــ  القـــانون،   املعلومـــات واالتصـــاالت وتاجـــاذ اإلجـــراءات املنا ـــبة والتـــدا     

السي ة لتلف التكنولوجيات على النحو املشار إلي  يف األتعـاد األتالقيـة جملتمـا     اتاال تخدام ند
ــة ال    ــاد  وت  ــالن املب ــواردة يف إع ــات ال ــة     املعلوم ــر سرضــا تضمهي ــف. ونق ــ  الصــادررن يف جني عم

قامـة متمـا املعلومـات وتع رـ      يف إ 10 -العمـ  جـيم    ةاألتالر علـى النحـو املشـار إليـ  يف ت ـ     
 .التنمية صاالت توصف ا عناصر متكني لتحقيعتكنولوجيات املعلومات واالت دور
 

 تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية - 1 
ــ م ت - 12  ــاتســـخري نلتـ ــات تكنولوجيـ ــاالت تإمكانـ ــات واالتصـ ــع  املعلومـ لتحقيـ

وغري ا من األ ـدال اإلمنائيـة املتفـع علي ـا دوليـا،       2030س دال ت ة التنمية املستدامة لعام 
ــال        ــة املســتدامة الب ــا س ــدال التنمي وناليــحل سن تإمكا ــا تســررا وتــرية التقــدم يف ريقيــع مجي

اوكومــات، والق ــاع ااــا ، واجملتمــا املــدا، لــذلف مجيــا   ــدفا. ونــدعو تبعــا 17عــدد ا 
جل ــات املعنيــة صــايبة املصــلحة واملنظمــات الدوليــة، واألو ــاو التقنيــة واألكادجليــة، و ــائر ا 

يف  ة ــا لتنفيـذ س ـدال التنميـة املســتدامة،     املعلومـات واالتصـاالت   تتكنولوجيـا إدمـا    إىل
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تعم  على تيسري تنفيذ ت ـوو العمـ  ا ـددة يف إطـار     ون لف إىل كيانات األمم املتحدة ال  
القمة العاملية جملتما املعلومـات سن تسـتعرض ت   ـا لإلتـالط وت ـ  عملـ ا مـن سجـ  دعـم          

 .2030تنفيذ ت ة عام 
ندر  ما االرتياح سن ال رادات امللحو ة الـ  شـ د ا العقـد السـاتع يف الـرت        - 13 

إىل   ور سدوات جدردة تدفا ه ـود القضـاء علـى الفقـر      واال تخدام واالتداع واالتتكار سدت
تكنولوجيـا  وريسني الظرول االقتصادرة واالجتماعية واأليوال البي ية. فعلى  بي  املثال كانع 

 ا ــتخدام اإلنترنــع تــاألج  ة ا مولــةتقنيــات و الن ــار التــردد  العــررض الثاتتــة سو الال ــلكية
ــف الذكيــة واللويــات اإللكترو   ــة واوو ــبة الســحاتية و  وا وات ــات البني وو ــائ   فتويــةامليان

التواص  االجتماعي والبيانات الضـخمة يف مرايلـ ا األوىل وقـع اعتمـاد ترنـامج عمـ  تـونس،        
 .عناصر متكني  امة لتحقيع التنمية املستدامة ي اآلن معترل هبا تاعتبار ا و

ــد   - 14  ــن جدر ــاسن تو ــيا ن ــار  نؤكــد م ــات واالتصــاالت  تتكنولوجي  املعلوم
وا تخدام ا جيف سن رظال حمور تركي  لعملية القمة العاملية جملتمـا املعلومـات ونتيةـة س ا ـية     
 ا. وإننا نشعر تتفاؤل كـبري ألن التقـدررات تشـري إىل سن عـدد االشـتراكات يف نظـم ا واتـف        

يف عــام  تالرــني شــخع    7.1إىل  2005تليــون شــخع يف عــام    2.2ا مولــة ارتفــا مــن   
تالرــني شــخع  ــول ررتب ــون تشــبكة اإلنترنــع  3.2، وسن التوقعــات تشــري إىل سن 2015

يف املائة من مموع  كان العـاٌ، و ـيكون منـ م     43، س  سكثر من 2015 لول  ارة عام 
نظـام الن ـار التـردد     تليونا شـخع مـن البلـدان الناميـة. وناليـحل سرضـا سن االشـتراكات يف        

، 2005يف املائـة يف عـام    3.4يف املائة، مقات   10نسبة انتشار تنا   قع العررض الثاتع يق
تظ   ي ق اع السور األ رع منوا، إذ تسـتمر   شبكات ا واتف ا مولة العررضة الن اروسن 

، و ــي قيمــة 2015يف املائــة يف عــام  47تالعشــرات ييــث تلغــع يف تســةي  معــدالت منــو 
 .2007مرة قيا ا إىل عام  12زادت 
سن االقتصاد الرقمـي جلثـ  جـ ءا  امـا ومتناميـا مـن االقتصـاد العـاملي،         ناليحل  - 15 

املعلومـات   تتكنولوجيـا . وقـد سوجـدت   لناتج ا لـي اإلمجـاص  وسن الرت  رقترن تال رادات يف ا
جيال جدردا من األعمال التةاررة، واملبتكررن، والو ائف، مـا القيـام يف الوقـع     واالتصاالت
الم  سعمال سترج وجعلت ا م ةورة وس  مع سرضـا عمومـا يف زرـادة الكفـاءة     نفس  تتغيري م

ــادة        ــة اوامســة ل ر ــدر  األمهي ــا ن ــة الق اعــات. وإنن ــداع يف كاف والوصــول إىل األ ــوار واإلت
 مشاركة مجيا البلدان، ال  يما البلدان النامية، يف االقتصاد الرقمي.

تســـ م يف ارتفـــاع  تصـــاالتاملعلومـــات واال تتكنولوجيـــاسن نـــدر  سرضـــا  - 16 
مسـتورات املنفعــة االجتماعيــة واإلدمــا  االجتمــاعي، إذ تفــت  قنــوات جدرــدة تــني املــواطنني،  
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واألعمال التةاررة، واوكومات لتبادل املعارل وزرادهتـا، واملشـاركة يف اجـاذ القـرارات الـ       
إطــار القمــة  متــس ييــاهتم وعملــ م. وعلــى حنــو مــا  ــو متــوتى يف ت ــوو العمــ  ا ــددة يف 

ــ       ــات تفضـ ــع فتويـ ــ دنا ريقيـ ــا شـ ــات، فإننـ ــا املعلومـ ــة جملتمـ ــات  العامليـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ
ــ ا تــوفري ااــدمات العامــة، وتــدمات     واالتصــاالت علــى املســتوج اوكــومي، يف مــاالت من

التعليم، والرعارة الصحية، وفر  العمـ ، وكـذلف يف األعمـال التةاررـة وال راعـة، والعلـوم،       
ييث تاتع سعداد مت اردة من الناف تستفيد من اادمات والبيانات ال  رذا ٌ تكـن مـن قبـ     

 يسرة تض عار معقولة.يف التناول سو ٌ تكن مت
ريـدث تغـيريا    املعلومـات واالتصـاالت   تتكنولوجيـا سن ندر  يف الوقع ذات   - 17 

ــراد واجملتمعــات وسمنــاو ا ــ    ــا يف طررقــة تواصــ  األف ــاهتم،  جو رر ت الك م وطررقــة قضــاء سوق
ما رترتف على ذلف من آثار صحية واجتماعيـة جدرـدة وغـري متوقعـة، الكـثري منـ ا إجيـا          ما

  ا رثري شواغ .وتعض
تاتـــع تكتســـي سمهيـــة يف  املعلومـــات واالتصـــاالت تتكنولوجيـــاسن نـــدر   - 18 

واال تةاتة اإلنسانية  ونؤكد من جدرـد كـذلف دور ـا يف تع رـ  وت ـورر      التصد  للكوارث 
، والتض ف، واال ـتةاتة، واالنتعـا ، والتض يـ  والـتعمري.     تاألت ار املتعددةنظم اإلنذار املبكر 

يف ت ـورر االتتكـار والتكنولوجيـا يف البحـوث ال ورلـة األجـ        ضـا زرـادة اال ـتثمار    ونشةا سر
 .ال  تتصدج ألت ار متعددة وا ادفة إىل إجياد يلول يف مال إدارة خماطر الكوارث

ــاسن نــدر   - 19  ــضكثر  شــك  ت املعلومــات واالتصــاالت تتكنولوجي ــر ف سرضــا سكث
املتناميــة تســرعة،  الصــناعات الثقافيــة واإلتداعيــةو تنــوع سشــكال التعــبري الثقــايف و ــيلة لــدعم 

ونؤكد من جدرد سن مثة ياجة إىل ا تراتيةيات رقمية عمليـة وشـاملة لصـيانة التـراث الثقـايف      
 وإتاية االطالع على املعلومات املسةلة يف البي ة الرقمية هميا سشكا ا.

تتولـد   االتصـاالت املعلومات و تتكنولوجياسن زرادة ا تخدام ندر  كذلف  - 20 
ــة، نســعى إىل تفضــ ا.       ــة معين ــة وتترتــف عليــ  يف آن معــا تكــاليف تي ي ــة معين ــافا تي ي ــ  من عن

تكنولوجيـا املعلومـات   منـو  رنـف إ ـ ام   ونريف تالفرصة ال  تتيح ا ال اقة املستدامة ليتسح 
تغــري املنــا ، وناليــحل سرضــا مــا  ــا مــن قيمــة ريفي رــة لنشــر مفــا يم ال اقــة     يف  واالتصــاالت
ــة  وااملتةــددة،  ــتخدام ال اق ــاءة يف ا  ــد      لكف ــى الصــمود، وتق ــادرة عل ــة والق ــدن الذكي ، وامل

سترج. غري سننا نـدر  سنـ  جيـف علينـا سن نشـةا      يلول اادمات من تالل اإلنترنع، نمن 
ــن اإلجــراءات لتحســني    ــد م ــوارد   اجــاذ امل ر ــاءة ا ــتخدام امل ــايف  كف ــات  تتكنولوجي املعلوم

  .اإللكترونية، وإعادة اال تخدام والتدورر والتخلع تضمان من النفارات واالتصاالت
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  ّد الفةوات الرقمية 1-1 
الـرت  تتكنولوجيـا   على الرغم من اإل ازات ال  ريققع تالل العقد املاني يف مال  - 21

الـ  مـا تـ ال    العدرد مـن الفةـوات الرقميـة     ّننا نعرص عن قلقنا إزاء، فإاملعلومات واالتصاالت
كثريا ما تكـون  تني املرسة والرج . وناليحل سن الفةوات سو  داتل او،  واء تني البلدان قائمة

قـد   وننـّوه إىل سّن فةـوات  املسـاواة القائمـة،    وتضوجـ  عـدم  سـتورات التعلـيم   على صلة وثيقـة ذ 
 ونســّلم تــضّن نســبة ال ت رــد عــن لتنميــة املســتدامة.إىل إت ــاء نســع افتفضــي  يف املســتقب  تظ ــر
، فرصـة النفـاذ إىل   2015يف املائة من األشخا  يف العاٌ كانع لدر ا، اعتبـارا مـن عـام     43

ــضّن نســبة     ــع، وت ــدر ا     41شــبكة اإلنترن ــع ل ــن النســاء كان ــ  م ــة فق ــذه الفرصــة،   يف املائ  
ائة من حمتورات اإلنترنـع متايـة تلغـة وايـدة فقـ  مـن       يف امل 80تشري التقدررات إىل سّن  فيما
لغات.  ذا، ورشك  الفقراء الشرحية األكثر ا ـتبعادا مـن الّتمتـا تفوائـد تكنولوجيـا       10مجلة 

 املعلومات واالتصاالت.
قائمة تني البلدان املتقدمـة النمـو    تظّ الرقمية  ونعرص كذلف عن القلع ألّن الفةوات - 22

ــة  ــدان النامي ــن  ّنأل، ووالبل ــة   الكــثري م ــدان النامي ــى  البل ــر  اوصــول عل ــا  تنقصــ  ف تكنولوجي
، ٌ ريصـ  علـى فـر  النفـاذ إىل     2015. ويىت  ـنة  املعلومات واالتصاالت تض عار ميسورة
يف املائـة مـن األ ـر املعيشـية، مـا تفـاوت  ـذه النسـبة          34اإلنترنع يف البلـدان الناميـة  ـوج    

لـدان، وتلوغ ـا يف املقاتـ  لـدج البلـدان املتقدمـة النمـو مسـتوج         تا كبريا فيما تـني  ـذه الب  وتفا
لـيس لـدر ا فـر     يف البلـدان الناميـة    األ ر املعيشيةلثي و ذا رعين سن ُثيف املائة.  80ر رد عن 

 .النفاذ إىل اإلنترنع
عــ   ج الـذ  نتبّ الـنّ  تـضنّ  قــّرالفةـوات الرقميـة واملعرفيـة، ونا   ســّد د الت امنـا ت وحنـن نؤكّـ   - 23

علـى نوعيـة  ـذا     التشـدرد ، مـا  وذا ف ـم مت ـّور ملعـح الوصـول    د األتعـاد  كون متعـدّ رجيف سن 
وإمكانيــة  واللغــة وا تــوج ا لــي وراســر التكــاليفتــضن الســرعة واال ــتقرار  وناســّلمالوصــول. 

تشـبكات الن ـار    ي اآلن من س ا يات اجلودة، وتضّن الرت  وصول األشخا  ذو  اإلعاقة 
ونسـّلم سرضـا    التنميـة املسـتدامة.  من العوام  الرئيسية املساعدة تالفع  على ريقيـع    والعررض 
تكنولوجيــــات املعلومــــات وإنتـــا   االتتالفــــات يف قـــدرات األفــــراد علـــى ا ــــتخدام   تـــضّن  

رــاوز ن ــار  يفالرغبــة  وناليــحل سرضــافةــوةص معرفيــة تكــّرف الالمســاواة. واالتصــاالت متثــ  
وتـوزعع  املعلومـات   ال  ال تاصنا في ا “متمعات املعرفة” إىلل للوصو “متمعات املعلومات”

تشـ د  الفةـوات قـد     ـذه  م تـضن وحنـن نسـلّ   التنميـة البشـررة.  ت  تاسخعر سرضا ادمة ، فحسف
، وال  ـيما  كـ  األطـرال املعنيـة   ، وندعو تغيريا ما   ور االتتكارات واادمات التكنولوجية

القمــة العامليــة جملتمــا العمــ  نــمن مســارات  لــى تيســريالــ  تعمــ  عكيانــات األمــم املتحــدة 
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يـدود املـوارد املتايـة  ـا،      نـمن يف ن ار الوالرـات املنوطـة هبـا و   إىل سن تواص ، املعلومات، 
الالزمـة  درا ـة اال ـتراتيةيات   و، تانتظـام  الفةـوات الرقميـة   من سج  ريليـ  طبيعـة  ا العم  مًع
 .االطالع على النتائج ال  تتوص  إلي اومتكني اجملتما الدوص من ، لسّد ا
لغـات وسشـكال   وااـدمات ا ليـة ت   راتا تو نرورة مواصلة ت ورروحنن نشدد على  - 24

شــىت تكــون يف متنــاول مجيــا النــاف الــذرن حيتــاجون تــدور م إىل قــدرات وإمكانــات تشــم    
ــات  الو ــائ  ــن     واملعلوم ــي يــىت رســتفيدوا م ــام الرقم ــارات اإلمل ــات  وم  ــا املعلوم تكنولوجي

التعددرـة اللغورـة يف متمـا     ذـا تكتسـي  مبـاد    م سـلّ نا ورواصلوا ت ورر ا. لذلف،واالتصاالت 
ونعتـرل   الثقـايف والتـارخيي جلميـا األمـم.    و اللغـو   من سمهية ييورة تضـمن التنـّوع  املعلومات 
ــة سرضــا ت ــة يف    قيم ــيين وامليســورة التكلف ــة للتشــغي  الب ــول القاتل ــف اول ــا   خمتل مــال تكنولوجي

منـاذ  الرباميـات ااانـعة للملكيـة الفكررـة والرباميـات       ، ذا يف ذلـف  املعلومات واالتصاالت
 املفتوية املصدر والرباميات اجملانية.

اوصــول علــى  فــر  زرــادة كــبرية يفإيــداث إىل وحنــن، تاإلنــافة إىل ذلــف، نــدعو  - 25
متكـني  السـعي إىل   األطـرال املعنيـة علـى    ، ونشـّةا كـ   تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت 

ونريـف تـاجل ود الـ  تبـذ ا      .فر  الوصول الشام  وامليسور إىل شبكة اإلنترنع اجلميا من
املبذولـة نـمن إطـار     ذه األ دال، ذا يف ذلـف اجل ـود    ك  األطرال املعنية يف  بي  ريقيع 

ــ    ــامج عمـ صتكنولو ييييا /صتايييا ت: برنيييامم  مييي   يييا ا لتنميييية ا   2020التوصيييي    ترنـ
مـؤمتر املفونـني لالريـاد الـدوص لالتصـاالت      الـذ  اعتامـد يف    ا علومات وا صتاا ت   العامل

 .  2014يف عام  السلكية والال لكية
هبــذه ملــام ا ــتخدام الو ــائ  الرقميــة ويف اإلقميــة يف توجــود فةــوات رسرضــا  ونســّلم - 26

 الو ائ ، وتضرورة  ّد  ذه الفةوات.
، الـ   إىل اإلنترنـع  نا من قلع إزاء نسبة املتمّتعات تفر  النفاذرما رساود على نشّدو - 27

تـ ال قائمـة    ، الـ  مـا  االنتباه إىل الفةوة الرقميـة تـني اجلنسـني   يف املائة، ونوّج   41ال تتةاوز 
يف مـاالت   علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وا ـتخدام ا      نمن دائرة يصـول املـرسة  

 وحنـن نـدر  سنّ  من تين ا التعليم والعمالة وماالت التنميـة االقتصـادرة واالجتماعيـة األتـرج.     
تشـضن املسـاواة تـني اجلنسـني مـن       5ا ـدل  القضاء على الفةوة الرقمية تـني اجلنسـني وريقيـع    

املنظـور   نلتـ م تتعمـيم مراعـاة   ورعـ ز كـ  منـ ما اآلتـر،      س دال التنمية املستدامة مها جا ـدان 
اجلنساا يف عملية القمة العاملية جملتما املعلومـات، ذـا يف ذلـف مـن تـالل التركيـ  مـن جدرـد         

تـدعم مـن كيانـات األمـم املتحـدة      وذلـف  ، العمـ  على نوع اجلنس يف تنفيذ ورصد مسـارات  
دة  ي ــة األمــم املتحــ)  ي ــة األمــم املتحــدة للمســاواة تــني اجلنســني ومتكــني املــرسة  ومنــ ا املعنيــة
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 عـدد مسـتخدمي  تحقيـع املسـاواة تـني اجلنسـني يف     إىل اجاذ تـداتري فوررـة ل  وحنن ندعو  ،للمرسة
من تالل ا ـتحداث تع رـ ات كـبرية لتثقيـف النسـاء      ، وال  يما 2020اإلنترنع  لول عام 

ــا املعلومــات واالتصــاالت والفتيــات علــى  ومشــاركت ن يف  ــذه التكنولوجيــا علــى   تكنولوجي
نؤكـد مـن   والعمـ  وررـادة األعمـال واالتتكـار والقيـادة يف إنتـا  ا تـوج. و         بي  اال تعمال

ــات اجــاذ القــرارات املتصــلة       ــة يف عملي ــة مشــاركة املــرسة مشــاركة كامل ــا تكفال ــد الت امن جدر
 تتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 
 البي ة املواتية 1-2 

ــة س ــ مع إ ــ اما كــبريا يف  قــد نــدر  سن تعــض السيا ــات   - 28 ،  ــد الفةــوات الرقمي
التنميــة املســتدامة، ونلتــ م  تالنســبة لتحقيــعتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ونســّلم تقيمــة 

 التعلـــيم واالتتكـــار الناشـــ ة يف ا ـــتحداث سطـــرذواصـــلة ريدرـــد وتنفيـــذ سفضـــ  املمار ـــات  
 .والس ر على  ري عم   ذه األطر اال تثمار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتو

وذلف يف الوقع الـذ  تشـ د فيـ     دفع اور للمعلومات واملعرفة، ضمهية الّتنسّلم تنا وإّن - 29
كمية املعلومات املوزعـة عـرب العـاٌ زرـادةص وركتسـف فيـ  االتصـال دورا م متـا. ونعتـرل تـضّن           
مكا ــف كــبرية يف املوصــولية والتنميــة املســتدامة قــد تيســرت يف تلــدان كــثرية تفضــ  تعمــيم   

، وفـت  تـاص الوصـول إىل البيانـات،     لوجيات املعلومات واالتصاالت يف املنا ج الدرا ـية تكنو
ويف  املنافسة، وونا قواعد تنظيمية ونظم قانونية قائمـة علـى الشـفافية والقـدرة علـى التنبـؤ       
واال تقالل وعدم التميي ، واعتماد التنا ف يف فرض الضرائف ور ـم التـراتيع، والوصـول    

وتيسري الشراكات تني الق اعني العام وااا ، والتعاون تـني سصـحاص املصـلحة    إىل التمور ، 
ريقيـع  ني الـوطين واإلقليمـي، و  رعلـى املسـتو   الن ـار العـررض  املتعددرن، وا تراتيةيات الرت  ت

ــة، واعتمــاد منــاذ  تقا ــم  الكفــاءة يف جصــيع طيــف التــرددات   ، ا ياكــ  األ ا ــيةالرادرور
 ، وتوفري مرافع إتاية الوصول إىل عامة اجلم ور.والعم  تالنُّ ج األ لية

زال  مـا التكنولوجيات وااـدمات امليسـرة واملوثوقـة     عدم الوصول إىلوحنن ندر  سن  - 30
 البلـدان الناميـة، ال  ـيما البلـدان األفررقيـة وسقـ  البلـدان منـوا         يرجـا للعدرـد مـن   ريدرا رشك  

الــدول اجل ررــة الصــغرية الناميــة والبلــدان املتو ــ ة الــدت ،   ووالبلــدان الناميــة غــري الســايلية  
والبلــدان نــ اع، والبلــدان الـ  تشــ د مريلـة مــا تعـد الــزناع،     االتمتــر  ـ  الـ  البلــدان  وسرضـا 
س ـعار تكنولوجيـا    لذلف، ال تاّد من تذل ك  اجل ـود افـض   رة من الكوارث ال بيعية.املتضّر

مـا مراعـاة سّن األمـر قـد رت ّلـف مبـادرات       ار العـررض،  الن ـ وللـرت  ت املعلومات واالتصاالت 
مـن سجـ    فع علي ـا،  البحث والت ورر ونق  التكنولوجيا وفع شروو مّتموّج ة، تو ائ  من ا 

 يف  تيارات املوصولية تض عار منخفضة.
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يبذا لو عملع الدول تقوة، يف  ـيار تنـاء متمـا املعلومـات، علـى اجـاذ ت ـوات        و - 31
رة تـداتري مـن جانـف وايـد ال تتفـع مـا القـانون الـدوص وميثـار األمـم املتحـدة            ملنا ورياشي س

وتعيــع رفــاه شـــعوص   وجلكــن سن تعرقــ  التحقيــع الكامــ  للتنميــة االقتصــادرة واالجتماعيــة        
 املعنية. البلدان
إدارة طيــف التـرددات الرادرورــة ذــا حيقـع الصــات العـام ورتفــع مــا    ونـدر  سّنــ  رتعـّين    - 32

االيتـرام الكامـ  للقـوانني والتشـررعات الوطنيـة واالتفاقـات الدوليـة        لقانونيـة وركفـ    املباد  ا
 ذات الصلة.

ن البي ـــة املواتيـــة حّسـُونـــدعو إىل التركيـــ  تشـــك  تـــا  علـــى اإلجـــراءات الـــ  تـــ   - 33
 .هبـذا الشـضن  التعلـيم وتنـاء القـدرات    فـر   ا ن ـار  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتو ّـ 

 ايف إطـار والرتـ   ، اللةنة املعنيـة تتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة      ىل إ لف نكما 
يف إطـار   ،ميسـر  مسـارات العمـ     وإىل كافـة املتعلقة ذتاتعة القمـة العامليـة جملتمـا املعلومـات،     

مـن سجـ    لعم  ما مجيا سصـحاص املصـلحة   ل ، ا املوارد املتايةنمن يدود و موالرة ك  من 
لتكنولوجيــا املعلومــات  البي ــة املواتيــةم تتحدرــد وتع رــ  إجــراءات تفصـيلية تــدعم  القيـام تانتظــا 
ومــن سجــ  العمــ ، يســف االقتضــاء، علــى تــوفري املشــورة السيا ــاتية لتنميــة، واواالتصـاالت  

 إلعمال تلف اإلجراءات. واملساعدة التقنية وتناء القدراتاملدفوعة تال لف 
 

 اآلليات املالية 1-3 
تكنولوجيــات إّننــا نرّيــف تال رــادة الكــبرية يف نفقــات الق ــاعني العــام وااــا  علــى  - 34

ييـث تصـ   ـذه النفقـات يف الوقـع اوـاص إىل       املعلومات واالتصاالت تالل العقد املاني، 
شــّك  . لــذلف، تآليــات التمورــ  اجلدرــدةتالرــني الــدوالرات  ــنورا ورــتم ا ــتكما ا تانتشــار  

 تونس. عم  ترنامجمن  27و  23 ًما يف مال تنفيذ الفقرتني اتان النتيةتان تقدُّ
تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن سجـ  التنميـة و ـد         تيد سّننـا نقـّر تـضّن     - 35

ــن اال ــتثمارات املتواصــلة     الفةــوات الرقميــة  ــيت لف    ا ياكــ  األ ا ــية  يف قــدرا سكــرب م
والت ــورر املشــتركني، ونقــ  التكنولوجيــا    وااــدمات، ويف تنــاء القــدرات، وتع رــ  البحــث     

التركيـــ  الرئيســـي جلميـــا البلـــدان  تشـــك اآلليـــات  . ومـــا تـــ ال  ـــذهتشــروو متفـــع علي ـــا 
   ال  يما البلدان النامية.ووالشعوص، 

نشــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت    لونلتــ م تكفــاءة جصــيع املــوارد العامــة      - 36
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف مجيـا     ي انيـات ل ما التسليم تضرورة ونا م، وت ورر ا

 رئيسـية سمـام  ـدّ   العقبـة  القدرات  ـي ال وحنن نشدد على سن  التعليم.يف الق اعات، وال  يما 
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وذلـف  االتتكـار،   ، ومنـ ا القـدرة علـى   تنمية القـدرات  تالتشدرد علىالفةوة الرقمية، ونوصي 
من اال تفادة تالكام  مـن ت بيقـات تكنولوجيـا    لية ن واجملتمعات ا واارباء ا لي يىت رتمّكن

مـن تـالل   املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ورس موا في ا. وندر  اإلمكانات املتاية، 
، صــنادرع اادمــة الشــاملة وتنيــة الشــبكات املمولــة مــن املي انيــات العامــةمجلــة مــن األدوات ك

ــاطع النائاملوصــوليةتحســني ل ــة، ، وال  ــيما يف املن ــة والررفي وذلــف يف اجملــاالت الــ  رصــعف  ي
 اال تثمار في ا تسبف  رول السور.

ــات   - 37 ــا،    املنصــو  علي ــا يف ونشــري إىل االلت ام ــس ستات ــرلت ــة عمــ  سدر ــضن  ونعت ت
تكنولوجيــات املعلومــات فائــدة رة األتــرج لدفقات املاليــة امليسّـ املسـاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتـّـ 

تسـت يا  ـذه   سـا م تقـدر كـبري يف النتـائج اإلمنائيـة، وال  ـيما ييـث        واالتصاالت جلكن سن ت
ــاطر   ــن خمـ ــّد مـ ــا ،  التـــدفقات سن ريـ ــام وااـ ــتثمار العـ ــناال ـ ــد مـ ــتخدام  وسن ت رـ ــذه ا ـ  ـ

 ومجا الضرائف.ة الرشيد اإلدارةيف تع ر   التكنولوجيات
ــة اوامســة   - 38 ــ  تكتســي ا اوحنــن نــدر  األمهي ا ياكــ    ــتثمارات الق ــاع ااــا  يف ال

نشـةا اوكومـات   ويف مضـامين ا وتـدماهتا، و   األ ا ية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت   
سمهيـة   ونـدر  سرضـا   على ونا سطر قانونيـة وتنظيميـة تفضـي إىل زرـادة اال ـتثمار واالتتكـار.      

وا تراتيةيات تـوفري فـر  الوصـول للةميـا، و ـائر       الق اعني العام وااا تني الشراكات 
   املؤدرة إىل ريقيع  ذه الغارة.   النُّ ج
ــارزة   ونشــةا  - 39 ــة ت ــالء مكان ــى إر ــة   عل ــات املعلومــات واالتصــاالت يف اآللي لتكنولوجي

وللنظر يف كيفية مسـامهت ا   ة عم  سدرس ستاتا، ت املنشضة ذوجفلتيسري التكنولوجيا اجلدردة 
 .يف تنفيذ مسارات عم  القمة العاملية جملتما املعلومات

تنفيــذ صــندور التضــامن الرقمــي، الــذ   القائمــة سمــاميــحل مــا القلــع التحــدرات ونال - 40
ــ   مت ــف ت ــونس   التريي ــامج عمــ  ت ــ  املبتكــرة    يف ترن ــات التمور ــاره مــن آلي  ــاتا الذات تاعتب
القمــة العامليــة جملتمــا لــذلف، نــدعو إىل سن رــتم، نــمن اال ــتعراض الســنو  لنتــائج   ــوعي.ال

 ايارات التمور  املبتكرة. ، إجراء تقييم مستمراملعلومات
 

 يقور اإلنسان يف متما املعلومات - 2 
ال ــاتا االلتــ ام الــوارد يف إعــالن جنيــف ويف التــ ام تــونس تشــضن  مــن جدرــد نؤّكــد   - 41

العاملي جلميا يقور اإلنسان واوررات األ ا ية وعدم قاتليت ا للتة ئة، وترات  ـا وتززر ـا،   
ذا في ـا اوـع يف التنميـة، وفقـاص ملـا جيسـده إعـالن وترنـامج عمـ  فيينـا للمـؤمتر العـاملي وقـور              
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قـور اإلنسـان   ونؤكد سرضاص من جدرد سن الدجلقراطية والتنمية املستدامة وايترام ي. (7)اإلنسان
رعـ ز  واوررات األ ا ية، وكذلف اإلدارة الرشيدة على مجيـا املسـتورات،  ـي كـ ك متكامـ       

ونؤكد تصميمنا على تع ر  ايترام  يادة القـانون يف الشـؤون الدوليـة كمـا  ـي      تعض  تعضا. 
 .يف الشؤون الوطنية

لقمـة  يف رؤرـة ا قـد شـّكلع عـامال حموررـا     وحنن نـدر  سن يقـور اإلنسـان األ ا ـية      - 42
س  رت قـدرةص علـى تع رـ     املعلومات واالتصاالت  تتكنولوجياسّن العاملية جملتما املعلومات، و

ويررـة التعـبري،    ،اوصـول علـى املعلومـات    وذلف ذـا ستايتـ  يف مـال   يقور اإلنسان، ممار ة 
 .  ويررة التةما وتكورن اجلمعيات

  رتمتـا هبـا األشـخا  تـار  اإلنترنـع      اوقـور ذاهتـا الـ   كما نؤكـد مـددا علـى سّن     - 43
، ألّن األمر من س ا يات متما املعلومـات الـ  مت   جيف سن ريظى تاومارة سرضاص على اإلنترنع

ــور اإلنســان      ــس يق ــرار مل ــا يف ق ــؤر   26/13التســليم هب ــ   26امل  (8)2014ي رران/روني
 .2014 كانون األّول/درسمرب 18املؤر   69/166قرار اجلمعية العامة  ويف
يررة التعـبري وتعددرـة املعلومـات، ونـدعو     تيد سّننا ناليحل تقلع سّن  نا  خماطر تت دد  - 44
 ولـدوائر اجملتمـا املـدا. كمـا نـدعو      لصحفيني والعاملني يف و ـائ  اإلعـالم  توفري اومارة لإىل 

ري املنا ــبة اجــاذ مجيــا التــدات، توفقــا اللت اماهتــا يف مــال يقــور اإلنســانسن تقــوم، الــدول إىل 
الالزمة لضمان اوع يف يررة الرس  والتعبري، واوـع يف التةمـا السـلمي وتكـورن اجلمعيـات،      

 .واوع يف عدم التعرض للتدت  التعسفي سو غري القانوا يف ااصوصيات
الـ  تـنع    من اإلعالن العاملي وقور اإلنسان 19املادة ونعيد تضكيد الت امنا تضيكام  - 45

سن  ــذا اوـع رشـم  يررـة اعتنــار اآلراء    ، وفـرد اوــع يف يررـة الـرس  والتعـبري     لكـ  علـى سّن  
دون س  تدت ، وا تقاء املعلومات واألفكار وتلقي ا وإذاعتـ ا تـض  و ـيلة كانـع دون تقيـد      

الـدول  ، 19املـادة   االلت امـات الـ  تع ـدت هبـا، ذوجـف     إىل  ونشـري سرضـا   تاودود اجلغرافيـة. 
ايتـرام   نـرورة د علـى  شـدّ ناو. (9)وص ااا  تاوقور املدنية والسيا ـية يف الع د الد األطرال

وياجـة إنسـانية    جو ررـة اجتماعيـة  ونعتقد سّن االتصـال  ـو عمليـة     ا تقالل و ائ  اإلعالم.
رنبغـي سن  لـذلف،   متما املعلومـات.  ومن مث حمورك  تنظيم اجتماعي ل اف األس ا ية، و و 

__________ 

 (7) A/CONF.157/24 .اجل ء األول(، الفص  الثالث( 

ــر  (8)  (، A/69/53) 53اقيييي  الوثييييالر الرلييييية للعمعييييية العاميييية، الييييدوامل التا ييييعة والسييييتون، ا ل يييير      انظــ
 ااامس، الفرع سلف. الفص 

 (، املرفع.21-سلف )د 2200انظر القرار  (9) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24
http://undocs.org/ar/A/69/53


 A/70/L.33 

 

14/19 15-21917 

 

الفوائـد الـ    سيـد مـن    إقصـاء س  ، وال رنبغـي  األفـراد سرنمـا كـانوا   تتـاح فرصـة املشـاركة لكـ      
  متما املعلومات. تيح ار

، علـى سنـ  ال جيـوز    ونؤّكـد يف  ـذا السـيار   ، 67/166إىل قرار اجلمعية العامة  ونشري - 46
تعـررض س  شـخع، علـى     ،ذوجـف القـانون الـدوص وقـور اإلنسـان      البلدان وفقا اللت امات
   يف تصوصــيات  سو شــؤون س ــرت  سو تيتــ  سو مرا ــالت .  غــري قــانوا، لتــدتّ حنــو تعســفي سو 

علــى ذلــف، نــدعو مجيــا الــدول إىل سن تراجــا إجراءاهتــا وممار ــاهتا وتشــررعاهتا املتعلقــة   وتنــاء
املراقبـة اجلماعيـة، وذلـف     رشـم  لبيانات الشخصـية، ذـا   وتاعتراض ومجا اذراقبة االتصاالت، 

يف صوصــية علـى النحــو املـبني يف اإلعــالن العـاملي وقــور اإلنســان و   اوـع يف اا  إعــالءهبـدل  
ومـن سجـ    الع د الدوص ااا  تاوقور املدنية والسيا ية تالنسبة للدول األطرال يف الع ـد،  

 .وقور اإلنسان ال جلميا الت اماهتا ذوجف القانون الدوصالتنفيذ الكام  والفّع نمان
من اإلعالن العاملي وقور اإلنسان، الـ    29تضيكام املادة ونؤكد من جدرد الت امنا  - 47

تـاح فيـ  ويـده منـو شخصـيت  منـواص       تنع علـى سن علـى كـ  فـرد واجبـات حنـو اجملتمـا الـذ  را        
كامالص، وسن الفرد ال خيضا يف ممار ـت  وقوقـ  ويرراتـ  أل  قيـود إال مـا رقـرره القـانون         يراص

م وايترام ـا، ولتلبيـة املقتضـيات العادلـة للفضـيلة      لضمان االعترال  قـور اآلتـررن ويررـاهت   
مارف  ذه اوقـور  والنظام العام ورفاه اجلميا يف متما دجلقراطي. وال جيوز يف س  يال سن تا

واوررــات علــى حنــو رتعــارض مــا مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئ ــا. وهبــذا الشــك   ــنعم       
 شر.الن وض ذةتما للمعلومات ريترم في  كرامة الب على
 

 تناء الثقة واألمن يف ا تخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت - 3 

نؤكد سن تع ر  الثقة واألمن يف ا تعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من سج   - 48
 .ت ور متما املعلومات و اح  ذه التكنولوجيات  و حمر  لالتتكار االقتصاد  واالجتماعي

ــاجل ود   - 49 ــذ ا اوكومــات والق ــاع ااــا  واجملتمــا املــدا     ونريــف ت ــ  تب الكــبرية ال
واألو او التقنية واألكادجلية من سج  تناء الثقة واألمـن يف ا ـتعمال تكنولوجيـات املعلومـات     
واالتصــاالت، ذــا رشــم  اجل ــود الــ  ربــذ ا االريــاد الــدوص لالتصــاالت، وجلنــة منــا اجلرجلــة    

مــم املتحـدة املعـين تاملخـدرات واجلرجلــة، وفررـع ااـرباء املفتــوح      والعدالـة اجلنائيـة، ومكتـف األ   
تـاص العضـورة املعـين هـرائم الفضـاء اإللكتــروا، وفررـع ااـرباء اوكـوميني املعـين تــالت ورات          

ميـــدان املعلومـــات واالتصـــاالت الســـلكية والال ـــلكية يف  ـــيار األمـــن الـــدوص، وذلـــف   يف
 الصعد الدوص واإلقليمي والوطين. اجل ود األترج املبذولة على تني من
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ونــدر  الــدور القيــاد  الــذ  تبذلــ  اوكومــات يف مســائ  سمــن الفضــاء اإللكتــروا     - 50
ة ومسـامهاهتا،  حاملتعلقة تاألمن الوطين. وندر  كذلف سمهية سدوار مجيا اجل ات صايبة املصـل 

ــن يف     ــة واألمـ ــاء الثقـ ــد سن تنـ ــن جدرـ ــد مـ ــؤوليات . ونؤكـ ــ   ســـف دوره ومسـ ــتعمال  كـ ا ـ
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت رنبغي سن ركون متسقا ما يقور اإلنسان.

وندر  ما للقانون الدوص، وال  يما ميثار األمم املتحدة، من دور  ـام يف تنـاء الثقـة     - 51
واألمن يف ا تعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من جانف الدول ونريف تتقررـر   

ــرباء او  ــع ااـ ــلكية     فررـ ــاالت السـ ــات واالتصـ ــدان املعلومـ ــالت ورات يف ميـ ــين تـ ــوميني املعـ كـ
 .2015و  2013والال لكية يف  يار األمن الدوص لعامي 

غري سننا نشعر تالقلع إزاء تعض سوجـ  ا ـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت       - 52
دد امل ارــا املتصــلة تــاألمن واال ــتخدامات املت ارــدة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــ  هتــ  

والتنميـــة، ذـــا يف ذلـــف ا ـــتخدام  ـــذه التكنولوجيـــات لألغـــراض اإلر اتيـــة وجـــرائم الفضـــاء 
ــة  ــرعة        ــاذ القائمــة ملواكب ــداتري اإلنف ــة وت ــروا. ونعــرص عــن اواجــة إىل األطــر القانوني اإللكت

ا ةمـات   مفاد ا سن التغريات التكنولوجية وت بيقاهتا. وعالوة على ذلف، ناليحل الشواغ  ال 
ألتــرج جيــر  االنــ الع هبــا اآلن نــد الــدول واملؤ ســات والشــركات واألفــراد والكيانــات ا

تالل الو ائ  الرقمية. ونؤكد مددا اعتقادنا تضن  رتعني الترورج لثقافـة عامليـة ألمـن الفضـاء      من
يا سصـحاص املصـلحة   اإللكتروا وت ورر ا وتنفيذ تداتري سمن الفضاء اإللكتروا تالتعاون ما مج
 .و ي ات ااربة الدولية يف  بي  تع ر  الثقة واألمن يف متما املعلومات

ونــدعو الــدول األعضــاء إىل تكثيــف اجل ــود الراميــة إىل تنــاء سمــن داتلــي قــو  فيمــا    - 53
رتعلع تتكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت وعلـى صـعيد ا ـتعما ا، ذـا رتسـع مـا الت اماهتـا         

وقوانين ا ا لية. كمـا نـدعو الـدول األعضـاء إىل التعـاون تشـضن مسـائ  تكنولوجيـات         الدولية 
املعلومات واالتصاالت العاترة للحدود الوطنية ويف مال ا تعما ا، ذا يف ذلـف تنـاء القـدرات    
والتعــاون تشــضن مكافحــة إ ــاءة ا ــتعمال التكنولوجيــات ألغــراض إجراميــة؛ ومنــا ا ــتخدام  

 تصاالت واملوارد لتحقيع سغراض إجرامية سو إر اتية.التكنولوجيا واال

وندر  التحدرات ال  تواج  ا الدول، وال  يما البلدان النامية، يف تناء الثقة واألمـن   - 54
يف ا ــتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت. ونــدعو إىل ردرــد التركيــ  علــى تنــاء         

وكـذلف تع رـ  التعـاون تـني سصـحاص       ،التنظيميةالقدرات والتعليم وتبادل املعارل واملمار ة 
املصــلحة املتعــددرن علــى مجيــا املســتورات وزرــادة الــوعي فيمــا تــني مســتعملي تكنولوجيــات    

  املعلومات واالتصاالت، وال  يما يف سو او الف ات األكثر فقرا ونعفا.
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 إدارة اإلنترنع - 4 

ــرة    - 55 ــد الفق ــن جدر ــونس، ونــ    55نؤكــد م ــن جــدول سعمــال ت ــذا الصــدد  م در  يف  
الترتيبات القائمة إلدارة اإلنترنع يققع تضثرياص فعـاالص جعلـع اإلنترنـع علـى مـا  ـي عليـ          سن

اليوم و  اص شدرد القوة عـاص اوركـة والتنـوع علـى الصـعيد اجلغـرايف ييـث رضـ لا الق ـاع          
ــد األطــ        ــيم عن ــع الق ــع االتتكــار وتل ــومي ورتحق ــد يف التشــغي  الي ــدور الرائ رال. ااــا  تال

تالرــني نســمة جلثلــون قراتــة ثلثــي الســكان املقــيمني يف البلــدان الناميــة   4ذلــف، فــإن حنــو  ومــا
 ر الون غري متصلني تشبكة اإلنترنع. ال

وندر  سن  نا  الكثري من مسائ  السيا ة العامة الدولية الشاملة لعـدة ق اعـات الـ      - 56
 ملنا ف.تت لف ا تماما وال  ٌ تتم معاجلت ا على النحو ا

ونســّلم تــضن إدارة اإلنترنــع    ،مــن ترنــامج عمــ  تــونس    29وحنــي  علمــا تــالفقرة    - 57
تاعتبار ــا مرفقــا عامليــا تشــم  عمليــات متعــددة األطــرال وشــفافة ودجلقراطيــة ورتعــدد في ــا     
سصحاص املصلحة، ذشاركة كاملة من اوكومات والق اع ااا  واجملتما املـدا واملنظمـات   

دوار واملسـؤوليات  الدولية واألو ـاو التقنيـة واألكادجليـة، واجل ـات املعنيـة األتـرج وفقـا لـأل        
 املنوطة تك  من ا.

مـن   34عملـي إلدارة اإلنترنـع الـوارد يف الفقـرة     الونؤكد مـن جدرـد علـى التعررـف      - 58
ترنامج عم  تونس، سال و و ت ورر وت بيع من جانف اوكومـات والق ـاع ااـا  واجملتمـا     

ة، وإجـراءات اجـاذ   املدا، ك   سف دوره، للمباد  واملعـارري والقواعـد واألعـرال املشـترك    
 القرارات وونا الربامج ال  ريدد شك  ت ور اإلنترنع وا تعما ا.

ونؤكد من جدرد على املبدس املتفع علي ا يف إعالن جنيـف ومفـاده سن إدارة اإلنترنـع     - 59
ــا         ــي سن تضــم مجي ــى يــد  ــواء ورنبغ ــة عل ــة والعام تشــم  مســائ  تتصــ  تالسيا ــات التقني

ــحاص املصـــلحة، واملنظ  ــة الدوليـــة املعنيـــة، كـــ  يف إطـــار دوره       سصـ مـــات الدوليـــة اوكوميـ
 من ترنامج عم  تونس. 35ومسؤوليات  على النحو املبني يف الفقرة 

وحنـــي  علمـــا تا تضـــافة يكومـــة الربازرـــ  لالجتمـــاع العـــاملي ألصـــحاص املصـــلحة  - 60
ــتقب  إدارة اإلنترنــــع )  ــاو NETMundialاملتعــــددرن تشــــضن مســ  لو( الــــذ  عقــــد يف  ــــاو تــ

 .2014نيسان/سترر   24 و 23 يف

ــضن إدارة     - 61 ــات تشـ ــراو يف املناقشـ ــاركة واال ـ ــادة املشـ ــة إىل زرـ ــة ياجـ ــدر  سن مثـ ونـ
اجملتما املدا واملنظمات الدولية واألو ـاو  واإلنترنع ال  ررر ا اوكومات والق اع ااا  

البلـدان الناميـة، وال  ـيما    التقنية واألكادجلية، ومجيا سصـحاص املصـلحة املعنـيني اآلتـررن مـن      
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البلــدان األفررقيــة وسقــ  البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الســايلية والــدول اجل ررــة الصــغرية  
النامية والبلدان املتو ـ ة الـدت  فضـال عـن البلـدان الـ  متـر  ـاالت النــ اع ومـا تعـد الـزناع             

لية متور  مع زة  ذه الغارـة تكـون   والبلدان املتضررة من الكوارث ال بيعية. وندعو إىل ونا آ
 مستقرة وشفافة وطوعية.

ة والتشررعية يف تعـض الـدول األعضـاء تشـضن شـبكة      يوناليحل سمهية العمليات التنظيم - 62
اإلنترنع املفتوية يف  يار متما املعلومـات والـدوافا الكامنـة وراء ذلـف، ونـدعو إىل امل رـد       

 تشضن الفر  والتحدرات. من تبادل املعلومات على الصعيد الدوص

ونعتــرل تــدور منتــدج إدارة اإلنترنــع تصــفت  ترنامــا رتعــدد فيــ  سصــحاص املصــلحة    - 63
سج  مناقشة املسائ  املتعلقة تـإدارة اإلنترنـع. ونؤرـد التوصـيات الـواردة يف تقررـر الفررـع         من

املعنيـة تتسـخري    العام  فيما رتعلع تإدتال ريسينات علـى منتـدج إدارة اإلنترنـع التـاتا للةنـة     
، والــ  سياطــع هبــا اجلمعيــة العامــة علمــا يف قرار ــا  (10)العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة

، ونــدعو إىل التعةيــ  تتنفيــذ ا. ومنــدد 2013كــانون األول/درســمرب  20املــؤر   68/198
إىل  72ملدة عشر  نوات سترج الوالرة اوالية ملنتـدج إدارة اإلنترنـع املبينـة يف الفقـرات مـن      

من ترنامج عمـ  تـونس. ونـدر  سنـ  رنبغـي للمنتـدج تـالل تلـف الفتـرة مواصـلة إيـراز             78
تقدم يف مال طرائع العم  ومشـاركة سصـحاص املصـلحة املعنـيني مـن البلـدان الناميـة. ونـدعو         
ــواردة        ــذ التوصــيات ال ــار الواجــف لتنفي ــالء االعتب ــة، إىل إر ــا املنتظم ــة، يف إطــار تقاررر  اللةن

 رر فررق ا العام .تقر يف
 

 تع ر  التعاون 4-1 

نقر تضن  قـد مت تنفيـذ مبـادرات خمتلفـة، وقـد سيـرز تعـض التقـدم فيمـا رتعلـع تالعمليـة             - 64
 من ترنامج عم  تونس. 71إىل  69الرامية إىل تع ر  التعاون، املفصلة يف الفقرات من 

الــدول األعضــاء تالنســبة إىل تنفيــذ غــري سننــا ناليــحل اآلراء املتبارنــة الــ  سعرتــع عنــ ا  - 65
التعاونيــة املعــ زة علــى النحــو املتــوتى يف جــدول سعمــال تــونس. ونــدعو إىل ا ــتمرار اوــوار  
والعم  على تنفيـذ التعاونيـة املعـ زة. وتنـاء علـى ذلـف، فإننـا ن لـف إىل رئـيس اللةنـة املعنيـة            

االقتصــاد  واالجتمــاعي، تتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة، مــن تــالل اجمللــس  
ــ زة           ــة املع ــذ التعاوني ــدما يف تنفي ــة املضــي ق ــ  لونــا توصــيات تشــضن كيفي ــع عام إنشــاء فرر

ــى ــ  تشــضن         عل ــذ  انــُ لا ت ــونس، مــا مراعــاة العمــ  ال ــامج عمــ  ت ــوتى يف ترن النحــو املت
املسضلة يىت اآلن. و يقرر الفررـع، الـذ   ـيتم تشـكيل  يف موعـد ال رتةـاوز متوز/روليـ           ذه

__________ 

 (10) A/67/65-E/2012/48  وCorr.1. 

http://undocs.org/ar/A/67/65-E/2012/48
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، يف البدارة س اليف عمل ، ذا يف ذلف طرائع العم ، و ول ركفـ  املشـاركة الكاملـة    2016
جلميا اجل ـات املعنيـة صـايبة املصـلحة مـا ستـذ مجيـا آرائ ـا وترباهتـا املتنوعـة يف اوسـبان.            
و يقدم الفررع تقرررا إىل اللةنة املعنية تتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف دورهتـا  
اوادرة والعشررن تغية إدراج  يف التقررر السنو  املقدم من اللةنة إىل اجمللس. و ـول ركـون   
التقررـر سيـد املـدتالت يف التقـاررر املنتظمـة املقدمـة مـن األمـني العـام عـن تنفيـذ نتـائج القمــة             

 العاملية جملتما املعلومات.
 

 املتاتعة واال تعراض - 5 

جلـار  لنتـائج القمـة العامليـة جملتمـا املعلومـات  ـيت لف        نؤكد من جدرـد سن التنفيـذ ا   - 66
ذــا يف ذلــف اوكومــات والق ــاع   -الت امــا وعمــال مســتمررن مــن مجيــا سصــحاص املصــلحة   

وسن اال ــتعراض  -ااـا  واجملتمــا املــدا واملنظمـات الدوليــة واألو ــاو التقنيـة واألكادجليــة    
لـة مـن مسـارات عمـ  القمـة  ـيكون س ا ـيا        املنتظم للتقدم ا رز على صـعيد اجملموعـة الكام  

 لتحقيع رؤرة القمة.

وندعو إىل ا تمرار التقاررر السنورة عن تنفيذ نتائج القمـة العامليـة املقدمـة مـن اللةنـة       - 67
ــاعي،        ــس االقتصــاد  واالجتم ــة إىل اجملل ــراض التنمي ــا ألغ ــم والتكنولوجي ــة تتســخري العل املعني

، ونــدعو يف  ــذا الصــدد 2030لتنميــة املســتدامة لعــام مراعــاة متاتعــة وا ــتعراض ت ــة ا  مــا
إىل النظـر يف التقـاررر السـنورة للةنـة.      املعين تالتنمية املستدامة املنتدج السيا ي الرفيا املستوج

 لومات إىل املسامهة يف التقاررر.ونشةا سعضاء فررع األمم املتحدة املعين ذةتما املع

املعين ذةتما املعلومات إىل مواصـلة عملـ  يف تنسـيع     وندعو سرضا فررع األمم املتحدة - 68
عمـــ  وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، يســـف صـــاليياهتا ووالراهتـــا، ونـــدعو اللةـــان اإلقليميـــة    

مواصــلة عملــ ا يف تنفيــذ مســارات عمــ  القمــة العامليــة جملتمــا املعلومــات، ومســامهت ا          إىل
 اإلقليمية.عمليات ا تعران ا، ذا يف ذلف من تالل اال تعرانات  يف

م تضن منتدج القمة العاملية جملتما املعلومات رشك  منـربا جلكـن جلميـا سصـحاص     ونسّل - 69
املصلحة القيام من تالل  ذناقشة وتبادل سفضـ  املمار ـات تشـضن تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة،        

 ورنبغي اال تمرار يف عقده  نورا.

  دعـم تسـخري تكنولوجيـات املعلومـات     م تضمهية البيانات واإليصاءات مـن سجـ  ونسّل - 70
واالتصاالت ألغراض التنمية، ونـدعو إىل مجـا م رـد مـن البيانـات لـدعم اجـاذ القـرارات تنـاء          
على األدلة، وإدرا  إيصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت يف اال ـتراتيةيات الوطنيـة    

 ر  القـدرات اإليصـائية ا ليـة    لت ورر اإليصاءات ويف ترامج العم  اإليصائية اإلقليمية، وتع
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وتــوفري التــدررف ا ــدد ا ــدل مــن جانــف اوكومــات ومجيــا سصــحاص املصــلحة اآلتــررن.   
وكــان ألنشــ ة الشــراكة املعنيــة تقيــاف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة   

 مة على صعيد مجا البيانات ونشر ا ورنبغي سن تستمر.مسامهة قّي

  قــد مت، يف إطــار إعــداد  ــذا اال ــتعراض، ريدرــد عــدد مــن التحــدرات         ونــدر  سنــ  - 71
والفر ، مما رت لف مشاورات طورلة األجـ  لتحدرـد اال ـتةاتات املنا ـبة، وسن وتـرية ت ـورر       
تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت تسـتل م مسـتوج سعلـى مـن النظـر يف التقـدم ا ـرز واجـاذ          

إننا ن لف إىل اجلمعية العامة سن تعقـد اجتماعـا رفيـا املسـتوج     إجراءات مستقبلية. وتناء علي ، ف
رشـم    ذـا  2025تشضن اال تعراض العام لتنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة جملتمـا املعلومـات يف عـام        

العمليــة  تقــد  املــدتالت واملشــاركة مــن جانــف مجيــا سصــحاص املصــلحة، ذــا يف ذلــف يف         
ا ــرز علــى صــعيد نتــائج القمــة العامليــة جملتمــا املعلومــات،  التحضــريرة، مــن سجــ  تقيــيم التقــدم  

وريدرــد مــاالت التركيــ  املســتمر والتحــدرات. ونوصــي تــضن تكــون الوثيقــة ااتاميــة لالجتمــاع 
 .2030الرفيا املستوج سيد املدتالت يف عملية ا تعراض ت ة التنمية املستدامة لعام 

 


