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 تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدامة - 75/202
 

 ،العامةإن الجمعية  

بشــــسن تســــلور تتنولوجيا    2019كانون األول/ديســــمبر  19المؤرخ   74/197 إلى قرارها إذ تشيييير 
 ،(1)المعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية المستدامة، وإلى قراراتها السابقة بشسن هذه المسسلة

  تموز/ 17المؤرخ  2020/12المجلس االقتصـــــــــــــــاد  واالجتمـاع   إلى قرار وإذ تشيييييييييير  ي ييييييييييا 
بشــــــــــــــــسن تقويم التقـــدت المحرز ة  تنفوـــذ نتـــاال القمـــة العـــالميـــة لمجتم  المعلومـــا  ومتـــابعتهـــا،   2020 يوليـــ 
 ،(2)القرارا  السابقة بشسن هذه المسسلة وإلى

ــبتمبر  25المؤرخ   70/1قرارها   من جديدوإذ تؤكد    ، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة  2015أيلول/ســــــ
“، الذ  اعتمد  في  مجموعة من األهداف والغايا  العالمية الشــــــاملة وال عودة 2030التنمية المســــــتدامة لعات 

ة، الت  تركز على الناس وتفض  إلى التحول، وإذ تعود تسكود التزامها بالعمل  المدى المتعلقة بالتنمية المستدام
، وإدراكها أن القضــــــــــاء على الفقر بجمي   ــــــــــوره 2030دون كلل من أجل تنفوذ اللطة بالتامل بحلول عات 

ٌ  ال غنى عن  لتحقو  التنمية ا لمسـتدامة،  وأبعاده، بما ة  ذلك الفقر المدق ، هو أكبر تحد يواجه  العالم وشـر
__________ 

، 66/184، و 65/141، و 64/187، و 63/202، و 62/182 ، و60/252، و 59/220 ، و57/238، و 56/183القرارا   (1) 
 .73/218، و 72/200، و 71/212، و 70/184، و 69/204، و 68/198، و 67/195 و

ــاد  واالجتمـــــاع (2)  ، 2012/5، و 2011/16، و 2010/2، و 2009/7، و 2008/3، و 2006/46  قرارا  المجلس االقتصــــــــــــــــ
 .2019/24، و 2018/28، و 2017/21، و 2016/22، و 2015/26، و 2014/27، و 2013/9 و
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ــتدامة بسبعادها الث  ة  على نحو متوازن   -االقتصــــــــاد  واالجتماع  والبو    -والتزامها بتحقو  التنمية المســــــ
ومتتامل، وباالســـــتناد إلى اانجازا  الت  تحققإ ة  إألار األهداف اانمااية ل لاية والســـــع  إلى اســـــتتمال  

 لم ينفذ من تلك األهداف، ما

بشـــــــــــــــسن خطـة عمـل   2015تموز/يوليـ   27المؤرخ  69/313قرارهـا  اوإذ تؤكيد من جيدييد  ي يييييييييي  
ــمل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية  أديس ــادرة عن المؤتمر الدول  الثال  لتمويل التنمية، الت  تشــــــ أبابا الصــــــ

ــاعد على ت2030المســــــتدامة لعات  ــيام غاياتها المتصــــــلة بوســــــاال التنفوذ ، وتدعُمها وتتمُلها وتســــ وضــــــي  ســــ
ــد  لتحد  التمويل  من ــ  القو  بالتصــ ــياســ ــا  وإجراءا  عملية، وإذ تؤكد من جديد االلتزات الســ ــياســ خ ل ســ

وتهو ة بو ة مؤاتية على جمي  المســـــــــتويا  لتحقو  التنمية المســـــــــتدامة، بروضا من الشـــــــــراكة والتضـــــــــامن على  
 الصعود العالم ،

اللطـة الحضــــــــــــــريـة الجـديـدة الت  اعتمـدهـا مؤتمر األمم المتحـدة المعن   جيدييد كيذلي  وإذ تؤكيد من 
إلى  17بااســمان والتنمية الحضــرية المســتدامة )الموال الثال (، الذ  عقد ة  كوتو، إكوادور، ة  الفترة من 

 ،(3)2016تشرين األول/أكتوبر  20

وجيا ألغراض التنمية بو ــــــــفها جهة التنســــــــو  بدور اللجنة المعنية بتســــــــلور العلم والتتنول  وإذ تنوه 
التابعة ل مم المتحدة ة  مجال تســــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض التنمية ومحف  يعنى بدراســــــــــة 

 2030مســــــاال العلم والتتنولوجيا ودور العلم والتتنولوجيا بو ــــــفهما عاملون مســــــاعدين ة  تحقو  خطة عات 
متعلقة بالعلم والتتنولوجيا، وال ســــــــــيما فيما يتعل  بالبلدان النامية، و ــــــــــياغة  والنهوض بفهم الســــــــــياســــــــــا  ال

 تو يا  وم ادئ توجوهية بشسن مساال العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية ة  إألار منظومة األمم المتحدة،

نســـــو   باللجنة المعنية بتســـــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية بو ـــــفها جهة الت وإذ تنوه  ي يييا 
 التابعة ل مم المتحدة ة  متابعة نتاال القمة العالمية لمجتم  المعلوما  على نطام المنظومة،

بالدور الذ  تضطل  ب  آلية تيسور التتنولوجيا، الت  تشمل المنتدى المتعدد أ حاب وإذ تنوه كذل    
ة المســــــــــتدامة، وةري  العمل  المصــــــــــلحة المعن  بتســــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمي

المشــــــــــــترت بون الوكاال  المعن  بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية المســــــــــــتدامة  
ــلحة،   ــور التعاون والشــــراكا  بون ألاافة متنوعة من أ ــــحاب المصــ ــفها أداة لتيســ والمنصــــة االتترونية، بو ــ

اللاص واألوســاٌ العلمية وكيانا  األمم المتحدة وأ ــحاب  تشــمل الدول األعضــاء والمجتم  المدن  والقطا  
 المصلحة اآلخرين من أجل دعم تنفوذ أهداف التنمية المستدامة،

إلى إع ن الم ـادئ وخطـة العمـل اللـذين اعتمـدتهمـا القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا    وإذ تشيييييييييير 
وأقرتهما  (4)2003كانون األول/ديسـمبر   12إلى  10مرحلتها األولى الت  عقد  ة  جنيف ة  الفترة من  ة 

ــسن مجتم  المعلومـا  الـلذين اعتمـدتهمـا القمـة (5)الجمعـية العـامـة ، وإلى التزات تونس وبرـنامل عمـل تونس بشــــــــــــ

__________ 

 ، المرة .71/256القرار  (3) 

 ، المرة .A/C.2/59/3انظر  (4) 

 .59/220انظر القرار  (5) 
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 (6) 2005تشـرين الثان /نوةمبر   18إلى  16مرحلتها الثانية الت  عقد  ة  تونس العا ـمة ة  الفترة من  ة 
 ،(7)وأقرتهما الجمعية

إلى ما ورد من إشـــــــــــارا  إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــــــاال  ة  خطة   وإذ تشيييييييير  ي يييييييا 
وخطـة عمـل أديس أبـابـا، وإذ تترر تـسكوـد الـدعوا  إلى المواءمـة الو يقـة بون العمليـة المنبثقـة عن   2030 عـات

عـا  الحموميـة  ، ةضــــــــــــــ  عن الوـ اا  اللتـاميـة ل جتمـا2030القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا  وخطـة عـات 
 الدولية ذا  الصلة األخرى،

إلى الو يقة اللتامية ل جتما  الرفي  المســــتوى للجمعية العامة بشــــسن االســــتعراض  وإذ تشيييير كذل  
كـانون األول/  16و  15، الـذ  عقـد ة  نوويورت ة  (8)العـات لتنفوـذ نتـاال القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا 

ـلإ الثغرا  المحتمـلة  ، واـلذ  َييممـإ فـي  التـقدت المحرز ة  تنفـوذ نـتاال القمـة العـالمـية، وتـناو 2015ديســــــــــــــمبر 
 تتنولوجيا المعلوما  واالتصاال ، وحدد  المجاال  الت  يتعون موا لة التركوز علوها، ة 

ــيغتها   وإذ تؤكد من جديد  ــتركة والتزامها برلية القمة العالمية لمجتم  المعلوما  بصـــــــــ رغبتها المشـــــــــ
 الواردة ة  إع ن م ادئ جنيف،

ــسن الو يـقة الل  ي يييييييييا وإذ تؤكيد من جيدييد  ـتامـية ل جتمـا  الرفي  المســــــــــــــتوى للجمعـية العـامـة بشــــــــــــ
االســــــــتعراض العات لتنفوذ نتاال القمة العالمية لمجتم  المعلوما ، الت  تقدت لمحة عامة عمما يتصــــــــل بالتنفوذ 
من خطٌو عمل وتحديا  ورلى ومجاال  ذا  أولوية، وإذ تســـــــــلمم بضـــــــــرورة أن تتواةر لدى الناس المهارا   

يمونوا أمموون على  ــــــــــــــعوـد  وســـــــــــــــااه ااع ت والمعلومـاتيـة، ةهـذه المهـارا  مهمـة من أجـل ال زمـة لتو  
 المشاركة التاملة ة  مجتم  معلوما  يشمل الجمي ،

بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــاال  تتي  ةر ـــــا جديدة، كما تطرض تحديا  جديدة،  تسيييل   وإذ 
ت  تواجهها البلدان النامية ة  تيســـــــــور الو ـــــــــول إلى وبسن  مة ضـــــــــرورة ملحة للتصـــــــــد  للع  ا  التبرى ال

التتنولوجيا  الجديدة، وإذ تشـدد على ضـرورة التصـد  للتحديا  السـاادة من أجل سـد الفجوا  الرقمية، سـواء  
بون البـلدان أو داخـل كـل بـلد على حـدة وبون المرأة والرجـل وبون الفتـيا  والفتـيان، وعلى ضــــــــــــــرورة تســــــــــــــلور  

ا  واالتصــــــاال  ألغراض التنمية، وإذ تشــــــور إلى ضــــــرورة التسكود على نو ية الو ــــــول  تتنولوجيا  المعلوم
أجل ســـــــد الفجوا  الرقمية والمعرفية، باســـــــتلدات نهل متعدد األبعاد يشـــــــمل الســـــــرعة واالســـــــتقرار وُيســـــــر   من

 عاقة،التتاليف واللغة والتدريب وبناء القدرا  والمحتوى المحل  والتسهو   اللا ة باألشلاص ذو  اا

ــة لمجتم    وإذ تحيط علمييا  ــالميـ ــة العـ ــاال القمـ ــذ نتـ ــدت المحرز ة  تنفوـ ــات عن التقـ بتقرير األمون العـ
 ،(9)المعلوما  ومتابعتها على الصعودين ااقليم  والدول 

بالتقرير عن التس ور االقتصـــــاد  لتقنية النطام العريأ ة  أقل البلدان نموا،   وإذ تحيط علما  ي يييا 
ــاحلية، والدول الجزرية الصـــــــــــغورة النامية، الذ  يشـــــــــــارت ة  إعداده ممتب الممثلة  والبلدان النام ية غور الســـــــــ

الســـــــــامية ألقل البلدان نموا والبلدان النامية غور الســـــــــاحلية والدول الجزرية الصـــــــــغورة النامية واالتحاد الدول   
__________ 
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الت  أعدتها إدارة الشــــــؤون  ل تصــــــاال ، وبدراســــــة األمم المتحدة االســــــتقصــــــااية بشــــــسن الحمومة االتترونية 
 االقتصادية واالجتما ية التابعة ل مانة العامة،

الـدعوة إلى موا ــــــــــــــلـة تقـديم التقـارير الســــــــــــــنويـة عن تنفوـذ نتـاال القمـة العـالميـة لمجتم    وإذ تالحظ 
  المعلوما ، عن ألري  اللجنة المعنية بتســــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية، إلى المجلس االقتصــــــاد

، 2006/46واالجتمـاع ، وإذ تؤكـد من جـديـد دور اللجنـة، على النحو المنصــــــــــــــوص عليـ  ة  قرار المجلس 
ــة  ة  ــو  المعنية بالمتابعة على نطام المنظومة، وبلا ــــــ ــاعدة إلى المجلس باعت اره جهة التنســــــ تقديم المســــــ

 استعراض وتقويم التقدت المحرز ة  تنفوذ نتاال القمة العالمية،

انعقاد الدورة الثالثة والعشــــــرين للجنة المعنية بتســــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض  ي يييياوإذ تالحظ   
، 2020حزيران/يوني    12إلى  10التنمية ة  اجتماعا  غور رســــمية جر  عن ألري  اانترنإ ة  الفترة من

ــاليــان:  تتطل  إلى انعقــاد الــدورة الرابعــة والعشــــــــــــــرين، الت  ســــــــــــــيفرد لهــا الموضــــــــــــــوعــان ذوا األولويــ إذ و  ة الت
ــتلدات ــسن الهدف  ”اســـــ ــد الفجوة بشـــــ ــتدامة، المتعل    3العلم والتتنولوجيا واالبتتار لســـــ من أهداف التنمية المســـــ

بالصــحة الجودة والرةاه“ و ”تســلور تقنية ســلســلة التتل من أجل التنمية المســتدامة: اآلةام والتحديا “، ةتوةمر  
   والسع  إلى إقامة الشراكا  من أجل بناء القدرا ،بذلك منبرا لجمي  أ حاب المصلحة لتقاسم اللبرا

ــر الترابه بتقرير الوإذ تحيط علما   ــتوى المعن  بالتعاون الرقم  المعنون ”عصـــــــــــ فري  الرفي  المســـــــــــ
وإذ تحيه علمـا كـذـلك بتقرير األمون العـات  ، 2019حزيران/يونيـ   10اـلذ  قُـدت إلى األمون العـات ة   الرقم “،
ت ة  المعنون   ،2020حزيران/يوني   11”خريطة ألري  من أجل التعاون الرقم “، الذ  ُقدمِّ

ــنويا االتحاد وإذ تالحظ   ــترت ة  تنظيم  ســــ انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتم  المعلوما  الذ  يشــــ
ــاال  ومؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلم و  الثقــاةــة  الــدول  ل تصـــــــــــــ

 وبرنامل األمم المتحدة اانماا ،

ــتدامة المعنون  وإذ تحيط علما  حالة تقنية النطام  بتقرير لجنة النطام العريأ المعنية بالتنمية المســ
، الذ  يتضمن تقويما للتقدت المحرز  عقد للعمل -: التصد  ألوج  عدت المساواة الرقمية  2020العريأ لعات 

اد  بهـا لجنـة النطـام العريأ فيمـا يتعل  بتقنيـة النطـام العريأ وحـالـة تطوير  نحو تحقو  األهـداف الت  تنـ 
هو أول عات كان في  أكثر من نصـــــن ســـــمان    2019تلك التقنية ة  جمي  أنحاء العالم، م  التنوي  بسن عات 

ة العالم مو ــــــــولون بشــــــــ مة اانترنإ، وإذ ت حا ضــــــــرورة ســــــــد الفجوا  الرقمية، وإذ تشــــــــور إلى تقرير الدور 
 ،2020بلوون شلص آخرين بحلول عات  1,5نعمل معا لو ل االستثنااية للجنة، المعنون 

بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــاال  تشـــــــممل عنا ـــــــر تممون بالغة األهمية للتنمية  تسيييييل   وإذ 
القاامة  االقتصــــــــادية واالســــــــتثمار تعود بمناة  على العمالة والرةاه االجتماع  من حو  إنمها تلفأ الحواجز 

ــار المتزايد لتتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــاال  داخل المجتم    ــادية، وبسنم االنتشــ ــاركة االقتصــ ة  وج  المشــ
يحدث آ ارا عميقة ة  أســــــــالوب تقديم الحموما  لللدما ، وتعامل المؤســــــــســــــــا  التجارية م  المســــــــتهلتون،  

 ومشاركة المواألنون ة  أوج  الحياة العامة واللا ة،

ــاد الرقم  لعات  علماوإذ تحيط    ــادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة   2019بتقرير االقتصــــــــــ الصــــــــــ
ــاد الرقم  من جانب البلدان النامية، ويول    ــابها ة  االقتصـــــــــ والتنمية، الذ  يدرس نطام تولود ال يمة واكتســـــــــ

صــفتها جها  منتجة اهتماما خا ــا اتاحة الفرص لهذه البلدان ل ســتفادة من االقتصــاد القاام على البيانا  ب
وجها  مبتتِّرة، وي حا أن إيجاد أســــــوام للحجم الســــــري  التزايد للبيانا  الرقمية وتحقو  عاادا  من  يدةعان  
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ــتوى   ــهم الرقمنة ة  ارتفا  مســــــــ على نحو متزايد تولود ال يمة، م  إقرارها باللطر المتمثل ة  إممانية أن تســــــــ
 بدال من إسهامها ة  التنمية األكثر شموال للجمي ،عدت المساواة وزيادة دمل األعمال التجارية 

التحديا  الضــــــــــريبية الناشــــــــــ ة عن رقمنة االقتصــــــــــاد وأهمية كفالة أن ُتدة  الضــــــــــرااب  وإذ تالحظ 
 الممان الذ  تم في  تولود ال يمة، وإذ ت حا أيضا الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه المسسلة، ة 

  بالرغم من التقدت المحرز مؤخرا، ال تزال ةجوا  رقمية كبورة ومتزايدة ، م  ذلك، على أنوإذ تشيييدد 
قـاامـةب بون البلـدان المتقـدمـة والبلـدان النـاميـة وداخلهـا من حوـ  تواةر تتنولوجيـا  المعلومـا  واالتصــــــــــــــاال ،  

ملحة إلى وُيســـر تتاليفها واســـتلدامها، واالســـتفادة من تقنية النطام العريأ، وإذ تشـــدد أيضـــا على الحاجة ال
ــتفادة   ــاال من قبول يســــــر تتاليف اانترنإ، وكفالة اســــ ــدم الفجوا  الرقمية، بما ة  ذلك ما يتعل  منها بمســــ ســــ
الجمي  من مناة  تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال ، ومنها التتنولوجيا  الجديدة، وإذ تعود ة  هذا الصــدد 

تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال ، والســع  إلى  تسكود التزامها بتحقو  زيادة كبورة ة  ةرص الحصــول على
، 2020توةور ةرص الو ـــــــــــول الشـــــــــــامل والميســـــــــــور إلى شـــــــــــ مة اانترنإ ة  أقل البلدان نموا بحلول عات 

ــول، بما ة  ذلك برنامل   وإذ ــي  نطام الو ــــــ ت حا العديد من الجهود المبذولة لســــــــد الفجوا  الرقمية وتوســــــ
لم  ل تصــــــــــــــاال /تتنولوجـيا المعلوـما  واالتصــــــــــــــاال  ة  الـعالم،  : برـنامل عمـل عـا2030التو ـــــــــــــــول ة  

 ذلك تقنية النطام العريأ، من أجل التنمية المستدامة، ة  بما

أجل  على ضـرورة جمي  أشـمال التعاون اانماا ، بما ة  ذلك تدةقا  المعونة، من وإذ تشيدد  ي يا 
ل الرقم ،  تعزيز التحوم

ن  بالفجوة الرقمية بون الجنســــــــــــون التاب  للجنة النطام العريأ إلى الفري  العامل المع وإذ تشييييييييير 
المعنية بالتنمية المسـتدامة والتو ـيا  للعمل على سـد الفجوة الرقمية بون الجنسـون الواردة ة  تقريره المرحل ،  

ــلور ال مهارا   وإذ تحيه علما بتقرير الفري  العامل المعن  بالتعليم التاب  للجنة النطام العريأ بعنوان ”تســـــــــ
 الرقمية من أجل الحياة والعمل“،

ــما   وإذ تسييل    ــهاما حاسـ ــهم إسـ ــوف يسـ ــاء والفتيا  سـ ــون وتممون النسـ ــاواة بون الجنسـ بسن تحقو  المسـ
إحراز تقدت نحو تحقو  جمي  أهداف التنمية المســـــــــــتدامة، وإذ تؤكد ضـــــــــــرورة توجي  اســـــــــــتراتيجيا  العلم   ة 

ــتهدف تمم ــاواة، بما ةوها الفجوة  والتتنولوجيا واالبتتار بحو  تســـ ــاء والفتيا  وتحد من أوج  عدت المســـ ون النســـ
 الرقمية بون الجنسون،

أنم الفجوة الرقمية بون الجنســون ال تزال قاامة ضــمن داارة حصــول المرأة على  وإذ تالحظ بقلق بالغ 
ــتلدامها ة  مجاال  من بونها التعليم والعمالة وم جاال  التنمية تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــــــــاال  واســـــــــــ

االقتصـــــــــــادية واالجتما ية األخرى، وإذ ترحب ة  هذا الصـــــــــــدد بالعديد من الم ادرا  الت  تركز على ةرص  
تيســور الو ــول، والمهارا ، وال يادة، مما يلزت لتعزيز مشــاركة الفتيا  والنســاء على قدت المســاواة ة  العصــر  

تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــــــــاال “ الذ  أنشــــــــــسه الرقم ، مثل ”الووت الدول  لمشــــــــــاركة الفتيا  ة  مجال 
االتحاد الدول  ل تصــــاال ، والشــــراكة العالمية من أجل المســــاواة بون الجنســــون ة  العصــــر الرقم  المعروةة  

 بم ادرة ”الشراكة ة  تحقو  المساواة“،

ــلة ت وإذ تسييل    ــتدات لموا ـ ــياســـا  تنمية القدرا  وتقديم دعم مسـ عزيز تس ور بضـــرورة التركوز على سـ
األنشـــــــطة والم ادرا  الت  يضـــــــطل  بها على الصـــــــعودين الوألن  والمحل  بهدف توةور المشـــــــورة واللدما   

 والدعم لبناء مجتم  معلوما  جام  يركمز على اانسان والتنمية،
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ــول إلى  وإذ تالحظ  ــلة بلممانية الو ــ ــاال المتصــ ــس عن المســ ــي  ال تزال تنشــ أن مجموعة من المواضــ
ــادية واالجتما ية   تتنولوجيا  ــتلدامها وتطبيقاتها وآ ارها على األبعاد االقتصــــــ ــاال  واســــــ المعلوما  واالتصــــــ

 والبو ية للتنمية المستدامة،

أن الحقوم نفسها الت  يتمت  بها الناس خارج اانترنإ يجب أن تحظى بالحماية   وإذ تؤكد من جديد 
ين غ   رلية القمة العالمية لمجتم  المعلوما  ال أيضــــا على اانترنإ، وإذ تشــــدد على أن التقدت نحو تجســــود

ين غ   اعت اره عام  يسـهم ة  التنمية االقتصـادية وانتشـار تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  ةحسـب، وإنما
 اعت ارها أيضا عام  يسهم ة  إحراز تقدت فيما يتعل  بلعمال حقوم اانسان والحريا  األساسية،

أن إدارة اانترنإ، بما ة  ذلك العملية المتوخى منها تعزيز التعاون وعقد   اوإذ تؤكد من جديد  ي يي  
منتدى إدارة اانترنإ، ين غ  أن تظل متقودة باألحمات المنصـــــــوص علوها ة  الو اا  اللتامية لمؤتمر  القمة  

 المعقودين ة  جنيف وتونس العا مة،

ــيفة ة  تنظيم اجتماعا  منتدى إدارة اانترنإ الت   وإذ تشييير  إلى الجهود الت  بذلتها البلدان المضـ
، وة  حوــدر أبــاد، الهنــد،  2007، وة  ريو د  جــانورو، البرازيــل، ة  عــات 2006عقــد  ة  أ ونــا، ة  عــات 

ب ،  ، وة  نورو 2010، وة  ةولنووس، ة  عات 2009، وة  شـــــــرت الشـــــــي ، مصـــــــر، ة  عات 2008عات  ة 
ــيا، ة  عات 2012، وة  باكو، ة  عات 2011عات  ة  ، وة  إســــــطنبول، تركيا،  2013، وة  بال ، إندونيســــ

، 2016، وة  غواداالخارا، الممســـــــيك، ة  عات 2015، وة  جواو بيســـــــوا، البرازيل، ة  عات 2014ة  عات 
هــا األمون العــات ، وعقــد2019وة  برلون ة  عــات  2018، وة  بــاريس ة  عــات 2017وة  جنيف ة  عــات 

 ،2020عن ألري  اانترنإ ة  عات 

إلى اجتمـا  الفري  العـامـل المعن  بتعزيز التعـاون، بنـاء على المقترض المقـدت  وإذ تشيييييييييير  ي يييييييييا 
رايس اللجنة المعنية بتســلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية بشــسن  يمل وتشــمول هذا الفري  العامل،   من

وأقره   2015كــانون األول/ديســــــــــــــمبر  16المؤرخ  70/125على نحو مــا أللبتــ  الجمعيــة العــامــة ة  قرارهــا 
 ، وإذ تحيه علما بعمل ،2017/21المجلس االقتصاد  واالجتماع  ة  قراره 

محرز نحو أن بلممان تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  أن تسـاعد ة  تسـري  التقدت ال وإذ تالحظ 
تحقو  أهداف التنمية المســـتدامة، وإذ ت حا أيضـــا أن االتحاد الدول  ل تصـــاال ، ة  جملة أمور، يضـــطل   

 بدور هات ة  دعم الدول األعضاء ة  تنفوذ األهداف،

َيات االتحاد الدول  ل تصــاال  بعقد المؤتمر العالم  لتطوير االتصــاال  الســلتية وإذ تالحظ  ي يا  
، تحإ شــــعار ”تتنولوجيا 2017تشــــرين األول/أكتوبر   20إلى  9  بوينس آيرس، ة  الفترة من وال ســــلتية ة

 المعلوما  واالتصاال  من أجل أهداف التنمية المستدامة“،

أن التغور التتنولوج  يشــــــــــــــمـل أدوا  جـدـيدة وقوـية من أجـل التنمـية، وإذ تضــــــــــــــ   وإذ تالحظ كيذلي  
تيحــ  من ةرص ومــا يطرحــ  من تحــديــا  وأنــ  ين غ  للحمومــا   اعت ــارهــا مــا ينجم عنــ  من آ ــار ومــا ي ة 

والقطـا  اللـاص والمنظمـا  الـدوليـة والمجتم  المـدن  واألوســـــــــــــــاٌ التقنيـة واألكـاديميـة أن تـسخـذ ة  اعت ـارهـا  
أجل   المساال االجتما ية واالقتصادية واألخ َية والثقافية والتقنية المتعلقة بالتطورا  التتنولوجية السريعة من

 ،2030تعمو  ةهمها لتياية تسلور إمماناتها لدعم تحقو  خطة التنمية المستدامة لعات 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/21
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/21
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َيمة وم ادئ التعاون والتوا ــــــــــل بون أ ــــــــــحاب المصــــــــــلحة المتعددين، اللذي ن   وإذ تؤكد من جديد 
عالية ة   اتســـــــــــمإ بهما العملية المنبثقة عن القمة العالمية لمجتم  المعلوما  منذ بدايتها، وإذ تســـــــــــلمم بسن الف

العمـل المشــــــــــــــترت والشــــــــــــــراـكة والتعـاون بون الحموـما  والقطـا  اللـاص والمجتم  المـدن  والمنظمـا  اـلدولـية 
سيما  وال واألوساٌ التقنية واألكاديمية، وساار الجها  المعنية  اح ة المصلحة، كل حسب دوره ومسؤوليات ، 

 تتتس  أهمية حاسمة ة  تطوير مجتم  المعلوما ،   ة  إألار التمثول المتوازن للبلدان النامية، كانإ وال تزال 

ــا    وإذ تييدر   ــا  المعلومـ ــدات تتنولوجيـ ــة اســــــــــــــتلـ ــاةحـ ــدول ة  من  وممـ ــ  الـ ــا  الت  تواجـ ــديـ التحـ
واالتصـــــــــاال  ة  األغراض ااجرامية، بما ة  ذلك من قِّبل اارهابوون، وإذ تشـــــــــدد على ضـــــــــرورة موا ـــــــــلة  

ــطة  ــدد وتعزيز أنشــــــــــ ــاعدة التقنية وبناء القدرا ، بناء على أللب الدول،  التعاون الدول  ة  هذا الصــــــــــ المســــــــــ
أجل من  اسـتلدات تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  ة  األغراض ااجرامية ومحاكمة من يسـتلدمونها   من

 ة  تلك األغراض ومعاقبتهم، وةقا للقانون الوألن  والدول ،

ــان التعهمد بعدت ترت أ  أحد خلن الركب، وإذ وإذ تكرر تأكيد    ــليم بسن كرامة اانســ تؤكد من جديد التســ
أمر أسـاسـ ، والرة ة ة  أن نشـهد أهداف التنمية المسـتدامة وغاياتها وقد تحققإ لجمي  األمم والشـعوب ولجمي   

 شراا  المجتم ، وإذ تجدد االلتزات بالسع  إلى الو ول إلى أشد الناس تللفا عن الركب أوال، 

حة اانســـــان وســـــ مت  ورةاه  من أخطار بســـــبب جااحة مرض ما يتهدد ـ ــــ وإذ تالحظ بقلق بالغ  
(، ع وة على ما تعرضــــــــإ ل  المجتمعا  واالقتصــــــــادا  من اخت ال  شــــــــديدة، 19-ةوروس كورونا )كوةود

ألحقت  الجااحة من أ ر مدمر بحياة الناس وسـبل  يشـهم، وأن أشـد الف ا  ةقرا وضـعفا هم األكثر تضـررا   وما
ــتدامة عن ألري   منها، وإذ تؤكد من جدي د الطموض للعودة إلى المســــــار الصــــــحي  لتحقو  أهداف التنمية المســــ

تنفوذا   2030وضــــ  اســــتراتيجيا  للتعاة  تتســــم باالســــتدامة والشــــمول تعجو ب بالتقدت  ــــوب تنفوذ خطة عات 
ب  تتطل 19-كام  والمســــاعدة على الحد من خطر وقو   ــــدما  ة  المســــتقبل، وإذ تســــلمم بسن جااحة كوةود

 اتلاذ تدابور عالمية قواُمها الوحدة والتضامن وتجديد التعاون القاام على تعددية األألراف،

ــلاص   وإذ تالحظ بقلق بالغ  ــاء والفتيا  واألشـ ــيما النسـ ــمان العالم، وال سـ ــن سـ أن ما يقرب من نصـ
ــلاص ة  أقل البلدان ن ــة أشـ ــ  عن أكثر من أربعة من كل خمسـ ــة، ةضـ ــا  هشـ ــون ة  أوضـ موا،  الذين يعيشـ

يزيد من حدة أوج   19-تتوةر لهم إممانية الو ـــــول إلى شـــــ مة اانترنإ، وإذ ت حا أن أ ر جااحة كوةود ال
عدت المســـاواة الناجمة عن الفجوا  الرقمية، ألن أشـــد الناس ةقرا وضـــعفا هم أيضـــا األكثر ُبعدا عن الو ـــول  

 إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ،

تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  أن تقوت ب  من دور ة  توةور حلول بما يممن ل تسيل   - 1 
جديدة لمواجهة التحديا  اانمااية، خا ــة ة  ســيام العولمة، وبقدرتها على تعزيز النمو االقتصــاد  المطرد  

جارة والشـامل والمنصـن والتنمية المسـتدامة، والقدرة على المناةسـة، والحصـول على المعلوما  والمعارف، والت
ــاعــد على التعجوــل بــلدمــاج جمي  البلــدان   ــاء على الفقر، واادمــاج االجتمــاع ، بمــا يســـــــــــــ والتنميــة، والقضـــــــــــــ

 االقتصاد العالم ، وال سيما البلدان النامية، وخا ة أقل البلدان نموا؛ ة 

بتطور تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  وانتشـارها الملحونون، بفضـل إسـهاما   ترحب - 2 
ــا جـدـيدة للتـفاعـل  القطـاعو ن العـات واللـاص، حـو  انتشــــــــــــــر  ة  جمي  أركـان المعمورة تقريـ ا، و ـيس  ةر ــــــــــــ

االجتماع ، وأةسـحإ المجال لظهور نماذج جديدة ل عمال التجارية، وأسـهمإ ة  النمو االقتصـاد  والتنمية 
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لـة بتطور هـذه ة  جمي  القطـاعـا  األخرى، وت حا ة  الوقـإ ذاتـ  التحـديـا  الفريـدة والنـاشــــــــــــــ ـة المتـصـــــــــــــ 
 التتنولوجيا  وانتشارها؛

بااممانا  الت  تتمت  بها تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  لتحقو  خطة التنمية  تسل   - 3 
ــتدامة لعات  ــ  أن هذه    (10)2030المســـــ ــاار األهداف اانمااية المتف  علوها دوليا، وت حا ة  الوقإ نفســـــ وســـــ

التتنولوجيا  يممن أن تسـر  من وتورة التقدت ة  أهداف التنمية المسـتدامة السـ عة عشـر جميعها، وتح  بناء 
ة واألكاديمية على ذلك جمي  الحموما  والقطا  اللاص والمجتم  المدن  والمنظما  الدولية واألوسـاٌ التقني

وجمي  الجها  المعنية األخرى  ــاح ة المصــلحة على إدماج تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال  ة  الُنُهل  
ــور   ــتدامة، وتطلب إلى كيانا  منظومة األمم المتحدة الت  تقوت بتيســ الت  تعمل بها لتنفوذ أهداف التنمية المســ

المعلوما  أن تستعرض خططها ة  مجال ااب غ وخطه   مسارا  العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتم 
 ؛2030عملها من أجل دعم تنفوذ خطة عات 

التزامها بســــد الفجوا  الرقمية والمعرفية، وتقر بسن النهل الذ  تت ع  يجب  تؤكد من جديد - 4 
ر لمعنى الو ـــــول، م  التشـــــديد على نو ية هذا الو ـــــول، وتســـــلمم بسن   أن يمون متعدد األبعاد وذا ةهم متطوم

السرعة واالستقرار ويسر التتاليف واللغة والمحتوى المحل  وإممانية و ول األشلاص ذو  ااعاقة ه  اآلن  
من أســـاســـيا  الجودة، وبسن الربه بشـــ ما  النطام العريأ هو من العوامل الرايســـية المســـاعدة بالفعل على  

 تحقو  التنمية المستدامة؛

ضــــــــــطل  ب  القطا  اللاص والمجتم  المدن  واألوســــــــــاٌ التقنية أهمية الدور الذ  ي تؤكد - 5 
 تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛ ة 

على تعزيز وموا ـــــلة التعاون فيما بون أ ـــــحاب المصـــــلحة من البلدان المتقدمة تشيييج   - 6 
تاال مرحلت  النمو والبلدان النامية على الســـواء، ضـــمن أدوار ومســـؤوليا  كل منهم، لضـــمان التنفوذ الفعال لن

جنيف وتونس للقمة العالمية لمجتم  المعلوما  بطرم منها التشــــــــــــجي  على إقامة شــــــــــــراكا  وألنية وإقليمية  
ــجي    ــراكا  بون القطاعون العات واللاص، وتشــــ ــلحة المتعددين، بما ة  ذلك الشــــ ــحاب المصــــ ودولية بون أ ــــ

عددين، ة  إألار جهد وحوار مشــتركون  مناهل العمل المواضــيعية الوألنية وااقليمية أل ــحاب المصــلحة المت
م  البـلدان الـنامـية، بـما ةوـها أـقل البـلدان نموا، والشــــــــــــــركـاء ة  التنمـية والجهـا  الـفاعـلة ة  قطـا  تتنولوجـيا   

 المعلوما  واالتصاال ؛

ــاء، وكذلك  ترحب - 7  بتفعول مصــــــــــــرف التتنولوجيا ألقل البلدان نموا، وتدعو الدول األعضــــــــــ
لمؤســـســـا  والقطا  اللاص، إلى تقديم التبرعا  المالية والمســـاعدة التقنية لضـــمان تنفوذه المنظما  الدولية وا
 بشمل كامل وةعال؛

التقـدت اـلذ  تحرزه كيـانـا  منظومـة األمم المتحـدة بـالتعـاون م  الحمومـا  الوألنيـة  تالحظ - 8 
الحمومية والقطا  اللاص،  واللجان ااقليمية وغورها من الجها   ـاح ة المصـلحة، بما ةوها المنظما  غور 

ة  تنفوذ مسـارا  العمل الواردة ة  الو اا  اللتامية للقمة العالمية لمجتم  المعلوما ، وتشـج  على اسـتلدات 
 ؛2030مسارا  العمل تلك من أجل تنفوذ خطة عات 

__________ 

 .70/1القرار  (10) 
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أن االقتصــــــــــــاد الرقم  يمثل جزءا هاما ومتناميا من االقتصــــــــــــاد العالم ،   تالحظ  ي ييييييييا - 9 
درة على االتصـــــــال االتترون  تقترن بالزيادا  ة  الناتل المحل  ااجمال ، وتدرت األهمية الحاســـــــمة  الق وأن

 لزيادة مشاركة جمي  البلدان، ال سيما البلدان النامية، ة  االقتصاد الرقم ؛

البلدان على االســــــتفادة من آليا  وةرص بناء القدرا  من منظومة األمم المتحدة  تشييييج  - 10 
 ة  هذا المضمار؛بسسرها 

على موا ـــــلة التركوز على تحقو  أقصـــــى قدر من المماســـــب اانمااية من التجارة  تحث - 11 
االتترونـية، بمـ ادرا  من قبوـل ”توةور التجـارة االتترونيـة للجمي “، الت  أأللقهـا مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة 

الم ـــادال  االتترونيـــة بتممون البلـــدان النـــاميـــة  توةر نهجـــا جـــديـــدا لتنميـــة التجـــارة من خ ل والتنميـــة، والت 
تجد بســـــــــــــهولة أكبر الطريقة الصـــــــــــــحيحة للتعامل م  توريد المســـــــــــــاعدة التقنية من أجل بناء القدرا   أن من
ــحة للبرامل   ة  ــورة واضــ ــول على  ــ ــتعداد للتجارة االتترونية وتممون الجها  المانحة من الحصــ مجال االســ

 الت  يممنها أن تمولها؛

ة  هذا الصـــــــــــــدد بسن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بدأ ونفمذ عمليا  التقويم  تسييييييييل    -   12 
السـري  لمسـتوى اسـتعداد أقل البلدان نموا للتجارة االتترونية بالتعاون م  جها  مانحة ومنظما  أخرى، بغرض 

 أقل البلدان نموا؛  جارة االتترونية ة  زيادة الوع  بالفرص المتاحة والتحديا  الما لة فيما يتعل  بتسلور الت 

بعقــــد الــــدورة الرابعــــة لفري  اللبراء الحموم  الــــدول  المعن  بــــالتجــــارة االتترونيــــة   ترحيييب  -   13 
 ؛ ( 11) 2018واالقتصاد الرقم ، وبلنشاء ةري  عامل معن  ب ياس التجارة االتترونية واالقتصاد الرقم  ة  عات 

ــبو  التجارة االتترونية على اانترنإ ة  الفترة من  ترحب  ي ييييا - 14  ــان/    27بتنظيم أســــ نيســــ
، تحإ شـــــــعار ”خل  َيمة ة  االقتصـــــــاد الرقم “، وتتطل  إلى أســـــــبو  التجارة 2020أيار/مايو  1أبريل إلى 

 ؛2021االتترونية اآلسوو  األول، المقرر تنظيم  ة  اامارا  العربية المتحدة ة  عات 

بـالعمـل الـذ  يؤديـ  برنـامل المعلومـا  للجمي  التـاب  لمنظمـة األمم المتحـدة  كيذلي ترحيب  - 15 
ــد الفجوا  الرقمية  ــا  لســ ــياســ ــاء ة  وضــــ  ســ للتربية والعلم والثقاةة، الذ  يهدف إلى مســــاعدة الدول األعضــ

ــبو  العالم  لمحو األمية ااع م ــا بتنظيم األســــ ــاف ة  مجتمعا  المعرةة، وترحب أيضــــ ــمان اانصــــ ية  وضــــ
 ؛2020تشرين األول/أكتوبر  31إلى  24والمعلوماتية ة  الفترة من 

بسنم  على الرغم مما ُأحرز من تقدت وتحق  من مماســــــــب كبورة ة  اآلونة األخورة، تسيييييل    - 16 
ةلن النمو ة  ســــــــبل الو ــــــــول إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــــــاال  واســــــــتلدامها ما زال غور متتاة ،  

زاء اســتمرار الفجوا  الرقمية وةجوا  النطام العريأ بون البلدان المتقدمة والبلدان النامية قلقها إ وتعرب عن
اشــــــــــــــتراكا ة  خدما  النطـام العريأ ل جهزة المتنقـلة لـتلم    122ة  ذلك ما ُي حا من وجود  وداخلـها، بـما

ــتراكا ة  البلدان النامية و   75البلدان المتقدمة ة  مقابل  شـــــــلص ة   100 تراكا ة  أقل البلدان  اـشــــــ   33اشـــــ
تتلفة الحصــول على هذه اللدما  تتون أعلى ة  البلدان النامية مقارنةب بمتوســه دخل   أنم  نموا، وما ُي حا من 

 األسرة، مما يؤد  إلى االةتقار إلى إممانية الحصول بسسعار معقولة على تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛ 

ــتلدات تقنية النطام العريأ لجمي  بسهمية إتاحة إمما تسيييييل    ي يييييا - 17  ــال باســــــ نا  االتصــــــ
ــلحة، بما ةوها المجتم  الدول ، أن تدعم اتلاذ المزيد  ــاح ة المصــــــ البلدان النامية، وتهوب بجمي  الجها   ــــــ

__________ 

 .TD/B/EDE/4/3انظر  (11) 

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/4/3
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من ااجراءا ، بما ة  ذلك االســتثمار، لتحســون إممانا  االتصــال باســتلدات تقنية النطام العريأ وتحســون  
 ل االتترون  ة  هذه البلدان؛القدرة على االتصا

بسهمية القدرة على االتصــــــــــال االتترون  باســــــــــتلدات تقنية النطام العريأ تسييييييل   كذل   - 18 
للمســــــــــتعملون ة  المناأل  الرياية والنااية، وت حا ة  هذا الصــــــــــدد أن المشــــــــــغلون الصــــــــــغار ومن الجها   

اء ومن بون جها  أخرى، يممن أن يوةروا  الســـــــــا ية إلى الرب  ة  المجتمعا  المحلية، حســـــــــب االقتـضــــــــ  غور
اللـدمـا  بســــــــــــــبـل من جملتهـا التـدابور التنظيميـة المنـاســــــــــــــ ـة الت  تتي  لهم إممـانيـة الو ــــــــــــــول إلى البنى  هـذه 

 األساسية؛  التحتية 

يفضـ   ال ح  والتطوير ووضـ  اسـتراتيجيا  يمون لها من مقوما  االسـتمرارية ما تشيج  - 19 
ــاال ، إلى زيادة القدرة على المن ــرا  بلفأ تتلفة تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــ ــتثمار، وااســــ ــة، واالســــ اةســــ

وتح  ة  هذا الصــــدد جمي  الجها  المعنية  ــــاح ة المصــــلحة على معالجة الفجوا  الرقمية المتنامية بون  
ونية أألر قان البلدان وداخلها، بوســـاال منها تعزيز بو ا  الســـياســـا  التممونية على جمي  المســـتويا ، ووضـــ 

وتنظيمية تفضـــــــ  إلى زيادة االســـــــتثمار واالبتتار، وإقامة الشـــــــراكا  بون القطاعون العات واللاص، ووضـــــــ   
ــول للجمي ، والتعاون الدول  للفأ التتلفة، والتث يف، وبناء القدرا ، وتعدد   ــتراتيجيا  توةور ةرص الو ـ اسـ

 علوها؛ ولوجيا بشرٌو متف اللغا ، والمحاةظة على التراث الثقاة ، واالستثمار، ونقل التتن

ــتلدت اانترنإ  تسيييييل   - 20  ــ ة من يســـــ ــانية ما تزال قاامة وبسنم نســـــ بسنم هنات ةجوة رقمية جنســـــ
ة  المـاـاة ة  أـقل  43ة  المـاـاة عن نســـــــــــــــ ة الرجـال ة  جمي  أنحـاء العـالم و  17النســــــــــــــاء تـقلم بمـقدار  من

ــيما ة  أقل البلدان نمواب  البلدان نموا، وت حا بقل  أنم الفجوة الرقمية بون الجن ــعإ عموما، وال ســ ــون قد اتمســ ســ
ــها ة  العديد من المناأل  منذ عات  وة  ــدد بجمي  الجها   2013أةري يا، رغم تقلُّصـــــــ ، وتهوب ة  هذا الصـــــــ

 ــــــــــاح ة المصــــــــــلحة أن تضــــــــــمن المشــــــــــاركة التاملة للمرأة ة  مجتم  المعلوما  وإممانية حصــــــــــولها على  
ر  تتنولوجيــــا  المعلومــــا  واالتـصــــــــــــــــ  اال  ألغراض التنميــــة، بمــــا ة  ذلــــك التتنولوجيــــا  الجــــديــــدة، وتترم

الشــــــــــــــسن أللبـها الموجـ  إلى التـياـنا  المعنـية ة  منظومـة األمم المتحـدة، بـما ةوـها هوـ ة األمم المتحـدة   هـذا ة 
الواردة  األمم المتحدة للمرأة(، أن تدعم تنفوذ ور ــد مســارا  العمل للمســاواة بون الجنســون وتممون المرأة )هو ة

ة  الو اا  اللتامية للقمة العالمية لمجتم  المعلوما  عن ألري  تعزيز التركوز على المســـــاواة بون الجنســـــون 
عمليا  اتلاذ القرارا  المتصـــــلة  وتممون المرأة، وتؤكد من جديد االلتزات بضـــــمان المشـــــاركة التاملة للمرأة ة 

 بتتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛

نفوـذ نتـاال القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا  على الصــــــــــــــعوـد ااقليم  بتيســــــــــــــور ت تالحظ - 21 
اللجــان ااقليميــة، على النحو الم حا ة  تقرير األمون العــات عن التقــدت المحرز ة  تنفوــذ نتــاال القمــة  من

 العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها على الصعودين ااقليم  والدول ؛

ــهات،   ــــــــــنادي  األ تشيييييييج  - 22  مم المتحدة وبرامجها والوكاال  المتلصــــــــــصــــــــــة على ااســــــــ
ــدد على   ة  كل ــتراتيجية، ة  تنفوذ نتاال القمة العالمية لمجتم  المعلوما ، وتشــــــــــ نطام واليت  وخطت  االســــــــــ

 أهمية توةور موارد كافية ة  هذا الصدد؛

ــات  تقر - 23  ــدى إدارة اانترنـــــإ حتى عـــ ــة منتـــ ــد واليـــ ــديـــ مبون ة  ، على النحو ال2025تمـــ
اللتامية ل جتما  الرفي  المســـتوى للجمعية العامة بشـــسن االســـتعراض العات لتنفوذ نتاال القمة العالمية   الو يقة

 لمجتم  المعلوما ؛
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بسهمية منتدى إدارة اانترنإ وواليت  باعت اره منتدى للحوار بون أ ــحاب المصــلحة  تسييل   - 24 
ــتى، على النحو ا ــاال شـــــــــ ــسن مســـــــــ ــسن مجتم    72لوارد ة  الفقرة المتعددين بشـــــــــ من برنامل عمل تونس بشـــــــــ

المعلوما ، بما ة  ذلك المناقشـة بشـسن قضـايا السـياسـة العامة المتعلقة بالعنا ـر الرايسية ة  إدارة اانترنإ، 
وتطلـب إلى األمون العـات أن يوا ـــــــــــــــل، ة  إألـار عمليـة ااب غ الت  يقوت بهـا ســــــــــــــنويـا عن التقـدت المحرز  

ال القمة العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها على الصــــعودين ااقليم  والدول ، تقديم معلوما   تنفوذ نتا ة 
التقدت المحرز ة  تنفوذ التو ــيا  الواردة ة  تقرير الفري  العامل المعن  بلدخال تحســونا  على منتدى  عن

 البلدان النامية؛، وال سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركة (12)إدارة اانترنإ

ضــــــرورة تعزيز مشــــــاركة الحموما  والجها   ــــــاح ة المصــــــلحة من جمي  البلدان  تؤكد - 25 
النامية، وال ســـــيما أقل البلدان نموا، ة  جمي  اجتماعا  منتدى إدارة اانترنإ، وتدعو ة  هذا الصـــــدد الدول  

وما  وجمي  الجها  األخرى  األعضـــــاء وســـــاار الجها  المعنية  ـــــاح ة المصـــــلحة إلى دعم مشـــــاركة الحم
  اح ة المصلحة من البلدان النامية ة  المنتدى نفس  وة  االجتماعا  التحضورية؛

ــة اللجنة  تالحظ - 26  ــ  من قبل رااســـــــــــ عمل الفري  العامل المعن  بتعزيز التعاون الذ  أنشـــــــــــ
، 70/125العامة ة  قرارها  المعنية بتســلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية، على نحو ما أللبت  الجمعية

من أجل وضـــــــــ  تو ـــــــــيا  عن كياية موا ـــــــــلة تنفوذ التعاون المعزز على النحو المتوخى ة  برنامل عمل  
تونس، وت حا أيضـــا أن الفري  العامل كفل مشـــاركة الحموما  وســـاار الجها   ـــاح ة المصـــلحة مشـــاركة  

 لة، ال سيما من البلدان النامية، م  مراعاة جمي  آرااها وخبراتها المتنوعة؛كام

ــبتمبر  تالحظ  ي يييييا - 27  ــة اجتماعا  فيما بون أيلول/ســــــ  2016أن الفري  العامل عقد خمســــــ
ناقش خ لها مدخ   الدول األعضــــــــاء والجها  األخرى  ــــــــاح ة المصــــــــلحة،    2018وكانون الثان /يناير 
 ؛70/125رار الجمعية العامة حس ما ينص علي  ق

الذ  يتضـــــمن إحاال  إلى النصـــــوص التاملة   (13)إلى تقرير رااســـــة الفري  العامل تشيييير - 28 
لجمي  المقترحا  وااســـهاما ، وتعرب عن امتنانها للرايس وجمي  المشـــاركون الذين قدموا مدخ   وأســـهموا  

 ة  عمل الفري  العامل؛

بــالتقــدت الجوــد الــذ  أحرزه الفري  العــامــل ة  العــديــد من المجــاال  وبمــا يبــدو أنــ   ترحيب - 29 
تواة  ناشـــــــ  ة  اآلراء فيما يتعل  ب عأ المســـــــاال، بونما ال يزال اخت ف كبور ة  اآلراء قااما بشـــــــسن عدد  

للفري  العامل التو ـل إلى اتفام بشـسن تو ـيا  المسـاال األخرى، وتسسـن ة  هذا الصـدد ألن  لم يتسـن  من
 تتعل  بسبل المض  قدما ة  تنفوذ التعاون المعزز على النحو المتوخى ة  برنامل عمل تونس؛

بسهمية تعزيز التعاون ة  المســتقبل لتممون الحموما  بقدر متســاو من االضــط    تسييل   - 30 
ة العامة الدولية المتصــلة باانترنإ، وت حا أن هنات حاجة  بسدوارها ومســؤولياتها فيما يتعل  بقضــايا الســياســ 

ز على النحو المتوخى ة  برنامل عمل تونس؛  الستمرار الحوار والعمل على تنفوذ التعاون المعزم

__________ 

 (12) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (13) 
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ــلحة بالمنتديا  واللبرا   تشيييييج  - 31  ــاح ة المصــــــ ــتعانة جمي  الجها  المعنية  ــــــ على اســــــ
ــلة، مثل اللجنة المعنية بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض   المتاحة داخل هو ا  األمم المتحدة ذا  الصــــــــــ

 التنمية، والتفاعل معها من أجل تعزيز التعاون الرقم  على الصعود العالم ؛

بسن عدت الو ــــــول إلى التتنولوجيا  واللدما  الميســــــرة والمو وقة ال يزال يشــــــمل تسييييل    - 32 
ــما ة  العديد من البلدان النامية، ــيما البلدان األةري ية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية  تحديا حاســـــــــــ ال ســـــــــــ

الســــاحلية، والدول الجزرية الصــــغورة النامية، والبلدان المتوســــطة الدخل، والبلدان الت  تمر بحاال  نزا ،   غور
بـــذل  والبلـــدان الت  تمر بمرحلـــة مـــا بعـــد النزا ، والبلـــدان المتضــــــــــــــررة من التوارث الطبيعيـــة، وبـــسنـــ  ين غ 

الجهود للفأ أســــعار تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــاال  واالتصــــال باســــتلدات تقنية النطام العريأ،   كل
م  مراعاة أن األمر قد يتطلب م ادرا  موجهة، بوســـــاال منها ال ح  والتطوير ونقل التتنولوجيا وة  شـــــرٌو  

 االتترون ؛متف  علوها، من أجل حفز إيجاد خيارا  أقل تتلفة اممانية االتصال 

بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــاال  تتي  ةر ــــا جديدة وتطرض تحديا    ي يييا تسيييل   - 33 
جــديــدة، وبــسن  مــة ضــــــــــــــرورة ملحــة للتصـــــــــــــــد  للع  ــا  التبرى الت  تواجههــا البلــدان النــاميــة ة  التعــامــل  

التحتية  كفاية الموارد والبنىالتتنولوجيا  الجديدة والحصـــــول علوها، من قبول عدت توةر بو ة مؤاتية وعدت  م 
والتعليم والقدرا  واالســــتثمار والقدرة على االتصــــال االتترون ، وكذلك المســــاال المتصــــلة بملتية التتنولوجيا 
ووض  المعايور وتدةقا  التتنولوجيا، وتح  ة  هذا الصدد جمي  أ حاب المصلحة على النظر ة  ضمان  

ــاال التنفوذ التافية، بما ة  ذلك تعزيز بناء قدرا  البلدان النامية،  توةور التمويل المناســـب للتنمية الرقم ية ووسـ
 سيما أقل البلدان نموا، من أجل تهو ة مجتم  متممن رقمياب واقتصاد يقوت على المعرةة؛ وال

بضـرورة تسـلور إممانا  تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  بو ـفها أدوا  تسيل   كذل   - 34 
تحقو  التنمية المســـــــــــتدامة وتدارت الفجوا  الرقمية، وتؤكد أن  ين غ  إي ء االعت ار  حاســـــــــــمة مســـــــــــاعدة ة  

ــتلدات المثمر لهذه التتنولوجيا  ة  تنفوذ خطة عات  وخطة عمل    2030الواجب لبناء القدرا  بما يتي  االســــــــ
 ؛(14)أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدول  الثال  لتمويل التنمية

ــاس متون لبـناء الـقدرا  ة  مجـال تتنولوجـيا   تالحظ - 35  ــاء أســــــــــــ أـن ، على الرغم من إرســــــــــــ
المعلوما  واالتصــــــــــاال  ة  العديد من المجاال  المتعلقة ببناء مجتم  المعلوما ، ال يزال من الضــــــــــرور   

البلدان   لموا ـــــلة بذل الجهود لمواجهة التحديا  الراهنة، وال ســـــيما التحديا  الت  تواجهها البلدان النامية وأق
نموا وتوج  االنت اه إلى التس ور اايجاب  لتوسـي  نطام تنمية القدرا  ليشـمل المؤسـسـا  والمنظما  والتيانا   

 المعنية بالمساال المتصلة بتتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  وبلدارة اانترنإ؛

بسهمية مســــاعدة البلدان النامية، وال ســــيما أقل البلدان نموا، ة  التصــــد  للتحديا   تسيييل   - 36 
ــتلدات اانترنإ والتجارة االتترونية من أجل تطوير قدراتها ة  مجال التجارة  واغتنات الفرص فيما يتعل  باســـــــــ

 الدولية، من بون أمور أخرى؛

عرةة، وذلك ة  الوقإ الذ  تشـــــــهد في  بسهمية التدة  الحر للمعلوما  والمتسيييييل    ي يييييا  - 37 
ــال دورا مهما، وتعترف بسن مماســـــــــب كبورة  كمية المعلوما  الموزعة عبر العالم زيادة ويمتســـــــــب في  االتصـــــــ

ــل تعميم تتنولوجيا   ة  ــر  ة  بلدان كثورة بفضـ ــتدامة قد تيسـ ــال االتترون  والتنمية المسـ القدرة على االتصـ

__________ 

 ، المرة .69/313القرار  (14) 
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الدراسية، وةت  باب الو ول إلى البيانا ، وحفز المناةسة، ووض  قواعد   المعلوما  واالتصاال  ة  المناهل
ــتق ل وعدت التمووز، واعتماد التناســـــــــب  ــفافية والقدرة على التنبؤ واالســـــــ تنظيمية ونظم قانونية قاامة على الشـــــــ

ــور الشــــــــراكا  بون القطاعون العات   ة  ــوت التراخيص، والو ــــــــول إلى التمويل، وتيســــــ ةرض الضــــــــرااب ورســــــ
للاص، والتعاون بون أ ــحاب المصــلحة المتعددين، واســتراتيجيا  الربه بالنطام العريأ على المســتويون  وا

الوألن  وااقليم ، وتحقو  التفاءة ة  تلصـــــــــــيص أليف الترددا  الراديوية، واعتماد نماذج تقاســـــــــــم الهياكل  
 الجمهور؛األساسية، والعمل بالنُّهل األهلية، وتوةور مراة  إتاحة الو ول إلى عامة 

بجمي  أ ــــــحاب المصــــــلحة موا ــــــلة إي ء االهتمات، على ســــــبول األولوية، لهدف   تهيب - 38 
الفجوا  الرقمية، بملتلن أشـــــمالها، وتنفوذ اســـــتراتيجيا  ســـــليمة تســـــهم ة  تطوير الحمومة االتترونية،   ســـــد

ــا  وتطبيقا  مرا ية للفقراء فيما يتعل  بتتنولوجيا  ــياســــ ــلة التركوز على ســــ ــاال ،  وموا ــــ المعلوما  واالتصــــ
ة  ذلك إتاحة الو ـــــــول إلى شـــــــ ما  النطام العريأ على مســـــــتوى القاعدة الشـــــــعبية، بهدف تضـــــــوو   بما

 الفجوا  الرقمية بون البلدان وداخلها  م بناء مجتمعا  المعلوما  والمعرةة؛

ــا تالحظ - 39  ــلمم بسن المســــــ عدة  االلتزاما  المنصــــــــوص علوها ة  خطة عمل أديس أبابا، وتســــــ
تساهم   اانمااية الرسمية والتدةقا  المالية الميسرة األخرى لفاادة تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  يممن أن

ــتثمار العات   ــيما حو  تســــــتطي  هذه التدةقا  أن تحد من ملاألر االســــ بقدر كبور ة  النتاال اانمااية، وال ســــ
 يز الحوكمة الرشودة وجم  الضرااب؛واللاص، وأن تزيد من استلدات تلك التتنولوجيا  ة  تعز 

ــموال للبلدان المتللفة  تدعو - 40  ــلة إلى تقديم دعم أكثر شـ ــلحة ذو  الصـ ــحاب المصـ جمي  أ ـ
عن ركب االقتصــــــــــــاد الرقم  من أجل تقليص الفجوا  الرقمية، وتعزيز البو ة التممونية الدولية من أجل خل   

 ؛ال يمة وبناء القدرا  ة  القطاعون اللاص والعات

باألهمية الحاســـــــــمة الت  تتتســـــــــوها اســـــــــتثمارا  القطا  اللاص ة  البنى التحتية تسييييييل    - 41 
لتتنولوجيا المعلوما  واالتصــــــاال  وة  مضــــــامونها وخدماتها، وتشــــــج  الحموما  على وضــــــ  أألر قانونية 

ــا أهمية الشـــراكا  بون القطاعو ــتثمار واالبتتار، وتدرت أيضـ ن العات واللاص  وتنظيمية تفضـــ  إلى زيادة االسـ
 واستراتيجيا  توةور ةرص الو ول للجمي ، وساار النُّهل المؤدية إلى تحقو  هذه الغاية؛

ــاد  واالجتماع  المعن  بمتابعة  ترحب - 42  بعقد المنتدى الســـــــــنو  اللامس للمجلس االقتصـــــــ
ــتنتاجا  وتو ــــــــــيا  متف  علوها على الصــــــــــع ود الحموم   تمويل التنمية، وتحيه علما بما نتل عن  من اســــــــ

، وتتطل  إلى تحقو  مزـيد من التقـدت ة  عمليـة المـتابعـة، وترحـب ـبالعمـل اـلذ  تضــــــــــــــطل  ـب  ةرـقة (15)اـلدول 
العمل المشتركة بون الوكاال  المعنية بتمويل التنمية، والتقدت المحرز ة  تشغول العنا ر الث  ة آللية تيسور  

دى المتعدد أ ـحاب المصلحة المعن  بتسلور العلم والتتنولوجيا التتنولوجيا، وعقد الدورة السـنوية الرابعة للمنت
 واالبتتار ألغراض أهداف التنمية المستدامة؛

بعــدت ترت أحــد خلن الركــب  2030االلتزات الوارد ة   ــــــــــــــميم خطــة عــات  تؤكيد مجيددا - 43 
شـد البلدان ضـعفا  والتعهد باتلاذ مزيد من اللطوا  الملموسـة لدعم األشـلاص الذين يعيشـون أوضـاعا هشـة وأ

 والو ول أوال إلى من هم أشد تللفا عن الركب؛

__________ 

 .E/FFDF/2020/3انظر  (15) 
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بالدور الهات لتتنولوجيا المعلوما  واالتصـــــاال  ة  تحقو  أهداف التنمية المســـــتدامة  تقر - 44 
، وتهوب بجمي  أ ــــحاب المصــــلحة ة  قطا   19-وتحقو  انتعاش مســــتدات وشــــامل ووألود من جااحة كوةود

التصــــــاال ، بما ة  ذلك الحموما  ومنظومة األمم المتحدة، أن يراعوا تماما اآل ار  تتنولوجيا  المعلوما  وا
ة  سـيام تعزيزهم لجهودهم الرامية إلى سـد   19-الصـحية واالجتما ية واالقتصـادية الناجمة عن جااحة كوةود

خاص ألشــــــــــد الناس ةقرا  الفجوا  الرقمية داخل البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفيما بونها، م  إي ء اهتمات 
وضـــعفا، وكذلك النســـاء والفتيا ، وضـــمان الربه المو وم باانترنإ بسســـعار معقولة وتعزيز إممانية الو ـــول  

 الرقم  والشمول الرقم ، وتوسي  نطام حلول التعلم عن بعد واللدما  الصحية الرقمية المتاحة للجمي ؛

ة العامة ة  دورتها الســـــــــــادســـــــــــة والســـــــــــ عون،  إلى األمون العات أن يقدت إلى الجمعي تطلب - 45 
ألري  اللجنة المعنية بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية والمجلس االقتصــــــــــــاد  واالجتماع ،   عن

، وخطــة عمــل أديس  2030تقريرا عمل  المنحى عن حـالـة تنفوــذ هـذا القرار ومتــابعتــ ، م  مراعـاة خطــة عـات 
العالمية لمجتم  المعلوما ، والموجز الذ  أعده الرايســــــــان المشــــــــاركان   أبابا، وعملية اســــــــتعراض نتاال القمة

للمنتدى المتعدد أ ـــــــــحاب المصـــــــــلحة المعن  بتســـــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية 
لقمة تنفوذ نتاال ا وسـاار العمليا  ذا  الصـلة، ة  إألار تقريره السـنو  بشـسن التقدت المحرز ة  (16)المسـتدامة

 العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها على الصعودين ااقليم  والدول ؛

ــ عون البند المعنون   تقرر - 46  ــة والســـــــــ ــادســـــــــ أن تدرج ة  جدول األعمال المؤقإ لدورتها الســـــــــ
 تتنولوجيا  المعلوما  واالتمصاال  ألغراض التنمية المستدامة“، ما لم ُيتف  على خ ف ذلك. ”تسلور
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__________ 

 (16) E/HLPF/2019/6. 
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