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   والسبعون   السادسة الدورة  
    من جدول األعمال 17البند 

   تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدامة 
   
 2021كانون األول/ديسمبر    17قرار اتخذته الجمعية العامة في    

  
 [ ( 11، الفقرة  A/76/530)   الثانية اللجنة    تقرير   ]بناء على   

  
 تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدامة -  76/189 

 
 ،العامةإن الجمعية  

بشــــسن تســــلور تتنولوجيا   2020كانون األول/ديســــمبر   21المؤرخ  75/202إلى قرارها   إذ تشييير 
 ،( 1) المعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية المستدامة، وإلى قراراتها السابقة بشسن هذه المسسلة

تموز/يوليه  22المؤرخ  2021/28إلى قرار المجلس االقتصـــــــــادع واالجتماع    وإذ تشييييييير  ي ييييييا 
بشـــــــــــسن تقويم التقد  المحرز ا  تنفوذ نتاعا القمة العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها، وإلى القرارا     2021

 ،( 2) السابقة بشسن هذه المسسلة

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

تعود تسكود التزامها بالعمل إذ ستدامة، الت  تركز على الناس وتفض  إلى التحول، و المدى المتعلقة بالتنمية الم
، وإدراكها أن القضـاء على الفقر بجمي  وـوره  2030دون كلل من أجل تنفوذ هذه اللطة بالتامل بحلول عا  

ٌ  ال غنى عنه لتحقو   التنمية المسـتدامة، وأبعاده، بما ا  ذلك الفقر المدق ، هو أكبر تحد يواجهه 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) 
 .74/197، و 73/218، و 72/200، و 71/212، و 70/184، و 69/204، و 68/198، و 67/195 و

واالجتمـــــاع (2)  ــادع  المجلس االقتصــــــــــــــــ ،  5/ 2012، و  2011/16، و  2010/2، و  2009/7، و  2008/3، و  2006/46   قرارا  
 .2020/12، و 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   -االقتصــــــــادع واالجتماع  والبو      -والتزامها بتحقو  التنمية المســــــ
ــتتمال  ــع  إلى اســ ــتفادة من ازنجازا  الت  تحقق  ا  إاار األهداف ازنماعية لةلوية والســ ومتتامل، وباالســ

 لم ينفذ من تلك األهداف، ما

بشـــــــــــــــسن خطــة عمــل   2015تموز/يوليــه    27المؤرخ    69/313قرارهـا    جيدييد  ي ييييييييييا  وإذ تؤكيد من 
ــمل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية  أديس ــادرة عن المؤتمر الدول  الثال  لتمويل التنمية، الت  تشــــــ أبابا الصــــــ

خ ل   اعد ا  توضيح سياق غاياتها المتعلقة بوساعل التنفوذ من، وتدعُمها وتتمُلها وتس2030المستدامة لعا  
تعود تسكود االلتزا  السـياسـ  القوع بالتصـدع لتحدع التمويل وتهو ة بو ة مواتية إذ سـياسـا  وإجراءا  عملية، و 

 على جمي  المستويا  لتحقو  التنمية المستدامة، بروٍح من الشراكة والتضامن على الصعود العالم ،

اللطـة الحضــــــــــــــريـة الجـديـدة الت  اعتمـدهـا مؤتمر األمم المتحـدة المعن   تؤكيد من جيدييد كيذلي وإذ   
إلى  17بازســمان والتنمية الحضــرية المســتدامة )الموعل الثال (، الذع عقد ا  كوتو، إكوادور، ا  الفترة من  

 ،( 3) 2016تشرين األول/أكتوبر  20

التتنولوجيا ألغراض التنمية بووــــــــفها جهة التنســــــــو  بدور اللجنة المعنية بتســــــــلور العلم و  وإذ تنوه 
التابعة لةمم المتحدة ا  مجال تســــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض التنمية ومحف  يعنى بدراســــــــــة  

  2030مســــــاعل العلم والتتنولوجيا ودور العلم والتتنولوجيا بووــــــفهما عاملون مســــــاعدين ا  تحقو  خطة عا  
ــي  ــياغة والنهوض بفهم الســــــــ ــيما فيما يتعل  بالبلدان النامية، ووــــــــ ــا  المتعلقة بالعلم والتتنولوجيا، وال ســــــــ اســــــــ

 توويا  وم ادئ توجوهية بشسن مساعل العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية ا  إاار منظومة األمم المتحدة،

باللجنة المعنية بتســـــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية بووـــــفها جهة التنســـــو    وإذ تنوه  ي يييا 
 التابعة لةمم المتحدة ا  متابعة نتاعا القمة العالمية لمجتم  المعلوما  على نطاق المنظومة،

ب  بالدور الذع تضطل  به آلية تيسور التتنولوجيا، الت  تشمل المنتدى المتعدد أوحا وإذ تنوه كذل    
ــتدامة، واري  العمل   المصــــــــــلحة المعن  بتســــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية المســــــــ
المشــــــــــــترت بون الوكاال  المعن  بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية المســــــــــــتدامة  

ــراكا  بون اا ــور التعاون والشــ ــفها أداة لتيســ ــة ازلتترونية، بووــ ــلحة،  والمنصــ ــحاب المصــ عفة متنوعة من أوــ
تشــمل الدول األعضــاء والمجتم  المدن  والقطاخ اللاأل واألوســاٌ العلمية وكيانا  األمم المتحدة وأوــحاب  

 المصلحة اآلخرين من أجل دعم تنفوذ أهداف التنمية المستدامة،

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

، وإلى التزا  تونس وبرـناما عمـل تونس بشــــــــــــــسن مجتم  المعلومـا  الـلذين اعتمـدتهمـا القمـة ( 5) الجمعـية العـامـة

_________________ 

 ، المرا .71/256القرار  (3) 
 ، المرا .A/C.2/59/3انظر  (4) 
 .59/220انظر القرار  (5) 
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  ( 6) 2005تشـرين الثان /نوامبر   18إلى   16العاوـمة ا  الفترة من  مرحلتها الثانية الت  عقد  ا  تونس  ا 
 ،( 7) وأقرتهما الجمعية

إلى ما ورد من إشـــــــــــارا  إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــــــاال  ا  خطة    وإذ تشيييييييير  ي يييييييا 
وخطــة عمــل أديس أبــابــا، وإذ تترر تــسكوــد الــدعوا  إلى المواءمــة الو يقــة بون العمليــة المنبثقــة   2030 عــا 
، اضــ  عن الو اع  اللتامية ل جتماعا  الحمومية  2030القمة العالمية لمجتم  المعلوما  وخطة عا    عن

 الدولية ذا  الصلة األخرى،

إلى الو يقة اللتامية ل جتماخ الرفي  المســــتوى للجمعية العامة بشــــسن االســــتعراض  وإذ تشيييير كذل  
كـانون األول/   16و    15، الـذع عقـد ا  نوويورت ا   ( 8) لومـا العـا  لتنفوـذ نتـاعا القمـة العـالميـة لمجتم  المع

يممـ  فـيه التقـد  المحرز ا  تنفـوذ نـتاعا القمـة العـالمـية، وتـناوـل  الثغرا  المحتمـلة  2015ديســــــــــــــمبر   ، واـلذع َي
 تتنولوجيا المعلوما  واالتصاال ، وحدد  المجاال  الت  يتعون مواولة التركوز علوها، ا 

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

الو يقـة اللـتامـية ل جتمـاخ الرفي  المســــــــــــــتوى للجمعـية العـامـة بشــــــــــــــسن    ي يييييييييا وإذ تؤكيد من جيدييد 
ــتعراض العا  لتنفوذ نتاعا القمة العالمية لمجتم  المعلوما ، الت  تقد  ــل بالتنفوذ    االســــــ لمحة عامة عمما يتصــــــ

من خطٌو عمل وتحديا  ورلى ومجاال  ذا  أولوية، وإذ تســـــــــلمم بضـــــــــرورة أن تتواار لدى الناس المهارا   
ال زمـة لتو  يمونوا أمموون على وــــــــــــــعوـدع وســـــــــــــــاعا ازع   والمعلومـاتيـة، اهـذه المهـارا  مهمـة من أجـل  

 ي ،المشاركة التاملة ا  مجتم  معلوما  يشمل الجم

بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــاال  تتيح اروـــــا جديدة، كما تطرح تحديا  جديدة،  تسيييل    وإذ 
وبسن  مة ضـــــــــرورة ملحة للتصـــــــــدع للعو ا  التبرى الت  تواجهها البلدان النامية ا  تيســـــــــور الووـــــــــول إلى 

الفجوا  الرقمية، سـواء    التتنولوجيا  الجديدة، وإذ تشـدد على ضـرورة التصـدع للتحديا  السـاعدة من أجل سـد
بون البـلدان أو داخـل كـل بـلد على حـدة وبون المرأة والرجـل وبون الفتـيا  والفتـيان، وعلى ضــــــــــــــرورة تســــــــــــــلور 
تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــــاال  ألغراض التنمية، وإذ تشــــــور إلى ضــــــرورة التسكود على نو ية الووــــــول  

ها متعدد األبعاد يشـــــــمل الســـــــرعة واالســـــــتقرار وُيســـــــر أجل ســـــــد الفجوا  الرقمية والمعرفية، باســـــــتلدا  ن  من
 التتاليف واللغة والتدريب وبناء القدرا  والمحتوى المحل  والتسهو   اللاوة باألشلاأل ذوع ازعاقة،

ــة لمجتم    وإذ تحيط علمييا  ــالميـ ــة العـ ــاعا القمـ نتـ ــذ  ــد  المحرز ا  تنفوـ ــا  عن التقـ بتقرير األمون العـ
 ،( 9) صعودين ازقليم  والدول المعلوما  ومتابعتها على ال

بالتقرير عن التس ور االقتصـــــادع لتقنية النطاق العريأ ا  أقل البلدان نموا،  وإذ تحيط علما  ي يييا 
ــاحلية، والدول الجزرية الصـــــــــــغورة النامية، الذع يشـــــــــــارت ا  إعداده ممتب الممثلة  والبلدان النامية غور الســـــــــ

امية غور الســـــــــاحلية والدول الجزرية الصـــــــــغورة النامية واالتحاد الدول  الســـــــــامية ألقل البلدان نموا والبلدان الن 
_________________ 

 .A/60/687انظر  (6) 

 .60/252انظر القرار  (7) 
 .70/125القرار  (8) 

 (9) A/76/64−E/2021/11. 
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ل تصــــــاال ، وبدراســــــة األمم المتحدة االســــــتقصــــــاعية بشــــــسن الحمومة ازلتترونية الت  أعدتها إدارة الشــــــؤون 
 االقتصادية واالجتما ية التابعة لةمانة العامة،

يـة عن تنفوـذ نتـاعا القمـة العـالميـة لمجتم   الـدعوة إلى مواوــــــــــــــلـة تقـديم التقـارير الســــــــــــــنو   وإذ تالحظ 
المعلوما ، عن اري  اللجنة المعنية بتســــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية، إلى المجلس االقتصــــــادع  

،  2006/46واالجتمـاع ، وإذ تؤكـد من جـديـد دور اللجنـة، على النحو المنصــــــــــــــوأل عليـه ا  قرار المجلس  
ــة   ا  ــو  المعنية بالمتابعة على نطاق المنظومة، وبلاوــــــ ــاعدة إلى المجلس باعت اره جهة التنســــــ تقديم المســــــ

 استعراض وتقويم التقد  المحرز ا  تنفوذ نتاعا القمة العالمية،

لوجيا ألغراض  انعقاد الدورة الرابعة والعشـــــرين للجنة المعنية بتســـــلور العلم والتتنو   وإذ تالحظ  ي يييا 
ــمية جر  ا  الفترة من  ــية غور رســــــــــ ــمل اجتماعا  ااتراضــــــــــ ،  2021أيار/مايو   21إلى  17التنمية ا  شــــــــــ

الثورة الصـنا ية  ”تتطل  إلى انعقاد الدورة اللامسـة والعشـرين، الت  سـيفرد لها موضـوعان ذوا أولوية، هما  إذو 
العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض التنمية الحضــــــرية  الرابعة من أجل التنمية الشــــــاملة للجمي “ و ”تســــــلور 

(“، اتوامر بذلك منبرا لجمي  أوــحاب المصــلحة  19-المســتدامة ا  عالم ما بعد مرض اوروس كورونا )كواود
 لت ادل اللبرا  والسع  إلى إقامة الشراكا  من أجل بناء القدرا ،

  بالتعاون الرقم  المعنون ”عصـــــــــــــر الترابا فري  الرفي  المســـــــــــــتوى المعن بتقرير الوإذ تحيط علما   
وإذ تحيا علمـا كـذلـك بتقرير األمون العـا  ،  2019حزيران/يونـيه   10الـذع قـُد  إلى األمون العـا  ا     الرقم “،

ــاء 2020حزيران/يونيه  11المعنون ”خريطة اري  من أجل التعاون الرقم “، الذع ُقدمِّ  ا    ، اضـــ  عن إنشـ
   المعن  بالتتنولوجيا،ممتب م عوث األمون العا

ــنويا االتحاد وإذ تالحظ   ــترت ا  تنظيمه ســــ انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتم  المعلوما  الذع يشــــ
ــاال  ومؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومنظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلم والثقــااــة   الــدول  ل تصـــــــــــــ

  2021أيضا انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتم  المعلوما  لعا  وبرناما األمم المتحدة ازنماع ، وإذ ت حظ  
 ، 2021مايو /يناير إلى أيار/ا  شمل ااتراض  ا  الفترة من كانون الثان 

بتقرير لجنة النطاق العريأ المعنية بالتنمية المستدامة المعنون ”حالة تقنية النطاق    وإذ تحيط علما 
تقويما    “، الذع يتضمنازنسان من أجل تعميم تقنية النطاق العريأ  : النها المتمحورة حول2021العريأ،  

للتقـد  المحرز نحو تحقو  األهـداف الت  تـنادع بهـا لجـنة النطـاق العريأ فيمـا يتعل  بتقنـية النطـاق العريأ 
هو أول عــا  كــان فيــه أكثر   2019وحــالــة تطوير تلــك التقنيــة ا  جمي  أنحــاء العــالم، م  التنويــه بــسن عــا   

نصــس ســمان العالم مووــولون بشــ مة ازنترن ، وإذ ت حظ ضــرورة ســد الفجوا  الرقمية، وإذ تشــور إلى  من
بيان اللجنة بشـــــــسن ”الهدف العالم  للتووـــــــولية الشـــــــاملة“ وتقرير الدورة االســـــــتثناعية للجنة الصـــــــادر ا  عا  

: التصـــــدع ألوجه عد  2020 بمناســـــ ة ذكراها الســـــنوية العاشـــــرة بعنوان ”حالة تقنية النطاق العريأ،  2020
سـلط  المزيد من الضـوء على الفوارق  19-عقد للعمل“، الذع أشـار إلى أن جاعحة كواود  -المسـاواة الرقمية 

 ا  االتصال ازلتترون  العال  السرعة،

ل عناوـــــــر تممون بالغة األهمية للتنمية  تسييييل    وإذ  بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــاال  تشـــــــمم
ــادية و  ــتثمار تعود بمناا  على العمالة والرااه االجتماع  من حو  إنمها تلفأ الحواجز القاعمة االقتصــــــ االســــــ

ــاال  داخل المجتم   ــار المتزايد لتتنولوجيا  المعلوما  واالتصــ ــادية، وبسنم االنتشــ ــاركة االقتصــ ا  وجه المشــ

https://undocs.org/ar/E/RES/2006/46
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رية م  المســــــــتهلتون، يحدث آ ارا عميقة ا  أســــــــالوب تقديم الحموما  لللدما ، وتعامل المؤســــــــســــــــا  التجا
 ومشاركة المواانون ا  أوجه الحياة العامة واللاوة،

ــاد الرقم  لعا    وإذ تحيط علما  ــادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة    2021بتقرير االقتصــــــــــ الصــــــــــ
تحقو  أقصــى قدر من المماســب   والتنمية، الذع يدرس دور تداقا  البيانا  عبر الحدود ألغراض التنمية ا 

 ية، م  التقلول إلى أدنى حد من ملاار وأضرار التجزعة المحتملة ا  الفضاء الرقم ، ازنماع 

التحديا  الضــــــــــريبية الناشــــــــــ ة عن رقمنة االقتصــــــــــاد وأهمية كفالة أن ُتدا  الضــــــــــراعب   وإذ تالحظ 
 سسلة،الممان الذع تم فيه تولود الويمة، وإذ ت حظ أيضا الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه الم ا 

، م  ذلك، على أنه بالرغم من التقد  المحرز مؤخرا، ال تزال اجوا  رقمية كبورة ومتزايدة وإذ تشيييدد 
قاعمًة بون البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخلها من حو  تواار تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ،  

ق العريأ، وإذ تشــــدد أيضــــا على الحاجة الملحة إلى وُيســــر تتاليفها واســــتلدامها، واالســــتفادة من تقنية النطا
ــتفادة   ــر تتاليف ازنترن ، وكفالة اســــ ــاعل من قبول يســــ ــدم الفجوا  الرقمية، بما ا  ذلك ما يتعل  منها بمســــ ســــ
الجمي  من مناا  تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال ، ومنها التتنولوجيا  الجديدة، وإذ تعود ا  هذا الصــدد  

بتحقو  زيادة كبورة ا  ارأل الحصــول على تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال ، والســع  إلى  تسكود التزامها
،  2020تواور ارأل الووـــــــــــول الشـــــــــــامل والميســـــــــــور إلى شـــــــــــ مة ازنترن  ا  أقل البلدان نموا بحلول عا   

ــول، بما ا  ذلك  وإذ ــي  نطاق الووــــــ ــد الفجوا  الرقمية وتوســــــ برناما  ت حظ العديد من الجهود المبذولة لســــــ
من أجـل التنميـة العـالميـة ل تصـــــــــــــــاال /تتنولوجيـا المعلومـا  واالتصـــــــــــــــاال ،   2030التووــــــــــــــوـل ا  عـا   

 ذلك النطاق العريأ، لصالح التنمية المستدامة،  ا  بما

ــمال التعاون ازنماع ، بما ا  ذلك تداقا  المعونة،  وإذ تشييدد  ي ييا  ــرورة ترويا جمي  أشـ على ضـ
ل الرقم ،  للتحوم

إلى الفري  العامل المعن  بالفجوة الرقمية بون الجنســــــــــــون التاب  للجنة النطاق العريأ   روإذ تشييييييييي 
المعنية بالتنمية المسـتدامة والتووـيا  للعمل على سـد الفجوة الرقمية بون الجنسـون الواردة ا  تقريره المرحل ، 

ــلور المهارا     وإذ تحيا علما بتقرير الفري  العامل المعن  بالتعليم التاب  للجنة النطاق العريأ بعنوان ”تســـــــــ
 الرقمية من أجل الحياة والعمل“،

بسن تحقو  المســـاواة بون الجنســـون وتممون النســـاء والفتيا  ســـوف يســـهم إســـهاما حاســـما    وإذ تسييل   
إحراز تقد  نحو تحقو  جمي  أهداف التنمية المســـــــــــتدامة، وإذ تؤكد ضـــــــــــرورة توجيه اســـــــــــتراتيجيا  العلم  ا 

ــاواة، بما اوها الفجوة  والتتنولوجيا و  ــاء والفتيا  وتحد من أوجه عد  المســـ االبتتار بحو  تســـــتهدف تممون النســـ
 الرقمية بون الجنسون،

أنم الفجوة الرقمية بون الجنســـون ال تزال قاعمة فيما يتعل  بحصـــول المرأة على   وإذ تالحظ بقلق بالغ 
تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــــــــاال  واســـــــــــــتلدامها ا  مجاال  من بونها التعليم والعمالة ومجاال  التنمية 

ارأل    االقتصـــــــــــادية واالجتما ية األخرى، وإذ ترحب ا  هذا الصـــــــــــدد بالعديد من الم ادرا  الت  تركز على
تيســور الووــول، والمهارا ، والويادة، مما يلز  لتعزيز مشــاركة الفتيا  والنســاء على قد  المســاواة ا  العصــر 
الرقم ، مثل ”الوو  الدول  لمشـــــــــاركة الفتيا  ا  مجال تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـــــــــاال “ الذع أنشـــــــــسه 

اة بون الجنســــون ا  العصــــر الرقم  المعرواة  االتحاد الدول  ل تصــــاال ، والشــــراكة العالمية من أجل المســــاو 
 بم ادرة ”الشراكة ا  تحقو  المساواة“،
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ــلة تعزيز تس ور  وإذ تسييل    ــتدا  لمواوـ ــا  تنمية القدرا  وتقديم دعم مسـ ــياسـ ــرورة التركوز على سـ بضـ
األنشــــــــطة والم ادرا  الت  يضــــــــطل  بها على الصــــــــعودين الوان  والمحل  بهدف تواور المشــــــــورة واللدما   

ز على ازنسان والتنمية،  والدعم لبناء مجتم  معلوما  جام  يركم

ــول إلى  وإذ تالحظ  ــلة بلممانية الووــ ــاعل المتصــ ــس عن المســ ــي  ال تزال تنشــ أن مجموعة من المواضــ
ــادية واالجتما ية   ــتلدامها وتطبيقاتها وآ ارها على األبعاد االقتصــــــ ــاال  واســــــ تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــــ

 ية المستدامة،والبو ية للتنم

أن الحقوق نفسها الت  يتمت  بها الناس خارج ازنترن  يجب أن تحظى بالحماية   وإذ تؤكد من جديد 
ــود رلية القمة العالمية لمجتم  المعلوما  ال ــا على ازنترن ، وإذ تشــــدد على أن التقد  نحو تجســ ين غ    أيضــ

ين غ    وجيا  المعلوما  واالتصـاال  احسـب، وإنمااعت اره عام  يسـهم ا  التنمية االقتصـادية وانتشـار تتنول
 اعت ارها أيضا عام  يسهم ا  إحراز تقد  فيما يتعل  بلعمال حقوق ازنسان والحريا  األساسية،

أن إدارة ازنترن ، بما ا  ذلك العملية المتوخى منها تعزيز التعاون وعقد   وإذ تؤكد من جديد  ي ييا 
ن تظل متقودة باألحما  المنصـــــــوأل علوها ا  الو اع  اللتامية لمؤتمرع القمة  منتدى إدارة ازنترن ، ين غ  أ

 المعقودين ا  جنيف وتونس العاومة،

إلى الجهود الت  بذلتها البلدان المضـــيفة ا  تنظيم اجتماعا  منتدى إدارة ازنترن  الت    وإذ تشييير 
، وا  حوــدر أبــاد، الهنــد،  2007عــا   ، وا  ريو دع جــانورو، البرازيــل، ا   2006عقــد  ا  أ ونــا، ا  عــا   

، وا  نوروب ، 2010، وا  اولنووس، ا  عا  2009، وا  شـــــــر  الشـــــــي ، مصـــــــر، ا  عا  2008عا   ا 
ــيا، ا  عا  2012، وا  باكو، ا  عا  2011عا   ا  ــطنبول، تركيا،  2013، وا  بال ، إندونيســــ ، وا  إســــ

،  2016، وا  غواداالخارا، الممســـــــيك، ا  عا   2015، وا  جواو بيســـــــوا، البرازيل، ا  عا  2014ا  عا  
، واالجتماخ الذع سُيعقد 2019، وا  برلون ا  عا  2018، وا  باريس ا  عا  2017وا  جنيف ا  عا  

، وإذ تشــــــــور أيضــــــــا إلى االجتماخ الذع عقده األمون العا  ااتراضــــــــيا  2021ا  كاتواوتســــــــه، بولندا، ا  عا  
 ،2020عا   ا 

اجتمـاخ الفري  العـامـل المعن  بتعزيز التعـاون، بنـاء على المقترح المقـد    إلى وإذ تشيييييييييير  ي يييييييييا 
رعيس اللجنة المعنية بتســلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية بشــسن  يمل وتشــمول هذا الفري  العامل،  من

وأقره    2015كــانون األول/ديســــــــــــــمبر    16المؤرخ    70/125على نحو مــا البتــه الجمعيــة العــامــة ا  قرارهــا  
 ، وإذ تحيا علما بعمله،2017/21المجلس االقتصادع واالجتماع  ا  قراره 

نحو   أن بلممان تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  أن تسـاعد ا  تسـري  التقد  المحرز وإذ تالحظ 
تحقو  أهداف التنمية المســـتدامة، وإذ ت حظ أيضـــا أن االتحاد الدول  ل تصـــاال ، ا  جملة أمور، يضـــطل  

 بدور ها  ا  دعم الدول األعضاء ا  تنفوذ األهداف،

َيا  االتحاد الدول  ل تصــاال  بعقد المؤتمر العالم  لتطوير االتصــاال  الســلتية  وإذ تالحظ  ي يا   
، تحـــ  شــــــــــــــعـــار  2017تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر    20إلى    9ينس آيرس، ا  الفترة من  وال ســــــــــــــلتيـــة ا  بو 

المعلوما  واالتصاال  من أجل أهداف التنمية المستدامة“، وتتطل  إلى الدورة المقبلة من المؤتمر  ”تتنولوجيا
إلى  6العـالم  لتطوير االتصــــــــــــــاال  الســــــــــــــلتـية وال ســــــــــــــلتـية، المقرر عقـدهـا ا  أديس أـباـبا، ا  الفترة من  

 ،“وول غور المووولون بازنترن  لتحقو  التنمية المستدامة”، تح  شعار 2022يونيه /حزيران 15

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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أن التغور التتنولوج  يشــــــــــــــمـل أدوا  جـدـيدة وقوـية من أجـل التنمـية، وإذ تضــــــــــــــ   وإذ تالحظ كيذلي  
لحمومــا  اعت ــارهــا مــا ينجم عنــه من آ ــار ومــا يتيحــه من ارأل ومــا يطرحــه من تحــديــا  وأنــه ين غ  ل ا 

والقطـاخ اللـاأل والمنظمـا  الـدوليـة والمجتم  المـدن  واألوســـــــــــــــاٌ التقنيـة واألكـاديميـة أن تـسخـذ ا  اعت ـارهـا 
أجل   المساعل االجتما ية واالقتصادية واألخ َية والثقافية والتقنية المتعلقة بالتطورا  التتنولوجية السريعة من

 ،2030 لعا  المستدامة التنمية خطة  تعمو  اهمها لتيوية تسلور إمماناتها لدعم تحقو 

َيمة وم ادئ التعاون والتواوــــــــــل بون أوــــــــــحاب المصــــــــــلحة المتعددين، اللذي ن    وإذ تؤكد من جديد 
اتســــــــــــــمـ  بهمـا العمليـة المنبثقـة عن القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا  منـذ بـدايتهـا، وإذ تســــــــــــــلمم بـسن الفعـالـية  

الحموما  والقطاخ اللاأل والمجتم  المدن  والمنظما  الدولية   العمل المشـــــــترت والشـــــــراكة والتعاون بون ا 
واألوســـــــاٌ التقنية واألكاديمية، وســـــــاعر الجها  المعنية وـــــــاح ة المصـــــــلحة، كل حســـــــب دوره ومســـــــؤولياته، 

ســــــيما ا  إاار التمثول المتوازن للبلدان النامية، كان  وال تزال تتتســــــ  أهمية حاســــــمة ا  تطوير مجتم   وال
 المعلوما ،

ــا    وإذ تييدر   ــدول ا  من  وممـــااحـــة اســــــــــــــتلـــدا  تتنولوجيـــا  المعلومـ ــه الـ ــا  الت  تواجـ التحـــديـ
واالتصـــــــــاال  ا  األغراض ازجرامية، بما ا  ذلك من قِّبل ازرهابوون، وإذ تشـــــــــدد على ضـــــــــرورة مواوـــــــــلة  
ــاعدة التقنية وبناء القدرا ، بناء على الب الدول،   ــطة المســــــــــ ــدد وتعزيز أنشــــــــــ التعاون الدول  ا  هذا الصــــــــــ

أجل من  اسـتلدا  تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  ا  األغراض ازجرامية ومحاكمة من يسـتلدمونها  من
 ا  تلك األغراض ومعاقبتهم، واقا للقانون الوان  والدول ،

د بعــد  ترت أع أحــد خلس الركــب، وإذ تؤكــد من جــديــد التســــــــــــــليم بــسن كرامــة  وإذ تكرر تيكيييد    التعهــم
ــاســـــــ ، والر  ــتدامة وغاياتها وقد تحقق  لجمي  األمم ازنســـــــان أمر أســـــ غ ة ا  أن تشـــــــهد أهداف التنمية المســـــ

ــد الناس تللفا عن الركب  ــول إلى أشـ ــع  إلى الووـ ــراعح المجتم ، وإذ تجدد االلتزا  بالسـ ــعوب ولجمي  شـ والشـ
 أوال،

( على وـــــــحة  19-الوق  الســـــــلب  الحاد لجاعحة مرض اوروس كورونا )كواود  وإذ تالحظ بقلق بالغ 
نســـــــان وســـــــ مته ورااهوته وما تعرضـــــــ  له المجتمعا  واالقتصـــــــادا  من اخت ال  شـــــــديدة، وما ألحقته  از

الجاعحة من دمار بحياة الناس وسـبل  يشـهم، وأن أشـد الف ا  اقرا وضـعفا ه  األكثر تضـررا من آ ارها، وإذ 
دامة عن اري  وضـ  وتنفوذ  تؤكد من جديد الطموح للعودة إلى المسـار الصـحيح لتحقو  أهداف التنمية المسـت 

تنفوذا  2030اسـتراتيجيا  للتعاا  تتسـم باالسـتدامة والشـمول من أجل التعجول بالتقد  وـوب تنفوذ خطة عا   
كام  والمسـاعدة على الحد من ملاار الصـدما  واألزما  والجواعح ا  المسـتقبل وبناء القدرة على الصـمود  

حية وتواور التغطية الصــــــــــــحية الشــــــــــــاملة، وإذ تســــــــــــلم بسن ا  وجهها، بســــــــــــبل من بونها تعزيز النظم الصــــــــــــ 
الجمي  على نحو منصـــس وا  الوق  المناســـب على اللقاحا  ووســـاعل الع ج والتشـــلي  المتعلقة  حصـــول

ذة  19-بمواود الت  تتون مسمونة وجودة واعالة وميســــــــــورة التتلفة هو جزء وــــــــــميم من التدابور العالمية المتلي
 من والتعاون المتعدد األاراف المتجدد والمبدأ القاض  بسال يترت أحد خلس الركب،على أساس الوحدة والتضا

ــلاأل    وإذ تالحظ بقلق بالغ  ــاء والفتيا  واألشـ ــيما النسـ ــمان العالم، وال سـ ــس سـ أن ما يقرب من نصـ
ــلاأل ا  أقل البلدان نموا،   ــة أشـ ــ  عن أكثر من أربعة من كل خمسـ ــة، اضـ ــاخ هشـ ــون ا  أوضـ الذين يعيشـ

يزيد من حدة أوجه   19-ر لهم إممانية الووـــــول إلى شـــــ مة ازنترن ، وإذ ت حظ أن أ ر جاعحة كواودتتوا ال
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عد  المســـاواة الناجمة عن الفجوا  الرقمية، ألن أشـــد الناس اقرا وضـــعفا هم أيضـــا األكثر ُبعدا عن الووـــول  
 إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ،

لمعلوما  واالتصـاال  أن تقو  به من دور ا  تواور حلول  بما يممن لتتنولوجيا  ا  تسيل   - 1 
جديدة لمواجهة التحديا  ازنماعية، خاوــة ا  ســياق العولمة، وبقدرتها على تعزيز النمو االقتصــادع المطرد 
والشـامل والمنصـس والتنمية المسـتدامة، والقدرة على المنااسـة، والحصـول على المعلوما  والمعارف، والتجارة  

ــاعــد على التعجوــل بــلدمــاج جمي  البلــدان والتنميــ  ــاء على الفقر، وازدمــاج االجتمــاع ، بمــا يســـــــــــــ ة، والقضـــــــــــــ
 االقتصاد العالم ، وال سيما البلدان النامية، وخاوة أقل البلدان نموا؛ ا 

بتطور تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  وانتشارها الملحوظون، بفضل إسهاما   ترحب - 2 
ــا جـدـيدة للتفـاعـل القطـاعون العـا  واللـ  األ، حـو  انتشــــــــــــــر  ا  جمي  أركـان المعمورة تقريـ ا، و ـيس  اروــــــــــــ

االجتماع ، وأاسـح  المجال لظهور نماذج جديدة لةعمال التجارية، وأسـهم  ا  النمو االقتصـادع والتنمية 
 ا  جمي  القطـاعـا  األخرى، وت حظ ا  الوقـ  ذاتـه التحـديـا  الفريـدة والنـاشــــــــــــــ ـة المتصــــــــــــــلـة بتطور هـذه

 التتنولوجيا  وانتشارها؛

بازممانا  الت  تتمت  بها تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  لتحقو  خطة التنمية    تسل   - 3 
ــتدامة لعا   ــاعر األهداف ازنماعية المتف  علوها دوليا، وت حظ ا  الوق  نفســـــــه أن هذه   ( 10) 2030المســـــ وســـــ

داف التنمية المسـتدامة السـ عة عشـر جميعها، وتح  بناء التتنولوجيا  يممن أن تسـرخ من وتورة التقد  ا  أه
على ذلك جمي  الحموما  والقطاخ اللاأل والمجتم  المدن  والمنظما  الدولية واألوسـاٌ التقنية واألكاديمية 
وجمي  الجها  المعنية األخرى وــاح ة المصــلحة على إدماج تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــاال  ا  الُنُها 

ها لتنفوذ أهداف التنمية المســــتدامة، وتطلب إلى كيانا  منظومة األمم المتحدة الت  تقو  بتيســــور الت  تعمل ب 
مسارا  العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتم  المعلوما  أن تستعرض خططها ا  مجال ازب غ وخطا  

 ؛2030عملها من أجل دعم تنفوذ خطة عا  

وا  الرقمية والمعرفية، وتقر بسن النها الذع تت عه يجب  بســد الفج  التزامها  تؤكد من جديد - 4 
ر لمعنى الووــــول، م  التشــــديد على نو ية هذا الووــــول، وتســــلمم بسن  أن يمون متعدد األبعاد وذا اهم متطوم
السرعة واالستقرار ويسر التتاليف واللغة والمحتوى المحل  وإممانية ووول األشلاأل ذوع ازعاقة ه  اآلن 

ــيا    ــاسـ ــية المســـاعدة بالفعل على من أسـ ــ ما  النطاق العريأ هو من العوامل الرعيسـ الجودة، وبسن الربا بشـ
 تحقو  التنمية المستدامة؛

أهمية الدور الذع يضــــــــــطل  به القطاخ اللاأل والمجتم  المدن  واألوســــــــــاٌ التقنية   تؤكد - 5 
 تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛ ا 

تعاون فيما بون أوـــــحاب المصـــــلحة من البلدان المتقدمة على تعزيز ومواوـــــلة التشيييج   - 6 
النمو والبلدان النامية على الســـواء، ضـــمن أدوار ومســـؤوليا  كل منهم، لضـــمان التنفوذ الفعال لنتاعا مرحلت  
جنيف وتونس للقمة العالمية لمجتم  المعلوما  بطرق منها التشــــــــــــجي  على إقامة شــــــــــــراكا  وانية وإقليمية 

ــحا ــجي  ودولية بون أوــــ ــراكا  بون القطاعون العا  واللاأل، وتشــــ ــلحة المتعددين، بما ا  ذلك الشــــ ب المصــــ
مناها العمل المواضــيعية الوانية وازقليمية ألوــحاب المصــلحة المتعددين، ا  إاار جهد وحوار مشــتركون 

_________________ 

 .70/1القرار  (10) 
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طـاخ تتنولوجـيا  م  البـلدان الـنامـية، بمـا اوهـا أـقل البـلدان نموا، والشــــــــــــــركـاء ا  التنمـية والجهـا  الـفاعـلة ا  ق
 المعلوما  واالتصاال ؛

ــاء، وكذلك  ترحب - 7  بتفعول مصــــــــــــرف التتنولوجيا ألقل البلدان نموا، وتدعو الدول األعضــــــــــ
المنظما  الدولية والمؤســـســـا  والقطاخ اللاأل، إلى تقديم التبرعا  المالية والمســـاعدة التقنية لضـــمان تنفوذه  

 بشمل كامل واعال؛

تحرزه كيـاـنا  منظومـة األمم المتحـدة ـبالتعـاون م  الحمومـا  الوانـية    التقـد  الـذع  تالحظ - 8 
واللجان ازقليمية وغورها من الجها  وـاح ة المصـلحة، بما اوها المنظما  غور الحمومية والقطاخ اللاأل،  

لدا   ا  تنفوذ مسـارا  العمل الواردة ا  الو اع  اللتامية للقمة العالمية لمجتم  المعلوما ، وتشـج  على اسـت 
 ؛2030مسارا  العمل تلك من أجل تنفوذ خطة عا  

أن االقتصــــــــــــاد الرقم  يمثل جزءا هاما ومتناميا من االقتصــــــــــــاد العالم ،   تالحظ  ي ييييييييا - 9 
القدرة على االتصـــــــال ازلتترون  تقترن بالزيادا  ا  الناتا المحل  ازجمال ، وتدرت األهمية الحاســـــــمة   وأن

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

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

على مواوـــــلة التركوز على تحقو  أقصـــــى قدر من المماســـــب ازنماعية من التجارة   تحث - 11 
قبـول ”تواور التجـارة ازلتترونـية للجمي “، الت  أالقهـا مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة    ازلتترونـية، بمـ ادرا  من

توار نهجـــا جـــديـــدا لتنميـــة التجـــارة من خ ل الم ـــادال  ازلتترونيـــة بتممون البلـــدان النـــاميـــة  والتنميـــة، والت 
أجل بناء القدرا     تجد بســـــــــــــهولة أكبر الطريقة الصـــــــــــــحيحة للتعامل م  توريد المســـــــــــــاعدة التقنية من أن من
ــحة للبراما  ا  ــورة واضــ ــول على وــ ــتعداد للتجارة ازلتترونية وتممون الجها  المانحة من الحصــ مجال االســ

 الت  يممنها أن تمولها؛

ا  هذا الصــــــــدد بسن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بدأ ونفمذ عمليا  التقويم   تسيييييل   - 12 
ــتعداد أقل البلد ان نموا للتجارة ازلتترونية بالتعاون م  جها  مانحة ومنظما  أخرى،  الســــــــري  لمســــــــتوى اســــــ

أقل البلدان  بغرض زيادة الوع  بالفرأل المتاحة والتحديا  الما لة فيما يتعل  بتسـلور التجارة ازلتترونية ا 
 نموا؛

بعقـد اـلدورة اللـامســــــــــــــة لفري  اللبراء الحموم  اـلدول  المعن  ـبالتجـارة ازلتترونـية  ترحيب - 13 
، واالجتماخ الثان  للفري  العامل المعن  2022أبريل /نيســـــــان 29إلى  27واالقتصـــــــاد الرقم ، ا  الفترة من 

الدلـول الجـديد   ، وتحيا علمـا بنشــــــــــــــر2021ا  أيار/مايو    ( 11) بوـياس التجـارة ازلتترونـية واالقتصــــــــــــــاد الرقم 
 ؛لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية زنتاج ازحصاءا  حول االقتصاد الرقم 

نيســـان/   29إلى   25إلى تنظيم أســـبوخ التجارة ازلتترونية ا  جنيف ا  الفترة من  تتطل    - 14 
 ؛“تسلور البيانا  والرقمنة ألغراض التنمية”، تح  شعار 2022أبريل  

_________________ 

 .TD/B/EDE/4/3انظر  (11) 

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/4/3
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ل الـذع يؤديـه برنـاما المعلومـا  للجمي  التـاب  لمنظمـة األمم المتحـدة للتربيـة  بـالعمـ   ترحيب - 15 
والعلم والثقااة، الذع يهدف إلى مســـاعدة الدول األعضـــاء ا  وضـــ  ســـياســـا  لســـد الفجوا  الرقمية وضـــمان  

ماتية ازنصـــاف ا  مجتمعا  المعراة، وترحب أيضـــا بتنظيم األســـبوخ العالم  لمحو األمية ازع مية والمعلو 
 ؛2021تشرين األول/أكتوبر   31إلى  24ا  الفترة من 

بسنمه على الرغم مما ُأحرز من تقد  وتحق  من مماســــــــب كبورة ا  اآلونة األخورة،  تسيييييل     - 16 
الن النمو ا  ســــــــبل الووــــــــول إلى تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــــــاال  واســــــــتلدامها ما زال غور متتاا ، 

ر الفجوا  الرقمية واجوا  النطاق العريأ التبورة بون البلدان المتقدمة النمو قلقها إزاء اســــــــــــــتمرا وتعرب عن
ا  الماعة من الســـــمان شـــــ مة ازنترن  ا    87ا  ذلك ما ُي حظ من اســـــتلدا    والبلدان النامية وداخلها، بما

ُي حظ   مية، وماا  الماعة من الســـمان ا  البلدان النا 44البلدان المتقدمة النمو ا  حون ال يســـتلدمها ســـوى 
من أنم تتلفة الحصـــــول على هذه اللدما  تتون أعلى ا  البلدان النامية مقارنًة بمتوســـــا دخل األســـــرة، مما 

 يؤدع إلى االاتقار إلى إممانية الحصول بسسعار معقولة على تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛

ــال باســــــــتلدا  ت   تسيييييل    ي يييييا - 17  قنية النطاق العريأ لجمي  بسهمية إتاحة إممانا  االتصــــــ
ــلحة، بما اوها المجتم  الدول ، أن تدعم اتلاذ المزيد   ــاح ة المصــــــ البلدان النامية، وتهوب بجمي  الجها  وــــــ
من ازجراءا ، بما ا  ذلك االســتثمار، لتحســون إممانا  االتصــال باســتلدا  تقنية النطاق العريأ وتحســون 

 بلدان؛القدرة على االتصال ازلتترون  ا  هذه ال

بسهمية القدرة على االتصـــــــــال ازلتترون  باســـــــــتلدا  تقنية النطاق العريأ تسييييييل   كذل    - 18 
ــغار ومن الجها  غور  ــغلون الصــ ــدد أن المشــ ــتعملون ا  المناا  الريوية والناعية، وت حظ ا  هذا الصــ للمســ

ــاء ومن بون جها  أخرى،  يممن أن يواروا هذه الســــــا ية إلى الربح ا  المجتمعا  المحلية، حســــــب االقتضــــ
اللدما  بســـــــــبل من جملتها التدابور التنظيمية المناســـــــــ ة الت  تتيح لهم إممانية الووـــــــــول إلى البنى التحتية 

 األساسية؛

يفضـ   ال ح  والتطوير ووضـ  اسـتراتيجيا  يمون لها من مقوما  االسـتمرارية ما تشيج  - 19 
ــتثمار، واز ــة، واالســــ ــاال ، إلى زيادة القدرة على المنااســــ ــراخ بلفأ تتلفة تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــ ســــ

وتح  جمي  الجها  المعنية وـــاح ة المصـــلحة على معالجة الفجوا  الرقمية المتنامية بون البلدان وداخلها، 
أار قانونية وتنظيمية تفضــ    بوســاعل منها تعزيز بو ا  الســياســا  التممونية على جمي  المســتويا ، ووضــ 

ــتث  ــتراتيجيا  تواور إلى زيادة االســـ ــ  اســـ ــراكا  بون القطاعون العا  واللاأل، ووضـــ مار واالبتتار، وإقامة الشـــ
ارأل الووــــول للجمي ، والتعاون الدول  للفأ التتلفة، والتثويف، وبناء القدرا ، وتعدد اللغا ، والمحااظة  

 علوها؛ على التراث الثقاا ، واالستثمار، ونقل التتنولوجيا بشرٌو متف 

ا  الماعة من الرجال ا    55بسنم الفجوة الرقمية بون الجنســون ما زال  قاعمة، وبسن     تسيل   - 20 
ا  الماعة من النســاء، وت حظ أنه ا  أقل البلدان نموا،   48ملتلس أنحاء العالم يســتلدمون ازنترن ، مقابل 

وتهوب ا  هذا الصـدد   ا  الماعة من الرجال، 29ا  الماعة من النسـاء ازنترن ، مقابل  15ال يسـتلد  سـوى 
بجمي  الجها  وـاح ة المصـلحة أن تضـمن المشـاركة التاملة للمرأة ا  مجتم  المعلوما  وإممانية حصـولها  
ر   ــاال  ألغراض التنميــة، بمــا ا  ذلــك التتنولوجيــا  الجــديــدة، وتترم على تتنولوجيــا  المعلومــا  واالتصـــــــــــــ

منظومـة األمم المتحـدة، بمـا اوهـا هوـ ة األمم المتحـدة الشــــــــــــــسن البهـا الموجـه إلى التـياـنا  المعنـية ا   هـذا ا 
األمم المتحدة للمرأة(، أن تدعم تنفوذ وروــد مســارا  العمل الواردة  للمســاواة بون الجنســون وتممون المرأة )هو ة
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ا  الو اع  اللتامية للقمة العالمية لمجتم  المعلوما  عن اري  تعزيز التركوز على المســـــاواة بون الجنســـــون 
عمليا  اتلاذ القرارا  المتصـــــلة   مون المرأة، وتؤكد من جديد االلتزا  بضـــــمان المشـــــاركة التاملة للمرأة ا وتم

 بتتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال ؛

تنفوـذ نتـاعا القمـة العـالميـة لمجتم  المعلومـا  على الصــــــــــــــعوـد ازقليم  بتيســــــــــــــور    تالحظ - 21 
تقرير األمون العــا  عن التقــد  المحرز ا  تنفوــذ نتــاعا القمــة   اللجــان ازقليميــة، على النحو الم حظ ا  من

 العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها على الصعودين ازقليم  والدول ؛

وــــــــــنادي  األمم المتحدة وبرامجها والوكاال  المتلصــــــــــصــــــــــة على ازســــــــــها ،    تشيييييييج  - 22 
العالمية لمجتم  المعلوما ، وتشــــــــــــدد على  نطاق واليته وخطته االســــــــــــتراتيجية، ا  تنفوذ نتاعا القمة ا  كل

 أهمية تواور موارد كافية ا  هذا الصدد؛

، على النحو المبون ا  الو يقــة 2025تمــديــد واليــة منتــدى إدارة ازنترنــ  حتى عــا     تقر - 23 
ة لمجتم  اللتامية ل جتماخ الرفي  المسـتوى للجمعية العامة بشـسن االسـتعراض العا  لتنفوذ نتاعا القمة العالمي 

 المعلوما ؛

بسهمية منتدى إدارة ازنترن  وواليته باعت اره منتدى للحوار بون أوــحاب المصــلحة    تسييل   - 24 
ــتى، على النحو الوارد ا  الفقرة  ــاعل شـــــــــ ــسن مســـــــــ ــسن مجتم    72المتعددين بشـــــــــ من برناما عمل تونس بشـــــــــ

ازنترن ،  المعلوما ، بما ا  ذلك المناقشة بشسن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعناور الرعيسية ا  إدارة  
وتطلـب إلى األمون العـا  أن يواوـــــــــــــــل، ا  إاـار عمليـة ازب غ الت  يقو  بهـا ســــــــــــــنويـا عن التقـد  المحرز 

تنفوذ نتاعا القمة العالمية لمجتم  المعلوما  ومتابعتها على الصــــعودين ازقليم  والدول ، تقديم معلوما   ا 
الفري  العامل المعن  بلدخال تحســونا  على منتدى التقد  المحرز ا  تنفوذ التووــيا  الواردة ا  تقرير   عن

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

ضــــــرورة تعزيز مشــــــاركة الحموما  والجها  وــــــاح ة المصــــــلحة من جمي  البلدان   تؤكد - 25 
دارة ازنترن ، وتدعو ا  هذا الصـــــدد الدول  النامية، وال ســـــيما أقل البلدان نموا، ا  جمي  اجتماعا  منتدى إ

األعضـــــاء وســـــاعر الجها  المعنية وـــــاح ة المصـــــلحة إلى دعم مشـــــاركة الحموما  وجمي  الجها  األخرى  
 واح ة المصلحة من البلدان النامية ا  المنتدى نفسه وا  االجتماعا  التحضورية؛

ــة اللجنة  عمل الفري  العامل المعن  بتعزيز التعاون ال تالحظ - 26  ذع أنشـــــــــــــ  من قبل رعاســـــــــــ
،  70/125المعنية بتســلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية، على نحو ما البته الجمعية العامة ا  قرارها  
رناما عمل من أجل وضـــــــــ  تووـــــــــيا  عن كيوية مواوـــــــــلة تنفوذ التعاون المعزز على النحو المتوخى ا  ب 

تونس، وت حظ أيضـــا أن الفري  العامل كفل مشـــاركة الحموما  وســـاعر الجها  وـــاح ة المصـــلحة مشـــاركة 
 كاملة، ال سيما من البلدان النامية، م  مراعاة جمي  آراعها وخبراتها المتنوعة؛

ــبتمبر    تالحظ  ي يييييا - 27  ــة اجتماعا  فيما بون أيلول/ســــــ   2016أن الفري  العامل عقد خمســــــ
ناقش خ لها مدخ   الدول األعضــــــــاء والجها  األخرى وــــــــاح ة المصــــــــلحة،   2018انون الثان /يناير  وك

 ؛70/125حس ما ين  عليه قرار الجمعية العامة 

_________________ 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/67/65
https://undocs.org/ar/A/67/65/Corr.1
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تاملة الذع يتضـــــمن إحاال  إلى النصـــــوأل ال  ( 13) إلى تقرير رعاســـــة الفري  العامل  تشيييير - 28 
لجمي  المقترحا  وازســهاما ، وتعرب عن امتنانها للرعاســة وجمي  المشــاركون الذين قدموا مدخ   وأســهموا 

 ا  عمل الفري  العامل؛

بــالتقــد  الجوــد الــذع أحرزه الفري  العــامــل ا  العــديــد من المجــاال  وبمــا يبــدو أنــه    ترحيب - 29 
بونما ال يزال اخت ف كبور ا  اآلراء قاعما بشـــــــسن عدد  تواا  ناشـــــــ  ا  اآلراء فيما يتعل  ب عأ المســـــــاعل،

المسـاعل األخرى، وتسسـس ا  هذا الصـدد ألنه لم يتسـن للفري  العامل التووـل إلى اتفاق بشـسن تووـيا   من
 تتعل  بسبل المض  قدما ا  تنفوذ التعاون المعزز على النحو المتوخى ا  برناما عمل تونس؛

لتعاون ا  المســتقبل لتممون الحموما  بقدر متســاو من االضــط خ  بسهمية تعزيز ا  تسييل   - 30 
بسدوارها ومســؤولياتها فيما يتعل  بقضــايا الســياســة العامة الدولية المتصــلة بازنترن ، وت حظ أن هنات حاجة  

ز على النحو المتوخى ا  برناما عمل تونس؛  الستمرار الحوار والعمل على تنفوذ التعاون المعزم

ــلحة بالمنتديا  واللبرا    تشيييييج  - 31  ــاح ة المصــــــ ــتعانة جمي  الجها  المعنية وــــــ على اســــــ
المتاحة داخل هو ا  األمم المتحدة ذا  الصــــــــــــلة، مثل اللجنة المعنية بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض  

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

ووــــــول إلى التتنولوجيا  واللدما  الميســــــرة والمو وقة ال يزال يشــــــمل بسن عد  التسييييل    - 32 
ــيما البلدان األاريوية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية  تحديا حاســـــــــــــما ا  العديد من البلدان النامية، ال ســـــــــــ

بحاال  نزاخ،  الســــاحلية، والدول الجزرية الصــــغورة النامية، والبلدان المتوســــطة الدخل، والبلدان الت  تمر  غور
بـــذل   ــسنـــه ين غ   ــد النزاخ، والبلـــدان المتضــــــــــــــررة من التوارث الطبيعيـــة، وبـ ــا بعـ والبلـــدان الت  تمر بمرحلـــة مـ

الجهود للفأ أســــعار تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــاال  واالتصــــال باســــتلدا  تقنية النطاق العريأ،  كل
ل ح  والتطوير ونقل التتنولوجيا وا  شـــــرٌو م  مراعاة أن األمر قد يتطلب م ادرا  موجهة، بوســـــاعل منها ا

 متف  علوها، من أجل حفز إيجاد خيارا  أقل تتلفة زممانية االتصال ازلتترون ؛

بسن تتنولوجيا  المعلوما  واالتصــــاال  تتيح اروــــا جديدة وتطرح تحديا     ي يييا  تسيييل   - 33 
ــدان النــاميــة ا  التعــامــل جــديــدة، وبــسن  مــة ضــــــــــــــرورة ملحــة للتصـــــــــــــــدع للعو ــا  التبرى الت  تواجه هــا البل

التحتية  التتنولوجيا  الجديدة والحصـــــول علوها، من قبول عد  توار بو ة مواتية وعد  كفاية الموارد والبنى م 
ــلة بملتية التتنولوجيا  ــاعل المتصــ ــتثمار والقدرة على االتصــــال ازلتترون ، وكذلك المســ والتعليم والقدرا  واالســ

التتنولوجيا، وتح  ا  هذا الصدد جمي  أوحاب المصلحة على النظر ا  ضمان ووض  المعايور وتداقا  
ــاعل التنفوذ التافية، بما ا  ذلك تعزيز بناء قدرا  البلدان النامية،  تواور التمويل المناســـب للتنمية الرقمية ووسـ

 اة؛سيما أقل البلدان نموا، من أجل تهو ة مجتم  متممن رقميًا واقتصاد يقو  على المعر  وال

بضـرورة تسـلور إممانا  تتنولوجيا  المعلوما  واالتصـاال  بووـفها أدوا   تسيل   كذل    - 34 
حاســـــــــــمة مســـــــــــاعدة ا  تحقو  التنمية المســـــــــــتدامة وتدارت الفجوا  الرقمية، وتؤكد أنه ين غ  إي ء االعت ار 

وخطة عمل  2030خطة عا  الواجب لبناء القدرا  بما يتيح االســــــــــتلدا  المثمر لهذه التتنولوجيا  ا  تنفوذ  
 ؛( 14) أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدول  الثال  لتمويل التنمية

_________________ 

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (13) 

 ، المرا .69/313القرار  (14) 

https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.3
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ــاس متون لبـناء القـدرا  ا  مجـال تتنولوجـيا    تالحظ - 35  ــاء أســــــــــــ أـنه، على الرغم من إرســــــــــــ
المعلوما  واالتصــــــــــاال  ا  العديد من المجاال  المتعلقة ببناء مجتم  المعلوما ، ال يزال من الضــــــــــرورع 

البلدان  لمواوـــــلة بذل الجهود لمواجهة التحديا  الراهنة، وال ســـــيما التحديا  الت  تواجهها البلدان النامية وأق
نموا، وتوجه االنت اه إلى التس ور ازيجاب  لتوسي  نطاق تنمية القدرا  ليشمل المؤسسا  والمنظما  والتيانا  

 المعنية بالمساعل المتصلة بتتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  وبلدارة ازنترن ؛

ا، ا  التصــــدع للتحديا  بسهمية مســــاعدة البلدان النامية، وال ســــيما أقل البلدان نمو   تسيييل   - 36 
ــتلدا  ازنترن  والتجارة ازلتترونية من أجل تطوير قدراتها ا  مجال التجارة   واغتنا  الفرأل فيما يتعل  باســـــــــ

 الدولية، من بون أمور أخرى؛

بسهمية التدا  الحر للمعلوما  والمعراة، وذلك ا  الوق  الذع تشـــــــهد فيه  تسيييييل    ي يييييا   - 37 
المعلوما  الموزعة عبر العالم زيادة ويمتســـــــــب فيه االتصـــــــــال دورا مهما، وتعترف بسن مماســـــــــب كبورة كمية 

ــل تعميم تتنولوجيا   ا  ــر  ا  بلدان كثورة بفضـ ــتدامة قد تيسـ ــال ازلتترون  والتنمية المسـ القدرة على االتصـ
، وحفز المنااسة، ووض  قواعد المعلوما  واالتصاال  ا  المناها الدراسية، واتح باب الووول إلى البيانا 

ــفافية والقدرة على التنبؤ واالســـــــــتق ل وعد  التمووز، واعتماد التناســـــــــب  تنظيمية ونظم قانونية قاعمة على الشـــــــ
ــراكا  بون القطاعون العا   ا  ــور الشــــــ ــول إلى التمويل، وتيســــــ ــو  التراخي ، والووــــــ ــراعب ورســــــ ارض الضــــــ

دين، واســتراتيجيا  الربا بالنطاق العريأ على المســتويون  واللاأل، والتعاون بون أوــحاب المصــلحة المتعد
الوان  وازقليم ، وتحقو  التفاءة ا  تلصـــــــــــي  ايف الترددا  الراديوية، واعتماد نماذج تقاســـــــــــم الهياكل 

 األساسية، والعمل بالنُّها األهلية، وتواور مراا  إتاحة الووول إلى عامة الجمهور؛

مواوــــــلة إي ء االهتما ، على ســــــبول األولوية، لهدف    بجمي  أوــــــحاب المصــــــلحة  تهيب - 38 
الفجوا  الرقمية، بملتلس أشـــــمالها، وتنفوذ اســـــتراتيجيا  ســـــليمة تســـــهم ا  تطوير الحمومة ازلتترونية،   ســـــد

ــاال ،  ــا  وتطبيقا  مرا ية للفقراء فيما يتعل  بتتنولوجيا المعلوما  واالتصــــ ــياســــ ــلة التركوز على ســــ ومواوــــ
الووـــــــول إلى شـــــــ ما  النطاق العريأ على مســـــــتوى القاعدة الشـــــــعبية، بهدف تضـــــــوو  ا  ذلك إتاحة  بما

 الفجوا  الرقمية بون البلدان وداخلها  م بناء مجتمعا  المعلوما  والمعراة؛

ــاعدة  تالحظ - 39  ــلمم بسن المســــــ االلتزاما  المنصــــــــوأل علوها ا  خطة عمل أديس أبابا، وتســــــ
تساهم  الميسرة األخرى لفاعدة تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  يممن أن  ازنماعية الرسمية والتداقا  المالية

ــتثمار العا   ــيما حو  تســــــتطي  هذه التداقا  أن تحد من ملاار االســــ بقدر كبور ا  النتاعا ازنماعية، وال ســــ
 واللاأل، وأن تزيد من استلدا  تلك التتنولوجيا  ا  تعزيز الحوكمة الرشودة وجم  الضراعب؛

جمي  أوـــــــــحاب المصـــــــــلحة المعنوون إلى تقديم دعم أكثر شـــــــــموال للبلدان المتللفة    تدعو - 40 
ركب االقتصــــــــــــاد الرقم  من أجل تقلي  الفجوا  الرقمية، وتعزيز البو ة التممونية الدولية من أجل خل    عن

 الويمة وبناء القدرا  ا  القطاعون اللاأل والعا ؛

وها اســـــــــتثمارا  القطاخ اللاأل ا  البنى التحتية باألهمية الحاســـــــــمة الت  تتتســـــــــ تسييييييل     - 41 
لتتنولوجيا المعلوما  واالتصــــــاال  وا  مضــــــامونها وخدماتها، وتشــــــج  الحموما  على وضــــــ  أار قانونية 
ــراكا  بون القطاعون العا  واللاأل   ــا أهمية الشـ ــتثمار واالبتتار، وتدرت أيضـ ــ  إلى زيادة االسـ وتنظيمية تفضـ

 ووول للجمي ، وساعر النُّها المؤدية إلى تحقو  هذه الغاية؛واستراتيجيا  تواور ارأل ال



 A/RES/76/189 تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدامة 

 

14/14 21-19246 

 

بعقد المنتدى الســــــنوع الســــــادس للمجلس االقتصــــــادع واالجتماع  المعن  بمتابعة   ترحب - 42 
ــيا  متف  علوها على الصــــــــــعود الحموم   ــتنتاجا  وتووــــــــ تمويل التنمية، وتحيا علما بما نتا عنه من اســــــــ

مزـيد من التقـد  ا  عملـية المـتابعـة، وترحـب ـبالعمـل الـذع تضــــــــــــــطل  ـبه ارقـة  ، وتتطل  إلى تحقو   ( 15) الـدول 
العمل المشتركة بون الوكاال  المعنية بتمويل التنمية، والتقد  المحرز ا  تشغول العناور الث  ة آللية تيسور 

ــلور ا ــلحة المعن  بتســــــ ــحاب المصــــــ ــة للمنتدى المتعدد أوــــــ ــادســــــ ــنوية الســــــ لعلم التتنولوجيا، وعقد الدورة الســــــ
 والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية المستدامة؛

بعــد  ترت أحــد خلس الركــب   2030االلتزا  الوارد ا  وــــــــــــــميم خطــة عــا     تؤكيد مجيددا - 43 
والتعهد باتلاذ مزيد من اللطوا  الملموسـة لدعم األشـلاأل الذين يعيشـون أوضـاعا هشـة وأشـد البلدان ضـعفا 

 شد تللفا عن الركب؛والووول أوال إلى من هم أ

بالدور الها  لتتنولوجيا المعلوما  واالتصـــــاال  ا  تحقو  أهداف التنمية المســـــتدامة    تقر - 44 
، وتهوب بجمي  أوــــــحاب المصــــــلحة ا  قطاخ  19- وتحقو  انتعاش مســــــتدا  وشــــــامل وواود من جاعحة كواود 

مم المتحـدة، أن يراعوا تمـامـا اآلـ ار تتنولوجـيا  المعلومـا  واالتصــــــــــــــاال ، بمـا ا  ذـلك الحمومـا  ومنظومـة األ 
ــادية الناجمة عن جاعحة كواود  ــياق تعزيزهم لجهودهم الرامية إلى ســــد   19- الصــــحية واالجتما ية واالقتصــ   ا  ســ

الفجوا  الرقمـية داخـل البـلدان المتـقدـمة النمو والبـلدان الـنامـية وفيـما بونـها، م  إي ء اهتـما  خـاأل ألشــــــــــــــد الـناس  
لنسـاء والفتيا ، وضـمان الربا المو وق بازنترن  بسسـعار معقولة وتعزيز إممانية الووـول  اقرا وضـعفا، وكذلك ا 

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

،  ( 16) “المشـــــــــــتركةخطتنا  ”تحيا علما بتووـــــــــــيا  األمون العا ، الواردة ا  تقريره المعنون   - 45 
لتحســـــــــون التعاون الرقم  بفية ســـــــــد الفجوا  الرقمية والتعجول بازســـــــــها  ازيجاب  للتتنولوجيا  الرقمية ا   

 ؛2030 لعا  المستدامة التنميةالمجتم ، بما يشمل التقد  المحرز ووب تحقو  خطة 

بعـة والســــــــــــــ عون،  إلى األمون العـا  أن يقـد  إلى الجمعيـة العـامـة ا  دورتهـا الســــــــــــــا تطليب - 46 
اري  اللجنة المعنية بتســــــــــــلور العلم والتتنولوجيا ألغراض التنمية والمجلس االقتصــــــــــــادع واالجتماع ،  عن

، وخطــة عمــل أديس  2030تقريرا عمل  المنحى عن حــالــة تنفوــذ هــذا القرار ومتــابعتــه، م  مراعــاة خطــة عــا   
ما ، والموجز الذع أعده الرعيســــــــان المشــــــــاركان أبابا، وعملية اســــــــتعراض نتاعا القمة العالمية لمجتم  المعلو 

للمنتدى المتعدد أوـــــــــحاب المصـــــــــلحة المعن  بتســـــــــلور العلم والتتنولوجيا واالبتتار ألغراض أهداف التنمية 
وسـاعر العمليا  ذا  الصـلة، ا  إاار تقريره السـنوع بشـسن التقد  المحرز ا  تنفوذ نتاعا القمة  ( 17) المسـتدامة

 معلوما  ومتابعتها على الصعودين ازقليم  والدول ؛العالمية لمجتم  ال

أن تـدرج ا  جـدول األعمـال المؤقـ  لـدورتهـا الســـــــــــــــابعـة والســــــــــــــ عون البنـد المعنون   تقرر - 47 
 تتنولوجيا  المعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية المستدامة“، ما لم ُيتف  على خ ف ذلك. ”تسلور
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