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 2018تموز/يوليه  24قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
 
 

 [(E/2018/31)التنمية  والتكنولوجيا ألغراضاللجنة املعنية بتسخري العلم توصية  على بناء]  
 

 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها - 2018/28
 

 إن المجلس االقتصادي واالجتماعي، 
 ،(1)إىل الوثائق اخلتامية للقمة العاملية جملتمع املعلومات إذ يشير 
املتعلق مبتابعة نتائج القمة  2006متوز/يوليه  28املؤرخ  2006/46إىل قراره  وإذ يشييييير  ي ييييا 

العاملية واســـــتعراض اللجنة املعنية بتســـــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وإىل الو ية املســـــندة مبوجبه 
 إىل اللجنة،
قييم التقدم احملرز املتعلق بت 2017متوز/يوليه  6املؤرخ  2017/21إىل قراره  وإذ يشييييييييير  ذل  

 يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها،
املعنون  2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعيــــــة العــــــامــــــة  وإذ يشيييييييييييير 

 ،“2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  حتويل”
 2015كانون األول/ديســــــــم    16املؤرخ  70/125اجلمعية العامة  إىل قرار وإذ يشييييييير  ي ييييييا 
الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املســـــــتوي للجمعية العامة بتـــــــعن ا ســـــــتعراض العام لتنفيذ نتائج ”املعنون 

جلمعيــة تــعكيــد رقيــة القمــة العــامليــة جملتمع  معلومــات  الــذأ أعــادت فيــه ا“ القمــة العــامليــة جملتمع املعلومــات
جامع حموره اإلنســـــان وموجه تو التنمية، يســـــتطيع كل فرد فيه اســـــتحداا املعلومات واملعار  والوصـــــول 
إليها واســـــــــــــــتخدامها وتبادرا، مبا تكعن األفراد واجملتمعات والتـــــــــــــــعوب من حتقيق كامل  اقا م يف تع ي  

حتســــــــــــــ  نوعية طيا م، وملا انطالقا من مقاصــــــــــــــد ومباد  مي ا  األمم املتحدة تنميتهم املســــــــــــــتدامة و 
_________________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3نظر ا (1) 

https://undocs.org/ar/E/2018/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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وقيمت التقدم احملرز طىت تارخيه، وطددت  ،(2)وا طرتام الكامل لإلعالن العاملي حلقو  اإلنســـان وصـــو ا
 ال غرات والتحديات وقدمت توصيات للمستقبل، 

 2017كانون األول/ديســـــــم    20املؤرخ  72/200إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشييييييير  ذل  
 بتعن تسخري تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت ألغراض التنمية، 

بتقرير األم  العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية  وإذ يحيط علما مع االرتياح 
 ،(3)ن اإلقليمي والدويلومتابعتها على الصعيدي

لألم  العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية على دوره يف املســـــــاعدة  عن تقديرهوإذ يعرب  
 على ضمان إجناز التقرير اآلنف الذكر يف موعده،

عقد الدورة الرابعة عتـــــرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف نريو   وإذ يالحظ مع التقدير 
مــافيكيــانو نريو : من القرار إىل الفعــل: ”، ووثيقتهــا اخلتــاميــة املعنونــة 2016متوز/يوليــه  22إىل  17من 

 ،(4)“التحّرك يف اجتاه بيئة اقتصادية عاملية شاملة للجميع ومنصفة ختدم التجارة والتنمية

 التقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات   
 على ملا؛وحيث  70/125بالتنفيذ التام لقرار اجلمعية العامة  يرحب - 1 
باإلســـــــــــــــهـامات البنـاءة واملتنوعة املقـدمة من  يع أصـــــــــــــــحـاب املصـــــــــــــــلحة يف  يرحب - 2 

 ؛(1)ا ستعراض العام للتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
بــــالتنفيــــذ التــــام لنتــــائج القمــــة العــــامليــــة جملتمع املعلومــــات ورقيـــة التزاميييه  يعييييد تييي  ييييد - 3 

 ؛2015ا ستعراض العترأ للقمة العاملية ملا بعد عام 
بســـــــــــــــد الفجوات  70/125لعامة ا لت ام املتعهد به يف قرار اجلمعية ا يؤ د من جديد - 4 

الرقمية ب  البلدان وداخلها، مبا يف ملا الفجوة الرقمية ب  اجلنســــــــــ ، من خالل بذل اجلهود الرامية إىل 
توي املتعدد حتســــــــــــ  الرتابى والقدرة على حتمل التكلفة وإمكانية احلصــــــــــــول على املعلومات واملعار  واحمل

اللغات واملهارات الرقمية ومهارات اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية، مع التســــــليم بالتحديات احملددة اله تواجه 
 األشخاص موأ اإلعاقة وموأ ا طتياجات اخلاصة والفئات اله تعاين من طالة الضعف؛

على مواءمة وثيقة ب  عملية القمة العاملية وخطة التنمية املســــــــــــــــتدامة  يشييييييييييييجع - 5 
عام عامة (5)2030 ل يه قرار اجلمعية ال ، إم ي ز املســـــــــــــــــا ة التـــــــــــــــــاملة 70/125، وفقا ملا دعا إل

دامة والقضــــاء على الفقر، ويالط  أن لتكنولوجيا املعلومات وا تصــــا ت يف أ دا  التنمية املســــت
الوصـــــول إىل تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــا ت أصـــــب  أيضـــــا مؤشـــــرا من مؤشـــــرات التنمية وتطلعا 

 ماته؛ إمنائيا يف طد

_________________ 

 (.3-ألف )د 217قرار اجلمعية العامة  (2) 
 (3) A/73/66-E/2018/10. 
 (4) TD/519/Add.2  وTD/519/Add.2/Corr.1. 
 .70/1قرار اجلمعية العامة  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
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/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/73/66-E/2018/10
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2/Corr.1
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ه أ يؤ د من جديد - 6  ســـــــــــــــيكون ر ن زيـادة  2030ن النجـا  يف حتقيق خطـة عـام فهمـه
 فرص الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت؛ 

بعن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وا تصـــــا ت عنصـــــر أســـــاســـــي لتحقيق  يسييييلم - 7 
 د  تعميم التكنولوجيا الرقمية وبعن الفجوات الرقمية قائمة ب  فئات الدخل والفئات العمرية واملواقع 

، اله  د  إىل 2030ج من خطة عام -9الت امه بالغاية  يتــــــــــــري إىلاجلغرافية وب  اجلنســــــــــــ ، ولذلا 
حتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصــــــــــول على تكنولوجيا املعلومات وا تصــــــــــا ت، وتســــــــــعى إىل توفري فرص 

، ويالط  يف  ذا الصــــدد 2020الوصـــــول التـــــامل وامليســـــور إىل اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا  لول عام 
: برنامج عمل عاملي لتنمية ا تصـــــــــــــــا ت/تكنولوجيا املعلومات 2020يف  أ ية برنامج عمل التوصـــــــــــــــيل

 وا تصا ت يف العامل؛
بتطور تكنولوجيا املعلومات وا تصــــــــا ت وانتتــــــــار ا بتــــــــكل ملحو ، بفضــــــــل يرحب  - 8 

إســــــــــهامات القطاع  العام واخلاص، طيث انتتــــــــــرت يف  يع أركان املعمورة تقريبا، و يعت فرصــــــــــا جديدة 
ل ا جتماعي، وأفســـــحت اجملال لظهور منامج أعمال جتارية جديدة، وأســـــهمت يف النمو ا قتصـــــادأ للتفاع

 والتنمية يف سائر القطاعات، ويالط  يف الوقت ماته التحديات الفريدة والناشئة املتصلة بتطور ا وانتتار ا؛
قمية ب  اســـــــــــــــتمرار وجود فجوات رقمية كبرية، من قبيل الفجوة الر  مع القلق يالحظ - 9 

البلدان وداخلها وب  النسـاء والرجال، و ي فجوات يتع  معاجلتها من خالل إجراءات منها تع ي  بيئات 
الســــــــياســــــــات التمكينية والتعاون الدويل خلف  التكلفة وإتاطة فرص ا ســــــــتفادة والت قيف وبناء القدرات 

ويل املالئم، ويعرت  بعن  ناك فجوة ب  والتعدد اللغوأ واحملافظة على الرتاا ال قايف وا ســـــــــــــــت مار والتم
اجلنســـــ  كج ء من الفجوات الرقمية، ويتـــــجع  يع أصـــــحاب املصـــــلحة على ضـــــمان املتـــــاركة الكاملة 
للفتيات والنســـــــــــاء يف اتمع املعلومات ووصـــــــــــول املرأة إىل التكنولوجيات اجلديدة، و  ســـــــــــيما تكنولوجيا 

 املعلومات وا تصا ت ألغراض التنمية؛
اللجنة املعنية بتســــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية على مواصــــــلة إيالء  يشييييجع - 10 

 ا عتبار الواجب ألثر التغريات التكنولوجية السريعة الرئيسية على حتقيق أ دا  التنمية املستدامة يف إ ار
ــــة العــــامــــة  ــــاطــــة، وفقــــا لقرار اجلمعي ــــات واملوارد املت  كــــانون األول/  22املؤرخ  72/242كــــل  من الو ي

 ؛ 2017 ديسم 
، الذأ أعلنته 2018أيار/مايو  3با طتفال باليوم العاملي حلرية الصـــــــــحافة يف  يرحب - 11 

 اجلمعية العامة، والذأ يُنظم بقيادة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم وال قافة؛
با طتفال باليوم العاملي لالتصـــــا ت واتمع املعلومات، الذأ حُيتفل به   ي ييييا يرحب - 12 
 أيار/مايو، والذأ يُنظم بقيادة ا حتاد الدويل لالتصا ت؛  17سنويا يف 
التنفيذ اجلارأ لنتائج القمة العاملية، مع التتـــــــــــديد على وجه اخلصـــــــــــوص على  يالحظ - 13 

ه، واألدوار اله تؤديها يف  ذا الصـــــــدد الوكا ت الرائدة تعدد اجلهات صـــــــاطبة املصـــــــلحة اله تضـــــــطلع ب
رة ملســــــــارات العمل، وأدوار اللجان اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية  ســــــــتعراض نتائج القمة  بوصــــــــفها ميســــــــع
العاملية وفريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات، ويعرب عن تقديره لدور اللجنة املعنية بتسخري العلم 

تكنولوجيا ألغراض التنمية يف تقدمي املسـاعدة إىل اجملل  ا قتصـادأ وا جتماعي بوصـفه جهة التنسيق وال
 لعملية متابعة القمة العاملية على نطا  املنظومة؛
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بقيمة ومبدأ التعاون واملتـــــــــــــاركة فيما ب  أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة املتعددين اللذين  يقر - 14 
بوضـــــو ، ويالط   2030بدايتها، واللذين تســـــلعم مما خطة عام  اتســـــمت مما عملية القمة العاملية منذ

أن العديد من األنتـــطة اله تدعم أ دا  القمة العاملية وأ دا  التنمية املســـتدامة فرأ تنفيذ ا من قبل 
احلكومـــات، واملنظمـــات الـــدوليـــة، والقطـــاع اخلـــاص، واجملتمع املـــدين، واألوســـــــــــــــــا  األكـــادتيـــة والتقنيـــة، 

 اجلهات؛ يما ب  أصحاب املصلحة املتعددين، وفقا ألدوار ومسؤوليات كل جهة من تلاوالتراكات ف
أ ية التعاون املستمر ب  عملية متابعة واستعراض مؤمتر القمة العاملي وآلية تيسري  يؤ د - 15 

ا بتكار التكنولوجيا، مبا يف ملا املنتدي املتعدد أصــــــحاب املصــــــلحة املعين بتســــــخري العلم والتكنولوجيا و 
 ألغراض أ دا  التنمية املستدامة التابع را، ويتجع على  ذا التعاون؛

بتقارير العديد من كيانات األمم املتحدة املقدمة كإســــــــــــهام يف إعداد التقرير  يحيط علما - 16 
واملنتـــــورة الســـــنوأ لألم  العام لألمم املتحدة إىل اللجنة املعنية بتســـــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 

، 2007متوز/يوليه  25املؤرخ  2007/8على املوقع التــــــبكي للجنة مبوجب التكليف الوارد يف قرار اجملل  
 ويتري إىل أ ية التنسيق بتكل وثيق ب  امليسرين الرئيسي  ملسارات العمل وأمانة اللجنة؛

رته اللجان اإلقليمية، تنفيذ نتائج القمة العاملية على الصعيد اإلقليمي الذأ يس يالحظ - 17 
على تو ما أشـــــــــــري إليه يف تقرير األم  العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها على 

، مبا يف ملا اخلطوات املتخذة يف  ذا الصدد، ويتدد على ضرورة مواصلة (3)الصعيدين اإلقليمي والدويل
معاجلة القضـــــــــــــــايا اله  م بتـــــــــــــــكل خاص كل منطقة من املنا ق اإلقليمية، مع الرتكي  على التحديات 

حتقيق كل األ دا  وتطبيق كل املباد  اله أقر ا القمة العاملية، والعوائق اله قد تواجهها كل منطقة يف 
 مع إيالء ا تمام خاص لتسخري تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت ألغراض التنمية؛

أ ية اإلبقاء على عملية  لتنســــــــيق جهود أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين يف  ت  يد يكرر - 18 
وات فعالة، مد  تتــجيع التعاون والتــراكة فيما ب   يع أصــحاب تنفيذ نتائج القمة العاملية باســتخدام أد

املصلحة، مبا يف ملا املنظمات الدولية، وتبادل املعلومات ب  ميسرأ مسارات العمل وغري م من أصحاب 
 املصلحة، وحتديد املسائل اله يل م حتسينها ومناقتة  رائق اإلبالغ عن عملية التنفيذ عموما؛ 

ع أصحاب املصلحة على مواصلة توفري املعلومات لقاعدة بيانات التقييم اله  ي يشجع - 19 
يتعهد ا ا حتاد الدويل لالتصـــــا ت فيما يتعلق بتحقيق األ دا  اله طدد ا القمة العاملية، ويدعو كيانات 

 ا؛األمم املتحدة إىل حتديث قاعدة البيانات مبا يستجد من معلومات عن املبادرات اله تضطلع م
الضــــــــــــــرورة امللحة إلدراج التوصــــــــــــــيات الواردة يف الوثائق اخلتامية للقمة العاملية يف  يؤ د - 20 

املبــاد  التوجيهيــة املنقحــة لكي تســـــــــــــــتع  مــا أفرقــة األمم املتحــدة القطريــة يف إعــداد التقييمــات القطريــة 
نصـــــــــر لتســـــــــخري تكنولوجيا املوطدة وأ ر عمل األمم املتحدة للمســـــــــاعدة اإلمنائية، مبا يف ملا إضـــــــــافة ع

املعلومات وا تصـــــــــــــــا ت ألغراض التنمية، اله عرض فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات تقدمي 
 بتع ا؛ املساعدة
الــذأ  2006آمار/مــار   27املؤرخ  60/252إىل قرار اجلمعيــة العــامــة  يشييييييييييييير - 21 

 لبت فيه اجلمعية إىل اجملل  أن يتـــــــــــر  على متابعة نتائج مرطله جنيف وتون  من القمة العاملية 
 على نطا  املنظومة؛ 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
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مواصــــــــلة موافاة ، إىل 70/125إىل أن اجلمعية العامة دعت، يف قرار ا  يشييييييير  ي ييييييا - 22 
اجملل  بـالتقـارير الســـــــــــــــنويـة املتعلقـة بتنفيـذ نتـائج القمـة العـامليـة، عن  ريق اللجنـة املعنيـة بتســـــــــــــــخري العلم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية، ويؤكد من جديد دور اللجنة، على النحو املنصـــــــــــــــوص عليه يف قرار اجملل  

التنســـــــــيق املعنية باملتابعة على نطا  املنظومة،  ، يف تقدمي املســـــــــاعدة إىل اجملل  باعتباره جهة2006/46
 وخباصة استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية وتقييمه؛

جبميع الدول أن تتخذ، يف إ ار بناء اتمع املعلومات، خطوات لتفادأ اختام أأ  يهيب - 23 
تحدة ويعو  حتقيق التنمية ا قتصـــــــــادية وا جتماعية تدبري انفرادأ   يتوافق مع القانون الدويل ومي ا  األمم امل

 لسكان البلدان املتضررة بصورة تامة وحتس  أطوارم، ولالمتناع عن اختام أأ تدبري من  ذا القبيل؛
بعن النمو الســــريع احلاصــــل يف إمكانية احلصــــول على  واتف حممولة وا ســــتفادة  يرحب - 24 

يعين أنـــه ينبغي لنحو ثل ي ســــــــــــــكـــان العـــامل أن يكونوا قـــادرين على  2005من النطـــا  العري  منـــذ عـــام 
يف املائة من ســـكان العامل يعيتـــون ضـــمن  95ا ســـتفادة من تكنولوجيا املعلومات وا تصـــا ت، وأن نســـبة 

 يف املائة 48ليون منهم اشرتاكات يف  واتف خلوية، وأن نسبة ب 7.74شبكة للهاتف اخللوأ، لدي  نطا 
وتتع ز قيمة  ذا التقدم ؛ من سكان العامل يستخدمون اإلنرتنت، انسجاما مع أ دا  مؤمتر القمة العاملي

والتعليم واألعمال  باســـــــــــــــتحداا اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية واجلوالة يف اا ت الصـــــــــــــــحة وال راعة
التجارية واخلدمات اإلمنائية واملالية واحلكومية واملتــــــاركة املدنية واخلدمات املتعلقة باملعامالت، األمر الذأ 

 يوفر إمكانات  ائلة لتطوير اتمع املعلومات؛
أن تكنولوجيــا املعلومــات وا تصـــــــــــــــــا ت غري متــاطــة بتكلفــة  يالحظ مع بييالا القلق - 25 

يد من البلدان النامية وأن اآلمال املعقودة على العلم والتكنولوجيا، مبا يف ملا تكنولوجيا ميســـــــــــــــورة للعد
املعلومات وا تصـــــــــا ت، مل فد بعد معظم الفقراء ســـــــــبيال إىل حتقيقها، ويتـــــــــدد على ضـــــــــرورة تســــــــخري 

ولوجيا الرقمية على التكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــــــــا ت، وتع ي  مهارات اإلملام بالتكن
 تو فعال لسد الفجوت  الرقمية واملعرفية؛

بعن تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت تتي  فرصا جديدة وتطر  حتديات جديدة،  يسّلم - 26 
وبــعن  نــاك ضــــــــــــــرورة ملحــة للتصـــــــــــــــدأ للعقبــات الك ي اله تواجههــا البلــدان النــاميــة يف احلصــــــــــــــول على 

يل عدم توفر بيئة مؤاتية وعدم كفاية املوارد وارياكل األســـــــــــــــاســــــــــــــية والتعليم التكنولوجيات اجلديدة، من قب
والقدرات وا ست مار والرتابى واملسائل املتصلة مبلكية التكنولوجيا ومعايري ا وتدفقها، ويهيب يف  ذا الصدد 

تع ي  بناء قدرا ا جبميع أصــــــــحاب املصــــــــلحة توفري موارد كافية للبلدان النامية، و  ســــــــيما أقل البلدان منوا، و 
 املعرفة؛  ونقل التكنولوجيا واملعار  إليها، وملا من أجل إفاد اتمع متمكن رقميا واقتصاد يقوم على

بالنمو السريع يف الوصول إىل التبكات مات النطا  العري ، وخباصة يف  يسلم  ي ا - 27 
لفجوات الرقمية املت ايدة يف اا ت توافر البلدان املتقدمة النمو، ويؤكد على احلاجة امللحة إىل التصـــــــدأ ل

 ذه التــــــــــبكات والقدرة على حتمل تكاليفها وجودة الوصــــــــــول إليها واســــــــــتخدامها داخل البلدان املرتفعة 
واملتوسطة واملنخفضة الدخل واملنا ق األخري ويف ما بينها، مع الرتكي  بوجه خاص على دعم أقل البلدان 

 لنامية والقارة األفريقية؛ منوا والدول اجل رية الصغرية ا
بعن ا نتقال إىل بيئة لالتصــــــــــــا ت تســــــــــــود ا األجه ة احملمولة حُيد ا  يسيييييييييلم  ذل  - 28 

تغيريات كبرية يف منامج األعمال اله يتبعها متـــغلو التـــبكات يف تســـيري أعمارا وبعن ملا يتطلب إعادة 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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تفكري جذرية يف الطر  اله يســـــــــــتخدم ما األفراد واجملتمعات التـــــــــــبكات واألجه ة ويف ا ســـــــــــرتاتيجيات 
 احلكومية ويف سبل استخدام شبكات ا تصا ت لتحقيق أ دا  التنمية؛ 

بعن تكنولوجيا املعلومات وا تصــــــــــــا ت وتطبيقا ا   ت ال غري متاطة أو غري  يسيييييييييلم - 29 
بية السكان يف العديد من البلدان النامية، وخباصة ملن يعيتون يف املنا ق الريفية، رغم ميسورة التكلفة لغال

 كل التطورات والتحسن امللحو  يف بع  النواطي؛
بعن عدد مســـــــــتخدمي اإلنرتنت يف ت ايد، وبعن الفجوة الرقمية والفجوة  يسيييييييلم  ي يييييييا - 30 

املعرفية تتحو ن أيضــا يف بع  احلا ت من طيث  ابعهما من فجوة يف إمكانية توفر اإلنرتنت إىل فجوة 
يف نوعية الوصــول إىل اإلنرتنت واملعلومات واملهارات اله تكن للمســتخدم  احلصــول عليها والفائدة اله 
تكن أن فنو ا منها، ويســــــــــلم يف  ذا الصــــــــــدد بضــــــــــرورة من  األولوية  ســــــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات 
وا تصـــــــــــــــا ت باتباع  ج ابتكارية، مبا فيها النهج القائمة على تعدد أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة، يف إ ار 

 اسرتاتيجيات التنمية على الصعيدين الو ين واإلقليمي؛ 
األ ية احليوية للتعدد اللغوأ واحملتوي احمللي يف اتمع يف  ذا الصـــــدد على يشييييدد  - 31 

املعلومات، وحيث  يع أصــــحاب املصــــلحة على تتــــجيع إنتــــاء مضــــمون تربوأ وثقايف وعلمي على 
اإلنرتنت والتعكد من أن  يع  إىلمن أجل تع ي  جودة الوصــــــــول  ،الوصــــــــول إليهوتتــــــــجيع اإلنرتنت 

عن نفسـها والوصول إىل اإلنرتنت بكل اللغات، مبا فيها لغات التـعوب وال قافات قادرة على التعبري 
 األصلية؛ التعوب
وإنتـــاء  يكل أســـاســـي مرن يف  بع ية بناء القدرات البتـــرية و يئة بيئة مؤاتيةيسيييلم  - 32 

اال تكنولوجيا املعلومات وا تصـــا ت، فضـــال عن تع ي  التـــراكات ب  أصـــحاب املصـــلحة املتعددين 
ومســـــــــــــــــاعــدة البلــدان يف مــا تبــذلــه من جهود من أجــل تع ي  الــدور التمكيين الــذأ تؤديــه تكنولوجيــا 

ط  عقــده املؤمتر العــاملي لتطوير املعلومــات وا تصـــــــــــــــــا ت لتحقيق أ ــدا  التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة، ويال
تســــخري تكنولوجيا املعلومات ”يف إ ار املوضــــوع العام  2017ا تصــــا ت الســــلكية والالســــلكية لعام 

 تترين األول/ 20إىل  9يف بوين  آير  يف الفرتة من “ وا تصا ت لتحقيق أ دا  التنمية املستدامة
 ؛2017أكتوبر 
حتقيق أقصـــــى قدر من املكاســـــب اإلمنائية من التجارة  على مواصـــــلة الرتكي  على يحث - 33 

اإللكرتونية، ع  مبادرة توفري التجارة اإللكرتونية للجميع، اله توفر  جا جديدا لتنمية التجارة من خالل 
املباد ت اإللكرتونية عن  ريق متك  البلدان النامية من أن جتد بســـهولة أك  الطريقةه الصـــحيحة للتعامل 

د املساعدة التقنية من أجل بناء القدرات يف اال ا ستعداد للتجارة اإللكرتونية وعن  ريق متك  مع توري
 اجلهات املاتة من تكوين صورة واضحة عن ال امج اله تكنها أن متورا؛ 

ذ  يسيييييييييييل م - 34  يف  ــــذا الصــــــــــــــــــدد بــــعن مؤمتر األمم املتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة أ لق ونفـــّ
يعة ملســــتوي اســــتعداد أقل البلدان منوا للتجارة اإللكرتونية بالتعاون مع جهات ماتة ا ســــتقصــــاءات الســــر 

ومنظمات أخري، لغرض التوعية بالفرص املتاطة والتحديات املاثلة فيما يتعلق بتسخري التجارة اإللكرتونية 
 يف أقل البلدان منوا؛
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كومي الـــدويل املعين بـــالتجـــارة بعقـــد الـــدورت  األوىل وال ـــانيـــة لفريق اخل اء احل يرحييب - 35 
فريق اخل اء  اله اعتمد ابالتوصـــيات الســـياســـاتية املتفق عليها  وحييى علمااإللكرتونية وا قتصـــاد الرقمي، 

 ؛ (6)يف  ات  الدورت احلكومي الدويل 
بالتقرير العاملي للجنة النطا  العري  املعنية بالتنمية املســـــــــــــــتدامة املعنون  يحيط علما - 36 

، ويالط  مع : تقنيــة النطــا  العري  حتف  التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة2017طــالــة تقنيــة النطــا  العري  لعــام 
ا  تمام اجلهود اله تواصل جلنة النطا  العري  بذرا لتع ي  الدعوة على مستوي رفيع من أجل  يئة بيئة 

خطى و نية للربى  مؤاتية للرتابى على مســــــتوي النطا  العري ، وعلى وجه اخلصــــــوص عن  ريق وضــــــع
بالنطا  العري  وإقامة شــــــــــــراكات ب  القطاع  العام واخلاص لكفالة التصــــــــــــدأ للتحديات اله تنطوأ 

 عليها خطة التنمية بالقوة املناسبة إلطداا أثر وبالتعاون مع  يع أصحاب املصلحة؛ 
 “خرربى النصف اآل”لدعم  2025 إعالن جلنة النطا  العري  أ دا  عام يالحظ - 37 

 بالي ؛ 3.8واملساعدة يف الربى التبكي لسكان العامل غري املوصول  باإلنرتنت البالغ عدد م 
نــه من حتقيق اخلري  يسيييييييييييلم - 38  بــعن ا قتصــــــــــــــــاد الرقمي ينطوأ على إمكــانــات  ــائلــة متكع

 ا جتماعي وتنفيذ نتائج القمة العاملية وحتقيق أ دا  التنمية املستدامة؛
ادرات العديدة اله اختذ ا مؤســــــــــــــســــــــــــــات األمم املتحدة، اله تدعم تنفيذ باملب يرحب - 39 

مســـارات عمل القمة العاملية، ويتـــجع  يع ميســـرأ مســـارات العمل على مواصـــلة العمل من أجل تنفيذ 
  ذه املسارات؛ 

بعمل برنامج املعلومات للجميع التابع ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم   ي ا يرحب - 40 
ال قافة، الذأ يهد  إىل مســـــاعدة الدول األعضـــــاء يف صـــــوغ ســـــياســـــات تســـــد الفجوة الرقمية وتضــــمن و 

 اإلنصا  يف اتمعات املعرفة؛
بالعمل الذأ قام به ا حتاد الدويل لالتصـــــا ت لدعم نتـــــر التـــــبكات   ذل   يرحب - 41 

 الالسلكية العريضة النطا  يف البلدان النامية، مبا يف ملا تدريب اخل اء احمللي ؛
بعمل منظمة األغذية وال راعة لألمم املتحدة لتع ي  تعميم التكنولوجيا الرقمية يف  يسل م - 42 

  ق دعماً للحد من الفقر ولألمن الغذائي؛أفريقيا وغري ا من املنا
 بعمل منظمة العمل الدولية بتعن أثر التغري التكنولوجي على الوظائف؛ يسل م  ي ا - 43 
عمل املرصد العاملي لنظم الصحة اإللكرتونية التابع ملنظمة الصحة  يالحظ مع التقدير - 44 

ا  ســـــــــتخدام التقنيات املتنقلة يف اال الصـــــــــحة، وتقدمي العاملية، مبا يف ملا نظره يف الطريقة اله تكن م
اخلدمات الصـــــــــحية من بُعد، والســـــــــجالت الصـــــــــحية اإللكرتونية والتعلم اإللكرتوين أن تســـــــــهم يف حتقيق 

 أ دا  التغطية الصحية للجميع؛
يف  12أن اطتمال استفادة النساء من اإلنرتنت  و أقل بنسبة  يالحظ مع بالا القلق - 45 

يف املائة، ويوجه ا نتباه إىل الفجوة  33منه لدي الرجال، وتصــل  ذه النســبة يف أقل البلدان منوا إىل  املائة
الرقمية ب  اجلنســ ، اله   ت ال قائمة ضــمن دائرة طصــول املرأة على تكنولوجيا املعلومات وا تصــا ت 

_________________ 

 (6) TD/B/EDE/1/3الفرع األول، و ، TD/B/EDE/2/4 ألف. -، الفرع األول 

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/1/3
https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/2/4
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قتصـــــادية وا جتماعية األخري، ومتتـــــيا واســـــتخدامها يف اا ت منها التعليم والعمالة واا ت التنمية ا 
من أ دا  التنمية املســـــــــتدامة املتعلق بتحقيق املســـــــــاواة ب  اجلنســـــــــ  ومتك  كل النســـــــــاء  5مع ارد  

والفتيات، يهيب بالدول األعضاء أن تتخذ  يع التدابري املناسبة،   سيما من خالل استحداا تع ي ات 
تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت ومتاركتهن يف  ذه التكنولوجيا  كبرية لت قيف النساء والفتيات يف اال

 على سبيل ا ستعمال والعمل وريادة األعمال وا بتكار والقيادة يف إنتاج احملتوي؛ 
املبادرات العديدة ارادفة إىل ســــــــــــد الفجوة الرقمية ب  اجلنســــــــــــ ، ومنها اليوم  يالحظ - 46 

تكنولوجيا املعلومات وا تصــا ت )ا حتاد الدويل لالتصــا ت(، وإ ال  الدويل ملتــاركة الفتيات يف اال 
التـــــراكة العاملية من أجل املســـــاواة ب  اجلنســـــ  يف العصـــــر الرقمي وجوائ  املســـــاواة ب  اجلنســـــ  وتعميم 

ب  مراعاة املنظور اجلنســـــــــاين يف التكنولوجيا )ا حتاد الدويل لالتصـــــــــا ت و يئة األمم املتحدة للمســـــــــاواة 
اجلنس  ومتك  املرأة(، واملؤشرات املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف وسائى اإلعالم )منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم وال قافة(، ونســــــــــاء على الصــــــــــفحة الرئيســــــــــية )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم وال قافة(، 

ة ووســــائى اإلعالم )منظمة األمم املتحدة للرتبية والدراســــة ا ســــتقصــــائية العاملية بتــــعن املســــائل اجلنســــاني
لجنة النطا  العري  واملعين بالنطا  العري  واملســــائل اجلنســــانية، لوالعلم وال قافة(، والفريق العامل التابع 

ومنتدي أفضــــــــل املمارســــــــات املعين باملســــــــائل اجلنســــــــانية والوصــــــــول التابع ملنتدي إدارة اإلنرتنت، والعمل 
منتدي القمة العاملية جملتمع املعلومات بتـــــعن املســـــائل اجلنســـــانية، وعمل البنا الدويل يف املضـــــطلع به يف 

عدد من البلدان على تع ي  الفرص املتاطة للنســـــــاء والفتيات يف اال تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــــا ت، 
 إضافة إىل عمل العديد من أصحاب املصلحة اآلخرين بتعن  ذه املسعلة؛

ا لت ام بإيالء ا تمام خاص بالتحديات الفريدة والناشـــــــــــــــئة يف اال  جديديؤ د من  - 47 
تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــا ت اله تواجه  يع البلدان،   ســـــيما البلدان النامية، على النحو املتوخى 

 ؛70/125يف الفقرات مات الصلة من قرار اجلمعية العامة 
أنه، رغم إرســـــــــــــــاء أســـــــــــــــا  مت  لبناء القدرات يف اال تكنولوجيا املعلومات  يالحظ - 48 

وا تصــــــــا ت يف العديد من امليادين املتعلقة ببناء اتمع املعلومات،   ي ال من الضــــــــرورأ مواصــــــــلة بذل 
ن النامية وأقل البلدان منوا، اجلهود ملواجهة التحديات الرا نة،   ســـــــــــــــيما التحديات اله تواجهها البلدا

ويوجه ا نتباه إىل التعثري اإلفا  لتوســـيع نطا  تنمية القدرات ليتـــمل املؤســـســـات واملنظمات والكيانات 
 املعنية باملسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات وا تصا ت وبإدارة اإلنرتنت؛

بضـــرورة الرتكي  على ســـياســـات تنمية القدرات وتقدمي دعم مســـتدام ملواصـــلة تع ي   يقر - 49 
تعثري األنتــــطة واملبادرات اله يضــــطلع ما على الصــــعيدين الو ين واحمللي مد  توفري املتــــورة واخلدمات 

 والدعم مد  بناء اتمع معلومات يتمل اجلميع حموره اإلنسان ويرك  على التنمية؛ 
اســــــــــتمرار بروز مواضــــــــــيع مســــــــــتجدة، من قبيل تطبيقات اإللكرتونيات البيئية، ظ يالح - 50 

ومســـــا ة تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــا ت يف اإلنذار املبكر، والتخفيف من آثار تغري املناخ، والتواصـــــل 
اطة ع  التبكات ا جتماعية، واستعمال تكنولوجيا الواقع ا فرتاضي واحلوسبة واخلدمات السحابية، وإت

اإلنرتنت على األجه ة احملمولة وتقدمي اخلدمات باســـــــتخدام األجه ة احملمولة، واألمن الســـــــي اين، والفجوة 
ب  اجلنســــــــــ ، وياية اخلصــــــــــوصــــــــــية على اإلنرتنت، ومتك  فئات اجملتمع الضــــــــــعيفة، وخباصــــــــــة األ فال 

 صوص؛والتباب، ويايتها، من التعرض لالستغالل واإلساءة على اإلنرتنت على اخل

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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أن اجلمعية العامة دعت يف الوثيقة اخلتامية لالســــــــــــــتعراض العام لتنفيذ  يؤ د من جديد - 51 
ويســـــلم بع ية  ،(7)مســـــارات عمل القمة العاملية إىل أن يُعقد منتدي القمة العاملية جملتمع املعلومات ســـــنويا

ســــــات اجليدة من قبل  يع أصـــــحاب املنتدي يف تع ي  التعاون والتــــــراكة وا بتكار وتبادل اخل ات واملمار 
 املصلحة يف اال تسخري تكنولوجيات املعلومات وا تصا ت ألغراض التنمية املستدامة؛

الذأ استضافه  ،2018بعقد منتدي القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  يحيط علما - 52 
ملتحدة للرتبية والعلم وال قافة وبرنامج ا حتاد الدويل لالتصــا ت وشــارك يف تنظيمه ا حتاُد ومنظمة األمم ا
 آمار/ 23إىل  19يف جنيف من  ،األمم املتحــــــدة اإلمنــــــائي ومؤمتر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة والتنميــــــة

تســـــــــــــخري تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــــــــــا ت من أجل بناء اتمعات ”، حتت موضـــــــــــــوع 2018 مار 
، ويرطب بعقد منتدي القمة العاملية جملتمع “ســــــــــتدامةاملعلومات واملعرفة من أجل حتقيق أ دا  التنمية امل

، وينوه بعملية التتاور املفتوطة اله 2019نيسان/أبريل  12إىل  8يف جنيف من  2019املعلومات لعام 
 على نطا  واسع؛ همساك ب ماماإل د  إىل كفالة املتاركة الواسعة يف املنتدي و 

كإ ار لتحديد  (8)ميســـــــرأ مســـــــارات العمل على اســـــــتخدام خطة عمل جنيف يشييييييجع - 53 
، ويالط  2030التدابري العملية  ســــتخدام تكنولوجيا املعلومات وا تصــــا ت لإلســــهام يف حتقيق خطة عام 
 املتحدة؛ مصفوفة أ دا  التنمية املستدامة للقمة العاملية جملتمع املعلومات اله وضعتها وكا ت األمم

ميســـــــــــرأ مســـــــــــارات عمل القمة العاملية على كفالة املواءمة الدقيقة مع خطة  يشييييييييجع - 54 
عـــامليـــة، وفقـــا لو يــا ــا عنـــد النظر يف ا ضـــــــــــــــطالع بـــععمـــال جـــديـــدة لتنفيـــذ نتـــائج القمـــة ال 2030 عـــام

 احلالية؛ وموارد ا
لحة من أ ية الدعوة اله وجهتها اجلمعية العامة إىل  يع أصــــحاب املصــــ يكرر ت  يد - 55 

أجل إدماج تكنولوجيا املعلومات وا تصــــا ت يف  ج تنفيذ أ دا  التنمية املســــتدامة، و لبها املوجه إىل 
كيانات األمم املتحدة اله تعمل على تيســــــــري مســــــــارات عمل القمة العاملية لكي تســــــــتعرض خططها يف 

 ؛ 2030اال اإلبالغ وخطى عملها من أجل دعم تنفيذ خطة عام 
 

 اإلنترنتإدارة 
ضــــــــــرورة أن يتابع األم  العام، عن  ريق عمليت  منفصــــــــــلت ، ما أطرزته  يعيد ت  يد - 56 

القمة العاملية من نتائج فيما يتصـــــــــــل بإدارة اإلنرتنت، أأ العملية املتوخى منها تع ي  التعاون وعقد منتدي 
 إدارة اإلنرتنت، ويسلم بعن العمليت  تكن أن تكمل إطدا ا األخري؛ 

من برنامج عمل تون  بتــــعن  72إىل  67و  37إىل  34الفقرات ت  يد  يعيد  ي يييا - 57 
 ؛(9)اتمع املعلومات

 ؛70/125من قرار اجلمعية العامة  65إىل  55تعكيد الفقرات  يعيد  ذل  - 58 
  

_________________ 

 .70/125انظر قرار اجلمعية العامة  (7) 
 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (8) 
 .A/60/687انظر  (9) 

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/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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 تعزيز التعاون  
بع ية تع ي  التعاون يف املستقبل لتمك  احلكومات بقدر متساو من ا ضطالع  يسلم - 59 

بعدوار ا ومســـــــؤوليا ا فيما يتعلق بقضـــــــايا الســـــــياســـــــة العامة الدولية املتصـــــــلة باإلنرتنت، ولي  فيما يتعلق 
 بالتؤون التقنية وشؤون التتغيل اليومية اله   تؤثر يف قضايا السياسة العامة الدولية؛ 

العمل اجلارأ الذأ يضـــــــــطلع به الفريق العامل املعين بتع ي  التعاون، الذأ  يالحظ - 60 
أنتـــــــــعه رئي  اللجنة املعنية بتســـــــــخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، على تو ما  لبته اجلمعية 

صـــيات بتـــعن كيفية املضـــي يف تنفيذ التعاون املع ز على النحو ، لوضـــع تو 70/125العامة يف قرار ا 
املتوخى يف برنامج عمل تون ، ويالط  أيضـــــــا أن الفريق العامل كفل املتـــــــاركة الكاملة للحكومات 
وغري ـا من اجلهـات صــــــــــــــــاطبـة املصـــــــــــــــلحـة،   ســـــــــــــــيمـا من البلـدان النـاميـة، مع مراعـاة  يع آرائها 

 املتنوعة؛ وخ ا ا
 2016أن الفريق العامل عقد مخ  جلسات ب  شهرأ أيلول/سبتم    ي ايالحظ  - 61 

 ناقش خالرا اإلســـــــــــــــهامات املقدمة من الدول األعضـــــــــــــــاء واجلهات األخري 2018وكانون ال اين/يناير 
 ؛70/125، على النحو املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة صاطبة املصلحة

الذأ يتضـــــــــــمن إشـــــــــــارات إىل النصـــــــــــوص  (10)عاملبتقرير رئي  الفريق ال يحيط علما - 62 
ويعرب عن امتنانه للرئي  و يع املتارك  الذين قدموا إسهامات  الكاملة جلميع املقرتطات واإلسهامات،

 وسا وا يف أعمال الفريق العامل؛ 
بالتقدم اجليد الذأ أطرزه الفريق العامل يف العديد من اجملا ت وبالتوافق الذأ يرحب  - 63 

يبدو أنه ظهر بتـــــعن بع  املســـــائل، رغم اســـــتمرار وجود آراء متباينة بتـــــعن عدد من القضـــــايا األخري، 
يعرب، يف  ذا الصدد، عن األسف ألنه تعذر على الفريق العامل التوصل إىل اتفا  طول التوصيات  كما

 بتعن كيفية مواصلة تنفيذ التعاون املع ز على النحو املتوخى يف برنامج عمل تون ؛
 

 منتدى إدارة اإلنترنت   
بع ية منتدي إدارة اإلنرتنت وو يته باعتباره منتدًي للحوار ب  أصحاب املصلحة  يسلم - 64 

املناقتــة  من برنامج عمل تون ، مبا يف ملا 72املتعددين بتــعن مســائل شــىت، على النحو الوارد يف الفقرة 
 رئيسية يف إدارة اإلنرتنت؛ بتعن قضايا السياسة العامة املتعلقة بالعناصر ال

الذأ قررت فيـه متديد و ية منتـدي إدارة  70/125إىل قرار اجلمعيـة العـامة  يشيييييييييييير - 65 
ســـــــــــــنوات أخري، ينبغي للمنتدي أن يواصـــــــــــــل خالرا إطراز تقدم يف  رائق العمل ويف  10اإلنرتنت ملدة 

 متاركة أصحاب املصلحة موأ الصلة من البلدان النامية؛ 
تتخذ  بنتـــــوء مبادرات ملنتدي إدارة اإلنرتنت على الصـــــعيدين الو ين واإلقليمي يسييييلم - 66 

 يف  يع املنا ق وتعاجل قضايا إدارة اإلنرتنت اله را أ ية وأولوية للبلد أو املنطقة املنظ مة؛
الذأ دعت فيه اجلمعية العامة اللجنة  70/125إىل قرار اجلمعية العامة  يشييييييييييييير - 67 

لوجيا ألغراض التنمية إىل أن تويل، يف إ ار تقارير ا املنتظمة، ا عتبار املعنية بتســـــــــــــخري العلم والتكنو 
_________________ 

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (10) 

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/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.3
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الواجب لتنفيذ التوصـــــــيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين بإدخال حتســـــــينات على منتدي إدارة 
 ؛(11)اإلنرتنت التابع للجنة

عقد ا جتماع ال اين عتـر ملنتدي إدارة اإلنرتنت الذأ اسـتضـافته طكومة سـويسـرا  يالحظ - 68 
 ؛“ارسم مستقبلا الرقمي!”، يف موضوع 2017كانون األول/ديسم  21إىل  18يف جنيف من 

بعقد ا جتماع ال الث عتـــــــــــــــر ملنتدي إدارة اإلنرتنت املقرر يف الربع األخري من  يرحب - 69 
التوصـــــيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين بإدخال حتســـــينات على منتدي ، ويالط  أن 2018عام 

 إدارة اإلنرتنت تؤخذ يف ا عتبار يف العملية التحضريية لالجتماع؛
، يف  ذا الســـــيا ، بالتقدم املســـــتمر احملرز يف عمل منتدي إدارة اإلنرتنت  ي ييييا يرحب - 70 

ملختلفة لربى مليار نســـمة أخري باإلنرتنت، وا ئتالفات الدينامية، ب  الدورات فيما يتعلق بالطرائق ا فيما
ومنتديات أفضـــــــل املمارســـــــات ومتكينهم من الوصـــــــول إليها، وباملســـــــا ات اله تقدمها املنتديات الو نية 

 واإلقليمية إلدارة اإلنرتنت؛
 

 سبل الم ي قدما   
بكيانات األمم املتحدة مواصـــــــــــــــلةه التعاون الفعال يف تنفيذ نتائج القمة العاملية  يهيب - 71 

ومتابعتها عن  ريق منظومة األمم املتحدة، واختامه اخلطوات الالزمة إلقامة اتمع معلومات يتـــمل اجلميع 
اإلمنائية املتفق عليها حموره اإلنسان ويرك  على التنمية وا لت امه بذلا، والقيامه بدور حمف  لتحقيق األ دا  

 ؛ 2030دوليا، مبا فيها األ دا  الواردة يف خطة عام 
جبميع أصــــحاب املصــــلحة مواصــــلة إيالء ا  تمام، على ســــبيل األولوية، رد   يهيب - 72 

ســـــــــــد الفجوات الرقمية، مبختلف أشـــــــــــكارا، وتنفيذ اســـــــــــرتاتيجيات ســـــــــــليمة تســـــــــــهم يف تطوير احلكومة 
ة الرتكي  على ســياســات وتطبيقات مراعية للفقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات اإللكرتونية، ويف مواصــل

وا تصـــــا ت، مبا يف ملا إتاطة الوصـــــول إىل شـــــبكات النطا  العري  على مســـــتوي القاعدة التـــــعبية، 
 مد  تضييق الفجوات الرقمية ب  البلدان وداخلها من أجل بناء اتمعات املعلومات واملعرفة؛

 يع أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة على إيالء األولوية  ســــــــــتحداا  ج ابتكارية حتف   يحث - 73 
إتاطة ارياكل األســــاســــية للنطا  العري  للجميع بتكلفة ميســــورة يف البلدان النامية، واســــتعمال خدمات 
النطا  العري  املناســــبة لضــــمان تطوير اتمع معلومات يتــــمل اجلميع حموره اإلنســــان ويرك  على التنمية 

 ولتضييق الفجوات الرقمية إىل أدىن طد؛
باملنظمات الدولية واإلقليمية أن تواصـــــــــــــــل بانتظام تقييم مدي وصـــــــــــــــول الدول  يهيب - 74 

التــــامل إىل تكنولوجيا املعلومات وا تصــــا ت وتقدمي تقارير عن ملا، مد  إتاطة فرص متكافئة لنمو 
 قطاعات تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت يف البلدان النامية؛ 

لموســـــــــــــــة للوفاء بالت اما ا مبوجب خطة عمل  يع البلدان على بذل جهود م يحث - 75 
 ؛(12)أدي  أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل ال الث لتمويل التنمية

_________________ 

 (11) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
 ، املرفق.69/313قرار اجلمعية العامة  (12) 

https://undocs.org/ar/A/67/65-E/2012/48
https://undocs.org/ar/A/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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أ ية مؤشرات تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت يف نسق بيانات مفتوطة  ت  يديكرر  - 76 
ما صــــانعو القرار لدي  كعداة رصــــد وتقييم لقيا  الفجوة الرقمية ب  البلدان وداخل اجملتمعات يســــرتشــــد

وضـــع الســـياســـات العامة وا ســـرتاتيجيات املتعلقة بالتنمية ا جتماعية وال قافية وا قتصـــادية، ويتـــدد على 
 أ ية توطيد مؤشرات موثو  ما حتدَّا بانتظام واملواءمة بينها؛

 بــع يــة دور أدوات القيــا  والرصـــــــــــــــــد الرقميــة اله تــدعم تعميم وقيــا  أ ــدا يقر  - 77 
 املستدامة؛  التنمية

أ ية تبادل أفضل املمارسات على  يع املستويات، ويتجع، مع التسليم  يكرر ت  يد - 78 
باملســتوي املمتاز لتنفيذ املتــاريع واملبادرات اله تع ز أ دا  القمة العاملية،  يعه أصــحاب املصــلحة على 

ملية تســـمية متـــاريعهم للمتـــاركة يف مســـابقة جائ ة القمة العاملية الســـنوية للمتـــاريع كج ء   يتج أ من ع
 التقييم للقمة العاملية، وحييى علما يف الوقت ماته بالتقرير عن التجارب الناجحة يف إ ار القمة العاملية؛ 

مبؤســـــــــــســـــــــــات األمم املتحدة وغري ا من املنظمات واملنتديات مات الصـــــــــــلة أن  يهيب - 79 
املعلومات وا تصــــــا ت تســــــتعرض، وفقا لنتائج القمة العاملية، املنهجيات املوضــــــوعة ملؤشــــــرات تكنولوجيا 

 بصورة دورية، آخذة يف اعتبار ا اختال  مستويات التنمية والظرو  الو نية، ومن مث فإنه: 
يتـــــــــــــــجع الدول األعضـــــــــــــــاء على  ع البيانات مات الصـــــــــــــــلة بتكنولوجيا املعلومات  )أ( 

قطرية، والتعاون وا تصـــا ت على الصـــعيد الو ين، وتبادل املعلومات بتـــعن دراســـات احلا ت اإلفرادية ال
 مع البلدان األخري يف إ ار برامج التبادل يف اال بناء القدرات؛

يتــــــجع مؤســــــســــــات األمم املتحدة وغري ا من املنظمات واملنتديات مات الصــــــلة على  )ب( 
 تقييم أثر تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت يف التنمية املستدامة؛

ة بقيـــا  اســــــــــــــتخـــدام تكنولوجيـــا املعلومـــات يالط  مع التقـــدير عمـــل التــــــــــــــراكـــة املعنيـــ )ج( 
الســنوأ الذأ يعرض ا جتا ات واإلطصــاءات  ، وتقرير قيا  اتمع املعلوماتوا تصــا ت ألغراض التنمية

احلدي ة عن الوصـــــــــــــول إىل تكنولوجيا املعلومات وا تصـــــــــــــا ت والقدرة على حتمل تكلفتها وتطور اتمعات 
 عامل، مبا يف ملا مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت؛املعلومات واملعرفة يف  يع أتاء ال

يتــــجع التــــراكة املعنية بقيا  تكنولوجيا املعلومات وا تصــــا ت ألغراض التنمية على  )د( 
عن إطصـــــــاءات تكنولوجيا بتـــــــ 2016آمار/مار   11املؤرخ  47/110متابعة مقرر اللجنة اإلطصـــــــائية 

، ويوصــــي يف  ذا الســــيا  بعن تضــــع التــــراكة توجيهات لتحســــ  التعاون مع (13)املعلومات وا تصــــا ت
خمتلف أصـــــــحاب املصـــــــلحة ألغراض إنتاج إطصـــــــاءات عالية اجلودة وطســـــــنة التوقيت يف اال تكنولوجيا 

بيانات الضـــــــــــــخمة ألغراض املعلومات وا تصـــــــــــــا ت وتســـــــــــــخري الفوائد املمكن جنيها من اســـــــــــــتخدام ال
 الرمسية؛ اإلطصاءات
يالط  عقد الندوة العاملية اخلامســــــــة عتــــــــرة املعنية مبؤشــــــــرات ا تصــــــــا ت/تكنولوجيا  ) ـ( 

، ويالط  أيضا 2017تتـرين ال اين/نوفم   16إىل  14املعلومات وا تصـا ت يف العامل يف تون ، من 
 ؛ 2018 ديسم /كانون األول  12إىل  10الندوة السادسة عترة املقرر عقد ا يف جنيف من 

_________________ 

 الفصل األول، الفرع باء.(، E/2016/24) 4، امللحق رقم 2016الوثائق الرمسية للمجل  ا قتصادأ وا جتماعي، انظر  (13) 
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E/RES/2018/28 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها 
 

18-12683 13/13 

 

اجملتمعه الدويل إىل تقدمي ت عات للصندو  ا ستئماين اخلاص الذأ أنتعه مؤمتر  يدعو - 80 
والتقييم اله تقوم ما اللجنة املعنية بتســـخري العلم  األمم املتحدة للتجارة والتنمية لدعم أعمال ا ســـتعراض

والتكنولوجيا ألغراض التنمية فيما يتعلق مبتابعة نتائج القمة العاملية، منو ا يف الوقت نفســـــــــــــــه مع التقدير 
 بالدعم املايل املقدم من طكومات سويسرا وفنلندا والو يات املتحدة األمريكية رذا الصندو ؛

بعن تعقد اجلمعية اجتماعا  70/125 قرتا  الوارد يف قرار اجلمعية العامة إىل ا يشيييييييير - 81 
 ؛2025رفيع املستوي بتعن ا ستعراض التامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية يف عام 

له أجر ــا اللجنــة املعنيــة بتقرير األم  العــام وبــاملنــاقتــــــــــــــــة ا مع التقييدير يحيط علمييا - 82 
 ؛(14)بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بتعنه يف دور ا احلادية والعترين

على أ ية النهوض بتهيئة اتمع معلومات شــــــــــامل للجميع، مع إيالء ا تمام  يشييييييييدد - 83 
لبلـدان النـامية خـاص لســــــــــــــــد الفجوة الرقميـة وفجوة النطـا  العري ، مع مراعـاة ا عتبـارات اخلـاصــــــــــــــــة بـا

 وا عتبارات اجلنسانية وال قافية واملتعلقة بالتباب وغري م من الفئات الناقصة التم يل؛
إىل مواصـــــــــــــــلة احلوار والعمل لتحقيق تعاون مع ز على النحو املتوخى يف برنامج  يدعو - 84 

 عمل تون ؛ 
إىل األم  العام أن يقدم ســــــــنويا إىل اللجنة املعنية بتســــــــخري العلم والتكنولوجيا  يطلب - 85 

ألغراض التنمية تقريرا عن تنفيذ التوصـــيات الواردة يف  ذا القرار ويف قرارات اجملل  األخري املتعلقة بتقييم 
 التقدم احملرز كما ونوعا يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها.

 
  

 51 العامةاجللسة 
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_________________ 

 (.E/2018/31) 11، امللحق رقم 2018املرجع نفسه،  (14) 
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