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 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةتسخير  - 73/218
 

 ،إن الجمعية العامة 
املؤرخ  57/238، و 2001كانون األول/ديســــــــــــم    21املؤرخ  56/183إىل قراراهتا  إذ تشيييييييييير 

املؤرخ  59/220، و 2003حزيران/يونيه  23باء املؤرخ  57/270، و 2002كانون األول/ديســـم   20
املؤرخ  62/182، و 2006آذار/مـــار   27املؤرخ  60/252، و 2004كـــانون األول/ديســــــــــــــم    22
 64/187 ، و2008كانون األول/ديســـــم    19املؤرخ  63/202، و 2007كانون األول/ديســـــم   19

، 2010كــــانون األول/ديســــــــــــــم    20املؤرخ  65/141، و 2009كــــانون األول/ديســــــــــــــم    21املؤرخ 
األول/ديســـــــــم   كانون  21املؤرخ  67/195، و 2011 كانون األول/ديســـــــــم   22املؤرخ  66/184 و

كـــــانون  19املؤرخ  69/204، و 2013كـــــانون األول/ديســـــــــــــــم    20املؤرخ  68/198، و 2012
املؤرخ  71/212 ، و2015كانون األول/ديســــــــــــــم    22املؤرخ  70/184، و 2014األول/ديســــــــــــــم  

 ،2017كانون األول/ديسم    20املؤرخ  72/200، و 2016كانون األول/ديسم   21
متوز/يوليه  28املؤرخ  2006/46إىل قرارات اجمللس االقتصــــادال واالجتماع   وإذ تشيييير اي يييا 
، 2009متوز/يوليـــــــه  24املؤرخ  2009/7، و 2008متوز/يوليـــــــه  18املؤرخ  2008/3، و 2006

 2012/5، و 2011متوز/يوليــه  26املؤرخ  2011/16، و 2010متوز/يوليــه  19املؤرخ  2010/2 و
املؤرخ  2014/27، و 2013متوز/يوليــــــــه  22املؤرخ  2013/9، و 2012متوز/يوليــــــــه  24املؤرخ 
املــــؤرخ  2016/22، و 2015متــــوز/يــــولــــيــــــــه  22املــــؤرخ  2015/26، و 2014متــــوز/يــــولــــيــــــــه  16
، وإذ حتيط علمـــــا بقرار اجمللس 2018متوز/يوليـــــه  24املؤرخ  2018/28، و 2016متوز/يوليـــــه  27
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املتعلق بتقييم التقــدا ازرز ت تنذيــا نتــامة القمــة العــامليــة جملتم   2017متوز/يوليــه  6املؤرخ  2017/21
 املعلومات ومتابعتها،

حتويل عاملنا: ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها  وإذ تؤكد من جديد 
، الاال اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشاملة “2030خطة التنمية املستدامة لعاا 

والبعيدة املدى املتعلقة بالتنمية املســـــــــــــــتدامة، الس تركز على النا  وتذإـــــــــــــــ  إىل التحول، وإذ تعيد ت كيد 
، وإدراكها أن القإـــــــــــــــاء على 2030العمل دون كلل من أجل تنذيا اخلطة بالكامل حبلول عاا التزامها ب

الذقر جبمي  صـــــــــــــــور  وأبعاد ، اا ت ذله الذقر املدق ، هو أك  حتد يواجهه العاه و ـــــــــــــــر   ال    عنه 
قتصـــادال واالجتماع  اال -لتحقيق التنمية املســـتدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املســـتدامة ب بعادها الث  ة 

على حنو متوازن ومتكامل، وباالســـــــــــــــتناد إىل ا يفازات الس حتقق  ت إئار األهداف ا  امية  -والبيئ  
 لأللذية والسع  إىل استكمال ما ه ينذا من تله األهداف،

بشــــــــ ن متابعة واســــــــتعرا  خطة  2016متوز/يوليه  29املؤرخ  70/299إىل قرارها  وإذ تشييييييير 
 على الصعيد العامل ، 2030التنمية املستدامة لعاا 

بشـــــــــــــــ ن خطة عمل أديس  2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313قرارها  وإذ تؤكد من جديد 
لتمويل التنمية، الس تشـــــــــــــــكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية  أبابا الصـــــــــــــــادرة عن املؤمتر الدو  الثال 

، وتدعُمها وتكمُلها وتســـاعد على تو ـــي  ســـياا  اياهتا املتصـــلة بوســـامل التنذيا 2030املســـتدامة لعاا 
خ ل ســــياســــات وإجراءات عملية، وإذ تؤكد من جديد االلتزاا الســــياســــ  القوال بالتصــــدال لتحدال  من

تية على مجي  املســــــتويات لتحقيق التنمية املســــــتدامة، بروة  من الشــــــراكة والتإــــــامن التمويل وهتيئة بيئة مؤا
 على الصعيد العامل ،

اخلطة احلإـــــــــــــــرية اهديدة الس اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املع   وإذ تؤكد من جديد اي يييييييييييا 
ور، ت الذرتة من با ســـــــــــــكان والتنمية احلإـــــــــــــرية املســـــــــــــتدامة )املومل الثال (، الاال عقد ت كيتو، إكواد

 ،(1)2016تشرين األول/أكتوبر  20إىل  17
بدور اللجنة املعنية بتســــلع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية بوصــــذها جهة التنســـيق  وإذ تنوه 

التابعة لألمم املتحدة ت جمال تســــــــلع العلم والتكنولوجيا واالبتكار أل را  التنمية وبذ  يع  بدراســــــــة 
قيق خطة التنمية مســـــــامل العلم والتكنولوجيا ودور العلم والتكنولوجيا بوصـــــــذهما عامل  مســـــــاعدين ت حت

والنهو  بذهم الســــــــياســــــــات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، وال ســــــــيما فيما يتعلق  2030املســــــــتدامة لعاا 
بالبلدان النامية، وصـــــــيا ة توصـــــــيات ومباد  توجيهية بشـــــــ ن مســـــــامل العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية 

 إئار منظومة األمم املتحدة، ت
عنية بتسـلع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية بوصـذها جهة التنسيق باللجنة امل وإذ تنوه اي ا 

 التابعة لألمم املتحدة ت متابعة نتامة القمة العاملية جملتم  املعلومات على نطاا املنظومة،
بالدور الاال تإــــــــطل  به آلية تيســــــــع التكنولوجيا، الس تشــــــــمل املنتدى املتعدد وإذ تنوه كذلك  

ملع  بتســـلع العلم والتكنولوجيا واالبتكار أل را  أهداف التنمية املســـتدامة، وفريق أصـــحامل املصـــلحة ا
العمــل املشـــــــــــــــرت  ب  الوكــاالت املع  بتســـــــــــــــلع العلم والتكنولوجيــا واالبتكــار أل را  أهــداف التنميــة 

_________________ 

 ، املرفق.71/256القرار  (1) 
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من أصــــحامل املســــتدامة واملنصــــة ا لكرتونية، بوصــــذها أداة لتيســــع التعاون والشــــراكات ب  ئامذة متنوعة 
األمم منظومة املصلحة، تشمل الدول األعإاء واجملتم  املدين والقطاع اخلاص واألوسا  العلمية وكيانات 

 املتحدة وأصحامل املصلحة اآلخرين من أجل دعم تنذيا أهداف التنمية املستدامة،
املعلومات إىل إع ن املباد  وخطة العمل اللاين اعتمدهتما القمة العاملية جملتم   وإذ تشيييييييييييير 

 (2)2003كــانون األول/ديســـــــــــــــم    12إىل  10مرحلتهــا األوىل الس عقــدت ت جنيا ت الذرتة من  ت
، وإىل التزاا تونس وبرنامة عمل تونس بش ن جمتم  املعلومات اللاين اعتمدهتما (3)وأقرهتما اهمعية العامة

 تشـــــــــــــــرين الثــاين/ 18إىل  16من  القمــة ت مرحلتهــا الثــانيــة الس عقــدت ت تونس العــاصـــــــــــــــمــة ت الذرتة
 ،(5)وأقرهتما اهمعية (4)2005 نوفم 

ما ورد من إ ـــــــــــــــارات إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت ت خطة التنمية  وإذ تالحظ 
وخطة عمل أديس أبابا، وإذ تكرر ت كيد الدعوات إىل املواءمة الو يقة ب  العملية  2030املســــتدامة لعاا 
، فإـــــــــــــــ  عن الو امق اخلتامية ل جتماعات 2030ة العاملية جملتم  املعلومات وخطة عاا املنبثقة عن القم

 احلكومية الدولية ذات الصلة األخرى،
إىل الو يقة اخلتامية ل جتماع الرفي  املســـتوى للجمعية العامة بشـــ ن االســـتعرا  العاا  وإذ تشييير 

 كـــانون األول/  16و  15اال عقـــد ت نيويور  ت الـــ ،(6)لتنذيـــا نتـــامة القمـــة العـــامليـــة جملتم  املعلومـــات
، والاال قـَّيم  فيه التقدا ازرز ت تنذيا نتامة القمة العاملية، وتناول  الثغرات ازتملة 2015ديســـــــــــــم  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحددت اجملاالت الس يتع  مواصلة الرتكيز عليها، ت
ر بتها املشــــــــــــــرتكة والتزامها برملية القمة العاملية جملتم  املعلومات بصــــــــــــــيغتها  وإذ تؤكد من جديد 

 الواردة ت إع ن مباد  جنيا،
ب ن تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت تتي  فرصـــــــــــا جديدة، كما تطرة حتديات  تسيييييييييل  وإذ 

ية ت تيســع الوصــول إىل جديدة، وب ن مثة  ــرورة ملحة للتصــدال للعقبات الك ى الس تواجهها البلدان النام
التكنولوجيات اهديدة، وإذ تشدد على  رورة التصدال للتحديات السامدة من أجل سد الذجوات الرقمية، 
سواء ب  البلدان أو داخل كل بلد على حدة وب  املرأة والرجل وب  الذتيات والذتيان، وعلى  رورة تسلع 

نمية، وإذ تشــع إىل  ــرورة الت كيد على نوعية الوصــول من تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت أل را  الت
أجل سد الذجوات الرقمية واملعرفية، باستلداا هنة متعدد األبعاد يشمل السرعة واالستقرار وُيسر التكاليا 

 واللغة والتدريب وبناء القدرات وازتوى ازل  والتسهي ت اخلاصة باأل لاص ذوال ا عاقة،
بتقرير األم  العـــاا عن التقـــدا ازرز ت تنذيـــا نتـــامة القمـــة العـــامليـــة جملتم   وإذ تحيط علميييا 

 ،(7)املعلومات ومتابعتها على الصعيدين ا قليم  والدو 

_________________ 

 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (2) 

 .59/220انظر القرار  (3) 
 .A/60/687انظر  (4) 

 .60/252انظر القرار  (5) 

 .70/125القرار  (6) 

 (7) A/73/66-E/2018/10. 
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الدعوة إىل مواصـــــــــــــــلة تقدو التقارير الســـــــــــــــنوية عن تنذيا نتامة القمة العاملية جملتم   وإذ تالحظ 
ع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية، إىل اجمللس االقتصــــــــادال املعلومات، عن ئريق اللجنة املعنية بتســــــــل

، 2006/46واالجتماع ، وإذ تؤكد من جديد دور اللجنة، على النحو املنصـــــــــــوص عليه ت قرار اجمللس 
ت تقدو املساعدة إىل اجمللس باعتبار  جهة التنسيق املعنية باملتابعة على نطاا املنظومة، وخباصة استعرا  

 التقدا ازرز ت تنذيا نتامة القمة العاملية،وتقييم 
انعقاد الدورة احلادية والعشــــــــــــرين للجنة املعنية بتســــــــــــلع العلم والتكنولوجيا  وإذ تالحظ اي يييييييييا 

تتطل  إىل انعقـــاد الـــدورة إذ ، و 2018أيـــار/مـــايو  18إىل  14أل را  التنميـــة ت جنيا ت الذرتة من 
أ ر التغع التكنولوج  الســــــــري  على ”و ــــــــوعان ذوا األولوية التاليان: الثانية والعشــــــــرين الس ســــــــيذرد  ا امل

دور العلم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار ت بنــــاء جمتمعــــات قــــادرة على التكيا، ”و “ التنميــــة املســـــــــــــــتــــدامــــة
، فتوّفر باله من ا همي  أصــحامل املصــلحة “ذله من خ ل مشــاركة املوائن  ت البح  العلم  ت اا

  ات والسع  إىل إقامة الشراكات من أجل بناء القدرات،لتقاسم اخل
بإع ن األم  العاا عن بدء عمل الذريق الرفي  املســـــــــــــــتوى املع  بالتعاون الرقم ،  وإذ ترحب 

الاال سيقدا توصياته بش ن إقامة نُظم للتعاون الرقم  ب  مجي  اههات الذاعلة ت الذإاء الرقم  تتسم 
 ،2019 ، ت عاا بالذعالية وتشمل اهمي

انعقاد منتدى القمة العاملية جملتم  املعلومات الاال يشـــرت  ت تنظيمه ســـنويا االحتاد وإذ تالحظ  
الدو  ل تصـــــــــــــــاالت ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

 وبرنامة األمم املتحدة ا  ام ،
حــالــة تقنيــة ”قرير هنــة النطــاا العريع املعنيــة بــالتنميــة املســـــــــــــــتــدامــة املعنون بت وإذ تحيط علميا 

، الاال يتإــمن تقييما للتقدا “: تقنية النطاا العريع حتذز التنمية املســتدامة2018النطاا العريع لعاا 
وحــالــة  ازرز حنو حتقيق األهــداف الس تنــادال نــا هنــة النطــاا العريع فيمــا يتعلق بتقنيــة النطــاا العريع

تطوير تله التقنية ت مجي  أحناء العاه، وإذ ت حظ  ــــــــــــــرورة ســــــــــــــد الذجوات الرقمية وحتيط علما بتقرير 
، “2020بليون  ـــــــل  آخرين حبلول عاا  1.5نعمل معا لوصـــــــل ”الدورة االســـــــتثنامية للجنة، املعنون 

ن  وأقّل من  ــــل  الاال الحظ  فيه اللجنة أن أقّل من نصــــا ســــكان العاه موصــــولون حاليا با نرت 
 أ لاص موصولون ت أقل البلدان  وا، 10واحد من كل 

ب ن تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت تشـــّكل عناصـــر متك  بالغة األيية للتنمية  تسييل  وإذ 
االقتصـــــادية واالســـــتثمار تعود اناف  على العمالة والرفا  االجتماع  من حي  إهّنا  ذع احلواجز القاممة 

الت داخل اجملتم  ت وجه املشـــــاركة االقتصـــــادية، وب ّن االنتشـــــار املتزايد لتكنولوجيات املعلومات واالتصـــــا
حيدث آ ارا عميقة ت أساليب تقدو احلكومات لللدمات، وتعامل املؤسسات التجارية م  املستهلك ، 

 ومشاركة املوائن  ت أوجه احلياة العامة واخلاصة،
، م  ذلــه، على أنــه بــالر م من التقــدا ازرز مؤخرا، ال تزال فجوات رقميــة كبعة وإذ تشييييييييييييدد 

ب  البلــدان املتقــدمــة والبلــدان النــاميــة وداخلهــا من حيــ  توافر تكنولوجيــات املعلومــات  ومتزايــدة قــاممــة  
واالتصـــاالت، وُيســـر تكاليذها واســـتلدامها، واالســـتذادة من تقنية النطاا العريع، وإذ تشـــدد أيإـــا على 

تكاليا احلاجة امللحة إىل ســــــــــــــّد الذجوات الرقمية، اا ت ذله ما يتعلق منها اســــــــــــــامل من قبيل يســــــــــــــر 
ا نرتن ، وكذالة اســـــــــتذادة اهمي  من مناف  تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــاالت، ومنها التكنولوجيات 
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اهديدة، وإذ تعيد ت هاا الصــــــــــدد ت كيد التزامها بتحقيق زيادة كبعة ت فرص احلصــــــــــول على تكنولوجيا 
ور إىل  ــــبكة ا نرتن  ت أقل املعلومات واالتصــــاالت، والســــع  إىل توفع فرص الوصــــول الشــــامل وامليســــ

، وإذ ت حظ العديد من اههود املباولة لســـــــــــد الذجوات الرقمية وتوســـــــــــي  2020البلدان  وا حبلول عاا 
: برنامة عمل عامل  لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 2020نطاا الوصول، اا ت ذله برنامة التوصيل ت 

 املعلومات واالتصاالت ت العاه،
بالذريق العامل املع  بالذجوة الرقمية ب  اهنســـ  التاب  للجنة النطاا العريع ما وإذ تحيط عل 

املعنية بالتنمية املستدامة والتوصيات للعمل على سد الذجوة الرقمية ب  اهنس  الواردة ت تقرير  املرحل ، 
س، وإىل إدراج منظور والس تدعو إىل فهم سياا تله الذجوة من خ ل البيانات املصنذة حسب نوع اهن

جنســـاين ت االســـرتاتيجيات والســـياســـات واخلطط وامليزانيات، وإىل تاليل العقبات املتعلقة ب مور من بينها 
تيسع الوصول، والقدرة على حتّمل التكاليا، والس مة، واملهارات واهدوى الرقمية، وإىل التعاون وتبادل 

رير الذريق العامل املع  بالتعليم التاب  للجنة النطاا العريع املمارســـات اهيدة، وإذ حتيط علما كاله بتق
، الاال يلق  الإــــــوء على جهور فجوة جديدة “تســــــلع املهارات الرقمية من أجل احلياة والعمل”بعنوان 

عاملية ت املهارات حي  يكون للمســـــــــــامل اهنســـــــــــانية والذئة االجتماعية واملوق  اهغرات والعمر ت  ع كبع 
ة األ ــلاص على تســلع التكنولوجيات اهديدة، والاال يعر  اســرتاتيجيات جديدة لإــمان أن قدر  ت

 تكون همي  فئات األ لاص القدرة على تنمية تله املهارات،
ب ن حتقيق املساواة ب  اهنس  ومتك  النساء والذتيات سوف يسهم إسهاما حامسا  وإذ تسل  

التنمية املســـــــــتدامة، وإذ تؤكد  ـــــــــرورة توجيه اســـــــــرتاتيجيات العلم ت إحراز تقدا حنو حتقيق مجي  أهداف 
والتكنولوجيا واالبتكار حبي  تســـــــــتهدف متك  النســـــــــاء والذتيات وحتد من أوجه عدا املســـــــــاواة، اا فيها 

 الذجوة الرقمية ب  اهنس ،
صــــول املرأة أّن الذجوة الرقمية ب  اهنســــ  ال تزال قاممة  ــــمن دامرة ح وإذ تالحظ بقلق بالغ 

على تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــــاالت واســــــــــــتلدامها ت جماالت من بينها التعليم والعمالة وجماالت 
التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية األخرى، وإذ ترحب ت هاا الصـــــدد بالعديد من املبادرات الس تركز على 

ركة الذتيات والنســـــــاء على قدا املســـــــاواة فرص تيســـــــع الوصـــــــول، واملهارات، والقيادة،  ا يلزا لتعزيز مشـــــــا
“ اليوا الدو  ملشــــــــــــاركة الذتيات ت جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــاالت”العصــــــــــــر الرقم ، مثل  ت

أنش   االحتاد الدو  ل تصاالت، والشراكة العاملية من أجل املساواة ب  اهنس  ت العصر الرقم   الاال
 ،“حتقيق املساواةالشراكة ت ”املعروفة ابادرة 

بإرورة الرتكيز على سياسات تنمية القدرات وتقدو دعم مستداا ملواصلة تعزيز ت  ع  وإذ تسل  
األنشطة واملبادرات الس يإطل  نا على الصعيدين الوئ  وازل  ندف توفع املشورة واخلدمات والدعم 

 لبناء جمتم  معلومات جام  يرّكز على ا نسان والتنمية،
أن جمموعة من املوا ـــــــــي  ال تزال تنشـــــــــ  عن املســـــــــامل املتصـــــــــلة بإمكانية الوصـــــــــول  وإذ تالحظ 

تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت واســـــــــــــــتلدامها وتطبيقاهتا وآ ارها على األبعاد االقتصـــــــــــــــادية  إىل
 واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة،

ا النا  خارج ا نرتن  جيب أن حتظى أن احلقوا نذســـــــــــــــها الس يتمت  ن وإذ تؤكد من جديد 
باحلماية أيإـــــا على ا نرتن ، وإذ تشـــــدد على أن التقدا حنو اســـــيد رملية القمة العاملية جملتم  املعلومات 
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ينبغ  اعتبارها رهنا بالتنمية االقتصـــــــــــادية وانتشـــــــــــار تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت فحســـــــــــب،  ال
 از تقدا فيما يتعلق بإعمال حقوا ا نسان واحلريات األساسية،ينبغ  اعتبارها أيإا رهنا بإحر  وإ ا

أن إدارة ا نرتن ، اا ت ذله العملية املتوخى منها تعزيز التعاون  وإذ تؤكد من جديد اي يييييييييييا 
وعقد منتدى إدارة ا نرتن ، ينبغ  أن تظل متقيدة باألحكاا املنصـــــوص عليها ت الو امق اخلتامية ملؤمترال 

 دين ت جنيا وتونس العاصمة،القمة املعقو 
باههود الس بالتها البلدان املإــــــيذة ت تنظيم اجتماعات منتدى إدارة ا نرتن  الس  وإذ ترحب 

، وت حيدر أباد، ا ند، 2007، وت ريو دال جانعو، ال ازيل، ت عاا 2006عقدت ت أ ينا، ت عاا 
، وت نعويب، 2010ت فيلنيو ، ت عاا ، و 2009، وت  ـــــــرا الشـــــــي ، مصـــــــر، ت عاا 2008ت عاا 

، وت إســـطنبول، تركيا، 2013، وت با ، إندونيســـيا، ت عاا 2012، وت باكو، ت عاا 2011عاا  ت
، 2016 ، وت  واداالخارا، املكسيه، ت عاا2015، وت جواو بيسوا، ال ازيل، ت عاا 2014ت عاا 

تتطل  إىل اجتمـــاع منتـــدى إدارة ا نرتنــ  إذ ، و 2018وت بـــاريس ت عـــاا  2017وت جنيا ت عـــاا 
 ،2019الاال سيعقد ت برل  ت عاا 

بإنشــــــاء الذريق العامل املع  بتعزيز التعاون، بناء على املقرتة املقدا من رميس  وإذ ترحب اي يييييا 
العامل، اللجنة املعنية بتســـــــــــلع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية بشـــــــــــ ن هيكل وتشـــــــــــكيل هاا الذريق 

وأقر   2015كـانون األول/ديســـــــــــــــم    16املؤرخ  70/125حنو مـا ئلبتــه اهمعيــة العــامـة ت قرارهـا  على
 ،2017/21اجمللس االقتصادال واالجتماع  ت قرار  

املعلومات واالتصـــاالت أن تســـاعد ت تســـري  التقدا ازرز  تأن بإمكان تكنولوجيا وإذ تالحظ 
حتقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة، وإذ ت حظ أيإـــــــــا أن االحتاد الدو  ل تصـــــــــاالت، ت مجلة أمور،  حنو

 يإطل  بدور هاا ت دعم الدول األعإاء ت تنذيا أهداف التنمية املستدامة،
تصــــــــــــــاالت بعقد املؤمتر العامل  لتطوير االتصــــــــــــــاالت قياا االحتاد الدو  ل وإذ تالحظ اي ييييييييييا  

، حت   عار 2017تشرين األول/أكتوبر  20إىل  9السلكية وال سلكية ت بوينس آير ، ت الذرتة من 
 ،“تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل أهداف التنمية املستدامة”

وية من أجل التنمية وإذ تإ  أن التغع التكنولوج  يشمل أدوات جديدة وق وإذ تالحظ كذلك 
ت اعتبــارهـا مـا ينجم عنــه من آ ـار ومـا يتيحــه من فرص ومـا يطرحـه من حتـديـات وأنـه ينبغ  للحكومات 
والقطـاع اخلـاص واملنظمـات الـدوليـة واجملتم  املـدين واألوســــــــــــــــا  التقنيـة واألكـاد يـة أن تـ خـا ت اعتبـارها 

الثقافية والتقنية املتعلقة بالتطورات التكنولوجية الســـــــــــريعة املســـــــــــامل االجتماعية واالقتصـــــــــــادية واألخ قية و 
 ،2030أجل تعميق فهمها لكيذية تسلع إمكاناهتا لدعم حتقيق خطة التنمية املستدامة لعاا  من

قيمة ومباد  التعاون والتواصـــــــــل ب  أصـــــــــحامل املصـــــــــلحة املتعددين، اللاي ن  وإذ تؤكد من جديد 
العمل  ن القمة العاملية جملتم  املعلومات منا بدايتها، وإذ تسّلم ب ن الذعالية تاتسم  نما العملية املنبثقة ع

املشرت  والشراكة والتعاون ب  احلكومات والقطاع اخلاص واجملتم  املدين واملنظمات الدولية واألوسا  التقنية 
سيما ت إئار التمثيل  والواألكاد ية، وسامر اههات املعنية صاحبة املصلحة، كل حسب دور  ومسؤولياته، 

 إجياد جمتم  املعلومات، املتوازن للبلدان النامية، كان  وال تزال تكتس  أيية حامسة ت
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التحـديات الس تواجه الدول ت من  ومكـافحـة اســـــــــــــــتلـداا تكنولوجيـات املعلومات  وإذ تدرك 
تشــــــــدد على  ــــــــرورة مواصــــــــلة  واالتصــــــــاالت ت األ را  ا جرامية، اا ت ذله من قابل ا رهابي ، وإذ

التعاون الدو  ت هاا الصـــــــــدد وتعزيز أنشـــــــــطة املســـــــــاعدة التقنية وبناء القدرات، بناء على ئلب الدول، 
أجــــل من  اســـــــــــــــتلــــداا تكنولوجيــــات املعلومــــات واالتصــــــــــــــــــاالت ت األ را  ا جراميــــة وبــــاكمــــة  من
 والدو ،يستلدموهنا ت تله األ را  ومعاقبتهم، وفقا للقانون الوئ   من

التعّهد بعدا تر  أال أحد خلا الركب، وإذ تؤكد من جديد التســـــــــــــــليم ب ن وإذ تكرر تأكيد  
كرامة ا نســــان أمر أســــاســــ ، والر بة ت أن نشــــهد أهداف التنمية املســــتدامة و اياهتا وقد حتقق  همي  

 أ ـــــــد النا   لذا األمم والشـــــــعومل وهمي   ـــــــرام  اجملتم ، وإذ ادد االلتزاا بالســـــــع  إىل الوصـــــــول إىل
 الركب أوال، عن

بإمان عدا تر  أال بلد أو فرد خلا الركب وبرتكيز جهودنا على اجملاالت  وإذ تجدد التزامها 
 الس تشتد فيها التحديات، بوسامل منها كذالة إدماج أ د النا   لذا عن الركب و مان مشاركتهم، 

االت أن تقوا به من دور ت توفع اا  كن لتكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــــ تسيييييييييل  - 1 
حلول جديدة ملواجهة التحديات ا  امية، خاصـة ت سـياا العوملة، وبقدرهتا على تعزيز النمو االقتصادال 
املطرد والشـــامل واملنصـــا والتنمية املســـتدامة، والقدرة على املنافســـة، واحلصـــول على املعلومات واملعارف، 

الذقر، وا دماج االجتماع ، اا يســـــــــــــــاعد على التعجيل بإدماج مجي  والتجارة والتنمية، والقإـــــــــــــــاء على 
 البلدان ت االقتصاد العامل ، وال سيما البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان  وا؛

بتطور تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت وانتشـــــــــــارها امللحوج ، بذإـــــــــــل  ترحب - 2 
إســــــهامات القطاع  العاا واخلاص، حي  انتشــــــرت ت مجي  أركان املعمورة تقريبا، وهي ت فرصــــــا جديدة 
للتذاعل االجتماع ، وأفســـــــــــــــح  اجملال لظهور  اذج جديدة لألعمال التجارية، وأســـــــــــــــهم  ت النمو 

ية ت مجي  القطاعات األخرى، وت حظ ت الوق  ذاته التحديات الذريدة والنا ـــــــــــــئة االقتصـــــــــــــادال والتنم
 املتصلة بتطور ها  التكنولوجيات وانتشارها؛

با مكانات الس تتمت  نا تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لتحقيق خطة  تسيييييل  - 3 
ق عليها دوليا، وت حظ ت الوق  نذســـــه وســـــامر األهداف ا  امية املتذ (8)2030التنمية املســـــتدامة لعاا 

ــــسبعة عشر مجيعها،  أن ها  التكنولوجيات  كن أن تسرع من وتعة التقدا ت أهداف التنمية املستدامة الـ
وحت  بناء على ذله مجي  احلكومات والقطاع اخلاص واجملتم  املدين واملنظمات الدولية واألوسا  التقنية 

عنيــة األخرى صـــــــــــــــــاحبــة املصـــــــــــــــلحــة على إدمــاج تكنولوجيــات املعلومــات واألكــاد يــة ومجي  اههــات امل
األمم منظومة واالتصــــاالت ت النُـُهة الس تعمل نا لتنذيا أهداف التنمية املســــتدامة، وتطلب إىل كيانات 

املتحدة الس تقوا بتيســع مســارات العمل املنبثقة عن القمة العاملية جملتم  املعلومات أن تســتعر  خططها 
 ؛2030جمال ا ب غ وخطط عملها من أجل دعم تنذيا خطة عاا  ت

التزامها بســــــــــــــد الذجوات الرقمية واملعرفية، وتقر ب ن النهة الاال تتبعه  تؤكد من جديد - 4 
جيب أن يكون متعدد األبعاد وذا فهم متطّور ملع  الوصـــــــــــول، م  التشـــــــــــديد على نوعية هاا الوصـــــــــــول، 
وتســــــــّلم ب ن الســــــــرعة واالســــــــتقرار ويســــــــر التكاليا واللغة وازتوى ازل  وإمكانية وصــــــــول األ ــــــــلاص 

_________________ 

 .70/1القرار  (8) 
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  اآلن من أســــــــــــاســــــــــــيات اهودة، وب ن الربط بشــــــــــــبكات النطاا العريع هو من العوامل ا عاقة ه ذوال
 الرميسية املساعدة بالذعل على حتقيق التنمية املستدامة؛

أيية الدور الاال يإـــــــــــــطل  به القطاع اخلاص واجملتم  املدين واألوســـــــــــــا  التقنية  تؤكد - 5 
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ ت

ى تعزيز ومواصــــلة التعاون فيما ب  أصــــحامل املصــــلحة من البلدان املتقدمة علتشيييج   - 6 
النمو والبلدان النامية على الســـــــواء،  ـــــــمن أدوار ومســـــــؤوليات كل منهم، لإـــــــمان التنذيا الذعال لنتامة 

للقمة العاملية جملتم  املعلومات بطرا منها التشــــــــــــــجي  على إقامة  ــــــــــــــراكات  (4)وتونس (2)مرحلس جنيا
وئنية وإقليمية ودولية ب  أصـــــــــــــحامل املصـــــــــــــلحة املتعددين، اا ت ذله الشـــــــــــــراكات ب  القطاع  العاا 

يعية الوئنية وا قليمية ألصــــــحامل املصــــــلحة املتعددين، ت إئار واخلاص، وتشــــــجي  مناهة العمل املوا ــــــ
جهد وحوار مشـــــــرتك  م  البلدان النامية، اا فيها أقل البلدان  وا، والشـــــــركاء ت التنمية واههات الذاعلة 

 ت قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛
بـــالتعـــاون م  احلكومـــات  األمم املتحـــدة منظومـــةالتقـــدا الـــاال حترز  كيـــانـــات  تالحظ - 7 

الوئنية واللجان ا قليمية و عها من اههات صــــاحبة املصــــلحة، اا فيها املنظمات  ع احلكومية والقطاع 
اخلاص، ت تنذيا مســارات العمل الواردة ت الو امق اخلتامية للقمة العاملية جملتم  املعلومات، وتشــج  على 

 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعاا  استلداا مسارات العمل تله من أجل تنذيا
أن االقتصـــــــــــاد الرقم   ثل جزءا هاما ومتناميا من االقتصـــــــــــاد العامل ،  تالحظ اي يييييييييا - 8 

القدرة على االتصـــــال تقرتن بالزيادات ت الناتة ازل  ا مجا ، وتدر  األيية احلامسة لزيادة مشـــــاركة  وأن
  االقتصاد الرقم ؛مجي  البلدان، ال سيما البلدان النامية، ت

على مواصــــــــلة الرتكيز على حتقيق أقصــــــــى قدر من املكاســــــــب ا  امية من التجارة  تحث - 9 
، الس أئلق  ت الدورة الرابعة عشــــــــــــــرة “توفع التجارة ا لكرتونية للجمي ”ا لكرتونية، ابادرات من قبيل 

ــــة، املعقودة ت نعويب  ــــه  22إىل  17ت الذرتة من ملؤمتر األمم املتحــــدة للتجــــارة والتنمي ، 2016متوز/يولي
توفر هنجــا جــديــدا لتنميــة التجــارة من خ ل املبــادالت ا لكرتونيــة بتمك  البلــدان النــاميــة من أن اــد  والس

بسهولة أك  الطريقة الصحيحة للتعامل م  توريد املساعدة التقنية من أجل بناء القدرات ت جمال االستعداد 
 نية ومتك  اههات املاحنة من احلصول على صورة وا حة لل امة الس  كنها أن متو ا؛للتجارة ا لكرتو 

ت هاا الصـــــــــــــــدد ب ن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بدأ ونّذا عمليات  تسيييييييييييل  - 10 
نظمات التقييم الســـري  ملســـتوى اســـتعداد أقل البلدان  وا للتجارة ا لكرتونية بالتعاون م  جهات ماحنة وم

أخرى، بغر  زيادة الوع  بالذرص املتاحة والتحديات املا لة فيما يتعلق بتســـــــــــــــلع التجارة ا لكرتونية 
 أقل البلدان  وا؛ ت

ـــانيـــة لذريق اخل اء احلكوم  الـــدو  املع  بـــالتجـــارة ا لكرتونيـــة  ترحييب - 11  بعقـــد الـــدورة الث
اتية، وبقرار  توصية جملس التجارة والتنمية التاب  ملؤمتر واالقتصاد الرقم ، واا أسذرت عنه من توصيات سياس

 ؛(9)األمم املتحدة للتجارة والتنمية بإنشاء فريق عامل مع  بقيا  التجارة ا لكرتونية واالقتصاد الرقم 

_________________ 

 .12، الذصل األول، الذقرة TD/B/EDE/1/3انظر  (9) 
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 2018نيســـان/أبريل  20إىل  16بتنظيم أســـبوع التجارة ا لكرتونية من  ترحب اي ييا - 12 
، واألســـبوع األفريق  األول للتجارة ا لكرتونية ت نعويب “ا  امية للمنصـــات الرقميةاألبعاد ”ت مو ـــوع 

 ؛2018كانون األول/ديسم    14إىل  10من 
بـــالعمـــل الـــاال يؤديـــه برنـــامة املعلومـــات للجمي  التـــاب  ملنظمـــة األمم  ترحييب كييذلييك - 13 

ل األعإـــــــاء ت و ـــــــ  ســـــــياســـــــات لســـــــد املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، الاال يهدف إىل مســـــــاعدة الدو 
الذجوات الرقمية و ــمان ا نصــاف ت جمتمعات املعرفة، وترحب أيإــا بتنظيم األســبوع العامل  زو األمية 

 ؛2018تشرين األول/أكتوبر  31إىل  24ا ع مية واملعلوماتية ت الذرتة من 
بعة ت اآلونة األخعة، ب نّه على الر م  ا ُأحرز من تقدا وحتقق من مكاســــب ك تسيييل  - 14 

فإن النمو ت ســــــــبل الوصــــــــول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت واســــــــتلدامها ما زال  ع متكاف ، 
وتعرمل عن قلقها إزاء اســـــــــــــــتمرار الذجوات الرقمية وفجوات النطاا العريع ب  البلدان املتقدمة والبلدان 

ا ـــــــــــرتاكا ت خدمات النطاا العريع املتنقل لكّل  97النامية وداخلها، اا ت ذله ما ُي حظ من وجود 
ا ــــرتاكا ت أقل  22ا ــــرتاكا ت البلدان النامية وأقل من  48 ــــل  ت البلدان املتقدمة ت مقابل  100

البلدان  وا، وما ُي حظ من أّن تكلذة احلصــــــول على ها  اخلدمات تكون أعلى ت البلدان النامية مقارنة  
ا يؤدال إىل االفتقار إىل إمكانية احلصــــــــول ب ســــــــعار معقولة على تكنولوجيات اتوســــــــط دخل األســــــــرة،  
 املعلومات واالتصاالت؛

البح  والتطوير وو ـــــــــ  اســـــــــرتاتيجيات يكون  ا من مقومات االســـــــــتمرارية  تشيييييييج  - 15 
 يذإــــــ  إىل زيادة القدرة على املنافســــــة، واالســــــتثمار، وا ســــــراع خبذع تكلذة تكنولوجيات املعلومات ما

واالتصـــاالت، وحت  ت هاا الصـــدد مجي  اههات املعنية صـــاحبة املصـــلحة على معاهة الذجوات الرقمية 
بوســــــــــامل منها تعزيز بيئات الســــــــــياســــــــــات التمكينية على مجي  املســــــــــتويات، املتنامية ب  البلدان وداخلها، 

لشـــــــراكات ب  القطاع  العاا وإقامة ا أئر قانونية وتنظيمية تذإـــــــ  إىل زيادة االســـــــتثمار واالبتكار، وو ـــــــ 
واخلاص، وو ــــ  اســــرتاتيجيات توفع فرص الوصــــول للجمي ، والتعاون الدو  خلذع التكلذة، والتثقيا، وبناء 

 القدرات، وتعدد اللغات، وازافظة على الرتاث الثقات، واالستثمار، ونقل التكنولوجيا بشرو  متذق عليها؛
نســــانية ما تزال قاممة وب ّن نســــبة من يســــتلدا ا نرتن  ب ّن هنا  فجوة رقمية ج تسيييل  - 16 

ت املامة ت أقل البلدان  33ت املامة عن نســـــــــــبة الرجال ت مجي  أحناء العاه و  12من النســـــــــــاء تقّل اقدار 
 وا، وت حظ بقلق أّن الذجوة الرقمية ب  اهنســــــــــــــ  قد اّتســــــــــــــع  عموما، وال ســــــــــــــيما ت أقل البلدان  وا  

، وهتيب ت هاا الصــــــــــــدد جبمي  اههات 2013قيا، ر م تقلُّصــــــــــــها ت العديد من املنائق منا عاا أفري وت
صاحبة املصلحة أن تإمن املشاركة الكاملة للمرأة ت جمتم  املعلومات وإمكانية حصو ا على تكنولوجيات 

الشـــــــــ ن ئلبها  هاا ر تاملعلومات واالتصـــــــــاالت أل را  التنمية، اا ت ذله التكنولوجيات اهديدة، وتكرّ 
األمم املتحدة، اا فيها هيئة األمم املتحدة للمســـــــــــــاواة ب  اهنســـــــــــــ   منظومة املوجه إىل الكيانات املعنية ت

ومتك  املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، أن تدعم تنذيا ورصــــــد مســــــارات العمل الواردة ت الو امق اخلتامية 
املعلومات عن ئريق تعزيز الرتكيز على نوع اهنس، وتؤكد من جديد االلتزاا بإــــــــــــــمان للقمة العاملية جملتم  

 عمليات ا اذ القرارات املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ املشاركة الكاملة للمرأة ت
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تنذيا نتامة القمة العاملية جملتم  املعلومات على الصـــــــــــــــعيد ا قليم  بتيســــــــــــــع  تالحظ - 17 
جــان ا قليميــة، على النحو امل حظ ت تقرير األم  العــاا عن التقــدا ازرز ت تنذيــا نتــامة القمــة الل من

 ؛(7)العاملية جملتم  املعلومات ومتابعتها على الصعيدين ا قليم  والدو 
صــــــــــناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املتلصــــــــــصــــــــــة على ا ســــــــــهاا،  تشييييييييج  - 18 

نطاا واليته وخطته االســــــــــرتاتيجية، ت تنذيا نتامة القمة العاملية جملتم  املعلومات، وتشــــــــــدد على  ت كل
 أيية توفع موارد كافية ت هاا الصدد؛

، على النحو املب  ت الو يقة اخلتامية 2025متديد والية منتدى إدارة ا نرتن  حىت عاا  تقر - 19 
 ؛(6)ل جتماع الرفي  املستوى للجمعية العامة بش ن االستعرا  العاا لتنذيا نتامة القمة العاملية جملتم  املعلومات

ب يية منتدى إدارة ا نرتن  وواليته باعتبار  منتدى للحوار ب  أصـــــــــــــــحامل  تسيييييييييييل  - 20 
من برنامة عمل تونس بشـــــ ن  72املصـــــلحة املتعددين بشـــــ ن مســـــامل  ـــــىت، على النحو الوارد ت الذقرة 

، اا ت ذله املناقشــة بشــ ن قإــايا الســياســة العامة املتعلقة بالعناصــر الرميســية ت إدارة (4)جمتم  املعلومات
ا نرتن ، وتطلب إىل األم  العاا أن يواصــــــــــــل، ت إئار عملية ا ب غ الس يقوا نا ســــــــــــنويا عن التقدا 

قمـــة العـــامليـــة جملتم  املعلومـــات ومتـــابعتهـــا على الصـــــــــــــــعيـــدين ا قليم  والـــدو ، ازرز ت تنذيـــا نتـــامة ال
معلومـــات عن التقـــدا ازرز ت تنذيـــا التوصـــــــــــــــيـــات الواردة ت تقرير الذريق العـــامـــل املع  بـــإدخــال  تقـــدو

 ، وال سيما تله املتعلقة بتعزيز مشاركة البلدان النامية؛(10)حتسينات على منتدى إدارة ا نرتن 
 ـــــــرورة تعزيز مشـــــــاركة احلكومات واههات صـــــــاحبة املصـــــــلحة من مجي  البلدان  تؤكد - 21 

النامية، وال ســـــــــــــيما أقل البلدان  وا، ت مجي  اجتماعات منتدى إدارة ا نرتن ، وتدعو ت هاا الصــــــــــــدد 
الدول األعإــــــــاء وســــــــامر اههات املعنية صــــــــاحبة املصــــــــلحة إىل دعم مشــــــــاركة احلكومات ومجي  اههات 

 األخرى صاحبة املصلحة من البلدان النامية ت املنتدى نذسه وت االجتماعات التحإعية؛
عمل الذريق العامل املع  بتعزيز التعاون الاال أنشـــــــــــ  من قبل رماســـــــــــة اللجنة  تالحظ - 22 

، 70/125املعنية بتسلع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية، على حنو ما ئلبته اهمعية العامة ت قرارها 
من أجل و ـــــــــــ  توصـــــــــــيات عن كيذية مواصـــــــــــلة تنذيا التعاون املعزز على النحو املتوخى ت برنامة عمل 
تونس، وت حظ أيإا أن الذريق العامل كذل مشاركة احلكومات وسامر اههات صاحبة املصلحة مشاركة 

 املتنوعة؛ لدان النامية، م  مراعاة مجي  آرامها وخ اهتاكاملة، ال سيما من الب
 2016أن الذريق العامل عقد مخسة اجتماعات فيما ب  أيلول/سبتم   تالحظ اي ا - 23 

ناقش خ  ا مدخ ت الدول األعإــــاء واههات األخرى صــــاحبة املصــــلحة،  2018الثاين/يناير  كانونو 
 ؛70/125 حسبما ين  عليه قرار اهمعية العامة

الاال يتإــــــــــمن إحاالت إىل النصــــــــــوص  (11)بتقرير رماســــــــــة الذريق العامل تحيط علما - 24 
الكــاملــة همي  املقرتحــات وا ســـــــــــــــهــامــات، وتعرمل عن امتنــاهنــا للرميس ومجي  املشــــــــــــــــارك  الــاين قــدموا 

 امل؛مدخ ت وأسهموا ت عمل الذريق الع

_________________ 

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

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (11) 
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بالتقدا اهيد الاال أحرز  الذريق العامل ت العديد من اجملاالت واا يبدو أنه  ترحب - 25 
توافق نا ـــــ  ت اآلراء فيما يتعلق ببعع املســـــامل، بينما ال يزال اخت ف كبع ت اآلراء قامما بشـــــ ن عدد 

وصـــــــل إىل اتذاا بشـــــــ ن من املســـــــامل األخرى، وت ســـــــا ت هاا الصـــــــدد ألنه ه يتســـــــن للذريق العامل الت
 توصيات تتعلق بسبل املإ  قدما ت تنذيا التعاون املعزز على النحو املتوخى ت برنامة عمل تونس؛

إىل مواصـــــــــــــــلة احلوار والعمل لتحقيق تعاون معزز على النحو املتوخى ت برنامة  تدعو - 26 
 عمل تونس؛
يســـرة واملو وقة ال يزال يشـــكل ب ن عدا الوصـــول إىل التكنولوجيات واخلدمات امل تسييل  - 27 

حتديا حامسا ت العديد من البلدان النامية، ال ســـــــــــــــيما البلدان األفريقية، وأقل البلدان  وا، والبلدان النامية 
 ع الســــاحلية، والدول اهزرية الصــــغعة النامية، والبلدان املتوســــطة الدخل، والبلدان الس متر حباالت نزاع، 

اههود  رحلة ما بعد النزاع، والبلدان املتإررة من الكوارث الطبيعية، وب نه ينبغ  بال كلوالبلدان الس متر ا
خلذع أسعار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالتصال باستلداا تقنية النطاا العريع، م  مراعاة 

ق  ـــــرو  متذق أن األمر قد يتطلب مبادرات موجهة، بوســـــامل منها البح  والتطوير ونقل التكنولوجيا وف
 عليها، من أجل حذز إجياد خيارات أقل تكلذة  مكانية االتصال؛

ب ن تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت تتي  فرصــا جديدة وتطرة حتديات  اي يا تسيل  - 28 
جـديـدة، وبـ ن مثـة  ـــــــــــــــرورة ملحـة للتصــــــــــــــــدال للعقبـات الك ى الس تواجههـا البلـدان النـاميـة ت التعامل 

التكنولوجيــــات اهــــديــــدة واحلصـــــــــــــــول عليهــــا، من قبيــــل عــــدا توفر بيئــــة مؤاتيــــة وعــــدا كذــــايــــة املوارد  م 
والتعليم والقدرات واالســــتثمار والرتابط، وكاله املســــامل املتصــــلة الكية التكنولوجيا وو ــــ  التحتية  والب 

املعايع وتدفق التكنولوجيا، وحت  ت هاا الصـدد مجي  أصـحامل املصـلحة على كذالة توفع وسـامل التنذيا 
وا، من أجل هتيئة جمتم  الكافية، اا ت ذله تعزيز بناء قدرات البلدان النامية، وال ســـــــــــــــيما أقل البلدان  

 متمكن رقميا  واقتصاد يقوا على املعرفة؛
بإــرورة تســلع إمكانات تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت بوصــذها كذلك   تسييل  - 29 

أدوات حامسة مســـــــــــــــاعدة ت حتقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة وتدار  الذجوات الرقمية، وتؤكد أنه ينبغ  إي ء 
درات اــا يتي  االســـــــــــــــتلــداا املثمر  ــا  التكنولوجيــات ت تنذيــا خطــة التنميـة االعتبــار الواجــب لبنــاء القــ

 ؛(12)وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدو  الثال  لتمويل التنمية 2030املستدامة لعاا 
أنه، على الر م من إرســـــــــاء أســـــــــا  مت  لبناء القدرات ت جمال تكنولوجيات  تالحظ - 30 

صـــــــــــــــاالت ت العديد من اجملاالت املتعلقة ببناء جمتم  املعلومات، ال يزال من الإـــــــــــــــرورال املعلومات واالت
مواصـــــــــــــــلـة بـال اههود ملواجهـة التحـديـات الراهنـة، وال ســـــــــــــــيمـا التحـديـات الس تواجههـا البلـدان النـامية 

املؤســــــــــســــــــــات البلدان  وا وتوجه االنتبا  إىل الت  ع ا جيايب لتوســــــــــي  نطاا تنمية القدرات ليشــــــــــمل  وأقل
 املعلومات واالتصاالت وبإدارة ا نرتن ؛ تواملنظمات والكيانات املعنية باملسامل املتصلة بتكنولوجيا

ب يية مســـــــــــــاعدة البلدان النامية، وال ســـــــــــــيما أقل البلدان  وا، ت التصــــــــــــدال  تسييييييييييل  - 31 
من أجل تطوير قدراهتا  للتحديات وا تناا الذرص فيما يتعلق باســـــــــــــــتلداا ا نرتن  والتجارة ا لكرتونية

 جمال التجارة الدولية، من ب  أمور أخرى؛ ت

_________________ 

 ، املرفق.69/313القرار  (12) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ب يية التدفق احلر للمعلومات واملعرفة، وذله ت الوق  الاال تشـــهد فيه اي يييا  سيييل ت - 32 
كمية املعلومات املوزعة ع  العاه زيادة ويكتســـــب فيه االتصـــــال دورا مهما، وتعرتف ب ن مكاســـــب كبعة 

والتنمية املســـــــــــــتدامة قد تيســـــــــــــرت ت بلدان كثعة بذإـــــــــــــل تعميم تكنولوجيات املعلومات ت املوصـــــــــــــولية 
واالتصاالت ت املناهة الدراسية، وفت  بامل الوصول إىل البيانات، وحذز املنافسة، وو   قواعد تنظيمية 

لتناســــــــــــــب ونظم قانونية قاممة على الشــــــــــــــذافية والقدرة على التنبؤ واالســــــــــــــتق ل وعدا التمييز، واعتماد ا
فر  الإــــــــرامب ورســــــــوا الرتاخي ، والوصــــــــول إىل التمويل، وتيســــــــع الشــــــــراكات ب  القطاع  العاا  ت

واخلاص، والتعاون ب  أصـحامل املصـلحة املتعددين، واسـرتاتيجيات الربط بالنطاا العريع على املسـتوي  
عتماد  اذج تقاســــــــم ا ياكل الوئ  وا قليم ، وحتقيق الكذاءة ت  صــــــــي  ئيا الرتددات الراديوية، وا

 األساسية، والعمل بالنُّهة األهلية، وتوفع مرافق إتاحة الوصول إىل عامة اهمهور؛
جبمي  أصــــــــــــحامل املصــــــــــــلحة مواصــــــــــــلة إي ء االهتماا، على ســــــــــــبيل األولوية،  تهيب - 33 
ر احلكومة ســـــد الذجوات الرقمية، التلا أ ـــــكا ا، وتنذيا اســـــرتاتيجيات ســـــليمة تســـــهم ت تطوي  دف

ا لكرتونية، ومواصـــــــلة الرتكيز على ســـــــياســـــــات وتطبيقات مراعية للذقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصـــــاالت، اا ت ذله إتاحة الوصـــــول إىل  ـــــبكات النطاا العريع على مســـــتوى القاعدة الشـــــعبية، 

 املعلومات واملعرفة؛ندف تإييق الذجوات الرقمية ب  البلدان وداخلها مث بناء جمتمعات 
االلتزامات املنصــــــــوص عليها ت خطة عمل أديس أبابا، وتســــــــلم ب ن املســــــــاعدة  تالحظ - 34 

تساهم  ا  امية الرمسية والتدفقات املالية امليسرة األخرى لذامدة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  كن أن
ها  التدفقات أن حتد من خمائر االســــــتثمار العاا بقدر كبع ت النتامة ا  امية، وال ســــــيما حي  تســــــتطي  

 واخلاص، وأن تزيد من استلداا تله التكنولوجيات ت تعزيز احلوكمة الر يدة ومج  الإرامب؛
باأليية احلامسة الس تكتســـــــــــــيها اســـــــــــــتثمارات القطاع اخلاص ت الب  التحتية تسييييييييييل   - 35 

خدماهتا، وتشــــج  احلكومات على و ــــ  أئر قانونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت وت مإــــامينها و 
وتنظيمية تذإ  إىل زيادة االستثمار واالبتكار، وتدر  أيإا أيية الشراكات ب  القطاع  العاا واخلاص 

 واسرتاتيجيات توفع فرص الوصول للجمي ، وسامر النُّهة املؤدية إىل حتقيق ها  الغاية؛
ثــالثــة للمنتــدى املع  بتمويــل التنميــة التــاب  للمجلس بعقــد الــدورة الســـــــــــــــنويــة ال ترحيب - 36 

االقتصـــــــادال واالجتماع ، وحتيط علما باالســـــــتنتاجات والتوصـــــــيات املتذق عليها على الصـــــــعيد احلكوم  
الدو ، وتتطل  إىل حتقيق مزيد من التقدا ت عملية املتابعة، وترحب بالعمل الاال تإــــطل  به فرقة العمل 

املعنية بتمويل التنمية، والتقدا ازرز ت تشــــــــــــغيل العناصــــــــــــر الث  ة آللية تيســــــــــــع  املشــــــــــــرتكة ب  الوكاالت
التكنولوجيا، وعقد الدورة الســــــــــــنوية الثالثة للمنتدى املتعدد أصــــــــــــحامل املصــــــــــــلحة املع  بتســــــــــــلع العلم 

 والتكنولوجيا واالبتكار أل را  أهداف التنمية املستدامة؛
ملتحدة املعنية، كل ت إئار واليته وموارد ، أن تكذل اؤســـســـات منظومة األمم ا تهيب - 37 

 عدا  لا أال أحد وأال بلد عن الركب ت تنذيا هاا القرار؛
إىل األم  العـــاا أن يقـــدا إىل اهمعيـــة العـــامـــة ت دورهتـــا الرابعـــة والســـــــــــــــبع ،  تطلييب - 38 

لس االقتصــــــــــــادال واالجتماع ، ئريق اللجنة املعنية بتســــــــــــلع العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية واجمل عن
، وخطة عمل 2030تقريرا عن حالة تنذيا هاا القرار ومتابعته، م  مراعاة خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعاا 

أديس أبـابـا، وعمليـة اســـــــــــــــتعرا  نتـامة القمـة العـامليـة جملتم  املعلومـات، واملوجز الـاال أعـد  الرميســــــــــــــــان 



A/RES/73/218  واالتصاالت ألغراض التنميةتسخير تكنولوجيات المعلومات  

 

18-22537 13/13 

 

ع  بتسلع العلم والتكنولوجيا واالبتكار أل را  أهداف املشاركان للمنتدى املتعدد أصحامل املصلحة امل
وســـامر العمليات ذات الصـــلة، ت إئار تقرير  الســـنوال بشـــ ن التقدا ازرز ت تنذيا  (13)التنمية املســـتدامة

 نتامة القمة العاملية جملتم  املعلومات ومتابعتها على الصعيدين ا قليم  والدو ؛
عنون املبنــــد الاألعمــــال املؤقــــ  لــــدورهتــــا الرابعــــة والســــــــــــــبع  أن تــــدرج ت جــــدول  تقرر - 39 
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