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 والسبعون رابعةالدورة ال
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واالتصخخخخخاال   املعلوما تسخخخخخنو تجيولو يا  
 ألغراض التيمية املستدامة

   
 2019كانون األول/ديسمرب   19قرار اختذته اجلمعية العامة يف   

  
 [(A/74/378بناء على تقرير اللجنة الثانية )]  

  
 تسنو تجيولو يا  املعلوما  واالتصاال  ألغراض التيمية املستدامة - 74/197

 
 ،إن اجلمعية العامة 
بشـــــــــــــ ن تســـــــــــــ    2018كانون األول/ديســـــــــــــم    20املؤرخ  73/218إىل قرارها  تشخخخخخخخخخخوإذ  

تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــاالت ألارات التنمية املســـــــــــــتدامة، وإىل قرارا ا الســـــــــــــابقة بشـــــــــــــ ن ه   
 ،(1)املس لة

 23املؤرخ  2019/24صــــــــــــــــــــاد  واالجتمـــــاع  إىل قرار اجمللس االقت وإذ تشخخخخخخخخخخخو  ي خخخخخخخخخخخخخخخا 
بشــــــــــــــــ ن تقييم التقـدا ا رز م تنليـ  نتـامع القمـة العـامليـة جملتم  املعلومـات ومتـابعت ا،  2019 متوز/يوليـ 

 ،(2)القرارات السابقة بش ن ه   املس لة وإىل
حتويل عاملنا: ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها  وإذ تؤكد من  ديد 

، ال   اعتمدت في  جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة “2030خطة التنمية املستدامة لعاا 
لناس وتلضـــــــــــــــ  إىل التحول، وإ  تعيد  كيد والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســـــــــــــــتدامة، ال  ترك  على ا

__________ 

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

، 2011/16، و 2010/2، و 2009/7، و 2008/3، و 2006/46  اجمللس االقتصـــــــــــــــــــاد  واالجتمـــــاعقرارات  (2) 
 .2018/28، و 2017/21، و 2016/22، و 2015/26، و 2014/27، و 2013/9، و 2012/5 و
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، وإدراك ا أن القضـــــــــــــــاء على 2030الت ام ا ابلعمل دون كلل من أجل تنلي  اخلطة ابلكامل حبلول عاا 
اللقر جبمي  صـــــــــــــــور  وأبعاد ، اا م  له اللقر املدق ، هو أك  حتد يواج   العاه و ـــــــــــــــر   ال ا  عن  

االقتصــــاد  واالجتماع   -ا بتحقيق التنمية املســــتدامة دبعادها الث  ة لتحقيق التنمية املســــتدامة، والت ام 
على حنو متوازن ومتكامل، وابالســـــــــــــــتناد إىل ا يفازات ال  حتقق  م إئار األهداف ا  امية  -والبيئ  

 لألللية والسع  إىل استكمال ما ه ينل  من تله األهداف،
بشــــــــــ ن خطة عمل  2015متوز/يولي   27املؤرخ  69/313 قرارها ديد  ي خخخخخخخخاوإذ تؤكد من   

أديس أاباب الصــــــادرة عن املؤمتر الدول الثالي لتمويل التنمية، ال  تشــــــكل ج ءا ال يتج أ من خطة التنمية 
 ااي ا املتصلة بوسامل التنلي  من، وتدعُم ا وتكمُل ا وتساعد على توضيح سياق ا2030املستدامة لعاا 

خ ل سياسات وإجراءات عملية، وإ  تؤكد من جديد االلت اا السياس  القو  ابلتصد  لتحد  التمويل 
و يئة بيئة مؤاتية على مجي  املســــــــــتوايت لتحقيق التنمية املســــــــــتدامة، برومن من الشــــــــــراكة والتضــــــــــامن على 

 الصعيد العامل ،
احلضـــــــــــــــرية اهديدة ال  اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املع   اخلطة ن  ديد كذلكوإذ تؤكد م 

إىل  17اب سكان والتنمية احلضرية املستدامة )املومل الثالي(، ال   عقد م كيتو، إكوادور، م اللرتة من 
 ،(3)2016تشرين األول/أكتوبر  20

التنمية بوصــــل ا ج ة التنســــيق بدور اللجنة املعنية بتســــ   العلم والتكنولوجيا ألارات  وإذ تيوه 
التابعة لألمم املتحدة م جمال تســـــــــ   العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألارات التنمية ودل  يع  بدراســـــــــة 
مســـــــامل العلم والتكنولوجيا ودور العلم والتكنولوجيا بوصـــــــل ما عاملي مســـــــاعدين م حتقيق خطة التنمية 

اســــــــات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا، وال ســــــــيما فيما يتعلق والن وت بل م الســــــــي 2030املســــــــتدامة لعاا 
ابلبلدان النامية، وصـــيااة توصـــيات ومباده توجي ية بشـــ ن مســـامل العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية م 

 إئار منظومة األمم املتحدة،
ج ة التنســيق ابللجنة املعنية بتســ   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية بوصــل ا  وإذ تيوه  ي خا 

 التابعة لألمم املتحدة م متابعة نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات على نطاق املنظومة،
ابلدور ال   تضــــــــطل  ب  ريلية تيســــــــ  التكنولوجيا، ال  تشــــــــمل املنتدى املتعدد وإذ تيوه كذلك  

التنمية املســـتدامة، وفريق  أصـــحامل املصـــلحة املع  بتســـ   العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألارات أهداف
العمل املشرتك بي الوكاالت املع  بتس   العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألارات أهداف التنمية املستدامة 
واملنصـــة ا لكرتونية، بوصـــل ا أداة لتيســـ  التعاون والشـــراكات بي ئاملة متنوعة من أصـــحامل املصـــلحة، 

األمم املتحدة وأصحامل القطاع اخلاص واألوسا  العلمية وكياانت تشمل الدول األعضاء واجملتم  املدين و 
 املصلحة اآلخرين من أجل دعم تنلي  أهداف التنمية املستدامة،

 إىل إع ن املباده وخطة العمل الل ين اعتمد ما القمة العاملية جملتم  املعلومات م وإذ تشخخخخخخخخخو 
وأقر ما  (4)2003كانون األول/ديســـم    12إىل  10مرحلت ا األوىل ال  عقدت م جنيف م اللرتة من 

__________ 

 ، املرفق.71/256القرار  (3) 
 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (4) 
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، وإىل الت اا تونس وبرانمع عمل تونس بشـــــــــــ ن جمتم  املعلومات الل ين اعتمد ما القمة (5)اهمعية العامة
تشـــــــــــــــرين الثــــاين/  18إىل  16م مرحلت ـــــا الثـــــانيـــــة ال  عقـــــدت م تونس العـــــاصـــــــــــــــمـــــة م اللرتة من 

 ،(7)وأقر ما اهمعية (6)2005 نوفم 
إىل ما ورد من إ ارات إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت م خطة التنمية  وإذ تشو  ي ا 

وخطة عمل أديس أاباب، وإ  تكرر  كيد الدعوات إىل املواءمة الو يقة بي العملية  2030املســـــتدامة لعاا 
، فضـــــــــــــــ  عن الوتمق اخلتامية ل جتماعات 2030اا املنبثقة عن القمة العاملية جملتم  املعلومات وخطة ع

 احلكومية الدولية  ات الصلة األخرى،
الو يقة اخلتامية ل جتماع الرفي  املستوى للجمعية العامة بش ن االستعرات  إىل وإذ تشو كذلك 

كانون األول/   16و  15، ال   عقد م نيويورك م (8)العاا لتنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات
ثغرات ا تملة ، وال   قـَّيم  في  التقدا ا رز م تنلي  نتامع القمة العاملية، وتناول  ال2015ديســــــــــــــم  

 م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحددت اجملاالت ال  يتعي مواصلة الرتكي  علي ا،
رابت ا املشــــــــــــــرتكة والت ام ا برملية القمة العاملية جملتم  املعلومات بصــــــــــــــيغت ا  وإذ تؤكد من  ديد 

 الواردة م إع ن مباده جنيف،
بشـــــــــــ ن  جتماع الرفي  املســـــــــــتوى للجمعية العامة ل الو يقة اخلتامية  ي خخخخخخخخخا وإذ تؤكد من  ديد 

لتنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات، ال  تقدا  ة عامة عّما يتصـــل ابلتنلي  من االســـتعرات العاا 
وجماالت  ات أولوية، وإ  تســـــــــــــّلم بضـــــــــــــرورة أن تتوافر لدى الناس امل ارات خطو  عمل وحتدايت ورملى 

ال زمة لكي  يكونوا أّميي على صــــــــــــــعيد  وســــــــــــــامه ا ع ا واملعلوماتية، ف    امل ارات م مة من أجل 
 املشاركة الكاملة م جمتم  معلومات يشمل اهمي ،

فرصــــــــا جديدة، كما تطرم حتدايت دن تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــاالت تتيح  تسخخخخخخل  وإذ 
جديدة، ودن مثة ضـــرورة ملحة للتصـــد  للعقبات الك ى ال  تواج  ا البلدان النامية م تيســـ  الوصـــول 
إىل التكنولوجيات اهديدة، وإ  تشــدد على ضــرورة التصــد  للتحدايت الســامدة من أجل ســد اللجوات 

ة وبي املرأة والرجل وبي اللتيات واللتيان، وعلى الرقمية، ســـــــــــــــواء بي البلدان أو داخل كل بلد على حد
ضـــرورة تســـ   تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت ألارات التنمية، وإ  تشـــ  إىل ضـــرورة الت كيد على 
نوعية الوصــــــول من أجل ســــــد اللجوات الرقمية واملعرفية، ابســــــت داا مع متعدد األبعاد يشــــــمل الســــــرعة 

اللغة والتدريب وبناء القدرات وا توى ا ل  والتســـــــــــــــ ي ت اخلاصــــــــــــــة واالســـــــــــــــتقرار وُيســـــــــــــــر التكاليف و 
 ابأل  اص  و  ا عاقة،

بتقرير األمي العــــاا عن التقــــدا ا رز م تنليــــ  نتــــامع القمــــة العــــامليــــة جملتم   وإذ حتيط علمخخخا 
 ،(9)املعلومات ومتابعت ا على الصعيدين ا قليم  والدول

__________ 

 .59/220انظر القرار  (5) 
 .A/60/687انظر  (6) 

 .60/252انظر القرار  (7) 

 .70/125القرار  (8) 

 (9) A/74/62−E/2019/6. 
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عن الت    االقتصــــاد  لتقنية النطاق العريأ م أقل البلدان  وا،  ابلتقرير وإذ حتيط علما  ي خخخا 
م إعداد  مكتب املمثلة  يشـــــــــاركوالبلدان النامية ا  الســـــــــاحلية، والدول اه رية الصـــــــــغ ة النامية، ال   

حتاد الدول الســـــــــامية ألقل البلدان  وا والبلدان النامية ا  الســـــــــاحلية والدول اه رية الصـــــــــغ ة النامية واال
ل تصــــاالت، وبدراســــة األمم املتحدة االســــتقصــــامية بشــــ ن احلكومة ا لكرتونية ال  أعد ا إدارة الشــــؤون 

  االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة،
الدعوة إىل مواصـــــــــــــــلة تقدو التقارير الســـــــــــــــنوية عن تنلي  نتامع القمة العاملية جملتم   وإذ تالحظ 

عن ئريق اللجنة املعنية بتســـــــــ   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية، إىل اجمللس االقتصـــــــــاد  املعلومات، 
، 2006/46واالجتماع ، وإ  تؤكد من جديد دور اللجنة، على النحو املنصــــــــــــوص علي  م قرار اجمللس 

وخباصة استعرات ومة، م تقدو املساعدة إىل اجمللس ابعتبار  ج ة التنسيق املعنية ابملتابعة على نطاق املنظ
 وتقييم التقدا ا رز م تنلي  نتامع القمة العاملية،

انعقاد الدورة الثانية والعشــــــــــــــرين للجنة املعنية بتســــــــــــــ   العلم والتكنولوجيا  وإذ تالحظ  ي خخخخخخخخخخا 
تتطل  إىل انعقـــاد الـــدورة إ  ، و 2019أاير/مـــايو  17إىل  13ألارات التنميـــة م جنيف م اللرتة من 

تســــ   التغ  التكنولوج  الســــري  من ”والعشــــرين ال  ســــيلرد عا املوضــــوعان  وا األولوية التاليان:  الثالثة
اســـتكشـــاف تكنولوجيات اللضـــاء من أجل التنمية ”و “ أجل حتقيق التنمية الشـــاملة للجمي  واملســـتدامة

من ا همي  أصــــــحامل  ، فتوّفر ب له“املســــــتدامة ومناف  التعاون الدول م جمال البحوا م ه ا الســــــياق
  املصلحة لتقاسم اخل ات والسع  إىل إقامة الشراكات من أجل بناء القدرات،

عصـــــــــــــــر الرتابه ”لريق الرفي  املســـــــــــــــتوى املع  ابلتعاون الرقم  املعنون بتقرير الوإذ حتيط علما  
 ،2019ح يران/يوني   10ال   ُقدا إىل األمي العاا م  ،“الرقم 

انعقاد منتدى القمة العاملية جملتم  املعلومات ال   يشـــرتك م تنظيم  ســـنواي االحتاد وإذ تالحظ  
والثقافة الـدول ل تصــــــــــــــــاالت ومؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة األمم املتحـدة للرتبيـة والعلم 

 م املتحدة ا  ام ،وبرانمع األم
حالة تقنية النطاق بتقرير هنة النطاق العريأ املعنية ابلتنمية املســـــــــــتدامة املعنون  وإذ حتيط علما 

، ال   يتضـــــــمن تقييما : تقنية النطاق العريأ ابعتبارها أســـــــاســـــــا للتنمية املســـــــتدامة2019العريأ لعاا 
نــة النطــاق العريأ فيمــا يتعلق بتقنيــة النطــاق العريأ للتقــدا ا رز حنو حتقيق األهــداف ال  تنــاد   ــا ه

هو أول عاا ســــــــيكون في  أكثر  2019وحالة تطوير تله التقنية م مجي  أحناء العاه، م  التنوي  دن عاا 
من نصــف ســكان العاه موصــولي بشــبكة ا نرتن ، وإ  ت حس ضــرورة ســد اللجوات الرقمية، وإ  تشــ  

 ـــــــــــ ل ريخرين حبلول عاا بليون  1.5نعمل معا لوصـــــــــــل ”نامية للجنة، املعنون إىل تقرير الدورة االســـــــــــتث
2020“، 

دن تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت تشـــّكل عناصـــر متكي ابلغة األيية للتنمية  تسخخخل  وإذ 
االقتصـــــادية واالســـــتثمار تعود اناف  على العمالة والرفا  االجتماع  من حيي إّما  لأ احلواج  القاممة 

الت داخل اجملتم  م وج  املشــــاركة االقتصــــادية، ودّن االنتشــــار املت ايد لتكنولوجيات املعلومات واالتصــــا
حيدا ريترا عميقة م أسـاليب تقدو احلكومات لل دمات، وتعامل املؤسـسـات التجارية م  املسـت لكي، 

 ومشاركة املوائني م أوج  احلياة العامة واخلاصة،
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الصــــــــادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  2019بتقرير االقتصــــــــاد الرقم  لعاا  وإذ حتيط علما 
  يدرس نطاق توليد القيمة واكتســــا ا م االقتصــــاد الرقم  من جانب البلدان النامية، ويول والتنمية، ال 

اهتماما خاصـــا   حة اللرص ع   البلدان ل ســـتلادة من االقتصـــاد القامم على البياانت بصـــلت ا ج ات 
ية وحتقيق عامدات منتجة وج ات مبتِكرة، وي حس أن إجياد أســـواق للحجم الســـري  الت ايد للبياانت الرقم

من  يدفعان على حنو مت ايد توليد القيمة، م  إقرارها ابخلطر املتمثل م إمكانية أن تس م الرقمنة م ارتلاع 
 مستوى عدا املساواة وزايدة دمع األعمال التجارية بدال من إس ام ا م التنمية األكثر مشوال للجمي ،

قمنة االقتصـــاد وأيية كلالة أن ُتدف  الضـــرامب م التحدايت الضـــريبية النا ـــئة عن ر  وإذ تالحظ 
 اه ود الدولية الرامية إىل معاهة ه   املس لة؛أيضا املكان ال   مت في  توليد القيمة، وإ  ت حس 

، م   لــه، على أنــ  ابلرام من التقــدا ا رز مؤخرا، ال ت ال فجوات رقميــة كب ة وإذ تشخخخخخخخخخخخخدد 
تقــدمــة والبلــدان النــاميــة وداخل ــا من حيــي توافر تكنولوجيــات املعلومــات ومت ايــدة قــاممــةل بي البلــدان امل

واالتصـــاالت، وُيســـر تكاليل ا واســـت دام ا، واالســـتلادة من تقنية النطاق العريأ، وإ  تشـــدد أيضـــا على 
احلاجة امللحة إىل ســــــــــــــّد اللجوات الرقمية، اا م  له ما يتعلق من ا اســــــــــــــامل من قبيل يســــــــــــــر تكاليف 

، وكلالة اســـــــــتلادة اهمي  من مناف  تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــاالت، ومن ا التكنولوجيات ا نرتن 
 تاهديدة، وإ  تعيد م ه ا الصـــدد  كيد الت ام ا بتحقيق زايدة كب ة م فرص احلصـــول على تكنولوجيا

نرتن  م أقل املعلومات واالتصــــاالت، والســــع  إىل توف  فرص الوصــــول الشــــامل وامليســــور إىل  ــــبكة ا 
، وإ  ت حس العديد من اه ود املب ولة لســـــــــــد اللجوات الرقمية وتوســـــــــــي  2020البلدان  وا حبلول عاا 
برانمع عمل عامل  لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا  :2030 له برانمع التوصيل م نطاق الوصول، اا م 

 التنمية املستدامة، من أجلعريأ، النطاق ال تقنية اا م  له املعلومات واالتصاالت م العاه،
على ضـــــــــرورة مجي  أ ـــــــــكال التعاون ا  ام ، اا م  له تدفقات املعونة،  وإذ تشخخخخخخخدد  ي خخخخخخخا 

 أجل تع ي  التحّول الرقم ، من
املع  ابللجوة الرقمية بي اهنســــــــــــي التاب  للجنة النطاق العريأ  إىل اللريق العامل وإذ تشخخخخخخخخخو 

، املعنية ابلتنمية املستدامة والتوصيات للعمل على سد اللجوة الرقمية بي اهنسي الواردة م تقرير  املرحل 
  امل ارات تســــــــ ”بتقرير اللريق العامل املع  ابلتعليم التاب  للجنة النطاق العريأ بعنوان  وإ  حتيه علما

 ،“الرقمية من أجل احلياة والعمل
دن حتقيق املساواة بي اهنسي ومتكي النساء واللتيات سوف يس م إس اما حامسا  وإذ تسل  

م إحراز تقدا حنو حتقيق مجي  أهداف التنمية املســــــــــتدامة، وإ  تؤكد ضــــــــــرورة توجي  اســــــــــرتاتيجيات العلم 
متكي النســـــــــاء واللتيات وحتد من أوج  عدا املســـــــــاواة، اا في ا  والتكنولوجيا واالبتكار حبيي تســـــــــت دف

 اللجوة الرقمية بي اهنسي،
أّن اللجوة الرقمية بي اهنســـــي ال ت ال قاممة ضـــــمن دامرة حصـــــول املرأة  وإذ تالحظ بقلق ابلغ 

ة وجماالت على تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــــاالت واســــــــــــت دام ا م جماالت من بين ا التعليم والعمال
التنمية االقتصــــــادية واالجتماعية األخرى، وإ  ترحب م ه ا الصــــــدد ابلعديد من املبادرات ال  ترك  على 
 فرص تيســــ  الوصــــول، وامل ارات، والقيادة، لا يل ا لتع ي  مشــــاركة اللتيات والنســــاء على قدا املســــاواة م

ال   “ املعلومات واالتصـــاالت تال تكنولوجيااليوا الدول ملشـــاركة اللتيات م جم”العصـــر الرقم ، مثل 
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أنشــــــ   االحتاد الدول ل تصــــــاالت، والشــــــراكة العاملية من أجل املســــــاواة بي اهنســــــي م العصــــــر الرقم  
 ،“الشراكة م حتقيق املساواة”املعروفة ابادرة 

ة تع ي      بضرورة الرتكي  على سياسات تنمية القدرات وتقدو دعم مستداا ملواصل وإذ تسل  
األنشــطة واملبادرات ال  يضــطل   ا على الصــعيدين الوئ  وا ل   دف توف  املشــورة واخلدمات والدعم 

 لبناء جمتم  معلومات جام  يرّك  على ا نسان والتنمية،
أن جمموعة من املواضـــــي  ال ت ال تنشـــــ  عن املســـــامل املتصـــــلة  مكانية الوصـــــول إىل  وإذ تالحظ 
وريترها على األبعاد االقتصــادية واالجتماعية  اســت دام ا وتطبيقا او واالتصــاالت يات املعلومات تكنولوج

 والبيئية للتنمية املستدامة،
أن احلقوق نلســـــــــــــــ ا ال  يتمت   ا الناس خارحت ا نرتن  جيب أن حتظى  وإذ تؤكد من  ديد 

ســـــيد رملية القمة العاملية جملتم  املعلومات ابحلماية أيضـــــا على ا نرتن ، وإ  تشـــــدد على أن التقدا حنو ج
ينبغ  اعتبارها رهنا ابلتنمية االقتصـــــــــــادية وانتشـــــــــــار تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت فحســـــــــــب،  ال

 ينبغ  اعتبارها أيضا رهنا  حراز تقدا فيما يتعلق  عمال حقوق ا نسان واحلرايت األساسية، وإ ا
 نرتن ، اا م  له العملية املتوخى من ا تع ي  التعاون أن إدارة ا وإذ تؤكد من  ديد  ي خخخخخخخخخخخا 

وعقد منتدى إدارة ا نرتن ، ينبغ  أن تظل متقيدة ابألحكاا املنصـــــوص علي ا م الوتمق اخلتامية ملؤمتر  
 القمة املعقودين م جنيف وتونس العاصمة،

ات منتدى إدارة ا نرتن  ال  البلدان املضيلة م تنظيم اجتماع إىل اه ود ال  ب لت ا وإذ تشو 
، وم حيدر أابد، اعند، 2007، وم ريو د  جان و، ال ازيل، م عاا 2006عقدت م أ ينا، م عاا 

، وم ن ويب، 2010، وم فيلنيوس، م عاا 2009، وم  ـــــــرا الشـــــــي ، مصـــــــر، م عاا 2008م عاا 
، وم إســطنبول، تركيا، 2013يســيا، م عاا ، وم ابل، إندون2012، وم ابكو، م عاا 2011عاا  م

، 2016املكسيه، م عاا ، وم اواداالخارا، 2015، وم جواو بيسوا، ال ازيل، م عاا 2014م عاا 
 ،2019م برلي م عاا و  ،2018وم ابريس م عاا  ،2017وم جنيف م عاا 

العامل املع  بتع ي  التعاون، بناء على املقرتم املقدا من  إىل اجتماع اللريق  ي خخخخخخخخخخاوإذ تشخخخخخخخخخخو  
رميس اللجنة املعنية بتســ   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية بشــ ن هيكل وتشــكيل ه ا اللريق العامل، 

وأقر   2015كـانون األول/ديســـــــــــــــم    16املؤرخ  70/125على حنو مـا ئلبتــ  اهمعيــة العــامـة م قرارهـا 
 ، وإ  حتيه علما بعمل ،2017/21قرار  اجمللس االقتصاد  واالجتماع  م 

ا ا رز أن  مكان تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت أن تســـاعد م تســـري  التقد وإذ تالحظ 
حنو حتقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة، وإ  ت حس أيضـــــــــا أن االحتاد الدول ل تصـــــــــاالت، م مجلة أمور، 

 يضطل  بدور هاا م دعم الدول األعضاء م تنلي  األهداف،
قياا االحتاد الدول ل تصــــــــــــــاالت بعقد املؤمتر العامل  لتطوير االتصــــــــــــــاالت وإذ تالحظ  ي خخخخخخخخخخا  

، حت   عار 2017تشرين األول/أكتوبر  20إىل  9ية م بوينس رييرس، م اللرتة من السلكية وال سلك
 ،“تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل أهداف التنمية املستدامة”

أن التغ  التكنولوج  يشمل أدوات جديدة وقوية من أجل التنمية وإ  تض   وإذ تالحظ كذلك 
ا يتيحــ  من فرص ومــا يطرحــ  من حتــدايت وأنــ  ينبغ  للحكومـات م اعتبــارهــا مــا ينجم عنــ  من ريتر ومــ

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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والقطـاع اخلـاص واملنظمـات الـدوليـة واجملتم  املـدين واألوســــــــــــــــا  التقنيـة واألكـاد يـة أن  خـ  م اعتبـارها 
املســـــامل االجتماعية واالقتصـــــادية واألخ قية والثقافية والتقنية املتعلقة ابلتطورات التكنولوجية الســـــريعة من 

 ،2030جل تعميق ف م ا لكيلية تس   إمكاان ا لدعم حتقيق خطة التنمية املستدامة لعاا أ
قيمة ومباده التعاون والتواصـــــل بي أصـــــحامل املصـــــلحة املتعددين، الل ي ن  وإذ تؤكد من  ديد 

اتســـــــــــم   ما العملية املنبثقة عن القمة العاملية جملتم  املعلومات من  بدايت ا، وإ  تســـــــــــّلم دن اللعالية م 
دولية العمل املشـــــــــــــــرتك والشـــــــــــــــراكة والتعاون بي احلكومات والقطاع اخلاص واجملتم  املدين واملنظمات ال

واألوســـــا  التقنية واألكاد ية، وســـــامر اه ات املعنية صـــــاحبة املصـــــلحة، كل حســـــب دور  ومســـــؤوليات ، 
ســــــــــــيما م إئار التمثيل املتوازن للبلدان النامية، كان  وال ت ال تكتســــــــــــ  أيية حامسة م إجياد جمتم   وال

 املعلومات،
اســـــــــــــــت ـداا تكنولوجيـات املعلومات التحـدايت ال  تواجـ  الـدول م من  ومكـافحـة  وإذ تدرك 

واالتصــــــــاالت م األارات ا جرامية، اا م  له من ِقبل ا رهابيي، وإ  تشــــــــدد على ضــــــــرورة مواصــــــــلة 
التعاون الدول م ه ا الصـــدد وتع ي  أنشـــطة املســـاعدة التقنية وبناء القدرات، بناء على ئلب الدول، من 

تصــاالت م األارات ا جرامية وداكمة من يســت دموما أجل من  اســت داا تكنولوجيات املعلومات واال
 م تله األارات ومعاقبت م، وفقا للقانون الوئ  والدول،

التعّ د بعدا ترك أ  أحد خلف الركب، وإ  تؤكد من جديد التســـــــــــــــليم دن وإذ تجرر أتكيد  
اي ا وقد حتقق  همي  كرامة ا نســــان أمر أســــاســــ ، والرابة م أن نشــــ د أهداف التنمية املســــتدامة واا

األمم والشـــعومل وهمي   ـــرامح اجملتم ، وإ  جدد االلت اا ابلســـع  إىل الوصـــول إىل أ ـــد الناس  للا عن 
 الركب أوال،
اا  كن لتكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــــاالت أن تقوا ب  من دور م توف   تسخخخخخخخخخخل  - 1 

ياق العوملة، وبقدر ا على تع ي  النمو االقتصـاد  حلول جديدة ملواج ة التحدايت ا  امية، خاصـة م سـ
املطرد والشـــامل واملنصـــف والتنمية املســـتدامة، والقدرة على املنافســـة، واحلصـــول على املعلومات واملعارف، 
والتجارة والتنمية، والقضـــــــــــــــاء على اللقر، وا دماحت االجتماع ، اا يســـــــــــــــاعد على التعجيل  دماحت مجي  

 العامل ، وال سيما البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان  وا؛ البلدان م االقتصاد
بتطور تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت وانتشـــــــــــارها امللحو ي، بلضـــــــــــل  ترحب - 2 

إســــــ امات القطاعي العاا واخلاص، حيي انتشــــــرت م مجي  أركان املعمورة تقريبا، وهي ت فرصــــــا جديدة 
لظ ور  ا حت جديدة لألعمال التجارية، وأســـــــــــــــ م  م النمو  للتلاعل االجتماع ، وأفســـــــــــــــح  اجملال

االقتصـــــــــــــاد  والتنمية م مجي  القطاعات األخرى، وت حس م الوق   ات  التحدايت اللريدة والنا ـــــــــــــئة 
 املتصلة بتطور ه   التكنولوجيات وانتشارها؛

حقيق خطة اب مكاانت ال  تتمت   ا تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت لت تسخخخخخل  - 3 
وســــامر األهداف ا  امية املتلق علي ا دوليا، وت حس م الوق  نلســـ   (10)2030التنمية املســــتدامة لعاا 

أن ه   التكنولوجيات  كن أن تســرع من وت ة التقدا م أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــر مجيع ا، 
ملدين واملنظمات الدولية واألوسا  التقنية وحتي بناء على  له مجي  احلكومات والقطاع اخلاص واجملتم  ا

__________ 

 .70/1القرار  (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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واألكــاد يــة ومجي  اه ــات املعنيــة األخرى صـــــــــــــــــاحبــة املصـــــــــــــــلحــة على إدمــاحت تكنولوجيــات املعلومــات 
واالتصـــــاالت م النُـُ ع ال  تعمل  ا لتنلي  أهداف التنمية املســـــتدامة، وتطلب إىل كياانت منظومة األمم 

العمل املنبثقة عن القمة العاملية جملتم  املعلومات أن تســتعرت خطط ا املتحدة ال  تقوا بتيســ  مســارات 
 ؛2030م جمال ا ب غ وخطه عمل ا من أجل دعم تنلي  خطة عاا 

الت ام ا بســــــــــــــد اللجوات الرقمية واملعرفية، وتقر دن الن ع ال   تتبع   تؤكد من  ديد - 4 
لوصول، م  التشديد على نوعية ه ا الوصول، وتسّلم جيب أن يكون متعدد األبعاد و ا ف م متطّور ملع  ا

دن الســــرعة واالســــتقرار ويســــر التكاليف واللغة وا توى ا ل  وإمكانية وصــــول األ ــــ اص  و  ا عاقة 
ه  اآلن من أســاســيات اهودة، ودن الربه بشــبكات النطاق العريأ هو من العوامل الرميســية املســاعدة 

 املستدامة؛ابللعل على حتقيق التنمية 
أيية الدور ال   يضـــــــــــــطل  ب  القطاع اخلاص واجملتم  املدين واألوســـــــــــــا  التقنية  تؤكد - 5 

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ م
على تع ي  ومواصــــلة التعاون فيما بي أصــــحامل املصــــلحة من البلدان املتقدمة تشخخخ    - 6 

ؤوليات كل من م، لضــــــــمان التنلي  اللعال لنتامع النمو والبلدان النامية على الســــــــواء، ضــــــــمن أدوار ومســــــــ
العاملية جملتم  املعلومات بطرق من ا التشــــــــــــــجي  على إقامة  ــــــــــــــراكات  للقمة (6)وتونس (4)مرحل  جنيف

وئنية وإقليمية ودولية بي أصـــــــــــــحامل املصـــــــــــــلحة املتعددين، اا م  له الشـــــــــــــراكات بي القطاعي العاا 
اضــــــيعية الوئنية وا قليمية ألصــــــحامل املصــــــلحة املتعددين، م إئار واخلاص، وتشــــــجي  مناهع العمل املو 

ج د وحوار مشـــــــرتكي م  البلدان النامية، اا في ا أقل البلدان  وا، والشـــــــركاء م التنمية واه ات اللاعلة 
 م قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

بتلعيل مصـــرف التكنولوجيا ألقل البلدان  وا، وتدعو الدول األعضـــاء، وك له  ترحب - 7 
املنظمات الدولية واملؤسسات والقطاع اخلاص، إىل تقدو الت عات املالية واملساعدة التقنية لضمان تنلي   

 بشكل كامل وفعال؛
احلكومـــات  التقـــدا الـــ   حترز  كيـــاانت منظومـــة األمم املتحـــدة ابلتعـــاون م  تالحظ - 8 

الوئنية واللجان ا قليمية وا ها من اه ات صــــاحبة املصــــلحة، اا في ا املنظمات ا  احلكومية والقطاع 
اخلاص، م تنلي  مســارات العمل الواردة م الوتمق اخلتامية للقمة العاملية جملتم  املعلومات، وتشــج  على 

 ؛2030املستدامة لعاا  است داا مسارات العمل تله من أجل تنلي  خطة التنمية
أن االقتصـــــــــــاد الرقم   ثل ج ءا هاما ومتناميا من االقتصـــــــــــاد العامل ،  تالحظ  ي خخخخخخخخخا - 9 

ابل ايدات م النـاتع ا ل  ا مجـال، وتـدرك األييـة احلـامسة  االتصــــــــــــــــال ا لكرتوين تقرتنالقـدرة على  وأن
 االقتصاد الرقم ؛ ل ايدة مشاركة مجي  البلدان، ال سيما البلدان النامية، م

البلدان على االســـــــــــــــتلادة من ريليات وفرص بناء القدرات من منظومة األمم  تشخخخخخخخخخخخ   - 10 
 املتحدة دسرها م ه ا املضمار؛

على مواصــــــلة الرتكي  على حتقيق أقصــــــى قدر من املكاســــــب ا  امية من التجارة  حتث - 11 
 ، ال  أئلق ـــا مؤمتر األمم املتحـــدة“للجمي ونيـــة توف  التجـــارة ا لكرت ”ا لكرتونيـــة، ابـــادرات من قبيـــل 

توفر مجـا جـديـدا لتنميـة التجـارة من خ ل املبـادالت ا لكرتونيـة بتمكي البلـدان  للتجـارة والتنميـة، وال 
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النامية من أن جد بســــــــــــ ولة أك  الطريقة الصــــــــــــحيحة للتعامل م  توريد املســــــــــــاعدة التقنية من أجل بناء 
الســــتعداد للتجارة ا لكرتونية ومتكي اه ات املاحنة من احلصــــول على صــــورة واضــــحة القدرات م جمال ا

 لل امع ال   كن ا أن متوعا؛
م ه ا الصـــــــــــــــدد دن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بدأ ونّل  عمليات  تسخخخخخخخخخخخل  - 12 

ابلتعاون م  ج ات ماحنة ومنظمات التقييم الســــري  ملســــتوى اســــتعداد أقل البلدان  وا للتجارة ا لكرتونية 
أخرى، بغرت زايدة الوع  ابللرص املتــاحـة والتحــدايت املـا لــة فيمــا يتعلق بتســـــــــــــــ   التجــارة ا لكرتونيـة 

 أقل البلدان  وا؛ م
بعقـــد الـــدورة الثـــالثـــة للريق اخل اء احلكوم  الـــدول املع  ابلتجـــارة ا لكرتونيــة  ترحخخب - 13 

و نشــــاء فريق عامل مع  بقياس التجارة ا لكرتونية واالقتصــــاد الرقم  م  (11)رير واالقتصــــاد الرقم ، وبتق
 ؛(12)2018عاا 

إىل  10بعقد األســـــــبوع األفريق  األول للتجارة ا لكرتونية م اللرتة من  ترحب  ي خخخخخخا - 14 
إىل  1 م ن ويب، وبعقـد أســـــــــــــــبوع التجـارة ا لكرتونيـة م اللرتة من 2018كـانون األول/ديســـــــــــــــم    14
، وتتطّل  إىل األســـــــــــبوع اآلســـــــــــيو  األول “من الرقمنة إىل التنمية”حت  عنوان  2019نيســـــــــــان/أبريل  5

 ؛2020للتجارة ا لكرتونية املقّرر عقد  م ا مارات العربية املتحدة م عاا 
ابلعمـــل الـــ   يؤديـــ  برانمع املعلومـــات للجمي  التـــاب  ملنظمـــة األمم  ترحخخب كخخذلخخك - 15 
للرتبية والعلم والثقافة، ال   ي دف إىل مســـــــاعدة الدول األعضـــــــاء م وضـــــــ  ســـــــياســـــــات لســـــــد املتحدة 

اللجوات الرقمية وضــمان ا نصــاف م جمتمعات املعرفة، وترحب أيضــا بتنظيم األســبوع العامل   و األمية 
 ؛2019تشرين األول/أكتوبر  31إىل  24ا ع مية واملعلوماتية م اللرتة من 

األخ ة، دنّ  على الرام لا ُأحرز من تقدا وحتقق من مكاســـــب كب ة م اآلونة تسخخخخل   - 16 
فإن النمو م ســـــبل الوصـــــول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت واســـــت دام ا ما زال ا  متكاف ، 

ان وتعرمل عن قلق ا إزاء اســـــــــــــــتمرار اللجوات الرقمية وفجوات النطاق العريأ بي البلدان املتقدمة والبلد
ا ـــــــــــــــرتاكا م خدمات النطاق العريأ لألج  ة  122النامية وداخل ا، اا م  له ما ُي حس من وجود 

م  ا ــرتاكا 33ا ــرتاكا م البلدان النامية و  75 ــ ل م البلدان املتقدمة م مقابل  100املتنقلة لكّل 
ون أعلى م البلدان النامية أقل البلدان  وا، وما ُي حس من أّن تكللة احلصـــــــــــــــول على ه   اخلدمات تك
معقولة على تكنولوجيات مقارنةل اتوسه دخل األسرة، لا يؤد  إىل االفتقار إىل إمكانية احلصول دسعار 

 واالتصاالت؛ املعلومات
ديية إ حة إمكاانت االتصـــــال ابســـــت داا تقنية النطاق العريأ همي    ي خخخخا ل تسخخخخ - 17 

البلدان النامية، و يب جبمي  اه ات صـــــاحبة املصـــــلحة، اا في ا اجملتم  الدول، أن تدعم ا ا  امل يد من 
 ا جراءات، اا م  له االســتثمار، لتحســي إمكاانت االتصــال ابســت داا تقنية النطاق العريأ وحتسـي

  القدرة على االتصال ا لكرتوين م ه   البلدان؛

__________ 

 (11) TD/B/EDE/3/3. 
 .12، اللصل األول، اللقرة TD/B/EDE/1/3انظر  (12) 

https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/3/3
https://undocs.org/ar/TD/B/EDE/1/3


 A/RES/74/197 مةتسنو تجيولو يا  املعلوما  واالتصاال  ألغراض التيمية املستدا

 

10/14 19-22407 

 

ديية القدرة على االتصــــال ا لكرتوين ابســــت داا تقنية النطاق العريأ تسخخخل  كذلك  - 18 
أن املشـــــغلي الصـــــغار ومن اه ات ا  م ه ا الصـــــدد  ت حسللمســـــتعملي م املنائق الريلية والنامية، و 

جملتمعات ا لية، حســـــــب االقتضـــــــاء ومن بي ج ات أخرى،  كن أن يوفروا ه   الســـــــاعية إىل الربح م ا
اخلــدمــات بســـــــــــــــبــل من مجلت ــا التــداب  التنظيميــة املنــاســـــــــــــــبــة ال  تتيح عم إمكــانيــة الوصـــــــــــــــول إىل الب  

 األساسية؛ التحتية
البحي والتطوير ووضـــــــــ  اســـــــــرتاتيجيات يكون عا من مقومات االســـــــــتمرارية  تشخخخخخخخ   - 19 

ضــــــ  إىل زايدة القدرة على املنافســــــة، واالســــــتثمار، وا ســــــراع خبلأ تكللة تكنولوجيات املعلومات يل ما
واالتصــــاالت، وحتي م ه ا الصــــدد مجي  اه ات املعنية صــــاحبة املصــــلحة على معاهة اللجوات الرقمية 

مجي  املســــــــتوايت، املتنامية بي البلدان وداخل ا، بوســــــــامل من ا تع ي  بيئات الســــــــياســــــــات التمكينية على 
أئر قانونية وتنظيمية تلضـــ  إىل زايدة االســـتثمار واالبتكار، وإقامة الشـــراكات بي القطاعي العاا  ووضـــ 

واخلاص، ووضـــــ  اســـــرتاتيجيات توف  فرص الوصـــــول للجمي ، والتعاون الدول خللأ التكللة، والتثقيف، 
قام، واالســـــــــــــــتثمار، ونقل التكنولوجيا بشـــــــــــــــرو  وبناء القدرات، وتعدد اللغات، وا افظة على الرتاا الث

 علي ا؛ متلق
ا نرتن  دّن هناك فجوة رقمية جنسـانية ما ت ال قاممة ودّن نسـبة من يسـت دا  تسل  - 20 

م أقل البلدان  م املامة 43م املامة عن نســــــبة الرجال م مجي  أحناء العاه و  17من النســــــاء تقّل اقدار 
أّن اللجوة الرقمية بي اهنســــــــــي قد اّتســــــــــع  عموما، وال ســــــــــيما م أقل البلدان  وال  وا، وت حس بقلق 

، و يب م ه ا الصـــــــدد جبمي  اه ات 2013أفريقيا، رام تقلُّصـــــــ ا م العديد من املنائق من  عاا  وم
صـــــــــــاحبة املصـــــــــــلحة أن تضـــــــــــمن املشـــــــــــاركة الكاملة للمرأة م جمتم  املعلومات وإمكانية حصـــــــــــوعا على 
تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــــــــــــــــاالت ألارات التنميـــة، اـــا م  لـــه التكنولوجيـــات اهـــديـــدة، وتكّرر 

الشـــــــــــــــ ن ئلب ا املوج  إىل الكياانت املعنية م منظومة األمم املتحدة، اا في ا هيئة األمم املتحدة  ه ا م
دعم تنلي  ورصـــــد مســـــارات العمل األمم املتحدة للمرأة(، أن ت للمســـــاواة بي اهنســـــي ومتكي املرأة )هيئة

املساواة بي اهنسي الواردة م الوتمق اخلتامية للقمة العاملية جملتم  املعلومات عن ئريق تع ي  الرتكي  على 
عمليات ا ا  القرارات املتصـــلة  وتؤكد من جديد االلت اا بضـــمان املشـــاركة الكاملة للمرأة م ومتكي املرأة،

 بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛
تنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات على الصـــــــــــــــعيد ا قليم  بتيســــــــــــــ   تالحظ - 21 

اللجــان ا قليميــة، على النحو امل حس م تقرير األمي العــاا عن التقــدا ا رز م تنليــ  نتــامع القمــة  من
 ؛(9)الصعيدين ا قليم  والدولالعاملية جملتم  املعلومات ومتابعت ا على 

صـــــــــــناديق األمم املتحدة وبراجم ا والوكاالت املت صـــــــــــصـــــــــــة على ا ســـــــــــ اا،  تشخخخخخخخخ   - 22 
نطاق واليت  وخطت  االســــــــــرتاتيجية، م تنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات، وتشــــــــــدد على  م كل

 أيية توف  موارد كافية م ه ا الصدد؛
، على النحو املبي م الو يقة 2025ية منتدى إدارة ا نرتن  حىت عاا متديد وال تقر - 23 

اخلتامية ل جتماع الرفي  املستوى للجمعية العامة بش ن االستعرات العاا لتنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  
 ؛(8)املعلومات
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أصـــــــــــــــحامل  ديية منتدى إدارة ا نرتن  وواليت  ابعتبار  منتدى للحوار بي تسخخخخخخخخخخخل  - 24 
من برانمع عمل تونس بشـــــ ن  72املصـــــلحة املتعددين بشـــــ ن مســـــامل  ـــــىت، على النحو الوارد م اللقرة 

، اا م  له املناقشــة بشــ ن قضــااي الســياســة العامة املتعلقة ابلعناصــر الرميســية م إدارة (6)جمتم  املعلومات
ب غ ال  يقوا  ا ســــــــــــنواي عن التقدا ا نرتن ، وتطلب إىل األمي العاا أن يواصــــــــــــل، م إئار عملية ا 

ا رز م تنليـــ  نتـــامع القمـــة العـــامليـــة جملتم  املعلومـــات ومتـــابعت ـــا على الصـــــــــــــــعيـــدين ا قليم  والـــدول، 
معلومـــات عن التقـــدا ا رز م تنليـــ  التوصـــــــــــــــيـــات الواردة م تقرير اللريق العـــامـــل املع   دخـــال  تقـــدو

 ، وال سيما تله املتعلقة بتع ي  مشاركة البلدان النامية؛(13) حتسينات على منتدى إدارة ا نرتن
ضـــــــرورة تع ي  مشـــــــاركة احلكومات واه ات صـــــــاحبة املصـــــــلحة من مجي  البلدان  تؤكد - 25 

النامية، وال ســـــــــــــيما أقل البلدان  وا، م مجي  اجتماعات منتدى إدارة ا نرتن ، وتدعو م ه ا الصـــــــــــــدد 
املعنية صــــــــاحبة املصــــــــلحة إىل دعم مشــــــــاركة احلكومات ومجي  اه ات  الدول األعضــــــــاء وســــــــامر اه ات

 األخرى صاحبة املصلحة من البلدان النامية م املنتدى نلس  وم االجتماعات التحض ية؛
عمل اللريق العامل املع  بتع ي  التعاون ال   أنشـــــــــــ  من قبل ر ســـــــــــة اللجنة  تالحظ - 26 

، 70/125املعنية بتس   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية، على حنو ما ئلبت  اهمعية العامة م قرارها 
تنلي  التعاون املع ز على النحو املتوخى م برانمع عمل من أجل وضـــــــــــ  توصـــــــــــيات عن كيلية مواصـــــــــــلة 

تونس، وت حس أيضا أن اللريق العامل كلل مشاركة احلكومات وسامر اه ات صاحبة املصلحة مشاركة 
 كاملة، ال سيما من البلدان النامية، م  مراعاة مجي  ريرام ا وخ ا ا املتنوعة؛

 2016أن اللريق العامل عقد مخسة اجتماعات فيما بي أيلول/سبتم   تالحظ  ي ا - 27 
انقش خ عا مدخ ت الدول األعضــــاء واه ات األخرى صــــاحبة املصــــلحة،  2018الثاين/يناير  كانونو 

 ؛70/125حسبما ينل علي  قرار اهمعية العامة 
ال   يتضـــمن إحاالت إىل النصـــوص الكاملة  (14)اللريق العامل إىل تقرير ر ســـة تشخخو - 28 

همي  املقرتحات وا ســـــــــــــــ امات، وتعرمل عن امتناما للرميس ومجي  املشـــــــــــــــاركي ال ين قدموا مدخ ت 
 وأس موا م عمل اللريق العامل؛

الت واا يبدو أن  ابلتقدا اهيد ال   أحرز  اللريق العامل م العديد من اجملا ترحب - 29 
توافق ان ـــــ  م اآلراء فيما يتعلق ببعأ املســـــامل، بينما ال ي ال اخت ف كب  م اآلراء قامما بشـــــ ن عدد 
من املســـــــامل األخرى، و ســـــــف م ه ا الصـــــــدد ألن  ه يتســـــــن لللريق العامل التوصـــــــل إىل اتلاق بشـــــــ ن 

 لى النحو املتوخى م برانمع عمل تونس؛توصيات تتعلق بسبل املض  قدما م تنلي  التعاون املع ز ع
ديية تع ي  التعاون م املستقبل لتمكي احلكومات بقدر متساو من االضط ع  تسل  - 30 

ددوارها ومســــــؤوليا ا فيما يتعلق بقضــــــااي الســــــياســــــة العامة الدولية املتصــــــلة اب نرتن ، وت حس أن هناك 
 تعاون املعّ ز على النحو املتوخى م برانمع عمل تونس؛حاجة الستمرار احلوار والعمل على تنلي  ال

__________ 

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

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (14) 

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
https://undocs.org/ar/E/CN.16/2018/CRP.3
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على استعانة مجي  اه ات املعنية صاحبة املصلحة ابملنتدايت واخل ات املتاحة  تش   - 31 
داخل هيئات األمم املتحدة  ات الصـــــلة، مثل اللجنة املعنية بتســـــ   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية، 

 ع ي  التعاون الرقم  على الصعيد العامل ؛والتلاعل مع ا من أجل ت
دن عدا الوصـــول إىل التكنولوجيات واخلدمات امليســـرة واملو وقة ال ي ال يشـــكل تسخخل   - 32 

حتداي حامسا م العديد من البلدان النامية، ال ســـــــــــــــيما البلدان األفريقية، وأقل البلدان  وا، والبلدان النامية 
الصــــغ ة النامية، والبلدان املتوســــطة الدخل، والبلدان ال  متر حباالت ن اع،  ا  الســــاحلية، والدول اه رية

والبلـــدان ال  متر ارحلـــة مـــا بعـــد الن اع، والبلـــدان املتضـــــــــــــــررة من الكوارا الطبيعيـــة، ودنـــ  ينبغ  بـــ ل 
اه ود خللأ أســـــــــــعار تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــاالت واالتصـــــــــــال ابســـــــــــت داا تقنية النطاق  كل
ريأ، م  مراعاة أن األمر قد يتطلب مبادرات موج ة، بوسامل من ا البحي والتطوير ونقل التكنولوجيا الع

 ا لكرتوين؛وفق  رو  متلق علي ا، من أجل حل  إجياد خيارات أقل تكللة  مكانية االتصال 
واالتصـــــــــاالت تتيح فرصـــــــــا جديدة وتطرم  دن تكنولوجيات املعلومات  ي خخخخخخخا تسخخخخخخخل  - 33 

ضرورة ملحة للتصد  للعقبات الك ى ال  تواج  ا البلدان النامية م التعامل حتدايت جديدة، ودن مثة 
التكنولوجيــــات اهــــديــــدة واحلصـــــــــــــــول علي ــــا، من قبيــــل عــــدا توفر بيئــــة مؤاتيــــة وعــــدا كلــــايــــة املوارد  م 

ثمار والقدرة على االتصــــــال ا لكرتوين، وك له املســــــامل املتصـــــلة التحتية والتعليم والقدرات واالســــــت والب 
م ه ا الصـــــدد مجي  أصـــــحامل املصـــــلحة  الكية التكنولوجيا ووضـــــ  املعاي  وتدفقات التكنولوجيا، وحتي

تع ي  بناء  على النظر م ضمان توف  التمويل املناسب للتنمية الرقمية ووسامل التنلي  الكافية، اا م  له
ســــيما أقل البلدان  وا، من أجل  يئة جمتم  متمكن رقميال واقتصــــاد يقوا على  ت البلدان النامية، والقدرا

 املعرفة؛
بضــرورة تســ   إمكاانت تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت بوصــل ا تسخخل  كذلك  - 34 

أن  ينبغ  إي ء أدوات حامسة مســـــــــــــــاعدة م حتقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة وتدارك اللجوات الرقمية، وتؤكد 
االعتبــار الواجــب لبنــاء القــدرات اــا يتيح االســـــــــــــــت ــداا املثمر عــ   التكنولوجيــات م تنليــ  خطــة التنميـة 

 ؛(15)وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدول الثالي لتمويل التنمية 2030املستدامة لعاا 
لقدرات م جمال تكنولوجيات أن ، على الرام من إرســــــــــاء أســــــــــاس متي لبناء ا تالحظ - 35 

املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت م العديد من اجملاالت املتعلقة ببناء جمتم  املعلومات، ال ي ال من الضـــــــــــــــرور  
مواصـــــــــــــــلــة بــ ل اه ود ملواج ــة التحــدايت الراهنــة، وال ســـــــــــــــيمــا التحــدايت ال  تواج  ــا البلــدان النــاميـة 

ا جيايب لتوســــــــــي  نطاق تنمية القدرات ليشــــــــــمل املؤســــــــــســــــــــات البلدان  وا وتوج  االنتبا  إىل الت     وأقل
 واملنظمات والكياانت املعنية ابملسامل املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت و دارة ا نرتن ؛

ديية مســـــــــــــاعدة البلدان النامية، وال ســـــــــــــيما أقل البلدان  وا، م التصـــــــــــــد   تسخخخخخخخخخخل  - 36 
لق ابســـــــــــــــت داا ا نرتن  والتجارة ا لكرتونية من أجل تطوير قدرا ا للتحدايت وااتناا اللرص فيما يتع

 جمال التجارة الدولية، من بي أمور أخرى؛ م
ديية التدفق احلر للمعلومات واملعرفة، و له م الوق  ال   تشــــ د في  تسخخخل   ي خخخا  - 37 

كب ة م ا، وتعرتف دن مكاسب  كمية املعلومات املوزعة ع  العاه زايدة ويكتسب في  االتصال دورا م م

__________ 

 ، املرفق.69/313القرار  (15) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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والتنمية املســـتدامة قد تيســـرت م بلدان كث ة بلضـــل تعميم تكنولوجيات  القدرة على االتصـــال ا لكرتوين
املعلومات واالتصــــــاالت م املناهع الدراســــــية، وفتح ابمل الوصــــــول إىل البياانت، وحل  املنافســــــة، ووضـــــ  

لافية والقدرة على التنبؤ واالســــــــتق ل وعدا التميي ، واعتماد قواعد تنظيمية ونظم قانونية قاممة على الشــــــــ
فرت الضــــرامب ورســــوا الرتاخيل، والوصــــول إىل التمويل، وتيســــ  الشــــراكات بي القطاعي  التناســــب م

العاا واخلاص، والتعاون بي أصـــــــــحامل املصـــــــــلحة املتعددين، واســـــــــرتاتيجيات الربه ابلنطاق العريأ على 
 قليم ، وحتقيق الكلاءة م  صـــيل ئيف الرتددات الراديوية، واعتماد  ا حت تقاســـم املســـتويي الوئ  وا

 اعياكل األساسية، والعمل ابلنُّ ع األهلية، وتوف  مرافق إ حة الوصول إىل عامة اهم ور؛
جبمي  أصـــــــــــــحامل املصـــــــــــــلحة مواصـــــــــــــلة إي ء االهتماا، على ســـــــــــــبيل األولوية،  هتيب - 38 

قمية، ا تلف أ ـــــكاعا، وتنلي  اســـــرتاتيجيات ســـــليمة تســـــ م م تطوير احلكومة ســـــد اللجوات الر  عدف
ا لكرتونية، ومواصـــــــلة الرتكي  على ســـــــياســـــــات وتطبيقات مراعية لللقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصـــــاالت، اا م  له إ حة الوصـــــول إىل  ـــــبكات النطاق العريأ على مســـــتوى القاعدة الشـــــعبية، 

 تضييق اللجوات الرقمية بي البلدان وداخل ا مث بناء جمتمعات املعلومات واملعرفة؛  دف
االلت امات املنصـــــوص علي ا م خطة عمل أديس أاباب، وتســـــلم دن املســـــاعدة  تالحظ - 39 

ا  امية الرمسية والتدفقات املالية امليســــــــــــرة األخرى للامدة تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــــــــاالت  كن أن 
تســـــــــــــــاهم بقدر كب  م النتامع ا  امية، وال ســـــــــــــــيما حيي تســـــــــــــــتطي  ه   التدفقات أن حتد من  ائر 
االســــــــــتثمار العاا واخلاص، وأن ت يد من اســــــــــت داا تله التكنولوجيات م تع ي  احلوكمة الر ــــــــــيدة ومج  

 الضرامب؛
مجي  أصــحامل املصــلحة  و  الصــلة إىل تقدو دعم أكثر مشوال للبلدان املت للة  تدعو - 40 

عن ركب االقتصـــــــــــــــاد الرقم  من أجل تقليل اللجوات الرقمية، وتع ي  البيئة التمكينية الدولية من أجل 
  خلق القيمة وبناء القدرات م القطاعي اخلاص والعاا؛

اســــــــــــــتثمارات القطاع اخلاص م الب  التحتية  ابأليية احلامسة ال  تكتســــــــــــــي اتسخخخخخخخخخخل   - 41 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت وم مضــــامين ا وخدما ا، وتشــــج  احلكومات على وضــــ  أئر قانونية 

واخلاص وتنظيمية تلضـ  إىل زايدة االسـتثمار واالبتكار، وتدرك أيضـا أيية الشـراكات بي القطاعي العاا 
 ل للجمي ، وسامر النُّ ع املؤدية إىل حتقيق ه   الغاية؛واسرتاتيجيات توف  فرص الوصو 

الراب  للمجلس االقتصــــــــــاد  واالجتماع  املع  اتابعة  الســــــــــنو  بعقد املنتدى ترحب - 42 
متويل التنمية، وحتيه علما اا نتع عن  من اســـــــــتنتاجات وتوصـــــــــيات متلق علي ا على الصـــــــــعيد احلكوم  

من التقدا م عملية املتابعة، وترحب ابلعمل ال   تضـــــــــــــــطل  ب  فرقة  إىل حتقيق م يد ، وتتطل (16)الدول
العمل املشــــرتكة بي الوكاالت املعنية بتمويل التنمية، والتقدا ا رز م تشــــغيل العناصــــر الث  ة آللية تيســــ  

 املتعدد أصــــــــــــحامل املصــــــــــــلحة املع  بتســــــــــــ   العلم الســــــــــــنوية الرابعة للمنتدىالتكنولوجيا، وعقد الدورة 
 والتكنولوجيا واالبتكار ألارات أهداف التنمية املستدامة؛

__________ 

 ، اللرع األول.E/FFDF/2019/3انظر  (16) 

https://undocs.org/ar/E/FFDF/2019/3
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بعدا ترك أحد خلف الركب  2030االلت اا الوارد م صـــــــــــــــميم خطة عاا  تؤكد جمددا - 43 
والتع د اب ا  م يد من اخلطوات امللموســـة لدعم األ ـــ اص ال ين يعيشـــون أوضـــاعا هشـــة وأ ـــد البلدان 

 للا عن الركب؛ضعلا والوصول أوال إىل من هم أ د  
إىل األمي العاا أن يقدا إىل اهمعية العامة م دور ا اخلامســـــــــــــــة والســـــــــــــــبعي،  تطلب - 44 

ئريق اللجنة املعنية بتســــــــــــ   العلم والتكنولوجيا ألارات التنمية واجمللس االقتصــــــــــــاد  واالجتماع ،  عن
، 2030خطة التنمية املســـــــــتدامة لعاا تقريرا عمل  املنحى عن حالة تنلي  ه ا القرار ومتابعت ، م  مراعاة 

وخطـة عمـل أديس أاباب، وعمليـة اســـــــــــــــتعرات نتـامع القمـة العـامليـة جملتم  املعلومـات، واملوج  الـ   أعـد  
الرميســــــــان املشــــــــاركان للمنتدى املتعدد أصــــــــحامل املصــــــــلحة املع  بتســــــــ   العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

ر العمليات  ات الصــلة، م إئار تقرير  الســنو  بشــ ن التقدا وســام (17)ألارات أهداف التنمية املســتدامة
 ا رز م تنلي  نتامع القمة العاملية جملتم  املعلومات ومتابعت ا على الصعيدين ا قليم  والدول؛

والســــــــــــــبعي البنــد املعنون  أن تــدرحت م جــدول األعمــال املؤقــ  لــدور ــا اخلــامســــــــــــــــة تقرر - 45 
 ، ما ه يُتلق على خ ف  له.“مات واالّتصاالت ألارات التنمية املستدامةتكنولوجيات املعلو  تس  ”

 52اهلسة العامة 
 2019كانون األول/ديسم    19

 

__________ 

 (17) E/HLPF/2019/6. 

https://undocs.org/ar/E/HLPF/2019/6

