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 2017متوز/يوليه  6 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2017/31) اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةتوصية  بناء على[

تقيييييييق التقيييييينم ا ييييييرز يف تاليييييييذ عتيييييا   القميييييي  ال ا ييييييي  جملتميييييي   - 2017/21
 ومتاب تها ا  لومات

 
 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 ،(1)املعلومات جملتمع العاملية للقمة اخلتامية الواثئق إىل يشري إذ 
 مبتابعــــة املتعلــــق 2006 يوليــــ /متــــو  28 املــــ    2006/46 قــــرا   إىل أيضييييا يشييييري وإذ 

 وإىل، التنميـــة ألغــراض والتكنولوجيــا العلــم بتســخري املعنيـــة اللجنــة واســتعراض العامليــة القمــة نتــائ 
 ،اللجنة إىل مبوجب  املسندة الوالية

ـــ /متـــو  27 املـــ    2016/22 قـــرا   إىل كيييذل  يشيييري وإذ   بتقيـــيم املتعلـــق 2016 يولي
 ،ومتابعتها العاملية القمة نتائ  تنفيذ يف احملر  التقدم

 املعنــــو  2015 ســــبتمر/أيلــــول 25 املــــ    70/1 العامــــة اجلمعيــــة قــــرا  إىل يشييييري وإذ 
 ،“2030 لعام املستدامة التنمية خطة عاملنا: حتويل”

ـــة قـــرا  إىل أيضيييا يشيييري وإذ   ديســـمر/األول كـــانو  16 املـــ    70/125 العامـــة اجلمعي
 االســـتعراض بشـــ   العامـــة للجمعيـــة املســـتو  الرفيـــع لالجتمـــا  اخلتاميـــة الوثيقـــة” املعنـــو  2015
  ؤيــة أتكيــد العامــة اجلمعيــة فيـ  أعــادت يالــذ “املعلومــات جملتمــع العامليـة القمــة نتــائ  لتنفيــذ العـام
 احملـــر  التقـــدم وقيمـــ ، التنميـــة حنـــو ويتجـــ  اإلنســـا  حمـــو   جـــامع معلومـــات جملتمـــع العامليـــة القمـــة
 ،املستقبل ألجل توصيات وقدم ، والتحدايت الثغرات وكشف ، اآل  حىت

_______________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر  (1)

https://undocs.org/ar/E/2017/31
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/A/C.2/59/3
http://undocs.org/A/60/687
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 ديســمر/األول كــانو  21 املــ    71/212 العامــة اجلمعيــة قــرا  إىل كييذل  يشييري وإذ 
 ،التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تسخري بش   2016
 القمـة نتـائ  تنفيـذ يف احملـر  التقـدم عـن العـام األمـن بتقريـر االرتييا  مي  علميا حييط وإذ 
 ،(2)والدويل اإلقليمي الصعيدين على ومتابعتها العاملية

 يف دو   علــى والتنميــة للتجــا ة املتحــدة األمــم ملــ متر العــام لألمــن تقيينيره عيي  ي يير  وإذ 
 ،موعد  يف الذكر اآلنف التقرير إجنا  ضما  على املساعدة
 والتنميــة للتجــا ة املتحــدة األمــم ملــ متر عشــرة الرابعــة الــدو ة عقــد التقيينير ميي  يالحيي  وإذ 

ـــ /متـــو  22 إىل 17 مـــن الفـــ ة يف نـــريوي يف  مافيكيـــانو” املعنونـــة اخلتاميـــة ووثيقتهـــا، 2016 يولي
 ختـدم ومنصـفة للجميـع شـاملة عامليـة اقتصـادية بيئـة اجتـا  يف التحـرك  الفعـل: إىل القـرا  مـن :نريوي
 ،“(3)والتنمية التجا ة

 
 ا  لوماتالتقييق: است راض تاليذ عتا   القم  ال ا ي  جملتم  

 ذلك؛ على وحيث 70/125 العامة اجلمعية لقرا  التام ابلتنفيذ يرحب - 1 
 يف املصـــلحة أصـــحاب مجيـــع مـــن املقدمـــة واملتنوعـــة البنـــاءة ابإلســـهامات يرحيييب - 2 

 املعلومات؛ جملتمع العاملية القمة نتائ  تنفيذ يف احملر  للتقدم العام االستعراض
 و ؤيــة املعلومــات جملتمــع العامليــة القمــة لنتــائ  التــام ابلتنفيــذ التزامييه أتكييين ي ييين - 3 

 ؛2015 عام بعد ملا العاملية للقمة العشري االستعراض
 املســـتدامة التنميـــة وخطـــة العامليـــة القمـــة عمليـــة بـــن وثيقـــة مواءمـــة علـــى يشييي   - 4 

 الشــــاملة املســــا ة يــــر  إذ، 70/125 العامــــة اجلمعيــــة قــــرا  إليــــ  دعــــا ملــــا وفقــــا، (4)2030 لعــــام
 ويالحــ ، الفقــر علــى والقضــاء املســتدامة التنميــة أهــدا  يف واالتصــاالت املعلومــات لتكنولوجيــا

 التنميــــة م شــــرات مــــن م شــــرا أيضــــا أصــــب  واالتصــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا إىل الوصــــول أ 
 ذات ؛ حد يف إمنائيا وتطلعا

  ايدة حتقيـــق يف يتمثـــل 2030 عـــام خطـــة أهـــدا  أحـــد أ  جنيييين مييي  يؤكييين - 5 
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إىل الوصول فرص يف كبرية

_______________ 

(2) A/72/64-E/2017/12. 

(3) TD/519/Add.2  وCorr.1. 

 .70/1قرا  اجلمعية العامة  (4)

https://undocs.org/ar/A/RES/71/212
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/72/64
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1


E/RES/2017/21   ا  لومات ومتاب تهاتقييق التقنم ا رز يف تاليذ عتا   القم  ال ا ي  جملتم 
 

3/14 

بتطـــو  تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت وانتشـــا ها بشـــكل ملحـــو ،  يرحيييب - 6 
بفضــــل إســــهامات القطــــا  العــــام والقطــــا  اخلــــاص علــــى الســــواء، حيــــث انتشــــرت يف مجيــــع أ كــــا  
املعمــو ة تقريبــا، وهيــ ت فرصــا جديــدة للتفاعــل االجتمــاعي، وأفســح  اجملــال لظهــو  منــاذ  أعمــال 

األخـر ، ويالحــ  يف  تصـادي والتنميـة يف مجيــع القطاعـاتجتا يـة جديـدة، وأسـهم  يف النمــو االق
 الوق  ذات  التحدايت الفريدة والناشئة املتصلة بتطو ها وانتشا ها؛

 الفجــــوة قبيــــل مــــن، كبــــرية  قميــــة فجــــوات وجــــود اســــتمرا  القليييي  ميييي  يالحيييي  - 7 
 خـــالل مـــن معاجلتهـــا يتعـــن فجـــوات وهـــي، والرجـــال النســـاء وبـــن وداخلهـــا البلـــدا  بـــن الرقميـــة

 فــرص وإاتحــة التكلفــة خلفــ  الــدويل والتعــاو  التمكينيــة السياســات بيئــات تعزيــز منهــا إجــراءات
 واالســــتثما  الثقـــايف الـــ ا  علـــى واحملافظـــة اللغــــوي والتعـــدد القـــد ات وبنـــاء والتثقيـــف االســـتفادة
 ويشــجع، الرقميــة الفجــوات مــن كجــزء اجلنســن بــن فجــوة هنــا  أب  ويعــ  ، املالئــم والتمويــل

ـــة املشـــا كة ضـــما  علـــى املصـــلحة أصـــحاب مجيـــع  املعلومـــات جمتمـــع يف والنســـاء للفتيـــات الكامل
 ألغــراض واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــا ســيما وال، اجلديــدة التكنولوجيــات إىل املــرأة ووصــول
 التنمية؛

 أساســي عنصـر واالتصــاالت املعلومـات تكنولوجيــال اهلياكــل األساسـية أب  يسيلق - 8 
 والفئـات الـدخل فئـات بـن قائمـة الرقميـة الفجـوات وأ  الرقميـة التكنولوجيـا تعمـيم هـد  تحقيقل

 خطــة مــن  -9 ابلغايــة التزامــ  جديــد مــن ي كــد ولــذلك، اجلنســن وبــن اجلغرافيــة واملواقــع العمريــة
 علـــــى احلصـــــول فـــــرص يف كبـــــرية  ايدة حتقيـــــق إىل هتـــــد  الـــــي، 2030 لعـــــام املســـــتدامة التنميـــــة

 شــبكة إىل وامليســو  الشــامل الوصــول فــرص تــوفري إىل والســعي، واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــا
 عمـــل بـــر م  أ يـــة الصـــدد هـــذا يف ويالحـــ ، 2020 عـــام حبلـــول منـــوا البلـــدا  أقـــل يف اإلن نـــ 
 واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا/االتصـــاالت لتنميـــة عـــاملي عمـــل بـــر م  :2020 يف التوصـــيل

 العامل؛ يف
 اخلصــوص وجــ  علــى التشــديد مــع، العامليــة القمــة لنتــائ  اجلــا ي التنفيــذ يالحيي  - 9 

 الصــــدد هــــذا يف ت ديهــــا الــــي واألدوا ، بــــ  تضــــطلع الــــي املصــــلحة صــــاحبة اجلهــــات تعــــدد علــــى
 املتحــدة األمــم وفريــق اإلقليميــة اللجــا  وأدوا ، العمــل ملســا ات ميســرة بوصــفها الرائــدة الوكــاالت

 والتكنولوجيـــا العلـــم بتســـخري املعنيـــة اللجنـــة لـــدو  تقـــدير  عـــن ويعـــرب، املعلومـــات مبجتمـــع املعـــي
 تنســــيق جهــــة بوصــــف  واالجتمــــاعي االقتصــــادي اجمللــــ  إىل املســــاعدة تقــــدم يف التنميــــة ألغــــراض
 املنظومة؛ نطاق على العاملية القمة متابعة لعملية

 املتعــــددين املصــــلحة أصــــحاب بــــن فيمــــا واملشــــا كة التعــــاو  ومبــــدأ بقيمــــة يقيييير - 10 
 خطـة هبمـا تسـلم واللـذين، بـدايتها منـذ املعلومـات جملتمـع العاملية القمة عملية هبما اتسم  اللذين
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 العامليـــــة القمـــــة أهـــــدا  تـــــدعم الـــــي األنشـــــطة مـــــن العديـــــد أ  ويالحـــــ ، بوضـــــو  2030 عـــــام
 والقطــــا ، الدوليــــة واملنظمــــات، احلكومــــات قبــــل مــــن تنفيــــذها جيــــري املســــتدامة التنميــــة وأهــــدا 
 املصــلحة أصــحاب بــن فيمــا والشــراكات، والتقنيــة األكادمييــة واألوســا ، املــدي واجملتمــع، اخلــاص

 اجلهات؛ تلك من جهة كل ومس وليات ألدوا  وفقا، املتعددين
 التنفيذيــــة وموجزاهتــــا املتحــــدة األمــــم كيــــا ت مــــن العديــــد بتقــــا ير علمييييا حييييييط - 11 
 املعنيــة اللجنــة إىل املقــدم املتحــدة لألمــم العــام لألمــن الســنوي التقريــر إعــداد يف كإســهام املقدمــة
 مبوجـــــ  للجنـــــة الشـــــبكي املوقـــــع علـــــى واملنشـــــو ة التنميـــــة ألغـــــراض والتكنولوجيـــــا العلـــــم بتســـــخري
ـــــف ـــــ /متـــــو  25 املـــــ    2007/8 اجمللـــــ  قـــــرا  يف الـــــوا د التكلي  أ يـــــة إىل ويشـــــري، 2007 يولي
 اللجنة؛ وأمانة العمل ملسا ات الرئيسين امليسرين بن وثيق لبشك التنسيق
 اللجــا  يســرت  الــذي اإلقليمــي الصــعيد علــى العامليــة القمــة نتــائ  تنفيــذ يالحيي  - 12 
 القمــة نتــائ  تنفيــذ يف احملــر  التقــدم عــن العــام األمــن تقريــر يف إليــ  أشــري مــا حنــو علــى، اإلقليميــة
ــــة ــــك يف مبــــا، والــــدويل اإلقليمــــي الصــــعيدين علــــى ومتابعتهــــا العاملي  هــــذا يف املتخــــذة اخلطــــوات ذل
 مـــن منطقـــة كـــل خـــاص بشـــكل هتـــم الـــي القضـــااي معاجلـــة مواصـــلة ضـــرو ة علـــى ويشـــدد، الصـــدد
 حتقيـــق يف منطقـــة كـــل تواجههـــا قـــد الـــي والعوائـــق التحـــدايت علـــى ال كيـــز مـــع، اإلقليميـــة املنـــا ق
 لتســـخري خــاص اهتمــام إيــالء مــع، العامليــة القمــة أقرهتـــا الــي املبــاد  كــل وتطبيــق األهــدا  كــل

 التنمية؛ ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 املتعـــددين املصـــلحة أصـــحاب تنفيـــذ تنســـيق عمليـــة مواصـــلة أ يـــة أتكيييين يكيييرر - 13 
 مجيـــع بـــن فيمـــا والشـــراكة التعـــاو  تشـــجيع هبـــد ، فعالـــة أدوات ابســـتخدام العامليـــة القمـــة لنتـــائ 

 مســــا ات ميســــري بــــن املعلومــــات وتبــــادل، الدوليــــة املنظمــــات ذلــــك يف مبــــا، املصــــلحة أصــــحاب
 اإلبـال   رائـق ومناقشـة حتسـينها يلـزم الـي املسـائل وحتديـد، املصـلحة أصـحاب من وغريهم العمل
 عموما؛ التنفيذ عملية عن

مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة علـــى مواصـــلة تـــوفري املعلومـــات لقاعـــدة بيـــا ت  يشييي   - 14 
التقيــيم الــي يتعهــدها االحتــاد الــدويل لالتصــاالت فيمــا يتعلــق بتحقيــق األهــدا  الــي حــددهتا القمــة 
العامليــة، ويــدعو كيــا ت األمــم املتحــدة إىل اســتكمال قاعــدة البيــا ت مبــا يســتجد مــن معلومــات عــن 

 طلع هبا؛املباد ات الي تض
 العامليــة للقمـة اخلتاميــة الواثئـق يف الــوا دة التوصـيات إلد ا  امللحــة الضـرو ة يؤكين - 15 

 التقييمــات إعــداد يف القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة هبــا تســتعن لكــي املنقحــة التوجيهيــة املبــاد  يف
 لتسـخري عنصـر إضـافة ذلـك يف مبـا، اإلمنائيـة للمسـاعدة املتحـدة األمـم عمل وأ ر املوحدة القطرية
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 مبجتمـع املعـي املتحـدة األمـم فريـق عـرض الـي، التنميـة ألغـراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 بش هنا؛ املساعدة تقدم املعلومات
 الــذي 2006 مــا  /آذا  27 املــ    60/252 العامــة اجلمعيــة قــرا  إىل يشييري - 16 
 مــن وتــون  جنيــف مــرحلي نتــائ  متابعــة علــى يشــر  أ  اجمللــ  إىل العامــة اجلمعيــة فيــ   لبــ 
 ؛(1)املنظومة نطاق على العاملية القمة

 مواصــــلة إىل، 70/125 قرا هــــا يف، دعـــ  العامــــة اجلمعيـــة أ  إىل أيضييييا يشيييري - 17 
 العلــم بتســخري املعنيـة اللجنــة  ريـق عــن، العامليـة القمــة نتــائ  بتنفيـذ املتعلقــة السـنوية التقــا ير تقـدم

 املنصــوص النحــو علــى، اللجنــة دو  جديــد مــن وي كــد، اجمللــ  إىل، التنميــة ألغــراض والتكنولوجيــا
 املعنيـــة التنســـيق جهـــة ابعتبـــا   اجمللـــ  إىل املســـاعدة تقـــدم يف، 2006/46 اجمللـــ  قـــرا  يف عليـــ 

 العامليــــة القمــــة نتــــائ  تنفيــــذ يف احملــــر  التقــــدم اســــتعراض وخباصــــة، املنظومــــة نطــــاق علــــى ابملتابعــــة
 وتقييم ؛
 خطـــــوات، املعلومـــــات جمتمـــــع بنـــــاء إ ـــــا  يف، تتخـــــذ أ  الـــــدول جبميـــــع يهييييييب - 18 
 حتقيـق ويعـوق املتحـدة األمـم وميثـاق الـدويل القـانو  مـع يتوافـق ال انفـرادي تـدبري أي اختاذ لتفادي
 ولالمتنــا ، أحــواهلم وحتســن اتمــة بصــو ة املتضــر ة البلــدا  لســكا  واالجتماعيــة االقتصــادية التنميــة
 القبيل؛ هذا من تدبري أي اختاذ عن

 حممولــة هواتــف علــى احلصــول إمكانيــة يف احلاصــل ســريعال النمــو بكــو  يرحييب - 19 
 العـــــامل ســـــكا  نصـــــف مـــــن أكثـــــر أ  يعـــــي 2005 عـــــام منـــــذ العـــــري  النطـــــاق مـــــن واالســـــتفادة
 أهـــدا  مـــع يتفـــق مبـــا، واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا إىل الوصـــول علـــى قـــاد ين ســـيكونو 

ـــة القمـــة ـــة وتطبيقـــات خـــدمات بنشـــوء تتعـــز  التقـــدم هـــذا قيمـــة أ  علمـــا، العاملي  ومتنقلـــة إلك وني
 واملاليـــــة اإلمنائيـــــة واخلـــــدمات التجا يـــــة واألعمـــــال والتعلـــــيم والز اعـــــة الصـــــحة جمـــــاالت يف جديـــــدة

ـــة إمكـــا ت يـــوفر الـــذي األمـــر، ابملعـــامالت املتعلقـــة واخلـــدمات املدنيـــة واملشـــا كة واحلكوميـــة  هائل
 املعلومات؛ جمتمع لتطوير

 متاحــــة غــــري واالتصــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا أ  القليييي  ابليييي  ميييي  يالحيييي  - 20 
 يف مبـــا، والتكنولوجيــا العلـــم علــى املعقـــودة اآلمــال وأ  الناميــة البلـــدا  مــن للعديـــد ميســو ة بتكلفــة
 ويشـــدد، حتقيقهـــا إىل ســبيال الفقـــراء معظـــم بعــد جيـــد مل، واالتصـــاالت املعلومــات تكنولوجيـــا ذلــك
 مهـــا ات وتعزيـــز، واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا فيهـــا مبـــا، التكنولوجيـــا تســـخري ضـــرو ة علـــى
 واملعرفية؛ الرقمية الفجوتن لسد فعال حنو على الرقمية ابلتكنولوجيا اإلملام

 وتطــــــر  جديــــــدة فرصــــــا تتــــــي  واالتصــــــاالت املعلومــــــات تكنولوجيــــــا أب  يسييييييلق - 21 
 البلــــدا  تواجههــــا الــــي الكــــر  للعقبــــات للتصــــدي ملحــــة ضــــرو ة هنــــا  وأب ، جديــــدة حتــــدايت

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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 كفايـــة وعـــدم مواتيـــة بيئـــة تـــوفر عـــدم قبيـــل مـــن، اجلديـــدة التكنولوجيـــات علـــى احلصـــول يف الناميـــة
 مبلكيـــــة املتصـــــلة واملســـــائل والـــــ اب  واالســـــتثما  والقـــــد ات والتعلـــــيم األساســـــية واهلياكـــــل املـــــوا د

 مـــوا د تـــوفري املصـــلحة أصـــحاب جبميـــع الصـــدد هـــذا يف ويهيـــ ، وتـــدفقها ومعايريهـــا التكنولوجيـــا
 واملعــا   التكنولوجيــا ونقــل قـد اهتا بنــاء وتعزيــز، منـوا البلــدا  أقــل سـيما وال، الناميــة للبلــدا  كافيـة
 املعرفة؛ على يقوم واقتصاد  قميا متمكن جمتمع إجياد أجل من وذلك، إليها

، العـــري  النطـــاق ذات الشـــبكات إىل الوصـــول يف الســـريع ابلنمـــو أيضيييا يسيييلق - 22 
ـــة للفجـــوات التصـــدي إىل امللحـــة احلاجـــة علـــى وي كـــد، النمـــو املتقدمـــة البلـــدا  يف وخباصـــة  الرقمي
 إليهـــا الوصـــول وجـــودة تكاليفهـــا حتمـــل علـــى والقـــد ة الشـــبكات هـــذ  تـــوافر جمـــاالت يف املتزايـــدة

 ،بينهــا مــا ويف األخــر  واملنــا ق الــدخل واملنخفضــة واملتوســطة املرتفعــة البلــدا  داخــل واســتخدامها
 والقــــا ة الناميــــة الصــــغرية اجلز يــــة والــــدول منــــوا البلــــدا  أقــــل دعــــم علــــى خــــاص بوجــــ  ال كيــــز مــــع

 األفريقية؛
 احملمولــــة األجهــــزة تســــودها لالتصــــاالت بيئــــة إىل االنتقــــال أب  كييييذل  يسييييلق - 23 
 وأب  أعماهلـــا تســـيري يف الشـــبكات مشـــغلو يتبعهـــا الـــي األعمـــال منـــاذ  يف كبـــرية تغيـــريات حيـــد 
ـــة تفكـــري إعـــادة يتطلـــ  ذلـــك  الشـــبكات واجملتمعـــات األفـــراد هبـــا يســـتخدم الـــي الطـــرق يف جذ ي

 أهــدا  لتحقيــق االتصـاالت شــبكات اســتخدام سـبل ويف احلكوميــة االســ اتيجيات ويف واألجهـزة
 التنمية؛

 متاحــــة غــــري تــــزال ال وتطبيقاهتــــا واالتصــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا أب  يسييييلق - 24 
 يف يعيشــو  ملــن وخباصــة، الناميــة البلــدا  مــن العديــد يف الســكا  لغالبيــة التكلفــة ميســو ة غــري أو

 النواحي؛ بع  يف امللحو  والتحسن التطو ات كل  غم، الريفية املنا ق
 الرقميــــة الفجــــوة وأب ، تزايــــد يف اإلن نــــ  مســــتخدمي عــــدد أب  أيضييييا يسييييلق - 25 
 تـوفر إمكانيـة يف فجـوة مـن  ابعهمـا حيـث مـن احلـاالت بعـ  يف أيضـا تتحـوال  املعرفيـة والفجوة

 ميكــــــــن الــــــــي واملهــــــــا ات واملعلومــــــــات اإلن نــــــــ  إىل الوصــــــــول نوعيــــــــة يف فجــــــــوة إىل اإلن نــــــــ 
 بضــرو ة الصــدد هــذا يف ويســلم، منهــا جينوهـا أ  ميكــن الــي والفائــدة عليهــا احلصــول للمسـتخدمن

 الــنه  فيهــا مبــا، ابتكا يــة هنــ  ابتبــا  واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــا الســتخدام األولويــة مــن 
ـــة اســـ اتيجيات إ ـــا  يف، املصـــلحة أصـــحاب تعـــدد علـــى القائمـــة  الـــو ي الصـــعيدين علـــى التنمي

 واإلقليمي؛
 هيكـــل وإنشـــاء م اتيـــة بيئـــة وهتيئـــة البشـــرية القـــد ات بنـــاء أب يـــة كيييذل  يسيييلق - 26 
 بـــــن الشــــراكات تعزيـــــز عــــن فضــــال، واالتصـــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا جمـــــال يف مــــر  أساســــي
 الـــدو  تعزيـــز أجـــل مـــن جهـــود مـــن تبذلـــ  مـــا يف البلـــدا  ومســـاعدة املتعـــددين املصـــلحة أصـــحاب
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، املســــتدامة التنميــــة أهــــدا  لتحقيــــق واالتصــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا ت ديــــ  الــــذي التمكيــــي
 إ ــــا  يف 2017 لعــــام والالســــلكية الســــلكية االتصــــاالت لتطــــوير العــــاملي املــــ متر عقــــد ويالحــــ 
 “املســـتدامة التنميــة أهــدا  لتحقيــق واالتصــاالت املعلومـــات تكنولوجيــا تســخري” العــام املوضــو 

 ؛2017 أكتوبر /األول تشرين 20 إىل 9 من الف ة يف آير  بوين  يف
 الرابعــة الــدو ة يف أ لقــ  الــي، للجميــع اإللك ونيــة التجــا ة تــوفري مببــاد ة يرحييب - 27 
ـــــريوي يف املعقـــــودة، والتنميـــــة للتجـــــا ة املتحـــــدة األمـــــم ملـــــ متر عشـــــرة  22 إىل 17 مـــــن الفـــــ ة يف ن
 اإللك ونيــــة املبــــادالت خــــالل مــــن التجــــا ة لتنميــــة جديــــدا هنجــــا تــــوفر والــــي، 2016 يوليــــ /متــــو 

 املســاعدة تو يــد مــع للتعامــل الصــحيحة الطريقــة أكــر بســهولة جتــد أ  مــن الناميــة البلــدا  بتمكــن
 مــن املاحنـة اجلهـات ومتكـن اإللك ونيـة للتجـا ة االسـتعداد جمـال يف القـد ات بنـاء أجـل مـن التقنيـة

 متوهلا؛ أ  ميكنها الي للرام  واضحة صو ة على احلصول
 التنميـة ألغـراض العـري  النطـاق بتقنيـة املعنيـة للجنـة العـاملي ابلتقريـر علما حييط - 28 
 التنميـــة حتفــز العـــري  النطــاق تقنيـــة :2016 لعــام العــري  النطـــاق تقنيــة حالـــة املعنــو  املســتدامة
 الــدعوة لتعزيــز بــذهلا العــري  النطــاق جلنــة تواصــل الــي اجلهــود االهتمــام مــع ويالحــ ، املســتدامة

 وجــ  وعلــى، العــري  النطــاق مســتو  علــى للــ اب  مواتيــة بيئــة هتيئــة أجــل مــن  فيــع مســتو  علــى
 القطــاعن بــن شــراكات وإقامــة العــري  ابلنطــاق للــرب  و نيــة خطــ  وضــع  ريــق عــن اخلصــوص

 املناســــبة ابلقــــوة التنميــــة خطــــة عليهــــا تنطــــوي الــــي للتحــــدايت التصــــدي لكفالــــة واخلــــاص العــــام
 املصلحة؛ أصحاب مجيع مع وابلتعاو  أثر إلحدا 
ـــ  املتعهـــد االلتـــزام جنيييين مييي  يؤكييين - 29  ـــة قـــرا  يف ب  بســـد 70/125 العامـــة اجلمعي
 بـذل خـالل مـن، اجلنسـن بـن الرقميـة الفجـوة ذلـك يف مبا، وداخلها البلدا  بن الرقمية الفجوات
 املعلومــات علــى احلصــول وإمكانيــة التكلفــة حتمــل علــى والقــد ة الــ اب  حتســن إىل الراميــة اجلهــود

 مـــع، الرقميـــة ابلتكنولوجيـــا اإلملـــام ومهـــا ات الرقميـــة واملهـــا ات اللغـــات املتعـــدد واحملتـــو  واملعـــا  
 اخلاصــــة االحتياجــــات وذوي اإلعاقــــة ذوي األشــــخاص تواجــــ  الــــي احملــــددة ابلتحــــدايت التســــليم
 الضعف؛ حالة من تعاي الي والفئات
 تنفيـــذ موتـــدع املتحـــدة األمـــم منظمـــات اختـــذهتا الـــي العديـــدة ابملبـــاد ات يرحيييب - 30 
 مـــن العمـــل مواصـــلة علـــى العمـــل مســـا ات ميســـري مجيـــع ويشـــجع، العامليـــة القمـــة عمـــل مســـا ات

 املسا ات؛ هذ  تنفيذ أجل
 بنســبة أقــل اإلن نــ  مــن النســاء اســتفادة احتمــال أ  القليي  ابليي  ميي  يالحيي  - 31 

 االنتبـا  ويوجـ ، املائـة يف 31 إىل منـوا البلـدا  أقـل يف النسـبة هذ  وتصل، الرجال من املائة يف 12
 تكنولوجيــا علــى املــرأة حصــول دائــرة ضــمن قائمــة تــزال ال الــي، اجلنســن بــن الرقميــة الفجــوة إىل
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 التنميــــة وجمــــاالت والعمالــــة التعلــــيم بينهــــا مــــن جمــــاالت يف واســــتخدامها واالتصــــاالت املعلومــــات
 املتعلـــق املســـتدامة ميـــةالتن أهـــدا  مـــن 5 اهلـــد  مـــع ومتشـــيا، األخـــر  واالجتماعيـــة االقتصـــادية

 تتخــذ أ  األعضــاء ابلــدول يهيــ ، والفتيــات النســاء كــل ومتكــن اجلنســن بــن املســاواة بتحقيــق
 والفتيــات النســاء لتثقيــف كبــرية تعزيــزات اســتحدا  خــالل مــن ســيما وال، املناســبة التــدابري مجيــع
 ســــــبيل علــــــى التكنولوجيــــــا هــــــذ  يف ومشــــــا كتهن واالتصــــــاالت املعلومــــــات تكنولوجيــــــا جمــــــال يف

 احملتو ؛ إنتا  يف والقيادة واالبتكا  األعمال و ايدة والعمل االستعمال
 ومنهــا، اجلنســن بــن الرقميــة الفجــوة ســد إىل اهلادفــة العديــدة املبــاد ات يالحيي  - 32 

 الـــــدويل االحتـــــاد) واالتصـــــاالت املعلومـــــات تكنولوجيـــــا جمـــــال يف الفتيـــــات ملشـــــا كة الـــــدويل اليـــــوم
 وجــوائز الرقمــي العصــر يف اجلنســن بــن املســاواة أجــل مــن العامليــة الشــراكة وإ ــالق(، لالتصــاالت

 لالتصــاالت الـدويل االحتــاد) التكنولوجيـا يف اجلنسـاي املنظــو  مراعـاة وتعمـيم اجلنســن بـن املسـاواة
 لالعتبـــــا ات املراعيـــــة وامل شـــــرات(، املـــــرأة ومتكـــــن اجلنســـــن بـــــن للمســـــاواة املتحـــــدة األمـــــم وهيئـــــة

 علـــــى ونســـــاء(، والثقافـــــة والعلـــــم لل بيـــــة املتحـــــدة األمـــــم منظمـــــة) اإلعـــــالم وســـــائ  يف اجلنســـــانية
 العامليـــة االستقصــائية والد اســـة(، والثقافــة والعلــم لل بيـــة املتحــدة األمــم منظمـــة) الرئيســية الصــفحة
 والفريــق(، والثقافــة العلــمو  لل بيــة املتحــدة األمــم منظمــة) اإلعــالم ووســائ  اجلنســانية املســائل بشــ  
 أفضــل ومنتــد ، اجلنســانية واملســائل العــري  ابلنطـاق واملعــي العــري  النطــاق للجنــة التــابع العامـل

 بــ  املضــطلع والعمــل، اإلن نــ  إدا ة ملنتــد  التــابع والوصــول اجلنســانية ملســائلاملعــي اب املما ســات
 عـدد يف الـدويل البنـك وعمـل، اجلنسـانية املسـائل بشـ   املعلومـات جملتمـع العامليـة القمـة منتـد  يف

ــــــدا  مــــــن ــــــى البل ــــــز عل ــــــات للنســــــاء املتاحــــــة الفــــــرص تعزي ــــــا جمــــــال يف والفتي  املعلومــــــات تكنولوجي
 املس لة؛ هذ  بش   اآلخرين املصلحة أصحاب من العديد عمل إىل إضافة، واالتصاالت

 يف والناشــئة الفريــدة ابلتحــدايت خــاص اهتمــام إبيــالء االلتــزام جنييين ميي  يؤكيين - 33 
 علـى، الناميـة البلـدا  سـيما وال، البلـدا  مجيـع تواجـ  الـي واالتصـاالت املعلومـات تكنولوجيـا جمال
 ؛70/125 العامة اجلمعية قرا  من الصلة ذات الفقرات يف املتوخى النحو

 جمـــــال يف القـــــد ات لبنـــــاء متـــــن أســـــا  إ ســـــاء مـــــن الـــــرغم علـــــى، أنـــــ  يالحييييي  - 34 
، املعلومـــــات جمتمـــــع ببنـــــاء املتعلقـــــة اجملـــــاالت مـــــن العديـــــد يف واالتصـــــاالت املعلومـــــات تكنولوجيـــــا

 الــي التحــدايت ســيما وال، الراهنــة التحــدايت ملواجهــة اجلهــود بــذل مواصــلة الضــرو ي مــن يــزال ال
 تنميــة نطــاق لتوســيع اإلجيــاي التــ ثري إىل االنتبــا  ويوجــ ، منــوا البلــدا  وأقــل الناميــة البلــدا  تواجههــا
 املعلومــات بتكنولوجيــا املتصـلة ابملســائل املعنيـة والكيــا ت واملنظمــات امل سسـات ليشــمل القـد ات

 اإلن ن ؛ وإبدا ة واالتصاالت
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 ملواصـلة مسـتدام دعـم وتقـدم القـد ات تنميـة سياسـات علـى ال كيـز بضـرو ة يقر - 35 
 تـــوفري هبـــد  واحمللـــي الـــو ي الصـــعيدين علـــى هبـــا يضـــطلع الـــي واملبـــاد ات األنشـــطة أتثـــري تعزيـــز

ــــدعم واخلــــدمات املشــــو ة ــــاء وال ــــع يشــــمل معلومــــات جمتمــــع لبن  علــــى ويركــــز اإلنســــا  حمــــو   اجلمي
 التنمية؛

 اإللك ونيــــات تطبيقــــات قبيــــل مــــن، مســــتجدة مواضــــيع بــــرو  اســــتمرا  يالحيييي  - 36 
 تغــري آاث  مــن والتخفيــف، املبكــر اإلنــذا  يف واالتصــاالت املعلومــات نولوجيــاتك ومســا ة، البيئيــة
 واحلوســـبة االف اضـــي الواقـــع تكنولوجيـــا واســـتعمال، االجتماعيـــة الشـــبكات عـــر والتواصـــل، املنـــا 

 ابســـــتخدام اخلـــــدمات وتقـــــدم احملمولـــــة األجهـــــزة علـــــى اإلن نـــــ  وإاتحـــــة، الســـــحابية واخلـــــدمات
 علــــى اخلصوصــــية ومحايــــة، اجلنســــن بــــن والفجــــوة، اإللكــــ وي الفضــــاء وأمــــن، احملمولــــة األجهــــزة
 التعـــرض مـــن، ومحايتهـــا، والشـــباب األ فـــال وخاصـــة، الضـــعيفة اجملتمـــع فئـــات ومتكـــن، اإلن نـــ 

 اخلصوص؛ على اإلن ن  على واإلساءة لالستغالل
 العــام لالســتعراض اخلتاميــة الوثيقــة يف دعــ  العامــة اجلمعيــة أ  جنييين ميي  يؤكيين - 37 

، (5)سـنواي املعلومـات جملتمـع العامليـة القمـة منتـد  يعقـد أ  إىل العامليـة القمـة عمـل مسا ات لتنفيذ
 اجليـــدة واملما ســـات اخلـــرات وتبـــادل واالبتكـــا  والشـــراكة التعـــاو  تعزيـــز يف املنتـــد  أب يـــة ويســـلم

 ألغــراض واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــات تســخري جمــال يف املصــلحة أصــحاب مجيــع قبــل مــن
 16 إىل 12 مــــن الفــــ ة يف جنيــــف يف عقــــد الــــذي األخــــري املنتــــد  ويالحــــ ، املســــتدامة التنميــــة
 ؛2017 يوني /حزيرا 

 كإ ــا  (6)جنيــف عمــل خطــة اســتخدام علــى العمــل مســا ات ميســري يشيي   - 38 
 خطـــة حتقيــق يف لإلســهام واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيـــا الســتخدام العمليــة التــدابري لتحديــد
 جملتمــع العامليــة للقمــة املســتدامة التنميــة أهــدا  مصــفوفة ويالحــ ، 2030 لعــام املســتدامة التنميــة

 املتحدة؛ األمم وكاالت وضعتها الي املعلومات
 مـــع الدقيقـــة املواءمــة كفالـــة علــى العامليـــة القمــة عمـــل مســا ات ميســـري يشيي   - 39 

 جملتمــع العامليــة القمــة نتــائ  لتنفيــذ جديــدة أبعمــال االضــطال  يف النظــر عنــد 2030 عــام خطــة
 احلالية؛ وموا دها لوالايهتا وفقا، املعلومات
 أصــــحاب مجيــــع إىل العامــــة اجلمعيــــة وجهتهــــا الــــي الــــدعوة أ يــــة أتكييييين يكييييرر - 40 
 التنميــــة أهــــدا  تنفيــــذ هنــــ  يف واالتصــــاالت املعلومــــات تكنولوجيــــا إدمــــا  أجــــل مــــن املصــــلحة

_______________ 

 .70/125انظر قرا  اجلمعية العامة  (5)

 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (6)
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 القمـة عمـل مسـا ات تيسـري علـى تعمـل الـي املتحـدة األمـم كيـا ت إىل املوجـ  و لبهـا، املستدامة
 عــام خطــة تنفيــذ دعــم أجــل مــن عملهــا وخطــ  اإلبــال  جمــال يف خططهــا تســتعرض لكــي العامليــة
 ؛2030

 
 إدارة اإلعرتعت

، منفصــــلتن عمليتــــن  ريــــق عــــن، العــــام األمــــن يتــــابع أ  ضــــرو ة أتكييييين ي ييييين - 41 
 املتـــوخى العمليـــة وحتديـــدا، اإلن نـــ  إبدا ة يتصـــل فيمـــا نتـــائ  مـــن العامليـــة القمـــة عنـــ  أســـفرت مـــا

 إحــدا ا تكمــل أ  ميكــن العمليتــن أب  ويســلم، اإلن نــ  إدا ة منتــد  وعقــد التعــاو  تعزيــز منهــا
 األخر ؛
 عمـــــل بـــــر م  مـــــن 72 إىل 67 و 37 إىل 34 الفقـــــرات أتكيييييين أيضيييييا ي يييييين - 42 

 ؛(7)املعلومات جمتمع بش   تون 
 ؛70/125 العامة اجلمعية قرا  من 65 إىل 55 الفقرات أتكين كذل  ي ين - 43 

 
 ت زيز الت اون

 مـــن متســـاو بقـــد  احلكومـــات لتمكـــن املســـتقبل يف التعـــاو  تعزيـــز أب يـــة يسيييلق - 44 
، ابإلن نــ  املتصــلة الدوليــة العامــة السياســة بقضــااي يتعلــق فيمــا ومســ ولياهتا أبدوا هــا االضــطال 

 العامــة السياســة قضــااي يف تــ ثر ال الــي اليوميــة التشــغيل وشــ و  التقنيــة ابلشــ و  يتعلــق فيمــا ولــي 
 الدولية؛
، التعـــاو  بتعزيـــز املعـــي العامـــل الفريـــق بـــ  يضـــطلع الـــذي اجلـــا ي العمـــل يالحييي  - 45 

  لبتـ  مـا حنـو علـى، التنميـة ألغـراض والتكنولوجيـا العلـم بتسـخري املعنيـة اللجنـة  ئـي  أنشـ   الذي
 التعـــاو  بتنفيـــذ قـــدما املضـــي كيفيـــة بشـــ   توصـــيات لوضـــع، 70/125 قرا هـــا يف العامـــة اجلمعيـــة
ـــق أ  أيضـــا ويالحـــ ، تـــون  عمـــل بـــر م  يف املتـــوخى النحـــو علـــى املعـــز   ســـيكفل العامـــل الفري

 مــع، الناميــة البلــدا  مــن ســيما ال، املصــلحة صــاحبة اجلهــات وســائر للحكومــات الكاملــة املشــا كة
 يف قـــدما املضــي علــى العامــل الفريــق يف املشــا كن ويشــجع، املتنوعــة وخراهتــا آ ائهــا مجيــع مراعــاة

 بواليت ؛ الوفاء إىل الرامية جهودهم
 

_______________ 

 .A/60/687انظر  (7)
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 ماتنى إدارة اإلعرتعت
 بــــــن للحــــــوا  منتــــــد  ابعتبــــــا   وواليتــــــ  اإلن نــــــ  إدا ة منتــــــد  أب يــــــة يسييييييلق - 46 
 بـــر م  مـــن 72 الفقـــرة يف الـــوا د النحـــو علـــى، شـــىت مســـائل بشـــ   املتعـــددين املصـــلحة أصـــحاب

 يف الرئيســـية ابلعناصـــر املتعلقـــة العامـــة السياســـة قضـــااي بشـــ   املناقشـــة ذلـــك يف مبـــا، تـــون  عمـــل
 اإلن ن ؛ إدا ة

 منتـــد  واليــة متديــد فيــ  قــر ت الــذي 70/125 العامــة اجلمعيــة قــرا  إىل يشييري - 47 
 يف التقــــدم إحــــرا  خالهلــــا يواصــــل أ  للمنتــــد  ينبغــــي، أخــــر  ســــنوات 10 ملــــدة اإلن نــــ  إدا ة
 النامية؛ البلدا  من الصلة ذوي املصلحة أصحاب مشا كة ويف العمل  رائق

 واإلقليمــي الــو ي الصــعيدين علــى اإلن نــ  إدا ة ملنتــد  مبــاد ات بنشــوء يسييلق - 48 
 املنطقــــة أو للبلــــد وأولويــــة أ يــــة هلــــا الــــي اإلن نــــ  إدا ة قضــــااي وتعــــاج املنــــا ق مجيــــع يف تتخــــذ

 املنظمة؛
 اللجنـة العامـة اجلمعيـة فيـ  دعـ  الـذي 70/125 العامـة اجلمعية قرا  إىل يشري - 49 
ــــة ، املنتظمــــة تقا يرهــــا إ ــــا  يف، تــــويل أ  إىل التنميــــة ألغــــراض والتكنولوجيــــا العلــــم بتســــخري املعني

 علــى حتســينات إبدخــال املعــي العامــل الفريــق تقريــر يف الــوا دة التوصــيات لتنفيــذ الواجــ  االعتبــا 
 ؛(8)للجنة التابع اإلن ن  إدا ة منتد 

 استضـــافت  الـــذي اإلن نـــ  إدا ة ملنتـــد  عشـــر احلـــادي االجتمـــا  عقـــد يالحييي  - 50 
 موضـــــو  يف، 2016 ديســـــمر/األول كـــــانو  9 إىل 6 مـــــن غواداالخـــــا ا يف املكســـــيك حكومـــــة

 ؛“للجميع والشامل املستدام النمو متكن”
 تستضـــيف  أ  املقــر  اإلن نــ  إدا ة ملنتـــد  عشــر الثــاي االجتمـــا  بعقــد يرحييب - 51 
 ا ســـم” موضـــو  يف، 2017 ديســـمر/األول كـــانو  21 إىل 18 مـــنيف الفـــ ة  سويســـرا حكومـــة

ــــر يف الــــوا دة التوصــــيات أ  ويالحــــ ، “الرقمــــي  مســــتقبلك  إبدخــــال املعــــي العامــــل الفريــــق تقري
 لالجتما ؛ التحضريية العملية يف االعتبا  يف ت خذ اإلن ن  إدا ة منتد  على حتسينات
 إدا ة منتـــد  عمـــل يف احملـــر  املســـتمر ابلتقـــدم، الســـياق هـــذا يف، أيضيييا يرحيييب - 52 
، ابإلن نـــ  أخـــر  نســمة مليـــا  لـــرب  املختلفــة ابلطرائـــق يتعلــق فيمـــا الـــدو ات بــن فيمـــا اإلن نــ 

 وابملســـا ات، إليهـــا الوصـــول مـــن ومتكيـــنهم املما ســـات أفضـــل ومنتـــدايت، الديناميـــة واالئتالفـــات
 اإلن ن ؛ إلدا ة واإلقليمية الو نية املنتدايت تقدمها الي
 

_______________ 

(8) A/67/65-E/2012/48  وCorr.1. 
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 سبل ا ضي قنما
 القمـــة نتـــائ  تنفيـــذ يف الفعـــال التعـــاو  مواصـــلة املتحـــدة األمـــم بكيـــا ت يهييييب - 53 
 جمتمــــع إلقامــــة الال مــــة اخلطــــوات واختــــاذ، املتحــــدة األمــــم منظومــــة  ريــــق عــــن ومتابعتهــــا العامليــــة

 حمفـــز بـــدو  والقيـــام، بـــذلك وااللتـــزام التنميـــة علـــى ويركـــز اإلنســـا  حمـــو   اجلميـــع يشـــمل معلومـــات
 ؛2030 عام خطة يف الوا دة األهدا  فيها مبا، دوليا عليها املتفق اإلمنائية األهدا  لتحقيق
، األولويــة ســبيل علــى، االهتمــام إيــالء مواصــلة املصــلحة أصــحاب جبميــع يهيييب - 54 
 تطـــوير يف تســـهم ســـليمة اســـ اتيجيات وتنفيـــذ، أشـــكاهلا مبختلـــف، الرقميـــة الفجـــوات ســـد هلـــد 

ــــة احلكومــــة ــــز ومواصــــلة، اإللك وني ــــة وتطبيقــــات سياســــات علــــى ال كي  يتعلــــق فيمــــا للفقــــراء مراعي
ـــا  العـــري  النطـــاق شـــبكات إىل الوصـــول إاتحـــة ذلـــك يف مبـــا، واالتصـــاالت املعلومـــات بتكنولوجي

 أجــل مــن وداخلهــا البلــدا  بــن الرقميــة الفجــوات تضــييق هبــد ، الشــعبية القاعــدة مســتو  علــى
 واملعرفة؛ املعلومات جمتمعات بناء

 ابتكا يـــة هنـــ  الســـتحدا  األولويـــة إيـــالء علـــى املصـــلحة أصـــحاب مجيـــع حيييي  - 55 
، الناميــــة البلــــدا  يف ميســــو ة لفــــةبتك للجميــــع العــــري  للنطــــاق األساســــية اهلياكــــل إاتحــــة حتفــــز

 حمـو   اجلميـع يشـمل معلومـات جمتمـع تطـوير لضـما  املناسـبة العـري  النطـاق خـدمات واستعمال
 حد؛ أدىن إىل الرقمية الفجوات ولتضييق التنمية على ويركز اإلنسا 
 وصــــول مــــد  تقيــــيم ابنتظــــام تواصــــل أ  واإلقليميــــة الدوليــــة ابملنظمــــات يهيييييب - 56 
 إاتحـــة هبـــد ، ذلـــك عـــن تقـــا ير وتقـــدم واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا إىل الشـــامل الـــدول
 النامية؛ البلدا  يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاعات لنمو متكافئة فرص

 خطـــة مبوجـــ  ابلتزاماهتـــا للوفـــاء ملموســـة جهـــود بـــذل علـــى البلـــدا  مجيـــع حيييي  - 57 
 ؛(9)التنمية لتمويل الثالث الدويل امل متر عن الصاد ة أاباب أدي  عمل

 بيــا ت نســق يف واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجيــا م شــرات أ يـة أتكييين يكييرر - 58 
 هبـــا يس شـــد اجملتمعـــات وداخـــل البلـــدا  بـــن الرقميـــة الفجـــوة لقيـــا  وتقيـــيم  صـــد كـــ داة مفتوحـــة
 والثقافيـة االجتماعيـة ابلتنميـة املتعلقـة واالسـ اتيجيات العامـة السياسـات وضـع لـد  القـرا  صانعو

 بينها؛ واملواءمة ابنتظام حتد  هبا موثوق م شرات توحيد أ ية على ويشدد، واالقتصادية
 التنميــــة أهــــدا  وقيــــا  تعمــــيم دعــــم يف الرقميــــة الرصــــد أدوات دو  أب يـــة يقيييير - 59 
 املستدامة؛

_______________ 

 ، املرفق.69/313قرا  اجلمعية العامة  (9)

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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، ويشـــجع، املســـتوايت مجيـــع علـــى املما ســـات أفضـــل تبـــادل أ يـــة أتكيييين يكيييرر - 60 
 مجيـــع، العامليــة القمــة أهــدا  تعــز  الــي واملبــاد ات املشــا يع لتنفيــذ املمتــا  ابملســتو  التســليم مــع

 الســــنوية العامليـــة القمــــة جـــائزة مســـابقة يف للمشــــا كة مشـــا يعهم تســـمية علــــى املصـــلحة أصـــحاب
 ابلتقريــر ذاتــ  الوقــ  يف علمــا وحيــي ، العامليــة للقمــة التقيــيم عمليــة مــن يتجــزأ ال كجــزء للمشــا يع

 العاملية؛ القمة إ ا  يف الناجحة التجا ب عن
 أ  الصـلة ذات واملنتـدايت املنظمـات مـن وغريهـا املتحـدة األمم مبنظمات يهيب - 61 
 املعلومـــــات تكنولوجيـــــا مل شـــــرات املوضـــــوعة املنهجيـــــات، العامليـــــة القمـــــة لنتـــــائ  وفقـــــا، تســـــتعرض

 ومـن، الو نيـة والظـرو  التنميـة مسـتوايت اخـتال  اعتبا هـا يف آخـذة، دو يـة بصو ة واالتصاالت
 فإن : مث

 املعلومــات بتكنولوجيــا الصــلة ذات البيــا ت مجــع علــى األعضــاء الــدول يشيي   (أ) 
، القطريــة اإلفراديــة احلــاالت د اســات بشــ   املعلومــات وتبــادل، الــو ي الصــعيد علــى واالتصــاالت

 القد ات؛ بناء جمال يف التبادل برام  إ ا  يف األخر  البلدا  مع والتعاو 
 الصــلة ذات واملنتــدايت املنظمــات مــن وغريهــا املتحــدة األمــم م سســات يشيي   (ب) 

 املستدامة؛ التنمية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر تقييم على
 املعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام بقيـا  املعنيـة الشـراكة عمل التقنير م  يالح  ( ) 

 االجتاهـــات يعـــرض الــذي الســـنوي املعلومــات جمتمـــع قيــا  وتقريـــر، التنميــة ألغـــراض واالتصــاالت
 حتمـــل علـــى والقـــد ة واالتصـــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا إىل الوصـــول عـــن احلديثـــة واإلحصـــاءات

 تنميــــة م شــــر ذلــــك يف مبــــا، العــــامل أحنــــاء مجيــــع يف واملعرفــــة املعلومــــات جمتمعــــات وتطــــو  تكلفتهــــا
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا
الشــراكة املعنيــة بقيــا  تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة يشيي    )د( 

بشــ   إحصـــاءات  2016آذا /مـــا    11املــ     47/110علــى متابعــة مقـــر  اللجنــة اإلحصـــائية 
، ويوصـــــي يف هـــــذا الســـــياق أب  تضـــــع الشـــــراكة توجيهـــــات (10)ملعلومـــــات واالتصـــــاالتتكنولوجيـــــا ا

لتحســن التعــاو  مــع صتلــف أصــحاب املصــلحة ألغــراض إنتــا  إحصــاءات عاليــة اجلــودة موقوتــة يف 
جمـــال تكنولوجيـــا املعلومــــات واالتصـــاالت وتســـخري الفوائــــد املمكـــن جنيهـــا مــــن اســـتخدام البيــــا ت 

 ت الرمسية؛الضخمة ألغراض اإلحصاءا
 تكنولوجيـا/االتصـاالت مب شـرات املعنيـة عشـرة الرابعـة العامليـة الندوة عقد يالح  (هـ) 
 نــــوفمر/الثــــاي تشــــرين 23 إىل 21 مــــن الفــــ ة يف، بوتســــوا  يف العــــامل يف واالتصــــاالت املعلومـــات

_______________ 

، الفصـــل (E/2016/24) 4 ، امللحـــق  قـــم2016الواثئـــق الرمسيـــة للمجلـــ  االقتصـــادي واالجتمـــاعي، انظـــر  (10)
 األول، الفر  ابء.

https://undocs.org/ar/A/RES/47/110
http://undocs.org/ar/E/2016/24
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 16 إىل 14 مــن الفــ ة يف تــون  يف عقــدها املقــر  عشــرة اخلامســة النــدوة أيضــا ويالحــ ، 2016
 ؛2017 نوفمر/الثاي تشرين

 الـــذي اخلـــاص االســـتئماي للصـــندوق ترعـــات تقـــدم إىل الـــدويل اجملتمـــع يييينعو - 62 
 اللجنـة هبـا تقـوم الـي والتقيـيم االسـتعراض أعمـال لـدعم والتنميـة للتجـا ة املتحدة األمم م متر أنش  
 منوهــا، العامليــة القمــة نتــائ  مبتابعــة يتعلــق فيمــا التنميــة ألغــراض والتكنولوجيــا العلــم بتســخري املعنيــة

ــــوالايت وفنلنــــدا سويســــرا حكومــــات مــــن املقــــدم املــــايل ابلــــدعم التقــــدير مــــع نفســــ  الوقــــ  يف  وال
 الصندوق؛ هلذا األمريكية املتحدة

 اجلمعيـــة تعقـــد أب  70/125 العامـــة اجلمعيـــة قـــرا  يف الـــوا د االقـــ ا  إىل يشيييري - 63 
 ؛2025 عام يف العاملية القمة نتائ  لتنفيذ الشامل االستعراض بش   املستو   فيع اجتماعا
 املعنيـة اللجنـة أجرهتـا الـي وابملناقشـة العـام األمـن بتقريـر التقينير م  علما حييط - 64 
 ؛(11)العشرين دو هتا يف بش ن  التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتسخري
علـى أ يـة النهـوض بتهيئـة جمتمـع معلومـات شـامل للجميـع، مـع إيـالء اهتمــام  يشيند - 65 

خـــاص لســـد الفجـــوة الرقميـــة وفجـــوة النطـــاق العـــري ، مـــع مراعـــاة االعتبـــا ات اخلاصـــة ابلبلـــدا  الناميـــة 
 املتعلقة ابلشباب وغريهم من الفئات الناقصة التمثيل؛واالعتبا ات اجلنسانية والثقافية و 

 العلـــــم بتســـــخري املعنيـــــة اللجنـــــة إىل ســـــنواي يقـــــدم أ  العـــــام األمـــــن إىل يطليييييب - 66 
 اجمللـ  قـرا ات ويف القـرا  هـذا يف الـوا دة التوصـيات تنفيـذ عـن تقريـرا التنميـة ألغراض والتكنولوجيا

 .ومتابعتها العاملية القمة نتائ  تنفيذ يف ونوعا كما احملر  التقدم بتقييم املتعلقة األخر 
 

 41 اجللسة العامة
 2017متو /يولي   6

 

_______________ 
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