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 2019متوز/يوليه  23قرار اختذه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف   
 
 

 [(E/2019/31) اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةتوصية بناء على ]  
 
 

 تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها - 2019/24
 

 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 ،(1)املعلومات جملتمع العاملية للقمة اخلتامية الواثئق إىل يشري إذ 
 القمة نتائج مبتابعة املتعلق 2006 يوليه/متوز 28 املؤرخ 2006/46 قراره إىل أيضيييييا يشيييييري وإذ 
 مبوجبه املســـــندة الوالية وإىل، التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســـــخري املعنية اللجنة واســـــتعراض العاملية
 ،اللجنة إىل

 احملرز التقدم بتقييم املتعلق 2018 يوليه/متوز 24 املؤرخ 2018/28 قراره إىل كذلك  يشيييري وإذ 
 ،ومتابعتها العاملية القمة نتائج تنفيذ يف

 املعنون 2015 ســـــــــــــــبتمر/أيلول 25 املؤرخ 70/1 العـــــــامـــــــة اجلمعيـــــــة قرار إىل يشيييييييييييري وإذ 
 ،“2030 لعام املستدامة التنمية خطة عاملنا: حتويل”

 2015 ديســــــــمر/األول كانون  16 املؤرخ 70/125 العامة اجلمعية قرار إىل أيضييييييا يشييييييري وإذ 
 نتائج لتنفيذ العام االســـــــتعراض بشـــــــ ن العامة للجمعية املســـــــتو  الرفيع لالجتماع اخلتامية الوثيقة” املعنون
 معلومــات   جملتمع   العــامليــة القمــة رؤيــة أتكيــد اجلمعيــة فيــه أعــادت الــذ  “املعلومــات جملتمع العــامليــة القمــة
 والوصـــــول واملعارف املعلومات اســـــتحدا  فيه فرد كل  يســـــتطيع، التنمية حنو وموجه اإلنســـــان حموره جامع
 تعزيز يف طاقاهتم كامل  حتقيق من والشـــــــــــــــعوب واجملتمعات األفراد ميك  ن مبا، وتبادهلا واســـــــــــــــتخدامها إليها

_________________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3نظر ا (1) 
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 املتحدة األمم ميثاق ومبادئ مقاصـــــــــــــــد من انطالقا وذلك، حياهتم نوعية وحتســـــــــــــــن املســـــــــــــــتدامة تنميتهم
 وحددت، اترخيه حىت احملرز التقدم وقيمت، (2)وصــــو ا اإلنســــان حلقوق العاملي لإلعالن الكامل واالحرتام
 ، للمستقبل توصيات وقدمت والتحدايت الثغرات
 2018 ديســــــــمر/األول كانون  20 املؤرخ 73/218 العامة اجلمعية قرار إىل كذلك  يشييييييري وإذ 
 ، التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تسخري بش ن

 العـاملية القمـة نتـائج تنفيـذ يف احملرز التقـدم عن العـام األمن بتقرير االرتياح مع علما حييط وإذ 
 ،(3)والدويل اإلقليمي الصعيدين على ومتابعتها
 املســــــــاعدة يف دوره على والتنمية للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر العام لألمن تقديره عن يعرب وإذ 
 ،موعده يف الذكر اآلنف التقرير إجناز ضمان على
 

  املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ استعراض التقييم:  
 ؛ذلك على وحيث 70/125 العامة اجلمعية لقرار التام ابلتنفيذ يرحب - 1 
 يف املصـــــــــــــــلحة أصـــــــــــــــحـاب مجيع من املقـدمـة واملتنوعـة البنـاءة ابإلســـــــــــــــهـامـات يرحب - 2 
 ؛(1)املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ يف احملرز للتقدم العام االستعراض
 ورؤيــــة املعلومــــات جملتمع العــــامليــــة القمــــة لنتــــائج التــــام ابلتنفيــــذ التزاميييه أتكييييد يعييييد - 3 
 ؛2015 عام بعد ملا العاملية للقمة العشر  االستعراض
 الفجوات بســـــــــــــــد 70/125 العامة اجلمعية قرار يف به املتعهد االلتزام جديد من يؤكد - 4 
 إىل الرامية اجلهود بذل خالل من، اجلنســـــــــــن بن الرقمية الفجوة ذلك يف مبا، وداخلها البلدان بن الرقمية
 املتعدد واحملتو  واملعارف املعلومات على احلصــــــــــــول وإمكانية التكلفة حتمل على والقدرة الرتابط حتســــــــــــن
 تواجه اليت احملددة ابلتحدايت التســـــــليم مع، الرقمية ابلتكنولوجيا اإلملام ومهارات الرقمية واملهارات اللغات

 ؛الضعف حالة من تعاين اليت والفئات اخلاصة االحتياجات وذو  اإلعاقة ذو  األشخاص
 املســـــــــــــــتـــدامـــة التنميـــة وخطـــة العـــامليـــة القمـــة عمليـــة بن وثيقـــة مواءمـــة على يشييييييييييي ع - 5 
 لتكنولوجيا الشــــــــــــاملة املســــــــــــا ة يرز إذ، 70/125 العامة اجلمعية قرار إليه دعا ملا وفقا، (4)2030 لعام

 إىل الوصــــــــــول أن ويالحظ، الفقر على والقضــــــــــاء املســــــــــتدامة التنمية أهداف يف واالتصــــــــــاالت املعلومات
 ؛ذاته حد يف إمنائيا وتطلعا التنمية مؤشرات من مؤشرا أيضا أصبح واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
ه جديد من يؤكد - 6   زايدة رهن ســـــــــــــــيكون 2030 عــام خطــة حتقيق يف النجــا  نأ فهمــ 
 ؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل الوصول فرص

 لتحقيق أســـــاســـــي عنصـــــر واالتصـــــاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية أبن يسييييلم - 7 
 واملواقع العمرية والفئات الدخل فئات بن قائمة الرقمية الفجوات وأبن الرقمية التكنولوجيا تعميم هدف

_________________ 

 (.3-ألف )د 217قرار اجلمعية العامة  (2) 
 (3) A/74/62-E/2019/6. 
 .70/1قرار اجلمعية العامة  (4) 
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 إىل هتدف اليت، 2030 عام خطة من ج-9 ابلغاية التزامه إىل يشــــــــــــري ولذلك، اجلنســــــــــــن وبن اجلغرافية
 فرص توفري إىل وتســــــــــعى، واالتصــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا على احلصــــــــــول فرص يف كبرية  زايدة حتقيق

 الصــــدد هذا يف ويالحظ، 2020 عام حبلول منوا البلدان أقل يف اإلنرتنت إىل وامليســـــور الشـــــامل الوصـــــول
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت عاملي عمل برانمج :2030 يف التوصيل عمل برانمج أ ية
 ؛املستدامة التنمية أجل من، العريض النطاق تقنية ذلك يف مبا، العامل يف

بتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت وانتشــــــــارها بشــــــــكل ملحو ، بفضــــــــل يرحب  - 8 
أركان املعمورة تقريبا، وهي ت فرصــــــــــا جديدة  إســــــــــهامات القطاعن العام واخلاص، حي  انتشــــــــــرت يف مجيع

للتفاعل االجتماعي، وأفســـــحت اجملال لظهور مناذج أعمال  ارية جديدة، وأســـــهمت يف النمو االقتصـــــاد  
 والتنمية يف سائر القطاعات، ويالحظ يف الوقت ذاته التحدايت الفريدة والناشئة املتصلة بتطورها وانتشارها؛

 بن الرقميـة الفجوة قبيـل من، كبرية  رقميـة فجوات وجود اســـــــــــــــتمرار القلق مع يالحظ - 9 
 بيئات تعزيز منها إجراءات خالل من معاجلتها يتعن فجوات وهي، والرجال النسـاء وبن وداخلها البلدان

 القدرات وبناء والتثقيف االســــــــتفادة فرص وإاتحة التكلفة خلفض الدويل والتعاون التمكينية الســــــــياســــــــات
 بن فجوة هناك أبن ويعرتف، املالئم والتمويل واالســـــــــــــــتثمار الثقايف الرتا  على واحملافظة اللغو  عددوالت

 الكاملة املشـــــاركة ضـــــمان على املصـــــلحة أصـــــحاب مجيع ويشـــــجع، الرقمية الفجوات من كجزء  اجلنســـــن
 تكنولوجيا ســـــــــــيما وال، اجلديدة التكنولوجيات إىل املرأة ووصـــــــــــول املعلومات جمتمع يف والنســـــــــــاء للفتيات
 ؛التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات
 إيالء مواصــــــلة على التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســــــخري املعنية اللجنة يشييييي ع - 10 
 إطار يف املستدامة التنمية أهداف حتقيق على الرئيسية السريعة التكنولوجية التغريات ألثر الواجب االعتبار
 ؛73/218 العامة اجلمعية لقرار وفقا، املتاحة واملوارد الوالايت من كل  

 أعلنته الذ ، 2019 مايو/أاير 3 يف الصـــــــــحافة حلرية العاملي ابليوم ابالحتفال يرحب - 11 
 ؛والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة بقيادة يُنظم والذ ، العامة اجلمعية
 به ُُيتفل الذ ، املعلومات وجمتمع لالتصـــــاالت العاملي ابليوم ابالحتفال أيضييييا يرحب - 12 
 ؛ لالتصاالت الدويل االحتاد بقيادة يُنظم والذ ، مايو/أاير 17 يف سنواي

 على اخلصـــــــــــوص وجه على التشـــــــــــديد مع، العاملية القمة لنتائج اجلار  التنفيذ يالحظ - 13 
 الرائدة الوكاالت الصـــــــدد هذا يف تؤديها اليت واألدوار، به تضـــــــطلع اليت املصـــــــلحة صـــــــاحبة اجلهات تعدد

رة بوصــــــــفها  القمة نتائج الســــــــتعراض اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية اللجان وأدوار، العمل ملســــــــارات ميســــــــ  
 العلم بتســــخري املعنية اللجنة لدور تقديره عن ويعرب، املعلومات مبجتمع املعين املتحدة األمم وفريق العاملية

 التنسيق جهة بوصـفه واالجتماعي االقتصـاد  اجمللس إىل املسـاعدة تقدمي يف التنمية ألغراض والتكنولوجيا
 ؛املنظومة نطاق على العاملية القمة متابعة لعملية

 اللذين املتعددين املصـــــــــــــلحة أصـــــــــــــحاب بن فيما واملشـــــــــــــاركة التعاون ومبدأ بقيمة يقر - 14 
 ويالحظ، بوضـــــو  2030 عام خطة هبما تســـــل  م واللذين، بدايتها منذ العاملية القمة عملية هبما اتســـــمت

 قبل من تنفيذها جير  املســــتدامة التنمية وأهداف العاملية القمة أهداف تدعم اليت األنشــــطة من العديد أن
، والتقنيـــة األكـــادمييـــة واألوســـــــــــــــــا ، املـــدين واجملتمع، اخلـــاص والقطـــاع، الـــدوليـــة واملنظمـــات، احلكومـــات
 ؛اجلهات تلك من جهة كل  ومسؤوليات ألدوار وفقا، املتعددين املصلحة أصحاب بن فيما والشراكات
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 يف مبا، التكنولوجيا تيســـري وآلية العاملي القمة مؤمتر اســـتعراضو  متابعة عملية أ ية يؤكد - 15 
 أهداف ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا العلم بتســــــــــخري املعين املصــــــــــلحة أصــــــــــحاب املتعدد املنتد  ذلك
 ؛همابين املستمر التعاون على ويشجع، هلا التابع املستدامة التنمية

 التقرير إعداد يف كإســــــــهام  املقدمة املتحدة األمم كياانت  من العديد بتقارير علما حييط - 16 
 واملنشـورة التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتسـخري املعنية اللجنة إىل املتحدة لألمم العام لألمن السـنو 
 /متوز 25 املؤرخ 2007/8 اجمللس قرار يف الوارد التكليف مبوجــــــــب للجنــــــــة الشـــــــــــــــبكي املوقع على
 ؛اللجنة وأمانة العمل ملسارات الرئيسين امليسرين بن وثيق بشكل التنسيق أ ية إىل ويشري، 2007 يوليه

، اإلقليمية اللجان يسرته الذ  اإلقليمي الصعيد على العاملية القمة نتائج تنفيذ يالحظ - 17 
 على ومتابعتها العاملية القمة نتائج تنفيذ يف احملرز التقدم عن العام األمن تقرير يف إليه أشـــــــــــري ما حنو على

 مواصلة ضرورة على ويشدد، الصدد هذا يف املتخذة اخلطوات ذلك يف مبا، (3)والدويل اإلقليمي الصعيدين
 التحدايت على الرتكيز مع، اإلقليمية املناطق من منطقة كل  خاص بشـــــــــــــــكل هتم اليت القضـــــــــــــــااي معاجلة
، العاملية القمة أقرهتا اليت املبادئ كل  وتطبيق األهداف كل  حتقيق يف منطقة كل  تواجهها قد اليت والعوائق
 ؛التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتسخري خاص اهتمام إيالء مع

أتكيد أ ية اإلبقاء على عملية  لتنســــــــيق جهود أصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين يف  يكرر - 18 
العاملية ابســتخدام أدوات فعالة، هبدف تشــجيع التعاون والشــراكة فيما بن مجيع أصــحاب تنفيذ نتائج القمة 

املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، وتبادل املعلومات بن ميسر  مسارات العمل وغريهم من أصحاب 
 وما؛ املصلحة، وحتديد املسائل اليت يلزم حتسينها ومناقشة طرائق اإلبالغ عن عملية التنفيذ عم

مجيع أصحاب املصلحة على مواصلة توفري املعلومات لقاعدة بياانت التقييم اليت  يش ع - 19 
يتعهدها االحتاد الدويل لالتصـــــاالت فيما يتعلق بتحقيق األهداف اليت حددهتا القمة العاملية، ويدعو كياانت 

 بادرات اليت تضطلع هبا؛األمم املتحدة إىل حتدي  قاعدة البياانت مبا يستجد من معلومات عن امل
الضرورة امللحة إلدراج التوصيات الواردة يف الواثئق اخلتامية للقمة العاملية يف املبادئ  يؤكد - 20 

التوجيهية املنقحة لكي تســــــــــــــتعن هبا أفرقة األمم املتحدة القطرية يف إعداد التقييمات القطرية املوحدة وأطر 
، مبا يف ذلك إضافة عنصر لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 ألغراض التنمية، اليت عرض فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات تقدمي املساعدة بش  ا؛
 طلبت الذ  2006 مارس/آذار 27 املؤرخ 60/252 العامة اجلمعية قرار إىل يشييييييييري - 21 

 على العـــامليـــة القمـــة من وتونس جنيف مرحليت نتـــائج متـــابعـــة على يشـــــــــــــــرف أن اجمللس إىل اجلمعيـــة فيـــه
 ؛املنظومة نطاق

 موافاة مواصـــــــــلة إىل، 70/125 قرارها يف، دعت العامة اجلمعية أن إىل أيضيييييييا يشيييييييري - 22 
 العلم بتســـــــــــــــخري املعنيــة اللجنــة طريق عن، العــامليــة القمــة نتــائج بتنفيــذ املتعلقــة الســـــــــــــــنويــة ابلتقــارير اجمللس

 اجمللس قرار يف عليه املنصـــــــــــــــوص النحو على، اللجنة دور جديد من ويؤكد، التنمية ألغراض والتكنولوجيا
، املنظومة نطاق على ابملتابعة املعنية التنســـــــــيق جهة ابعتباره اجمللس إىل املســـــــــاعدة تقدمي يف، 2006/46
 ؛وتقييمه العاملية القمة نتائج تنفيذ يف احملرز التقدم استعراض وخباصة

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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أ   جبميع الدول أن تتخذ، يف إطار بناء جمتمع املعلومات، خطوات لتفاد  اختاذ يهيب - 23 
تدبري انفراد  ال يتوافق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ويعوق حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 لسكان البلدان املتضررة بصورة اتمة وحتسن أحواهلم، ولالمتناع عن اختاذ أ  تدبري من هذا القبيل؛
 واالســتفادة حممولة هواتف على احلصــول إمكانية يف احلاصــل الســريع النمو أبن يرحب - 24 

 على قــادرين يكونوا أن العــامل ســـــــــــــــكــان ثلثي لنحو ينبغي أنــه يعين 2005 عــام منــذ العريض النطــاق من
 ضمن يعيشون العامل سكان من املائة يف 96 نسبة وأن، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة
 نســـــــــــــــبة وأن، خلوية هواتف يف اشـــــــــــــــرتاكات منهم بالين 8.16 لد ، اخللو  للهاتف شـــــــــــــــبكة نطاق
 وتتعزز؛ العاملي القمة مؤمتر أهداف مع انســــــــجاما، اإلنرتنت يســــــــتخدمون العامل ســــــــكان من املائة يف 51
 والتعليم والزراعة الصحة جماالت يف واجلوالة اإللكرتونية والتطبيقات اخلدمات ابستحدا  التقدم هذا قيمة

، ابملعامالت املتعلقة واخلدمات املدنية واملشـــــــــــــــاركة واحلكومية واملالية اإلمنائية واخلدمات التجارية واألعمال
 ؛املعلومات جمتمع لتطوير هائلة إمكاانت يوفر الذ  األمر

 بتكلفــة متـــاحـــة غري واالتصـــــــــــــــــاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا أن القلق ابلغ مع يالحظ - 25 
 تكنولوجيا ذلك يف مبا، والتكنولوجيا العلم على املعقودة اآلمال وأن النامية البلدان من للعديد ميســـــــــــــــورة
 تســـــــــخري ضـــــــــرورة على ويشـــــــــدد، حتقيقها إىل ســـــــــبيال الفقراء معظم بعد جيد مل، واالتصـــــــــاالت املعلومات
 على الرقمية ابلتكنولوجيا اإلملام مهارات وتعزيز، واالتصــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا فيها مبا، التكنولوجيا

 ؛واملعرفية الرقمية الفجوتن لسد فعال حنو
 حتدايت وتطر  جديدة فرصــــــــــــا تتيح واالتصــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا أبن يسيييييييييلم - 26 
 على احلصول يف النامية البلدان تواجهها اليت الكر  للعقبات للتصد  ملحة ضرورة هناك وأبن، جديدة

 والتعليم األســـــــــــــــاســـــــــــــــية واهلياكل املوارد كفاية  وعدم مؤاتية بيئة توفر عدم قبيل من، اجلديدة التكنولوجيات
 هذا يف ويهيب، وتدفقها ومعايريها التكنولوجيا مبلكية املتصـــــــــلة واملســـــــــائل والرتابط واالســـــــــتثمار والقدرات
 والبلدان منوا البلدان أقل ســـــــيما وال، النامية للبلدان كافية  موارد توفري املصـــــــلحة أصـــــــحاب جبميع الصـــــــدد
 متمكن جمتمع إجياد أجل من وذلك، إليها واملعارف التكنولوجيا ونقل قدراهتا بناء وتعزيز، الســـــــــاحلية غري
 ؛املعرفة على يقوم واقتصاد رقميا

 يف وخباصة، العريض النطاق ذات الشبكات إىل الوصول يف السريع ابلنمو أيضا يسلم - 27 
 توافر جماالت يف املتزايدة الرقمية للفجوات التصـــــــد  إىل امللحة احلاجة على ويؤكد، النمو املتقدمة البلدان
 املرتفعة البلدان داخل واســــــــــتخدامها إليها الوصــــــــــول وجودة تكاليفها حتمل على والقدرة الشــــــــــبكات هذه

 البلدان أقل دعم على خاص بوجه الرتكيز مع، بينها ما ويف األخر  واملناطق الدخل واملنخفضة واملتوسطة
 ؛ األفريقية والقارة النامية الصغرية اجلزرية والدول منوا

 ُُيد   احملمولة األجهزة تســــــــــــودها لالتصــــــــــــاالت بيئة إىل االنتقال أبن كذلك  يسيييييييييلم - 28 
 إعادة يتطلب ذلك وأبن أعماهلا تســـيري يف الشـــبكات مشـــغلو يتبعها اليت األعمال مناذج يف كبرية  تغيريات
 االســـــــــــرتاتيجيات ويف واألجهزة الشـــــــــــبكات واجملتمعات األفراد هبا يســـــــــــتخدم اليت الطرق يف جذرية تفكري

 ؛ التنمية أهداف لتحقيق االتصاالت شبكات استخدام سبل ويف احلكومية
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 غري أو متاحة غري تزال ال وتطبيقاهتا واالتصـــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا أبن يسييييييييييلم - 29 
 رغم، الريفية املناطق يف يعيشون ملن وخباصة، النامية البلدان من العديد يف السكان لغالبية التكلفة ميسورة
 ؛النواحي بعض يف امللحو  والتحسن التطورات كل

 والفجوة الرقمية الفجوة وأبن، تزايد يف اإلنرتنت مســـــــــتخدمي عدد أبن أيضيييييييا يسيييييييلم - 30 
 فجوة إىل اإلنرتنت توفر إمكانية يف فجوة من طابعهما حي  من احلاالت بعض يف أيضـا تتحوالن املعرفية
 اليت والفائدة عليها احلصــول للمســتخدمن ميكن اليت واملهارات واملعلومات اإلنرتنت إىل الوصــول نوعية يف
 املعلومات تكنولوجيا الســــــــــتخدام األولوية منح بضــــــــــرورة الصــــــــــدد هذا يف ويســــــــــلم، منها جينوها أن ميكن

 إطار يف، املصـــــــــــــــلحة أصـــــــــــــــحاب تعدد على القائمة النهج فيها مبا، ابتكارية  ج ابتباع واالتصـــــــــــــــاالت
 ؛ واإلقليمي الوطين الصعيدين على التنمية اسرتاتيجيات
يف هذا الصـــــــــــــــدد على األ ية احليوية للتعدد اللغو  واحملتو  احمللي يف جمتمع يشيييييييييييدد  - 31 

على تشجيع إنشاء مضمون تربو  وثقايف وعلمي على اإلنرتنت  املعلومات، وُي  مجيع أصحاب املصلحة
وتشــجيع الوصــول إليه، من أجل تعزيز جودة الوصــول إىل اإلنرتنت والت كد من أن مجيع الشــعوب والثقافات 

 قادرة على التعبري عن نفسها والوصول إىل اإلنرتنت بكل اللغات، مبا فيها لغات الشعوب األصلية؛
 يف مرن أســـــاســـــي هيكل وإنشـــــاء مؤاتية بيئة وهتيئة البشـــــرية القدرات بناء أب ية يسييييلم - 32 
 املتعددين املصـــــلحة أصـــــحاب بن الشـــــراكات تعزيز عن فضـــــال، واالتصـــــاالت املعلومات تكنولوجيا جمال

 املعلومات تكنولوجيا تؤديه الذ  التمكيين الدور تعزيز أجل من جهود من تبذله ما يف البلدان ومســــــــاعدة
 ؛املستدامة التنمية أهداف لتحقيق واالتصاالت
 التجارة من اإلمنائية املكاســــــب من قدر أقصــــــى حتقيق على الرتكيز مواصــــــلة على حيث - 33 
 خالل من التجارة لتنمية جديدا  جا توفر اليت، للجميع اإللكرتونية التجارة توفري مبادرة عر، اإللكرتونية
 للتعامل الصـــحيحة الطريقة   أكر بســـهولة  د أن من النامية البلدان متكن طريق عن اإللكرتونية املبادالت

 متكن طريق وعن اإللكرتونية للتجارة االستعداد جمال يف القدرات بناء أجل من التقنية املساعدة توريد مع
  ؛متوهلا أن ميكنها اليت الرامج عن واضحة صورة تكوين من املاحنة اجلهات
 عمليات ونف ذ أطلق والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أبن الصـــــــــــدد هذا يف يسييييييييلم - 34 
 ومنظمات ماحنة جهات مع ابلتعاون اإللكرتونية للتجارة منوا البلدان أقل اســــتعداد ملســــتو  الســــريع التقييم
 أقل يف اإللكرتونية التجارة بتســـــــــــــــخري يتعلق فيما املاثلة والتحدايت املتاحة ابلفرص التوعية لغرض، أخر 
 ؛منوا البلدان

 اإللكرتونيــة ابلتجــارة املعين الــدويل احلكومي اخلراء لفريق الثــالثــة الــدورة انعقــاد يالحظ - 35 
 ؛الرقمي واالقتصاد
 حالة املعنون املستدامة ابلتنمية املعنية العريض النطاق للجنة العاملي ابلتقرير علما حييط - 36 
 االهتمام مع ويالحظ، املســـــــــــــــتدامة التنمية حتفز العريض النطاق تقنية :2018 لعام العريض النطاق تقنية
 مؤاتية بيئة هتيئة أجل من رفيع مســـــــتو  على الدعوة لتعزيز بذهلا العريض النطاق جلنة تواصـــــــل اليت اجلهود
 ابلنطاق للربط وطنية خطط وضـــع طريق عن اخلصـــوص وجه وعلى، العريض النطاق مســـتو  على للرتابط
 خطة عليها تنطو  اليت للتحدايت التصـــد  لكفالة واخلاص العام القطاعن بن شـــراكات وإقامة العريض
 ؛ املصلحة أصحاب مجيع مع وابلتعاون أثر إلحدا  املناسبة ابلقوة التنمية
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 2025 عـام أهـداف املســـــــــــــــتــدامـة ابلتنميــة املعنيــة العريض النطــاق جلنــة إعالن يالحظ - 37 
 البالغ ابإلنرتنت املوصـــولن غري العامل لســـكان الشـــبكي الربط يف واملســـاعدة “اآلخر النصـــف ربط” لدعم
 ؛بالين 3.8 عددهم
 امتك  نه هائلة إمكاانت على تنطو  الناشئة والتكنولوجيات الرقمي االقتصاد أبن يسلم - 38 

 ؛املستدامة التنمية أهداف وحتقيق العاملية القمة نتائج وتنفيذ االجتماعي اخلري حتقيق من
 تنفيذ تدعم اليت، املتحدة األمم مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اختذهتا اليت العديدة ابملبادرات يرحب - 39 
 تنفيذ أجل من العمل مواصـــلة على العمل مســـارات ميســـر  مجيع ويشـــجع، العاملية القمة عمل مســـارات
 ؛ املسارات هذه

 والعلم للرتبية املتحدة األمم ملنظمة التابع للجميع املعلومات برانمج بعمل أيضيييا يرحب - 40 
 وتضــــمن الرقمية الفجوة تســـــد ســـــياســـــات صـــــوغ يف األعضـــــاء الدول مســـــاعدة إىل يهدف الذ ، والثقافة

 ،واملعلوماتية اإلعالمية األمية حملو العاملي األســـــــبوع بتنظيم كذلك  ويرحب، املعرفة جمتمعات يف اإلنصـــــــاف
 ؛2019 أكتوبر/األول تشرين 31 إىل 24 من الفرتة يف

، ديب يف املفوضـــــــــن مؤمتر عقد ذلك يف مبا، لالتصـــــــــاالت الدويل االحتاد بعمل يسيييييييلم - 41 
، 2018 نوفمر/الثاين تشــــــــرين 16 إىل أكتوبر/األول تشــــــــرين 29 من الفرتة يف، املتحدة العربية اإلمارات
 لدعم به قام الذ  ابلعمل ويرحب، مرتابط لعامل املشـــــــــــرتكة ابلرؤية التزامهم على األعضـــــــــــاء فيه أكد الذ 
 ؛احمللين اخلراء تدريب ذلك يف مبا، النامية البلدان يف النطاق العريضة الالسلكية الشبكات نشر

 تكنولوجيا/االتصــــــاالت مبؤشــــــرات املعنية عشــــــرة الســــــادســــــة العاملية الندوة عقد يالحظ - 42 
 ؛2018 ديسمر/األول كانون  12 إىل 10 من الفرتة يف جنيف يف العامل يف واالتصاالت املعلومات
 يف الرقمية التكنولوجيا تعميم لتعزيز املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة بعمل يسيييلم - 43 
 ؛الغذائي ولألمن الفقر من للحد دعما   املناطق من وغريها أفريقيا

 ؛الوظائف على التكنولوجي التغري أثر بش ن الدولية العمل منظمة بعمل أيضا يسلم - 44 
 الصــــــــحة ملنظمة التابع اإللكرتونية الصــــــــحة لنظم العاملي املرصــــــــد بعمل كذلك  يسييييييلم - 45 
 وتقدمي، الصـــــــــحة جمال يف املتنقلة التقنيات الســـــــــتخدام هبا ميكن اليت الطريقة يف نظره ذلك يف مبا، العاملية
 أهداف حتقيق يف تسهم أن اإللكرتوين والتعلم اإللكرتونية الصحية والسجالت، بُعد من الصحية اخلدمات
 ؛للجميع الصحية التغطية
 اليت، الرقمية اســــرتاتيجيته نشــــر ذلك يف مبا، اإلمنائي املتحدة األمم برانمج بعمل يسيييلم - 46 
 ؛املستدامة التنمية أهداف حتقيق دعم أجل من الرقمية التكنولوجيا إمكاانت تطبيق إىل هتدف

 ابلكيفية املتعلقة اجلديدة التكنولوجيات بشـــــــ ن العام األمن اســـــــرتاتيجية نشـــــــر يالحظ - 47 
 عام خطة بتحقيق للتعجيل اجلديدة التكنولوجيات هذه اســــــتخدام املتحدة األمم منظومة هبا ســــــتدعم اليت

 ومعايري وقواعد، (2)اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن، يثاقامل يف املكرسة القيم مع تواؤمها وتيسري، 2030
 ؛الدويل القانون
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االلتزام بتســــــــــــــخري اإلمكـــــاانت اليت تتمتع هبـــــا تكنولوجيـــــات املعلومـــــات  يكرر أتكيييييد - 48 
وســـــــــــائر األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وتالحظ يف الوقت  2030واالتصـــــــــــاالت لتحقيق خطة عام 

نفســـه أن هذه التكنولوجيات ميكن أن تســـرع من وترية التقدم يف أهداف التنمية املســـتدامة الــــــــــــــــــســـبعة عشـــر 
حت  بناء على ذلك مجيع احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واألوســــا  مجيعها، و 

التقنية واألكادميية ومجيع اجلهات املعنية األخر  صـــــــــــــــاحبة املصــــــــــــــلحة على إدماج تكنولوجيات املعلومات 
ىل كياانت منظومة األمم واالتصـــــــــــاالت يف النُـُهج اليت تعمل هبا لتنفيذ أهداف التنمية املســـــــــــتدامة، وتطلب إ

املتحدة اليت تقوم بتيســـــــري مســـــــارات العمل املنبثقة عن القمة العاملية أن تســـــــتعرض خططها يف جمال اإلبالغ 
 ؛ 2030وخطط عملها من أجل دعم تنفيذ خطة عام 

 بنســـــــــــــبة أقل هو اإلنرتنت من النســـــــــــــاء اســـــــــــــتفادة احتمال أن القلق ابلغ مع يالحظ - 49 
 إىل االنتباه ويوجه، املائة يف 33 إىل منوا البلدان أقل يف النسبة هذه وتصل، الرجال لد  منه املائة يف 12

 املعلومات تكنولوجيا على املرأة حصــــــــــــول دائرة ضــــــــــــمن قائمة تزال ال اليت، اجلنســــــــــــن بن الرقمية الفجوة
 واالجتماعية االقتصــــــــــــادية يةالتنم وجماالت والعمالة التعليم منها جماالت يف واســــــــــــتخدامها واالتصــــــــــــاالت

 ومتكن اجلنســـن بن املســـاواة بتحقيق املتعلق املســـتدامة التنمية أهداف من 5 اهلدف مع ومتشـــيا، األخر 
 خالل من ســــــــــيما ال، املناســــــــــبة التدابري مجيع تتخذ أن األعضــــــــــاء ابلدول يهيب، والفتيات النســــــــــاء كل

 ومشــاركتهن واالتصــاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف والفتيات النســاء لتثقيف كبرية  تعزيزات اســتحدا 
 ؛ احملتو  إنتاج يف والقيادة واالبتكار األعمال ورايدة والعمل االستعمال سبيل على التكنولوجيا هذه يف

 اليوم ومنها، اجلنســــــــــــن بن الرقمية الفجوة ســــــــــــد إىل اهلادفة العديدة املبادرات يالحظ - 50 
 وإطالق، لالتصــاالت( الدويل )االحتاد واالتصــاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف الفتيات ملشــاركة الدويل
 وتعميم اجلنســـــن بن املســـــاواة وجوائز الرقمي العصـــــر يف اجلنســـــن بن املســـــاواة أجل من العاملية الشـــــراكة
 بن للمســـــــــاواة املتحدة األمم وهيئة لالتصـــــــــاالت الدويل )االحتاد التكنولوجيا يف اجلنســـــــــاين املنظور مراعاة

، والتنميــة( للتجــارة املتحــدة األمم )مؤمتر للمرأة اإللكرتونيــة التجــارة وشـــــــــــــــبكــة، املرأة( ومتكن اجلنســـــــــــــــن
، والثقافة( والعلم للرتبية املتحدة األمم )منظمة اإلعالم وســائط يف اجلنســانية لالعتبارات املراعية واملؤشــرات
 العاملية االستقصائية والدراسة، والثقافة( والعلم للرتبية املتحدة األمم )منظمة الرئيسية صفحةال على ونساء
 العامل والفريق، والثقافة( والعلم للرتبية املتحدة األمم )منظمة اإلعالم ووســـــائط اجلنســـــانية املســـــائل بشـــــ ن
 املعين املمارسـات أفضـل ومنتد ، اجلنسـانية واملسـائل العريض ابلنطاق واملعين العريض النطاق للجنة التابع

 العاملية القمة منتد  يف به املضــــــطلع والعمل، اإلنرتنت إدارة ملنتد  التابع والوصــــــول اجلنســــــانية ابملســــــائل
 الفرص تعزيز على البلدان من عدد يف الدويل البنك وعمل، اجلنســــــــانية املســــــــائل بشــــــــ ن املعلومات جملتمع
 أصحاب من العديد عمل إىل إضافة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف والفتيات للنساء املتاحة
 ؛ املس لة هذه بش ن اآلخرين املصلحة
ئة الفريدة ابلتحدايت خاص اهتمام إبيالء االلتزام جديد من يؤكد - 51   جمال يف والناشـــــــــــــــ
 املتوخى النحو على، النامية البلدان ســـــيما ال، البلدان مجيع تواجه اليت واالتصـــــاالت املعلومات تكنولوجيا

 ؛ 70/125 العامة اجلمعية قرار من الصلة ذات الفقرات يف
 املعلومات تكنولوجيا جمال يف القدرات لبناء متن أســـــــــــــــاس إرســـــــــــــــاء رغم، أنه يالحظ - 52 

 بذل مواصــــــــلة الضــــــــرور  من يزال ال، املعلومات جمتمع ببناء املتعلقة امليادين من العديد يف واالتصــــــــاالت
، منوا البلدان وأقل النامية البلدان تواجهها اليت التحدايت ســـــــــــــــيما ال، الراهنة التحدايت ملواجهة اجلهود

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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 والكياانت واملنظمات املؤســـســـات ليشـــمل القدرات تنمية نطاق لتوســـيع اإلجيايب الت ثري إىل االنتباه ويوجه
 ؛اإلنرتنت وإبدارة واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا املتصلة ابملسائل املعنية

 تعزيز ملواصــــلة مســــتدام دعم وتقدمي القدرات تنمية ســــياســــات على الرتكيز بضــــرورة يقر - 53 
 واخلدمات املشـــــورة توفري هبدف واحمللي الوطين الصـــــعيدين على هبا يضـــــطلع اليت واملبادرات األنشـــــطة أتثري
 ؛التنمية على ويركز اإلنسان حموره اجلميع يشمل معلومات جمتمع بناء هبدف والدعم

، البيئية اإللكرتونيات تطبيقات قبيل من، مســــــــــتجدة مواضــــــــــيع بروز اســــــــــتمرار يالحظ - 54 
 والتواصـــــل، املناخ تغري آاثر من والتخفيف، املبكر اإلنذار يف واالتصـــــاالت املعلومات تكنولوجيا ومســـــا ة

 واحلوســــــــبة االفرتاضــــــــي الواقع تكنولوجيا واســــــــتعمال، واللغو  الثقايف والتنوع، االجتماعية الشــــــــبكات عر
، احملمولة األجهزة ابستخدام اخلدمات وتقدمي احملمولة األجهزة على اإلنرتنت وإاتحة، السحابية واخلدمات
 املادتن يف املعرف النحو على التعبري وحرية اخلصـــــوصـــــية ومحاية، اجلنســـــن بن والفجوة، الســـــيراين واألمن
 وخباصة، الضعيفة اجملتمع فئات ومتكن، (5)والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من 19 و 17

 ؛ اخلصوص على اإلنرتنت على واإلساءة لالستغالل التعرض من، ومحايتها، والشباب األطفال
 لتنفيذ العام لالســــــــــــــتعراض اخلتامية الوثيقة يف دعت العامة اجلمعية أن جديد من يؤكد - 55 
 أب ية ويســــــلم، (6)ســــــنواي املعلومات جملتمع العاملية القمة منتد  يُعقد أن إىل العاملية القمة عمل مســــــارات
 أصــــــحاب مجيع قبل من اجليدة واملمارســــــات اخلرات وتبادل واالبتكار والشــــــراكة التعاون تعزيز يف املنتد 
 ؛املستدامة التنمية ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسخري جمال يف املصلحة
 اســــتضــــافه الذ ، 2019 لعام املعلومات جملتمع العاملية القمة منتد  بعقد علما حييط - 56 
 وبرانمج والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة االحتادُ  تنظيمه يف وشــــارك لالتصــــاالت الدويل االحتاد
ــــة للتجــــارة املتحــــدة األمم ومؤمتر اإلمنــــائي املتحــــدة األمم  /نيســــــــــــــــــان 12 إىل 8 من جنيف يف، والتنمي
 أهداف حتقيق أجل من واالتصــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيات تســــــــــخري” موضــــــــــوع حتت، 2019 أبريل
 جنيف يف 2020 لعام املعلومات جملتمع العاملية القمة منتد  بعقد اأيض علما وُييط، “املستدامة التنمية
 هتدف اليت املفتوحة التشـــاور بعملية كذلك  علما وُييط، 2020 أبريل/نيســـان 3 إىل مارس/آذار 30 من
 ؛ واسع نطاق على بزمامه واإلمساك املنتد  يف الواسعة املشاركة كفالة  إىل

كإطار لتحديد   (7)ميســــــر  مســــــارات العمل على اســــــتخدام خطة عمل جنيف يشييييي ع - 57 
، ويالحظ 2030التدابري العملية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلسهام يف حتقيق خطة عام 

 مصفوفة أهداف التنمية املستدامة للقمة العاملية جملتمع املعلومات اليت وضعتها وكاالت األمم املتحدة؛
 خطة مع الدقيقة املواءمة لةكفا  على العاملية القمة عمل مســـــــــــارات ميســـــــــــر  يشيييييييي ع - 58 
 لوالايهتـــا وفقـــا، العـــامليـــة القمـــة نتـــائج لتنفيـــذ جـــديـــدة أبعمـــال االضـــــــــــــــطالع يف النظر عنـــد 2030 عـــام

 ؛احلالية ومواردها

_________________ 

 (، املرفق.21-ألف )د 2200انظر قرار اجلمعية العامة  (5) 
 .70/125 انظر قرار اجلمعية العامة (6) 
 ، املرفق.A/C.2/59/3انظر  (7) 
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 من املصــــلحة أصــــحاب مجيع إىل العامة اجلمعية وجهتها اليت الدعوة أ ية أتكيد يكرر - 59 
 إىل املوجه وطلبها، املســــتدامة التنمية أهداف تنفيذ  ج يف واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا إدماج أجل

 جمال يف خططها تستعرض لكي العاملية القمة عمل مسارات تيسري على تعمل اليت املتحدة األمم كياانت
 ؛2030 عام خطة تنفيذ دعم أجل من عملها وخطط اإلبالغ
 

 اإلنرتنت إدارة  
 أحرزته ما، منفصـــــــــــلتن عمليتن طريق عن، العام األمن يتابع أن ضـــــــــــرورة أتكيد يعيد - 60 
 منتد  وعقد التعاون تعزيز منها املتوخى العملية أ ، اإلنرتنت إبدارة يتصـــــــــــل فيما نتائج من العاملية القمة
 ؛األخر  إحدا ا تكمل أن ميكن العمليتن أبن ويسلم، اإلنرتنت إدارة

 بشــــ ن تونس عمل برانمج من 72 إىل 67 و 37 إىل 34 الفقرات أتكيد أيضيييا يعيد - 61 
 ؛(8)املعلومات جمتمع

 ؛70/125 العامة اجلمعية قرار من 65 إىل 55 الفقرات أتكيد كذلك  يعيد - 62 
 

 التعاون تعزيز  
 االضطالع من متساو بقدر احلكومات لتمكن املستقبل يف التعاون تعزيز أب ية يسلم - 63 
 يتعلق فيما وليس، ابإلنرتنت املتصـــــــلة الدولية العامة الســـــــياســـــــة بقضـــــــااي يتعلق فيما ومســـــــؤولياهتا أبدوارها
 ؛الدولية العامة السياسة قضااي يف تؤثر ال اليت اليومية التشغيل وشؤون التقنية ابلشؤون
 الــذ ، التعــاون بتعزيز املعين العــامــل الفريق بــه يضـــــــــــــــطلع الــذ  اجلــار  العمــل يالحظ - 64 
 العامة اجلمعية طلبته ما حنو على، التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتســــــخري املعنية اللجنة رئيس أنشــــــ ه
 يف املتوخى النحو على املعزز التعاون تنفيذ يف املضـــي كيفية  بشـــ ن توصـــيات لوضـــع، 70/125 قرارها يف

 من وغريها للحكومات الكاملة املشـــــــــــــــاركة كفل  العامل الفريق أن أيضـــــــــــــــا ويالحظ، تونس عمل برانمج
 ؛املتنوعة وخراهتا آرائها مجيع مراعاة مع، النامية البلدان من سيما ال، املصلحة صاحبة اجلهات
 2016 سبتمر/أيلول شهر  بن جلسات مخس عقد العامل الفريق أن أيضا يالحظ - 65 
 األخر  واجلهات األعضـــــــــــــــاء الدول من املقدمة اإلســـــــــــــــهامات خالهلا انقش 2018 يناير/الثاين وكانون
 ؛ 70/125 العامة اجلمعية قرار يف عليه املنصوص النحو على، املصلحة صاحبة
 الكاملة النصــوص إىل إشــارات يتضــمن الذ  (9)العامل الفريق رئيس بتقرير علما حييط - 66 
 إســـــــــــــهامات قدموا الذين املشـــــــــــــاركن ومجيع للرئيس امتنانه عن ويعرب، واإلســـــــــــــهامات املقرتحات جلميع
 ؛العامل الفريق أعمال يف وسا وا
 الذ  وابلتوافق اجملاالت من العديد يف العامل الفريق أحرزه الذ  اجليد ابلتقدم يرحب - 67 
، األخر  القضــــــااي من عدد بشــــــ ن متباينة آراء وجود اســــــتمرار رغم، املســــــائل بعض بشــــــ ن ظهر أنه يبدو

_________________ 

 .A/60/687انظر  (8) 
 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (9) 
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 التوصيات حول اتفاق إىل التوصل العامل الفريق على تعذر ألنه األسف عن، الصدد هذا يف، يعرب كما
 ؛ تونس عمل برانمج يف املتوخى النحو على املعزز التعاون تنفيذ مواصلة كيفية  بش ن
 

 اإلنرتنت إدارة منتدى  
 أصـــــــــــــــحاب بن للحوار منتد  ابعتباره وواليته اإلنرتنت إدارة منتد  أب ية يسيييييييييييلم - 68 
، تونس عمل برانمج من 72 الفقرة يف الوارد النحو على، شـــــــــــــىت مســـــــــــــائل بشـــــــــــــ ن املتعددين املصـــــــــــــلحة

 ؛ اإلنرتنت إدارة يف الرئيسية ابلعناصر املتعلقة العامة السياسة قضااي بش ن املناقشة ذلك يف مبا
 إدارة منتـد  واليـة متـديـد فيـه قررت الـذ  70/125 العـامـة اجلمعيـة قرار إىل يشيييييييييييري - 69 
 ويف العمل طرائق يف تقدم إحراز خالهلا يواصـــــــــــــل أن للمنتد  ينبغي، أخر  ســـــــــــــنوات 10 ملدة اإلنرتنت
 ؛النامية البلدان من الصلة ذو  املصلحة أصحاب مشاركة
 تتخذ واإلقليمي الوطين الصـــــعيدين على اإلنرتنت إدارة ملنتد  مبادرات بنشـــــوء يسييييلم - 70 

 ؛املنظ مة املنطقة أو للبلد وأولوية أ ية هلا اليت اإلنرتنت إدارة قضااي وتعاجل املناطق مجيع يف
الذ  دعت فيه اجلمعية العامة اللجنة املعنية  70/125إىل قرار اجلمعية العامة  يشيييييييري - 71 

م والتكنولوجيـا ألغراض التنميــة إىل أن تويل، يف إطـار تقــاريرهـا املنتظمــة، االعتبــار الواجب بتســـــــــــــــخري العل
لتنفيذ التوصـــــــــــــــيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين إبدخال حتســـــــــــــــينات على منتد  إدارة اإلنرتنت 

 ؛(10)للجنة التابع
 حكومة اســــــتضــــــافته الذ  اإلنرتنت إدارة ملنتد  عشــــــر الثال  االجتماع عقد يالحظ - 72 
 ؛“الثقة إنرتنت” موضوع يف، 2018 نوفمر/الثاين تشرين 14 إىل 12 من ابريس يف فرنسا

 حكومة تســــتضــــيفه أن املقرر اإلنرتنت إدارة ملنتد  عشــــر الرابع االجتماع بعقد يرحب - 73 
 يف الواردة التوصـــــيات أن ويالحظ، 2019 نوفمر/الثاين تشـــــرين 29 إىل 25 من الفرتة يف برلن يف أملانيا
 العمليـة يف االعتبــار يف تؤخـذ اإلنرتنـت إدارة منتــد  على حتســـــــــــــــينــات إبدخـال املعين العــامـل الفريق تقرير

 ؛لالجتماع التحضريية
 اإلنرتنت إدارة منتد  عمل يف احملرز املســـــتمر ابلتقدم، الســـــياق هذا يف، أيضييييا يرحب - 74 
، الدينامية واالئتالفات، ابإلنرتنت أخر  نســـمة مليار لربط املختلفة ابلطرائق يتعلق فيما الدورات بن فيما

 الوطنية املنتدايت تقدمها اليت وابملســـــــا ات، إليها الوصـــــــول من ومتكينهم املمارســـــــات أفضـــــــل ومنتدايت
 ؛اإلنرتنت إلدارة واإلقليمية

 
 قدما املضي سبل  

 العاملية القمة نتائج تنفيذ يف الفعال التعاون مواصـــــــــــــــلة ملتحدةا األمم بكياانت يهيب - 75 
 اجلميع يشـــــمل معلومات جمتمع إلقامة الالزمة اخلطوات واختاذ، املتحدة األمم منظومة طريق عن ومتابعتها
 عليها املتفق اإلمنائية األهداف لتحقيق حمفز بدور والقيام، بذلك وااللتزام التنمية على ويركز اإلنسان حموره
 ؛2030 عام خطة يف الواردة األهداف فيها مبا، دوليا

_________________ 

 (10) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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 هلدف، األولوية ســــبيل على، االهتمام إيالء مواصــــلة املصــــلحة أصــــحاب جبميع يهيب - 76 
 احلكومة تطوير يف تســــــــــــهم ســــــــــــليمة اســــــــــــرتاتيجيات وتنفيذ، أشــــــــــــكاهلا مبختلف، الرقمية الفجوات ســــــــــــد

 املعلومات بتكنولوجيا يتعلق فيما للفقراء مراعية وتطبيقات ســياســات على الرتكيز مواصــلة ويف، اإللكرتونية
، الشـــــعبية القاعدة مســـــتو  على العريض النطاق شـــــبكات إىل الوصـــــول إاتحة ذلك يف مبا، واالتصـــــاالت

 ؛واملعرفة املعلومات جمتمعات بناء أجل من وداخلها البلدان بن الرقمية الفجوات تضييق هبدف
 إاتحة حتفز ابتكارية  ج الستحدا  األولوية إيالء على املصلحة أصحاب مجيع حيث - 77 
 النطاق خدمات واســتعمال، النامية البلدان يف ميســورة بتكلفة للجميع العريض للنطاق األســاســية اهلياكل
 ولتضــييق التنمية على ويركز اإلنســان حموره اجلميع يشــمل معلومات جمتمع تطوير لضــمان املناســبة العريض
 ؛حد أدىن إىل الرقمية الفجوات
 وتعزيز لالســـــتثمار مواتية ســـــياســـــاتية بيئة هتيئة املصـــــلحة صـــــاحبة اجلهات جبميع يهيب - 78 
 األســـــــــــاســـــــــــية اهلياكل يف املســـــــــــتدام االســـــــــــتثمار أجل من واخلاص العام القطاعن بن والشـــــــــــراكة التعاون

 هبـدف وذلـك، الرقميــة واملهــارات، واحملتو ، وخـدمـاهتـا ااهتـوتطبيقــ، واالتصــــــــــــــــاالت املعلومـات لتكنولوجيــا
 ؛املستدامة التنمية أهداف لتعزيز الالزم الفعال اإللكرتوين االتصال إمكانية ضمان

 الدول وصـــــــــــــــول مد  تقييم ابنتظام تواصـــــــــــــــل أن واإلقليمية الدولية ابملنظمات يهيب - 79 
 لنمو متكافئة فرص إاتحة هبدف، ذلك عن تقارير وتقدمي واالتصــــاالت اتاملعلوم تكنولوجيا إىل الشــــامل
 ؛النامية البلدان يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاعات
 عمــل خطــة مبوجــب ابلتزامــاهتــا للوفــاء ملموســــــــــــــــة جهود بــذل على البلــدان مجيع حيث - 80 
 ؛(11)التنمية لتمويل الثال  الدويل املؤمتر عن الصادرة أاباب أديس

 مفتوحة بياانت نسق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشرات أ ية أتكيد يكرر - 81 
 لد  القرار صــــانعو هبا يســــرتشــــد اجملتمعات وداخل البلدان بن الرقمية الفجوة لقياس وتقييم رصــــد ك داة
 على ويشـــدد، واالقتصـــادية والثقافية االجتماعية ابلتنمية املتعلقة واالســـرتاتيجيات العامة الســـياســـات وضـــع
 حسب املصنفة البياانت أ ية على ويشدد، بينها واملواءمة ابنتظام حتد  هبا موثوق مؤشرات توحيد أ ية
 ؛ اجلنسن بن الرقمية الفجوة سد يف للمسا ة اجلنس نوع

 أهـــداف وقيـــاس تعميم تـــدعم اليت الرقميـــة والرصـــــــــــــــــد القيـــاس أدوات دور أب يـــة يقر - 82 
 ؛املستدامة التنمية

 التسليم مع، ويشجع، املستوايت مجيع على املمارسات أفضل تبادل أ ية أتكيد يكرر - 83 
 على املصــلحة أصــحاب مجيع  ، العاملية القمة أهداف تعزز اليت واملبادرات املشــاريع لتنفيذ املمتاز ابملســتو 
 للقمة التقييم عملية من يتجزأ ال كجزء  السنوية العاملية القمة جائزة مسابقة يف للمشاركة مشاريعهم تسمية
 ؛ العاملية القمة إطار يف الناجحة التجارب عن ابلتقرير ذاته الوقت يف علما وُييط، العاملية

 أن الصــــــــــــلة ذات واملنتدايت املنظمات من وغريها املتحدة األمم مبؤســــــــــــســــــــــــات يهيب - 84 
 واالتصــــــاالت املعلومات تكنولوجيا ملؤشــــــرات املوضــــــوعة املنهجيات، العاملية القمة لنتائج وفقا، تســــــتعرض
 فإنه: مث ومن، الوطنية والظروف التنمية مستوايت اختالف اعتبارها يف آخذة، دورية بصورة

_________________ 
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E/RES/2019/24  املعلومات ومتابعتهاتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع  

 

19-12920 13/13 

 

 املعلومات بتكنولوجيا الصـــــــــــــــلة ذات البياانت مجع على األعضـــــــــــــــاء الدول يشـــــــــــــــجع )أ( 
 والتعاون، القطرية اإلفرادية احلاالت دراســـات بشـــ ن املعلومات وتبادل، الوطين الصـــعيد على واالتصـــاالت

 ؛القدرات بناء جمال يف التبادل برامج إطار يف األخر  البلدان مع
 على الصــــــلة ذات واملنتدايت املنظمات من وغريها املتحدة األمم مؤســــــســــــات يشــــــجع )ب( 
 ؛املستدامة التنمية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أثر تقييم

يالحظ مع التقـــدير عمـــل الشــــــــــــــراكـــة املعنيـــة بقيـــاس اســــــــــــــتخـــدام تكنولوجيـــا املعلومـــات  )ج( 
الذ  يعرض اال اهات واإلحصــاءات  وتقرير قياس جمتمع املعلومات الســنو واالتصــاالت ألغراض التنمية، 

القدرة على حتمل تكلفتها وتطور جمتمعات احلديثة عن الوصـــــــــــــول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــــــاالت و 
 املعلومات واملعرفة يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 على التنمية ألغراض واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشــــراكة يشــــجع )د( 
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إحصاءات بش ن الصلة ذات اإلحصائية اللجنة مقررات متابعة مواصلة
 واالتصـــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف التوقيت وحســـــــــــــنة اجلودة عالية إحصـــــــــــــاءات إنتاج ألغراض
 ؛الرمسية اإلحصاءات ألغراض الضخمة البياانت استخدام من جنيها املمكن الفوائد وتسخري
 مؤمتر أنش ه الذ  اخلاص االستئماين للصندوق ترعات تقدمي إىل الدويل اجملتمع   يدعو - 85 
 العلم بتســـــخري املعنية اللجنة هبا تقوم اليت والتقييم االســـــتعراض أعمال لدعم والتنمية للتجارة املتحدة األمم

 التقدير مع نفســـــــــــــــه الوقت يف منوها، العاملية القمة نتائج مبتابعة يتعلق فيما التنمية ألغراض والتكنولوجيا
 ؛الصندوق هلذا األمريكية املتحدة والوالايت وفنلندا سويسرا حكومات من املقدم املايل ابلدعم

 اجتماعا اجلمعية تعقد أبن 70/125 العامة اجلمعية قرار يف الوارد االقرتا  إىل يشييييييييري - 86 
 ؛2025 عام يف العاملية القمة نتائج لتنفيذ الشامل االستعراض بش ن املستو  رفيع

 بتسخري املعنية اللجنة أجرهتا اليت وابملناقشة العام األمن بتقريرمع التقدير  علما حييط - 87 
 ؛(12)والعشرين الثانية دورهتا يف بش نه التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم

 اهتمام إيالء مع، للجميع شــــــــــامل معلومات جمتمع بتهيئة النهوض أ ية على يشييييييييدد - 88 
 النـامية ابلبلـدان اخلـاصــــــــــــــــة االعتبـارات مراعـاة مع، العريض النطـاق وفجوة الرقميـة الفجوة لســــــــــــــــد خـاص

 ؛التمثيل الناقصة الفئات من وغريهم ابلشباب واملتعلقة والثقافية اجلنسانية واالعتبارات
 برانمج يف املتوخى النحو على معزز تعاون لتحقيق والعمل احلوار مواصـــــــــــــــلة إىل يدعو - 89 
 ؛تونس عمل

 والتكنولوجيا العلم بتســـــــــخري املعنية اللجنة إىل ســـــــــنواي يقدم أن العام األمن إىل يطلب - 90 
 بتقييم املتعلقة األخر  اجمللس قرارات ويف القرار هذا يف الواردة التوصــــيات تنفيذ عن تقريرا التنمية ألغراض
 .ومتابعتها العاملية القمة نتائج تنفيذ يف ونوعا كما  احملرز التقدم

 36اجللسة العامة 
 2019متوز/يوليه  23

 

_________________ 

 .(E/2019/31) 11، امللحق رقم 2019 لس االقتصاد  واالجتماعي،الواثئق الرمسية للمجانظر  (12) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/E/2019/31

