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 تسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية :المسائل االقتصادية والبيئية

   
 2020  يوليه / تموز   17 قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   

  
 [(E/2020/31) المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على توصية اللجنةبناء على   

  
 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها   - 2020/12

  
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 ،( 1) إلى الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات إذ يشير 

ذ يشيييييير  ي يييييا  المتعلق بمتابعة نتائج القمة  2006تموز/يوليه  28المؤرخ  2006/46إلى قراره   وا 
ــندة بموجبه  لى الونية المســ ــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، واي ــتعراض اللجنة المعنية بتســ العالمية واســ

 إلى اللجنة،

ذ يشيييييييير كذل   المتعلق بتقييم التقدم المحرز  2019تموز/يوليه  23المؤرخ  2019/24إلى قراره   وا 
 في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها،

ذ يشير  عالمنا:  المعنون ”تحويل  2015ل/سبتمبر  أيلو   25المؤرخ    70/1إلى قرار الجمعية العامة    وا 
 “،2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ذ يشييييييييير  ي ييييييييا   2015كانون األول/ديســــــــــــمبر  16المؤرخ   70/125إلى قرار الجمعية العامة   وا 
عية العامة بشـنن انسـتعراض العام لتنفيذ نتائج القمة المعنون ”الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المسـتو  للجم

العــالميــة لمجتمع المعلومــات“ الــذف أعــادت فيــه الجمعيــة تــنكيــد رؤيــة القمــة العــالميــة لمجتمع  معلومــات  جــامع 
محوره اإلنســـــــان وموجه نحو التنمية، يســـــــتطيع كل فرد فيه اســـــــتحداو المعلومات والمعار  والوصـــــــول إليها 

_________________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر  (1) 
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ــتخدامها وتبا ــعوب من تحقيق كامل طاقاتهم في تعزيز تنميتهم  واســــــــ دلها، بما يمكِّن األفراد والمجتمعات والشــــــــ
ــد ومبادم ميثاق األمم المتحدة وانحترام الكامل  ــين نوعية حياتهم، وذلن انطالقا من مقاصـــ ــتدامة وتحســـ المســـ

ددت الثغرات والتحديات ، وقيمت التقدم المحرز حتى تاريخه، وح( 2) لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان وصـونها
 وقدمت توصيات للمستقبل، 

ذ يشييير كذل   ــمبر   19المؤرخ  74/197إلى قرار الجمعية العامة    وا  ــنن  2019كانون األول/ديسـ بشـ
 تسخير تكنولوجيا المعلومات وانتصانت ألغراض التنمية، 

ذ يحيط علميا مع اال  بتقرير األمين العـام عن التقـدم المحرز في تنفيـذ نتـائج القمـة العـالميـة   رتييا وا 
 ،( 3) ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدولي

ذ يعرب عن تقيديره  لألمين العـام لمؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية على دوره في المســــــــــــــاعـدة   وا 
 على ضمان إنجاز التقرير اآلن  الذكر في موعده،

 
 التقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات   

 على ذلن؛ ويحو 70/125بالتنفيذ التام لقرار الجمعية العامة  يرحب - 1 

باإلسهامات البناءة والمتنوعة المقدمة من جميع أصحاب المصلحة في انستعراض   يرحب - 2 
 ؛( 1) لمجتمع المعلوماتالعام للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية 

يــــة لمجتمع المعلومــــات ورؤيــــة  بــــالتنفيــــذ التــــام لنتــــائج القمــــة العــــالم يعييييد تيياكييييد التزامييه - 3 
 ؛2015انستعراض العشرف للقمة العالمية لما بعد عام 

بسد الفجوات الرقمية   70/125انلتزام المتعهد به في قرار الجمعية العامة    يؤكد من جديد - 4 
رقمية بين الجنســـــــــــين، من خالل بذل الجهود الرامية إلى تحســـــــــــين بين البلدان وداخلها، بما في ذلن الفجوة ال

مكـانيـة الحصــــــــــــــول على المعلومـات والمعـار  والمحتو  المتعـدد اللغـات  الترابط والقـدرة على تحمـل التكلفـة واي
والمهارات الرقمية ومهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية، مع التسـليم بالتحديات المحددة التي تواجه األشـخا  

 ذوف اإلعاقة وذوف انحتياجات الخاصة والفئات التي تعاني من حالة الضع ؛

ــدامـــة  يشيييييييييجع - 5  ــالميـــة وخطـــة التنميـــة المســــــــــــــتـ على مواءمـــة وثيقـــة بين عمليـــة القمـــة العـ
ــاملــة 70/125قرار الجمعيــة العــامــة على النحو المطلوب في ، ( 4) 2030 لعــام ــا مــة الشـــــــــــــ ، إذ يبرز المســـــــــــــ

ــاء على الفقر، ويالحظ أن الوصــــول  ــتدامة والقضــ لتكنولوجيا المعلومات وانتصــــانت في أ دا  التنمية المســ
 ائيا في حد ذاته؛إلى تكنولوجيا المعلومات وانتصانت أصبح أيضا مؤشرا من مؤشرات التنمية وتطلعا إنم

ه أ يؤكيد من جيدييد - 6  ســــــــــــــيكون ر ن زـيادة فر   2030ن النجـا  في تحقيق خطـة عـام فهمـه
 الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وانتصانت؛ 

_________________ 

 (.3-أل  )د 217قرار الجمعية العامة  (2) 
 (3) A/75/62-E/2020/11. 
 .70/1قرار الجمعية العامة  (4) 
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بنن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وانتصــانت عنصــر أســاســي لتحقيق  د    يسيلم - 7 
ات الرقميــة قــائمــة بين فئــات الــدخــل والفئــات العمريــة والمواقع الجغرافيــة تعميم التكنولوجيــا الرقميــة وبــنن الفجو 

، التي تهد  إلى تحقيق زيادة 2030ج من خطة عام -9وبين الجنســـــــــين، ولذلن يشـــــــــير إلى التزامه بالغاية 
كبيرة في فر  الحصــول على تكنولوجيا المعلومات وانتصــانت، وتســعى إلى توفير فر  الوصــول الشــامل 

، ويالحظ في  ذا الصـــــدد أ مية برنامج عمل 2020ر إلى اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام والميســـــو 
التصــــانت/تكنولوجيا المعلومات وانتصــــانت، تنمية العالمية للا  من أجل: برنامج عمل 2030التوصــــيل في 

 التنمية المستدامة؛ لصالحذلن النطاق العريض،  في بما

يا المعلومات وانتصانت وانتشار ا بشكل ملحوظ، بفضل إسهامات بتطور تكنولوجيرحب   - 8 
ــا جـدـيدة للتفـاعـل  القطـاعين العـام والخـا ، حـيو انتشــــــــــــــرت في جميع أركـان المعمورة تقريـبا، و ـينت فرصــــــــــــ
انجتماعي، وأفسـحت المجال لظهور نماذج أعمال تجارية جديدة، وأسـهمت في النمو انقتصـادف والتنمية في 

 ت، ويالحظ في الوقت ذاته التحديات الفريدة والناشئة المتصلة بتطور ا وانتشار ا؛سائر القطاعا

اســـــــــتمرار وجود فجوات رقمية كبيرة، من قبيل الفجوة الرقمية بين البلدان   يالحظ مع القلق - 9 
ــيا ــاء والرجال، و ي فجوات يتعين معالجتها من خالل إجراءات منها تعزيز بيئات السـ ســـات وداخلها وبين النسـ

تــاحــة فر  انســــــــــــــتفــادة والتثقي  وبنــاء القــدرات والتعــدد اللغوف  التمكينيــة والتعــاون الــدولي لخفض التكلفــة واي
ــين كجزء من  ــتثمار والتمويل المالئم، ويعتر  بنن  نان فجوة بين الجنسـ والمحافظة على التراو الثقافي وانسـ

اركة الكاملة للفتيات والنسـاء في مجتمع الفجوات الرقمية، ويشـجع جميع أصـحاب المصـلحة على ضـمان المشـ 
ــانت  المعلومــات ووصــــــــــــــول المرأة إلى التكنولوجيــات الجــديــدة، ون ســــــــــــــيمــا تكنولوجيــا المعلومــات وانتصـــــــــــــ

 التنمية؛ ألغراض

اللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية على مواصــــــــلة إيالء  يشيييييجع - 10 
انعتبار الواجب ألثر التغيرات التكنولوجية الســريعة الرئيســية على تحقيق أ دا  التنمية المســتدامة في إطار 

 ؛74/197كل  من الونيات والموارد المتاحة، وفقا لقرار الجمعية العامة 

، اـلذف أعلنـته 2020أـيار/مـايو  3ـبانحتفـال ـباليوم العـالمي لحرـية الصــــــــــــــحـافـة في  يرحيب - 11 
 الجمعية العامة، والذف ُينظم بقيادة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

مع المعلومات، الذف ُيحتفل به بانحتفال باليوم العالمي لالتصـــــــــانت ومجت   يرحب  ي ييييييا - 12 
 أيار/مايو، والذف ُينظم بقيادة انتحاد الدولي لالتصانت؛  17سنويا في 

التنفيذ الجارف لنتائج القمة العالمية، مع التشـــــديد على وجه الخصـــــو  على تعدد  يالحظ - 13 
الجهات صـــاحبة المصـــلحة التي تضـــطلع به، واألدوار التي تؤديها في  ذا الصـــدد الوكانت الرائدة بوصـــفها 

رة لمســــــارات العمل، وأدوار اللجان اإلقليمية والمبادرات اإلقليمية نســــــتعراض نتائج القمة ــِّ العالمية وفريق   ميســــ
األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، ويعرب عن تقديره لدور اللجنة المعنية بتســــــــــخير العلم والتكنولوجيا 
ألغراض التنمية في تقديم المساعدة إلى المجلس انقتصادف وانجتماعي بوصفه جهة التنسيق لعملية متابعة 

 القمة العالمية على نطاق المنظومة؛

بقيمة ومبدأ التعاون والمشــاركة فيما بين أصــحاب المصــلحة المتعددين اللذين اتســمت   ريق - 14 
ــلِّم بهما خطة عام  ــو ، ويالحظ أن العديد من  2030بهما عملية القمة العالمية منذ بدايتها، واللذين تســــ بوضــــ

قـبل الحكومـات،  األنشــــــــــــــطـة التي ـتدعم أ ـدا  القمـة العـالمـية وأ ـدا  التنمـية المســـــــــــــــتدامـة يجرف تنفـيذ ـا من

https://undocs.org/ar/A/RES/74/197
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والمنظمات الدولية، والقطاع الخا ، والمجتمع المدني، واألوســــــــاط األكاديمية والتقنية، والشــــــــراكات فيما بين  
 أصحاب المصلحة المتعددين، وفقا ألدوار ومسؤوليات كل جهة من تلن الجهات؛

لتكنولوجـيا، أ مـية عملـية مـتابعـة واســــــــــــــتعراض مؤتمر القمـة العـالمي و لـية تيســــــــــــــير ا يؤكد - 15 
في ذلن المنتد  المتعدد أصــحاب المصــلحة المعني بتســخير العلم والتكنولوجيا وانبتكار ألغراض أ دا   بما

 التنمية المستدامة التابع لها، ويشجع على التعاون المستمر بينهما؛

رير  بتقـارير العـدـيد من كـياـنات األمم المتحـدة المقـدمـة كـإســــــــــــــهـام في إعـداد التق  يحيط علميا - 16 
الســــنوف لألمين العام لألمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بتســــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية والمنشــــورة 

ــة بمـوجـــــــب الـتكــلـي  الوارد في قرار المـجــلس  تمـوز/  25المـؤرخ  2007/8عـلى المـوقع الشـــــــــــــــبكـي لـلجـنـــــ
 يين لمسارات العمل وأمانة اللجنة؛، ويشير إلى أ مية التنسيق بشكل وثيق بين الميسرين الرئيس2007 يوليه

تنفيذ نتائج القمة العالمية على الصـــــــــــعيد اإلقليمي الذف يســـــــــــرته اللجان اإلقليمية،  يالحظ - 17 
على نحو مـا أشــــــــــــــير إلـيه في تقرير األمين العـام عن التقـدم المحرز في تنفـيذ نـتائج القمـة العـالمـية ومـتابعتهـا  

ــعيدين اإلقليمي والدولي ــدد على ضــــــرورة ، ب ( 3) على الصــــ ــدد، ويشــــ ما في ذلن الخطوات المتخذة في  ذا الصــــ
مواصـلة معالجة القضـايا التي تهم بشـكل خا  كل منطقة من المناطق اإلقليمية، مع التركيز على التحديات 
والعوائق التي قـد تواجههـا كـل منطقـة في تحقيق كـل األ ـدا  وتطبيق كـل المـبادم التي أقرتهـا القمـة العـالمـية، 

 الء ا تمام خا  لتسخير تكنولوجيا المعلومات وانتصانت ألغراض التنمية؛مع إي 

ــلحة المتعددين في  يكرر - 18  ــحاب المصـــــ ــيق جهود أصـــــ تنكيد أ مية اإلبقاء على عملية  لتنســـــ
ــحاب  ــراكة فيما بين جميع أصـــ ــجيع التعاون والشـــ ــتخدام أدوات فعالة، بهد  تشـــ تنفيذ نتائج القمة العالمية باســـ

بما في ذلن المنظمات الدولية، وتبادل المعلومات بين ميسرف مسارات العمل وغير م من أصحاب المصلحة،  
 المصلحة، وتحديد المسائل التي يلزم تحسينها ومناقشة طرائق اإلبالغ عن عملية التنفيذ عموما؛ 

جميع أصـــــحاب المصـــــلحة على مواصـــــلة توفير المعلومات لقاعدة بيانات التقييم  يشييييجع - 19 
ــانت فيمـا يتعلق بتحقيق األ ـدا  التي حـددتهـا القمـة العـالمـية، وـيدعو الت  ي يتعهـد ـا انتحـاد الـدولي لالتصــــــــــــ

 كيانات األمم المتحدة إلى تحديو قاعدة البيانات بما يستجد من معلومات عن المبادرات التي تضطلع بها؛

امية للقمة العالمية في الضـــــــــرورة الملحة إلدراج التوصـــــــــيات الواردة في الوثائق الخت   يؤكد - 20 
المبادم التوجيهية المنقحة لكي تســـــتعين بها أفرقة األمم المتحدة القطرية في إعداد التقييمات القطرية الموحدة 
ــافة عنصــــــــر لتســــــــخير تكنولوجيا  ــتدامة، بما في ذلن إضــــــ وأطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســــــ

التي عرض فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات تقديم  المعلومات وانتصــــــــــانت ألغراض التنمية، 
 المساعدة بشننها؛

الذف طلبت فيه   2006 ذار/مارس  27المؤرخ   60/252إلى قرار الجمعية العامة  يشيييير - 21 
الجمعيــــة إلى المجلس أن يشــــــــــــــر  على متــــابعــــة نتــــائج مرحلتي جني  وتونس من القمــــة العــــالميــــة على 

 المنظومة؛ نطاق

واصـــــــــلة موافاة ، إلى م70/125إلى أن الجمعية العامة دعت، في قرار ا    يشييييييير  ي ييييييا - 22 
المجلس ـبالتقـارير الســــــــــــــنوـية المتعلقـة بتنفـيذ نـتائج القمـة العـالمـية، عن طريق اللجـنة المعنـية بتســــــــــــــخير العلم 
والتكنولوجـيا ألغراض التنمـية، ويؤكـد من جـدـيد دور اللجـنة، على النحو المنصــــــــــــــو  علـيه في قرار المجلس 

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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التنســـــيق المعنية بالمتابعة على نطاق المنظومة، ، في تقديم المســـــاعدة إلى المجلس باعتباره جهة  2006/46
 وبخاصة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية وتقييمه؛

بجميع الـدول أن تتخـذ، في إطـار بنـاء مجتمع المعلومـات، خطوات لتفـادف اتخـاذ أف   يهييب  - 23 
حدة ويعوق تحقيق التنمية انقتصـــــــادية وانجتماعية  تدبير انفرادف ن يتوافق مع القانون الدولي وميثاق األمم المت 

 لسكان البلدان المتضررة بصورة تامة وتحسين أحوالهم، ولالمتناع عن اتخاذ أف تدبير من  ذا القبيل؛ 

الســــريع الحاصــــل في إمكانية الحصــــول على  وات  محمولة وانســــتفادة  لنموبنن ا يرحب - 24 
أنه ينبغي لنحو ثلثي سكان العالم أن يكونوا قادرين على انستفادة يعني  2005من النطاق العريض منذ عام 

في المائة من سـكان العالم يعيشـون ضـمن نطاق شـبكة  97من تكنولوجيا المعلومات وانتصـانت، وأن نسـبة  
المائة من ســــــكان  في 53,6باليين منهم اشــــــتراكات في  وات  خلوية، وأن نســــــبة  8,3للهات  الخلوف، لد   

العالم يســـــــتخدمون اإلنترنت، انســـــــجاما مع أ دا  مؤتمر القمة العالمي؛ وتتعزز قيمة  ذا التقدم باســـــــتحداو 
ــحة والزراعة والتعليم واألعمال التجارية والخدمات  الخدمات والتطبيقات اإللكترونية والجوالة في مجانت الصــــ

ــاركـة المـدنـية والخـدمـات الم تعلقـة ـبالمعـامالت، األمر اـلذف يوفر إمكـاـنات اإلنمـائـية والمـالـية والحكومـية والمشــــــــــــ
  ائلة لتطوير مجتمع المعلومات؛

ــورة   يالحظ مع بالغ القلق - 25  ــانت غير متاحة بتكلفة ميســــــ أن تكنولوجيا المعلومات وانتصــــــ
 للعــديــد من البلــدان النــاميــة وأن اآلمــال المعقودة على العلم والتكنولوجيــا، بمــا في ذلــن تكنولوجيــا المعلومــات
وانتصــانت، لم يجد بعد معظم الفقراء ســبيال إلى تحقيقها، ويشــدد على ضــرورة تســخير التكنولوجيا، بما فيها 
ــد الفجوتين   ــانت، وتعزيز مهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية على نحو فعال لسـ تكنولوجيا المعلومات وانتصـ

 الرقمية والمعرفية؛

انتصــــــانت تتيح فرصــــــا جديدة وتطر  تحديات جديدة، بنن تكنولوجيا المعلومات و   يسييييلم - 26 
وبـنن  نـان ضــــــــــــــرورة ملحـة للتصـــــــــــــــدف للعقبـات الكبر  التي تواجههـا البلـدان النـاميـة في الحصــــــــــــــول على 
التكنولوجيات الجديدة، من قبيل عدم توفر بيئة مؤاتية وعدم كفاية الموارد والهياكل األسـاسـية والتعليم والقدرات 

ــتثمار والتراب  ــدد بجميع  وانســ ــلة بملكية التكنولوجيا ومعايير ا وتدفقها، ويهيب في  ذا الصــ ــائل المتصــ ط والمســ
ــيما أقل البلدان نموا ــاحلية،  والبلدان غير أصــــــــحاب المصــــــــلحة توفير موارد كافية للبلدان النامية، ون ســــــ الســــــ
متمكن رقميا واقتصــاد يقوم  وتعزيز بناء قدراتها ونقل التكنولوجيا والمعار  إليها، وذلن من أجل إيجاد مجتمع

 على المعرفة؛

بالنمو السـريع في الوصـول إلى الشـبكات ذات النطاق العريض، وبخاصـة في   يسيلم  ي يا - 27 
ــدف للفجوات الرقمية المتزايدة في مجانت توافر  البلدان المتقدمة النمو، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى التصــــــ

ها وجودة الوصــول إليها واســتخدامها داخل البلدان المرتفعة والمتوســطة  ذه الشــبكات والقدرة على تحمل تكاليف
والمنخفضـــــــــــــــة الــدخــل والمنــاطق األخر  وفي مــا بينهــا، مع التركيز بوجــه خــا  على دعم أقــل البلــدان نموا 

 والدول الجزرية الصغيرة النامية والقارة األفريقية؛ 

ســــود ا األجهزة المحمولة ُيحد و تغييرات بنن اننتقال إلى بيئة لالتصــــانت ت   يسيييلم كذل  - 28 
كبيرة في نماذج األعمال التي يتبعها مشغلو الشبكات في تسيير أعمالها وبنن ذلن يتطلب إعادة تفكير جذرية 
في الطرق التي يســــتخدم بها األفراد والمجتمعات الشــــبكات واألجهزة وفي انســــتراتيجيات الحكومية وفي ســــبل 

 لتحقيق أ دا  التنمية؛  استخدام شبكات انتصانت
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ـبنن تكنولوجـيا المعلومـات وانتصــــــــــــــانت وتطبيـقاتهـا ن تزال غير مـتاحـة أو غير  يسيييييييييلم - 29 
ميســــــورة التكلفة لغالبية الســــــكان في العديد من البلدان النامية، وبخاصــــــة لمن يعيشــــــون في المناطق الريفية،  

 كل التطورات والتحسن الملحوظ في بعض النواحي؛ رغم

ــتخدمي اإلنترنت في تزايد، وبنن الفجوة الرقمية والفجوة المعرفية   يسييلم  ي ييا - 30  بنن عدد مسـ
تتحونن أيضــا في بعض الحانت من حيو طابعهما من فجوة في إمكانية توفر اإلنترنت إلى فجوة في نوعية 

فائدة التي يمكن أن الوصـــول إلى اإلنترنت والمعلومات والمهارات التي يمكن للمســـتخدمين الحصـــول عليها وال
يجنو ا منها، ويسـلم في  ذا الصـدد بضـرورة منح األولوية نسـتخدام تكنولوجيا المعلومات وانتصـانت باتباع  
ــتراتيجيات التنمية على  نهج ابتكارية، بما فيها النهج القائمة على تعدد أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة، في إطار اســــــــ

 الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ 

الصـــــــدد على األ مية الحيوية للتعدد اللغوف والمحتو  المحلي في مجتمع  في  ذايشيييييدد   - 31 
المعلومات، ويحو جميع أصحاب المصلحة على تشجيع إنشاء مضمون تربوف وثقافي وعلمي على اإلنترنت 
وتشـــجيع الوصـــول إليه، من أجل تعزيز جودة الوصـــول إلى اإلنترنت والتنكد من أن جميع الشـــعوب والثقافات 

 لى التعبير عن نفسها والوصول إلى اإلنترنت بكل اللغات، بما فيها لغات الشعوب األصلية؛قادرة ع

نشـاء  يكل أسـاسـي مرن في مجال   يسيلم - 32  بن مية بناء القدرات البشـرية وتهيئة بيئة مؤاتية واي
ســاعدة تكنولوجيا المعلومات وانتصــانت، فضــال عن تعزيز الشــراكات بين أصــحاب المصــلحة المتعددين وم

ــانت  البلدان في ما تبذله من جهود من أجل تعزيز الدور التمكيني الذف تؤديه تكنولوجيا المعلومات وانتصــــــــ
 لتحقيق أ دا  التنمية المستدامة؛

على مواصـــــلة التركيز على تحقيق أقصـــــى قدر من المكاســـــب اإلنمائية من التجارة  يحث - 33 
لكترونيــة للجميع، التي توفر نهجــا جــديــدا لتنميــة التجــارة من خالل اإللكترونيــة، عبر مبــادرة توفير التجــارة اإل

المبادنت اإللكترونية عن طريق تمكين البلدان النامية من أن تجد بســــــهولة أكبر الطريقةه الصــــــحيحة للتعامل 
ــتعداد للتجارة اإللكترونية وعن طريق تم ــاعدة التقنية من أجل بناء القدرات في مجال انســــ كين  مع توريد المســــ

 الجهات المانحة من تكوين صورة واضحة عن البرامج التي يمكنها أن تمولها؛  

في  ذا الصـــــــدد بنن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أطلق ونفاذ عمليات التقييم    يسيييييلم - 34 
السـريع لمسـتو  اسـتعداد أقل البلدان نموا للتجارة اإللكترونية بالتعاون مع جهات مانحة ومنظمات أخر ، لغرض 

 ونية في أقل البلدان نموا؛ التوعية بالفر  المتاحة والتحديات الماثلة فيما يتعلق بتسخير التجارة اإللكتر 

أن الــــدورة الرابعــــة لفريق الخبراء الحكومي الــــدولي المعني بــــالتجــــارة اإللكترونيــــة  يالحظ - 35 
 ؛2020وانقتصاد الرقمي ستعقد في الربع األخير من عام 

بالتقرير العالمي للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المســــــــــــــتدامة المعنون    يحيط علما - 36 
، ويالحظ : تقنية النطاق العريض باعتبار ا أســــاســــا للتنمية المســــتدامة2019ة تقنية النطاق العريض لعام حال

مع ان تمام الجهود التي تواصــل لجنة النطاق العريض بذلها لتعزيز الدعوة على مســتو  رفيع من أجل تهيئة 
طريق وضـــــــــع خطط وطنية بيئة مؤاتية للترابط على مســـــــــتو  النطاق العريض، وعلى وجه الخصـــــــــو  عن 

قامة شــــــراكات بين القطاعين العام والخا  لكفالة التصــــــدف للتحديات التي تنطوف  للربط بالنطاق العريض واي
 عليها خطة التنمية بالقوة المناسبة إلحداو أثر وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة؛ 
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لدعم   2025أ دا  عام  إعالن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المســـــــتدامة يالحظ - 37 
ــولين باإلنترنت البال  عدد م  ــكان العالم غير الموصــ ــبكي لســ ــاعدة في الربط الشــ ”ربط النصــــ  اآلخر“ والمســ

 باليين؛ 3,8

والتكنولوجيات الناشــئة تنطوف على إمكانات  ائلة تمكِّنها من  بنن انقتصــاد الرقمي  يسيلم - 38 
 العالمية وتحقيق أ دا  التنمية المستدامة؛ تحقيق الخير انجتماعي وتنفيذ نتائج القمة

بالمبادرات العديدة التي اتخذتها مؤســســات األمم المتحدة، التي تدعم تنفيذ مســارات  يرحب - 39 
 عمل القمة العالمية، ويشجع جميع ميسرف مسارات العمل على مواصلة العمل من أجل تنفيذ  ذه المسارات؛ 

بعمل برنامج المعلومات للجميع التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم   يرحب  ي ييييييييا - 40 
والثقافة، الذف يهد  إلى مسـاعدة الدول األعضـاء في صـوغ سـياسـات تسـد الفجوة الرقمية وتضـمن اإلنصـا  

ي الفترة في مجتمعات المعرفة، ويرحب كذلن بتنظيم األســــــبوع العالمي لمحو األمية اإلعالمية والمعلوماتية، ف
 تشرين األول/أكتوبر من كل عام؛ 31إلى  24من 

بعمل انتحاد الدولي لالتصـــــــانت، بما في ذلن عقد مؤتمر المفوضـــــــين في دبي،   يسيييييلم - 41 
، الذف 2018تشـرين الثاني/نوفمبر  16تشـرين األول/أكتوبر إلى  29اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من 

ام به لدعم على التزامهم بالرؤية المشـــــــتركة لعالم مترابط، ويرحب بالعمل الذف قمن جديد أكد فيه األعضـــــــاء  
 نشر الشبكات الالسلكية العريضة النطاق في البلدان النامية، بما في ذلن تدريب الخبراء المحليين؛

أن الندوة العالمية الســــــــــــابعة عشــــــــــــرة المعنية بمؤشــــــــــــرات انتصــــــــــــانت/تكنولوجيا  يالحظ - 42 
 ؛2020ألول/ديسمبر كانون ا 3إلى  1المعلومات وانتصانت في العالم ستعقد في جني  في الفترة من 

بعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتعزيز تعميم التكنولوجيا الرقمية في   يسيييييييلم - 43 
 أفريقيا وغير ا من المناطق دعمًا للحد من الفقر ولألمن الغذائي؛

 بعمل منظمة العمل الدولية بشنن أثر التغير التكنولوجي على الوظائ ؛ يسلم  ي ا - 44 

بعمل المرصــــــــد العالمي لنظم الصــــــــحة اإللكترونية التابع لمنظمة الصــــــــحة   يسييييييلم كذل  - 45 
العالمية، بما في ذلن نظره في الطريقة التي يمكن بها نســـــتخدام التقنيات المتنقلة في مجال الصـــــحة، وتقديم  

حقيق أ دا  الخدمات الصــــحية من ُبعد، والســــجالت الصــــحية اإللكترونية والتعلم اإللكتروني أن تســــهم في ت 
 التغطية الصحية للجميع؛

بعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما في ذلن نشـــــر اســـــتراتيجيته الرقمية، التي  يسيييلم - 46 
 تهد  إلى تطبيق إمكانات التكنولوجيا الرقمية من أجل دعم تحقيق أ دا  التنمية المستدامة؛

ــنن التك يالحظ - 47  ــتراتيجية األمين العام بشــــ ــر اســــ نولوجيات الجديدة المتعلقة بالكيفية التي نشــــ
ــتخدام  ذه التكنولوجيات الجديدة للتعجيل بتحقيق خطة عام  ــتدعم بها منظومة األمم المتحدة اســــــــ ، 2030ســــــــ

، وقواعد ومعايير  ( 2) وتيســــــــــــــير تواؤمها مع القيم المكرســــــــــــــة في الميثاق، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــــــــــــان
 الدولي؛ القانون

انلتزام بتسخير اإلمكانات التي تتمتع بها تكنولوجيات المعلومات وانتصانت   كيديكرر تا - 48 
وســــــــــــائر األ دا  اإلنمائية المتفق عليها دوليا، وتالحظ في الوقت نفســــــــــــه أن  ذه  2030لتحقيق خطة عام 
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، وتحو بناء التكنولوجيات يمكن أن تسرع من وتيرة التقدم في أ دا  التنمية المستدامة الـــسبعة عشر جميعها
على ذلن جميع الحكومات والقطاع الخا  والمجتمع المدني والمنظمات الدولية واألوسـاط التقنية واألكاديمية 
وجميع الجهات المعنية األخر  صــاحبة المصــلحة على إدماج تكنولوجيات المعلومات وانتصــانت في الُنُهج 

ب إلى كيانات منظومة األمم المتحدة التي تقوم بتيســــير  التي تعمل بها لتنفيذ أ دا  التنمية المســــتدامة، وتطل
مســــــــارات العمل المنبثقة عن القمة العالمية أن تســــــــتعرض خططها في مجال اإلبالغ وخطط عملها من أجل 

 ؛ 2030دعم تنفيذ خطة عام 

أن احتمــال اســــــــــــــتفــادة النســـــــــــــــاء من اإلنترنــت  و أقــل بنســــــــــــــبــة  يالحظ مع بيالغ القلق - 49 
ــبة في أقل البلدان نموا إلى المائة م في 17 ــل  ذه النســــــ في المائة، ويوجه اننتباه  43نه لد  الرجال، وتصــــــ

إلى الفجوة الرقمية بين الجنســــــين، التي ن تزال قائمة ضــــــمن دائرة حصــــــول المرأة على تكنولوجيا المعلومات 
صادية وانجتماعية األخر ، وانتصانت واستخدامها في مجانت منها التعليم والعمالة ومجانت التنمية انقت 

من أ دا  التنمية المســتدامة المتعلق بتحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين كل النســاء  5وتمشــيا مع الهد   
والفتيات، يهيب بالدول األعضــــــاء أن تتخذ جميع التدابير المناســــــبة، ن ســــــيما من خالل اســــــتحداو تعزيزات 

كنولوجيا المعلومات وانتصــــــانت ومشــــــاركتهن في  ذه التكنولوجيا كبيرة لتثقي  النســــــاء والفتيات في مجال ت 
 على سبيل انستعمال والعمل وريادة األعمال وانبتكار والقيادة في إنتاج المحتو ؛ 

المبادرات العديدة الهادفة إلى ســـد الفجوة الرقمية بين الجنســـين، ومنها اليوم الدولي  يالحظ - 50 
ــراكة العالمية ل طالق الشـ ــانت(، واي ــانت )انتحاد الدولي لالتصـ لفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتصـ

ــاواة في ــر الرقمي وجوائز المســـ ــين في العصـــ ــاواة بين الجنســـ جيا )انتحاد الدولي التكنولو   مجال من أجل المســـ
ــبكة التجارة اإللكترونية للمرأة  ــين وتمكين المرأة(، وشـــــ ــاواة بين الجنســـــ ــانت و يئة األمم المتحدة للمســـــ لالتصـــــ

اإلعالم  وســــــــــــائل في شــــــــــــرات مراعاة المســــــــــــاواة بين الجنســــــــــــينؤ وم )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(،
ة(، ونســــــاء على الصــــــفحة الرئيســــــية )منظمة األمم المتحدة للتربية  األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف )منظمة

والعلم والثقافة(، والدراســـــة انســـــتقصـــــائية العالمية بشـــــنن المســـــائل الجنســـــانية ووســـــائط اإلعالم )منظمة األمم 
 المتحــدة للتربيــة والعلم والثقــافــة(، والفريق العــامــل التــابع للجنــة النطــاق العريض والمعني بــالنطــاق العريض
والمســــائل الجنســــانية، ومنتد  أفضــــل الممارســــات المعني بالمســــائل الجنســــانية والوصــــول التابع لمنتد  إدارة 
اإلنترنت، والعمل المضــطلع به في منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشــنن المســائل الجنســانية، وعمل 

والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات  البنن الدولي في عدد من البلدان على تعزيز الفر  المتاحة للنســــاء
 وانتصانت، إضافة إلى عمل العديد من أصحاب المصلحة اآلخرين بشنن  ذه المسنلة؛ 

انلتزام بــإيالء ا تمــام خــا  بــالتحــديــات الفريــدة والنــاشــــــــــــــئــة في مجــال  يؤكيد من جيدييد - 51 
يما البلدان النامية، على النحو المتوخى في تكنولوجيا المعلومات وانتصــانت التي تواجه جميع البلدان، ن ســ 

 ؛ 70/125الفقرات ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 

أنــه، رغم إرســـــــــــــــاء أســـــــــــــــاس متين لبنــاء القــدرات في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات  يالحظ - 52 
ــلة بذل وانتصــــــانت في العديد من الميادين ا لمتعلقة ببناء مجتمع المعلومات، ن يزال من الضــــــرورف مواصــــ

الجهود لمواجهة التحديات الرا نة، ن ســـــــــــــيما التحديات التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ويوجه 
المعنية اننتباه إلى التنثير اإليجابي لتوســــــيع نطاق تنمية القدرات ليشــــــمل المؤســــــســــــات والمنظمات والكيانات 

 بالمسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات وانتصانت وبإدارة اإلنترنت؛

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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بضـــــرورة التركيز على ســـــياســـــات تنمية القدرات وتقديم دعم مســـــتدام لمواصـــــلة تعزيز    يقر - 53 
تنثير األنشـطة والمبادرات التي يضـطلع بها على الصـعيدين الوطني والمحلي بهد  توفير المشـورة والخدمات 

 دعم بهد  بناء مجتمع معلومات يشمل الجميع محوره اإلنسان ويركز على التنمية؛وال

استمرار بروز مواضيع مستجدة، من قبيل تطبيقات اإللكترونيات البيئية، ومسا مة  يالحظ - 54 
ــل عبر  ــانت في اإلـنذار المبكر، والتخفي  من  ـثار تغير المـناخ، والتواصــــــــــــ تكنولوجـيا المعلومـات وانتصــــــــــــ

كات انجتماعية، والتنوع الثقافي واللغوف، واســــــتعمال تكنولوجيا الواقع انفتراضــــــي والحوســــــبة والخدمات الشــــــب 
تـاحـة اإلنترنـت على األجهزة المحمولـة وتقـديم الخـدمـات بـاســـــــــــــتخـدام األجهزة المحمولـة، واألمن  الســـــــــــــحـابيـة، واي

 19  و   17النحو المعر  في المادتين  السيبراني، والفجوة بين الجنسين، وحماية الخصوصية وحرية التعبير على 
، وتمكين فئات المجتمع الضـــعيفة، وبخاصـــة األطفال ( 5) من العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والســـياســـية

 والشباب، وحمايتها، من التعرض لالستغالل واإلساءة على اإلنترنت على الخصو ؛ 

الخـتامـية لالســــــــــــــتعراض العـام لتنفـيذ  أن الجمعـية العـامـة دعـت في الوثيقـة يؤكيد من جيدييد - 55 
، ويســــــلم بن مية  ( 6) مســــــارات عمل القمة العالمية إلى أن ُيعقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات ســــــنويا

المنتد  في تعزيز التعاون والشـــــــراكة وانبتكار وتبادل الخبرات والممارســـــــات الجيدة من قبل جميع أصـــــــحاب 
 تكنولوجيات المعلومات وانتصانت ألغراض التنمية المستدامة؛المصلحة في مجال تسخير 

، الذف اســتضــافه انتحاد 2019عقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  يالحظ - 56 
الدولي لالتصــــــــــانت وشــــــــــارن في تنظيمه انتحاُد ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم 

، 2019 نيســـــــــــــــان/أبريـل 12إلى  8نمـائي ومؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، في جني  من المتحـدة اإل
ــتدامة“،  ــانت من أجل تحقيق أ دا  التنمية المســـــ ــخير تكنولوجيات المعلومات وانتصـــــ ــوع ”تســـــ تحت موضـــــ

ــا عقـد منـتد  القمـة العـالمـية لمجتمع المعلومـات لعـام  الحظوي  ول تحـت موضــــــــــــــوع ”تعزيز التح 2020أيضــــــــــــ
الرقمي والشـــــــــراكات العالمية: مســـــــــارات العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق 

ــتدامة“ في جني  من  ــبتمبر   4 ب/أغســـطس إلى   31أ دا  التنمية المسـ كذلن عملية   الحظ ، وي 2020أيلول/سـ
   واإلمسان بزمامه على نطاق واسع؛ التشاور المفتوحة التي تهد  إلى كفالة المشاركة الواسعة في المنتد  

كإطار لتحديد التدابير   ( 7) ميســرف مســارات العمل على اســتخدام خطة عمل جني  يشييجع - 57 
مصــفوفة ، ويالحظ 2030العملية نســتخدام تكنولوجيا المعلومات وانتصــانت لإلســهام في تحقيق خطة عام 

 مع المعلومات التي وضعتها وكانت األمم المتحدة؛لقمة العالمية لمجت ا منتد أ دا  التنمية المستدامة ل

ميســــــــــــــرف مســــــــــــــارات عمل القمة العالمية على كفالة المواءمة الدقيقة مع خطة   يشيييييييييجع - 58 
عنـــد النظر في انضــــــــــــــطالع بـــنعمـــال جـــديـــدة لتنفيـــذ نتـــائج القمـــة العـــالميـــة، وفقـــا لونيـــاتهـــا   2030 عـــام

 الحالية؛ وموارد ا

أ مية الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى جميع أصـــــحاب المصـــــلحة من   يكرر تاكيد - 59 
ــتدامة، وطلبها الموجه إلى  ــانت في نهج تنفيذ أ دا  التنمية المســــــ أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات وانتصــــــ

_________________ 

 (، المرفق.21-أل  )د 2200انظر قرار الجمعية العامة  (5) 
 .70/125لجمعية العامة انظر قرار ا (6) 
 ، المرفق.A/C.2/59/3انظر  (7) 
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ــتعرض خططها في مجال  ــارات عمل القمة العالمية لكي تسـ ــير مسـ كيانات األمم المتحدة التي تعمل على تيسـ
 ؛2030اإلبالغ وخطط عملها من أجل دعم تنفيذ خطة عام 

 
 إدارة اإلنترنت  

ضــــــــــــرورة أن يتابع األمين العام، عن طريق عمليتين منفصــــــــــــلتين، ما أحرزته   يعيد تاكيد - 60 
القمـة العـالمـية من نـتائج فيمـا يتصــــــــــــــل ـبإدارة اإلنترـنت، أف العملـية المتوخى منهـا تعزيز التعـاون وعقـد منـتد  

 اإلنترنت، ويسلم بنن العمليتين يمكن أن تكمل إحدا ما األخر ؛إدارة 

من برـنامج عمـل تونس بشــــــــــــــنن  72إلى  67و  37إلى  34الفقرات   يعييد  ي يييييييييا تياكييد - 61 
 ؛( 8) مجتمع المعلومات

 ؛70/125من قرار الجمعية العامة  65إلى  55الفقرات  يعيد كذل  تاكيد - 62 
 

 تعزيز التعاون  

بن مية تعزيز التعاون في المســتقبل لتمكين الحكومات بقدر متســاو من انضــطالع   يسييلم - 63 
لدولية المتصلة باإلنترنت، وليس فيما يتعلق بالشؤون بندوار ا ومسؤولياتها فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة ا

 التقنية وشؤون التشغيل اليومية التي ن تؤثر في قضايا السياسة العامة الدولية؛

العمل الجارف الذف يضـــطلع به الفريق العامل المعني بتعزيز التعاون، الذف أنشـــنه  يالحظ - 64 
يـا ألغراض التنميـة، على نحو مـا طلبتـه الجمعيـة العـامـة في رئيس اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوج

، لوضــــــع توصــــــيات بشــــــنن كيفية المضــــــي في تنفيذ التعاون المعزز على النحو المتوخى في 70/125قرار ا  
املة للحكومات وغير ا من الجهات برنامج عمل تونس، ويالحظ أيضــــــــا أن الفريق العامل كفل المشــــــــاركة الك

 صاحبة المصلحة، ن سيما من البلدان النامية، مع مراعاة جميع  رائها وخبراتها المتنوعة؛

ــبتمبر   يالحظ  ي يييييا - 65  ــهرف أيلول/ســـــ ــات بين شـــــ  2016أن الفريق العامل عقد خمس جلســـــ
ــهامات المقدمة من الدول األ 2018وكانون الثاني/يناير  ــاحبة ناقش خاللها اإلسـ ــاء والجهات األخر  صـ عضـ

 ؛ 70/125المصلحة، على النحو المنصو  عليه في قرار الجمعية العامة 

الذف يتضـــــمن إشـــــارات إلى النصـــــو  الكاملة  ( 9) بتقرير رئيس الفريق العامل  يحيط علما - 66 
واإلســهامات، ويعرب عن امتنانه للرئيس وجميع المشــاركين الذين قدموا إســهامات وســا موا لجميع المقترحات 

 في أعمال الفريق العامل؛

بـالتقــدم الجيـد الـذف أحرزه الفريق العـامـل في العـديـد من المجــانت وبـالتوافق الـذف  يرحيب - 67 
عدد من القضــــــــايا األخر ،  يبدو أنه ظهر بشــــــــنن بعض المســــــــائل، رغم اســــــــتمرار وجود  راء متباينة بشــــــــنن

يعرب، في  ذا الصـــدد، عن األســـ  ألنه تعذر على الفريق العامل التوصـــل إلى اتفاق حول التوصـــيات  كما
 بشنن كيفية مواصلة تنفيذ التعاون المعزز على النحو المتوخى في برنامج عمل تونس؛ 

 

_________________ 

 .A/60/687انظر  (8) 
 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (9) 
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 منتدى إدارة اإلنترنت  

وونيته باعتباره منتد  للحوار بين أصــحاب المصــلحة بن مية منتد  إدارة اإلنترنت   يسييلم - 68 
ذلن المناقشــة  في من برنامج عمل تونس، بما  72المتعددين بشــنن مســائل شــتى، على النحو الوارد في الفقرة 

 بشنن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إدارة اإلنترنت؛ 

الــذف قررت فيــه تمــديــد ونيــة منتــد  إدارة  70/125إلى قرار الجمعيــة العــامــة  يشيييييييييير - 69 
سنوات أخر ، ينبغي للمنتد  أن يواصل خاللها إحراز تقدم في طرائق العمل وفي مشاركة  10اإلنترنت لمدة  

 أصحاب المصلحة ذوف الصلة من البلدان النامية؛

ــوء مبادرات  يسيييلم - 70  ــعيدين الوطني واإلقليمي تتخذ في  بنشــ لمنتد  إدارة اإلنترنت على الصــ
مة؛ المنظم جميع المناطق وتعالج قضايا إدارة اإلنترنت التي لها أ مية وأولوية للبلد  أو المنطقة المنظ 

دعت فيه الجمعية العامة اللجنة المعنية   الذف 70/125إلى قرار الجمعية العامة   يشيييييييير - 71 
بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية إلى أن تولي، في إطار تقارير ا المنتظمة، انعتبار الواجب لتنفيذ 
التوصــــــــــــــيــــات الواردة في تقرير الفريق العــــامــــل المعني بــــإدخــــال تحســــــــــــــينــــات على منتــــد  إدارة اإلنترنــــت 

 ؛( 10) للجنة التابع

عقد انجتماع الرابع عشـــــر لمنتد  إدارة اإلنترنت الذف اســـــتضـــــافته حكومة ألمانيا  حظيال - 72 
، في موضــــــــــــــوع ”عــالم واحــد. شــــــــــــــبكــة واحــدة. 2019تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر  29إلى  25في برلين من 

 واحدة.“؛ رؤية

ــيفه حكومة  يرحب - 73  بعقد انجتماع الخامس عشــــر لمنتد  إدارة اإلنترنت المقرر أن تســــتضــ
ــيات الواردة في 2020تشـــرين الثاني/نوفمبر  6إلى  2ولندا في كاتوفيتســـه في الفترة من ب  ، ويالحظ أن التوصـ

تقرير الفريق العــامـل المعني بـإدخـال تحســــــــــــــينــات على منتــد  إدارة اإلنترنـت تؤخـذ في انعتبــار في العمليـة 
 التحضيرية لالجتماع؛

ــياق، يرحب  ي ييييا - 74  بالتقدم المســــــتمر المحرز في عمل منتد  إدارة اإلنترنت ، في  ذا الســــ
بين الـدورات فيمـا يتعلق ـبالطرائق المختلفـة لربط ملـيار نســــــــــــــمـة أخر  ـباإلنترـنت، وانئتالفـات الـديـنامـية،   فيمـا

ومنتديات أفضــــــــل الممارســــــــات وتمكينهم من الوصــــــــول إليها، وبالمســــــــا مات التي تقدمها المنتديات الوطنية 
 دارة اإلنترنت؛واإلقليمية إل

 
 سبل الم ي قدما  

بكيــانــات األمم المتحــدة مواصــــــــــــــلــة التعــاون الفعــال في تنفيــذ نتــائج القمــة العــالميــة  يهييب - 75 
ومتابعتها عن طريق منظومة األمم المتحدة، واتخاذ الخطوات الالزمة إلقامة مجتمع معلومات يشـــــمل الجميع 

بذلن، والقيام بدور محفز لتحقيق األ دا  اإلنمائية المتفق عليها    محوره اإلنســــان ويركز على التنمية وانلتزام
 ؛2030دوليا، بما فيها األ دا  الواردة في خطة عام 

بجميع أصـحاب المصـلحة مواصـلة إيالء ان تمام، على سـبيل األولوية، لهد  سـد   يهيب - 76 
في تطوير الحكومة اإللكترونية، وفي الفجوات الرقمية، بمختل  أشــــكالها، وتنفيذ اســــتراتيجيات ســــليمة تســــهم 

_________________ 

 (10) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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مواصـــــــلة التركيز على ســـــــياســـــــات وتطبيقات مراعية للفقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وانتصـــــــانت، 
ــييق  بما ــعبية، بهد  تضـــــ ــتو  القاعدة الشـــــ ــبكات النطاق العريض على مســـــ ــول إلى شـــــ في ذلن إتاحة الوصـــــ

 بناء مجتمعات المعلومات والمعرفة؛ الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها من أجل

جميع أصـــحاب المصـــلحة على إيالء األولوية نســـتحداو نهج ابتكارية تحفز إتاحة  يحث - 77 
ــتعمال خدمات النطاق  ــورة في البلدان النامية، واســــــ ــية للنطاق العريض للجميع بتكلفة ميســــــ ــاســــــ الهياكل األســــــ
العريض المناســــــــــبة لضــــــــــمان تطوير مجتمع معلومات يشــــــــــمل الجميع محوره اإلنســــــــــان ويركز على التنمية 

 ييق الفجوات الرقمية إلى أدنى حد؛ولتض

ــتثمار وتعزيز    يهيب - 78  ــاتية مواتية لالســ ــياســ بجميع الجهات صــــاحبة المصــــلحة تهيئة بيئة ســ
التعاون والشــراكة بين القطاعين العام والخا  من أجل انســتثمار المســتدام في الهياكل األســاســية لتكنولوجيا 

، والمحتو ، والمهارات الرقمية، وذلن بهد  ضــــــــــمان إمكانية المعلومات وانتصــــــــــانت، وتطبيقاتها وخدماتها
 انتصال اإللكتروني الفعال الالزم لتعزيز أ دا  التنمية المستدامة؛

بالمنظمات الدولية واإلقليمية أن تواصــــل بانتظام تقييم مد  وصــــول الدول الشــــامل   يهيب - 79 
ــانت وتقـديم تقـارير عن  ذلـن، بهـد  إـتاحـة فر  متكـافـئة لنمو قطـاعـات إلى تكنولوجـيا المعلومـات وانتصــــــــــــ

 تكنولوجيا المعلومات وانتصانت في البلدان النامية؛

جميع البلــدان على بــذل جهود ملموســـــــــــــــة للوفــاء بــالتزامــاتهــا بموجــب خطــة عمــل  يحييث - 80 
 ؛( 11) أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالو لتمويل التنمية أديس

ــق بيانات مفتوحة أ مية مؤ   يكرر تاكيد - 81  ــانت في نســــ ــرات تكنولوجيا المعلومات وانتصــــ شــــ
كنداة رصــد وتقييم لقياس الفجوة الرقمية بين البلدان وداخل المجتمعات يســترشــد بها صــانعو القرار لد  وضـع 

حيد السـياسـات العامة وانسـتراتيجيات المتعلقة بالتنمية انجتماعية والثقافية وانقتصـادية، ويشـدد على أ مية تو 
ــنفة حســـب نوع الجنس  مؤشـــرات موثوق بها تحدو بانتظام والمواءمة بينها، ويشـــدد على أ مية البيانات المصـ

 للمسا مة في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛ 

بـــن ميـــة دور أدوات القيـــاس والرصـــــــــــــــــد الرقميـــة التي تـــدعم تعميم وقيـــاس أ ـــدا   يقر - 82 
 المستدامة؛ التنمية

 مية تبادل أفضـــل الممارســـات على جميع المســـتويات، ويشـــجع، مع التســـليم أ  يكرر تاكيد - 83 
بالمستو  الممتاز لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعزز أ دا  القمة العالمية، جميعه أصحاب المصلحة على 

م للقمة تســــمية مشــــاريعهم للمشــــاركة في مســــابقة جائزة القمة العالمية الســــنوية كجزء ن يتجزأ من عملية التقيي 
 العالمية، ويحيط علما في الوقت ذاته بالتقرير عن التجارب الناجحة في إطار القمة العالمية؛ 

بمؤســــــــــــــســــــــــــــات األمم المتحدة وغير ا من المنظمات والمنتديات ذات الصــــــــــــــلة أن   يهيب - 84 
انتصــــــانت تســــــتعرض، وفقا لنتائج القمة العالمية، المنهجيات الموضــــــوعة لمؤشــــــرات تكنولوجيا المعلومات و 

 بصورة دورية،  خذة في اعتبار ا اختال  مستويات التنمية والظرو  الوطنية، ومن ثم فإنه:

_________________ 

 ، المرفق.69/313 قرار الجمعية العامة (11) 
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يشـجع الدول األعضـاء على جمع البيانات ذات الصـلة بتكنولوجيا المعلومات وانتصـانت  )أ( 
اون مع البلدان على الصـــــــــعيد الوطني، وتبادل المعلومات بشـــــــــنن دراســـــــــات الحانت اإلفرادية القطرية، والتع

 األخر  في إطار برامج التبادل في مجال بناء القدرات؛

ــلة على تقييم  )ب(  ــات األمم المتحدة وغير ا من المنظمات والمنتديات ذات الصـ ــسـ ــجع مؤسـ يشـ
 أثر تكنولوجيا المعلومات وانتصانت في التنمية المستدامة؛

دام تكنولوجيا المعلومات وانتصانت عمل الشراكة المعنية بقياس استخيالحظ مع التقدير   )ج( 
الجديدة التي توفر معلومات عن انتجا ات واإلحصــــــاءات  قياس التطور الرقميوســــــلســــــلة   ألغراض التنمية،

الحديثة بشـــــنن الوصـــــول إلى تكنولوجيا المعلومات وانتصـــــانت والقدرة على تحمل تكلفتها وتطور مجتمعات 
 المعلومات والمعرفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات وانتصانت؛

ــراك )د(  ــجع الشــــ ــانت ألغراض التنمية على يشــــ ة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات وانتصــــ
ــاءات تكنولوجيا المعلومات وانتصـــانت  ــلة بشـــنن إحصـ ــائية ذات الصـ ــلة متابعة مقررات اللجنة اإلحصـ مواصـ
ألغراض إنتاج إحصاءات عالية الجودة وحسنة التوقيت في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتصانت وتسخير 

 ائد الممكن جنيها من استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية؛الفو 

المجتمعه الدولي إلى تقديم تبرعات للصـندوق انسـتئماني الخا  الذف أنشـنه مؤتمر   يدعو - 85 
ــخير الع ــتعراض والتقييم التي تقوم بها اللجنة المعنية بتســــــــ لم األمم المتحدة للتجارة والتنمية لدعم أعمال انســــــــ

والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة فيمـا يتعلق بمتـابعـة نتـائج القمـة العـالميـة، منو ـا في الوقـت نفســـــــــــــــه مع التقـدير 
 بالدعم المالي المقدم من حكومات سويسرا وفنلندا والونيات المتحدة األمريكية لهذا الصندوق؛

بنن تعقد الجمعية اجتماعا  70/125إلى انقترا  الوارد في قرار الجمعية العامة  يشيييييييييير - 86 
 ؛2025رفيع المستو  بشنن انستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية في عام 

بتقرير األمين العام وبالمناقشة التي أجرتها اللجنة المعنية بتسخير يحيط علما مع التقدير   - 87 
 يا ألغراض التنمية بشننه في دورتها الثالثة والعشرين؛العلم والتكنولوج

على أ مـية النهوض بتهيـئة مجتمع معلومـات شــــــــــــــامـل للجميع، مع إيالء ا تمـام    يشيييييييييدد - 88 
خا  لسد الفجوة الرقمية وفجوة النطاق العريض، مع مراعاة انعتبارات الخاصة بالبلدان النامية وانعتبارات 

 علقة بالشباب وغير م من الفئات الناقصة التمثيل؛الجنسانية والثقافية والمت 

إلى مواصــــــــــــلة الحوار والعمل لتحقيق تعاون معزز على النحو المتوخى في برنامج   يدعو - 89 
 عمل تونس؛

إلى األمين العام أن يقدم ســــــــــــــنويا إلى اللجنة المعنية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيا    يطليب - 90 
التوصــيات الواردة في  ذا القرار وفي قرارات المجلس األخر  المتعلقة بتقييم  ألغراض التنمية تقريرا عن تنفيذ

 التقدم المحرز كما ونوعا في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها.
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