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المسااااااقت االقتصاااااادة: والير  :   سااااا ر   

 العلم والتكنولوج ا ألغ اض التنم : 
    

 2021 ه  ل يو /  موز   22ق ار ا  ذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
  

 ([ E/2021/31)   ]بناء على توصية اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   
 

  قر م التقدم المح ز في  نفرذ نتاقج القم: العالم : لمجتمع المعلومات ومتابعتها -  2021/28
 

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

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

المتعلق بمتابعة نتائج القمة  2006تموز/يوليه  28المؤرخ  2006/46إلى قراره   وإذ ةشااااار   ة اااااا 
ــندة بموج ه   ــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، ويلى الوندة المســ ــتعراض اللجنة المعنية بتســ العالمية واســ

 إلى اللجنة،

المتعلق بتقييم التقدم المحرز  2020تموز/يوليه  17المؤرخ  2020/12إلى قراره   وإذ ةشااااااار   ذل  
 في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها،

عالمنا:   المعنون ”تحويل  2015أيلول/سبتمبر    25المؤرخ    70/1إلى قرار الجمعية العامة    وإذ ةشر  
 “،2030التنمية المستدامة لعام خطة 

  2015كانون األول/ددســـــــــــمبر  16المؤرخ   70/125 إلى قرار الجمعية العامة  وإذ ةشااااااار   ة اااااااا 
ائج القمة  المعنون ”الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المسـتو  للجمعية العامة بأـ ن انسـتعراض العام لتنفيذ نت 

العــالميــة لمجتمع المعلومــات“ الــذف أعــادت فيــه الجمعيــة تــ ليــد ر يــة القمــة العــالميــة لمجتمع  معلومــات  جــامع 
 __________ 

 .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر  (1) 
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https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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محوره اإلنســـــــان وموجه نحو التنمية، دســـــــتطيع كل فرد فيه اســـــــتحداو المعلومات والمعار  والوصـــــــول إليها 
ــع ــتخدامها وت ادلها، بما دمد  ن األفراد والمجتمعات والأــــــــ وب من تحقيق كامل طاقاتهم في تعزيز تنميتهم  واســــــــ

ــتدامة وتحســـــين نو،ية لياتهم، و لن انطالقا من مقاصـــــد وم ادم ميةاو األمم المتحدة وانلترام الكامل   المســـ
، وقيمت التقدم المحرز لتى تاريخه، ولددت الةغرات والتحددات ( 2) لإلعالن العالمي لحقوو اإلنســـان وصـــونه

 للمستقبل،وقدمت توصيات 

بأـــ ن   2020كانون األول/ددســـمبر  21المؤرخ   75/202إلى قرار الجمعية العامة   وإذ ةشاار   ذل  
تســـــــــخير تكنولوجيات المعلومات وانتضـــــــــانت ألغراض التنمية المســـــــــتدامة، الذف أقرت فيه الجمعية العامة  

ولوجيا المعلومات وانتضـــانت في تحقيق أفدا  التنمية المســـتدامة وتحقيق انتعاا مســـتدام بالدور الهام لتكن 
(، وأفابت بجميع أصــــحاب المضــــلحة في قطاع  19-وشــــامل ووطيد من جائحة مرض فيرور كورونا )لوفيد

ما اآلثار تكنولوجيات المعلومات وانتضــــــانت، بما في  لن الحدومات ومنظومة األمم المتحدة، أن يراعوا تما
في سـياو تعزيزفم لجهودفم الرامية إلى سـد   19-الضـحية وانجتما،ية وانقتضـاددة الناجمة عن جائحة كوفيد

الفجوات الرقمية داخل البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفيما بينها، مع إيالء افتمام خاص ألشــــــــــد النار فقرا  
ثوو باإلنترنت ب ســـعار معقولة وتعزيز إمدانية الوصـــول  وضـــعفا، وكذلن النســـاء والفتيات، وضـــمان الر   المو 

 الرقمي والأمول الرقمي، وتوسيع نطاو للول التعلم عن بعد والخدمات الضحية الرقمية المتالة للجميع،

بتقرير األمين العـام عن التقـدم المحرز في تنفيـذ نتـائج القمـة العـالميـة    وإذ ةح ط علماا مع االر  اا  
 ،( 3) ومتابعتها على الضعيدين اإلقليمي والدولي

لألمينــة العــامــة بــالنيــابــة لمؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة على دورفــا   وإذ ةع ب عن  قاادي ه 
 وعده،المساعدة على ضمان إنجاز التقرير اآلنف الذكر في م في
 

 التقر م  استع اض  نفرذ نتاقج القم: العالم : لمجتمع المعلومات   

 على  لن؛ ويحث 70/125بالتنفيذ التام لقرار الجمعية العامة  ي حب - 1 

باإلسهامات البناءة والمتنوعة المقدمة من جميع أصحاب المضلحة في انستعراض    ي حب - 2 
 العام للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

المعلومــــات ور يــــة   ةعراااد  ااالراااد الت امااه - 3  القمــــة العــــالميــــة لمجتمع  لنتــــائج  التــــام  بــــالتنفيــــذ 
 ؛2015لما بعد عام  انستعراض العأرف للقمة العالمية

ــد الفجوات    70/125انلتزام المتعهــد بــه في قرار الجمعيــة العــامــة    يؤ اد من جادياد - 4  بســـــــــــــ
الرقميـة بين البلـدان وداخلهـا، بمـا في  لـن الفجوة الرقميـة بين الجنســــــــــــــين، من خالل بـذل الجهود الراميـة إلى 

لتراب  والقدرة على تحمل التكلفة ويمدانية الحضـــــــــــول على المعلومات والمعار  والمحتو  المتعدد تحســـــــــــين ا
اللغـات والمهـارات الرقمـية ومهـارات اإللمـام ـبالتكنولوجـيا الرقمـية، مع التســــــــــــــليم ـبالتحـدـدات المحـددة التي تواجـه  

 لالة الضعف؛األشخاص  وف اإلعاقة و وف انلتياجات الخاصة والفئات التي تعاني من 

 __________ 

 (.3-ألف )د 217قرار الجمعية العامة  (2) 
 (3) A/76/64-E/2021/11. 
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ــدامـــة    ةشاااااااااجع - 5  ــالميـــة وخطـــة التنميـــة المســــــــــــــتـ على مواءمـــة وثيقـــة بين عمليـــة القمـــة العـ
ــاملــة  70/125، على النحو المطلوب في قرار الجمعيــة العــامــة  ( 4) 2030 لعــام ــافمــة الأـــــــــــــ ، إ  يبرز المســـــــــــــ

ــان ــول  لتكنولوجيا المعلومات وانتضــ ــاء على الفقر، وياللص أن الوصــ ــتدامة والقضــ ت في أفدا  التنمية المســ
 إلى تكنولوجيا المعلومات وانتضانت أص ح أدضا مؤشرا من مؤشرات التنمية وتطلعا إنمائيا في لد  اته؛

ه أ يؤ اد من جادياد - 6  ســــــــــــــيدون رفن زـيادة فرص   2030ن النجـا  في تحقيق خطـة عـام  فهمـه
 يا المعلومات وانتضانت؛الوصول إلى تكنولوج

ب ن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وانتضــانت عنضــر أســاســي لتحقيق فد     ةسالم - 7 
تعميم التكنولوجيــا الرقميــة و ــ ن الفجوات الرقميــة قــائمــة بين فئــات الــدخــل والفئــات العمريــة والمواقع الجغرافيــة  

تحقيق زيادة  ، التي تهد  إلى2030ج من خطة عام -9و ين الجنســـــــــين، ولذلن دأـــــــــير إلى التزامه بالغادة 
لبيرة في فرص الحضــول على تكنولوجيا المعلومات وانتضــانت، وتســعى إلى توفير فرص الوصــول الأــامل  

ــور إلى اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام  ــدد أفمية برنامج عمل 2020والميســـ ، وياللص في فذا الضـــ
نت/تكنولوجيا المعلومات وانتضــــانت، : برنامج عمل من أجل التنمية العالمية لالتضــــا2030التوصــــيل في 

  لن النطاو العريض، لضالح التنمية المستدامة؛ في بما

بتطور تكنولوجيا المعلومات وانتضانت وانتأارفا بأدل ملحوظ، بفضل إسهامات  ي حب   - 8 
ــا جـدـيدة للتفـا عـل القطـاعين العـام والخـاص، لـيث انتأــــــــــــــرت في جميع أركـان المعمورة تقريـ ا، واـي ت فرصــــــــــــ

انجتماعي، وأفســــــحت المجال لظهور نما ج أعمال تجارية جديدة، وأســــــهمت في النمو انقتضــــــادف والتنمية 
 سائر القطاعات، وياللص في الوقت  اته التحددات الفريدة والناشئة المتضلة بتطورفا وانتأارفا؛ في

ــتمرار وجود فجوات رقميــة كبيرة، من قبيــل الفجوة ال   يالحظ مع القلق  - 9  رقميــة بين البلــدان  اســـــــــــ
وداخلها و ين النســـــــــاء والرجال، وفي فجوات يتعين معالجتها من خالل إجراءات منها تعزيز بيئات الســـــــــياســـــــــات  
التمدينية والتعاون الدولي لخفض التكلفة ويتالة فرص انسـتفادة والتةيي  و ناء القدرات والتعدد اللغوف والمحافظة  

ــتةمـار والت  ــين كجزء من الفجوات  على التراو الةقـافي وانســـــــــــ مويـل المالئم، ويعتر  بـ ن فنـاج فجوة بين الجنســـــــــــ
الرقمية، ويأــجع جميع أصــحاب المضــلحة على ضــمان المأــاركة الكاملة للفتيات والنســاء في مجتمع المعلومات  

 ؛ووصول المرأة إلى التكنولوجيات الجديدة، ون سيما تكنولوجيا المعلومات وانتضانت ألغراض التنمية 

اللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية على مواصــــــــلة إيالء  ةشاااااجع - 10 
انعت ار الواجب ألثر التغيرات التكنولوجية الســـريعة الرئيســـية على تحقيق أفدا  التنمية المســـتدامة في إطار  

 ؛75/202لل  من الوندات والموارد المتالة، وفقا لقرار الجمعية العامة 

، الـذف أعلنـته 2021أـدار/مـايو    3ـبانلتفـال ـباليوم العـالمي لحرـية الضــــــــــــــحـافـة في  ي حاب - 11 
 الجمعية العامة، والذف ُينظم بييادة منظمة األمم المتحدة للتر ية والعلم والةقافة؛

بانلتفال باليوم العالمي لالتضـــــــــانت ومجتمع المعلومات، الذف ُدحتفل به   ي حب  ة ااااااا - 12 
 أدار/مايو، والذف ُينظم بييادة انتحاد الدولي لالتضانت؛ 17سنويا في 

التنفيذ الجارف لنتائج القمة العالمية، مع التأـــــديد على وجه الخضـــــوص على تعدد  يالحظ - 13 
الجهات صـــال ة المضـــلحة التي تضـــطلع به، واألدوار التي تؤديها في فذا الضـــدد الوكانت الرائدة بوصـــفها 

 __________ 

 .70/1قرار الجمعية العامة  (4) 
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رة لمســــــارات العمل، وأدوار اللجان اإلقليمية والم ادرات اإلقليمية نســــــتعراض نتائج القمة ــ   العالمية وفريق   ميســــ
األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، ويعرب عن تقديره لدور اللجنة المعنية بتســــــــــخير العلم والتكنولوجيا 
ألغراض التنمية في تقددم المساعدة إلى المجلس انقتضادف وانجتماعي بوصفه جهة التنسيق لعملية متابعة 

 القمة العالمية على نطاو المنظومة؛

بييمة ومبدأ التعاون والمأـاركة فيما بين أصـحاب المضـلحة المتعددين اللذين اتسـمت     ةق - 14 
بوضــــــــــــــو ، وياللص أن العـديد  2030بهمـا عملـية القمـة العـالمـية مـنذ بدايتهـا، والـلذين تســــــــــــــل  م بهمـا خطـة عام  

قبل الحدومات،   األنأــــــــطة التي تدعم أفدا  القمة العالمية وأفدا  التنمية المســــــــتدامة دجرف تنفيذفا من من
والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، واألوســــــــام األلاددمية والتقنية، والأــــــــرالات فيما بين  

 أصحاب المضلحة المتعددين، وفقا ألدوار ومسؤوليات كل جهة من تلن الجهات؛

لتكنولوجـيا،  أفمـية عملـية مـتابعـة واســــــــــــــتعراض مؤتمر القمـة العـالمي و لـية تيســــــــــــــير ا يؤ اد - 15 
في  لن المنتد  المتعدد أصــحاب المضــلحة المعني بتســخير العلم والتكنولوجيا وانبتكار ألغراض أفدا   بما

 التنمية المستدامة التابع لها، ويأجع على التعاون المستمر بينهما؛

رير بتقـارير العـدـيد من كـياـنات األمم المتحـدة المقـدمـة كـإســــــــــــــهـام في إعـداد التق ةح ط علماا - 16 
الســــنوف لألمين العام لألمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بتســــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية والمنأــــورة 

،  2007تموز/يوليه   25المؤرخ  2007/8على الموقع الأـ دي للجنة بموجب التكلي  الوارد في قرار المجلس  
 ين لمسارات العمل وأمانة اللجنة؛ويأير إلى أفمية التنسيق بأدل وثيق بين الميسرين الرئيسي 

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

ي  لن الخطوات المتخذة في فذا الضـــــــــدد، ويأـــــــــدد على ضـــــــــرورة  على الضـــــــــعيدين اإلقليمي والدولي، بما ف
مواصـلة معالجة القضـادا التي تهم بأـدل خاص كل منطقة من المناطق اإلقليمية، مع التركيز على التحددات  
والعوائق التي قـد تواجههـا كـل منطقـة في تحقيق كـل األفـدا  وتطبيق كـل المـ ادم التي أقرتهـا القمـة العـالمـية، 

 افتمام خاص لتسخير تكنولوجيا المعلومات وانتضانت ألغراض التنمية؛مع إيالء  

ــلحة المتعددين   ةك ر - 18  ت ليد أفمية اإلبقاء على عملية  لتنســـــــــــــيق جهود أصـــــــــــــحاب المضـــــــــــ
تنفيذ نتائج القمة العالمية باسـتخدام أدوات فعالة، بهد  تأـجيع التعاون والأـرالة فيما بين جميع أصـحاب   في

في  لن المنظمات الدولية، وت ادل المعلومات بين ميسرف مسارات العمل وغيرفم من أصحاب  المضلحة، بما 
 المضلحة، وتحديد المسائل التي يلزم تحسينها ومناقأة طرائق اإلبالغ عن عملية التنفيذ عموما؛

جميع أصـــــحاب المضـــــلحة على مواصـــــلة توفير المعلومات لقاعدة بيانات التقييم  ةشااااجع - 19 
ــانت فيمـا يتعلق بتحقيق األفـدا  التي لـددتهـا القمـة العـالمـية، وـيدعو التي يتع هـدفـا انتحـاد الـدولي لالتضــــــــــــ

 ليانات األمم المتحدة إلى تحديث قاعدة البيانات بما دستجد من معلومات عن الم ادرات التي تضطلع بها؛

للقمـة العـالمـية  الضــــــــــــــرورة الملحـة إلدراج التوصـــــــــــــــيات الواردة في الوـثائق الخـتامـية    يؤ اد - 20 
الم ـادم التوجيهيـة المنقحـة لكي تســــــــــــــتعين بهـا أفرقـة األمم المتحـدة القطريـة في إعـداد التقييمـات القطريـة   في

المولدة وأطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســــــــــتدامة، بما في  لن إضــــــــــافة عنضــــــــــر لتســــــــــخير  
عرض فريق األمم المتحــــدة المعني بمجتمع  تكنولوجيــــا المعلومـــات وانتضـــــــــــــــــانت ألغراض التنميــــة، التي  

 المعلومات تقددم المساعدة بأ نها؛
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الـذف طلبـت فيـه    2006  ار/مـارر    27المؤرخ    252/ 60إلى قرار الجمعيـة العـامـة    ةشاااااااار   - 21 
 ؛الجمعية إلى المجلس أن دأر  على متابعة نتائج مرللتي جني  وتونس من القمة العالمية على نطاو المنظومة 

ــلة موافاة ، إلى م70/125إلى أن الجمعية العامة دعت، في قرارفا    ةشاااااار   ة ااااااا - 22  واصـــــــ
المجلس ـبالتقـارير الســــــــــــــنوـية المتعلقـة بتنفـيذ نـتائج القمـة العـالمـية، عن طريق اللجـنة المعنـية بتســــــــــــــخير العلم 
والتكنولوجـيا ألغراض التنمـية، ويؤكـد من جـدـيد دور اللجـنة، على النحو المنضــــــــــــــوص علـيه في قرار المجلس  

التنســـــيق المعنية بالمتابعة على نطاو المنظومة،  ، في تقددم المســـــاعدة إلى المجلس باعت اره جهة  2006/46
 و خاصة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية وتقييمه؛

بجميع الـدول أن تتخـذ، في إطـار بنـاء مجتمع المعلومـات، خطوات لتفـادف اتخـا  أف   يهراب  - 23 
حدة ويعوو تحقيق التنمية انقتضـــــــاددة وانجتما،ية تدبير انفرادف ن يتوافق مع القانون الدولي وميةاو األمم المت 

 لسدان البلدان المتضررة بضورة تامة وتحسين ألوالهم، ولالمتناع عن اتخا  أف تدبير من فذا القبيل؛ 

ب ن النمو الســــريع الحاصــــل في إمدانية الحضــــول على فواتف محمولة وانســــتفادة  ي حب - 24 
أنه ين غي لنحو ثلةي سدان العالم أن ددونوا قادرين على انستفادة  دعني 2005من النطاو العريض منذ عام 

في المائة من ســــدان العالم دعيأــــون ضــــمن نطاو    96,7من تكنولوجيا المعلومات وانتضــــانت، وأن نســــ ة  
ــ دة للهاتف الخلوف، لد    ــ ة  8,2شــــــــــ المائة  في 51,4باليين منهم اشــــــــــــترالات في فواتف خلوية، وأن نســــــــــ

ســــــــدان العالم دســــــــتخدمون اإلنترنت، انســــــــجاما مع أفدا  مؤتمر القمة العالمي؛ وتتعزز قيمة فذا التقدم  من
باســـتحداو الخدمات والتطبيقات اإللكترونية والجوالة في مجانت الضـــحة والزراعة والتعليم واألعمال التجارية 

ــاركة ا لمدنية والخدمات المتعلقة بالمعامالت، األمر الذف يوفر والخدمات اإلنمائية والمالية والحدومية والمأـــــــــــ
 إمدانات فائلة لتطوير مجتمع المعلومات؛ 

ــورة    يالحظ مع بالغ القلق - 25  ــانت غير متالة بتكلفة ميســــــ أن تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــ
تكنولوجيــا المعلومــات   للعــديــد من البلــدان النــاميــة وأن اآلمــال المعقودة على العلم والتكنولوجيــا، بمــا في  لــن

وانتضــانت، لم دجد بعد معظم الفقراء ســبيال إلى تحييقها، ويأــدد على ضــرورة تســخير التكنولوجيا، بما فيها 
ــد الفجوتين   ــانت، وتعزيز مهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية على نحو فعال لسـ تكنولوجيا المعلومات وانتضـ

 الرقمية والمعرفية؛ 

تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــانت تتيح فرصــــــا جديدة وتطر  تحددات جديدة، ب ن    ةساااالم - 26 
و ـ ن فنـاج ضــــــــــــــرورة ملحـة للتضـــــــــــــــدف للعي ـات الكبر  التي تواجههـا البلـدان النـاميـة في الحضــــــــــــــول على 

ات  التكنولوجيات الجديدة، من قبيل عدم توفر بيئة مؤاتية وعدم كفادة الموارد والهيالل األسـاسـية والتعليم والقدر 
ــدد بجميع   ــلة بملكية التكنولوجيا ومعاييرفا وتدفقها، ويهيب في فذا الضــ ــائل المتضــ ــتةمار والتراب  والمســ وانســ

ــيما أقل البلدان نموا ــاللية،   والبلدان غير أصــــــــحاب المضــــــــلحة توفير موارد كافية للبلدان النامية، ون ســــــ الســــــ
لن من أجل إدجاد مجتمع متمدن رقميا واقتضــاد دقوم وتعزيز بناء قدراتها ونقل التكنولوجيا والمعار  إليها، و 

 على المعرفة؛

بالنمو الســــريع في الوصــــول إلى الأــــ دات  ات النطاو العريض، و خاصــــة    ةسااالم  ة اااا - 27 
البـلدان المتقـدمـة النمو، ويؤكـد على الحـاجـة الملحـة إلى التضــــــــــــــدف للفجوات الرقمـية المتزاـيدة في مجـانت   في

ــ دات وا ــتخدامها داخل البلدان المرتفعة توافر فذه الأــــــــ ــول إليها واســــــــ لقدرة على تحمل تكاليفها وجودة الوصــــــــ

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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والمتوسطة والمنخفضة الدخل والمناطق األخر  وفي ما بينها، مع التركيز بوجه خاص على دعم أقل البلدان 
 نموا والدول الجزرية الضغيرة النامية والقارة األفرييية؛

إلى بيئة لالتضــــانت تســــودفا األجهزة المحمولة ُدحد و تغييرات ب ن اننتقال   ةسااالم  ذل  - 28 
لبيرة في نما ج األعمال التي يت عها مأـغلو الأـ دات في تسـيير أعمالها و  ن  لن يتطلب إعادة تفكير جذرية  
في الطرو التي دســــتخدم بها األفراد والمجتمعات الأــــ دات واألجهزة وفي انســــتراتيجيات الحدومية وفي ســــبل  

 خدام ش دات انتضانت لتحقيق أفدا  التنمية؛است 

ــانت وتطبيقــــاتهــــا ن تزال غير متــــالــــة   ةسااااااااالم - 29  المعلومــــات وانتضـــــــــــــــ بــــ ن تكنولوجيــــا 
ــون في المناطق   غير أو ــة لمن دعيأــــ ــدان في العديد من البلدان النامية، و خاصــــ ــورة التكلفة لغالبية الســــ ميســــ

 ي بعض النوالي؛ لل التطورات والتحسن الملحوظ ف الريفية، رغم

ــتخدمي اإلنترنت في تزايد، و  ن الفجوة الرقمية والفجوة المعرفية  ةساالم  ة ااا - 30  ب ن عدد مسـ
تتحونن أدضــا في بعض الحانت من ليث طابعهما من فجوة في إمدانية توفر اإلنترنت إلى فجوة في نو،ية  

مين الحضــــــــول عليها والفائدة التي دمدن  الوصــــــــول إلى اإلنترنت والمعلومات والمهارات التي دمدن للمســــــــتخد
ــانت   أن ــتخدام تكنولوجيا المعلومات وانتضــ ــرورة منح األولوية نســ ــدد بضــ ــل م في فذا الضــ دجنوفا منها، ويســ

بات اع نهج ابتكارية، بما فيها النهج القائمة على تعدد أصحاب المضلحة، في إطار استراتيجيات التنمية على 
 ي؛ الضعيدين الوطني واإلقليم

في فذا الضـــــــدد على األفمية الحيوية للتعدد اللغوف والمحتو  المحلي في مجتمع ةشااااادد   - 31 
المعلومات، ويحث جميع أصحاب المضلحة على تأجيع إنأاء مضمون تر وف وثقافي وعلمي على اإلنترنت 

عوب والةقافات  وتأـــجيع الوصـــول إليه، من أجل تعزيز جودة الوصـــول إلى اإلنترنت والت لد من أن جميع الأـــ 
 قادرة على التعبير عن نفسها والوصول إلى اإلنترنت بدل اللغات، بما فيها لغات الأعوب األصلية؛ 

ب فمية بناء القدرات ال أـرية وتهيئة بيئة مؤاتية وينأـاء ايدل أسـاسـي مرن في مجال   ةسالم - 32 
ب المضــلحة المتعددين ومســاعدة تكنولوجيا المعلومات وانتضــانت، فضــال عن تعزيز الأــرالات بين أصــحا

ــانت   البلدان في ما تبذله من جهود من أجل تعزيز الدور التمديني الذف تؤدده تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــــ
 لتحقيق أفدا  التنمية المستدامة؛ 

على مواصـــــلة التركيز على تحقيق أقضـــــى قدر من المداســـــب اإلنمائية من التجارة   ةحث - 33 
اإللكترونيــة، عبر م ــادرة توفير التجــارة اإللكترونيــة للجميع، التي توفر نهجــا جــديــدا لتنميــة التجــارة من خالل  

الضــــــحيحة للتعامل الم ادنت اإللكترونية عن طريق تمدين البلدان النامية من أن تجد بســــــهولة ألبر الطريقةه  
ــتعداد للتجارة اإللكترونية وعن طريق تمدين   ــاعدة التقنية من أجل بناء القدرات في مجال انســــ مع توريد المســــ

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

نف ذ عمليات التقييم  في فذا الضـــــــدد ب ن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أطلق و   ةسااااالم - 34 
السـريع لمسـتو  اسـتعداد أقل البلدان نموا للتجارة اإللكترونية بالتعاون مع جهات مانحة ومنظمات أخر ، لغرض 

 التو،ية بالفرص المتالة والتحددات الماثلة فيما يتعلق بتسخير التجارة اإللكترونية في أقل البلدان نموا؛  

لفريق الخبراء الحدومي الــدولي المعني بــالتجــارة اإللكترونيــة انعقــاد الــدورة الرابعــة    يالحظ - 35 
 ؛ 2020تأرين األول/ألتو ر  16إلى  14وانقتضاد الرقمي في جني  في الفترة من 
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بالتقرير العالمي للجنة النطاو العريض المعنية بالتنمية المســــــــــــــتدامة المعنون    ةح ط علما - 36 
ــاواة الرقمـية  : ا2020لعـام    لـاـلة تقنـية النطـاو العريض ، وياللص  عقـد للعمـل  -لتضــــــــــــــدف ألوجـه عـدم المســــــــــــ

انفتمام الجهود التي تواصـل لجنة النطاو العريض بذلها لتعزيز الدعوة على مسـتو  رفيع من أجل تهيئة  مع
بيئة مؤاتية للتراب  على مســـــــــتو  النطاو العريض، وعلى وجه الخضـــــــــوص عن طريق وضـــــــــع خط  وطنية  

ــدف للتحددات التي تنطوف للر   بالنطاو العريض وي ــرالات بين القطاعين العام والخاص لكفالة التضــــ قامة شــــ
 عليها خطة التنمية بالقوة المناس ة إللداو أثر و التعاون مع جميع أصحاب المضلحة؛ 

  2025إلى إعالن لجنة النطاو العريض المعنية بالتنمية المســــــــــتدامة أفدا  عام    ةشاااااار  - 37 
والمســــــاعدة في الر   الأــــــ دي لســــــدان العالم غير الموصــــــولين باإلنترنت ال ال  لدعم ”ر   النضــــــف اآلخر“  

 باليين؛   3,8عددفم 

والتكنولوجيات الناشــــــــئة تنطوف على إمدانات فائلة تمد  نها   ب ن انقتضــــــــاد الرقمي  ةسااااالم - 38 
 تحقيق الخير انجتماعي وتنفيذ نتائج القمة العالمية وتحقيق أفدا  التنمية المستدامة؛  من

بالم ادرات العديدة التي اتخذتها مؤســســات األمم المتحدة، التي تدعم تنفيذ مســارات   ي حب - 39 
 عمل القمة العالمية، ويأجع جميع ميسرف مسارات العمل على مواصلة العمل من أجل تنفيذ فذه المسارات؛ 

لعلم بعمل برنامج المعلومات للجميع التابع لمنظمة األمم المتحدة للتر ية وا  ي حب  ة ااااااااا - 40 
والةقافة، الذف يهد  إلى مسـاعدة الدول األعضـاء في صـوغ سـياسـات تسـد الفجوة الرقمية وتضـمن اإلنضـا   
في مجتمعات المعرفة، ويرلب كذلن بتنظيم األســــــبوع العالمي لمحو األمية اإلعالمية والمعلوماتية، في الفترة 

 تأرين األول/ألتو ر من كل عام؛ 31إلى  24من 

انتحاد الدولي لالتضـــــــانت، بما في  لن عقد مؤتمر المفوضـــــــين في دبي، بعمل   ةسااااالم - 41 
، الذف 2018تأـرين الةاني/نوفمبر    16تأـرين األول/ألتو ر إلى  29اإلمارات العر ية المتحدة، في الفترة من 

لدعم على التزامهم بالر ية المأـــــــتركة لعالم متراب ، ويرلب بالعمل الذف قام به من جديد ألد فيه األعضـــــــاء  
 نأر الأ دات الالسلكية العريضة النطاو في البلدان النامية، بما في  لن تدريب الخبراء المحليين؛

أن الندوة العالمية الةامنة عأـرة المعنية بمؤشـرات انتضـانت/تكنولوجيا المعلومات  يالحظ - 42 
 ؛2022وانتضانت في العالم ستعقد في جني  في نيسان/أبريل 

مــل منظمــة األغــذدــة والزراعــة لألمم المتحــدة لتعزيز تعميم التكنولوجيــا الرقميــة بع  ةسااااااااالم - 43 
 أفريييا وغيرفا من المناطق دعمًا للحد من الفقر ولألمن الغذائي؛ في

 بعمل منظمة العمل الدولية بأ ن أثر التغير التكنولوجي على الوظائف؛ ةسلم  ة ا - 44 

نظم الضــــــــحة اإللكترونية التابع لمنظمة الضــــــــحة  بعمل المرصــــــــد العالمي ل  ةساااااالم  ذل  - 45 
العالمية، بما في  لن نظره في الطريقة التي دمدن بها نســـــتخدام التقنيات المتنقلة في مجال الضـــــحة، وتقددم  
الخدمات الضـــــحية من ُبعد، والســـــجالت الضـــــحية اإللكترونية والتعلم اإللكتروني أن تســـــهم في تحقيق أفدا  

 ع؛التغطية الضحية للجمي 

بعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما في  لن نأـــــر اســـــتراتيجيته الرقمية، التي  ةسااالم - 46 
 تهد  إلى تطبيق إمدانات التكنولوجيا الرقمية من أجل دعم تحقيق أفدا  التنمية المستدامة؛
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ــ ن التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالكيفية التي    ةشاااار   - 47  ــتراتيجية األمين العام بأــــ ــر اســــ إلى نأــــ
، وتيســــير  2030ســــتدعم بها منظومة األمم المتحدة اســــتخدام فذه التكنولوجيات الجديدة للتعجيل بتحقيق خطة عام 

 ؛د ومعايير القانون الدولي توا مها مع الييم المدرسة في الميةاو، واإلعالن العالمي لحقوو اإلنسان، وقواع 

انلتزام بتسخير اإلمدانات التي تتمتع بها تكنولوجيات المعلومات وانتضانت    ةك ر  الرد - 48 
وســــــــــــائر األفدا  اإلنمائية المتفق عليها دوليا، وتاللص في الوقت نفســــــــــــه أن فذه  2030لتحقيق خطة عام 

ا  التنمية المستدامة الــــس عة عأر جميعها، وتحث بناء التكنولوجيات دمدن أن تسرع من وتيرة التقدم في أفد
على  لن جميع الحدومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية واألوسـام التقنية واأللاددمية 
وجميع الجهات المعنية األخر  صــال ة المضــلحة على إدماج تكنولوجيات المعلومات وانتضــانت في الُنُهج 

ها لتنفيذ أفدا  التنمية المســــتدامة، وتطلب إلى كيانات منظومة األمم المتحدة التي تقوم بتيســــير التي تعمل ب 
مســــــــارات العمل المنبةقة عن القمة العالمية أن تســــــــتعرض خططها في مجال اإلبالغ وخط  عملها من أجل  

 ؛2030دعم تنفيذ خطة عام 

ن اإلنترنــت فو أقــل بنســــــــــــــ ــة أن التمــال اســــــــــــــتفــادة النســـــــــــــــاء م  يالحظ مع باالغ القلق - 49 
ــ ة في أقل البلدان نموا إلى  في 13 ــل فذه النســــــ في المائة، ويوجه اننت اه  47المائة منه لد  الرجال، وتضــــــ

إلى الفجوة الرقمية بين الجنســـــــين، التي ن تزال قائمة ضـــــــمن دائرة لضـــــــول المرأة على تكنولوجيا المعلومات 
التعليم والعمالة ومجانت التنمية انقتضاددة وانجتما،ية األخر ،  وانتضانت واستخدامها في مجانت منها  

من أفدا  التنمية المســتدامة المتعلق بتحقيق المســاواة بين الجنســين وتمدين كل النســاء  5وتمأــيا مع الهد   
 والفتيات، ويهيب بالدول األعضـــــاء أن تتخذ جميع التدابير المناســـــ ة، ن ســـــيما من خالل اســـــتحداو تعزيزات

ــاء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــانت ومأــــــاركتهن في فذه التكنولوجيا  لبيرة لتةيي  النســــ
 على سبيل انستعمال والعمل وريادة األعمال وانبتكار والييادة في إنتاج المحتو ؛

ليوم الدولي الم ادرات العديدة الهادفة إلى ســـد الفجوة الرقمية بين الجنســـين، ومنها ا يالحظ - 50 
ــرالة العالمية  ــانت(، ويطالو الأـ ــانت )انتحاد الدولي لالتضـ للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتضـ
من أجل المســـــاواة بين الجنســـــين في العضـــــر الرقمي، وجوائز المســـــاواة في مجال التكنولوجيا )انتحاد الدولي 

ــاواة بين الجنســــــــ  ــ دة التجارة اإللكترونية للمرأة  لالتضــــــــانت وفيئة األمم المتحدة للمســــــ ين وتمدين المرأة(، وشــــــ
اإلعالم  وســــــــــــائل  شــــــــــــرات مراعاة المســــــــــــاواة بين الجنســــــــــــين فيؤ )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(، وم

األمم المتحدة للتر ية والعلم والةقافة(، ونســــــاء على الضــــــفحة الرئيســــــية )منظمة األمم المتحدة للتر ية   )منظمة
لةقافة(، والدراســـــة انســـــتقضـــــائية العالمية بأـــــ ن المســـــائل الجنســـــانية ووســـــائ  اإلعالم )منظمة األمم والعلم وا

المتحــدة للتر يــة والعلم والةقــافــة(، والفريق العــامــل التــابع للجنــة النطــاو العريض والمعني بــالنطــاو العريض 
والوصــــول التابع لمنتد  إدارة    والمســــائل الجنســــانية، ومنتد  أفضــــل الممارســــات المعني بالمســــائل الجنســــانية

اإلنترنت، والعمل المضــطلع به في منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأــ ن المســائل الجنســانية، وعمل 
البنن الدولي في عدد من البلدان على تعزيز الفرص المتالة للنســــاء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 يد من أصحاب المضلحة اآلخرين بأ ن فذه المس لة؛وانتضانت، إضافة إلى عمل العد

انلتزام بــإيالء افتمــام خــاص بــالتحــددــات الفريــدة والنــاشــــــــــــــئــة في مجــال    يؤ اد من جادياد - 51 
تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــــــانت التي تواجه جميع البلدان، ن ســــــــــيما البلدان النامية، على النحو المتوخى  

 ؛70/125لجمعية العامة الفقرات  ات الضلة من قرار ا في

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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أنــه، رغم إرســـــــــــــــاء أســـــــــــــــار متين لبنــاء القــدرات في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات   يالحظ - 52 
ــلة بذل  وانتضــــــانت في العديد من الميادين المتعلقة ببناء مجتمع المعلومات، ن يزال من الضــــــرورف مواصــــ

واجهة التحددات الرافنة، ن ســــــــــــــيما التحددات التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ويوجه  الجهود لم
اننت اه إلى الت ثير اإلدجابي لتوســــــيع نطاو تنمية القدرات ليأــــــمل المؤســــــســــــات والمنظمات والكيانات المعنية 

 رنت؛بالمسائل المتضلة بتكنولوجيا المعلومات وانتضانت و إدارة اإلنت 

بضـــــرورة التركيز على ســـــياســـــات تنمية القدرات وتقددم دعم مســـــتدام لمواصـــــلة تعزيز    ةق  - 53 
ت ثير األنأـطة والم ادرات التي دضـطلع بها على الضـعيدين الوطني والمحلي بهد  توفير المأـورة والخدمات  

 ة؛والدعم بهد  بناء مجتمع معلومات دأمل الجميع محوره اإلنسان ويركز على التنمي 

استمرار بروز مواضيع مستجدة، من قبيل تطبيقات اإللكترونيات البيئية، ومسافمة  يالحظ - 54 
ــل عبر  ــانت في اإلـنذار الم در، والتخفي  من  ـثار تغير المـناخ، والتواصــــــــــــ تكنولوجـيا المعلومـات وانتضــــــــــــ

فتراضــــــي والحوســــــ ة والخدمات  الأــــــ دات انجتما،ية، والتنوع الةقافي واللغوف، واســــــتعمال تكنولوجيا الواقع ان
الســـــــــــــحـابيـة، ويتـالـة اإلنترنـت على األجهزة المحمولـة وتقـددم الخـدمـات بـاســـــــــــــتخـدام األجهزة المحمولـة، واألمن 

 19و    17السيبراني، والفجوة بين الجنسين، ولمادة الخضوصية ولرية التعبير على النحو المعر  في المادتين  
، وتمدين فئات المجتمع الضــعيفة، و خاصــة األطفال  ( 5) ة والســياســيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوو المدني 

 والأ اب، ولمايتها، من التعرض لالستغالل واإلساءة على اإلنترنت على الخضوص؛

أن الجمعـية العـامـة دعـت في الوثيقـة الخـتامـية لالســــــــــــــتعراض العـام لتنفـيذ   يؤ اد من جادياد - 55 
ــنويا ــل م ب فمية  ( 6) مســــــارات عمل القمة العالمية إلى أن ُدعقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات ســــ ، ويســــ

أصـــــــحاب   المنتد  في تعزيز التعاون والأـــــــرالة وانبتكار وت ادل الخبرات والممارســـــــات الجيدة من قبل جميع
 المضلحة في مجال تسخير تكنولوجيات المعلومات وانتضانت ألغراض التنمية المستدامة؛

، الذف اســتضــافه انتحاد 2020عقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   يالحظ - 56 
افة و رنامج األمم الدولي لالتضــــــــــانت وشــــــــــارج في تنظيمه انتحاُد ومنظمة األمم المتحدة للتر ية والعلم والةق

،  2020أيلول/ســــــــــــــبتمبر    10إلى    7المتحــدة اإلنمــائي ومؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، في الفترة من  
تحت موضـــوع ”تعزيز التحول الرقمي والأـــرالات العالمية: مســـارات العمل المنبةقة عن القمة العالمية لمجتمع 

امة“، وياللص أدضـــــــــــــا عقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق أفدا  التنمية المســـــــــــــتد
ــخير تكنولوجيات   2021أدار/مايو   21إلى  17في الفترة من  2021المعلومات لعام  ــوع ”تســـــــــــ تحت موضـــــــــــ

المعلومات وانتضـــــــانت من أجل مجتمعات واقتضـــــــادات شـــــــاملة للجميع وقادرة على الضـــــــمود ومســـــــتدامة:  
عالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق أفدا  التنمية المســــــــــتدامة“،  مســــــــــارات العمل المنبةقة عن القمة ال

وياللص كذلن عملية التأـاور المفتولة التي تهد  إلى كفالة المأـاركة الواسـعة في المنتد  واإلمسـاج بزمامه 
 ؛ على نطاو واسع

 __________ 

 (، المرفق.21-ألف )د 2200انظر قرار الجمعية العامة  (5) 
 .70/125انظر قرار الجمعية العامة  (6) 
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ر كإطار لتحديد التدابي   ( 7) ميســرف مســارات العمل على اســتخدام خطة عمل جني   ةشااجع - 57 
، وياللص مضــفوفة  2030العملية نســتخدام تكنولوجيا المعلومات وانتضــانت لإلســهام في تحقيق خطة عام  

 لقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي وضعتها وكانت األمم المتحدة؛منتد  اأفدا  التنمية المستدامة ل

دقيقة مع خطة عام ميســـــــرف مســـــــارات عمل القمة العالمية على كفالة المواءمة ال  ةشاااااجع - 58 
 عند النظر في انضطالع ب عمال جديدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية، وفقا لونداتها ومواردفا الحالية؛ 2030

أفمية الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى جميع أصـــــــــــــحاب المضـــــــــــــلحة    ةك ر  الرد - 59 
أفدا  التنمية المستدامة، وطلبها الموجه إلى أجل إدماج تكنولوجيا المعلومات وانتضانت في نهج تنفيذ  من

ــتعرض خططها في مجال   ــارات عمل القمة العالمية لكي تسـ ــير مسـ ليانات األمم المتحدة التي تعمل على تيسـ
 ؛2030اإلبالغ وخط  عملها من أجل دعم تنفيذ خطة عام 

 
 إدارة اإلنت نت   

ضــــــــــــرورة أن يتابع األمين العام، عن طريق عمليتين منفضــــــــــــلتين، ما ألرزته   ةعرد  الرد - 60 
القمـة العـالمـية من نـتائج فيمـا يتضــــــــــــــل ـبإدارة اإلنترـنت، أف العملـية المتوخى منهـا تعزيز التعـاون وعـقد منـتد   

 إدارة اإلنترنت، ويسلم ب ن العمليتين دمدن أن تكمل إلدافما األخر ؛

من برـنامج عمـل تونس بأــــــــــــــ ن   72إلى   67و   37إلى   34قرات  الف ةعراد  ة اااااااااا  االراد - 61 
 ؛  ( 8) مجتمع المعلومات

 ؛70/125من قرار الجمعية العامة  65إلى  55الفقرات  ةعرد  ذل   الرد - 62 
 

  ع ي  التعاون   

لتمدين الحدومات بقدر متســاو من انضــطالع  ب فمية تعزيز التعاون في المســتقبل    ةساالم - 63 
ب دوارفا ومســــــــؤولياتها فيما يتعلق بقضــــــــادا الســــــــياســــــــة العامة الدولية المتضــــــــلة باإلنترنت، وليس فيما يتعلق 

 بالأؤون التقنية وشؤون التأغيل اليومية التي ن تؤثر في قضادا السياسة العامة الدولية؛

به الفريق العامل المعني بتعزيز التعاون، الذف أنأــ ه  العمل الجارف الذف دضــطلع   يالحظ - 64 
رئيس اللجنــة المعنيــة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيــا ألغراض التنميــة، على نحو مــا طلبتــه الجمعيــة العــامــة  

اون المعزز على النحو المتوخى  ، لوضـــــع توصـــــيات بأـــــ ن كيفية المضـــــي في تنفيذ التع70/125قرارفا   في
الجهات   برنامج عمل تونس، وياللص أدضا أن الفريق العامل كفل المأاركة الكاملة للحدومات وغيرفا من في

 صال ة المضلحة، ن سيما من البلدان النامية، مع مراعاة جميع  رائها وخبراتها المتنوعة؛

ــات  يالحظ  ة اااااا - 65  ــبتمبر   أن الفريق العامل عقد خمس جلســـــ ــهرف أيلول/ســـــ   2016بين شـــــ
ــال ة   2018وكانون الةاني/يناير   ــاء والجهات األخر  صـ ــهامات المقدمة من الدول األعضـ ناقش خاللها اإلسـ

 ؛70/125المضلحة، على النحو المنضوص عليه في قرار الجمعية العامة 

 __________ 

 ، المرفق.A/C.2/59/3انظر  (7) 
 .A/60/687انظر  (8) 
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الذف يتضـــــمن إشـــــارات إلى النضـــــوص الكاملة    ( 9) بتقرير رئيس الفريق العامل  ةح ط علما - 66 
لجميع المقترلات واإلســهامات، ويعرب عن امتنانه للرئيس وجميع المأــاركين الذين قدموا إســهامات وســافموا 

 في أعمال الفريق العامل؛

نت و ـالتوافق الـذف بـالتقـدم الجيـد الـذف ألرزه الفريق العـامـل في العـديـد من المجـا  ي حاب - 67 
يبدو أنه ظهر بأــــــــ ن بعض المســــــــائل، رغم اســــــــتمرار وجود  راء مت اينة بأــــــــ ن عدد من القضــــــــادا األخر ،  

دعرب، في فذا الضـــدد، عن األســـف ألنه تعذر على الفريق العامل التوصـــل إلى اتفاو لول التوصـــيات  لما
 في برنامج عمل تونس؛بأ ن كيفية مواصلة تنفيذ التعاون المعزز على النحو المتوخى 

 
 منتدى إدارة اإلنت نت   

ب فمية منتد  إدارة اإلنترنت وونيته باعت اره منتد  للحوار بين أصــحاب المضــلحة    ةساالم - 68 
 لن المناقأــة   في من برنامج عمل تونس، بما  72المتعددين بأــ ن مســائل شــتى، على النحو الوارد في الفقرة 

 بأ ن قضادا السياسة العامة المتعلقة بالعناصر الرئيسية في إدارة اإلنترنت؛

الــذف قررت فيــه تمــديــد وندــة منتــد  إدارة    70/125إلى قرار الجمعيــة العــامــة    ةشااااااااار  - 69 
سنوات أخر ، ين غي للمنتد  أن يواصل خاللها إلراز تقدم في طرائق العمل وفي مأاركة  10اإلنترنت لمدة  

 ية؛أصحاب المضلحة  وف الضلة من البلدان النام

بنأــــــــــوء م ادرات لمنتد  إدارة اإلنترنت على الضــــــــــعيدين الوطني واإلقليمي تتخذ   ةساااااالم - 70 
مة؛ المنظم  جميع المناطق وتعالج قضادا إدارة اإلنترنت التي لها أفمية وأولوية للبلد في  أو المنطقة المنظ 

اـلذف دعـت فـيه الجمعـية العـامـة اللجـنة المعنـية  125/ 70إلى قرار الجمعـية العـامـة  ةشااااااااار   - 71 
بتســـــــــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية إلى أن تولي، في إطار تقاريرفا المنتظمة، انعت ار الواجب لتنفيذ  

 ؛( 10) تحسينات على منتد  إدارة اإلنترنت التابع للجنة  التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بإدخال 

عقـد انجتمـاع الخـامس عأــــــــــــــر لمنتـد  إدارة اإلنترنـت، الـذف نظم على شــــــــــــــ دـة   يالحظ - 72 
ــرين الةاني/نوفمبر    17إلى  2اإلنترنت في الفترة من   ، تحت عنوان ”اإلنترنت من أجل تحقيق قدرة  2020تأــــ

 ينهم“؛ال أر على الضمود والتضامن فيما ب 

ــيفه لدومة   ي حب - 73  ــتضـ ــر لمنتد  إدارة اإلنترنت المقرر أن تسـ ــادر عأـ بعقد انجتماع السـ
ــيات الواردة 2021كانون األول/ددســــــمبر  10إلى  6بولندا في كاتوفيتســــــه في الفترة من  ، وياللص أن التوصــــ

ذ في انعت ار في العملية تقرير الفريق العامل المعني بإدخال تحســــــــــــينات على منتد  إدارة اإلنترنت تؤخ في
 التحضيرية لالجتماع؛

ــياو، بالتقدم المســــــتمر المحرز في عمل منتد  إدارة اإلنترنت ي حب  ة ااااا - 74  ، في فذا الســــ
بين الـدورات فيمـا يتعلق ـبالطرائق المختلفـة لر   ملـيار نســــــــــــــمـة أخر  ـباإلنترـنت، وانئتالفـات الـديـنامـية،   فيمـا

دينهم من الوصــــــــول إليها، و المســــــــافمات التي تقدمها المنتددات الوطنية  ومنتددات أفضــــــــل الممارســــــــات وتم
 واإلقليمية إلدارة اإلنترنت؛

 __________ 

 .E/CN.16/2018/CRP.3انظر  (9) 
 (10) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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 سيت الم ي قدما   

بديــانــات األمم المتحــدة مواصــــــــــــــلــة التعــاون الفعــال في تنفيــذ نتــائج القمــة العــالميــة    يهراب - 75 
مة إلقامة مجتمع معلومات دأـــــمل الجميع ومتابعتها عن طريق منظومة األمم المتحدة، واتخا  الخطوات الالز 

محوره اإلنســـان ويركز على التنمية وانلتزام بذلن، والييام بدور محفز لتحقيق األفدا  اإلنمائية المتفق عليها  
 ؛2030دوليا، بما فيها األفدا  الواردة في خطة عام 

بجميع أصــــــحاب المضــــــلحة مواصــــــلة إيالء انفتمام، على ســــــبيل األولوية، لهد     يهرب - 76 
الفجوات الرقمية، بمختلف أشدالها، وتنفيذ استراتيجيات سليمة تسهم في تطوير الحدومة اإللكترونية، وفي   سد

انت،  مواصــــــــلة التركيز على ســــــــياســــــــات وتطبيقات مرا،ية للفقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وانتضــــــــ 
النما ج  في  لن إتالة الوصـــول إلى شـــ دات النطاو العريض على مســـتو  القاعدة الأـــعبية، بطرو منها بما

 ، بهد  تضييق الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها من أجل بناء مجتمعات المعلومات والمعرفة؛التأاركية

ج ابتكارية تحفز إتالة  جميع أصـــحاب المضـــلحة على إيالء األولوية نســـتحداو نه ةحث - 77 
ــتعمال خدمات النطاو   ــورة في البلدان النامية، واســــــ ــية للنطاو العريض للجميع بتكلفة ميســــــ ــاســــــ الهيالل األســــــ
العريض المناســــــــــ ة لضــــــــــمان تطوير مجتمع معلومات دأــــــــــمل الجميع محوره اإلنســــــــــان ويركز على التنمية 

 ولتضييق الفجوات الرقمية إلى أدنى لد؛ 

ــتةمار وتعزيز    بجميع  يهرب - 78  ــاتية مواتية لالســ ــياســ الجهات صــــال ة المضــــلحة تهيئة بيئة ســ
التعاون والأــرالة بين القطاعين العام والخاص من أجل انســتةمار المســتدام في الهيالل األســاســية لتكنولوجيا 

انية المعلومات وانتضــــــــــانت، وتطبيقاتها وخدماتها، والمحتو ، والمهارات الرقمية، و لن بهد  ضــــــــــمان إمد
 انتضال اإللكتروني الفعال الالزم لتعزيز أفدا  التنمية المستدامة؛ 

بالمنظمات الدولية واإلقليمية أن تواصــــل بانتظام تقييم مد  وصــــول الدول الأــــامل   يهرب - 79 
ــانت وتقـددم تقـارير عن  لـن، بهـد  إـتالـة فرص متكـافـئة لنمو قطـاعـات   إلى تكنولوجـيا المعلومـات وانتضــــــــــــ

 ا المعلومات وانتضانت في البلدان النامية؛ تكنولوجي 

جميع البلــدان على بــذل جهود ملموســـــــــــــــة للوفــاء بــالتزامــاتهــا بموجــب خطــة عمــل   ةحااث - 80 
 ؛  ( 11) أبابا الضادرة عن المؤتمر الدولي الةالث لتمويل التنمية أددس

أفمية مؤشـــــــرات تكنولوجيا المعلومات وانتضـــــــانت في نســـــــق بيانات مفتولة    ةك ر  الرد - 81 
ل داة رصــد وتقييم لييار الفجوة الرقمية بين البلدان وداخل المجتمعات دســترشــد بها صــانعو القرار لد  وضــع 

أفمية توليد  السـياسـات العامة وانسـتراتيجيات المتعلقة بالتنمية انجتما،ية والةقافية وانقتضـاددة، ويأـدد على
ــب نوع الجنس   ــنفة لسـ ــدد على أفمية البيانات المضـ ــرات موثوو بها تحدو بانتظام والمواءمة بينها، ويأـ مؤشـ

 للمسافمة في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

بـــ فميـــة دور أدوات الييـــار والرصـــــــــــــــــد الرقميـــة التي تـــدعم تعميم وقيـــار أفـــدا    ةق  - 82 
 المستدامة؛ التنمية

 __________ 

 ، المرفق.69/313قرار الجمعية العامة  (11) 
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ــليم     الرد ةك ر - 83  ــتويات، ويأـــجع، مع التسـ أفمية ت ادل أفضـــل الممارســـات على جميع المسـ
بالمسـتو  الممتاز لتنفيذ المأـاريع والم ادرات التي تعزز أفدا  القمة العالمية، جميعه أصـحاب المضـلحة على 

ة التقييم للقمة  تســــمية مأــــاريعهم للمأــــاركة في مســــابقة جائزة القمة العالمية الســــنوية كجزء ن يتجزأ من عملي 
 العالمية، ويحي  علما في الوقت  اته بالتقرير عن التجارب الناجحة في إطار القمة العالمية؛

ــات األمم المتحــدة وغيرفــا من المنظمــات والمنتــددــات  ات الضــــــــــــــلــة    يهراب - 84  بمؤســــــــــــــســـــــــــــ
لومات وانتضــانت  تســتعرض، وفقا لنتائج القمة العالمية، المنهجيات الموضــوعة لمؤشــرات تكنولوجيا المع أن

 بضورة دورية،  خذة في اعت ارفا اختال  مستويات التنمية والظرو  الوطنية، ومن ثم فإنه:

دأـجع الدول األعضـاء على جمع البيانات  ات الضـلة بتكنولوجيا المعلومات وانتضـانت   )أ( 
، والتعاون مع البلدان على الضـــــــــعيد الوطني، وت ادل المعلومات بأـــــــــ ن دراســـــــــات الحانت اإلفراددة القطرية

 األخر  في إطار برامج الت ادل في مجال بناء القدرات؛

ــلة على تقييم  )ب(  ــات األمم المتحدة وغيرفا من المنظمات والمنتددات  ات الضـ ــسـ ــجع مؤسـ دأـ
 أثر تكنولوجيا المعلومات وانتضانت في التنمية المستدامة؛

ار اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات وانتضـــانت ياللص مع التقدير عمل الأـــرالة المعنية بيي  )ج(  
التي توفر معلومات عن انتجافات واإللضـاءات الحديةة بأـ ن   قيار التطور الرقمي ألغراض التنمية، وسـلسـلة  

الوصـول إلى تكنولوجيا المعلومات وانتضـانت والقدرة على تحمل تكلفتها وتطور مجتمعات المعلومات والمعرفة 
 في جميع أنحاء العالم، بما في  لن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات وانتضانت؛ 

ة بييار تكنولوجيا المعلومات وانتضــــــانت ألغراض التنمية على دأــــــجع الأــــــرالة المعني  )د( 
ــاءات تكنولوجيا المعلومات وانتضـــانت   ــلة بأـــ ن إلضـ ــائية  ات الضـ ــلة متابعة مقررات اللجنة اإللضـ مواصـ
ألغراض إنتاج إلضاءات عالية الجودة ولسنة التوقيت في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتضانت وتسخير 

 دن جنيها من استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإللضاءات الرسمية؛الفوائد المم

المجتمعه الدولي إلى تقددم تبرعات للضـندوو انسـتئماني الخاص الذف أنأـ ه مؤتمر   يدعو - 85 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية لدعم أعمال انســـــــــــتعراض والتقييم التي تقوم بها اللجنة المعنية بتســـــــــــخير العلم 

نولوجيـا ألغراض التنميـة فيمـا يتعلق بمتـابعـة نتـائج القمـة العـالميـة، منوفـا في الوقـت نفســـــــــــــــه مع التقـدير والتك
 بالدعم المالي المقدم من لدومات سويسرا وفنلندا والوندات المتحدة األمريدية لهذا الضندوو؛ 

ب ن تعقد الجمعية اجتماعا  70/125إلى انقترا  الوارد في قرار الجمعية العامة   ةشاااااااار  - 86 
 ؛ 2025رفيع المستو  بأ ن انستعراض الأامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية في عام 

بتقرير األمين العام و المناقأة التي أجرتها اللجنة المعنية بتسخير ةح ط علما مع التقدي    - 87 
 راض التنمية بأ نه في دورتها الرابعة والعأرين؛العلم والتكنولوجيا ألغ

على أفمية النهوض بتهيئة مجتمع معلومات شامل للجميع، مع إيالء افتمام خاص    ةشدد - 88 
ــة ـبالبـلدان الـنامـية وانعتـ ارات  ــد الفجوة الرقمـية وفجوة النطـاو العريض، مع مراعـاة انعتـ ارات الخـاصــــــــــــ لســــــــــــ

 الأ اب وغيرفم من الفئات الناقضة التمةيل؛الجنسانية والةقافية والمتعلقة ب 

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

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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إلى األمين العام أن دقدم ســــــــــــــنويا إلى اللجنة المعنية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيا    ةطلاب - 90 
صــيات الواردة في فذا القرار وفي قرارات المجلس األخر  المتعلقة بتقييم ألغراض التنمية تقريرا عن تنفيذ التو 

 التقدم المحرز كما ونوعا في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها.

 13الجلسة العامة 
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