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تسااااااااا    ال ل     :االقتصااااااااااديا  وال    ا    المساااااااااا ا  
 والتكنولوج ا ألغ اض التنم   

   
 2022يول ه  / تموز   21ق ار ات ذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   

  
 [(E/2022/31) اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةبناء على توصية ]
  

 م   لمجتمع الم لومات ومتاب تهاتق    التقدم المح ز في تنف ذ نتا ج القم  ال ال -  2022/15
 

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

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

المتعلق بمتابعة نتائج القمة   2006تموز/يوليه  28المؤرخ  2006/46إلى قراره  وإذ يشاااااا    ي ااااااا   
المعنية بتســــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، والى الوالة المســــندة بموج ه  العالمية واســــتعراض اللجنة  

 إلى اللجنة،

المتعلق بتقييم التقدم المحرز  2021تموز/يوليه  22المؤرخ  2021/28إلى قراره    وإذ يشاااااااا    ذل  
 مية ومتابعتها،في تنفيذ نتائج القمة العال

المعنون ”تحويـ     2015أيلول/ســــــــــــــبتمبر    25المؤرخ    70/1إلى قرار الجمعيـة العـامـة    وإذ يشااااااااا   
 “،2030عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

  2015كانون األول/دلســــــــــــمبر  16المؤرخ   70/125إلى قرار الجمعية العامة   وإذ يشاااااااا    ي ااااااااا 
المعنون ”الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المسـتو  للجمعية العامة بأـ ن ااسـتعراض العام لتنفيذ نتائج القمة  

ومـات  جـامع العـالميـة لمجتمع المعلومـات“، الـذا أعـادت فيـه الجمعيـة تـ  يـد ر يـة القمـة العـالميـة لمجتمع  معل
 __________ 

 .A/60/687 و A/C.2/59/3 انظر (1) 

https://undocs.org/ar/E/2020/L.3
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/28
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/28
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ar/A/60/687
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محوره اإلنســـــــان وموجه نحو التنمية، لســـــــتطيع ك  فرد فيه اســـــــتحداو المعلومات والمعار  والوصـــــــول إليها 
واســـــــــــتخدامها وت ادلها، بما لم و ن األفراد والمجتمعات والأـــــــــــعوب من تحقيق كام  هاقاتهم في تع ي  تنميتهم  

 ادئ ميثاق األمم المتحدة واالترام الكام   المســـــتدامة وتحســـــين نو،ية لياتهم، و لن انطالقا من مقاصـــــد وم
ــونه ــان وصـ ، وقيمت التقدم المحرز لتى تاريخه، ولددت الثغرات والتحدلات ( 2) لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـ

 وقدمت توصيات للمستقب ،

ــمبر  17المؤرخ  76/189إلى قرار الجمعية العامة    وإذ يشاا    ذل   ــ ن  2021كانون األول/دلسـ بأـ
تســـــــــخير تكنولوجيات المعلومات وااتضـــــــــاات ألغراض التنمية المســـــــــتدامة، الذا أقرت فيه الجمعية العامة  

المعلومات وااتضاات في تحقيق أهدا  التنمية المستدامة وتحقيق انتعاش مستدام   تبالدور الهام لتكنولوجيا
ــام  ووهيد من جائحة   ــلحة في قطاع  19-مرض فيروس كورونا ) وفيدوشــ ــحاب المضــ (، وأهابت بجميع أصــ

تكنولوجيات المعلومات وااتضــــــاات، بما في  لن الح ومات ومنظومة األمم المتحدة، أن يراعوا تماما ا ثار 
سـد  في سـياق تع ي هم لجهودهم الرامية إلى  19-الضـحية وااجتما،ية وااقتضـادلة الناجمة عن جائحة كوفيد

ــد الناس فقرا   الفجوات الرقمية داخ  البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفيما بينها، مع إيالء اهتمام خاص ألشـــــــــ
وضـــعفا، وكذلن النســـاء والفتيات، وضـــمان الرق  الموثوق باإلنترنت ب ســـعار معقولة وتع ي  إم انية الوصـــول  

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

بتقرير الفريق الرفيع المســـــــــــــتو  المعني بالتعاون الرقمي المعنون ”عضـــــــــــــر التراب     وإذ يح ط علما 
، فضــــــال عن إنأــــــاء م ت  ( 3) الرقمي“، وتقرير األمين العام المعنون ”خريطة هريق من أج  التعاون الرقمي“

 نولوجيا،م عوو األمين العام المعني بالتك

بالجوان   ات الضــــلة بالقمة العالمية من تقرير األمين العام المعنون ”خطتنا   وإذ يح ط علما  ي اااا 
 2021تأــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر   15المؤرخ  76/6، الذا رلبت به الجمعية العامة في قرارها  ( 4) المأــــــــــــــتركة“

 باعت اره منطلقا تواص  الدول األعضاء النظر على أساسه،

بتقرير األمين العــام عن التقــدم المحرز في تنفيــذ نتــائج القمــة العــالميـة    مع االرت اا   وإذ يح ط علماا 
 ،( 5) ومتابعتها على الضعيدين اإلقليمي والدولي

لألمينة العامة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على دورها في المســــاعدة    عن تقدي ه وإذ ي  ب 
 على ضمان إنجاز التقرير ا نف الذكر في موعده،

 
 التق   : است  اض تنف ذ نتا ج القم  ال الم   لمجتمع الم لومات   

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

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

 __________ 

 (.3-ألف )د 217قرار الجمعية العامة  (2) 
 (3) A/74/821. 
 (4) A/75/982. 
 (5) A/77/62-E/2022/8. 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
https://undocs.org/ar/A/RES/76/6
https://undocs.org/ar/A/RES/76/6
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/74/821
https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/A/77/62
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ة لمجتمع المعلومات ور ية ااستعراض  بالتنفيذ التام لنتائج القمة العالمي   التزامه  ي  د تأك د - 3 
 ؛2015العأرا للقمة العالمية لما بعد عام 

بسد الفجوات الرقمية    70/125االت ام المتعهد به في قرار الجمعية العامة    يؤ د من جديد - 4 
ــين بين البلدان وداخلها، بما في  لن الفجوة الر  ــين، من خالل بذل الجهود الرامية إلى تحســـــــــ قمية بين الجنســـــــــ

التراب  والقـدرة على تحمـ  التكلفـة وام ـانيـة الحضــــــــــــــول على المعلومـات والمعـار  والمحتو  المتعـدد اللغـات  
والمهارات الرقمية ومهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية، مع التســليم بالتحدلات المحددة التي تواجه األشــخاص  

 وا اإلعاقة و وا االتياجات الخاصة والفئات التي تعاني من لالة الضعف؛ 

على مواءمـة وثيقـة بين عمليـة القمـة العـالميـة وخطـة التنميـة المســــــــــــــتـدامـة لعـام   يشاااااااااجع - 5 
ــاملة لتكنولوجيا  70/125، على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة ( 6) 2030 ، إ  يبرز المســـــــــاهمة الأـــــــ

ــول إلى  ــاء على الفقر، ويالل  أن الوصـــــــــ ــتدامة والقضـــــــــ ــاات في أهدا  التنمية المســـــــــ المعلومات وااتضـــــــــ
 مائيا في لد  اته؛المعلومات وااتضاات أص ح ألضا مؤشرا من مؤشرات التنمية وتطلعا إن  تتكنولوجيا

ه أن النجـاف في تحقيق خطـة عـام   يؤ اد من جادياد - 6  ســــــــــــــي ون رهن زـيادة فرص   2030فهمـه
 الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وااتضاات؛

ب ن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وااتضــاات عنضــر أســاســي لتحقيق هد     يسال  - 7 
ات الرقميــة قــائمــة بين فئــات الــدخــ  والفئــات العمريــة والمواقع الجغرافيــة  تعميم التكنولوجيــا الرقميــة وقــ ن الفجو 

، التي تهد  إلى تحقيق زيادة 2030ج من خطة عام -9وقين الجنســـــــــين، ولذلن لأـــــــــير إلى الت امه بالغالة 
 بيرة في فرص الحضــول على تكنولوجيا المعلومات وااتضــاات، وتســعى إلى توفير فرص الوصــول الأــام   

، ويالل  في هذا الضــــــدد أهمية برنامج عم   2020ر إلى اإلنترنت في أق  البلدان نموا بحلول عام والميســــــو 
: برنــامج عمــ  من أجــ  التنميــة العــالميــة لالتضـــــــــــــــاات/تكنولوجيــا المعلومــات 2030التوصــــــــــــــيــ  في عــام  

 وااتضاات، بما في  لن النطاق العريض، لضالح التنمية المستدامة؛

ــ    تولوجيابتطور تكن  ي حب - 8  المعلومات وااتضــــــــاات وانتأــــــــارها بأــــــــ   ملحو ، بفضــــــ
ــا جديدة   إســـــــــهامات القطاعين العام والخاص، ليث انتأـــــــــرت في جميع أركان المعمورة تقري ا، و ي ت فرصـــــــ
للتفاع  ااجتماعي، وأفســـــــحت المجال لظهور نما ج أعمال تجارية جديدة، وأســـــــهمت في النمو ااقتضـــــــادا  

 قطاعات، ويالل  في الوقت  اته التحدلات الفريدة والناشئة المتضلة بتطورها وانتأارها؛والتنمية في سائر ال

اســـــــــتمرار وجود فجوات رقمية كبيرة، من قبي  الفجوة الرقمية بين البلدان   مع القلق يالحظ - 9 
ــاء والرجال، وهي فجوات يتعين معالجتها من خالل إجراءات منها تع ي  بيئات   ــات  وداخلها وقين النسـ ــياسـ السـ

التم ينيــة والتعــاون الــدولي لخفض التكلفــة واتــالــة فرص ااســــــــــــــتفــادة والتثليو وقنــاء القــدرات والتعــدد اللغوا 
والمحافظة على التراو الثقافي وااســـتثمار والتموي  المالئم، ويعتر  ب ن هناج فجوة بين الجنســـين كج ء من 

المأـاركة الكاملة للفتيات والنسـاء في مجتمع  الفجوات الرقمية، ويأـجع جميع أصـحاب المضـلحة على ضـمان
المعلومـات وااتضـــــــــــــــاات    تالمعلومـات ووصــــــــــــــول المرأة إلى التكنولوجيـات الجـديـدة، وا ســــــــــــــيمـا تكنولوجيـا

 التنمية؛ ألغراض

 __________ 

 .70/1 قرار الجمعية العامة (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــلة إيالء  يشاااااجع - 10  اللجنة المعنية بتســــــــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية على مواصــــــ
تغيرات التكنولوجية الســـريعة الرئيســـية على تحقيق أهدا  التنمية المســـتدامة في إهار  ااعت ار الواج  ألثر ال

 ؛76/189    من الوالات والموارد المتالة، وفقا لقرار الجمعية العامة 

ــحافة، الذا ل ح ي حب - 11  ــنويا في باالتفال باليوم العالمي لحرية الضــ ألار/مايو،  3تف  به ســ
 والذا أعلنته الجمعية العامة، وي نظم بليادة منظمة األمم المتحدة للترقية والعلم والثقافة؛

باالتفال باليوم العالمي لالتضـــــــــاات ومجتمع المعلومات، الذا ل حتف  به   ي حب  ي ااااااا - 12 
 ي لالتضاات؛ألار/مايو، والذا ي نظم بليادة ااتحاد الدول 17سنويا في 

ــديد على وجه الخضـــــوص على تعدد  يالحظ - 13  التنفيذ الجارا لنتائج القمة العالمية، مع التأـــ
الجهات صــــال ة المضــــلحة التي تضــــطلع به، واألدوار التي تؤديها في هذا الضــــدد الوكاات الرائدة بوصــــفها 

ــارات العم ، وأدوار اللجان اإلقليمية والم ادرات اإلقلي  رة لمســــ ــو  ــتعراض نتائج القمة العالمية وفريق  ميســــ مية اســــ
األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، ويعرب عن تقديره لدور اللجنة المعنية بتســـــــــــخير العلم والتكنولوجيا 
ألغراض التنمية في تقدلم المساعدة إلى المجلس ااقتضادا وااجتماعي بوصفه جهة التنسيق لعملية متابعة 

 نطاق المنظومة؛ القمة العالمية على

بليمة ومبدأ التعاون والمأــاركة فيما بين أصــحاب المضــلحة المتعددين اللذين اتســمت    يق  - 14 
بوضــــــوف، ويالل  أن العديد من  2030بهما عملية القمة العالمية منذ بدايتها، واللذين تســــــلو م بهما خطة عام 

لمســـــــــــــــتدامـة لجرا تنفـيذهـا من قـب  الح ومـات،  األنأــــــــــــــطـة التي ـتدعم أهـدا  القمـة العـالمـية وأهـدا  التنمـية ا
والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، واألوســــــــام األ ادلمية والتقنية، والأــــــــرا ات فيما بين  

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

المية وآلية تيســــير التكنولوجيا، بما في  لن أهمية عملية متابعة واســــتعراض القمة الع  يؤ د - 15 
ــخير العلم والتكنولوجيا واابتكار ألغراض أهدا  التنمية  ــلحة المعني بتســـــــ ــحاب المضـــــــ المنتد  المتعدد أصـــــــ

 المستدامة التابع لها، ويأجع على التعاون المستمر بينهما؛

إســــــــــــــهـام في إعـداد التقرير  بتقـارير العـدـيد من كـياـنات األمم المتحـدة المقـدمـة كـ   يح ط علماا - 16 
الســــنوا لألمين العام لألمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بتســــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية والمنأــــورة  

،  2007تموز/يوليه   25المؤرخ   2007/8على الموقع الأـ  ي للجنة بموج  التكليو الوارد في قرار المجلس  
 ين الميسرين الرئيسيين لمسارات العم  وأمانة اللجنة؛ويأير إلى أهمية التنسيق بأ   وثيق ب 

ــرته اللجان اإلقليمية،  يالحظ - 17  ــعيد اإلقليمي الذا لســـــــــ تنفيذ نتائج القمة العالمية على الضـــــــــ
على نحو مـا أشــــــــــــــير إلـيه في تقرير األمين العـام عن التقـدم المحرز في تنفـيذ نـتائج القمـة العـالمـية ومـتابعتهـا  

ليمي والدولي، بما في  لن الخطوات المتخذة في هذا الضـــــــــدد، ويأـــــــــدد على ضـــــــــرورة  على الضـــــــــعيدين اإلق
مواصـلة معالجة القضـالا التي تهم بأـ   خاص ك  منطقة من المناهق اإلقليمية، مع التركي  على التحدلات  

العـالمـية، والعوائق التي قـد تواجههـا كـ  منطقـة في تحقيق كـ  األهـدا  وتطبيق كـ  المـ ادئ التي أقرتهـا القمـة 
 مع إيالء اهتمام خاص لتسخير تكنولوجيا المعلومات وااتضاات ألغراض التنمية؛

أهمية اإلبقاء على عملية  لتنســــــــيق جهود أصــــــــحاب المضــــــــلحة المتعددين في    يك ر تأك د - 18 
أصـــــحاب  تنفيذ نتائج القمة العالمية باســـــتخدام أدوات فعالة، بهد  تأـــــجيع التعاون والأـــــرا ة فيما بين جميع 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/189
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المضلحة، بما في  لن المنظمات الدولية، وت ادل المعلومات بين ميسرا مسارات العم  وغيرهم من أصحاب  
 المضلحة، وتحديد المسائ  التي يل م تحسينها ومناقأة هرائق اإلبالغ عن عملية التنفيذ عموما؛

جميع أصــــــحاب المضــــــلحة على مواصــــــلة توفير المعلومات لقاعدة بيانات التقييم  يشااااجع - 19 
ــاات فيمـا يتعلق بتحقيق األهـدا  التي لـددتهـا القمـة العـالمـية، وـيدعو  التي يتعهـدهـا ااتحـاد الـدولي لالتضــــــــــــ

 ع بها؛ يانات األمم المتحدة إلى تحديث قاعدة البيانات بما لستجد من معلومات عن الم ادرات التي تضطل

ــيات الواردة في الوثائق الختامية للقمة العالمية في    يؤ د - 20  الضـــــــــرورة الملحة إلدراج التوصـــــــ
ــتعين بها أفرقة األمم المتحدة القطرية في إعداد التقييمات القطرية المولدة   الم ادئ التوجيهية المنقحة لكي تســــ

ــر ــافة عنضــــــ ــتدامة، بما في  لن إضــــــ ــخير تكنولوجيا  وأهر األمم المتحدة للتعاون من أج  التنمية المســــــ لتســــــ
المعلومات وااتضـــــــــــاات ألغراض التنمية، التي عرض فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات تقدلم 

 المساعدة بأ نها؛

ت فيه  الذا هلب  2006آ ار/مارس   27المؤرخ  60/252إلى قرار الجمعية العامة   يشااا   - 21 
نتــــائج مرللتي جنيو وتونس من القمــــة العــــالميــــة على  الجمعيــــة إلى المجلس أن لأــــــــــــــر  على متــــابعــــة 

 المنظومة؛ نطاق

، إلى مواصـــــــــلة موافاة  70/125إلى أن الجمعية العامة دعت، في قرارها    يشاااااا    ي ااااااا - 22 
وـية المتعلقـة بتنفيـذ نتـائج القمـة العـالميـة، عن هريق اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم المجلس ـبالتقـارير الســــــــــــــن 

النحو المنضــــــــــــــوص عليــــه في قرار   ــديــــد دور اللجنــــة، على  جــ والتكنولوجيــــا ألغراض التنميــــة، ويؤكــــد من 
ــيق المعنية بالمتابعة على نطاق2006/46 المجلس ــاعدة إلى المجلس باعت اره جهة التنســــــــ   ، في تقدلم المســــــــ

 المنظومة، وقخاصة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية وتقييمه؛

بجميع الدول أن تتخذ، في إهار بناء مجتمع المعلومات، خطوات لتفادا اتخا  أا   يه ب - 23 
ــة الـــدولي وميثـــاق األمم المتحـــدة ويعوق تحقيق التنميـــة ااقتضـــــــــــــــــادلـ   تـــدبير انفرادا ا يتوافق مع القـــانون 

وااجتما،ية لســــــــ ان البلدان المتضــــــــررة بضــــــــورة تامة وتحســــــــين ألوالهم، ولالمتناع عن اتخا  أا تدبير من 
 القبي ؛ هذا

ــ  ة الهاتف المحمول واإلنترنت العريض  ي حب - 24  ــريع في إم انية الرق  بأــــ ب ون النمو الســــ
ة من ســــ ان العالم كانوا لعيأــــون في المائ  95النطاق قد ازداد بضــــورة أ بر خالل الجائحة، لدرجة أن نســــ ة 

في أما ن تضـــــــــ  إليها خدمة الرق  المتنق  بأـــــــــ  ة من الأـــــــــ  ات العريضـــــــــة النطاق، وأن   2021في عام 
في المائة من ســـــ ان العالم كانوا لســـــتخدمون اإلنترنت، انســـــجاما مع أهدا  القمة   63باليين نســـــمة أو   4,9

خدمات والتطبيقات اإللكترونية والجوالة في مجاات الضــــــــحة  العالمية؛ وتتع ز قيمة هذا التقدم باســــــــتحداو ال
وال راعـة والتعليم واألعمـال التجـاريـة والخـدمـات اإلنمـائيـة والمـاليـة والح وميـة والمأـــــــــــــــاركـة المـدنيـة والخـدمـات  

 المتعلقة بالمعامالت، األمر الذا يوفر إم انات هائلة لتطوير مجتمع المعلومات؛

المعلومات وااتضــــاات غير متالة بتكلفة ميســــورة   تأن تكنولوجيا  يالحظ مع بالغ القلق - 25 
المعلومـات   تللعـديـد من البلـدان النـاميـة وأن ا مـال المعقودة على العلم والتكنولوجيـا، بمـا في  لـن تكنولوجيـا

يها وااتضــاات، لم لجد بعد معظم الفقراء ســبيال إلى تحليقها، ويأــدد على ضــرورة تســخير التكنولوجيا، بما ف
المعلومـات وااتضـــــــــــــــاات، وتع ي  مهـارات اإللمـام بـالتكنولوجيـا الرقميـة على نحو فعـال لســــــــــــــد    تتكنولوجيـا

 الفجوتين الرقمية والمعرفية؛

https://undocs.org/ar/A/RES/60/252
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المعلومات وااتضــاات تتيح فرصــا جديدة وتطرف تحدلات جديدة،  تب ن تكنولوجيا يساال  - 26 
تواجههـا البلـدان النـاميـة في الحضــــــــــــــول على وقـ ن هنـاج ضــــــــــــــرورة ملحـة للتضـــــــــــــــدا للعل ـات الكبر  التي  

التكنولوجيات الجديدة، من قبي  عدم توفر بيئة مؤاتية وعدم كفالة الموارد والهيا   األســاســية والتعليم والقدرات  
وااســــتثمار والتراب  والمســــائ  المتضــــلة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتدفقها، ويهي  في هذا الضــــدد بجميع 

ــلح ــحاب المضــــــ ــاللية،  أصــــــ ــيما أق  البلدان نموا والبلدان غير الســــــ ة توفير موارد كافية للبلدان النامية، وا ســــــ
وتع ي  بناء قدراتها ونق  التكنولوجيا والمعار  إليها، و لن من أج  إلجاد مجتمع متم ن رقميا واقتضــاد لقوم 

 على المعرفة؛

النطاق العريض، وقخاصـة في   بالنمو السـريع في الوصـول إلى الأـ  ات  ات يسال   ي اا - 27 
البلدان المتقدمة النمو، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى التضـــــــــدا للفجوات الرقمية المت ايدة في مجاات توافر 
هذه الأــ  ات والقدرة على تحم  تكاليفها وجودة الوصــول إليها واســتخدامها داخ  البلدان المرتفعة والمتوســطة  

ر  وفي ما بينها، مع التركي  بوجه خاص على دعم أق  البلدان نموا والدول  والمنخفضة الدخ  والمناهق األخ
 الج رية الضغيرة النامية والقارة األفريلية؛

ــات    يسااااال   ذل  - 28  ــودها األجه ة المحمولة والمنضــــــ ــاات تســــــ ب ن اانتقال إلى بيئة لالتضــــــ
التي يت عها مأـــــغلو الأـــــ  ات في تســـــيير والخدمات الرقمية الناشـــــئة ل حد و تغييرات كبيرة في نما ج األعمال 

أعمـالهـا وـق ن  ـلن يتطـل  إعـادة تفكير جـذرـية في الطرق التي لســــــــــــــتخـدم بهـا األفراد والمجتمعـات الأــــــــــــــ  ـات 
 واألجه ة وفي ااستراتيجيات الح ومية وفي سب  استخدام ش  ات ااتضاات لتحقيق أهدا  التنمية؛

اتضــــــــــاات وتطبيقاتها ا ت ال غير متالة أو غير المعلومات وا تب ن تكنولوجيا يسااااااال  - 29 
ميسـورة التكلفة لغالبية السـ ان في العديد من البلدان النامية، وقخاصـة لمن لعيأـون في المناهق الري ية، رغم  

    التطورات والتحسن الملحو  في بعض النوالي؛

رقمية والفجوة المعرفية ب ن عدد مســـتخدمي اإلنترنت في ت ايد، وق ن الفجوة ال  يساال   ي ااا - 30 
تتحوان ألضــا في بعض الحاات من ليث هابعهما من فجوة في إم انية توفر اإلنترنت إلى فجوة في نو،ية  
ــول عليها والفائدة التي لم ن أن  ــتخدمين الحضـ ــول إلى اإلنترنت والمعلومات والمهارات التي لم ن للمسـ الوصـ

ــرورة من  ــدد بضـــ ــلوم في هذا الضـــ ــتخدام تكنولوجيالجنوها منها، ويســـ ــاات   تح األولوية اســـ المعلومات وااتضـــ
بات اع نهج ابتكارية، بما فيها النهج القائمة على تعدد أصـحاب المضـلحة، في إهار اسـتراتيجيات التنمية على 

 الضعيدين الوهني واإلقليمي؛

على األهمية الحيوية للتعدد اللغوا والمحتو  المحلي في مجتمع  ،في هذا الضـــدد  ،يشاادد - 31 
المعلومات، ويحث جميع أصحاب المضلحة على تأجيع إنأاء مضمون ترقوا وثقافي وعلمي على اإلنترنت 
وتأـــجيع الوصـــول إليه، من أج  تع ي  جودة الوصـــول إلى اإلنترنت والت  د من أن جميع الأـــعوب والثقافات  

 عبير عن نفسها والوصول إلى اإلنترنت ب   اللغات، بما فيها لغات الأعوب األصلية؛قادرة على الت 

ب همية بناء القدرات ال أـرية وتهيئة بيئة مؤاتية وانأـاء  ي   أسـاسـي مرن في مجال    يسال  - 32 
تكنولوجيا المعلومات وااتضـــاات، فضـــال عن تع ي  الأـــرا ات بين أصـــحاب المضـــلحة المتعددين ومســـاعدة 
البلدان في ما تبذله من جهود من أج  تع ي  الدور التم يني الذا تؤدله تكنولوجيا المعلومات وااتضـــــــــــاات  

 لتحقيق أهدا  التنمية المستدامة؛
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على مواصــــــلة التركي  على تحقيق أقضــــــى قدر من الم اســــــ  اإلنمائية من التجارة   يحث - 33 
جميع، التي توفر نهجا جديدا لتنمية التجارة من خالل الم ادات  اإللكترونية، عبر م ادرة التجارة اإللكترونية لل

اإللكترونية عن هريق تم ين البلدان النامية من أن تجد بســــــــهولة أ بر الطريقةه الضــــــــحيحة للتعام  مع توريد  
ــتعداد للتجارة اإللكترونية وعن هريق تم ين الجهات   المســـــــــاعدة التقنية من أج  بناء القدرات في مجال ااســـــــ

 لمانحة من تكوين صورة واضحة عن البرامج التي لم نها أن تمولها؛ا

في هذا الضــدد ب ن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أهلق ونفوذ عمليات التقييم   يساال  - 34 
ــتعداد أق  البلدان نموا للتجارة اإللكترونية بالتعاون مع جهات مانحة ومنظمات أخر ،   ــتو  اســــــ ــريع لمســــــ الســــــ

ــارة اإللكترونيـــة في أقـــ   لغرض الت  ــا يتعلق بتســــــــــــــخير التجـ ــاثلـــة فيمـ ــدلـــات المـ ــالـــة والتحـ ــالفرص المتـ ــة بـ و،يـ
 نموا؛ البلدان

الضادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة    2021بتقرير ااقتضاد الرقمي لعام    يح ط علما - 35 
قيق أقضـــــى قدر من م اســــ   والتنمية، والذا لحل  دور تدفقات البيانات عبر الحدود ألغراض التنمية في تح

 التنمية المنضفة، مع التقلي  إلى أدنى لد من مخاهر وآثار التج ئة المحتملة في الفضاء الرقمي؛

بانعقاد الدورة الخامســـــــــة لفريق الخبراء الح ومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية  ي حب - 36 
 ؛2022أبري  /نيسان 29إلى  27وااقتضاد الرقمي في جنيو في الفترة من 

ـبالتقرير العـالمي األخير للجـنة النطـاق العريض المعنـية ـبالتنمـية المســـــــــــــــتدامـة   يح ط علماا - 37 
: النهج المتمحورة لول اإلنســان من أج  تعميم تقنية النطاق  2021لالة تقنية النطاق العريض لعام  المعنون  
لعريض بذلها لتع ي  الدعوة على مســـــتو  ، ويالل  مع ااهتمام الجهود التي تواصـــــ  لجنة النطاق االعريض

رفيع من أج  تهيئة بيئة مؤاتية للحضـول على خدمة الرق  بالنطاق العريض بطريقة ميسـورة التكلفة وموثوقة، 
ــرا ات بين القطاعين  ــع خط  وهنية للرق  بالنطاق العريض واقامة شـ ــوص عن هريق وضـ وعلى وجه الخضـ

التي تنطوا عليهـا خطـة التنميـة بـالقوة المنـاســــــــــــــ ـة إللـداو أثر العـام والخـاص لكفـالـة التضـــــــــــــــدا للتحـدلـات  
 وقالتعاون مع جميع أصحاب المضلحة؛

ــتدامة أهدا  عام   يشااااااا   - 38    2025إلى إعالن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المســــــــ
ال الغ   لدعم ”رق  النضــــــف ا خر“ والمســــــاعدة في الرق  الأــــــ  ي لســــــ ان العالم غير الموصــــــولين باإلنترنت

 باليين نسمة؛ 3,8عددهم 

ب ن ااقتضــاد الرقمي والتكنولوجيات الناشــئة تنطوا على إم انات هائلة تم و نها من   يساال  - 39 
 تحقيق الخير ااجتماعي وتنفيذ نتائج القمة العالمية وتحقيق أهدا  التنمية المستدامة؛

م المتحدة، التي تدعم تنفيذ مســارات  بالم ادرات العديدة التي اتخذتها مؤســســات األم ي حب - 40 
 عم  القمة العالمية، ويأجع جميع ميسرا مسارات العم  على مواصلة العم  من أج  تنفيذ هذه المسارات؛

بعم  برنامج المعلومات للجميع التابع لمنظمة األمم المتحدة للترقية والعلم   ي حب  ي اااااااااا - 41 
عضـاء في صـوغ سـياسـات تسـد الفجوة الرقمية وتضـمن اإلنضـا   والثقافة، الذا يهد  إلى مسـاعدة الدول األ

في مجتمعــات المعرفــة، ويرلــ  كــذلــن بتنظيم األســــــــــــــبوع العــالمي للــدرالــة اإلعالميــة والمعلومــاتيــة، في الفترة  
 تأرين األول/أ توقر من ك  عام؛ 31إلى  24 من
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والعلم والثقافة الخاصة   ، في هذا الضـدد، بتوصـية منظمة األمم المتحدة للترقيةيح ط علما - 42 
 ؛( 7) 2021تأرين الثاني/نوفمبر   23ب خالقيات الذكاء ااصطناعي، المعتمدة في 

ــين في دبي،   يسااااال  - 43  ــاات، بما في  لن عقد مؤتمر المفوضـــــ بعم  ااتحاد الدولي لالتضـــــ
، الذا 2018ي/نوفمبر  تأــرين الثان   16تأــرين األول/أ توقر إلى  29اإلمارات العرقية المتحدة، في الفترة من 

أ د فيه األعضـــــــاء من جديد على الت امهم بالر ية المأـــــــتركة لعالم متراب ، ويرل  بالعم  الذا قام به لدعم 
نأــــر الأــــ  ات الالســــلكية العريضــــة النطاق في البلدان النامية، بما في  لن تدري  الخبراء المحليين، ويتطلع 

ال ــارســــــــــــــــــت في  بوخـــ في  المفوضــــــــــــــين  مؤتمر  ــد  عقـــ إلى    26فترة من  إلى  تأــــــــــــــرين    14أيلول/ســــــــــــــبتمبر 
 ؛2022 األول/أ توقر

عقد المحف  العالمي السـادس للسـياسـات المتعلقة بااتضـاات/تكنولوجيا المعلومات  يالحظ - 44 
 ؛2021كانون األول/دلسمبر  18إلى  16وااتضاات الذا نظمه ااتحاد الدولي لالتضاات في الفترة من 

د الجمعيـة العـالميـة لتقييس ااتضـــــــــــــــاات التي نظمهـا ااتحـاد الـدولي عقـ  يالحظ  ي اااااااااا - 45 
 ؛2022آ ار/مارس  9إلى  1لالتضاات في جنيو في الفترة من 

ــلكية الذا نظمه    يالحظ  ذل  - 46  ــلكية والالســـــ عقد المؤتمر العالمي لتطوير ااتضـــــــاات الســـــ
 ؛2022ل يران/يونيه  16إلى  6ااتحاد الدولي لالتضاات في كيغالي في الفترة من 

انعقاد الندوة العالمية الثامنة عأـــــــــــــرة المعنية بمؤشـــــــــــــرات ااتضـــــــــــــاات/تكنولوجيا   يالحظ - 47 
 ؛2023المعلومات وااتضاات التي ستعقد في عام 

بعم  منظمة األغذلة وال راعة لألمم المتحدة لتع ي  تعميم التكنولوجيا الرقمية والبنى    يسل  - 48 
 ليا وغيرها من المناهق دعمًا للحد من الفقر ولألمن الغذائي؛التحتية للبيانات والتكنولوجيا الرقمية في أفري 

 بعم  منظمة العم  الدولية بأ ن أثر التغير التكنولوجي على الوظائف؛يسل   ي ا  - 49 

ــد العالمي لخدمات الضـــــحة اإللكترونية التابع لمنظمة الضـــــحة    يسااال   ذل  - 50  بعم  المرصـــ
التي لم ن بها اســـــتخدام التقنيات المتنقلة في مجال الضـــــحة، وتقدلم   العالمية، بما في  لن نظره في الطريقة

الخدمات الضـــــحية من ب عد، والســـــجالت الضـــــحية اإللكترونية والتعلم اإللكتروني أن تســـــهم في تحقيق أهدا   
 التغطية الضحية للجميع؛

ــتراتيجيته ايسااال    - 51  لرقمية، التي بعم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما في  لن نأـــــر اســـ
 تهد  إلى تطبيق إم انات التكنولوجيا الرقمية من أج  دعم تحقيق أهدا  التنمية المستدامة؛

إلى نأـر اسـتراتيجية األمين العام بأـ ن التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بالكي ية التي   يشا   - 52 
،  2030تعجي  بتحقيق خطة عام  ســــــــــتدعم بها منظومة األمم المتحدة اســــــــــتخدام هذه التكنولوجيات الجديدة لل

وتيســــــــــــــير توا مهــا مع الليم الم رســـــــــــــــة في الميثــاق، واإلعالن العــالمي لحقوق اإلنســـــــــــــــان، وقواعـد ومعــايير 
 الدولي؛ القانون 

 __________ 

الثـاني/   تأــــــــــــــرين  24-9ســــــــــــــجالت المؤتمر العـام، الـدورة الحـادلـة واألرقعون، بـاريس،  منظمـة األمم المتحـدة للترقيـة والعلم والثقـافـة،   (7) 
 ، الملحق السابع.القرارات، المجلد األول، 2021 نوفمبر
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االت ام بتسخير اإلم انات التي تتمتع بها تكنولوجيات المعلومات وااتضاات    تأك د يك ر - 53 
  اإلنمائية المتفق عليها دوليا، وتالل  في الوقت نفســــــــــــه أن هذه وســــــــــــائر األهدا 2030لتحقيق خطة عام 

التكنولوجيات لم ن أن تسرع من وتيرة التقدم في أهدا  التنمية المستدامة الـــــس عة عأر جميعها، وتحث بناء 
ة على  لن جميع الح ومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية واألوســام التقنية واأل ادلمي 

وجميع الجهات المعنية األخر  صــال ة المضــلحة على إدماج تكنولوجيات المعلومات وااتضــاات في الن ه ج 
التي تعم  بها لتنفيذ أهدا  التنمية المســـــتدامة، وتطل  إلى كيانات منظومة األمم المتحدة التي تقوم بتيســـــير 

مجال اإلبالغ وخط  عملها من أج     مســــــــارات العم  المنبثقة عن القمة العالمية أن تســــــــتعرض خططها في
 ؛2030دعم تنفيذ خطة عام 

أنه بينما الفجوة الرقمية بين الجنســـــــــــــين تضـــــــــــــيق على المســـــــــــــتو    يالحظ مع بالغ القلق - 54 
في المائة من الرجال، ا   62في المائة من النســــاء اإلنترنت لاليا مقارنة بنســــ ة  57العالمي، ليث تســــتخدم 

ــة رقميــ  ا في العــديــد من أفقر البلــدان لول العــالم، ويوجــه اانت ــاه إلى الفجوة الرقميــة بين  ت ال المرأة مهمأـــــــــــــ
المعلومات وااتضـاات واسـتخدامها   تت ال قائمة ضـمن دائرة لضـول المرأة على تكنولوجيا الجنسـين، التي ا

ــادلة وااجتما،ية األخر ، وت  ــيا مع الهد   في مجاات منها التعليم والعمالة ومجاات التنمية ااقتضــــــ  5مأــــــ
من أهدا  التنمية المســـــــتدامة المتعلق بتحقيق المســـــــاواة بين الجنســـــــين وتم ين ك  النســـــــاء والفتيات، ويهي  
بالدول األعضـاء أن تتخذ جميع التدابير المناسـ ة، ا سـيما من خالل اسـتحداو تع ي ات كبيرة لتثليو النسـاء 

ات ومأاركتهن في هذه التكنولوجيا على سبي  ااستعمال  المعلومات وااتضا توالفتيات في مجال تكنولوجيا
 والعم  وريادة األعمال واابتكار والليادة في إنتاج المحتو ؛

ــين، ومنها اليوم الدولي  يالحظ - 55  ــد الفجوة الرقمية بين الجنسـ الم ادرات العديدة الهادفة إلى سـ
اد الدولي لالتضـــاات(، واهالق الأـــرا ة العالمية للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وااتضـــاات )ااتح

من أج  المســـــاواة بين الجنســـــين في العضـــــر الرقمي، وجوائ  المســـــاواة في مجال التكنولوجيا )ااتحاد الدولي 
ــ  ة التجارة اإللكترونية للمرأة   ــين وتم ين المرأة(، وشــــــ ــاواة بين الجنســــــ ــاات وهيئة األمم المتحدة للمســــــ لالتضــــــ

المتحدة للتجارة والتنمية(، ومؤشـــرات مراعاة المســـاواة بين الجنســـين في وســـائ  اإلعالم )منظمة  )مؤتمر األمم 
ــية )منظمة األمم المتحدة للترقية والعلم  ــفحة الرئيســـــــ ــاء على الضـــــــ األمم المتحدة للترقية والعلم والثقافة(، ونســـــــ

ائ  اإلعالم )منظمة األمم المتحدة  والثقافة(، والدراســــة ااســــتقضــــائية العالمية بأــــ ن المســــائ  الجنســــانية ووســــ 
للترقيـة والعلم والثقـافـة(، والفريق العـامـ  التـابع للجنـة النطـاق العريض والمعني بـالنطـاق العريض والمســـــــــــــــائـ   
الجنســــانية، ومنتد  أفضــــ  الممارســــات المعني بالمســــائ  الجنســــانية والوصــــول التابع لمنتد  إدارة اإلنترنت،  

القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأــــــ ن المســــــائ  الجنســــــانية، وعم  البنن   والعم  المضــــــطلع به في منتد 
ــاء والفتـيات في مجـال تكنولوجـيا المعلومـات    تالـدولي في عـدد من البلـدان على تع ي  الفرص المـتالـة للنســــــــــــ

 وااتضاات، إضافة إلى عم  العديد من أصحاب المضلحة ا خرين بأ ن هذه المس لة؛

االت ام بــإيالء اهتمــام خــاص بــالتحــدلــات الفريــدة والنــاشــــــــــــــئــة في مجــال    يؤ ااد من جااديااد - 56 
تكنولوجيا المعلومات وااتضــاات التي تواجه جميع البلدان، ا ســيما البلدان النامية، على النحو المتوخى في  

 ؛70/125الفقرات  ات الضلة من قرار الجمعية العامة 

أنــه، رغم إرســـــــــــــــاء أســـــــــــــــاس متين لبنــاء القــدرات في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات   يالحظ - 57 
ــلة بذل   ــرورا مواصــــ ــاات في العديد من الميادين المتعلقة ببناء مجتمع المعلومات، ا ي ال من الضــــ وااتضــــ

نامية وأق  البلدان نموا، ويوجه  الجهود لمواجهة التحدلات الراهنة، ا ســــــــــــــيما التحدلات التي تواجهها البلدان ال
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اانت اه إلى الت ثير اإللجابي لتوســــــيع نطاق تنمية القدرات ليأــــــم  المؤســــــســــــات والمنظمات والكيانات المعنية 
 المعلومات وااتضاات وقإدارة اإلنترنت؛ تبالمسائ  المتضلة بتكنولوجيا

عم مســـــتدام لمواصـــــلة تع ي   بضـــــرورة التركي  على ســـــياســـــات تنمية القدرات وتقدلم د  يق  - 58 
ت ثير األنأـطة والم ادرات التي لضـطلع بها على الضـعيدين الوهني والمحلي بهد  توفير المأـورة والخدمات  

 والدعم بهد  بناء مجتمع معلومات لأم  الجميع محوره اإلنسان ويرك  على التنمية؛

كترونيات البيئية، ومسـاهمة  اسـتمرار بروز مواضـيع مسـتجدة، من قبي  تطبيقات اإلل يالحظ - 59 
المعلومــات وااتضـــــــــــــــاات في اإلنــذار الم  ر، والتخ يو من آثــار تغير المنــاخ والتكيو معهــا،   تتكنولوجيــا

وااســـــــــتجابة لحاات الكوارو، والتواصـــــــــ  عبر الأـــــــــ  ات ااجتما،ية، والتنوع الثقافي واللغوا، واســـــــــتعمال 
ات الســـــــحابية، واتالة اإلنترنت على األجه ة المحمولة وتقدلم تكنولوجيا الواقع اافتراضـــــــي والحوســـــــ ة والخدم

ــية ولرية   ــين، ولمالة الخضـــوصـ ــيبراني، والفجوة بين الجنسـ ــتخدام األجه ة المحمولة، واألمن السـ الخدمات باسـ
، ( 8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية 19و   17التعبير على النحو المعر  في المادتين  

ــاءة   ــتغالل واإلســ ــ اب، ولمايتها، من التعرض لالســ ــة األهفال والأــ ــعيفة، وقخاصــ وتم ين فئات المجتمع الضــ
 على اإلنترنت على الخضوص؛

أن الجمعـية العـامـة دعـت في الوثيقـة الخـتامـية لالســــــــــــــتعراض العـام لتنفـيذ   يؤ اد من جادياد - 60 
ــارات عم  القمة العالمية إلى أن ل عقد منتد  القمة العا ــنويامســــ ــلوم ب همية  ( 9) لمية لمجتمع المعلومات ســــ ، ويســــ

المنتد  في تع ي  التعاون والأـــــــرا ة واابتكار وت ادل الخبرات والممارســـــــات الجيدة من قب  جميع أصـــــــحاب  
 المضلحة في مجال تسخير تكنولوجيات المعلومات وااتضاات ألغراض التنمية المستدامة؛

، الذا اســتضــافه ااتحاد  2021ية لمجتمع المعلومات لعام  عقد منتد  القمة العالم يالحظ - 61 
ــارج في تنظيمه ااتحاد  ومنظمة األمم المتحدة للترقية والعلم والثقافة وقرنامج األمم  ــاات وشــــــــ الدولي لالتضــــــــ

تحـت    2021ألــار/مــايو    21إلى    17المتحــدة اإلنمــائي ومؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، في الفترة من  
ــوع ــاملة للجميع وقادرة   موضـ ــادات شـ ــاات من أج  مجتمعات واقتضـ ــخير تكنولوجيات المعلومات وااتضـ ”تسـ

على الضــــــــــمود ومســــــــــتدامة: مســــــــــارات العم  المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أج  تحقيق  
في الفترة    2022لعام  أهدا  التنمية المسـتدامة“، ويالل  ألضـا عقد منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

ــاات    2022ل يران/يونيه   3ألار/مايو إلى  30من  ــخير تكنولوجيات المعلومات وااتضـــ ــوع ”تســـ تحت موضـــ
من أج  الرفاه والأــــمول والقدرة على الضــــمود: التعاون في منتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أج   

ويالل  كذلن عملية التأـــاور المفتولة التي تهد  إلى تســـريع التقدم نحو تحقيق أهدا  التنمية المســـتدامة“، 
  فالة المأاركة الواسعة في المنتد  واإلمساج ب مامه على نطاق واسع؛

كإهار لتحديد التدابير  ( 10) ميسـرا مسـارات العم  على اسـتخدام خطة عم  جنيو يشاجع - 62 
، ويالل   2030حقيق خطة عام المعلومات وااتضـــــــــــــاات لإلســـــــــــــهام في ت  تالعملية اســـــــــــــتخدام تكنولوجيا

 __________ 

 (، المرفق.21-ألف )د 2200انظر قرار الجمعية العامة  (8) 
 .70/125انظر قرار الجمعية العامة  (9) 

 المرفق. ،A/C.2/59 انظر (10) 
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ــعتها وكاات األمم  ــتدامة لمنتد  القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي وضــــــ ــفوفة أهدا  التنمية المســــــ مضــــــ
 المتحدة؛

ميســــــــــــــرا مســــــــــــــارات عم  القمة العالمية على كفالة المواءمة الدقيقة مع خطة   يشاااااااااجع - 63 
القمـــة العـــالميـــة، وفقـــا لوالـــاتهـــا  عنـــد النظر في ااضــــــــــــــطالع بـــ عمـــال جـــديـــدة لتنفيـــ   2030 عـــام نتـــائج  ذ 

 الحالية؛ ومواردها

أهمية الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة إلى جميع أصـــــحاب المضـــــلحة من   يك ر تأك د - 64 
ــتدامة، وهلبها الموجه إلى المعلومات وااتضــــاات في ن   تأج  إدماج تكنولوجيا هج تنفيذ أهدا  التنمية المســ

ــتعرض خططها في مجال   يانات األمم المت  ــارات عم  القمة العالمية لكي تسـ ــير مسـ حدة التي تعم  على تيسـ
 ؛2030اإلبالغ وخط  عملها من أج  دعم تنفيذ خطة عام 

 
 إدارة اإلنت نت   

ضـرورة أن يتابع األمين العام، عن هريق عمليتين منفضـلتين، نتائج القمة    يؤ د من جديد - 65 
إلنترـنت، أا العملـية المتوخى منهـا تع ي  التعـاون وعقـد منـتد  إدارة اإلنترـنت، العـالمـية فيمـا يتضــــــــــــــ  ـبإدارة ا

 ويسلم ب ن العمليتين لم ن أن تكم  إلداهما األخر ؛

ــ ن  72إلى  67و  37إلى  34الفقرات     ي ااااا  يؤ د من جديد - 66  من برنامج عم  تونس بأــــ
 ؛( 11) مجتمع المعلومات

 ؛70/125من قرار الجمعية العامة  65إلى  55الفقرات يؤ د من جديد  ذل   - 67 
 

 ت زيز الت اون   

ب همية تع ي  التعاون في المســتقب  لتم ين الح ومات بقدر متســاو من ااضــطالع    يساال  - 68 
ب دوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بقضالا السياسة العامة الدولية المتضلة باإلنترنت، وليس فيما يتعلق بالأؤون 

 التقنية وشؤون التأغي  اليومية التي ا تؤثر في قضالا السياسة العامة الدولية؛

العم  الجارا الذا لضـــطلع به الفريق العام  المعني بتع ي  التعاون، الذا أنأـــ ه   يالحظ - 69 
رئيس اللجنـة المعنيـة بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة، على نحو مـا هلبتـه الجمعيـة العـامـة في  

يات بأــــــ ن كي ية المضــــــي في تنفيذ التعاون المع ز على النحو المتوخى في  ، لوضــــــع توصــــــ 70/125قرارها  
برنامج عم  تونس، ويالل  ألضــــــــا أن الفريق العام  كف  المأــــــــاركة الكاملة للح ومات وغيرها من الجهات  

 صال ة المضلحة، ا سيما من البلدان النامية، مع مراعاة جميع آرائها وخبراتها المتنوعة؛

  2016أن الفريق العام  عقد خمس جلســـــــات بين شـــــــهرا أيلول/ســـــــبتمبر    ي اااااايالحظ   - 70 
ناقش خاللها اإلســـهامات المقدمة من الدول األعضـــاء والجهات األخر  صـــال ة   2018وكانون الثاني/يناير  

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

 __________ 

 .A/60/687 انظر (11) 
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الذا يتضــــمن إشــــارات إلى النضــــوص الكاملة   ( 12) بتقرير رئيس الفريق العام   يح ط علما - 71 
لجميع المقترلات واإلســهامات، ويعرب عن امتنانه للرئيس وجميع المأــاركين الذين قدموا إســهامات وســاهموا 

 في أعمال الفريق العام ؛

يق العــامـ  في العــديـد من المجــاات وقـالتوافق الـذا بـالتقــدم الجيــد الـذا ألرزه الفر   ي حاب - 72 
يبدو أنه ظهر بأــــــــ ن بعض المســــــــائ ، رغم اســــــــتمرار وجود آراء مت اينة بأــــــــ ن عدد من القضــــــــالا األخر ،  

لعرب، في هذا الضــــدد، عن األســــف ألنه تعذر على الفريق العام  التوصــــ  إلى اتفاق لول التوصــــيات   ما
 ون المع ز على النحو المتوخى في برنامج عم  تونس؛بأ ن كي ية مواصلة تنفيذ التعا

 
 منتدى إدارة اإلنت نت   

ب همية منتد  إدارة اإلنترنت ووايته باعت اره منتد  للحوار بين أصــحاب المضــلحة    يساال  - 73 
من برنامج عم  تونس، بما في  لن المناقأــة    72المتعددين بأــ ن مســائ  شــتى، على النحو الوارد في الفقرة 

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

الــذا قررت فيــه تمــديــد والــة منتــد  إدارة    70/125إلى قرار الجمعيــة العــامــة    يشااااااااا   - 74 
سنوات أخر ، ين غي للمنتد  أن يواص  خاللها إلراز تقدم في هرائق العم  وفي مأاركة    10اإلنترنت لمدة 

 ية؛أصحاب المضلحة  وا الضلة من البلدان النام

بنأــــوء م ادرات لمنتد  إدارة اإلنترنت على الضــــعيدين الوهني واإلقليمي تتخذ في    سااال ي - 75 
مة؛  جميع المناهق وتعالج قضالا إدارة اإلنترنت التي لها أهمية وأولوية للبلد المنظم أو المنطقة المنظ 

الذا دعت فيه الجمعية العامة اللجنة المعنية   70/125إلى قرار الجمعية العامة   يشااااااا   - 76 
بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية إلى أن تولي، في إهار تقاريرها المنتظمة، ااعت ار الواج  لتنفيذ  

ت التـابع  التوصــــــــــــــيـات الواردة في تقرير الفريق العـامـ  المعني بـإدخـال تحســــــــــــــينـات على منتـد  إدارة اإلنترنـ 
 ؛( 13) للجنة

عقد ااجتماع الســـــــادس عأـــــــر لمنتد  إدارة اإلنترنت، الذا نظم في كاتوفيتســـــــه،  يالحظ - 77 
 ، تحت عنوان ”إنترنت مولد“؛2021كانون األول/دلسمبر  10إلى  6بولندا، في الفترة من 

تنفيذ    إلى عقد ااجتماع الســـــــــــــابع عأـــــــــــــر لمنتد  إدارة اإلنترنت، والى مواصـــــــــــــلة  يتطلع - 78 
ينطبق على العملية التحضـــــــيرية لالجتماع من التوصـــــــيات الواردة في تقرير الفريق العام  المعني بإدخال   ما

 تحسينات على منتد  إدارة اإلنترنت التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛

عم  منتد  إدارة اإلنترنت فيما بين  ، في هذا الســياق، بالتقدم المســتمر المحرز في ي حب - 79 
اـلدورات فيمـا يتعلق ـبالطرائق المختلفـة لرق  بليون نســــــــــــــمـة أخر  ـباإلنترـنت، واائتالفـات اـلديـنامـية، ومنـتدـلات 
أفضـ  الممارسـات وتم ينهم من الوصـول إليها، وقالمسـاهمات التي تقدمها المنتدلات الوهنية واإلقليمية إلدارة  

 اإلنترنت؛

 __________ 

 .E/CN.16/2018/CRP.3 انظر (12) 
 (13) A/67/65-E/2012/48  وA/67/65/Corr.1-E/2012/48/Corr.1. 
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 ي قدما س   الم    

ب يــانــات األمم المتحــدة مواصــــــــــــــلــة التعــاون الفعــال في تنفيــذ نتــائج القمــة العــالميــة    يه اب - 80 
ومتابعتها عن هريق منظومة األمم المتحدة، واتخا  الخطوات الالزمة إلقامة مجتمع معلومات لأــــــم  الجميع 

حقيق األهدا  اإلنمائية المتفق عليها محوره اإلنســـان ويرك  على التنمية واالت ام بذلن، والليام بدور محف  لت 
 ؛2030دوليا، بما فيها األهدا  الواردة في خطة عام 

بجميع أصــحاب المضــلحة مواصــلة إيالء ااهتمام، على ســبي  األولوية، لهد  سـد    يه ب - 81 
الفجوات الرقمية، بمختلف أشـــــ الها، وتنفيذ اســـــتراتيجيات ســـــليمة تســـــهم في تطوير الح ومة اإللكترونية، وفي  

اات،  مواصــــــــلة التركي  على ســــــــياســــــــات وتطبيقات مرا،ية للفقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وااتضــــــــ 
في  لن إتالة الوصـــول إلى شـــ  ات النطاق العريض الموثوق بها والميســـورة التكلفة على مســـتو  القاعدة  بما

ــييق الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها من أج  بناء  ــاركية، بهد  تضــــ الأــــــعبية، بطرق منها النما ج التأــــ
 مجتمعات المعلومات والمعرفة؛

على إيالء األولوية اســــتحداو نهج ابتكارية تحف  إتالة  جميع أصــــحاب المضــــلحة   يحث - 82 
ــتعمال خدمات النطاق   ــورة في البلدان النامية، واســــــ ــية للنطاق العريض للجميع بتكلفة ميســــــ ــاســــــ الهيا   األســــــ
العريض المناســـــــــــ ة لضـــــــــــمان تطوير مجتمع معلومات لأـــــــــــم  الجميع محوره اإلنســـــــــــان ويرك  على التنمية 

 إلى أدنى لد؛ولتضييق الفجوات الرقمية 

ــتثمار وتع ي    يه ب - 83  ــاتية مواتية لالســ ــياســ ــلحة تهيئة بيئة ســ ــال ة المضــ بجميع الجهات صــ
التعاون والأــرا ة بين القطاعين العام والخاص من أج  ااســتثمار المســتدام في الهيا   األســاســية لتكنولوجيا 

ــاات، وتطبيقاتها وخدماتها، والمحتو ، والمهارا ــمان إم انية المعلومات وااتضــــــــ ت الرقمية، و لن بهد  ضــــــــ
 ااتضال اإللكتروني الفعال الالزم لتع ي  أهدا  التنمية المستدامة؛

بالمنظمات الدولية واإلقليمية أن تواصــــ  بانتظام تقييم مد  وصــــول الدول الأــــام     يه ب - 84 
متكافئة لنمو قطاعات   المعلومات وااتضــــــــــــاات وتقدلم تقارير عن  لن، بهد  إتالة فرص تإلى تكنولوجيا

 تكنولوجيا المعلومات وااتضاات في البلدان النامية؛

جميع البلــدان على بــذل جهود ملموســــــــــــــــة للوفــاء بــالت امــاتهــا بموجــ  خطــة عمــ     يحااث - 85 
 ؛( 14) أبابا الضادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتموي  التنمية أدلس

لومات وااتضـــــــاات في نســـــــق بيانات مفتولة  أهمية مؤشـــــــرات تكنولوجيا المع  يك ر تأك د - 86 
  داة رصــد وتقييم للياس الفجوة الرقمية بين البلدان وداخ  المجتمعات لســترشــد بها صــانعو القرار لد  وضــع  
السـياسـات العامة وااسـتراتيجيات المتعلقة بالتنمية ااجتما،ية والثقافية وااقتضـادلة، ويأـدد على أهمية توليد  

ا ت حدَّو بانتظام والمواءمة بينها، ويأـــدد على أهمية البيانات المضـــنفة لســـ  نوع الجنس  مؤشـــرات موثوق به
 للمساهمة في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

تـــدعم تعميم وقيــــاس أهـــدا    يق  - 87  بـــ هميــــة دور أدوات الليــــاس والرصـــــــــــــــــد الرقميــــة التي 
 المستدامة؛ التنمية

 __________ 

 ، المرفق.69/313قرار الجمعية العامة  (14) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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ــ  ا  يك ر تأك د - 88  ــليم أهمية ت ادل أفضـ ــتويات، ويأـــجع، مع التسـ ــات على جميع المسـ لممارسـ
بالمسـتو  الممتاز لتنفيذ المأـاريع والم ادرات التي تع ز أهدا  القمة العالمية، جميعه أصـحاب المضـلحة على 
تســـــمية مأـــــاريعهم للمأـــــاركة في مســـــابقة جائ ة القمة العالمية الســـــنوية كج ء ا يتج أ من عملية التقييم للقمة  

 ويحي  علما في الوقت  اته بالتقرير عن التجارب الناجحة في إهار القمة العالمية؛ العالمية،

بمؤســــــــــــــســــــــــــــات األمم المتحـدة وغيرها من المنظمـات والمنـتدلات  ات الضـــــــــــــــلة أن   يه اب - 89 
تســــــتعرض، وفقا لنتائج القمة العالمية، المنهجيات الموضــــــوعة لمؤشــــــرات تكنولوجيا المعلومات وااتضــــــاات  

 رية، آخذة في اعت ارها اختال  مستويات التنمية والظرو  الوهنية، ومن ثم فإنه:بضورة دو 

ــلة   )أ(  ــية للبيانات  ات الضــــــ ــاســــــ ــع  يا   أســــــ ــاء على تطوير ووضــــــ ــجع الدول األعضــــــ لأــــــ
المعلومات وااتضـــــــــاات على الضـــــــــعيد الوهني، وت ادل المعلومات بأـــــــــ ن دراســـــــــات الحاات   تبتكنولوجيا

 لتعاون مع البلدان األخر  في إهار برامج الت ادل في مجال بناء القدرات؛اإلفرادلة القطرية، وا

لأـــجع مؤســـســـات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتدلات  ات الضـــلة على تقييم  )ب( 
 المعلومات وااتضاات في التنمية المستدامة؛ تأثر تكنولوجيا

استخدام تكنولوجيا المعلومات وااتضاات  يالل  مع التقدير عم  الأرا ة المعنية بلياس   )ج( 
التي توفر معلومات عن ااتجاهات واإللضــــــاءات الحديثة   قياس التطور الرقميألغراض التنمية، وســــــلســــــلة 

المعلومات وااتضــــــــــــــاات والقدرة على تحم  تكلفتها وتطور مجتمعات    تبأــــــــــــــ ن الوصــــــــــــــول إلى تكنولوجيا
 م، بما في  لن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات وااتضاات؛المعلومات والمعرفة في جميع أنحاء العال

لأــــــجع الأــــــرا ة المعنية بلياس تكنولوجيا المعلومات وااتضــــــاات ألغراض التنمية على  )د( 
ــاات   ــاءات تكنولوجيا المعلومات وااتضـ ــ ن إلضـ ــلة بأـ ــائية  ات الضـ ــلة متابعة مقررات اللجنة اإللضـ مواصـ

ة الجودة ولسـنة التوقيت في مجال تكنولوجيا المعلومات وااتضـاات وتسـخير ألغراض إنتاج إلضـاءات عالي 
 الفوائد المم ن جنيها من استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإللضاءات الرسمية؛

المجتمعه الدولي إلى تقدلم تبرعات للضـندوق ااسـتئماني الخاص الذا أنأـ ه مؤتمر   يدعو - 90 
مية لدعم أعمال ااســـــــــــتعراض والتقييم التي تقوم بها اللجنة المعنية بتســـــــــــخير العلم األمم المتحدة للتجارة والتن 

والتكنولوجيـا ألغراض التنميـة فيمـا يتعلق بمتـابعـة نتـائج القمـة العـالميـة، منووهـا في الوقـت نفســـــــــــــــه مع التقـدير 
 الضندوق؛بالدعم المالي المقدم من ل ومات سويسرا وفنلندا والوالات المتحدة األمري ية لهذا 

بــ ن تعقـــد الجمعيـــة في    70/125إلى ااقتراف الوارد في قرار الجمعيـــة العـــامــة    يشااااااااا   - 91 
اجتماعا رفيع المســــتو  بأــــ ن ااســــتعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية، ويدعو رئيس اللجنة   2025 عام

بتسـخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أن لقدم إلى اللجنة في دورتها السـنوية السـادسـة والعأـرين، المعنية 
بالتأــــاور مع الدول األعضــــاء وكيانات األمم المتحدة المعنية األخر ، مأــــروعا لخريطة هريق تبين الخطوم  

 العريضة لألعمال التحضيرية لمساهمة اللجنة في ااستعراض العام؛

بتقرير األمين العام وقالمناقأـــــة التي أجرتها بأـــــ نه اللجنة المعنية   مع التقدي   يح ط علما - 92 
ــلم بالدور الذا تؤدله اللجنة   بتســــخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية في دورتها الخامســــة والعأــــرين، ويســ

 بوصفها جهة التنسيق في متابعة نتائج القمة العالمية على نطاق المنظومة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
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على أهمية النهوض بتهيئة مجتمع معلومات شام  للجميع، مع إيالء اهتمام خاص    يشادد - 93 
ــة ـبالبـلدان الـنامـية وااعتـ ارات  ــد الفجوة الرقمـية وفجوة النطـاق العريض، مع مراعـاة ااعتـ ارات الخـاصــــــــــــ لســــــــــــ

 الجنسانية والثقافية والمتعلقة بالأ اب وغيرهم من الفئات الناقضة التمثي ؛

إلى مواصــــــــــــلة الحوار والعم  لتحقيق تعاون مع ز على النحو المتوخى في برنامج   يدعو - 94 
 عم  تونس؛

على المناقأــــات الجارية بأــــ ن تقرير األمين العام المعنون ”خريطة هريق    يساالط ال ااو  - 95 
ــا الم ــام المعنون ”خطتنـ ــات الواردة في تقرير األمين العـ ــاون الرقمي“ وعلى المقترلـ ــ  التعـ ــة“  من أجـ أــــــــــــــتركـ

بخضـــوص القمة العالمية، ويدعو في هذا الضـــدد إلى إجراء م يد من المأـــاورات الأـــفافة والأـــاملة مع الدول  
األعضــــــــاء وجميع الجهات المعنية صــــــــال ة المضــــــــلحة بأــــــــ ن ســــــــب  المضــــــــي قدما، بما يتســــــــق مع نتائج  

 العالمية؛ القمة

عنـية بتســــــــــــــخير العلم والتكنولوجـيا إلى األمين العـام أن لـقدم ســــــــــــــنوـيا إلى اللجـنة الم  يطلاب - 96 
ألغراض التنمية تقريرا عن تنفيذ التوصـــيات الواردة في هذا القرار وفي قرارات المجلس األخر  المتعلقة بتقييم 

 التقدم المحرز كما ونوعا في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها.
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