األمــم املتحـدة

A/RES/70/184
Distr.: General
4 February 2016

اجلمعية العامة
الدورة السبعون
البند  17من جدول األعمال

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  22كانون األول/ديسمرب 2015
]بناء على تقرير اللجنة الثانية

([)A/70/469

 - 184 /70تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييييير إىل قراراهتـــــا  183/56املـــ ـ ر  21كـــــانون األول/ديســـــمرب ،2001
و  238/57املــــ ـ ر  20كــــــانون األول/ديســــــمرب  ،2002و  270/57بــــــاء املــــ ـ ر
 23حزيران/يونيـــــه  ،2003و  220/59املـــــ ر  22كـــــانون األول/ديســـــمرب ،2004
و  252/60املــــــــ ر  27آذار/مــــــــار  ،2006و  182/62املــــــــ ر  19كــــــــانون
األول/ديســـــــمرب  ،2007و  202/63املـــــــ ر  19كـــــــانون األول/ديســـــــمرب ،2008
و  187/64املــ ر  21كـــانون األول/ديســـمرب  ،2009و  141/65املــ ر  20كـــانون
األول/ديســـــــمرب  ،2010و  184/66املـــــــ ر  22كـــــــانون األول/ديســـــــمرب ،2011
و  195/67املــ ر  21كـــانون األول/ديســـمرب  ،2012و  198/68املــ ر  20كـــانون
األول/ديسمرب  ،2013و  204/69امل ر  19كانون األول/ديسمرب ،2014
وإذ تشيير ضي ييا إىل قــرارات اسلــق االقتصــادت واالجتمــاع  46/2006املــ ر
 28متوز/يوليـــه  ،2006و  3/2008املـ ـ ر  18متوز/يوليـــه  ،2008و  7/2009املـ ـ ر
 24متوز/يوليــه  ،2009و  2/2010امل ـ ر  19متوز/يوليــه  ،2010و  16/2011امل ـ ر
 26متوز/يوليـــه  ،2011و  5/2012املـ ـ ر  24متوز/يوليـــه  ،2012و  9/2013املـ ـ ر
 22متوز/يوليه  ،2013و  27/2014امل ر  16متوز/يوليه  ،2014وإذ حتـي علمـا باـرار
اسلق  26/2015امل ر  22متوز/يوليه  2015املتعلق بتايـيم التاـد ارـرز يف تنذيـذ نتـا
الامة العاملية ستمع املعلومات ومتابعتها،
وإذ تؤكيي ميي ج ييي قرارهـــا  1/70املــ ر  25أيلول/ســـبتمرب  ،2015املعنـــون
”حتويــع عاملنــاة الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،“2030الــذت اعتمــدت فيــه جمموعــة مــن
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األهدا والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى املتعلاـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـر تركـز علـ
النا وتذض إىل التحول ،وتعيد تأكيد التزامها بالعمع دون كلع من أجع تنذيذ هـذ اطلـة
بالكامع حبلـول عـا  ،2030وإدراكهـا أن الاضـاء علـ الذاـر ميـع وـور وأبعـاد  ،مبـا يف
ذلك الذار املدقع ،هو أكرب حتد يواجهه العـا ورـر ال غـ عنـه لتحايـق التنميـة املسـتدامة،
والتزامها بتحايق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة  -االقتصادت واالجتمـاع والبييـ  -علـ
حنو متوازن ومتكامع ،وباالستناد إىل اإلجنازات الر حتاات يف إطار األهدا اإلمنا ية لأللذيـة
والسع إىل استكمال ما ينذذ من تلك األهدا ،
وإذ تعي ضي ا تأكيي قرارهـا  313/69املـ ر  27متوز/يوليـه  2015بشـأن الـة
عمع أديق أبابا الصادرة عن امل متر الدويل الثالث لتمويع التنمية ،الر تشـكع جـزءا ال يتجـزأ
مــن الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030وتــدعمُها وتكملُهــا وتســاعد عل ـ توضــي ســيا
غاياهتا املتصلة بوسـا ع التنذيـذ مـن اـالل سياسـات وإجـراءات عمليـة ،وتعيـد تأكيـد االلتـزا
السياس الاوت بالتصدت لتحـدت التمويـع وهتييـة بييـة م اتيـة علـ ييـع املسـتويات لتحايـق
التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن عل الصعيد العامل ،
وإذ تشر كذلك إىل قرارها  302/68املـ ر  31متوز/يوليـه  2014بشـأن طرا ـق
اســتعراض اجلمعيــة العامــة الشــامع لتنذيــذ نتــا الامــة العامليــة ستمــع املعلومــات ،وإذ ترح ـ
باالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املتعلـق باالسـتعراض الشـامع الـذت عاـد يف كـانون
األول/ديسمرب ،2015
وإذ تشيير إىل إعــالن املبــادط والــة العمــع اللــذين اعتمــدهتما الامــة العامليــة ستمــع
املعلومـــات يف مرحلتـــها األوىل الـــر عاـ ـدت يف جنيـ ـ يف الذتـــرة مـــن  10إىل  12كـــانون
األول/ديسمرب  )1(2003وأقرهتما اجلمعية العامـة( ،)2وإىل التـزا تـونق وبرنـام عمـع تـونق
بشــأن جمتمــع املعلومــات اللــذين اعتمــدهتما الامــة يف مرحلتــها الثانيــة الــر عاــدت يف تــونق
العاومة يف الذترة من  16إىل  18تشرين الثاين/نوفمرب  )3(2005وأقرهتما اجلمعية(،)4

_______________

( )1انظر الوثياة  ،A/C.2/59/3املرفق.
( )2انظر الارار .220/59
( )3انظر الوثياة .A/60/687
( )4انظر الارار .252/60
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وإذ حتيط علما بتاريـر األمـا العـا عـن التاـد ارـرز يف تنذيـذ ومتابعـة نتـا الامـة
العاملية ستمع املعلومات عل الصعيدين اإلقليم والدويل(،)5
وإذ تالحي انعاــاد منتــدى الامــة العامليــة ستمــع املعلومــات الــذت يشــتر يف تنظيمــه
سنويا االحتاد الدويل لالتصاالت وم متر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمـم املتحـدة
للتربيــة والعلــم والثاافــة وبرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــا  ،واالجتمــاع االستعراضـ العشــرت
األول للامة العاملية ستمع املعلومات الذت نساته منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثاافـة
يف باريق يف الذترة من  25إىل  27ربا /فرباير  ،2013واملناسـبة الرفيعـة املسـتوى املعاـودة
يف جنيــ يف الذتــرة مــن  10إىل  13حزيران/يونيــه  ،2014والــر نســاها االحتــاد الــدويل
لالتصاالت يف إطار االجتماع االستعراض العشرت للامة العاملية،
وإذ تالحيي ضي يييا إنشـــاء اللجنـــة املعنيـــة بتانيـــة النلـــا العـــري ألغـــراض تلـــوير
التكنولوجيــا الرقميــة بــدعوة مــن األمــا العــــا لالحتـــاد الــدويل لالتصــاالت واملديــــرة العامــة
ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثاافـة ،وإذ حتـي علمـا بــوثياة ”أهـدا تانيـة النلـا
العري لعا  “2015الر حتدد أهدافا لعوملة سياسة تانية النلا العري وزيادة تـوفري هـذ
التانيــة بأســعار ميســورة وزيــادة اإلقبــال عليهــا دعمــا لألهــدا اإلمنا يــة املتذــق عليهــا دوليــا،
مبا فيهـا األهـدا اإلمنا يـة لأللذيـة ،وإذ حتـي علمـا أيضـا بتاريـر اللجنـة املعنيـة بتانيـة النلـا
العــري املعنــون حاليية تقنييية النايياي العييري لعييا  :2015تقنييية النايياي العييري باعتبارهييا
ضساسا للتنمية املست امة  ،الـذت يعـرض تاييمـا لتلـك األهـدا يف كـع بلـد علـ حـدة وحالـة
نشر تانية النلا العري يف ييع أحناء العا ،
وإذ تالحي ي كيييذلك انعاـــاد الـــدورة الثامنـــة عشـــرة للجنـــة املعنيـــة بتســـخري العلـــم
والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف جني يف الذترة من  4إىل  8أيار/مايو ،2015
وإذ حتيييط علمييا بتاريــر اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة عشــرة( ،)6الــذت يتضــمن مــوجزا
للمناقشة املوضوعية الستعراض تنذيذ نتا الامة العاملية العشرت( )7إىل جان رابـ ييـع إىل
إجراءات التداع املتخذة يف هذا الصدد( ،)8وبالتارير الـذت أعدتـه أمانـة مـ متر األمـم املتحـدة
للتجارة والتنمية املعنون ’’تنذيذ نتا الامة العاملية ستمع املعلوماتة االسـتعراض العشـرت‘‘،
_______________

(.A/70/63-E/2015/10 )5
( )6الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2015 ،امللحق رقم .)E/2015/31( 11
( )7املرجع نذسه ،املرفق الثاين.
( )8املرجع نذسه ،اهلامش (أ).
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الذت ركّع أسا املناقشة املوضوعية ،واللذين أحيال إىل العملية التحضريية لالجتمـاع الرفيـع
املستوى للجمعية العامة بووذهما إسهاما يف مداوالهتا،
وإذ حتيط علما باإلرارات إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الواردة يف الـة
التنمية املستدامة لعا  2030والة عمع أديق أبابا،
وإذ تسييلم بــأن تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت تشــكع عناوــر متكــا بالغــة
األمهيــة للتنميــة االقتصــادية واالســتثمار تعــود مبنــافع عل ـ العمالــة والرفــا االجتمــاع  ،وأن
االنتشار املتزايد لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دااـع استمـع قـد أحـدا آثـارا عمياـة
عل ـ أســالي تاــدا اوكومــات للخــدمات ،وتعامــع امل سســات التجاريــة مــع املســتهلكا،
ومشاركة املواطنا يف أوجه اوياة العامة واطاوة،
وإذ ترحي بــاجلهود الــر بذلتــها البلــدان املضــيذة يف تنظــيم اجتماعــات منتــدى إدارة
اإلنترنــــت الــــر عاــــدت يف أثينــــا ،يف عــــا  ،2006ويف ريــــو دت جــــانريو ،الربازيــــع ،يف
عـــــا  ،2007ويف حيـــــدر أبـــــاد ،اهلنـــــد ،يف عـــــا  ،2008ويف رـــــر الشـــــي  ،مصـــــر،
يف عــا  ،2009ويف فيلنيــو  ،يف عــا  ،2010ويف نــريو  ،يف عــا  ،2011ويف بــاكو ،يف
عـا  ،2012ويف بـايل ،إندونيسـيا ،يف عــا  ،2013ويف إسـلنبول ،تركيـا ،يف عــا ،2014
ويف جواو بيسوا ،الربازيع ،يف الذترة من  10إىل  13تشرين الثاين/نوفمرب ،2015
 - 1تسلم مبـا ككـن لتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت أن تاـو بـه مـن دور
يف توفري حلول جديدة ملواجهـة التحـديات اإلمنا يـة ،ااوـة يف سـيا العوملـة ،وباـدرهتا علـ
تعزيز النمو االقتصادت امللرد والشامع واملنصـ والتنميـة املسـتدامة ،والاـدرة علـ املنافسـة،
واوصول عل املعلومات واملعار  ،والاضاء علـ الذاـر ،واإلدمـاال االجتمـاع  ،مبـا يسـاعد
عل التعجيع بإدماال ييع البلدان يف االقتصاد العامل  ،وال سيما البلدان الناميـة ،وااوـة أقـع
البلدان منوا؛
 - 2تشييج علـ تعزيــز التعــاون فيمــا بــا أوــحاا املصــلحة ومواوــلته لضــمان
التنذيذ الذعال لنتا مرحلر جني ( )1وتونق( )3للامـة العامليـة ستمـع املعلومـات بلـر منـها
التشجيع عل إقامة رراكات وطنية وإقليمية ودولية بـا أوـحاا املصـلحة املتعـددين ،مبـا يف
ذلــك الشــراكات بــا الالــاعا العــا واطــاا ،وتشــجيع منــاه العمــع املواضــيعية الوطنيــة
واإلقليمية ألوحاا املصلحة املتعددين ،يف إطار جهد وحـوار مشـتركا مـع البلـدان الناميـة،
مبــا فيهــا أقــع البلــدان منــوا ،والشــركاء يف التنميــة واجلهــات الذاعلــة يف قلــاع تكنولوجيــات
املعلومات واالتصاالت؛
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 - 3تالح التاد الذت أحرزته كيانات األمـم املتحـدة بالتعـاون مـع اوكومـات
الوطنيـة واللجـان اإلقليميـة وغريهـا مـن أوـحاا املصـلحة ،مبـا فيهـا املنظمـات غـري اوكوميــة
والالـاع اطـاا ،يف تنذيــذ مسـارات العمــع الـواردة يف الوثــا ق اطتاميـة للامــة العامليـة ستمــع
املعلومات ،وتشجع علـ اسـتخدا مسـارات العمـع هـذ مـن أجـع حتايـق األهـدا اإلمنا يـة
لأللذية وتنذيذ الة التنمية املستدامة لعا 92030؛
 - 4ت كد أمهية الدور الذت يضللع به الالاع اطاا واستمع املـدين واألوسـا
التانية يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛
 - 5تسلم بالنمو السريع لشـبكات تانيـة االتصـال بالنلـا العـري  ،وااوـة يف
البلدان املتادمة النمو ،وتعـرا عـن الالـق مـن الذجـوة الرقميـة املتناميـة يف تـوافر تانيـة النلـا
العري والادرة عل حتمع تكاليذها ونوعية الووول إليهـا واسـتخدامها بـا البلـدان املرتذعـة
الــداع واملناطــــق األاــرى ،مــع ختل ـ أقــع البلــدان منــــوا وقــارة أفريايــا بأســرها عــن رك ـ
باية العا ؛
 - 6تعيييرن عي ي القليييق إزاء الذجـــوة الرقميـــة يف اوصـــول علـ ـ تكنولوجيـــات
املعلومات واالتصاالت ويف االتصال بتانية النلا العري با البلدان الـر ختتلـ مسـتويات
تنميتــها ،ــا ي ـ ثر يف العديــد مــن التلبياــات املهمــة مــن الناحيــة االقتصــادية واالجتماعيــة يف
جماالت من قبيع اوكـم واألعمـال التجاريـة والصـحة والتعلـيم ،وتعـرا أيضـا عـن الالـق إزاء
التحديات اطاوة الر تواجه البلدان النامية ،مبا فيها أقع البلدان منوا والـدول اجلزريـة الصـغرية
النامية والبلدان النامية غري الساحلية ،يف جمال تانية النلا العري ؛
 - 7تالحي تنذيــذ نتــا الامــة العامليــة ستمــع املعلومــات علـ الصــعيد اإلقليمـ
بتيسري من اللجان اإلقلي مية ،علـ النحـو املالحـ يف تاريـر األمـا العـا عـن التاـد ارـرز يف
تنذيذ نتا ومتابعة نتا الامة العاملية ستمع املعلومات عل الصعيدين اإلقليم والدويل()5؛
 - 8تشج وناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة عل اإلسـها ،
كــع يف نلــا واليتــه والتــه االســتراتيجية ،يف تنذيــذ نتــا الامــة العامليــة ستمــع املعلومــات،
وتشدد عل أمهية توفري موارد كافية يف هذا الصدد؛
 - 9ترح م التق ير بالعرض الذت قدمته املكسيك الستضافة اجتماع منتـدى
إدارة اإلنترنت يف عا  ،2016وتوو بالنظر يف متديـد واليـة املنتـدى يف سـيا االسـتعراض
الشامع الذت سيجرت يف عا 2015؛
_______________
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 - 10تؤكي ضــرورة تعزيــز مشــاركة ييــع البلــدان الناميــة ،وال ســيما أقــع البلــدان
منــوا ،يف ييــع اجتماعــات منتــدى إدارة اإلنترنــت ،وتــدعو يف هــذا الصــدد الــدول األعضــاء
وغريهــا مــن أوــحاا املصــلحة إىل دعــم مشــاركة اوكومــات وييــع أوــحاا املصـــلحة
اآلارين من البلدان النامية يف املنتدى نذسه ويف االجتماعات التحضريية؛
 - 11تقر بضرورة تسخري إمكانات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بووـذها
أدوات حامسة األمهية للتمكا من حتايق التنمية املستدامة وتدار الذجوة الرقمية ،وت كـد أنـه
ينبغ إيالء االعتبار الواج لبناء الادرات مبا يتـي االسـتخدا املثمـر هلـذ التكنولوجيـات يف
تنذيذ الة التنمية املستدامة لعا  2030والة عمع أديق أبابـا الصـادرة عـن املـ متر الـدويل
الثالث لتمويع التنمية()10؛
 - 12تالي ي إىل األمـــا العـــا أن ياـــد إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اواديـــة
والســبعا ،عــن طريــق اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة واسلــق
االقتصادت واالجتماع  ،تاريرا عن حالة تنذيذ هذا الارار ومتابعته ،مـع مراعـاة الـة التنميـة
املستدامة لعا  ،2030والة عمع أديق أبابا ،وعملية استعراض نتـا الامـة العامليـة ستمـع
املعلومات ،وسا ر العمليات ذات الصـلة ،يف إطـار عمليـة اإلبـالل الـر ياـو وـا سـنويا بشـأن
التاد اررز يف تنذيذ ومتابعة نتا الامة العاملية عل الصعيدين اإلقليمـ والـدويل ،وتاـرر أن
تـــدرال يف جـــدول األعمـــال امل قـــت لـــدورهتا اواديـــة والســـبعا البنـــد املعنـــون ”تســـخري
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية“ ،ما يتم االتذا علـ اـال ذلـك
يف املناقشات املتعلاة بتنشي أعمال اللجنة الثانية.
اجللسة العامة 81
 22كانون األول/ديسمرب 2015
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