
 

 

 

 

 

 

 بوينس آيرس إعالن
 

(، الذي عُقد في بوينس آيرس، األرجنتين، تحت موضوع 2017إن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت )بوينس آيرس، 

 ،(ICT④SDG)"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" 

 

 إذ يعترف

 

 

داة رئيسية من أجل تنفيذ رؤية القمة هي أ (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/االتصاالتبأن  أ ( 

 70/125قرار ال، المعتمدة بموجب 2015لما بعد عام  (WSIS)العالمية لمجتمع المعلومات 

وعامل تمكيني رئيسي من أجل التنمية االجتماعية  ،لألمم المتحدة صادر عن الجمعية العامةال

والبيئية والثقافية واالقتصادية، ومن أجل اإلسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها 

"تحويل عالمنا: خطة  لألمم المتحدة لجمعية العامةل 70/1 قرارال فيكما وردت الوقت المناسب  في

 "؛2030 لعام المستدامة التنمية

ينبغي أن يرافق التغير التكنولوجي والفرص الجديدة والمبتكرة التي توفرها  أنهب ب(

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتخاذ قرارات طموحة وتدابير ترمي إلى الحد من 

الفقر وعدم المساواة وتعزيز حماية كوكبنا، وجميعها مجاالت ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى تقدم 

 ؛البشرية

أن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤدي أيضاً دوراً حاسماً في مجاالت عديدة ب (ج

 والخدمات البريدية والنقل والطاقة مثل الصحة والتعليم والزراعة واإلدارة والشؤون المالية

، ارهلتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثوالتجارة، والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وا

والبلدان النامية  (SIDS) والدول الجزرية الصغيرة النامية (LDC) نمواً سيما في أقل البلدان  ال

 ؛والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (LLDC) غير الساحلية

 

 



إلى البنية التحتية والتطبيقات والخدمات الحديثة واآلمنة وميسورة  ناسبمفي الوقت ال بأن النفاذ ( د

ً المعلومات واالتصاالت يوفر التكلفة والقابلة للنفاذ لالتصاالت/تكنولوجيا  زيز اإلنتاجية لتع فرصا

عاً المستدامة واق التنميةمع ضمان أن تصبح  الناس حياةلتحسين  الفقروالقضاء على  والكفاءة

والبلدان النامية غير  (SIDS) والدول الجزرية الصغيرة النامية (LDC)نمواً ل البلدان في أقملموساً 

 في العالم أجمع؛و والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (LLDC) الساحلية

أن المطابقة وقابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة االتصاالت/تكنولوجيا ب ( ه
المعلومات واالتصاالت من خالل تنفيذ برامج وسياسات وقرارات مناسبة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة 

تشجيع التكامل العالمي كذلك والموثوقية ووالقدرة التنافسية السوق  الفرص المتاحة في
 العالمية؛ تجارةوال

تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تغير حياة األفراد خدمات وأن ب ( و

 في بناء الثقة ةمتمثل تؤدي إلى تحديات والجماعات والمجتمعات ككل، وإنما يمكنها أيضاً أن

واألمن في  تهاثوقيومو واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا المعلوماتواالطمئنان في توفر 

 ؛هااستعمال

ت النفاذ تكنولوجيابما في ذلك تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خدمات وأن ب ( ز

ً إلى النطاق العريض توفر   اتوالخبر ارفالمع موارد وتبادل الناس بين للتفاعل أفضل فرصا

ول ما يمّكن من تحقيق التحم، الشاملة والمستدامة التنمية في واإلسهام الناس حياة وتغيير العالم في

 ؛الرقمي ومنافع اجتماعية واقتصادية للجميع

 ئمةقا الرقمية الفجوة تزال ال الماضية، السنوات خالل تحقق الذي التقدم كل من الرغم على أنهب (ح

 فرادى بينو المناطق بين والمهارات واالستعمال النفاذ في المساواة وعدم الفوارق بسبب وتتفاقم

ً  وداخلها، البلدان  النساء وبين ،الخدمات والقليلة والريفية الحضرية المناطق بين وخصوصا

 المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى النفاذ إمكانية توافر في الفوارق عن فضالً  والرجال،

 شخاصاألو والفتيات النساء بتمكين يتعلق فيما سيما ال تكاليفها تحّمل على والقدرة واالتصاالت

 ؛المحددة االحتياجات ذوي األشخاصغيرهم من و اإلعاقة ذوي

يلتزم بتحسين حياة الناس وجعل العالم مكاناً أفضل من خالل  الدولي لالتصاالت أن االتحادب (ط 

 واالتصاالت؛ /تكنولوجيا المعلوماتاالتصاالتاستخدام 

لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفية والنائية ر البنية التحتية يأن تطوب (ي

وضمان توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي يصعب الوصول إليها الخدمات  قليلةوال

ولة الة ومبتكرة ومعقالمعقولة التكلفة والمتيسرة مسألة ذات أولوية، مما يستدعي تحديد حلول فعّ 

 ؛مةالتكلفة ومستدا

ً  (ITU-D) باالتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت تنمية قطاع أنب (ك  حدّدها التي لوظائفه وفقا

ً  يؤدي ،تهواتفاقياالتحاد  دستور ً  دورا  القمةنواتج من  الصلة ذات األجزاء تنفيذ في مهما

 التوصيل" وبرنامج ،2030 عامل المستدامة التنمية وخطة المعلومات، لمجتمع العالمية

 ،"2020 عام في

 



 يعلن بناًء على ذلك

 
 
أن يقوم بتكييف وتعزيز  (ITU-D) باالتحاد الدولي لالتصاالت أنه ينبغي لقطاع تنمية االتصاالت 1

 وأهداف التنمية المستدامةالعالمية لمجتمع المعلومات الصالت القائمة بين خطوط عمل القمة 

(SDG) مساهمات قطاع تنمية االتصاالت في الخطة من خالل المبادرات اإلقليمية و وغاياتها

 ؛ةالعالمي التنميةمن أجل دعم  ،عمل قطاع تنمية االتصاالت خطةاالستراتيجية لالتحاد و

لتكلفة ا ةميسورالوواآلمنة أن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ الشامل  2

 وخطة المعلومات، لمجتمع العالمية القمةخطوط عمل  للجميع تشكل إسهاماً أساسياً في تحقيق

 ؛وتطور مجتمع المعلومات العالمي واالقتصاد الرقمي 2030 عامل المستدامة التنمية

 تكنولوجياصاالت/لالت التحتية البنية تغلغل وتعزيز التحتية البنية نشر لتمكين ضروريأن االبتكار  3
 والمناطق الريفية المناطق في سيما وال والجودة القدرة عالية وخدماتها واالتصاالت المعلومات

 ؛النائية
أن تبادل الخبرات والتعاون فيما بين أعضاء االتحاد واألطراف المهتمة األخرى وأصحاب المصلحة  4

واً والبلدان أقل البلدان نم لصالحبشأن تحسين التوصيلية الدولية ينبغي أن يحظى بالتشجيع، خاصةً 

 الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ النامية غير

أن استخدام مختلف أنظمة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضروري لضمان  5

لبية من أجل ت لجميع سكان العالم الذين يفتقرون إلى الخدمات أو المحرومين تماماً منهاالتوصيلية 

 ب؛احتياجات الحكومات والمواطنين في الوقت المناس

 ميسورو االنتشار واسع نفاذ بتوفير النهوض والمنظمون السياسات واضعو يواصلينبغي أن  هأن 6

 نم ذلك النفاذ إلى اإلنترنت، ، بما فيواالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت إلى التكلفة

 ةتمييزي غيرو ومستقرة وشفافة نزيهة تكونتمكينية  وتنظيمية قانونيةبيئات و سياسات تهيئة خالل

الوقت نفسه  وفي ذلك نُـهج موحدة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني ، بما فيبعناصرها التنبؤ ويمكن

 والدولية؛ على المستويات الوطنية واإلقليمية االستثمارية الحوافز ريتوف

لمعلومات اتكنولوجيا االتصاالت/في  والناشئة الجديدة االتجاهات/التكنولوجيات تسخير ينبغي أنه 7

 مجتمع تطوير مواصلة إلى الراميةالعالمية  الجهود دعم ألغراض أفضل بشكل واالتصاالت

 المعلومات؛

 ءةوكفا بفعالية الطيف إدارة بناء القدرات واألدوات من أجليوفر االتحاد الدولي لالتصاالت أن  8

 اإلذاعية والهيئات والمشغلين التنظيمية والهيئات السياسات لواضعي حاسمة مسألةوهي 

 الترددات طيف من شحيحةال الموارد على الطلب تزايد إلى نظراً  المعنية، األخرى واألطراف

 الساتلية؛ والمدارات الراديوية

 ضمانل التقييسية فجوةال بسد المتعلقة االتحاد أنشطة في النامية البلدان مشاركة زيادة يلزم أنه 9

 هذا في الحهاومص متطلباتها وإبراز التكنولوجي بالتطور المقترنة االقتصادية المنافع من استفادتها

 ؛بصورة أفضل المجال

 



لالتح في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت األهمية البالغ الدور إلى بالنظر أنه 10  وُّ

 بادلت يخص فيما الدولي التعاون تعزيز المهم من رقمي،ال قتصادتطوير اال في سيما وال الرقمي،

ل مجال في الممارسات أفضل  نم وتطبيقات ومعايير تنظيمية ونصوص نُُهج وإعداد الرقمي التحوُّ

 الرقمي؛ االقتصاد أجل

أن االبتكار والتطور في استخدام االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يؤدي، أو قادر  11

له أثر تحويلي على األفراد والمجتمعات وعلى أن يؤدي، دوراً رئيسياً في تنمية االقتصاد الرقمي، 

 واالقتصادات في جميع أنحاء العالم؛

أنه ينبغي تعزيز اإللمام بالمعارف الرقمية والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  12
مجال تطوير شبكات االتصاالت/تكنولوجيا  فضالً عن زيادة القدرات البشرية والمؤسسية في

 بالشمول ميتس تعليم ضمانل ،هاواستعمالواإلقبال عليها  وتطبيقاتها وخدماتهاواالتصاالت المعلومات 
ن والجودة والمساواة سيما النساء والفتيات واألشخاص ذوي  جميعهم، وال الناس من شأنه أن يمّكِّ

من المساهمة في المعارف  اإلعاقة وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياجات المحددة،
 البشرية؛ والتنمية

والمصنفة  المناسبة والقابلة للمقارنة المؤشرات/اإلحصاءات وإعدادأن قياس مجتمع المعلومات  13

أمر مهم للدول  ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا اتجاهاتكذلك  ويحلل ،الجنسين بحسب

تي األعضاء والقطاع الخاص على السواء بحيث تتمكن الدول األعضاء من تحديد الفجوات ال

 ؛ماراالستث لقطاع الخاص من تحديد وإيجاد فرصتحتاج إلى تدخل في السياسات العامة ويتمكن ا

 التنميةخطة  تنفيذ لرصد الالزمة األدوات على االهتمام تركيز الخصوص وجه على وينبغي

 ؛2030لعام  المستدامة

ذوي  األشخاصالنساء والفتيات و أنه ينبغي لمجتمع معلومات شامل أن يأخذ في االعتبار احتياجات 14

 وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياجات المحددة، واحتياجات األطفال في استخدام إلعاقةا

 ؛االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أنه ينبغي أن تستغل الفرص التي توفرها االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استغالالً  15

ة النفاذ المنصف إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإلى تاماً بهدف كفال

رص الفقر وتوفير فالحد من االقتصادية المستدامة وواالبتكارات التي تعزز التنمية االجتماعية 

 الرقمي شمولوتعزيز ال عمالوريادة األوالمساواة بين الجنسين وحماية األطفال على الخط العمل 

 ع؛للجمي والتمكين

 أصحاب من متواصالً  جهداً  سيتطلب التنمية نحو موجهللجميع و شامل معلومات مجتمع بناءأن  16

 ؛المتعددين المصلحة

ية فضالً عن حما استعمال االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أن بناء الثقة واألمن 17

ات ذتعاون وتنسيق دوليين بين الحكومات والمنظمات يستدعي أمر ذو أولوية  البيانات الشخصية

مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات  في وشركات القطاع الخاص والكيانات المعنيةالصلة 

تناول ي تمن أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة والتدابير القانونية والتنظيمية والتقنية الت

لضمان ينبغي ألصحاب المصلحة العمل معاً أنه و ،أمور ةعد بين من، حماية البيانات الشخصية

 ؛موثوقية وأمن شبكات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



أن يشجع بناء القدرات وتبادل المعلومات وغير ذلك من  له أن االتحاد الدولي لالتصاالت ينبغي 18

أشكال التعاون الدولي، خاصةً باستخدام التكنولوجيات الناشئة، بحيث يمكن لالتصاالت/تكنولوجيا 

 في إدارة حاالت الكوارث واتصاالت الطوارئ؛ أكثر أهميةالمعلومات واالتصاالت أن تؤدي دوراً 

المتقدمة والبلدان النامية وكذلك فيما بين البلدان النامية لسد الفجوة الرقمية تشجيع التعاون بين البلدان  19

ألن ذلك يمهد الطريق للتعاون التقني ونقل التكنولوجيا والمعارف وأنشطة البحث المشتركة، وتبادل 

 االقتصادية؛وأفضل الممارسات والتنمية االجتماعية 

سهم في يللنطاق العريض التحتية والخدمات والتطبيقات  أن تعزيز االستثمار من أجل تطوير البنية 20
 االتحادب تحقيق النمو االقتصادي المستدام والمتكامل للشعوب، وأنه يتعين على قطاع تنمية االتصاالت

إنشاء التحالفات ومجاالت التعاون بين الدول األعضاء  في هذا الصدد أن يكون جهة فاعلة رئيسية في
 ت التمويل الدولية وسائر أصحاب المصلحة؛والقطاع الخاص ووكاال

 واستثمارات القطاع الخاص فضالً عن استثمارات القطاع العام مواصلة تعزيز ينبغي أنه 21

تحديد وتطبيق حلول تكنولوجية  من أجل وحشد المواردوالخاص  العام القطاعينبين  شراكاتال

 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ مبتكرةوآليات تمويل 

 بين ةالشراكو التعاونب ،الوطنية والبرامج والمبادرات السياسات في يُدمج أن ينبغي االبتكار أن 22

 التنمية زيزلتع المعارفو التكنولوجيا لنقل تيسيراً  والنامية، المتقدمة البلدان وبين النامية البلدان

 ؛االقتصادي والنموالمستدامة 

راف غيرهم من األطباستمرار فيما بين أعضاء االتحاد و وتعزيزه أنه ينبغي توطيد التعاون الدولي 23

عام وتنفيذ برنامج التوصيل لالتنمية المستدامة،  أهداف سعياً إلى تحقيق المصلحة أصحابالمهتمة و

 ؛واالتصاالت ل االتصاالت/تكنولوجيا المعلوماتمن خالل استعما 2020

ق قد أفصحت عن أولوياتها المحددة في مجموعة من المبادرات اإلقليمية التي يمكن أن المناط 24

االطالع عليها في خطة عمل بوينس آيرس التي اعتمدها هذا المؤتمر، وأن تنفيذ هذه المبادرات 

 ،االتحاد يستحق أولوية عالية من جانب قطاع تنمية االتصاالت في

 

المندوبين في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، عن التزامنا بتعجيل وبناًء على ما تقدم، نعلن، نحن، 

ن م توسع واستعمال البنى التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها وتطبيقاتها،

 يةالعالم القمة عمل خطوط تنفيذول الرقمية، الفجوة وسد تنميته ومواصلة المعلومات مجتمع بناء لأج

ً ) المعلومات علمجتم  التنمية أهداف لتحقيقو ،(70/125 المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار وفقا

 ."2030 لعام المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل" في ورد كما المناسب الوقت في وغاياتها المستدامة

 

األطراف المهتمة  وغيرهم منيحث أعضاء االتحاد  2017 لعام ن المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتإ

تنفيذ خطة  على المساهمة فيالمنتمون إلى منظومة األمم المتحدة،  ، بمن فيهموأصحاب المصلحة األخرى

 .بنجاح بوينس آيرسعمل 

 
 
 

 


