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Door de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 aan te nemen, zetten de 
lidstaten zich in voor duurzame ontwikkeling voor alle naties en volkeren en voor alle 
segmenten van de samenleving. De agenda is gebaseerd op de idealen van inclusiviteit en 
gedeelde welvaart en de lidstaten hebben beloofd niemand achter zich te laten en zich in te 
spannen om eerst het verst achter te blijven. 

Digitale technologieën - internet, mobiele telefoons en alle andere tools om informatie 
digitaal te verzamelen, op te slaan, te analyseren en te delen - hebben zich snel verspreid in 
een groot deel van de wereld. Velen van ons zijn afhankelijk van hen om te werken, om de 
jongeren op te voeden en onze vrienden en familie te bereiken. Deze technologieën hebben 
digitale openbare diensten, digitale betalingen, online leren, telegezondheid, online winkelen 
en meer mogelijk gemaakt. Ongeveer de helft van de mensen in de wereld heeft echter 
toegang tot en maakt gebruik van internet, de andere helft niet. Miljoenen mensen kunnen 
niet werken of op afstand naar school gaan of toegang krijgen tot technologie en de 
voordelen ervan. Veel van de niet-verbonden landen wonen in de minst ontwikkelde landen, 
niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten, en in landen in landelijke 
en afgelegen gebieden of stedelijke verarmde gebieden. 

Digitale kloof blijft bestaan tussen steeds minder verbonden landen, gemeenschappen en 
mensen. Het blijft een uitdaging die moet worden aangepakt als de wereldgemeenschap 
tegen 2030 de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties wil 
bereiken en gebruiken , inclusief mobiele technologieën, en digitale kloof wil dichten. 

Voortbouwend op de uitkomst van de bijeenkomst organiseert undesa's divisie voor 
inclusieve sociale ontwikkeling, in samenwerking met itu, een online wereldwijde dialoog 
over "digitale inclusie voor iedereen". Het evenement verzamelt technische experts op hoog 
niveau, evenals vertegenwoordigers van regeringen, het maatschappelijk middenveld, 
academische instellingen en de particuliere sector om de urgentie te bespreken van het 
aanpakken van digitale inclusie voor iedereen. 
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