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التابعة للمجلس االقتصادي  (CSTD)( للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 18الدورة )
 (ECOSOC)واالجتماعي لألمم املتحدة 

 م2015مايو  04-08
 جنيف، سويسرا

 بشأن التقرير املعد من قبل سكرتارية اللجنة بشأن التقدم احملرز *العربية السعودية اململكة خلةامد
  سنوات 10خمرجات القمة بعد مضي يف تنفيذ 

 ،،،شكرًا السيدة الرئيس
 ،،،املندوبني املوقرين
 ،،،السيدات والسادة

على رئيسة اللجنة جنة على جهودهم يف إعداد التقرير، ونشكر الللسكرتارية بادئ ذي بدء؛ نتقدم بالشكر 
  التقرير. تشرحها املفصل حملتويا

 السيدة الرئيس؛

 2013/9التذكري بأنه وفقًا لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذي الرقم اململكة العربية السعودية ود ت
العاملية  تقديم تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خمرجات القمةلب من اللجنة طه ؛ فإن48وبالتحديد يف الفقرة 
 . لقمةخمرجات اتنفيذ وأكرر هنا التقدم احملرز يف  ،جملتمع املعلومات

مبتابعة مراحل إعداد التقرير ومت تقديم العديد من املدخالت بدًء من املشاورات اليت اململكة قامت وقد 
اجتماع ما بني دورتي ى النسخة األوىل أثناء لوتبعها تقديم املالحظات ع ،سبقت إعداد النسخة األوىل من التقرير

وانتهاًء باملالحظات املرسلة كتابيًا لسكرتارية اللجنة بعد ذلك ، م2014جنة الذي عقد يف شهر نوفمرب من العام لال
 االجتماع.

يتعلق يف كيفية تنفيذ حول نقطتني أساسيتني؛ األوىل فيما على التقرير وقد متحورت مالحظات اململكة 
 ما يتعلق مبحتوى التقرير نفسه. لس االقتصادي واالجتماعي؛ والاانية طلب اجمل

كيفية تنفيذ طلب اجمللس االقتصادي  وىل املتعلقة مبالحظات اململكة حولفيما خيص النقطة األو
بعيدًا عن  ،التقدم احملرز يف تنفيذ خمرجات القمةاحلقائق يف واالجتماعي؛ فإن التقرير من املفرتض أن يعكس 

واضحة من فقرات جتهاد يف تفسري وشر  البعيدًا أيضًا عن ا، ويف تفاصيل ليست ذات صلة بطلب اجمللساخلوض 
 تبين وجهات نظر دون أخرى. تلك التفسريات خمرجات القمة العاملية جملتمع املعلومات، من شأن اخلوض يف



؛ فقد قامت اململكة بتقديم مالحظات على عدد من أما ما يتعلق بالنقطة الاانية من مالحظات اململكة
وكان من املتوقع أن . اليت بني أيدينا التقرير نسخةيف  نصوص التقرير واليت مل يتم أخذ اجلوانب الرئيسة منها

يسلط التقرير الضوء وبكل شفافية على بيان احلقائق يف التقدم احملرز؛ وذلك لتبيني مواضع النجا  ومواضع 
القصور يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، وبذل املزيد من اجلهود لتنفيذها، ومن ذلك على سبيل 

. فقد نص برنامج عمل تونس على أن التعاونية املعززة ستمكن احلكومات من أن تنفذ التعاونية املعززةل املاا
أدوارها وتضطلع مبسؤولياتها على قدم املساواة، يف مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت؛ وهذا مل يتم 

يوضح مال هذه املسألة، واكتفى مبناقشة نصوص تونس ذات العالقة، وهذا التقرير الذي بني أيدينا مل وحتى اآلن. 
 سنوات. 10ليس تقدمًا، وإمنا إعادة للواقع كما كان منذ 

 الرئيس؛  ةالسيد

؛ بإعداد مشروع قرار سنوي يوضح التقدم احملرز يف م2006إن هذه اللجنة املوقرة تقوم كل سنة منذ عام 
من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، ورفعه للجمعية  هاعتمادخمرجات القمة، ويتم تنفيذ 
ورفعها  تلك القرارات ؛ هو مجعلتقييم التقدم احملرز ي تنفيذ خمرجات القمة؛ ونرى أن أمال وأجنع طريق العامة

اخلروج بتوافق يف اآلراء كبرية يف إعدادها و جهودًاتبذل خاصة وأن هذه اللجنة ؛ إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة
تعطي صورة واضحة وحقيقة عن الوضع الراهن يف تنفيذ املخرجات؛ بعيدًا عن أي اجتهادات ليست يف . وهي حوهلا
 حملها.

ويف اخلتام، نؤكد السيدة الرئيس على أن هذه اللجنة املوقرة ليس من مهامها أثناء رفع التقرير للمجلس عمل 
استنتاجات تدخل يف مهام املراجعة الشاملة ملخرجات القمة العاملية جملتمع املعلومات املقرر عقدها من حتليل و

إال السكرتارية مشكورين؛ ليس قبل م، وهذا التقرير املعد من 2015قبل اجلمعية العامة لألم املتحدة يف هذا العام 
من قبل اجلمعية العامة لألمم  عقدها املقرر لعملية املراجعة الشاملة االسرتشادية أحد املدخالت املعلوماتية

 A\70\63-E/2015/10 املوسوم بالرقم مم املتحدة يف تقريرهاألمني العام لألأكد عليه  حسب ما، وذلك املتحدة

  الصعيدين اإلقليمي والدولي.حول التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على 

 نتمنى أن تتكلل أعمال هذا اللجنة بالنجا  ملا فيه اخلري لكافة شعوب العاملوختاما؛؛؛ 

 وشـكــرًا
  (mmazyed@citc.gov.sa) املزيد بن حممد مدير عام الشؤون الدولية بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس ماجدمن قبل متت املداخلة  *
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