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  اجلمعية العامة
  الدورة السابعة والستون

  * من القائمة األوَّلية١٨البند 
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  راض التنميةألغ

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك، 
  **من جدول األعمال املؤقت) ب(١٣البند 

  :املسائل االقتصادية والبيئية
  تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 جملتمع املعلومات على    ةالتقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملي           
  الصعيدين اإلقليمي والدويل

  تقرير األمني العام    

  إضافة    

  نتائج اجتماع تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة املتعلقة باإلنترنت    

   تنفيذيموجز    
املتعلق بتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت      ) A/RES/66/184(يف القرار     

اجتماع لعام أن يدرج معلومات عن نتائج       طلبت اجلمعية العامة إىل األمني ا     ألغراض التنمية،   
هلـذا  وقد أِعد هذا التقرير تلبيةً    . املتعلقة باإلنترنت قضايا السياسة العامة    بشأن  التعاون  تعزيز  
ومتابعـة نتـائج     بتقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ          اًوينبغي قراءته مقترن  . الطلب
  ).A/67/66-E/2012/49 ( جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويلة العامليالقمة

  

__________ 
  *  A/67/50.  
  **  E/2012/1.  
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بشأن تسخري تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت       ) A/RES/66/184( قراراليف    
 رئيس اللجنة املعنية بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا           دعت اجلمعية العامة    التنمية، ألغراض

 ملدة يوم واحد، تشارك فيـه        وتفاعلياً  وشامالً  مفتوحاً د اجتماعاً ألغراض التنمية إىل أن يعق    
 ومـن ذلـك   سيما من البلدان النامية،      مجيع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى، وال      

 تعزيـز  أوجه التفاهم بـشأن      القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية، بغية حتديد       
 مـن برنـامج     ٣٥ و ٣٤قة باإلنترنت وفقا للفقرتني      قضايا السياسة العامة املتعل    علىالتعاون  

  .عمل تونس
وإضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية إىل األمني العام أن يدرج معلومات عن نتائج هذا                

 ومتابعته، يف إطار تقريره     A/RES/66/184االجتماع لدى إعداد تقريره عن حالة تنفيذ القرار         
 جملتمع املعلومات على الصعيدين     ةومتابعة نتائج القمة العاملي   قدم احملرز يف تنفيذ     السنوي عن الت  

  .اإلقليمي والدويل
واستجابةً لطلب اجلمعية العامة، عقد رئيس اللجنة مشاورات مفتوحة مدهتا يوم واحد              

    ).٢٠١٢ مـايو / أيـار  ٢٥-٢١( قبل الدورة اخلامسة عشرة للجنة       ٢٠١٢مايو  / أيار ١٨يف  
، قدم الرئيس تقريرا عن املشاورات    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢ االجتماع الثالث الذي عقد يف       ويف

  .إىل اللجنة
  باملشاورات املفتوحة وأوصت اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وأحاطت اللجنة علماً    

أن حييل، لغرض اإلعالم، تقرير رئيس اللجنة املعنية بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا              "...   ب
التنمية بشأن نتائج االجتماع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والـستني، مـع              ألغراض  

اإلشارة إىل عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مدى الدقة والتوازن املتوخيني يف التقرير                
  ".لدى عرضه لآلراء املعرب عنها يف االجتماع

ميكن االطالع  ) E/CN.16/2012/CRP.2(ويرد تقرير رئيس اللجنة يف ورقة اجتماع          
  :عليها على الرابط التايل

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162012crp2_en.pdf.  

        


