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  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٢ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2015/31( توصية اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على[

ــع         - ٢٠١٥/٢٦ ــة تمـ ــة العامليـ ــائج القمـ ــذ نتـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــيم التقـ تقيـ
  املعلومات ومتابعتها

  
  ،واالجتماعي إن الس االقتصادي  

  ،)١(إىل الوثائق اخلتامية للقمة العاملية تمع املعلومات إذ يشري  

املتعلـق مبتابعـة    ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٢٨املـؤرخ   ٢٠٠٦/٤٦إىل قـراره   وإذ يشري أيضـا   
نتــائج القمــة العامليــة تمــع املعلومــات واســتعراض اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا 

  والوالية املسندة مبوجبه إىل اللجنة،   ألغراض التنمية

املتعلـق بتقيـيم    ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٦املؤرخ  ٢٠١٤/٢٧إىل قراره  كذلك يشري وإذ  
  التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها،

ــري وإذ   ــة  يشــــــ ــة العامــــــ ــرار اجلمعيــــــ ــؤرخ ٦٩/٢٠٤ إىل قــــــ ــانون  ١٩ املــــــ كــــــ
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية،   املتعلق بتسخري ٢٠١٤  األول/ديسمرب

ــة العامــة   شــري أيضــا وإذ ي   ــرار اجلمعي ــه  ٣١املــؤرخ  ٦٨/٣٠٢إىل ق  ٢٠١٤متوز/يولي
    املعلومات،  لتنفيذ نتائج القمة العاملية تمعالشامل بشأن طرائق استعراض اجلمعية العامة 

عــن التقـدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج   بتقريـر األمــني العــام  االرتيــاح مــع علمــا حيـيط  وإذ  
  )٢(القمة العاملية ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل

_______________ 

  .A/60/687و  A/C.2/59/3انظر   )١(
)٢(  A/70/63-E/2015/10.  
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  ،  )٣(“التنمية الرقمية”بتقرير األمني العام املعنون  علما حييط وإذ  

لألمني العام ملؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة علـى دوره       تقديره عن يعرب وإذ  
  ن إجناز التقريرين اآلنفي الذكر يف الوقت املناسب،  يف املساعدة على ضما

  
  التقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية تمع املعلومات

، مـع التشـديد   )١(التنفيذ اجلاري لنتائج القمة العاملية تمـع املعلومـات   يالحظ  - ١  
الـيت تضـطلع بـه وعلـى األدوار الـيت       بة املصـلحة صـاح على وجه اخلصوص على تعدد اجلهـات  

ــرة ملســارات العمــل وأدوار اللجــان       تؤديهــا يف ــدة بوصــفها ميس هــذا الصــدد الوكــاالت الرائ
اإلقليميــة وفريــق األمــم املتحــدة املعــين مبجتمــع املعلومــات، ويعــرب عــن تقــديره لــدور اللجنــة   

 تقـدمي املسـاعدة إىل الـس االقتصـادي     املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة يف   
  واالجتماعي بوصفه جهة تنسيق عملية متابعة القمة العاملية على نطاق املنظومة؛  

بتقارير العديد من كيانات األمم املتحدة واملـوجز التنفيـذي لكـل     علما حييط  - ٢  
دة املقـدم إىل اللجنـة   منها املقدمة كإسهام يف إعداد التقريـر السـنوي لألمـني العـام لألمـم املتحـ      

ــرار الــس       ــوارد يف ق ــة مبوجــب التكليــف ال ــع الشــبكي للجن ــى املوق  ٢٠٠٧/٨واملنشــورة عل
، ويشري إىل أمهية التنسيق بشـكل وثيـق بـني امليسـرين الرئيسـيني      ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٥املؤرخ 

  ملسارات العمل وأمانة اللجنة؛  

الصـعيد اإلقليمـي الـذي يسـرته اللجـان      تنفيذ نتائج القمة العاملية على  يالحظ  - ٣  
اإلقليمية، على حنو ما أشري إليه يف تقرير األمـني العـام عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة         

، مبـا يف ذلـك اخلطـوات املتخـذة يف هـذا      )٢(العاملية ومتابعتها على الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل   
ايا الـيت ـم بشـكل خـاص كـل منطقـة مـن        الصدد، ويشدد على ضرورة مواصلة معاجلة القضـ 

املناطق اإلقليمية، مع التركيز على التحديات والعوائق اليت قـد تواجههـا كـل منطقـة يف حتقيـق      
كل األهداف وتطبيق كل املبادئ الـيت أقرـا القمـة العامليـة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لتسـخري          

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛  

تنسيق تنفيذ نتائج القمة العاملية الـذي تقـوم   عملية أمهية مواصلة  تأكيد يكرر  - ٤  
ــني ميســري           ــادل املعلومــات ب ــدف تب  ،ــتخدام أدوات فعالــة ــددة باس ــات معنيــة متع ــه جه ب
مسارات العمل وحتديد املسائل اليت يلزم حتسينها ومناقشـة طرائـق اإلبـالغ عـن عمليـة التنفيـذ       

هات املعنية على مواصلة توفري املعلومات لقاعدة بيانات التقيـيم الـيت   عموما، ويشجع مجيع اجل

_______________ 

)٣(  E/CN.16/2015/2. 



E/RES/2015/26  تمع املعلومات ومتابعتهاتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية  
 

3/13 

 يتعهدها االحتاد الدويل لالتصاالت فيمـا يتعلـق بتحقيـق األهـداف الـيت حـددا القمـة العامليـة،        
ويدعو كيانات األمم املتحدة إىل توفري ما يستجد من معلومات عن املبادرات اليت تضطلع ـا  

  ييم؛التق  قاعدة بياناتل

الضـرورة امللحـة إلدراج التوصـيات الـواردة يف الوثـائق اخلتاميـة للقمـة         يؤكد  - ٥  
املبادئ التوجيهيـة املنقحـة لكـي تسـتعني ـا أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف إعـداد            العاملية يف

التقييمات القطرية املوحدة وأطر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك إضـافة         
  عنصر تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛

 ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٧املــؤرخ  ٦٠/٢٥٢إىل قــرار اجلمعيــة العامــة    يشــري  - ٦  
الذي طلبت فيه اجلمعية إىل الس أن يشرف على متابعـة نتـائج مـرحليت جنيـف وتـونس مـن       

يسـتعرض يف دورتـه    إىل الـس أن القمة العاملية على نطـاق املنظومـة، وحتقيقـا لـذلك، طلبـت      
يف ذلـك النظـر يف تعزيـز     والية اللجنة وجدول أعماهلـا وتشـكيلها، مبـا    ٢٠٠٦املوضوعية لعام 

  املعنية؛  اللجنة، مع األخذ يف االعتبار النهج القائم على تعدد اجلهات

ــاح مــع يالحــظ  - ٧   ــد  االرتي ــع املســتوى بشــأن االســتعراض    عق االجتمــاع الرفي
الـذي نظمـه   ، ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٣إىل  ٩من يف الفترة يف جنيف  ،ةمة العامليقلالعشري ل

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤمتر األمـم املتحـدة   االحتاد الدويل لالتصاالت، 
تنفيـذ  عـن  بيـان   ، ومهـا تنياخلتـامي يقتيـه  وثبوللتجارة والتنمية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،     

  ؛  ٢٠١٥ورؤية للقمة العاملية ملا بعد عام  ةائج القمة العاملينت

ــات، خطــوات      يهيــب  - ٨   ــاء جمتمــع املعلوم ــدول أن تتخــذ، يف إطــار بن ــع ال جبمي
ق ولتفادي اختاذ أي تـدبري انفـرادي ال يتوافـق مـع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ويعـ          

بلدان املتضـررة بصـورة تامـة وحتسـني أحـواهلم      حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لسكان ال
  اختاذ أي تدبري من هذا القبيل؛  واالمتناع عن

 بالتقــدم الــذي أشــري إليــه يف تقريـر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف  يرحـب   - ٩  
مكانيــة احلصــول علــى الســريع إلتنــامي تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة ومتابعتــها، وخصوصــا أن ال

أن يكونــوا  كثـر مـن نصـف سـكان العـامل     ه ينبغـي أل يعـين أنـ   ٢٠٠٥نـذ عـام   هواتـف حممولـة م  
حبلـول ايـة عـام    واالستفادة منها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قادرين على الوصول إىل 

يتفق مع أحد أهداف القمة العاملية، وأن ما يعزز قيمة هـذا التقـدم ظهـور خـدمات     مبا  ٢٠١٦
دمات الصحية باستخدام األجهـزة احملمولـة وتـوفري املعلومـات     وتطبيقات جديدة، من بينها اخل

املتعلقـة بالزراعــة باســتخدام األجهــزة احملمولــة وإجــراء املعــامالت باســتخدام األجهــزة احملمولــة  
ــة واحلكومــة اإللكترونيــة واألعمــال      ــة باســتخدام األجهــزة احملمول وإجنــاز اإلجــراءات احلكومي
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لــيت تســاعد علــى حتقيــق التنميــة، األمــر الــذي يــوفر إمكانيــة  التجاريــة اإللكترونيــة واخلــدمات ا
  كبرية لتطوير جمتمع املعلومات؛  

أن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت غــري متاحــة   مــع بــالغ القلــق يالحــظ  - ١٠  
 يف بأسعار ميسورة للعديد من البلدان النامية وأن الفائدة املرجوة مـن العلـم والتكنولوجيـا، مبـا    

ا املعلومـات واالتصـاالت، مل تتحقـق بعـد بالنسـبة إىل أغلبيـة الفقـراء، ويشـدد         ذلك تكنولوجيـ 
على ضرورة تسخري التكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، علـى حنـو فعـال    

  لسد الفجوة الرقمية؛  

بــأن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت تتــيح فرصــا جديــدة وتطــرح   يســلم  - ١١  
وبأن هنـاك ضـرورة ملحـة للتصـدي للعقبـات الكـربى الـيت تواجههـا البلـدان           حتديات جديدة،

النامية يف احلصول علـى التكنولوجيـا اجلديـدة، مـن قبيـل عـدم تـوفر بيئـة مؤاتيـة وعـدم كفايـة            
املــوارد واهلياكــل األساســية والتعلــيم والقــدرات واالســتثمار والقــدرة علــى االتصــال واملســائل  

يا ومعايريها وتـدفقها، ويهيـب يف هـذا الصـدد جبميـع اجلهـات املعنيـة        املتصلة مبلكية التكنولوج
تــوفري مــوارد كافيــة للبلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، وتعزيــز بنــاء قــدراا ونقــل     

  التكنولوجيا واملعارف إليها؛  

ــالنمو الســريع ل  أيضــا يســلم  - ١٢   ــريض،  شــبكات لب يف وخباصــة ذات النطــاق الع
لفجـوة الرقميـة املتزايــدة يف   التصـدي ل تقدمـة النمـو، ويؤكـد علـى احلاجـة امللحـة إىل       البلـدان امل 
 هاواسـتخدام إليهـا  جودة الوصـول  ها ودرة على حتمل تكاليفهذه الشبكات والق توافرجماالت 
مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى      ويف ما بينـها،  البلدان املرتفعة الدخل واملناطق األخرى، داخل 

  ة؛  فريقيالقارة األمنوا والدول اجلزرية الصغرية النامية ودعم أقل البلدان 

بـأن االنتقـال إىل بيئــة تسـودها االتصـاالت بـاألجهزة احملمولــة       كـذلك  يسـلم   - ١٣  
حيدث تغيريات كبرية يف األساليب اليت تستخدمها اجلهات املسؤولة عن تشـغيل الشـبكات يف   

ق الـيت يسـتخدم ـا األفـراد واتمعـات      تسيري أعماهلـا ويتطلـب إعـادة تفكـري جذريـة يف الطـر      
الشبكات واألجهزة ويف االستراتيجيات احلكومية ويف السبل اليت ميكن ا اسـتخدام شـبكات   

  االتصاالت لتحقيق أهداف التنمية؛  

بــأن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتطبيقاــا يف العديــد مــن        يســلم  - ١٤  
متاحـة   تطورات والتحسن امللحوظ يف بعض النـواحي، غـري  البلدان النامية ال تزال، رغم كل ال

  ن يعيشون يف املناطق الريفية، وال تزال يف غري متناوهلم؛  مللغالبية السكان، وخباصة 

بازدياد عـدد مسـتخدمي اإلنترنـت وبـتغري طـابع الفجـوة الرقميـة         أيضا يسلم  - ١٥  
 ىل فجـوة يف نوعيـة الوصـول إىل   نـت إ بعض احلاالت من فجوة يف إمكانيـة تـوفر اإلنتر   أيضا يف
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اإلنترنت واملعلومات واملهارات اليت ميكن للمستخدمني احلصول عليها والفائدة الـيت ميكـن أن   
جينوها منها، ويسلم يف هـذا الصـدد بضـرورة مـنح األولويـة السـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات         

د اجلهـات املعنيـة، يف إطـار    واالتصاالت باتباع ج ابتكاريـة، مبـا فيهـا النـهج القـائم علـى تعـد       
  استراتيجيات التنمية على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛  

 عـن بالتقرير العاملي للجنة النطاق العريض املعنيـة بالتنميـة الرقميـة     علما حييط  - ١٦  
حتقيق عاملية النطاق العـريض، ويالحـظ مـع االهتمـام      ،٢٠١٤حالة تقنية النطاق العريض لعام 

اصل جلنة النطاق العريض بذهلا لتعزيز الدعوة على مستوى رفيع من أجـل يئـة   اجلهود اليت تو
بالنطــاق العـريض، وعلــى وجـه اخلصــوص عـن طريــق وضـع خطــط وطنيــة     ربط بيئـة مؤاتيــة للـ  

ــ ــة التصــدي         ربط لل ــاعني العــام واخلــاص لكفال ــني القط ــراكات ب ــريض وإقامــة ش ــاق الع بالنط
بـالقوة املناسـبة إلحـداث أثـر وبالتعـاون مـع مجيـع        للتحديات اليت تنطـوي عليهـا خطـة التنميـة     

  اجلهات املعنية؛

ــاء القــدرات يف جمــال       يالحــظ  - ١٧   ــرغم مــن إرســاء أســاس مــتني لبن ــى ال ــه، عل أن
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف العديــد مــن اــاالت املتعلقــة ببنــاء جمتمــع املعلومــات،   

هـة التحـديات الراهنـة، وال سـيما التحـديات      الضروري مواصلة بذل اجلهـود ملواج  يزال من ال
اليت تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان منوا، ويوجه االنتباه إىل التأثري اإلجيـايب لتوسـيع نطـاق    
تنمية القدرات ليشمل املؤسسات واملنظمات والكيانات املعنية باملسائل املتصلة بتكنولوجيـات  

  نت؛  املعلومات واالتصاالت وبإدارة اإلنتر

بضــرورة التركيــز علــى سياســات تنميــة القــدرات وتقــدمي دعــم مســتدام   يقــر  - ١٨  
ملواصلة تعزيز تأثري األنشطة واملبادرات اليت يضطلع ا علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي ـدف      
توفري املشورة واخلدمات والدعم لبناء جمتمع معلومـات يشـمل اجلميـع حمـوره اإلنسـان ويركـز       

  التنمية؛    على

مواضيع مستجدة، من قبيـل التطبيقـات اإللكترونيـة يف    استمرار بروز  يالحظ  - ١٩  
جمال البيئـة ومسـامهة تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت يف اإلنـذار املبكـر والتخفيـف مـن          
آثار تغري املناخ والتواصل عرب الشـبكات االجتماعيـة واسـتعمال تكنولوجيـا الواقـع االفتراضـي       

حلاسوبية وإتاحـة اإلنترنـت علـى األجهـزة احملمولـة واخلـدمات الـيت جيـري         وخدمات السحابة ا
توفريها باستخدام األجهـزة احملمولـة ومحايـة اخلصوصـية علـى اإلنترنـت ومتكـني فئـات اتمـع          

فة، وخباصــة األطفــال والشــباب، ومحايتــها، وخباصــة مــن التعــرض لالســتغالل واإلســاءة يالضــع
  على اإلنترنت؛  
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أمهية مؤشرات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت كـأداة رصـد      يدتأك يكرر  - ٢٠  
وتقييم لقياس الفجوة الرقمية بني البلـدان وداخـل اتمعـات يسترشـد ـا صـانعو القـرار لـدى         
وضع السياسـات العامـة واالسـتراتيجيات املتعلقـة بالتنميـة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية،         

لعامــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يتطلــب توحيــد  ويشــدد علــى أن تطبيــق السياســة ا
ــق بالســلع واخلــدمات وكفاءــا       ــة بانتظــام لرصــد األداء فيمــا يتعل ــوق ــا حمدث مؤشــرات موث

  ونوعيتها وتوفرها بأسعار ميسورة واملواءمة بينها؛  
  

  إدارة اإلنترنت

منفصــلتني، ضــرورة أن يتـابع األمــني العــام، عـن طريــق عمليــتني    تأكيــد يعيـد   - ٢١  
أسفرت عنه القمة العاملية من نتائج فيما يتصـل بـإدارة اإلنترنـت، وحتديـدا العمليـة املتـوخى        ما

ــتني ميكــن أن تكمــل        ــأن العملي ــدى إدارة اإلنترنــت، ويســلم ب ــز التعــاون وعقــد منت ــها تعزي من
  إحدامها األخرى؛  

ــد  - ٢٢   ــد أيضــا يعي ــرات  تأكي ــامج   ٧٢إىل  ٦٧و  ٣٧إىل  ٣٤الفق ــن برن ــل م عم
  ؛)٤(تونس بشأن جمتمع املعلومات

  
  تعزيز التعاون

 بأمهية تعزيز التعاون يف املستقبل لـتمكني احلكومـات بقـدر متسـاو مـن      يسلم  - ٢٣  
االضطالع بأدوارها ومسؤولياا فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة باإلنترنـت،  

يل اليوميـة الـيت ال تـؤثر يف قضـايا السياسـة      ولـيس فيمـا يتعلـق بالشـؤون التقنيـة وشـؤون التشـغ       
  العامة الدولية؛  

بـأن العمليـة املتـوخى منـها تعزيـز التعـاون املقـرر أن يشـرع فيهـا           أيضـا  يسلم  - ٢٤  
 ٢٠٠٦األمني العام واشتركت فيها مجيـع املنظمـات املعنيـة حبلـول ايـة الربـع األول مـن عـام         

ــل منــ      ــة، حســب دور ك ــات املعني ــع اجله ــا    ستضــم مجي ــا ميكــن وفق ها، وستمضــي بأســرع م
ـــ   ــار؛ وبأن ــا االبتكـ ــرياعى فيهـ ــة وسـ ــراءات القانونيـ ــي للإلجـ ــدأ  ه ينبغـ ــة أن تبـ ــات املعنيـ لمنظمـ

ميكـن   االضطالع بعملية ترمي إىل تعزيز التعاون تضم مجيع اجلهات املعنيـة ومتضـي بأسـرع مـا    
  قدمي تقارير أداء سنوية؛وسرياعى فيها االبتكار؛ وبأنه سيطلب إىل املنظمات املعنية نفسها ت

كـانون   ٢١املـؤرخ   ٦٧/١٩٥إىل أن اجلمعية العامة دعـت، يف قرارهـا    يشري  - ٢٥  
، رئيس اللجنة املعنية بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة إىل      ٢٠١٢األول/ديسمرب 

_______________ 

  .A/60/687انظر   )٤(
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شـأن تعزيـز   إنشاء فريق عامل يعىن بتعزيز التعاون لدراسة التكليف الصادر عـن القمـة العامليـة ب   
التعاون، على النحـو الـوارد يف برنـامج عمـل تـونس، عـن طريـق التمـاس إسـهامات مـن مجيـع            
الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية ومجعها واستعراضها ووضع توصـيات بشـأن كيفيـة    
القيام بذلك التكليف على حنو تام، وأا طلبت إىل الفريـق العامـل أن يقـدم تقريـرا إىل اللجنـة      

، كإســهام يف االســتعراض العــام لنتــائج ٢٠١٤ دورــا الســابعة عشــرة الــيت ســتعقد يف عــام يف
  القمة العاملية تمع املعلومات؛

ــا     أيضــا يشــري  - ٢٦   ــت يف قراره ــة طلب ــة العام ــيس  ٦٧/١٩٥إىل أن اجلمعي إىل رئ
كومـــات اللجنـــة كفالـــة التمثيـــل املتـــوازن يف الفريـــق العامـــل املعـــين بتعزيـــز التعـــاون بـــني احل  

اموعــات اإلقليميــة اخلمــس للجنــة وبــني املــدعوين مــن مجيــع اجلهــات املعنيــة األخــرى،    مــن
مــن القطــاع اخلــاص واتمــع املــدين واألوســاط التقنيــة واألكادمييــة واملنظمــات احلكوميــة    أي

ــدان      ــة والبلـ ــاواة يف ذلـــك بـــني البلـــدان الناميـ ــة املسـ ــة، مـــع كفالـ ــة واملنظمـــات الدوليـ الدوليـ
  النمو؛  دمةاملتق

أن الفريـــــق العامـــــل عقـــــد أربعـــــة اجتماعـــــات يف الفتـــــرة مـــــن   يالحـــــظ  - ٢٧  
حبـث خالهلـا واليــة تعزيـز التعـاون عـن طريـق إصــدار        ٢٠١٤إىل أيار/مـايو   ٢٠١٣ أيار/مـايو 

استبيان والتماس وجتميع واستعراض إسهامات من مجيع الدول األعضـاء وغريهـا مـن اجلهـات     
بغـرض إعـداد مشـاريع توصـيات، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف         املعنية ومجعها واستعراضـها  

  ؛  ٦٧/١٩٥قرار اجلمعية العامة 

، )٥(بتقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعزيـز التعـاون التـابع للجنـة     علما حييط  - ٢٨  
ويعــرب عــن امتنانــه للــرئيس واألعضــاء واجلهــات املعنيــة األخــرى الــيت قــدمت مــدخالت           

  أعمال الفريق؛  وأسهمت يف

أن توافقاً يف اآلراء برز بشأن مسائل معينة فيما ال يـزال تبـاين واسـع     يالحظ  - ٢٩  
شـأن  يف اآلراء قائما يف عدد من املسائل األخرى حال دون أن يقدم الفريق العامـل توصـيات ب  

سبل تنفيذ تعزيز التعاون تنفيذا تاماً على النحو الوارد يف برنـامج عمـل تـونس حسـب الواليـة      
  ؛٦٧/١٩٥اليت أسندا إليه اجلمعية العامة يف القرار 

حتديـده   جـرى العمل الـذي بـدأه الفريـق العامـل السـتعراض مـا        أيضا يالحظ  - ٣٠  
ترنـت، وإحصـاء اآلليـات الدوليـة القائمـة حاليـا       من مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلن

_______________ 

)٥(  E/CN.16/2014/CRP.3.  
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ملعاجلة هذه املسـائل، وحتديـد وضـع هـذه اآلليـات، إن وجـدت، ومـا إذا كانـت تقـوم مبعاجلـة           
  املسائل وتسعى إىل حتديد الثغرات يف حماولة للتأكد من نوع التوصيات اليت قد يلزم تقدميها؛  

مانــة اللجنــة جيــوز ألبأنــه  ٢٠١٤/٢٧ هيف قــرارأوصــى  إىل أن الــس شــريي  - ٣١  
املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أن تواصل هذا العمـل ـدف تقـدمي النتـائج     
إىل اللجنــة يف اجتماعهـــا املعقــود بـــني الــدورات إلجـــراء مزيــد مـــن املناقشــة، وإدماجهـــا يف      

ملقـرر إعـداده لكـي تنظـر فيـه      لتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمـة العامليـة، ا  العشري لستعراض اال
  ؛  اللجنة خالل دورا الثامنة عشرة

  
  منتدى إدارة اإلنترنت

ــاره منتــدى للحــوار بــني    يســلم  - ٣٢   ــه باعتب ــة منتــدى إدارة اإلنترنــت وواليت  بأمهي
مـن برنـامج عمـل     ٧٢اجلهات املعنية املتعددة بشأن مسائل شىت، على النحو الوارد يف الفقـرة  

 ناقشـــة بشـــأن قضـــايا السياســـة العامـــة املتعلقـــة بالعناصـــر الرئيســـية يف  يشـــمل امل تـــونس، مبـــا
  اإلنترنت؛    إدارة

باضــطالع منتــدى إدارة اإلنترنــت مببــادرات علــى الصــعيدين       أيضــا يســلم  - ٣٣  
الوطين واإلقليمي يف مجيع املناطق تعـاجل قضـايا إدارة اإلنترنـت الـيت هلـا أمهيـة وأولويـة للبلـدان         

  ري فيها االضطالع باملبادرات؛  املناطق اليت جي  أو

األمـني   إىلالذي طلبـت فيـه اجلمعيـة     ٦٩/٢٠٤ إىل قرار اجلمعية العامة يشري  - ٣٤  
، كجزء من عملية اإلبالغ الـيت يقـوم ـا سـنويا بشـأن التقـدم       معلوماتيواصل تقدمي  العام أن

تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف     احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها، عن التقـدم احملـرز يف  
، )٦(تقريــر الفريــق العامــل املعــين بإدخــال حتســينات علــى منتــدى إدارة اإلنترنــت التــابع للجنــة   

  يتعلق بتعزيز مشاركة البلدان النامية؛  وخباصة فيما

ملنتـدى إدارة اإلنترنـت الـذي استضـافته حكومـة      تاسع عقد االجتماع البنوه ي  - ٣٥  
الـربط بـني   ”يف إطار املوضوع الرئيسي  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٥إىل  ٢من اسطنبول يف تركيا 

  ؛“القارات لتحسني إدارة أصحاب املصلحة املتعددين لإلنترنت

ــد االجتمــاع ال  يرحــب  - ٣٦   ــذي  عاشــر بعق ــت، ال ــدى إدارة اإلنترن ــرر  ملنت ــن املق م
، ٢٠١٥ تشـرين الثـاين/نوفمرب   ١٣إىل  ١٠مـن  جواو بيسـوا  يف الربازيل تستضيفه حكومة  أن

_______________ 

)٦(  A/67/65-E/2012/48  وCorr.1.  
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ويالحظ أن التوصيات الواردة يف تقريـر الفريـق العامـل املعـين بإدخـال حتسـينات علـى منتـدى         
  االعتبار يف العملية التحضريية لالجتماع؛  يف خذت إدارة اإلنترنت قد أُ

ــه امل    أيضــا يرحــب  - ٣٧   ــدمت ب ــذي تق ــالعرض ال ــاع  كســيك ب الستضــافة االجتم
، رهنـا بقـرار اجلمعيـة العامـة بشـأن جتديـد       ٢٠١٦عـام   عشر ملنتدى إدارة اإلنترنت يفادي احل

  نتدى؛املوالية 
  

  سبل املضي قدما

املناقشة املوضـوعية بشـأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة          يالحظ  - ٣٨  
ــدورة ال  ــة خــالل ال ــيت عقــدت مــن   ثامن ــة ال ــايو  ٨إىل  ٤عشــرة للجن واألعمــال  ٢٠١٥أيار/م

ــة جلمــ   ــة يف اللجن ــال     اســهإع اجلاري ــة يف إطــار األعم ــع امليســرين واجلهــات املعني ــن مجي مات م
لتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العامليـة،  العشري لستعراض االالتحضريية إلعداد تقريرها عن 

اجلمعيـة العامـة    تقدمي تقرير يف هذا الشأن، من خـالل الـس، إىل  يشري إىل طلباته إىل اللجنة و
  ؛  ٢٠١٥  عام  العام الذي جتريه لتنفيذ نتائج القمة العاملية يفيف سياق االستعراض 

 تنسـيقه االحتـاد الـدويل لالتصـاالت    توىل الذي جتماع انعقاد اال أيضاً يالحظ  - ٣٩  
االجتماع الرفيع املستوى الستعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية تمـع املعلومـات بعـد    ”بعنوان 

ة العامليــة تمــع املعلومــات، مــن منتــدى القمــ نســخة موســعةبوصــفه ، “مضــي عشــر ســنوات
  ؛  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣إىل  ١٠جنيف من   يف

نتائج القمة العامليـة تمـع   عشري لتنظيم اجتماع الستعراض  كذلك يالحظ  - ٤٠  
، تولـت تنسـيقه   “حنو جمتمعات املعرفة من أجل السـالم والتنميـة املسـتدامة   ”بعنوان  املعلومات

، ٢٠١٣شـباط/فرباير   ٢٧إىل  ٢٥تحدة للتربية والعلم والثقافة يف باريس، من منظمة األمم امل
  والبيان اخلتامي الصادر عن هذا االجتماع؛

ــظ  - ٤١   ــلكية      يالحـ ــاالت السـ ــات االتصـ ــامس لسياسـ ــاملي اخلـ ــدى العـ ــد املنتـ عقـ
بشــأن مســائل السياســة العامــة    ٢٠١٣والالســلكية/تكنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت لعــام   

ــن   ال ــت يف جنيــف م ــة املتصــلة باإلنترن ــايو  ١٦إىل  ١٤دولي ــه  ٢٠١٣أيار/م ــا متخــض عن ، وم
  آراء؛  من

، الـذي  ٢٠١٥انعقاد مؤمتر القمة العـاملي للشـباب ملـا بعـد عـام       أيضا يالحظ  - ٤٢  
إىل  ٩وسـيه مـن   هنظمه االحتاد الـدويل لالتصـاالت واستضـافته حكومـة كوسـتاريكا يف سـان       

  واإلعالن الصادر عنه؛   ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١١
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كيانات األمم املتحـدة الـيت مل تتعـاون حـىت اآلن بشـكل فعـال يف تنفيـذ         حيث  - ٤٣  
نتائج القمة العاملية ومتابعتـها عـن طريـق منظومـة األمـم املتحـدة علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة           

م بــذلك إلقامــة جمتمــع معلومــات يشــمل اجلميــع حمــوره اإلنســان ويركــز علــى التنميــة وااللتــزا 
وعلى القيام بدور حمفز لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الـواردة  

  ؛  )٧(يف إعالن األمم املتحدة لأللفية

جبميــع اجلهــات املعنيـة مواصــلة إيــالء االهتمـام، علــى ســبيل األولويــة،    يهيـب   - ٤٤  
اسـتراتيجيات سـليمة تسـهم يف تطـوير     هلدف سد الفجـوة الرقميـة، مبختلـف أشـكاهلا، وتنفيـذ      

احلكومة اإللكترونية ومواصـلة التركيـز علـى سياسـات وتطبيقـات مراعيـة للفقـراء فيمـا يتعلـق          
الوصـول إىل شـبكات النطـاق العـريض     بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك إتاحـة  

  دان وداخلها؛  على مستوى القاعدة الشعبية، دف تضييق الفجوة الرقمية بني البل

مجيع أصحاب املصلحة علـى إيـالء األولويـة السـتحداث نهـج ابتكاريـة        حيث  - ٤٥  
للنطــاق العـريض للجميـع بأسـعار ميسـورة يف البلـدان الناميــة،      البنيـة التحتيـة   حتفـز علـى إتاحـة    

واستعمال خدمات النطاق العريض املناسبة لضمان قيام جمتمع معلومات يشمل اجلميـع حمـوره   
  ان ويركز على التنمية ولتضييق الفجوة الرقمية إىل أدىن حد؛  اإلنس

باملنظمات الدولية واإلقليميـة أن تواصـل بانتظـام تقيـيم مـدى اسـتفادة        يهيب  - ٤٦  
اجلميــع يف الــدول مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وتقــدمي تقــارير عــن ذلــك، ــدف 

  ومات واالتصاالت يف البلدان النامية؛  إتاحة فرص متكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا املعل

مجيع البلـدان علـى بـذل جهـود حثيثـة للوفـاء بالتزاماـا مبوجـب توافـق           حيث  - ٤٧  
  ؛)٨(آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية

مبنظمــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات واملنتــديات املعنيــة أن   يهيــب  - ٤٨  
العامليــة، املنـهجيات املوضــوعة ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات   تسـتعرض، وفقــا لنتــائج القمــة 

واالتصـــاالت وأن تعـــدهلا بصـــورة دوريـــة، آخـــذة يف اعتبارهـــا اخـــتالف مســـتويات التنميـــة   
  والظروف الوطنية، ومن مث فإنه:

يالحــظ مــع التقــدير العمــل املضــطلع بــه يف إطــار الشــراكة املعنيــة بقيــاس            (أ)  
  مات واالتصاالت ألغراض التنمية؛استخدام تكنولوجيا املعلو

_______________ 

 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٧(

 ٢٠٠٢آذار/مــــارس  ٢٢-١٨تقريــــر املــــؤمتر الــــدويل املعــــين بتمويــــل التنميــــة، مــــونتريي، املكســــيك،   )٨(
  ، املرفق.١) الفصل األول، القرار A/02/II.A.7األمم املتحدة رقم املبيع   (منشورات
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ــة ال     (ب)   ــدوة العامليــ ــد النــ ــا عقــ ــظ أيضــ ــة يالحــ ــرات   ثانيــ ــة مبؤشــ ــرة املعنيــ عشــ
تشـــــرين  ٢٦إىل  ٢٤مـــــن تبيليســـــي تكنولوجيا املعلومـــــات واالتصـــــاالت يف االتصـــــاالت/

  ؛٢٠١٤نوفمرب /الثاين

يشـــجع الـــدول األعضـــاء علـــى مجـــع بيانـــات وثيقـــة الصـــلة بتكنولوجيـــات     (ج)  
مات واالتصاالت على الصعيد الوطين ليتسىن هلا الرد بصورة مرضـية علـى االسـتبيانات،    املعلو

مــن قبيــل االســتبيان املتعلــق بأهــداف القمــة العامليــة، وعلــى تبــادل املعلومــات بشــأن دراســات   
ــادل يف جمــال          ــرامج التب ــار ب ــدان أخــرى يف إط ــع بل ــاون م ــى التع ــة وعل ــة قطري حلــاالت إفرادي

  القدرات؛  بناء

األمم املتحدة وغريها من املنظمات واملنتديات املعنيـة علـى   ؤسسات يشجع م  (د)  
تقييم تأثري تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت يف الفقـر ويف القطاعـات الرئيسـية مـن أجـل         

  حتديد املعارف واملهارات الالزمة لزيادة حجم ذلك التأثري؛

عم املــايل مــن أجــل مواصــلة  يهيــب بالشــركاء الــدوليني يف التنميــة تقــدمي الــد   (هـ)  
  تيسري بناء القدرات يف البلدان النامية وتوفري املساعدة التقنية هلا؛

اتمـع الـدويل إىل تقـدمي تربعـات للصـندوق االسـتئماين اخلـاص الـذي          يدعو  - ٤٩  
أنشأه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لدعم االستعراض والتقييم اللذين تقوم مـا اللجنـة   

ية، منوهاً يف الوقـت نفسـه مـع التقـدير بالـدعم املـايل املقـدم        يما يتعلق مبتابعة نتائج القمة العاملف
  هلذا الصندوق؛  والواليات املتحدة األمريكية سويسرا وفنلندا ات من حكوم

مـن برنـامج عمـل تـونس الـيت طُلـب فيهـا إىل اجلمعيـة          ١١١إىل الفقرة  يشري  - ٥٠  
 ١٠٦وإىل الفقـرة   ٢٠١٥ضـا عامـا لتنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة يف عـام        العامة أن جتري استعرا

اليت تقضي بضرورة أن يكون تنفيذ نتـائج القمـة العامليـة ومتابعتـها جـزءا ال يتجـزأ مـن متابعـة         
  األمم املتحدة املتكاملة لنتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية؛

الــيت أعــادت  ٦٧/١٩٥يــة العامــة مــن قـرار اجلمع  ١١إىل الفقــرة  أيضــا يشـري   - ٥١  
فيهــا اجلمعيــة تأكيــد دورهــا يف االســتعراض العــام لتنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة الــذي ســيجرى   

  من برنامج عمل تونس؛   ١١١، على النحو الذي أقر يف الفقرة ٢٠١٥حبلول اية عام 

ــرة  كــذلك يشــري  - ٥٢   ــة     ٢٢إىل الفق ــرار اجلمعيــة العام املــؤرخ  ٦٨/١٩٨مــن ق
، الــيت قــررت فيهــا اجلمعيــة العامــة وضــع الصــيغة النهائيــة   ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٠

لطرائــق االســتعراض العــام يف أقــرب وقــت ممكــن، ودعــت رئــيس اجلمعيــة العامــة إىل أن يعــني  
  ميسرين اثنني لعقد مشاورات حكومية دولية مفتوحة لذلك الغرض؛  
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ئمـة مبـا يتسـق مـع العمليـة الـيت جيـري        بالشروع يف عملية حتضريية مال يوصي  - ٥٣  
 االضطالع ا يف إطار القمة العاملية ورهنا مبا تقرره اجلمعية العامة يف هـذا الشـأن، اسـتنادا إىل   

  اخلربة املكتسبة من مرحليت القمة العاملية؛

إىل الـدور الـذي تؤديـه اللجنـة الـوارد بيانـه يف قـرار الـس االقتصـادي           يشري  - ٥٤  
يف تقدمي املساعدة إىل الـس باعتبـاره جهـة التنسـيق املعنيـة باملتابعـة        ٢٠٠٦/٤٦ واالجتماعي

  على نطاق املنظومة، وخباصة يف استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية وتقييمه؛  

بــالتقرير عــن تقيــيم األنشــطة املضــطلع ــا املتعلقــة    التقــدير مــع علمــا حيــيط  - ٥٥  
ة الـذي يشـكل إحـدى األدوات القيمـة للمسـاعدة يف عمليـة املتابعـة، بعـد انتـهاء          بالقمة العامليـ 

  مرحلة تونس من القمة العاملية؛

ت علـى الصـعيد العـاملي، ويشـجع،     أمهيـة تبـادل أفضـل املمارسـا     تأكيد يكرر  - ٥٦  
يـة،  التسـليم باملسـتوى املتميـز يف تنفيـذ املشـاريع واملبـادرات الـيت تعـزز أهـداف القمـة العامل           مع

مجيـع اجلهـات املعنيـة علـى تسـمية مشـاريعها ملسـابقة جـائزة القمـة العامليـة السـنوية للمشــاريع            
كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التقيــيم الــيت جتريهــا القمــة العامليــة، وحيــيط علمــا يف الوقــت ذاتــه    

  بالتقرير عن التجارب الناجحة يف إطار القمة العاملية؛  

الـس مـن    طلب فيهـا  يتال ٢٠١٤/٢٧رار الس من ق ٥٧إىل الفقرة شري ي  - ٥٧  
مـن الـدول األعضـاء ومجيـع امليسـرين واجلهـات       سهامات اللجنة أن تلتمس تقدمي املزيد من اإل

عـن  مناقشـة موضـوعية بشـأن التقريـر      ٢٠١٥املعنية وأن تنظم يف دورا الثامنة عشرة يف عـام  
قـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة    تالقمـة العامليـة، وأن   تنفيذ نتـائج  العشري للتقدم احملرز يف  االستعراض

العامة بشأن ذلـك، عـن طريـق الـس، يف سـياق االسـتعراض العـام الـذي جتريـه لتنفيـذ نتـائج            
  ؛٢٠١٥القمة العاملية يف عام 

ــرار الــس   ٤٨إىل الفقــرة  كــذلك يشــري  - ٥٨   ــ ٢٠١٣/٩مــن ق  طلــب فيهــا  يتال
نتـهاء دورـا الثامنـة عشـرة، إىل اجلمعيـة العامـة، عـن        ب ااعقـ يف أ الس إىل اللجنـة أن تقـدم،  

ــق الــس  ــة      ،طري ــائج القمــة العاملي ــذ نت ــه لتنفي ــذي جتري ــام ال ــائج ، يف ســياق االســتعراض الع نت
  ؛٢٠١٥يف عام  لتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العامليةالعشري لستعراض اال

وجز مبــمبــا يف ذلــك ، )٩(شــرةبتقريــر اللجنــة يف دورــا الثامنــة ع  علمــايأخــذ   - ٥٩  
إجراءات بـ وكـذلك بـرابط   لمناقشة املوضوعية لالستعراض العشري لتنفيذ نتائج القمة العاملية ل

_______________ 
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إىل العمليــة التحضــريية لالجتمــاع الرفيــع     تــه ويقــرر إحال ، يف هــذا الصــدد  تخــذة  امل التــدخل
  ؛  املستوى للجمعية العامة

أمانــة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة بــالتقرير الــذي أعدتــه  علمــا أيضــايأخــذ   - ٦٠  
، الـذي  “االسـتعراض العشـري  : تمـع املعلومـات  ة القمـة العامليـ  نتـائج  تنفيذ ”املعنون  والتنمية
العمليــة التحضــريية لالجتمــاع ه أيضــا إىل ويقــرر أن يقدمــ، أســاس املناقشــة املوضــوعيةشــكّل 

  ا؛  يف مداوالا ماسهبوصفه إ الرفيع املستوى للجمعية العامة

األمني العام أن يقدم إىل اللجنة سنويا تقريرا عن تنفيـذ التوصـيات   من  يطلب  - ٦١  
الواردة يف هذا القرار ويف قرارات الس األخرى املتعلقة بتقيـيم التقـدم احملـرز كمـا ونوعـا يف      

  تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها؛

شــامل للجميــع، مــع إيــالء  علــى أمهيــة تعزيــز إقامــة جمتمــع معلومــات   يشــدد  - ٦٢  
 انيةاهتمام خاص لسد الفجوة الرقمية وفجوة النطـاق العـريض، مـع مراعـاة االعتبـارات اجلنسـ      

  الفئات الناقصة التمثيل؛ غريهم منالشباب واملتعلقة بة ويوالثقاف

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل      تسخري على أمهية  أيضا يشدد  - ٦٣  
  .٢٠١٥أن تنعكس على حنو مناسب يف خطة التنمية ملا بعد عام هلا نبغي التنمية ويعترب أنه ي

  ٥٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٥ متوز/يوليه ٢٢

  


