
    2006/46  
متابعة مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات واستعراض جلنـة تـسخري العلـم                

  والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  ، إن الس االقتصادي واالجتماعي  

  مؤمتر القمة العاملي املعين تمع املعلومات،  بنتائج إذ يرحب   

عتمدمها مؤمتر القمـة العـاملي       إىل إعالن املبادئ وخطة العمل، اللذين ا       وإذ يشري    
ديسمرب / كانون األول  12 إىل   10تمع املعلومات يف مرحلته األوىل املعقودة يف جنيف من          

، وإىل التزام تونس وجدول أعمـال تـونس تمـع           )2(، وأقرما اجلمعية العامة   )1(2003
مرحلته الثانية املعقودة يف    املعلومات، اللذين اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات يف          

  ،)4(، وأقرما اجلمعية العامة)3(2005نوفمرب / تشرين الثاين18 إىل 16تونس من 

  ، )5(2005مؤمتر القمة العاملي لعام إىل نتائج  وإذ يشري أيضاً   

بتقرير األمني العام عن طرائق التنسيق بني الوكاالت لتنفيذ نتـائج            وإذ حييط علماً     
، الـذي   )6(العاملي تمع املعلومات، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بعملية املتابعة         مؤمتر القمة   

يستعرض ما اتخذ من إجراءات منذ انعقاد مؤمتر القمة، ويؤكد ضرورة تنفيذ قراراته تنفيـذاً               
  تاماً،

   بعملية اإلصالح اجلارية يف األمم املتحدة،وإذ حييط علماً أيضاً   

، 2006مـارس   / آذار 27 املـؤرخ    60/252اجلمعية العامة    إىل قرار    وإذ يشري    
الذي طلبت فيه اجلمعية إىل الس أن يشرف على متابعة نتائج مرحليت جنيف وتونس مـن                
مؤمتر القمة على نطاق املنظومة، وحتقيقاً هلذه الغاية، طلبت إىل الس أن يستعرض يف دورته               

م والتكنولوجيا ألغراض التنميـة وجـدول        والية جلنة تسخري العل    2006املوضوعية لعام   

__________ 
  .، املرفقA/C.2/59/3انظر   )1(  
  .59/220قرار اجلمعية العامة   )2(  
  .A/60/687انظر   )3(  
  .60/252قرار اجلمعية العامة  )4(

  .60/1قرار اجلمعية العامة  )5(

)6( E/2006/85.  



أعماهلا وتشكيلها، مبا يف ذلك النظر يف تعزيز اللجنة، مع األخذ يف االعتبار النهج القائم على                
  تعدد أصحاب املصلحة،

 1992أبريـل   / نيـسان  30 املؤرخ   1992/218 مقرره   وإذ يضع يف اعتباره      
ن أنشأ الس مبوجبهما جلنـة      ، اللذي 1992يوليه  / متوز 31 املؤرخ   1992/62وقراره  

وإذ يـضع يف اعتبـاره      تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية وحدد اختـصاصاا،         
   بشأن أساليب عمل اللجنة،2005يوليه / متوز27 املؤرخ 2005/308 مقرره كذلك

 بضرورة تعزيز اللجنة بغية متكينها من االضطالع بأنشطتها الـيت حـددها      وإذ يقر    
  لقمة، واضعاً يف اعتباره النهج القائم على تعدد أصحاب املصلحة،مؤمتر ا

 2003يونيه  / حزيران 23 باء املؤرخ    57/270 إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري    
بشأن التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسة ومؤمترات القمـة الـيت             

   االقتصادي واالجتماعي، تعقدها األمم املتحدة يف االني

 بأن تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات ومتابعتها ينبغـي أن             وإذ يسلم    
يشكال جزءاً ال يتجزأ من املتابعة املتكاملة للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها              

تصلة هبما وأن يسهما يف حتقيق      األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين امل       
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وأال يتطلبا إنـشاء أي              

  ،)7(هيئات تنفيذية جديدة

 بالضرورة امللحة لسد الفجوة يف التكنولوجيا الرقمية وملـساعدة البلـدان            وإذ ُيقر    
ت االحتياجات اخلاصة، حسبما ورد يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر القمة          النامية، مبا فيها البلدان ذا    

  ،)8(العاملي، على االستفادة متاماً من إمكانات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 ما لنتائج مؤمتر القمة من أمهية يف بناء جمتمع معلومات يكـون حمـوره               وإذ يؤكد    
، من أجل زيادة إتاحة الفرص جلميع النـاس يف          الناس ويتسم بالشمول والتركيز على التنمية     

  ،)9(جمال التكنولوجيا الرقمية للمساعدة على سد الفجوة القائمة يف هذه التكنولوجيا

__________ 
  . من الديباجة، الفقرة الرابعة60/252انظر قرار اجلمعية العامة   )7(  
  .املرجع نفسه، الفقرة اخلامسة من الديباجة  )8(  
  .املرجع نفسه، الفقرة السابعة من الديباجة )9(



 مبشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف مؤمتر القمة ويف متابعة نتائجـه            وإذ يرحب    
يات يف بنـاء جمتمـع      كطريقة بناءة للتصدي ملا يتم مواجهته حاضراً ومستقبالً مـن حتـد           

  املعلومات،

ضرورة ضمان قيام شراكة وتعاون فعالني يف تنفيذ ومتابعة نتـائج            وإذ يؤكد جمدداً     
مؤمتر القمة بني احلكومات وأطراف اتمع املدين الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظمات              

  غري احلكومية واألوساط األكادميية والعلمية والقطاع اخلاص،

  مبا اختذه األمني العام من إجراءات لعقد منتدى إدارة اإلنترنت، يط علماًوإذ حي   

بطلب األمني العام الشروع يف عملية متجهة صـوب تعزيـز          وإذ حييط علماً أيضاً      
  ،)10( من جدول أعمال تونس71 إىل 69التعاون، على النحو املشار إليه يف الفقرات 

لس رؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم         مبا مت، داخل جم    وإذ حييط علماً كذلك      
املتحدة املعين بالتنسيق، من إنشاء فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات، وقوامه هيئات             

وإذ ينـوه   األمم املتحدة ومنظماا املعنية، واملكلف بتيسري عملية تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة،             
لفريق من تقدم يف عمله كجزء من عمليـة تقـدمي           بأمهية إبقاء الس على إطالع مبا حيرزه ا       

  التقارير السنوية إىل الس عن أعمال اهليئات املشتركة بني الوكاالت،

 بالدور الذي ينهض به مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف           وإذ يقر مع التقدير      
  راض التنمية،تقدم دعم يف جمال السكرتارية إىل جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغ

  متابعة مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات    

 بالتوجه اإلمنائي املكثف لنتائج مرحليت جنيف وتونس مـن مـؤمتر     يرحب  - 1   
  القمة، وحيث على تنفيذها بالكامل؛

 النهوض مبسؤولياته يف اإلشراف على متابعة نتائج مؤمتر القمة علـى            يقرر  -2   
ظره سنوياً يف التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتائج املـؤمترات          نطاق املنظومة يف سياق ن    

الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف جزئه املتعلق بالتنسيق استناداً إىل ـج               
 باء، واسـتناداً    57/270مواضيعي وإىل برنامج متعدد السنوات، وفقاً لقرار اجلمعية العامة          

جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ومع االستفادة مـن مـدخالت            إىل أعمال   
  أخرى ذات صلة؛

__________ 
)10( A/60/687الفصل األول، الفرع باء ،.  



بالدور اهلام الذي تنهض به اللجان اإلقليميـة التابعـة لألمـم             حييط علما   - 3   
  املتحدة، ويشجعها على االضطالع بأنشطة حمددة وفقاً لنتائج مؤمتر القمة؛

  وجيا ألغراض التنميةدور جلنة تسخري العلم والتكنول    

  الوالية

، تقـدم   60/252 باء و  57/270 أنه، وفقاً لقراري اجلمعية العامة       يقرر  -4   
اللجنة املساعدة على حنو فعال إىل الس االقتصادي واالجتماعي باعتباره جهة التنـسيق يف              

 تنفيذ نتـائج    جمال املتابعة على نطاق املنظومة، ال سيما يف استعراض وتقييم التقدم احملرز يف            
مؤمتر القمة، على أن حتافظ يف الوقت نفسه على واليتها األصلية بـشأن تـسخري العلـم                 

 من وثيقة نتائج    60والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وأن تأخذ يف االعتبار أيضاً أحكام الفقرة           
  ؛)189(2005مؤمتر القمة العاملي لعام 

   على أن يكون للمتابعة على نطاق املنظومة َتَوجُّه إمنائي مكثف؛يوافق  -5   

 3 أن تقوم اللجنة، لدى اضطالعها مبسؤوليتها احملـددة يف الفقـرة             يقرر  -6   
أعاله، باستعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج مؤمتر القمة وبتقدمي املشورة إىل الس              

توصيات للمجلس ترمي إىل تعزيز تنفيذ نتائج مؤمتر        يف هذا الشأن، وذلك بطرق منها وضع        
  :القمة، وأنه، لبلوغ ذلك اهلدف، تقوم اللجنة مبا يلي

استعراض وتقييم التقدم احملرز على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف تنفيـذ             )أ(   
  مسارات العمل والتوصيات وااللتزامات الواردة يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر القمة؛

بادل أفضل املمارسات والفعال منها والـدروس املستخلـصة، وحتديـد           ت  )ب(   
العقبات والقيود املصادفة وإجراءات ومبادرات التغلب عليها، والتدابري اهلامة ملواصلة تنفيـذ            

  نتائج مؤمتر القمة؛

تشجيع احلوار ورعاية الشراكات بالتنـسيق مـع الـصناديق والـربامج              )ج(   
بة األخرى يف األمم املتحدة للمسامهة يف بلوغ أهـداف مـؤمتر         والوكاالت املتخصصة املناس  

القمة وتنفيذ نتائجه، واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتـصال للنـهوض باألهـداف            
اإلمنائية املتفق عليها دولياً وحتقيقها، وذلك مبشاركة احلكومات والقطاع اخلـاص واتمـع             

  ت الدولية وفقاً ألدوارها ومسؤولياا املختلفة؛املدين واألمم املتحدة وغريها من املنظما

  تكوين اللجنة



تقوية اللجنة من حيث طاقتها الفنية وتعزيزهـا عـن طريـق             يقرر أيضاً   -7   
 زيادة عـدد أعـضاء      يقررمشاركة الدول األعضاء يف أعماهلا مشاركة فعالة وجمدية، كما          

من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو       اللجنة بإضافة عشرة أعضاء جدد إليها، يتم انتخاهبم         
الدول األعضاء يف الوكاالت املتخصصة، على أن يؤخذ يف االعتبار مبدأ التوزيـع اجلغـرايف       
املتوازن واملنصف وعلى أن يكون ذلك وفقاً لإلجراءات واجلداول الزمنيـة الـيت يـضعها               

  الس؛

  أساليب العمل

نة لفترة مخسة أيام عمل يف جنيف       أن جتتمع اللجنة يف كل س      كذلك   يقرر  -8   
على أساس جترييب، على أن تستعرض اللجنة هذا الترتيب بعد انقضاء سنتني، وتقدم توصـية               

  إىل الس يف هذا الشأن؛

 أن تواصل اللجنة العمل على أساس دورات عمل مدا سنتان، متاشياً            يقرر  -9   
 إطار ممارسة مسؤولياا احملددة      ويف 2005/308مع مقرر الس االقتصادي واالجتماعي      

   أعاله؛4يف الفقرة 

 أعـاله، أن    4 آخذاً يف اعتباره مهام اللجنة احملددة يف الفقـرة           ،يقرر أيضاً   -10   
  تضع اللجنة يف دورا املقبلة جدول أعماهلا وبرنامج عمل متعدد السنوات؛

املدين واألمم   بأن تتيح اللجنة للحكومات والقطاع اخلاص واتمع         يوصي  -11   
املتحدة وغريها من املنظمات الدولية أن تشارك بفعالية يف عملها وأن تساهم يف مـداوالا،               

  كل يف جمال اختصاصه؛

 أن جتري الدورات املقبلة للجنة، بصفة متزايـدة، يف شـكل حـوار          يقرر  -12   
  تفاعلي؛

التقليديـة،   أن تواصل اللجنة، باإلضافة إىل ممارسات عملـها           أيضاً يقرر  -13   
استكشاف أوجه االستخدام املواتية للتنمية واملبتكرة لوسائط اإلعالم اإللكترونية، باالعتماد          
على قواعد البيانات اإللكترونية املتعلقة بأفضل املمارسات ومشاريع الـشراكة ومبادراـا،            

ملـصلحة  فضالً عن الربامج اإللكترونية التعاونية األخرى، على حنو يسمح جلميع أصحاب ا           
بأن يسامهوا يف جهود املتابعة وتبادل املعلومات واالستفادة من جتارب الغـري واستكـشاف              

  فرص الشراكة؛
  

  النهج القائم على تعدد أصحاب املصلحة



 أنه ينبغي، مع استخدام النهج القائم على تعـدد أصـحاب             كذلك يقرر  -14   
  يل؛املصلحة بفعالية، احلفاظ على طابع اللجنة احلكومي الدو

  : ما يلييقرر  -15   

 25 املـؤرخ    1996/31عمالً بقرار الس االقتصادي واالجتمـاعي         )أ(   
، جيوز للمنظمات غري احلكومية وهيئات اتمع املدين اليت ال تتمتع مبركز            1996يوليه  /متوز

استشاري لدى الس، واليت اعتمدت مع ذلك لدى مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومـات،              
أن تشارك، مبوافقة الس يف الوقت املناسب، وعلى أساس استثنائي ودون اإلخالل بقواعد             
األمم املتحدة املقررة، يف االجتماعني املقبلني للجنة، على أن تقـوم املنظمـات واهليئـات               
املذكورة، يف غضون ذلك، بتقدمي طلبات للحصول على مركز استشاري لدى الس وفقـاً        

، تـدعى اللجنـة املعنيـة       1996/31اءات القائمة، وعمالً بقرار الس      للقواعد واإلجر 
باملنظمات غري احلكومية إىل النظر بالسرعة املمكنة يف تلك الطلبات، وفقاً لقواعـد األمـم               

  املتحدة وإجراءاا؛

جيوز هليئات قطاع األعمال، وخباصة اهليئات اليت اعتمدت لـدى مـؤمتر              )ب(   
وافقة الس يف الوقت املناسب، وعلى أساس استثنائي ودون اإلخـالل           القمة، أن تشارك، مب   

  بالنظام الداخلي القائم، يف أعمال اللجنة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس؛

 أن تبذل اللجنة قصارى جهدها، بالتعاون مع هيئـات األمـم            ًيقرر أيضا   -16   
ئة وضـمان املـشاركة اديـة       املتحدة املعنية ومع األطراف املهتمة األخرى، من أجل تعب        

والفعالة، بطرق منها تقدمي املساعدة على أساس طوعي، جلميع اجلهات صاحبة املصلحة من             
البلدان النامية، ومنها املنظمات غري احلكومية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم والرابطات           

  الصناعية واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية؛

  ل السكرتاريةالدعم املقدم يف جما
  
إىل األمني العام أن يكفل تقدمي مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية            يطلب  -17   

دعماً فعاالً وكافياً للجنة يف جمال السكرتارية، لتمكينها من النهوض بواليتـها احملـددة يف               
 أعاله، مع ضمان التعاون الوثيق يف هذا الصدد مع غريها مـن منظمـات األمـم                 4الفقرة  

  املتحدة ووكاالا املتخصصة املعنية؛
  

  تقدمي التقارير



 إىل األمني العام أن حييط اللجنة علماً بتنفيذ نتائج مؤمتر القمـة             يطلب أيضاً   -18   
  كجزء من تقريره السنوي إىل اللجنة؛

إىل اللجنة أن تقدم إىل الس، يف إطار تقريرها السنوي، معلومات            يطلب  -19   
   يف تنفيذ نتائج مؤمتر القمة ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛عن التقدم احملرز

 إبقاء اجلمعية العامة، من خالل تقريره السنوي، على اطِّالع بالتقـدم            يقرر  -20   
احملرز يف تنفيذ نتائج مؤمتر القمة ومتابعتها، آخذاً يف اعتباره أعمال جلنـة تـسخري العلـم                 
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