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  تدفق املعلومات ملتابعة مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات    

  
  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

  ،)1( إىل الوثائق اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلوماتإذ يشري  

املعين مبجتمع   بشأن متابعة مؤمتر القمة العاملي       2006/46إىل قراره    وإذ يشري أيضا    
  املعلومات واستعراض اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،

بنـاء جمتمـع   النـهوض ب ”: 2007 باملوضوع الفين للجنة لـسنة     وإذ حييط علما    
ل بغية تعزيز الفرص الرقمية املتاحة      ويتسم بالشمو وموجه حنو التنمية     اإلنسان   هدفهمعلومات  
  ،“جلميع البشر

 بالتدفق التلقائي للمعلومات من أجل إعداد تقرير األمني العـام بـشأن             موإذ يسلّ   
: ويتسم بالـشمول  وموجه حنو التنمية     اإلنسان   هدفهبناء جمتمع معلومات    النهوض ب تعزيز  ”

  ،)2(“ مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلوماتنتائجالتقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة 

بـالغ تيـسريا ملتابعـة مـؤمتر        ية مواصلة جهود حتسني عمليـة اإل      بأمه موإذ يسلّ   
  العاملي، القمة

 بتنظيم جمموعة الفعاليات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي اليت قام بتنظيمها            وإذ يرحب   
ميسرو خطوط العمل وجلان األمم املتحدة اإلقليمية يف جنيف يف إطـار االحتفـال بـاليوم                

  ،2007مايو / أيار17مات يف العاملي تمع املعلو

 مبشاركة أطراف معنية متعددة يف القمة ومتابعتها بوصف ذلـك           وإذ يرحب أيضا    
إىل  سبيال بناء للتصدي لتحديات احلاضر واملستقبل يف بناء جمتمـع املعلومـات، وإذ يـشري            

  ،2007أبريل / نيسان26 املؤرخني 2007/216 و 2007/215مقرريه 

 اتباع ج أصحاب املصلحة املتعددي األطراف بشكل        ورة رغم ضر   بأنه روإذ يذكّ   
  يتعني أيضا احلفاظ على الطابع احلكومي الدويل للجنة،فإنه فعال، 

  ،)38( بتقرير األمني العاموإذ حييط علما  

__________ 
  ./www.itu.int/wsis: الوثائق اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات متاحة يف املوقع  )1(  

  )2(  E/CN.16/2007/2.  



) األونكتاد( لألمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         عن تقديره  وإذ يعرب   
  على إصدار التقرير املذكور أعاله يف وقته املناسب،على دوره يف املعاونة 

إىل األمني العام أن يقدم سنويا إىل اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم               يطلب  - 1  
والتكنولوجيا ألغراض التنمية تقريرا عن تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي املعـين مبجتمـع               

  املعلومات، مبا يف ذلك التطبيقات اإللكترونية كافة؛

بالطلب املوجه إىل األمني العام بأن يبدأ عملية من شأا تعزيـز             حييط علما   - 2  
 من جدول أعمال تونس تمع      71 إىل   69التعاون، على النحو املشار إليه يف الفقرات من         

، ويتوقع ورود معلومات يف هذا الشأن إلدراجها        )3(املعلومات للمرحلة الثانية من مؤمتر القمة     
  السنوي؛يف تقريره 

إىل منظمات األمم املتحدة اليت تضطلع بدور تيسريي، وإىل اللجـان            يطلب  - 3  
اإلقليمية، وإىل ميسري املوضوع الرئيسي، وإىل التحالف العاملي لتكنولوجيات املعلومـات            
واالتصاالت وسائر الكيانات األخرى، أن تقوم، حسب االقتضاء، مبوافاة أمانة اللجنـة، يف             

سب، بتقارير كل منها بوصفها مدخالت يتم املسامهة ا من أجل إعداد التقريـر              الوقت املنا 
  السنوي لألمني العام املقدم إىل اللجنة، مشفوعة مبلخصاا التنفيذية؛

إىل أمانة اللجنة أن تستخدم، قدر اإلمكان، امللخـصات التنفيذيـة            يطلب  - 4  
مـؤمتر  لعـام بـشأن متابعـة نتـائج         املذكورة أعاله لدى إعدادها مشروع تقرير األمني ا       

  العاملي؛ القمة

إىل أمانة اللجنة أن تنشر التقارير املقدمة على موقعها بلغاـا            يطلب أيضا   - 5  
  األصلية بوصفها مسامهات يف الدورة القادمة للجنة؛

إىل جهات تيسري خطوط العمل وإىل اللجان اإلقليمية العمل علـى            يطلب  - 6  
  معلومـات عـن    مع كافة أصحاب املصلحة، وإدراج    بقائها مفتوحة   وإإقامة قنوات اتصال    

  جهودها يف جمال التنفيذ يف تقارير كل منها حسب االقتضاء؛

__________ 
  .(A/60/687) مبجتمع املعلومات انظر مذكرة األمني العام اليت حييل ا تقرير مؤمتر القمة العاملي املعين  )3(  



 قنوات اتصال مع ميسري خطـوط       إقامة مجيع أصحاب املصلحة إىل      يدعو  - 7  
 التنفيذ  أو إبقائها مفتوحة، وإىل تقدمي تقارير إليها عن جهود        /أو اللجان اإلقليمية و   /العمل و 

اليت تضطلع ا حىت يتسىن اإلشارة إىل هذه اجلهود على النحو املناسب وتقاسـم املعـارف                
  واملمارسات والنتائج ذات الصلة مبا يعود بالفائدة على اجلميع؛

 بتنظيم جمموعة فعاليات مؤمتر القمة سنويا باالقتران مع اليوم العاملي           يوصي  - 8  
ايو ويف تاريخ قريب كفاية من موعد دورة اللجنة، مبا يتـيح            م/ أيار 17تمع املعلومات يف    

إدراج جلسة حتاور مع اللجان اإلقليمية وجلسة حتاور أخرى مع الوكاالت امليسرة القياديـة              
يف جدول أعمال اللجنة، على أن يشارك يف كل منهما مجيع أصحاب املـصلحة يف مـؤمتر                 

  .ذ واملتابعةالقمة العاملي وأن تشكال مهزة وصل بني التنفي
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