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 ])A/63/411( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية- ٦٣/٢٠٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الـذي اعتمـدت مبوجبـه٢٠٠٠سـبتمرب/ أيلـول٨ املـؤرخ٥٥/٢ إىل قرارهـاإذ تشري 

 ،إعالن األمم املتحدة لأللفية
ــشري أيــضا   ٢٠٠١ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٨٣ إىل قراراــاوإذ ت
 بـــــــاء املـــــــؤرخ٥٧/٢٧٠ و٢٠٠٢ديـــــــسمرب/ كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ٥٧/٢٣٨ و

 ٢٠٠٤ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ٥٩/٢٢٠ و٢٠٠٣يونيــــــه/حزيـــــران ٢٣
قتـصادي واالجتمـاعي وقرار الس اال٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦٢/١٨٢ و

  وإىل القرارات األخرى ذات الصلة،٢٠٠٨يوليه/ متوز١٨ املؤرخ٢٠٠٨/٣
 أن التنــوع الثقــايف هــو التــراث املــشترك للبــشرية، وأن جمتمــع املعلومــاتوإذ تالحــظ

 وأنس اهلويــة الثقافيــة والتنــوع الثقــايف واللغــوي والتقاليــد واألديــانا علــى أســيقــومينبغــي أن
ــى ا ــات واحلــضاراتأن ي وحترامهــايــشجع عل ــزز احلــوار بــني الثقاف ــضا ،ع أنوإذ تالحــظ أي

علـى النحـوواحلفـاظ عليـههـذا التنـوع تأكيد و اهلويات الثقافية واللغات تنوعتعزيزعمليات
التنوعبـ املتعلـقعـالن العـاملياإل مبا فيها،عليها ذات الصلة تفقاملاملبني يف وثائق األمم املتحدة

ــصالثقــايف ــم والثقافــة ال ــة والعل ــراءواصــلت، ســوف)١(ادر عــن منظمــة األمــم املتحــدة للتربي إث
،املعلومات جمتمع

_______________

 املــؤمتر العــام، الــدورة احلاديــة والثالثــون،ســجالتمنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، )١(
، الفـصلقـراراتال، الـد األول،٢٠٠١نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٣ -أكتـوبر/تـشرين األول ١٥باريس،

 .، املرفق األول٢٥اخلامس، القرار
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 إىل إعــالن املبــادئ وخطــة العمــل اللــذين اعتمــدما القمــة العامليــة تمــعوإذ تــشري 
 كــــانون١٢ إىل١٠املعلومــــات يف مرحلتــــها األوىل املعقــــودة يف جنيــــف يف الفتــــرة مــــن

التــزام تونس وبرنـامج عمـل، و)٣(، بالصيغة اليت أيدا اجلمعية العامة)٢(٢٠٠٣ديسمرب/األول
تونس بشأن جمتمع املعلومات اللذين اعتمدما القمة يف مرحلتها الثانية املعقـودة يف تـونس يف

 ،)٥(، وأيدما اجلمعية العامة)٤(٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ إىل١٦الفترة من
،)٦(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتامية إىلأيضا وإذ تشري 

تتاح للجميع إمكانية االسـتفادة ضرورة تقليص الفجوة الرقمية وكفالة أنؤكدوإذ ت
 ال سيما تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،والتكنولوجيات اجلديدة،من
، املعقـودين يف أثينـا يفإىل االجتماعني األول والثاين ملنتدى إدارة اإلنترنـت وإذ تشري 

 ،دي جـانريو ريـويف و٢٠٠٦نوفمرب/ تشرين الثاين٢أكتوبر إىل/ تشرين األول٣٠الفترة من
ترحــب ، وإذ علــى التــوايل،٢٠٠٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٥ إىل١٢الربازيــل يف الفتــرة مــن

ــاد ــدر أبـ ــدى يف حيـ ــاع الثالـــث للمنتـ ــد االجتمـ ــن،بعقـ ــرة مـ ــد يف الفتـ ــانون ٦ إىل٣ اهلنـ كـ
 ،٢٠٠٨ديسمرب/األول

 لتكنولوجيــــاتاهلياكــــل األساســــية، يف ضــــوء الفجــــوات القائمــــة يفوإذ ترحــــب 
كيغـايليف اسـتهلت الـيتبادرة وصـل أفريقيـا باإلنترنـتاملعلومات واالتصاالت عرب أفريقيا، مب

جيـل ترمـي إىل تعبئـة مـوارد بـشرية وماليـة وتقنيـة للتعالـيت، و٢٠٠٧أكتوبر/يف تشرين األول
 ،بالقدرة على االتصالت املتعلقةالقمة العاملية تمع املعلومابتنفيذ أهداف

ة يف مـساعدةاللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـبدور وإذ تقر 
 خباصـةالس االقتصادي واالجتماعي، بوصفه مركز التنسيق للمتابعة على نطـاق املنظومـة، و

ييم التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمـة العامليـة تمـع املعلومـات، واحملافظـة يفيف استعراض وتق
 التنمية، الوقت نفسه على واليتها األصلية املتعلقة بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض

يوليـه/ متـوز٢٥ املـؤرخ٢٠٠٧/٨إىل قرار الس االقتصادي واالجتماعيإذ تشريو 
خمتلـف الكيانـات، مبـا فيهـا التحـالفمنها أن تقدم أمور، عدةلسطلب فيه ا الذي٢٠٠٧

_______________

 .، املرفقA/C.2/59/3انظر )٢(
 .٥٩/٢٢٠انظر القرار )٣(
 .A/60/687انظر )٤(
 .٦٠/٢٥٢انظر القرار )٥(
 .٦٠/١انظر القرار )٦(
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اآلثـار املترتبـةعـنالعاملي لتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت والتنميـة، تقـارير إىل اللجنـة
  ،تمع املعلومات العامليةعلى نتائج القمة

تـائج القمـة العامليـةتنفيـذ نعـن اللجنـةبتقرير األمـني العـام املقـدم إىل وإذ حتيط علما 
 ،)٧(تمع املعلومات

سـانتياغو يف الفتـرة مـن لجنـة يفال عقدتهالذيما بني الدوراتاجتماعوإذ تالحظ 
 ،٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ إىل١٢

لعلـــم والتكنولوجيــا، مبــا يف ذلـــكا اإلمكانيــات الـــيت ينطــوي عليهــا أنؤكــدوإذ ت 
ــصاالت ــة،تكنولوجيــات املعلومــات واالت  مل تتحــول بعــد إىل حقيقــة ملموســة بالنــسبة للتنمي

ضــرورة التــسخري الفعــال للتكنولوجيــا، مبــا فيهــاعلــى شددبالنــسبة لغالبيــة الفقــراء، وإذ تــ
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، لسد الفجوة الرقمية،

ــسلم  ــز التنميــة، مبــا يف ذلــوإذ ت ــة األمــم املتحــدة يف تعزي ك بالــدور احملــوري ملنظوم
 بطرق منها إقامـة،ت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالبزيادة إمكانية احلصول علىيتعلق ما

 املعنيني،شراكات مع مجيع أصحاب املصلحة
بأنه ميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت تـوفري حلـول جديـدة تسلم - ١ 

االقتـصادي والقـدرة علـىاصة يف سياق العوملة، وبوسعها تشجيع النمووخبلتحديات التنمية،
ــر و ــى الفقـ ــضاء علـ ــى املعلومـــات واملعـــارف والقـ ــصول علـ ــسة واحلـ ــدماجاملنافـ  حتقيـــق االنـ

ال ســيما البلــدان الناميــة، يفويــل بإدمــاج مجيــع البلــدان،جاالجتمــاعي، ممــا يــساعد علــى التع
 العاملي؛ االقتصاد

ــدت - ٢  ــياغة الـــسياسات العامـــة ويفهـــ الـــدور املؤكـ  تـــوفريم للحكومـــات يف صـ
 منــها االسـتخدام الفعــال،اخلـدمات العامـة الــيت تلـيب االحتياجـات واألولويــات الوطنيـة بـسبل

، املتعــددين أصـحاب املــصلحةضميــلتكنولوجيـات املعلومــات واالتـصاالت علــى أســاس ـج
 دعما جلهود التنمية الوطنية؛

اهلياكـل، بتمويـلباإلضـافة إىل القطـاع العـام بأن قيام القطاع اخلاص،تسلم - ٣ 
همـا يف كـثري مـن البلـدانمدورا لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبح يـؤدياألساسية

اجلنـوب والتعـاون فيمـا بـني بلـدانو الـشمالبـنيالتـدفقات بفـضليـزدادتمويـل احمللـيأن الو
 اجلنوب؛

_______________

)٧( A/63/72-E/2008/48. 
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  بأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تطرح فرصا وحتـدياتتسلم أيضا - ٤ 
جديــدة، وأن هنــاك حاجــة ماســة للتــصدي للعقبــات الرئيــسية الــيت تواجــه البلــدان الناميــة يف

 والتعلـيماهلياكل األساسيةاحلصول على التكنولوجيات اجلديدة، من قبيل عدم كفاية املوارد و
ــى االتـــصالوالقـــدرات واالســـتثمارات و ــاالقـــدرة علـ ــة التكنولوجيـ  واملـــسائل املتـــصلة مبلكيـ

 جبميع أصحاب املصلحة توفري القدر الكـايف مـن، يف هذا الصدد،تدفقاا، ويبومعايريها و
املوارد وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيـا إىل البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا،

 بشروط متفق عليها بني األطراف؛
االت يف باإلمكانـات اهلائلـة لتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصتسلم كـذلك - ٥ 

 االقتصادية؛وتعزيز نقل التكنولوجيات ضمن نطاق عريض من األنشطة االجتماعية
 الفجوة الرقمية، وتـشجع مجيـعيف إطار بني اجلنسنيهناك فجوةأن بتعترف - ٦ 

وإمكانيـة حـصولضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف جمتمع املعلوماتعلىأصحاب املصلحة
 املعلومـــات واالتــــصاالتت تكنولوجيـــاال ســـيماواجلديـــدة،التكنولوجيـــاتعلـــىاملـــرأة

 ؛التنمية ألغراض
، مبـا يف ذلـكمـن حتـسينات وابتكـاراتاآلليات املاليـةما طرأ على إىلتشري - ٧ 

 يف،، وتـدعو)٢( يف إعـالن مبـادئ جنيـفكمـا يـرد، الرقمـيصندوق تربعات للتضامنإنشاء
 ؛إىل متويله عن طريق التربعات ،هذا الصدد

اصــة عــن طريــق التعــاونوخببلــدان اجلنــوب،فيمــا بــنيتعــاونالبــأنتــسلم - ٨ 
  أداة مفيدة لتعزيز تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛كونالثالثي، ميكن أن ي

 علــى تعزيــز ومواصــلة التعــاون بــني أصــحاب املــصلحة وفيمــا بينــهمتــشجع - ٩ 
 للقمــة العامليــة تمــع املعلومــات)٤( وتــونس)٢(لــضمان التنفيــذ الفعــال لنتــائج مــرحليت جنيــف

 منــها التــشجيع علــى إقامـة شــراكات وطنيــة وإقليميــة ودوليـة بــني أصــحاب املــصلحة،بطـرق
 املواضـيعيةاملنتـدياتاملتعددين، مبا يف ذلك الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، وتعزيـز

 مـع البلـدانني مـشتركجهـد وحـوار الوطنية واإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين، يف إطار
الناميــة وأقــل البلــدان منــوا والــشركاء يف التنميــة واجلهــات الفاعلــة يف قطــاع تكنولوجيــات

 املعلومات واالتصاالت؛
وكاالت املتخصصة على اإلسـهام،الصناديق األمم املتحدة وبراجمها و تشجع - ١٠ 

 علـى ضـرورةشدد وتـ،تمـع املعلومـاتكل يف نطـاق واليتـه، يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة
 توفري املوارد الالزمة يف هذا الصدد؛
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يف ،باحلاجة املاسة إىل تسخري إمكانات املعارف والتكنولوجيـا، وتـشجع تقر - ١١ 
 اسـتخدام تكنولوجيـاتتعزيـزجهاز األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلة جهوده لهذا الصدد،

مال حامســا يف الــتمكني مــن التنميــة وحــافزا علــى حتقيــقاملعلومــات واالتــصاالت بوصــفها عــا
 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛اإلمنائيةاألهداف

 األمــني العــام أن يقـــدم إىل الــس االقتــصادي واالجتمـــاعي يفإىل تطلــب - ١٢ 
ــام ــه املوضــوعية لع ــع املنظمــات٢٠٠٩دورت ــشاوراته مــع مجي ــى م ــاء عل ــا، بن ــة، مبــا فيه املعني

 يتــضمن توصــيات عــن كيفيــة القيــام بالعمليــة الراميــة إىلميكــن أناملنظمــات الدوليــة، تقريــرا
 التعاون؛ تعزيز

ــة ألصــحاب املــصلحة مــنتــدعو - ١٣  ــدول األعــضاء إىل دعــم املــشاركة الفعال  ال
 عـامييفى نفـسهالبلدان النامية يف االجتماعات التحضريية ملنتـدى إدارة اإلنترنـت ويف املنتـد

لـــصندوق االســــتئماينيف ا، حـــسب االقتـــضاء،املـــسامهةالنظـــر يفإىل، و٢٠١٠ و٢٠٠٩
 ألصحاب املصلحة املتعددين املنشأ لتمويل املنتدى؛

ــةإىلتطلـــب - ١٤  ــا الرابعـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ األمـ
ــاعي، ت ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــق الـ ــن طريـ ــستني، عـ ــذاوالـ ــذ هـ ــة تنفيـ قريـــرا عـــن حالـ

 .ومتابعته القرار
 ٧٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


