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 أوال - معلومات أساسية ومقدمة 
هـــذا التقريـــر مقـــدم وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامــــة  - ١
١٩٣/٥٥ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠. وإىل 
ـــده  جـانب هـذا الفـرع التمـهيدي، يتضمـن التقريـر موجـزا أع
رئيـس اجلمعيـة العامـة للحـوار الرفيـع املســـتوى، مبــا يف ذلــك 
اجتماعــا املــائدة املســتديرة الوزاريــان – فريقــا املناقشــة غـــري 

الرمسيني. 
ـــدويل  وميثــل جتديــد احلــوار بشــأن تعزيــز التعــاون ال - ٢
ألغراض التنمية عن طريق الشراكة آليـة هلـا أمهيتـها يف عمليـة 
املتابعـة احلكوميـة الدوليـة خلطـة التنميـة الـيت اعتمدـا اجلمعيــة 
العامـــة يف قرارهـــا ٢٤٠/٥١ املـــؤرخ ٢٠ حزيـــــران/يونيــــه 
١٩٧٧ والـوارد يف مرفـق ذلـك القـرار وتقييمـا لتلـك اخلطـــة. 
ـــوار أيضــا فرصــة  وتنـص اخلطـة علـى ضـرورة اغتنـام هـذا احل
ملناقشـة القضايـا اجلديـدة والناشـئة للتعـاون الـــدويل مــن أجــل 

التنمية. 
وقـد أجـري احلـــوار الرفيــع املســتوى األول واملتعلــق  - ٣
مبوضـوع األثـــر االجتمــاعي واالقتصــادي للعوملــة واالعتمــاد 
املتبادل وما ينطويان عليه من آثار يف جمال السياسات العامـة، 
 .(A/53/529 انظـــــر) يف ١٧ و ١٨ أيلــــول/ســــبتمرب ١٩٩٨
وقـررت اجلمعيـة العامـة بعـد ذلـك أن تعقـد مـــن جديــد كــل 
سنتني حوارا رفيع املستوى إلعطاء زخم للتعـاون االقتصـادي 
ــــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٨١/٥٣  الــدويل ألغــراض التنميــة (ق
املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨). ونظـــرا النعقــاد 
مجعية األلفية يف الدورة اخلامسـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة، 
قررت اجلمعية العامة أن ترجئ عقـد احلـوار الثـاين إىل دورـا 
السادسة واخلمسني، دومنا تغيري ملسألة انعقاد هذا احلوار كـل 
سـنتني (قـرار اجلمعيـــة العامــة ٢١٣/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٩). 

وقد أنشأت الدول األعضاء، منذ عقد احلـوار الرفيـع  - ٤
املستوى األول، عددا مـن املنتديـات إلجـراء مناقشـة منهجيـة 
ومتعمقة للتعاون الدويل ألغراض التنمية عن طريــق الشـراكة. 
وركزت املناقشات بصورة متزايدة علـى الفـرص والتحديـات 
ــــة بالنســـبة إلدمـــاج البلـــدان الناميـــة يف  الــيت تطرحــها العومل
االقتصـاد العـاملي، وتشـكل هـذه املنتديـات يف الوقـت احلــاضر 

جزءا أساسيا من العملية احلكومية الدولية. 
ــــرة للحـــوار األول يف  ومتثلــت إحــدى النتــائج املباش - ٥
إدراج بنـد معنـون �العوملـــة واالعتمــاد املتبــادل� يف جــدول 
أعمال اجلمعية العامة بدءا من دورا الرابعة واخلمسـني. وقـد 
استند هذا العمل إىل وجود رغبة مشتركة على نطاق واسـع، 
أعـرب عنـها أثنـاء احلـوار، يف مواصلـة املناقشـات بغيـة حتقيـــق 
مواجهـة متسـقة وفعالـة ملـا يقدمـه كـل مـن العوملـة واالعتمـــاد 
ــــة العامـــة  املتبــادل مــن فــرص وحتديــات (انظــر قــرار اجلمعي
١٦٩/٥٣ املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨). وقــد 
شــكل هــذا البنــد، منــذ تلــك الــدورة، أساســا للمناقشــــات 
واألعمـال احلكوميـة الدوليـة املتعلقـة بـدور األمـــم املتحــدة يف 
ـــة واالعتمــاد املتبــادل، وبتعزيــز  تعزيـز التنميـة يف سـياق العومل
االتساق والتكامل والتنسيق إزاء القضايا االقتصادية واإلمنائيـة 
علـى الصعيـد العـاملي بغيـة حتقيـق أفضـل املكاسـب واحلـد مــن 
ــــاد املتبـــادل. ففـــي الـــدورة  النتــائج الســلبية للعوملــة واالعتم
اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة، مثال، مت التشـديد بصـورة 
خاصــة علــى البعــد التكنولوجــــي للعوملـــة ودور تكنولوجيـــا 
املعلومات واالتصــاالت ألغـراض التنميـة (انظـر قـرار اجلمعيـة 
العامـــــة ٢٣١/٥٤ املـــــؤرخ ٢٢ كـــــــانون األول/ديســــــمرب 
ـــة يف دورــا  ١٩٩٩)، وتقريـر األمـني العـام إىل اجلمعيـة العام
اخلامسة واخلمسني (A/55/381). وكـانت مسـألة تكنولوجيـا 
املعلومــات واالتصــاالت أحــد موضوعــني فرعيــــني تناوهلمـــا 
ـــــدورة السادســــة  احلـــوار الـــذي جـــرى هـــذا العـــام. ويف ال
واخلمسني احلالية، ستعاجل اجلمعية العامة، على وجـه التحديـد 
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مـا حيدثـه تزايـد الصـالت وأوجـه االعتمـاد املتبـادل فيمـا بـــني 
التجارة واملالية واملعرفة والتكنولوجيا واالستثمار من أثر علــى 
النمـو والتنميـة يف سـياق العوملــة (انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة 
٢١٢/٥٥ املــــؤرخ ٢٠ كــــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠٠)، 

 .(A/56/445) وتقرير األمني العام حول هذا املوضوع
أصبح االجتماع الرفيع املسـتوى الـذي جيريـه الـس  - ٦
االقتصادي واالجتماعي مع مؤسسـات بريتـون وودز منتـدى 
بــالغ األمهيــة ملناقشــة تعزيــز املســاواة يف اــالني االقتصـــادي 
واالجتمـاعي يف االقتصـاد العـاملي، مـع التركـيز بوجـــه خــاص 
على النظام املايل الدويل وأولويات النمـو والتنميـة. وقـد عقـد 
أول هذه االجتماعات يف عام ١٩٩٨ وأصبح يعقد كــل سـنة 
يف فـترة قريبـة مـن االجتماعـــات النصــف ســنوية (يف الربيــع) 
ملؤسسات بريتون وودز. وتضـم هـذه االجتماعـات يف العـادة 
واضعـــو السياســـات يف جمـــاالت املاليـــة والقضايـــــا النقديــــة 
والتعاون اإلمنائي والشؤون اخلارجية إلجـراء حـوار بشـأا يف 
الـــس (انظـــر، مثـــال، املوجـــز غـــري الرمســـي آلخـــر هـــــذه 

 .(E/2001/72) االجتماعات
وقـــد بـــدأ يف عـــام ١٩٩٧ خـــط آخـــــر للمناقشــــة  - ٧
احلكوميـة الدوليـة املتعلقـة بالشـراكة العامليـة ألغـراض التنميــة، 
كُرس للنظر يف متويل التنميــة. أمـا املرحلـة التحضرييـة للمؤمتـر 
الدويل املعين بتمويل التنمية، فقد دخلت مراحلها النهائيـة، إذ 
تقـرر أن يعقـد املؤمتـر يف الفـترة مـــن ١٨ إىل ٢٢ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ يف مونتريي، باملكسيك. وكانت مسألة متويل التنميـة 

ثاين املوضوعني الفرعيني اللذين عاجلهما احلوار هذا العام. 
وأخــريا، فــــإن مســـأليت العوملـــة واالعتمـــاد املتبـــادل  - ٨
تشكالن أيضا جزءا ال يتجزأ من العمليـات التحضرييـة ملؤمتـر 
ـــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة، واملقــرر انعقــاده يف  القمـة الع
ــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ يف جوهانسـربغ،  الفترة من ٢ إىل ١١ أيل
جبنوب أفريقيا. والعمليات التحضريية ماضية حتت قيـادة جلنـة 

التنميـة املسـتدامة.وينتظـر أن يقيـم مؤمتـر القمـة مـا أحـرز مـــن 
تقـدم يف تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(١)، الـذي اعتمـد يف 
مؤمتـــــر األمـــــم املتحـــــدة املعـين بالبيئـة والتنميـة واملعقـــود يف 
ريـو دي جانـريو يف عـــــــام ١٩٩٢، وأن يســعى إىل التوصــل 
إىل توافـق يف اآلراء بشـأن األولويـات فيمـا ينبغـي اختـــاذه مــن 
إجراءات إضافية يف جمـاالت أو قضايـا جديـدة. وينتظـر أيضـا 
ــــى  أن ينظــر فيمــا يــترتب مــن آثــار يف التنميــة املســتدامة عل
التكنولوجيات اجلديدة والعوملة، وعلى أداء املؤسسـات املاليـة 

واألسواق. 
وكــان شــكل احلــوار الرفيــع املســتوى األول، شـــيئا  - ٩
جديــدا وفريــدا يف نوعــه يف أعمــال اجلمعيــة العامــة. وكـــان 
للجمع بني املناقشة العامة اليت تعرب فيها الوفـود عـن موقـف 
ــــري  بلداــا، واجتماعــات مــائدة مســتديرة وزاريــة وأفرقــة غ
رمسية، وبوجه خـاص مشـاركة جـهات فاعلـة غـري حكوميـة، 
أن أثبت منذ ذلك احلني قيمته يف تسهيل إقامة حـوار تفـاعلي 
فيمـا بـني مجيـــع اجلــهات الفاعلــة الرئيســية يف جمــال التنميــة. 
ـــة الــيت عقــدت  وكـانت اجتماعـات املـائدة املسـتديرة التفاعلي
على أعلى املستويات، مسة بارزة من مسات قمة األلفيـة لألمـم 
املتحـدة. وتشـكل اجتماعـــات املــائدة املســتديرة الوزاريــة يف 
الوقــت احلــاضر مســة منتظمــة مــن مســــات األجـــزاء الرفيعـــة 
املســـتوى مـــن الـــدورة املوضوعيــــة للمجلــــس االقتصــــادي 
واالجتمـاعي، ومـن مسـات اجتماعـات الـس مـع مؤسســات 

بريتون وودز. 
ولدى النظر يف مسألة إقامة حوارات رفيعـة املسـتوى  - ١٠
يف املستقبل، قد تود اجلمعيـة العامـة أن تـأخذ يف االعتبـار، يف 
ـــة الدوليــة، وخاصــة  برنـامج العمـل العـادي للـهيئات احلكومي
برنـامج عمـل اللجنـة الثانيـة التابعـة للجمعيـة العامـة، وبرنــامج 
ــــاعي، األحـــداث املقبلـــة  عمــل الــس االقتصــادي واالجتم
ــاون  املذكـورة أعـاله، والنظـر بصـورة مسـتمرة يف مسـائل التع
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الدويل ألغراض التنميـة عـن طريـق الشـراكة، يف إطـار العوملـة 
واالعتماد املتبادل. 

 
 ثانيا – عرض عام 

وعقـد احلـوار الرفيـع املسـتوى الثـاين للجمعيـة العامـــة  - ١١
ـــز التعــاون االقتصــادي الــدويل عــن طريــق  الـذي تنـاول تعزي
الشـراكة، إزاء خلفيـة اهلجمـــات اإلرهابيــة الــيت شــنت علــى 
الواليـات املتحـدة األمريكيــة يف ١١ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١. 
وكانت هذه اهلجمـات تذكـريا صارخـا بـأن اإلرهـاب ديـد 
خطــري لألمــن والســالم والتنميــة يف العــــامل. وأبـــرزت هـــذه 
اهلجمـات احلاجـة إىل بـذل مزيـد مـن اجلـهود يف سـياق إقامـــة 
تعــاون متعــدد األطــراف وأوســع نطاقــا ملكافحــة اإلرهــــاب 

الدويل يف مجيع أشكاله. 
وهذا احلوار الـذي كـان مقـررا عقـده أساسـا يف ١٧  - ١٢
و ١٨ أيلـول/سـبتمرب، أعيـد حتديـد موعـده لينعقـــد يف شــكل 
مضغـوط إىل حـــد مــا، يف ٢٠ و ٢١ أيلــول/ســبتمرب. وضــم 
اجتماعـا املـائدة املسـتديرة إىل الفريقـني غـري الرمسيـــني ملناقشــة 
كل من املوضوعـني الفرعيـني. وقـد كـان لتغيـري املواعيـد، إىل 
جـانب إرجـــاء املناقشــة العامــة للــدورة السادســة واخلمســني 
للجمعيــة العامــة، أن أثــرا علــى مســتوى مشــــاركة جـــهات 

متعددة منها اجلهات الفاعلة غري احلكومية. 
وقد اعترب موضوع احلوار، املعنون �مواجهة العوملــة:  - ١٣
تسـهيل إدمـاج البلـدان الناميـة يف االقتصـــاد العــاملي يف القــرن 
احلـادي والعشـــرين�، ذا أمهيــة بالغــة، وأنــه جــاء يف الوقــت 
املناسب يف ضوء تبـاطؤ االقتصـاد العـاملي يف الوقـت احلـاضر، 
وأنـه يؤكـــد علــى احلاجــة إىل القيــام بصــورة عاجلــة بوضــع 
استراتيجيات للقضاء على الفقـر. وكـان مـن شـأن احلـوار أن 
عمق فهم العوملـة، بوصفـها ظـاهرة متعـددة األوجـه ومعقـدة، 
وكانت املناقشات مفيـدة ومثمـرة. وميكـن أن تكـون املسـائل 
الــــيت أثــــريت يف احلــــوار، مدخــــالت قيمــــة يف املؤمتــــــرات 

واالجتماعــات الرئيســية القادمــة، مبــا فيــها املؤمتــر الـــوزاري 
ملنظمــة التجــارة العامليــة الــذي ســيعقد يف الدوحــــة، بقطـــر، 
واملؤمتــر الــدويل املعــــين بتمويـــل التنميـــة، الـــذي ســـيعقد يف 
مونتـريي، باملكســـيك، ومؤمتــر القمــة العــاملي املعــين بالتنميــة 
املسـتدامة، الــذي ســيعقد يف جوهانســربغ، جبنــوب أفريقيــا، 
فضال عن عملية متابعة قمة األلفية واألعمال العاديـة للـهيئات 
احلكوميــة الدوليــة، وبوجــه خــاص اللجنتــان الثانيــة والثالثـــة 

التابعتان للجمعية العامة، والس االقتصادي واالجتماعي. 
بوجـه عـام، ميكـن تلخيـص املناقشـات الـيت اســتمرت  - ١٤
ـــها.  يومـني علـى النحـو التـايل: أوال، العوملـة حقيقـة جيـب تقبل
وعلى الرغم من إمكانية أن تصبح عامال قويـا ملضاعفـة النمـو 
واالزدهار، فإا ال تترجم تلقائيا إىل حتقيق مزيد مـن النشـاط 
التجـاري والنمـــو الســريع بالنســبة جلميــع البلــدان، وال هــي 
حتمي ما سبق أن حتقق من مكاسب. ويف حقيقـة األمـر، فقـد 
زادت حـدة أوجـــه عــدم املســاواة القائمــة، ســواء فيمــا بــني 
البلدان وداخلها. ثانيا، على الرغم من أن اتمع الدويل بـذل 
الكثـري ليعـزز إدمـاج البلـدان الناميـة يف االقتصـاد العـاملي، فــإن 
عليه أن يعاجل الشواغل املشروعة لتلك البلدان الـيت مل تسـتطع 
بعد أن تتمتع جبميع ما ميكن أن حتققـه العوملـة مـن مكاسـب، 
وأن يعطــي األولويــة لتصحيــــح أوجـــه االختـــالل يف النظـــام 
االقتصادي الدويل، اليت تتضرر منها البلدان النامية. ثالثـا، إىل 
جـانب يئـة بيئـة مســـاعدة، ينبغــي أن يقــدم الدعــم للبلــدان 
الضعيفـة لبنـاء قدراـــا يف جمــاالت مثــل التجــارة واالســتثمار 
ــــة  واملاليــة والتكنولوجيــا. ويكتســب تقــدمي مســاعدات إمنائي
رمسية إضافية، وختفيف الديون علـى حنـو أوىف وأوسـع نطاقـا، 
أمهيــة بالغــة بالنســبة ألفقــر البلـــدان. رابعـــا، ال بـــد لفوائـــد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أن تستغل وتوجـه حنـو 
حتقيـق تنميـة شـــاملة علــى املــدى الطويــل يف البلــدان الناميــة 
لكفالــة إدماجــها بنجــاح يف االقتصــاد العــاملي. خامســــا، إن 
عملية العوملة هي عملية تفاعلية تتطلـب أن يتـم التحكـم فيـها 
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وتوجيهـها، إذ أن املكاسـب املسـتمدة منـها هـي أيضـا نتيجـــة 
خليارات تتخذ يف جمال السياســات العامـة. سادسـا، ينبغـي أن 
تكــون أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة اجلزريــة الصغـــرية 
والبلــدان الناميــة الــيت ال ســاحل هلــا وبلــدان العبــور الناميــــة 
والبلدان األفريقية حمط اهتمام اتمع الــدويل، نظـرا الخنفـاض 
دخل الفرد فيها وألوجه الضعـف الـيت تعـاين منـها علـى وجـه 
التحديد. سابعا، نظرا ألن العوملة متـس مجيـع البلـدان، فينبغـي 
أن تكون هذه قادرة على تصريف أمورها مبزيد من املشاركة 

على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية. 
واتفق بوجه عام على أن األمـم املتحـدة حتتـل مركـزا  - ١٥
فريدا متثل فيه اإلطار املعيـاري للتصـدي، يف جمـال السياسـات 
العامة، لتحديات العوملة. وتتوفر هلـا أفضـل اإلمكانـات جلمـع 
أصحـاب املصـاحل كافـــة يف شــراكة للعمــل مــن أجــل حتقيــق 
التنميـة، ومـن بـني هـؤالء، اجلـهات الفاعلـة الثنائيــة واملتعــددة 
األطـراف واإلقليميـة واألقاليميـة فضـــال عــن القطــاع اخلــاص 
واتمع املدين، وخللـق عمليـات تـآزر وتعـاون لدعـم أهـداف 
ــة  التنميـة يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحل
انتقاليـة. وينبغـي أن يضطلـع الـس االقتصـادي واالجتمــاعي 
بـــدور أكـــثر جتليـــا يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة والتعــــاون 

االقتصادي. 
 

 ثالثا - ملخص املناقشة العامة 
افتتح احلوار الرفيع املستوى الذي استمر فـترة يومـني  - ١٦
بشــأن املوضــوع العــام: �مواجهــة العوملــة: تســهيل إدمــــاج 
البلــــدان الناميــــة يف االقتصــــاد العــــاملي يف القــــرن احلــــادي 
ـــة العامــة ونــائب  والعشـرين� ببيـانني أدىل مـا رئيـس اجلمعي
ــواب  األمـني العـام، وأعقبـهما سـتة وأربعـون متكلمـا، منـهم ن
وزراء ومسؤولون رفيعو املستوى. ويف اجللسـة اخلتاميـة، قـدم 
ـــائدة املســتديرة الوزاريــني والفريقــني غــري  مقـرر اجتمـاعي امل
الرمسيني النقاط البارزة والقضايا الرئيسية اليت نوقشـت خـالل 

هــذه االجتماعــات، وقــدم رئيــس اجلمعيــة العامــــة ملخصـــه 
الشفوي للحوار الرفيع املستوى. 

ويف مالحظاتــه االســتهاللية، أشــار رئيــــس اجلمعيـــة  - ١٧
العامة إىل أنه يرى أن احلوار الرفيع املستوى يوفر فرصـة قيمـة 
لتبادل اآلراء على أسس صرحيـة وبنـاءة بشـأن السـبل الكفيلـة 
جبعـل العوملـة قـوة إجيابيـة يسـتفيد منـها اجلميـع. وحـدد بعــض 
أبرز مسات العوملة، ومنـها تعـاظم الفجـوات القائمـة فيمـا بـني 
البلدان وداخلها يف جمال التنمية، واحلاجة إىل أن يعاجل اتمـع 
الـدويل الشـواغل املشـروعة للبلـدان الناميـة الـيت مل يتيســـر هلــا 
حىت اآلن أن تتمتع بكل فوائد العوملة. وفيما يتعلق بــاملوضوع 
ــــألة  الفرعــي األول، أشــار إىل الطــابع املســتعجل ملعاجلــة مس
متويــل التنميــة يف تنفيــذ األهــــداف والغايـــات الـــيت حددـــا 
املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية اليت عقدا األمم املتحدة يف 
التسـعينات وإعـالن األلفيـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـــة يف 
قرارهـا ٢/٥٥ املـؤرخ ٨ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٠. وينبغــي أن 
يكون هدف اإلعالن املتمثل يف تقليص عـدد مـن يعيشـون يف 
فقــر إىل النصــف حبلــول عــام ٢٠١٥ هــو اهلــدف الرئيســـي 
للحوار، ولدورة اجلمعية العامة السادســة واخلمسـني جبملتـها. 
وركز املوضوع الفرعي الثاين على الدور احملوري لتكنولوجيا 
املعلومـات واالتصـــاالت يف االقتصــاد العــاملي الناشــئ القــائم 
ـــــون تكنولوجيــــا املعلومــــات  علـــى املعرفـــة. وميكـــن أن تك
واالتصــاالت أداة قويــة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــــة 
للبلـدان الناميـة، األمـر الـذي سـيؤدي حتمـا إىل ســـد الفجــوة 
الرقمية. ومن مسات خطة العمل املعنية لتكنولوجيا املعلومـات 
ـــة لألمــم املتحــدة ومؤمتــر القمــة العــاملي  واالتصـاالت والتابع
ـــــدويل  تمــــع املعلومــــات، املقــــرر أن يعقدمهــــا االحتــــاد ال
لالتصاالت السلكية والالسـلكية يف عـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ 
أن يشـارك فيـهما عـدد كبـري مـــن أصحــاب املصــاحل. وعلــى 
الرغم من أن احلكومـات تضطلـع مبسـؤولية أساسـية يف تعزيـز 
رفاه شعوا، فإن مشاكل التنمية املعقدة يف زمـن العوملـة هـذا 
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تتطلـب مشـاركة فعليـة مـن مجيـع أصحـاب املصـاحل مـن أجــل 
التغلب على العقبات وإجياد احللول للتحديات املقبلة. 

وقد دعا نــائب األمـني العـام اتمعـني إىل العمـل مـن  - ١٨
أجـل تعزيـز فـهم اتمـع الـدويل ملـا تنطـوي عليـه العوملـــة مــن 
إمكانـات وحتديـات، بالتشـديد علـى أمهيـة الشـــراكة واملنفعــة 
املتبادلة، وإىل توليد أفكار جديدة فيما يبذل من اجلـهود علـى 
ـــة.  الصعيـد العـاملي علـى املـدى الطويـل مـن أجـل تعزيـز التنمي
وأشار إىل أن على االجتماع أيضا أن يقيم ما أحرز من تقـدم 
يف جمال احلد من الفقر الذي وصف بأنه أحد التحديـات الـيت 
تستوجب عدم التريث يف التصـدي هلـا يف هـذا القـرن اجلديـد 
يف سياق األحداث الكبرية، مثل مجعية األلفية لألمم املتحـدة، 
ومؤمتــر األمــم املتحــدة الثــــالث املعـــين بـــأقل البلـــدان منـــوا، 
والــــدورات املوضوعيــــة األخــــــرية للمجلـــــس االقتصـــــادي 
واالجتماعي. ويتطلب هذا إنعـاش منـو االقتصـاد العـاملي علـى 
حنـو يوفـر لـه االسـتدامة ومزيـدا مـن اإلنصـاف، وأن يصحــب 
ذلـك وصـول البلـدان الناميـة إىل أســـواق مفتوحــة وحصوهلــا 
علــى مســاعدة تقنيــة، وإزالــة احلواجــز أمــــام التبـــادل احلـــر 
ـــذا الغــرض، ال بــد مــن  واالسـتثمار داخـل العـامل النـامي. وهل
اغتنام فرصة اجتماع منظمة التجـارة العامليـة يف قطـر، للقيـام، 
يف مجلة أمور، بتنفيـذ االلتزامـات الـيت مت التعـهد ـا يف جولـة 
أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف، وببـــدء 
�جولـة إمنائيـة� يف حمادثـات التجـارة اجلديـدة. وفيمـــا يتعلــق 
مبواضيع احلوار الرفيع املستوى، ينبغي مناقشة األفكار املتعلقـة 
بتمويل التنمية ومنها تلك األفكار اليت اقترحها فريـق سـيدييو 
(انظـر تقريـر الفريـــق الرفيــع املســتوى املعــين بتمويــل التنميــة 
(A/55/1000)). وينبغــي أن خيلــص احلــــوار، وكذلـــك فرقـــة 
العمــل املعنيــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والتابعـــة 
لألمـم املتحـدة، إىل تقـدمي توصيـات باعتمـاد سياسـات عمليــة 
لسـد الفجـوة يف جمـــال التكنولوجيــا الرقميــة وتعزيــز الفــرص 

للجميع يف جمال هذه التكنولوجيا. 

وأعــرب املشــــاركون عـــن آرائـــهم بشـــأن القضايـــا  - ١٩
الرئيسيــــة احملـددة أدنـاه. وقدمـوا أيضـا عـددا مـن املقترحـــات 
فيمـا يتعلـق بإمكانيـة اختـاذ مزيـد مـن اخلطـــوات ملعاجلــة هــذه 

القضايا. 
رأى كثريون أن العوملة حقيقة ال بد مـن القبـول ـا.  - ٢٠
فمن العوامل اليت تدفـع بالعوملـة قدمـا، تلـك االبتكـارات الـيت 
ــــات  حتققـــت مؤخـــرا خبطـــى ســـريعة يف تكنولوجيـــا املعلوم
واالتصاالت وما يتصل بذلـك مـن نشـوء اقتصـاد عـاملي قـائم 
على املعرفة وبروز فرص جديدة لتحقق منـو اقتصـادي وتنميـة 
مستدامة. وتفضي العوملة أيضا إىل عامل من دون حدود األمـر 
الذي يؤدي إىل تقليص القيود املفروضة علـى حركـة التجـارة 
واالستثمار وإىل زيادة حادة يف حجمهما. وإذا كانت العوملة 
تنطــوي علــى إمكانــات إجيابيــة، فــإن آثارهــــا غـــري موزعـــة 
بالتسـاوي، حيـث جتـين البلـدان املتقدمـة النمـو أكـثر منافعــها. 
ومسـؤولية اتمـع الـدويل هـي �أنسـنة� العوملـــة وضمــان أن 
يتقاسم اجلميع مكاسبها. وهنــاك حاجـة يف هـذا الوقـت أكـرب 
منـها يف أي وقـت مضـى إىل إقامـة حـــوار دويل حــول متويــل 
التنميـة يشـــمل مواضيــع منــها التجــارة والديــون والتدفقــات 
الرأمساليـة اخلاصـــة واملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، عــالوة علــى 
وصول البلدان النامية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، 
وذلك دف ردم الفجوة القائمـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية. ومثة حاجة ملحة إىل اختاذ إجـراءات يف هـذه 
اـاالت مـن أجـل حتقيـق األهـداف يف جمـال التنميـة والقضــاء 
على الفقر، وهي األهداف اليت وردت ضمن نتائج املؤمتـرات 
العامليــة ومؤمتــرات القمــة املعقــودة يف التســــعينات، وإعـــالن 
األلفية لألمم املتحدة، وهو اإلطـار املعـترف بـه إلقامـة تعـاون 
إمنـائي دويل. وينبغـي متابعـة ذلـك برفـع مسـتوى التعـاون بــني 

الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب. 
ويتطلـب إدمـاج البلـدان الناميـــة يف االقتصــاد العــاملي  - ٢١
بذل جهود مجاعية يشارك فيها مجيع أصحاب املصاحل، مبـا يف 
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ذلك احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة ومؤسسـات بريتـون 
وودز ومنظمــة التجــارة العامليــة والقطــاع اخلــــاص واتمـــع 
ــــي  املـــدين. وينبغـــي مـــد جســـور يف ميـــدان العمـــل السياس
واالقتصادي واملايل والتجـاري والتقـين واالجتمـاعي، وينبغـي 
تعزيــز املؤسســات علــى مجيــع املســتويات، وتســهيل عمليـــة 
اإلدماج بطريقة عادلة ومنصفة. ويشكل املؤمتـر الـدويل املعـين 
بتمويـــــل التنميـــــة الـذي سـيعقد يف مونتـريي، باملكســيك يف 
عـام ٢٠٠٢، فرصــة فريــدة لتحقيــق تقــدم ملمــوس وحتســن 
ملحوظ يف احتماالت النمو والتنمية يف البلـدان الناميـة. ومـن 
ـــني املســاعدة اإلمنائيــة  شـأن حتقيـق مزيـد مـن االتسـاق فيمـا ب
الرمسيـة وختفيـف الديـون والسياسـات التجاريـــة أن يزيــد مــن 

فعاليتها. 
وختتلــف القــدرات لــدى بعــض جمموعــات البلــــدان  - ٢٢
الناميـة علـــى حتقيــق اندمــاج نــاجح يف االقتصــاد العــاملي، إذ 
يتطلب األمر اتباع ج خمتلفة. ويف الوقت ذاتـه، فـإن البلـدان 
الناميـة تعـاين مـن شـــواغل متشــاة، األمــر الــذي يفضــي إىل 
تالقي املتطلبات اليت ينبغي الوفاء ا يف جمال السياسـة العامـة. 
وقد وصف عدد من املشاركني التجارب الوطنية مبا حقـق يف 
جمـال العوملـة وبطـرق مواجهـــة العوملــة. ويف حــني مت التســليم 
خبصوصيـة ظـروف كـــل بلــد، فيمكــن أن تســتمد مــن هــذه 
الظروف دروس يف حتديد استراتيجيات جديدة للتنمية تكـون 
ـــى  أكــثر مالءمــة ملواجهــة حتديــات العوملــة. ومت التشــديد عل

احلاجة إىل وضع استراتيجيات للتنمية تقودها البلدان ذاا. 
وميثل الوصول إىل أسواق البلـدان املتقدمـة النمـو مـن  - ٢٣
دون قيـود خطـوة أوىل بالغـة األمهيـة يف تعزيـز إدمـاج البلـــدان 
الناميـة بنجـاح يف االقتصـاد العـاملي واحلـد مـن الفقـر. غــري أن 
الصعوبات ال تزال تعترض سبيل البلدان النامية يف سـعيها إىل 
الوصول حقيقة إىل األسـواق يف قطاعـات رئيسـية ذات مزايـا 
نسبية مثل صناعة النسيج والزراعة. ونظـرا ألن للتجـارة دورا 
بالغ األمهية يف التنمية، فقد أكد عدد من الوفود على ضــرورة 

أن يبدأ املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الذي سيعقد يف 
قطر �جولة إمنائيـة� تركـز علـى الوصـول إىل األسـواق وبنـاء 
القدرات دف توسيع نطاق التجـارة. وأكـدوا علـى ضـرورة 
ـــدة مســائل مــن قبيــل التعريفــات  أن تعـاجل هـذه اجلولـة اجلدي
ـــري  اجلمركيـة القصـوى وتصـاعد هـذه التعريفـات وخمالفـة تداب
منـع إغـراق األسـواق وإسـاءة اسـتعمال اإلعانـات. وإذا أريـــد 
للبلدان النامية أن تستفيد مـن التوسـع يف نطـاق التجـارة علـى 
الصعيـد العـاملي، فينبغـي للبلـدان املتقدمـة النمـو أن توسـع مــن 
نطـاق الوصـول إىل أســـواقها، وأن تعتمــد تعريفــات مجركيــة 
تفضيليــة، وخاصــة لصــاحل أقــل البلــدان منــــوا، وتعـــزز بنـــاء 
القــدرات واملســاعدة التقنيــة يف جمــال التجــــارة. وينبغـــي أن 
ــــاملة يف  يشــمل ذلــك تقــدمي املســاعدة لتحقيــق مشــاركة ش
منظمـة التجـارة العامليـة واالســـتفادة منــها. وبإمكــان البلــدان 
املتقدمة أن تسهم يف ذلـك سـواء مـن خـالل اإلطـار املتكـامل 
للتجـارة ومـا يتصـل بذلـك مـــن تقــدمي مســاعدة تقنيــة ألقــل 
البلــدان منــوا ومــن خــالل املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة الـــيت 
ـــأن الدعــم الــذي يقدمــه  تقدمـها علـى أسـس ثنائيـة. ومـن ش
اتمع الدويل لتعزيز الترتيبات والتعاون على الصعد اإلقليميـة 

أن يوطد إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي.  
وقد اتفق بوجه عام على أن املوارد املوظفة ألغـراض  - ٢٤
ـــتراتيجيات  التنميـة غـري كافيـة، األمـر الـذي يتطلـب وضـع اس
ــــوارد لتمويـــل التنميـــة. ويف  جديــدة وابتكاريــة الجتــذاب امل
الوقـت ذاتـه، ال تـزال املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مصـدرا هامــا 
من مصادر التنمية، ال سيما بالنسبة ألقل البلدان منـوا. فـهناك 
إذن، حاجـة ماسـة إىل اختـاذ خطـوات مـن أجـل عكـس اجتـــاه 
االخنفـاض يف حجـم املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـــة والوصــول إىل 
اهلـدف وهـو أن تبلـغ هـذه املسـاعدة نسـبة ٠,٧ يف املائـة مـــن 
الناتج القومي اإلمجايل للبلـدان املتقدمـة النمـو. وتعزيـز فعاليـة 
املعونـات وكفاءـا، فضـال عـن مواءمـة اإلجـــراءات التنفيذيــة 
املتعلقــة بالتدفقــات املاليــة الدوليــة وتبســيطها أمــور أساســية 
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لتحقيق أهداف التنميـة املتفـق عليـها، وبإمكاـا أن تسـهم يف 
زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية. واقترح أحد الوفود بدء محلـة 
إعالميــة وتثقيفيــة عامليــة لزيــادة وعــي اجلمــهور يف البلــــدان 
ـــة.  املتقدمـة باحلاجـة املاسـة إىل زيـادة املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسي
واقترح أحد الوفود مراعاة تقييم مسامهات األنشطة التنفيذيـة 
لألمم املتحدة، آخذا يف االعتبار دور األمـم املتحـدة يف تنفيـذ 
أهداف التنمية. وأكد وفد آخر استصواب إنشاء رصيد مـايل 

دويل يكرس لتنمية اهلياكل األساسية يف أقل البلدان منوا. 
ــــة يف  وللتدفقــات الرأمساليــة اخلاصــة دور بــالغ األمهي - ٢٥
زيادة القدرة اإلنتاجية وحتديث اهلياكل األساسية. فتهيئة بيئـة 
مساعدة أمر ضرروي الجتذاب االستثمارات اإلنتاجية احملليـة 
منها واخلارجية. ويشمل ذلك إجياد حلول سلمية للصراعـات 
وتعزيز القيم الدميقراطية، إىل جانب توفـري حكـم حملـي سـليم 
وشفاف. ومثة حاجة إىل آليات مالئمة ملعاجلة التقلبـات علـى 
املدى القصري، مبـا يف ذلـك هـروب رؤوس األمـوال املفـاجئ. 
ومثة حاجة إىل اختاذ خطـوات لتشـجيع الشـفافية واملسـاءلة يف 
النظــام املــايل الــدويل مــن أجــل توفــري آليــات أفضـــل إلدارة 
األزمــات ويئــة منــاخ قــابل للتنبــؤ ومســتقر، ــدف دعــــم 
اسـتراتيجيات التنميـــة والنمــو يف البلــدان الناميــة. إىل جــانب 
ذلــك، تكتســب الثقــة يف السياســــات احملليـــة أمهيـــة خاصـــة 
ــك  ألغـراض تعبئـة املـوارد لتمويـل التنميـة، علـى أن يشـمل ذل
االحتفاظ برؤوس األموال اخلاصة داخل البلـدان لتوظيفـها يف 
اســتثمارات إنتاجيــة ولتكــون مصــــدرا للعـــائدات الضريبيـــة 
املطلوبة جدا لدى القطاع العام. وسـوف يتطلـب ذلـك اختـاذ 
خطـوات للتشـجيع علـى حتقيـق وفـورات، وحتسـني األحكـــام 
ـــيز إىل جــانب التركــيز  املتعلقـة باحلمايـة القانونيـة وعـدم التمي
على مكافحة الفسـاد. وينبغـي اعتمـاد صكـوك قانونيـة دوليـة 
ملكافحـة الفسـاد وإلعـادة اإليـرادات املتأتيـة مـن مصـادر غـــري 
ـــك، ينبغــي تعزيــز إدارة  مشـروعة إىل بلداـا. عـالوة علـى ذل

الشركات وخاصة من خـالل نشـر معايـري مفصلـة للمحاسـبة 
الدولية وقانون املنافسة. 

وال تـزال احلاجـة قائمـة لوضـع اســـتراتيجية لتخفيــف  - ٢٦
الديـون تكـون أكـثر اتسـاقا ومشـوال وإنصافـا وفعاليـــة. وعلــى 
الرغم من أن تعزيز مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون تعترب 
تطـورا إجيابيـا، فـــال تــزال مثــة حاجــة إىل ختفيــف املزيــد مــن 
الديون، وإىل أن يتم ذلك على حنــو أوسـع نطاقـا وعلـى وجـه 
السرعة حــىت يتسـىن هلـذه البلـدان أن حتـرز تقدمـا ملحوظـا يف 
سـبيل احلـد مـن الفقـر ويئـة الظـروف الالزمـة جلعلـها قـــادرة 
ــن  علـى املنافسـة يف االقتصـاد العـاملي اجلديـد. وأكـد العديـد م
املتكلمني على أن مثة حاجة إىل جانب مبادرة البلـدان الفقـرية 
املثقلـة بـالديون، إىل وضـع سياسـات فعالـة ومتسـاوقة ملعاجلـــة 
الديـون تكفـل وجـود قـدرة علـى سـداد الديـون يف املســتقبل. 
ـــام بصفــة عاجلــة بديــون  وأكـدوا أيضـا علـى ضـرورة االهتم
البلـــدان الناميـــة املتوســـطة الدخـــــل. ويف ســــياق الورقــــات 
االستراتيجية املتعلقة بتخفيف حدة الفقر، أوصى أحد الوفـود 
بــأن تعكــس هــذه السياســات إقــرارا باحلاجــة إىل أن حتقــــق 
البلـدان املدينـة معـــدالت منــو تبلــغ ٧-٨ يف املائــة يف الســنة. 

ودعت بضعة بلدان إىل إلغاء ديون البلدان األفريقية. 
وللتشـجيع علـى حتقيـق توزيـع لفوائـد العوملـــة يكــون  - ٢٧
ـــع  أكـثر إنصافـا، ينبغـي أن يكـون متثيـل البلـدان الناميـة يف صن
القـرارات ووضــع املعايــري علــى الصعيــد الــدويل كافيــا، وأن 
ـــني  تكـون مشـاركتها واسـعة وحقيقيـة. فـال تـزال العالقـات ب
البلدان الغنية والفقرية غري متكافئة، األمر الـذي يـؤدي إىل أن 
تكـون أرضيـة املعـامالت غـري متوازنـة. ونتيجـــة لذلــك، فــإن 
حترير قطاعي التجارة واالسـتثمار مثـال حيـدث خبطـى أسـرع، 
يف حني يظل التقدم بطيئا يف جماالت م البلـدان الناميـة علـى 
ـــات التكنولوجيــا وحقــوق امللكيــة  وجـه التحديـد، مثـل تدفق

الفكرية، وحرية انتقال اليد العاملة. 
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وتتشــكل املرحلــة الراهنــة للعوملــة يف ضــــوء حقيقـــة  - ٢٨
مؤداهـا أن املعرفـة مصـدر مـن مصـادر القـدرة علـى املنافســـة. 
وميكن أن تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة قويـة 
لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيـة، إذ تفتـح مسـالك جديـدة 
ــــف، وحتـــد مـــن  للتجــارة وعمليــات البيــع والشــراء والتوظي
تكــاليف اإلنتــاج واملعــامالت. ومــن شــأن حتســـني أســـباب 
الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت أن يـؤدي إىل 
إحـراز تقـــدم يف إدمــاج البلــدان الناميــة يف االقتصــاد العــاملي 

بطريقة فعالة وسريعة. 
وأكــدت وفــود مــن بلــدان ناميــة علــى أمهيــة نقــــل  - ٢٩
التكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، إىل 
البلـدان الناميـة مـن أجـل تعزيـز قدراـا ومـن أجـل مســـاعدا 
ـــود  علــى االندمــاج يف االقتصــاد العــاملي. وشــدد بعــض الوف
ــة وإىل  األخـرى علـى احلاجـة إىل محايـة حقـوق امللكيـة الفكري

التشجيع على ابتكار ووضع تكنولوجيات جديدة. 
ويف الوقت ذاته، فإن الفجوة الرقمية املتعاظمـة ميكـن  - ٣٠
أن تقـوض اإلمكانـات اإلمنائيـة للبلـدان الناميـــة. فاالفتقــار إىل 
اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، مبـا يف 
ذلــك توفــري إمــــدادات كافيـــة مـــن الطاقـــة، ونظـــم حديثـــة 
لالتصــاالت الســلكية والالســلكية، واملــهارات التكنولوجيـــة 
الالزمــة الســتغالل مرافــق تكنولوجيــــا املعلومـــات ودعمـــها 
ـــة.  وإدارــا، ميثــل أحــد العوامــل املســامهة يف الفجــوة الرقمي
كذلــك فــإن ارتفــاع معــدالت عــدم اإلملــام مببــادئ القـــراءة 
والكتابـة، وخاصـة يف أقـل البلـدان منـوا ويف عـدد مـن البلـــدان 
األخرى، ميثل أيضا عقبة كبـرية تعـترض زيـادة سـبل وصوهلـا 
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسـتغالهلا. فينبغـي أن 
ينصـب التركـيز علـــى تعزيــز االتصــال علــى الصعيــد العــاملي 
بتقدمي خدمات للجميع تكون سهلة املنال وميسورة التكلفـة، 
باعتمـاد ـج جمتمعـي وتوفـري مراكـز عامـة تيسـر الوصــول إىل 
هـذه التكنولوجيـا، فضـال عـن االســـتناد إىل ــج ســوقي وإىل 

املنافسـة، وإقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص أمـــر 
حيوي يف هذا اال. وينبغي أيضا التشـجيع علـى االسـتفادة، 
ـــك اســتخدام  يف مجلـة أمـور، مـن اإلمكانـات احملليـة، ومـن ذل
رموز الكتابة احمللية. ويف املقابل، ينبغي اتباع سياسات جريئـة 
لتنمية املوارد احمللية والقدرات املؤسسـية األمـر الـذي سـيؤدي 
إىل اجتـذاب االســـتثمار مــن أجــل تعزيــز اهليــاكل األساســية 
واملشاريع احمللية. وتنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت 
على إمكانات كبرية بوصفـها أداة مـن أدوات حتسـني شـؤون 
احلكم والتعليم والصحة وللوصول إىل اتمعات املعزولة مثل 
فقراء األرياف، ولزيـادة فـرص األنشـطة التجاريـة، للمشـاريع 
الصغرية واملتوسطة احلجم مثال. وينبغـي أيضـا التطـرق ملسـألة 
االستفادة من املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لبنـاء هيـاكل أساسـية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أقل البلـدان منـوا، علـى 

وجه التحديد. 
وينبغــي مواصلــة التعــاون احلكومــي الــــدويل بشـــأن  - ٣١
مسـائل مـــن قبيــل حقــوق النقــل واألمــن احلاســويب ومعايــري 
التجـارة اإللكترونيـــة واملســائل القانونيــة والضريبيــة. وهنــاك 
ـــة ارتفــاع معــدالت  حاجـة ماسـة إىل وضـع سياسـات ملواجه
ـــك مــن األنشــطة غــري القانونيــة  اجلرميـة اإللكترونيـة وغـري ذل

املتصلة ا. 
وعلــى األمــم املتحــــدة، أن تضطلـــع بـــدور حيـــوي  - ٣٢
وخاصة من خالل فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصاالت، وسائر املؤسسات الدوليـة واملتعـددة األطـراف، 
ومنها مؤسسات بريتـون وودز وكذلـك املصـارف اإلقليميـة، 
ـــات العامليــة.  لدعـم إدمـاج البلـدان الناميـة يف شـبكات املعلوم
وسيشكل مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمـع املعلومـات فرصـة 
ملعاجلـة العديـد مـن هـذه املسـائل بطريقـة شـاملة. وأيـد بعـــض 
ـــى الصعيــد احلكومــي  الوفـود القيـام علـى وجـه السـرعة، وعل
ـــم التعــاون بــني منظومــة األمــم  الـدويل، بوضـع أحكـام لتنظي
املتحــدة والقطــاع اخلــاص. واقــترحت عــدة وفــود أن تقـــوم 
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اجلمعيـــة العامـــة باستكشـــاف الطـــــرق والوســــائل الالزمــــة 
للمسامهة يف إجناح اإلعداد ملؤمتـر القمـة وعمليتـه التحضرييـة. 
واقــترح أحــــد الوفـــود أن يعقـــد اجتمـــاع اســـتثنائي بشـــأن 
ــــا املعلومـــات واالتصـــاالت ألغـــراض  �اســتخدام تكنولوجي
التنميـة� مبعاجلـة الفجـوة الرقميـة وإعطـاء زخـم ألعمـال فرقــة 
عمــــل األمــــم املتحــــــدة املعنيـــــة بتكنولوجيـــــا املعلومـــــات 

واالتصاالت. 
وبإمكـان األمـم املتحـــدة أن تقــوم بــدور أساســي يف  - ٣٣
ـــا  تعزيـز وعـي اجلمـهور بالتطبيقـات األوسـع نطاقـا لتكنولوجي
ــــدان  املعلومــات لتحقيــق تنميــة وللقضــاء علــى الفقــر يف البل
النامية. وعليها يف ذلك أن تسعى مـن أجـل حتقيـق املزيـد مـن 
االنســـجام واالتســـاق يف أنشـــــطتها يف ميــــدان تكنولوجيــــا 
املعلومات. وعلى األمم املتحدة أن توجه اهتمامـا خاصـا حنـو 
مسـاعدة أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا يف مسـألة إنشـــاء اهليــاكل 
األساسية الضرورية وبناء القدرات يف جمال معاجلة املعلومـات 
ـــن  واسـتغالهلا، وتكـون بذلـك قـد سـاعدا علـى االسـتفادة م
ـــات واالتصــاالت.  التقـدم احملـرز يف ميـدان تكنولوجيـا املعلوم
وحـري باللجـان التنفيذيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمــاعي 
أن تنشــط إىل حــد بعيــد يف تعزيــز االنســجام يف السياســـات 
العامـة وتشـجيع إدمـاج البلـدان الناميـة مـن خـالل تكنولوجيـا 

املعلومات واالتصاالت يف شبكة املعلومات العاملية الناشئة. 
  

رابعا - موجز املائدتني املستديرتني – الفريقني غـري 
الرمسيني 

عقد اجتماعان مـائدة مسـتديرة وزاريـان مـع فريقـني  - ٣٤
غــري رمسيــني يف ٢٠ أيلــول/ســبتمرب. وقــد غطــى االجتمـــاع 
األول موضــوع تعزيــز إدمــاج البلــــدان الناميـــة يف االقتصـــاد 
العــاملي وتوليــد مــوارد متويــل جديــدة مــن القطــــاعني العـــام 
واخلاص استكماال جلهود التنميـة. وقـد ركـز االجتمـاع علـى 
اآلراء واملقترحات اليت قُدمت يف سياق متويـل عمليـة التنميـة، 

ــل  ومنـه مـا ورد يف تقريـر الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بتموي
التنميـة، (A/55/1000). وعلـى اختـاذ خطـــوات عمليــة لزيــادة 
ـــق يشــمل الســيد  مـوارد التمويـل. وقـد قـدم هـذا احلـدث فري
ــــم املتحـــدة  نيتــني ديســاي، وكيــل األمــني العــام إلدارة األم
للشؤون االقتصادية واالجتماعية، والسـيد جـون ويليامسـون، 
كبـري الزمـالء يف معـهد االقتصـاد الـدويل، واشـنطن العاصمــة؛ 
ـــ ٢٤. ورأس  والسـيد عرفـان احلـق، مستشـار لـدى جمموعـة ال
الفريق السيد دوميساين كومالو، املمثل الدائم جلنــوب أفريقيـا 
لدى األمم املتحدة. وعمل السيد إيون بوتنارو، املمثل الدائـم 

جلمهورية مولدوفا لدى األمم املتحدة، بصفة مقرر. 
أما احلدث الثاين فكان موضوعه تعزيز إدماج البلدان  - ٣٥
ـــئة وتيســري حصــول  الناميـة يف شـبكة املعلومـات العامليـة الناش
تلك البلدان على تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، وركـز 
علـى مـا ينبغـي عملـه لكفالـة اسـتغالل تكنولوجيـا املعلومـــات 
أداة خلدمة التنمية. وقدم هذا احلدث فريق مؤلـف مـن السـيد 
سـالوماو مايثـا، األمـني التنفيـذي للجنـة السياســـات املتعلقــة 
بتكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــــاالت يف موزامبيـــــــق؛ 
والربوفيســور سواســيت ميــتر، جامعــــة سســـيكس، باململكـــة 
املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وايرلنـــدا الشــمالية؛ والســيد بيكــا 
تارجــان، األمــني العــام الســابق لالحتــاد الــدويل لالتصـــاالت 
السـلكية والالسـلكية. ورأس الفريـق السـيد إليـاس غونــاريس، 
املمثــل الدائــم لليونــان لــدى األمــم املتحــدة. وعمــل الســـيد 
إيالديو لويزاغا، املمثل الدائم لباراغواي لدى األمـم املتحـدة، 

بصفة مقرر. 
وربط بعض املتكلمني يف اجتمـاعي املـائدة املسـتديرة  - ٣٦
مع األفرقة غري الرمسية بـني املواضيـع قيـد املناقشـة واألحـداث 
ـــول/ســبتمرب. وأكــدوا علــى  املأسـاوية الـيت وقعـت يف ١١ أيل
مدى االعتماد املتبادل يف اتمع الدويل عندما أشـاروا إىل أن 
�الفقر الذي يعاين منه شخص ما سرعان مـا يصبـح املشـكلة 
اليت يعاين منها شخص آخر�، وأن ذلك ميكـن أن يـؤدي إىل 
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التعصـب املذهـــيب واإلرهــاب. وأكــد املتكلمــون بقــوة علــى 
احلاجـة إىل عـدم تـرك هـــذه األحــداث تقــوض متويــل عمليــة 
التنمية. فقد كانت أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمرب تذكـريا مؤملـا 
للفرص واملخاطر الـيت تكتنـف هـذا العـامل املـترابط املتشـابك، 
وأوضحـوا ضـرورة العمـل علـى أال تسـتغل التكنولوجيـا ضـــد 

اإلنسانية بل أن تستغل لصاحل اجلميع. 
وقــد أفضــى اجتماعــا املــائدة املســتديرة مــع فريقـــي  -٣٧
ـــني إىل حتقيــق تبــادل مثمــر وبنــاء يف اآلراء  العمـل غـري الرمسي

واألفكار. وفيما يلي موجز للنقاط البارزة اليت عوجلت. 
 

مائدة مستديرة مع فريق العمل (أ)   ألف -
ميثل متويل عمليـة التنميـة فرصـة لإلجابـة علـى سـؤال  - ٣٨
واضـح هـو كيـف متـول أنشـطة السياسـات العامـة الـيت تدعـــو 
إليها خطة التنميـة الـيت وضعتـها األمـم املتحـدة يف التسـعينات 
من خالل املؤمترات العاملية. ويف الوقت ذاته، فإنه ميثـل فرصـة 
للجمـع بـني النقـاش األوسـع نطاقـا ويتنـاول التنميـــة والنقــاش 
الذي يتناول إصالح اهليكل املايل الدويل. فقد أعطـت األزمـة 
املالية اآلسيوية زمخا واضحا إىل هـذا األخـري، إذ أن الشـواغل 
املتصلة بالنتائج االجتماعيـة والبيئيـة لألزمـات املاليـة أصبحـت 
أشد إحلاحا. عالوة على ذلك، فقد كانت هذه العملية أيضـا 
فرصة ملتابعة حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية اليت اعتمـدت يف 
قمـة األلفيـة، وخاصـــة مــن جــانب البلــدان الناميــة. وســوف 
يتطلـب هـذا زيـادة يف املعونـات املقدمـة مـــن البلــدان املاحنــة. 
وللمحافظـة علـى مصداقيـة اتمـع الـدويل، يتعـني أن تذهـــب 
عملية متويل التنمية أبعد مما سبق أن ُأبرم من اتفاقات. وأشـار 
املتكلمون إىل ما وصل إليه التعاون فيما بني كيانــات منظومـة 
األمم املتحدة من مستوى غري مسبوق، وال سيما التعاون مـع 
البنك الدويل وصنـدوق النقـد الـدويل وأيضـا منظمـة التجـارة 
العامليـة، يف التحضـري للمؤمتـر. وهـذه العمليـة أيضـــا فريــدة يف 

نوعها من حيث اشتراك مجيـع أصحـاب املصـاحل فيـها، مبـا يف 
ذلك القطاع اخلاص. 

وأبدى أحد األعضاء عـددا مـن األسـباب الـيت تدعـو  - ٣٩
إىل حتويـل األمـوال الرمسيـة. فالعوملـة تفضـي إىل اتسـاع نطــاق 
الفجوة القائمة بني إيرادات البلدان الغنية والبلدان الفقـرية، مث 
إن فوائد هاتني اموعتني من العوملة ليست متكافئـة. وهنـاك 
أسـباب أخـرى، هـي الطـــابع االنتقــائي لــرأس املــال اخلــاص، 
واحلاجة إىل متويل أهـداف إمنائيـة رمسيـة ومنـافع عامـة عامليـة. 
ويف إطار متويل عمليـة التنميـة، ُأشـري إىل ضـرورة التوصـل إىل 
صورة واضحة بشأن التدفقات القائمة ونوعـها وحجمـها، مث 

استغالهلا ألغراض إنتاجية. 
ونظـرا ألن األزمـــات املاليــة العامليــة ال تــزال تشــكل  - ٤٠
خطــرا علــى مهمــة تعزيــز التنميــة، ينبغــي القيــام بـــإجراءات 
متضـافرة علـى املـدى القصـري للحـــد مــن خطــر هــذه األزمــة 
ومواجهتـها. وقـد أحـرز تقـدم كبـري يف السـنوات األخـــرية يف 
جمال حتسني اهلياكل املالية، وخاصة على الصعيد الوطــين. بيـد 
ـــام بــه يف جمــال إصــالح  أنـه مـا زال مثـة الكثـري ممـا ينبغـي القي
املؤسســات. وســــلم املتكلمـــون باحلاجـــة إىل إجيـــاد الطـــرق 
املالئمة إلشراك القطاع اخلاص يف إدارة األزمات املاليـة، ومبـا 

يعترض ذلك من صعوبات. 
وُأشـري إىل ضـرورة معاجلـة اجلوانــب الطويلــة األجــل  - ٤١
مثــل االعتمــاد املتبــادل يف جمــال االقتصــاد الكلــي واحتمـــال 
ظــهور آثــار قــد تنتشــــر عدواهـــا. فـــالتطورات الســـريعة يف 
االقتصـاد العـــاملي أفضــت إىل نشــوء هيــاكل ال دميقراطيــة يف 
تصريــف شــــؤون االقتصـــاد، األمـــر الـــذي يتطلـــب قواعـــد 
ومؤسسـات جديـدة. وال بـد مـــن تشــجيع مشــاركة البلــدان 
ـــى وجــه التحديــد يف عمليــات صنــع القــرار علــى  الناميـة عل
الصعيد الدويل. وعلى الرغم من إحـراز بعـض التقـدم يف هـذا 
الصـدد، كمـا يتضـح مثـال، مـن االجتمـاع السـنوي للمجلــس 
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ـــــاعي مــــع مؤسســــات بريتــــون وودز  االقتصـــادي واالجتم
واملشـاورات الـيت جتريـها منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان 
ـــد مــن  االقتصـادي مـع االقتصـادات الناشـئة، ينبغـي اختـاذ مزي
اخلطوات يف هذا الصدد. وأشار بعض املتكلمني إىل أن فريـق 
ســيدييو اقــترح إنشــــاء مؤسســـة اقتصاديـــة رئيســـية ملعاجلـــة 

االستقطاب وانعدام األمن يف امليدان االقتصادي. 
وقـد أبـرزت عمليـة متويـل التنميـة احلاجـة إىل االلــتزام  - ٤٢
جمـددا بزيـادة التعـاون الـدويل مـن أجـل حتســـني متويــل فــرص 
ــــل يف هـــذا الصـــدد. ونـــاقش  التنميــة، وأرســت أســس العم
املتكلمون مقترحات تدعو إىل جباية ضريبــة دوليـة، مـن قبيـل 
ضريبــة املعــامالت النقديــة (�ضريبــة توبــني�) أو �ضريبــــة 
الكربون� على استهالك الوقود األحفوري، وهـو مـا أوصـى 
بـه تقريـــر فريــق ســيدييو. وتســاءلوا عمــا إذا كــانت ضريبــة 
الكربـــون تتعـــارض وهـــدف احلـــد مـــن اســـــتهالك الطاقــــة 
ــم  األحفوريـة، وبوجـه أعـم بروتوكـول كيوتـو(٢) التفاقيـة األم
ــــة املتعلقـــة بتغـــري املنـــاخ(٣) أو تكملـــهما أو  املتحــدة اإلطاري
تنسـجم معـهما. عـالوة علـى ذلـك، ُأشـري إىل إمكانيـة إنشـــاء 
ـــون اهلــدف منــها حتقيــق انســجام  منظمـة ضريبيـة دوليـة، يك

وتعاون يف اال الضرييب.  
وأبرز املتكلمون أيضا أثر التجارة على متويل التنميــة.  - ٤٣
فمعدالت التبادل التجاري تؤثر بصورة مباشرة على مسـتوى 
املوارد املتأتية من عائدات الصادرات، وبوجـه خـاص بالنسـبة 
ـــيت تعتمــد علــى الســلع األساســية. كذلــك  للبلـدان الناميـة ال
تشـكل األربـاح املتأتيـة مـن التجـارة إسـهاما كبـريا يف جـــهود 
التنميـة احملليـة. والتجـارة أيضـا تشـجع علـى اسـتخدام املـــوارد 
االقتصادية استخداما مثمرا. وللبعد التجـاري دور حقيقـي يف 
متويــل عمليــة التنميــة، ويكتســب أمهيــة خاصــة فيمــا يتعلـــق 
بتحقيق تقدم يف سـياق املؤمتـر الـوزاري املقبـل الـذي سـتعقده 

منظمة التجارة العاملية يف الدوحة بقطر. 

وتظل املساعدة اإلمنائية الرمسية مسألة هامة ينبغـي أن  - ٤٤
ـــى أن يشــمل ذلــك  تنـاقش يف إطـار متويـل عمليـة التنميـة، عل
مقـدار املعونـة ونوعيتـها ووضـوح الرؤيـة بالنســـبة للقطاعــات 
الـيت ستسـتثمر فيـها املعونـــة، عــالوة علــى حتقيــق املزيــد مــن 
ـــذه املعونــة. وفيمــا  الفعاليـة يف اسـتفادة البلـدان املتلقيـة مـن ه
يتعلـق باملسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، نوقـــش �اقــتراح املخــزون 
املشترك�، وهو اقتراح أيده فريق ســيدييو، ويـهدف إىل احلـد 
مـن تكـاليف املعـــامالت املترتبــة علــى تلقــي املعونــات والــيت 
ـــب  أصبحـت بصـورة مـتزايدة تسـتعصي علـى التحكـم. ويذه
االقـتراح إىل أن تقـوم اجلـهات الـيت حيتمـل أن تتلقـى معونـات 
بوضـع اسـتراتيجياا اإلمنائيـة اخلاصـة ـا، بالتشـاور يف املقـــام 
األول مـع شـعوا، وأن تعـرض خططـها علـى اجلـهات املاحنــة 
لغـرض متويلـها. ولذلـك فـإن امللكيـــة الوطنيــة الســتراتيجيات 
التنمية تصبح ذات أولوية على الشــروط الـيت تضعـها اجلـهات 
املاحنة. وتعكس املبادرة األفريقية اجلديدة بـالفعل هـذا النـهج. 
ومن شأن احلد من تكاليف املعامالت أن يزيـد إىل حـد بعيـد 
من حجم املعونات املقدمة ويعترب خطوة عملية ميكـن اختاذهـا 
يف متويـل عمليـة التنميـة. كذلـك عرضـت الشـراكات القائمــة 
ـــاعني العــام واخلــاص، كتوزيــع املعونــة عــن طريــق  بـني القط
منظمات غري حكومية، بوصفها أمثلة على طرق كفيلة بــاحلد 

من تكاليف املعامالت وزيادة العائدات. 
ــــف  ونوقشــت مســألة فعاليــة اآلليــات احلاليــة لتخفي - ٤٥
الديـون. فـــال بــد مــن جتــاوز مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة 
ـــا. وشــدد أحــد  بـالديون، ووضـع نظـام أكـثر شـفافية وإنصاف
األعضــاء علــى احلاجــة إىل كفالــة احــترام حقــوق اجلــــهات 
املدينـة، كاالعتمـاد مثـال علـــى هيئــة قضائيــة مســتقلة تصــدر 
األحكـام املتعلقـة بالتســـويات. ومــن األهــداف اهلامــة حتقيــق 
قدرة على حتمــل الديـون، إذ أن عمليـة ختفيـف الديـون ينبغـي 
أن تكفل نقال حقيقيا للموارد إىل البلدان املدينة، دف احلـد 

من الفقر. 
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ونوقـش أيضـا موضـوع دور الدولـــة ومســألة النظــام  - ٤٦
املتبع يف تصريف شؤون احلكم. فعلى الرغـم مـن تعـاظم دور 
العديـد مـن اجلـــهات الفاعلــة وأصحــاب املصــاحل يف التنميــة، 
وإجراء مناقشة تتعلق بدور الدولـة، ال تـزال مثـة عـدة جمـاالت 
تقـع حتـت مسـؤولية القطـاع العـام، مثـل توفـري املنـافع العامــة، 
واخلدمــات االجتماعيــة ومنــع حــدوث األزمــــات وإدارـــا. 
وهكذا أشري إىل جمموعـة مـن اإلجـراءات الـيت ميكـن أن يقـوم 

ا القطاعان العام واخلاص. 
وفيما يتعلق بتعبئة موارد على الصعيد احمللي ألغراض  - ٤٧
التنمية يف البلدان النامية، قدمـت عـدة مقترحـات. فقـد أشـار 
ـــة املمولــة  فريـق سـيدييو، مثـال، إىل خطـط املعاشـات التقاعدي
واحملـدد نظـام اإلسـهام فيـها، وذلـك ـدف زيـادة الوفــورات، 
وهــي مســألة ميكــن تنظيمــها يف القطــــاع العـــام أو القطـــاع 

اخلاص. 
وينبغي يف عملية متويل التنمية مراعاة األبعاد املختلفــة  - ٤٨
حلالة البلدان اليت هـي حباجـة إليـها. فالصراعـات والكـوارث، 
مثـال، أدت إىل نضـوب رؤوس األمـوال يف البلـدان الـــيت حلــق 
ــــايل. فإعـــادة تزويـــد  الدمــار فيــها بــرأس املــال البشــري وامل
مؤسسـات اإلقـراض بـرؤوس األمـوال مسـألة هامـــة إذ تكفــل 
ـــدان الــيت متــر مبرحلــة مــا بعــد الصراعــات  إتاحـة املـوارد للبل

وغريها من البلدان. 
 

باء – اجتماع مائدة مستديرة مع الفريق غري الرمسي (ب) 
تتحـرك العوملـــة اليــوم بفضــل تكنولوجيــا املعلومــات  - ٤٩
واالتصاالت اليت جتعل املعلومـات تتدفـق بسـرعة عـرب احلـدود 
الوطنية. وبفضل ما حدث مـن تقـدم يف جمـاالت التكنولوجيـا 
وحتسـن أسـباب الوصـول إىل املعلومـــات بتكــاليف منخفضــة 
ـــد نشــأت فــرص جديــدة  وأسـاليب متيسـرة للمسـتعملني، فق
لتعزيـــز عمليـــة التنميـــة بـــأن زادت إمكانـــات الوصــــول إىل 
األســواق وحتســن الوصــول إىل املعلومــات يف جمــاالت مثــــل 

الصحة وتنمية املوارد البشرية. فينبغي أن ينظر إىل السياسـات 
املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف سـياق التنميــة 
األوسع نطاقا، وذلـك باتبـاع ـج شـامل وكلـي، إذ ال ميكـن 
ــــات واالتصـــاالت بوصفـــها  أن ينظــر إىل تكنولوجيــا املعلوم

عالجا شافيا جلميع مشاكل التنمية وحتدياا. 
ال تـزال التحديـات والقيـود هائلـة فيمـــا يتعلــق بــردم  - ٥٠
الفجـوة الرقميـة وخاصـة يف البلـدان الناميـة. فـــانعدام اهليــاكل 
األساسـية، وعـدم كفايـة األنظمـة والقواعـد، وارتفـاع تكلفـــة 
الوصـول إىل املعلومـات، واالفتقـار إىل املـوارد البشـــرية، كــل 
ذلك ال يزال يشكل قيودا فيما يتعلق بتعزيز أسـباب الوصـول 
إىل املعلومـــات واالتصـــال يف البلـــدان الناميـــة، ال ســـــيما يف 
املناطق الريفية. ويف هذا الصـدد، ميكـن التغلـب علـى مشـكلة 
اهليــاكل األساســية باعتمــــاد تكنولوجيـــا مالئمـــة، وخفـــض 
التكاليف واالستخدام اجلماعي للمرافق، ويئة بيئـة مسـاعدة 
لالسـتثمارات املتصلـــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 
وميكن البحث عن حلـول خالقـة باالنتقـال قفـزا عـرب مراحـل 
ــــــك باعتمـــــاد تكنولوجيـــــات (التكنولوجيـــــا  التنميــــة، وذل
ــــة، الطاقـــة الشمســـية) تعـــوض  الالســلكية، املولــدات املنقول
االفتقـــار إىل اهليـــاكل األساســـية �التقليديـــة�، ال ســــيما يف 
املنــاطق النائيــة. وباإلمكــان إنشــاء مرافــق عامــة، كاملقـــاهي 
احلاســوبية ومراكــز املعاجلــة عــن بعــد لتيســــري الوصـــول إىل 
ـــع. وبإمكــان مبــادرات متويــل ابتكاريــة أن  املعلومـات للجمي

تساعد على خفض تكلفة خدمات اإلنترنت. 
وفيما يتعلق باملوارد البشرية، ال بد أيضا من مواصلـة  - ٥١
– وهـي مسـألة ميكـن أيضـــا أن  معاجلـة مسـألة هجـرة العقـول 
تعترب آلية لنقل التكنولوجيا. وأكد عـدة متكلمـني علـى تنـوع 
األوضـاع يف البلـدان الناميـــة بالنســبة لتكنولوجيــا املعلومــات 
ـــــأن الضــــرورات  واالتصـــاالت، وأعربـــوا عـــن اعتقـــادهم ب
األساسية كالتعليم والصحة يف العديد من البلدان النامية جيب 
أن تعاجل على سـبيل األولويـة إذا أريـد لتكنولوجيـا املعلومـات 



1401-58449

A/56/482

ـــــالتعليم واملــــهارات  واالتصـــاالت أن تكـــون ذات معـــىن. ف
املكتسـبة بــالتدريب ضروريــة لتســهيل نقــل املعرفــة بفعاليــة. 
وهناك حاجة إىل ج أكثر مشوال يدمج تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف منوذج إمنــائي جديـد. وأكـد عـدة وفـود علـى 
احلاجــة إىل تيســري أســباب الوصــول إىل املعلومــات واملعرفـــة 

بوصفها حقا من حقوق اإلنسان األساسية. 
وجيــب أن تعــاجل املســائل املتعلقــة بــــاملرأة يف ســـياق  - ٥٢
ـــــة، إذ أن أثــــر  تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت والتنمي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليس حمـايدا بـني اجلنسـني. 
فينبغي أن تتوفر للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أسـباب 
ـــب املتصلــة  الوصـول إىل اهليـاكل األساسـية والتثقيـف والتدري
بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وأن يتــم استكشــــاف 
ــــات  طــرق العمــل اجلديــدة الــيت أتاحتــها تكنولوجيــا املعلوم
واالتصـاالت، مثـــل العمــل مــن بعــد، بغيــة إتاحــة إمكانــات 

جديدة للمشاركة، وخاصة مشاركة املرأة، يف االقتصاد. 
وال تـزال تنميـة احملتـــوى احمللــي تشــكل حتديــا كبــريا  - ٥٣
ال مـن حيـث اللغـة فحسـب ولكـن أيضـا مـن حيـــث الســياق 
االجتماعي والتارخيي والثقايف. فينبغي احترام طـابع التعـدد يف 
اتمع ويف اجلوانب التقنية وجتنب ج �احلجم الواحد الذي 
يناسب اجلميع� يف حتديـد جوانـب دخـول البلـدان الناميـة يف 

االقتصاد الرقمي املعومل. 
ويف ما يتعلق بإمكانية تكــرار النجــاح الــذي حققتـه  - ٥٤
بلـدان تنخفـــض فيــها األجــور بــأن اســتفادت مــن األعمــال 
املتصلــة مبعاجلــة املعلومـــات والـــيت وفرـــا شـــركات عـــابرة 
للقــارات، فتلــك مســألة ميكــن أن تدرســها البلــــدان الناميـــة 
األخرى. ويف هذا الصدد، أشـار كثـريون إىل أن التعـاون بـني 
ــــوب، بدعـــم يقدمـــه املـــاحنون يف ميـــدان متويـــل  بلــدان اجلن

التكنولوجيا، ميكن أن يكون مساعدا يف هذا الصدد.  

ودور الدولــة حيــوي يف يئــة بيئــة مســاعدة إلقامــة  - ٥٥
اقتصـاد قـائم علـى املعرفـة، وبوجـه خـاص يئـة بيئـــة تنظيميــة 
مالئمة، إىل جانب العمل على تيسري الوصول إىل تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت ألولئك الذين ال يستطيعون اإلعـراب 
عن احتياجام وأفضليام مبـا فيـه الكفايـة عـن طريـق آليـات 

السوق. 
وتنطــوي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت علـــى  - ٥٦
إمكانية احلد من أوجه عـدم املسـاواة علـى الصعيديـن الوطـين 
والـدويل مـىت حـدث تعـاون وشـراكة صادقـة فيمـا بــني مجيــع 
– صنـــاع القـــرارات واملنظمـــات غـــــري  أصحـــاب املصلحـــة 
احلكوميـة والقطـاع اخلـاص. ويوضـح مثـــال موزامبيــق، كمــا 
ساقه أحد أعضاء الفريق، أمهية التعـاون علـى الصعيـد الوطـين 
فيمـا بـني مجيـع أصحـــاب املصلحــة يف صياغــة اســتراتيجيات 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت علــى الصعيــــد الوطـــين 

وتنفيذها ألغراض التنمية. 
إن مشــاركة املنظمــات غــري احلكوميــــة حريـــة بـــأن  - ٥٧
تساعد يف جعل البلدان النامية حتصل على التكنولوجيات اليت 
تسـتجيب الحتياجـات املسـتفيدين املسـتهدفني. والتعـاون مــع 
األكــادمييني واملــهنيني يف ميــادين العلــوم االجتماعيــة والعلـــم 
والتكنولوجيـــا ضـــروري لكفالـــة تكييـــف أنشـــطة البحــــث 
ـــات واالتصــاالت لتلــيب  والتطويـر يف جمـال تكنولوجيـا املعلوم
االحتياجـات وتضـاهي مـــا لــدى البلــدان الناميــة مــن مــوارد 

أساسية. 
ــــاد الـــدويل لالتصـــاالت  وعلــى الرغــم مــن أن االحت - ٥٨
السـلكية والالسـلكية مـا فتـئ منـذ أواســـط الثمانينــات يعــاجل 
موضوع الفجوة الرقمية، مل تبدأ األمم املتحـدة بكاملـها هـذه 
اجلــهود إال يف التســعينات. ويف اإلمجـــال، أحـــرزت البلـــدان 
الناميـــة تقدمـــا ملحوظـــا يف جمـــــال تكنولوجيــــا املعلومــــات 
واالتصاالت؛ غري أن أقل البلدان منوا وأفريقيا ظلـت تتعـثر يف 
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املؤخـرة. فينبغـي دعـم مـا يبـذل مـن جـــهود علــى الصعيديــن 
اإلقليمـــي والـــدويل، مـــن قبيـــل مبـــادرة اجلمعيـــة األفريقيــــة 
للمعلومـات واملبـادرة األفريقيـة اجلديـدة، ومواصلـة تشـــجيعها 
ـــة األمــم  لضمـان عـدم اتسـاع الفجـوة الرقميـة. وعلـى منظوم
املتحـدة، مبـا يف ذلـــك مؤسســات بريتــون وودز، أن تضطلــع 
بدور أساسي يف تعزيز التساوق والتعاون على الصعيد الدويل 
ومواصلــة تقــــدمي املســـاعدة إىل البلـــدان الناميـــة بنـــاء علـــى 

احتياجات كل من هذه البلدان وقدرا. 
وأعرب العديد من املتكلمني عـن آمـاهلم يف أن حتقـق  - ٥٩
ــيت  فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، ال
أنشأها األمني العام تقدما ملموسا بفضل ما تبذله مـن جـهود 
لـردم الفجـــوة الرقميــة بتســهيل إقامــة الشــراكات فيمــا بــني 

احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة والقطـــاع اخلــاص واتمــع 
الــدويل. ويف هــذا الصــــدد، قـــدم اقـــتراح بإنشـــاء صنـــدوق 
ــــذه  اســتئماين لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لدعــم ه

األنشطة. 
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