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  موجز  
                                                                                               يف الـــدورة الـــسادسة عـــشرة، أجـــرت اللجنـــة املعنيـــة بتـــسخري العلـــم والتكنولوجيـــا    

                                                                                                  ألغراض التنمية استعراضا للتقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات          
                     جنــة يف موضــوعني ذوي                                وباإلضــافة إىل ذلــك، نظــرت الل  .                                    علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل

                                                                                       تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكـار ألغـراض اسـتدامة املـدن واجملتمعـات احملليـة                ”            أولوية مها   
   . “                                                     خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل ”  و   “           شبه احلضرية

ــوع         ــا موضـ ــاول أوهلمـ ــني تنـ ــستديرة وزاريـ ــدة مـ ــاَعي مائـ ــدورة اجتمـ ــضمنت الـ َ                                                                          وتـ                    
       تـسخري   ”           وثانيهمـا    “                                                                         لتقدم احملرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات                        استعراض ا  ”

                           مـن الـدول األعـضاء         ١٥                     وكانت أكثـر مـن        .  “                                              العلم والتكنولوجيا ملواجهة التحديات اإلمنائية    
                                                          وكـان مـن بـني املـشاركني أيـضا رؤسـاء هليئـات دوليـة           .                                  املشاركة ممثلة على املستوى الوزاري  

                                                                                             ألمـم املتحـدة أو ممثلـون عنـها، عـالوة علـى ممـثلني عـن اجملتمـع املـدين وهيئـات                                        تابعة ملنظومـة ا   
   .                                 األعمال والدوائر التقنية واألكادميية

                                                                                              وعنـد اسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات، ركــز             
ــسية   ــسريع يف    .                                                   املــشاركون علــى عــدد مــن القــضايا الرئي ــوافر خــدمات                                 أوال، نظــرا للنمــو ال                 ت

                                                           ، أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة ألكثر مـن             ٢٠٠٥                         اهلاتف النقال منذ عام     
                                                                                 ومل يـصبح ذلـك ممكنـا نتيجـة للزيـادة يف إمكانيـة الوصـول إىل خـدمات                   .                   نصف سكان العـامل   

                                                                                                  اهلــاتف النقــال وحــسب، وإمنــا أيــضا بــسبب االنتــشار التــدرجيي للخــدمات والتطبيقــات الــيت    
                                                                                              تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف طائفـة مـن القطاعـات االجتماعيـة مـن قبيـل                            تستند إىل 

            ومل تـساعد     .                                                                               احلكومة اإللكترونية، واألعمال التجارية اإللكترونية، واخلدمات اإلمنائية عمومـا        
                                                                                                        هــــذه الوســــائل األحــــدث لتــــوفري اخلــــدمات يف التعجيــــل بانتــــشار تكنولوجيــــا املعلومــــات 

                                                                           ، وإمنا أعطت معىن جديدا لطبيعـة جمتمـع املعلومـات والفوائـد الـيت                                    واالتصاالت عامليا وحسب  
   .      النامي             يقدمها للعامل

                                                                                                     ولكن يف الوقت نفسه، هناك قلـق متنـام مـن أن العديـد مـن البلـدان الناميـة يفتقـر إىل                     
                                                                                             القدرة على الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار معقولة وأن تلك الفوائـد،             

                                             والنمـو الـسريع لـشبكات تقنيـة االتـصال         .                                                         بغالبيـة الـسكان عامليـا، ال تتزايـد تلقائيـا                      فيما يتعلق 
                                                                                                         ذات النطاق العريض، خاصة يف البلدان املتقدمة النمو، يسبب تباينـا متزايـدا مـن حيـث تـوافر                   
                                                                                                             اإلنترنت وإمكانية الوصول إليهـا يف أجـزاء كـبرية مـن العـامل، خاصـة يف البلـدان الناميـة وأقـل                    

                                                                                     ويف عـــدد مـــن البلـــدان الناميـــة، فـــإن تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت    .       منـــوا           البلـــدان 
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                                                                                      وتطبيقاهتا ليست متاحة بعد أو ليست متاحة بتكلفة ميكن لغالبية السكان حتملها، خاصـة مـن     
                             من قيامها بـصفة رئيـسية        :                                          كما تتغري طبيعة الفجوة الرقمية تدرجييا       .                           يعيشون يف املناطق الريفية   

                                                                              نيــة الوصــول إىل اخلــدمات أم ال، فقــد أصــبحت الفجــوة الرقميــة تتــسم اآلن                    علــى تــوافر إمكا
                    ، وحجــم املعلومــات  )                                            خاصــة الوصــول إىل شــبكات النطــاق العــريض (                        بنوعيــة فــرص الوصــول 

  .                                                                                                      واملهارات اليت ميكـن للمـستخدمني احلـصول عليهـا، والقيمـة الـيت ميكـن أن يـستمدوها منـها                    
                                                                    فـإن الفائـدة املرجـوة مـن العلـم والتكنولوجيـا، مبـا يف                                                             ونتيجة لذلك، بالنسبة ألغلبيـة الفقـراء،        

   .                                            ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مل تتحقق بعد
ــال           ــسخري الفعـ ــرورة التـ ــى ضـ ــشاركون علـ ــد املـ ــع، أكـ ــذا الواقـ ــى هـ ــشديدا علـ                                                                                                   وتـ

         ويف هـذا    .                                                                                    للتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت، لـسد الفجـوة الرقميـة        
                                                                                              واجــه البلــدان الناميــة عقبــات يف عــدد مــن اجملــاالت املهمــة، مثــل االفتقــار إىل البيئــة            الــصدد، ت

                                                                                                          التمكينيـــة املالئمـــة، واملـــوارد، واهلياكـــل األساســـية، والتعلـــيم، والقـــدرات، واالســـتثمار،        
                      وسـلم املـشاركون يف       .                                                                              واملوصولية، واملسائل املتـصلة مبلكيـة التكنولوجيـا ومعايريهـا وتـدفقاهتا           

                                                                                بضرورة إعطاء األولوية الستخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت مـن خـالل                         هذا الصدد   
ــة، مبــا فيهــا ُنهــج أصــحاب املــصلحة املتعــددين، يف إطــار االســتراتيجيات      ُ                     ُ                                                                         اتبــاع ُنُهــج ابتكاري  ُ      

   .                         اإلمنائية الوطنية واإلقليمية
ــال           ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــث بنـ ــن حيـ ــود مـ ــلة اجلهـ ــضروري مواصـ ــن الـ ــزال مـ                                                                                                وال يـ
                                                                                    ت املعلومات واالتصاالت بغية معاجلة التحديات املستمرة لبنـاء جمتمـع املعلومـات،                      تكنولوجيا

                                               ومن الضروري التركيز على تنميـة القـدرات          .                                                    خاصة من أجل البلدان النامية وأقل البلدان منوا       
                                                                                                والدعم املستدام ملواصلة تعزيز تأثري األنشطة واملبادرات الراميـة إىل تقـدمي املـشورة واخلـدمات            

   .                                                              م هبدف بناء جمتمع معلومات شامل للجميع حموره اإلنسان ووجهته التنمية     والدع
                                                                                                 ومنذ أن انعقـدت القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات، بـرزت مواضـيع جديـدة بوصـفها                      

                                                                                              ذات أمهيــة، خاصــة املواضــيع املتــصلة بتطبيقــات تكنولوجيــات املعلومــات واالتـــصاالت يف        
ــي   ــاعي والبيئ ــدانني االجتم ــذا  .                                 املي ــل              ويف ه ــن قبي ــسائل م ــى م ــشاركون عل ــز امل ــصدد، رك                                                            ال

ــصاالت يف       ــات واالت ــات املعلوم ــسامهة تكنولوجي ــة، وم ــة اإللكتروني ــشطة البيئي ــات األن                                                                                               تطبيق
ــاخ    ــار تغــري املن ــذار املبكــر والتخفيــف مــن آث ــل التواصــل      .                                                         اإلن                                                وتظــل مــسائل أخــرى مــن قبي

                                   وهنـاك أيـضا تزايـد يف القلـق      .                                                          االجتماعي عرب اإلنترنت واحلوسبة السحابية تتسم بأمهيـة بالغـة   
                                                                                         بشأن االستخدام املسؤول لشبكة اإلنترنت ومحاية اخلصوصية على الـشبكة، خاصـة اسـتغالل              

   .                األطفال والشباب      ال سيما                                 وإيذاء اجلماعات الضعيفة من اجملتمع، 
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                                                                                           وشــدد املــشاركون علــى أمهيــة تعزيــز جمتمــع املعلومــات الــشامل للجميــع، مــع إيــالء      
                                                                           لفجوة الرقمية وفجوة النطاق العريض، مع مراعاة اعتبارات نوع اجلـنس،                              اهتمام خاص لسد ا   
                                               وأهـابوا جبميـع أصـحاب املـصلحة اإلبقـاء            .                                       وسائر الفئـات ناقـصة التمثيـل        ،                  والثقافة، والشباب 

                                                ُ               ّ                                         على هدف سد الفجـوة الرقميـة وإيـالء األولويـة السـتحداث ُنهـج ابتكاريـة حتفّـز علـى تـوفري                     
  .                                                                              ل اجلميع إىل النطـاق العـريض بأسـعار ميـسورة يف البلـدان الناميـة                                            البنية التحتية الالزمة لوصو   

ــاء        ــز بن ــة وتعزي ــوارد الكافي ــوفري امل ــع أصــحاب املــصلحة علــى ت ــضا مجي                                                                                                      وحــث املــشاركون أي
   .                                                                               القدرات ونقل التكنولوجيا واملعارف إىل البلدان النامية، وال سيما إىل أقل البلدان منوا

                                                    االت واملعلومــات يف منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة                                       وقــدم املــدير العــام املــساعد لالتــص  
                                                                          عرضا عن عملية استعراض نتـائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات                )         اليونسكو (                  والعلم والثقافة   

ــو جمتمعــات معرفــة ألغــراض الــسالم والتنميــة            ــد مــضي عــشر ســنوات، حتــت عنــوان حن                                                                                                    بع
  ،     ٢٠١٣        فربايــر  /        شــباط  ٢٧  ىل    إ  ٢٥                                                              املــستدامة، نظمتــه اليونــسكو يف بــاريس يف الفتــرة مــن      

                                                                                                 باالشتراك مع االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وبرنـامج            
                               إتاحـة املعلومـات واملعـارف       ”                                                 ومتـت صـياغة البيـان اخلتـامي للمناسـبة،             .                     األمم املتحدة اإلمنائي  

              اغة مفتوحـــة                               ، عــن طريــق جلــسات صــي     “                                              توســيع نطــاق الرؤيــة وجتديــد االلتـــزام      :          للجميــع 
                                                                                                 ألصحاب املـصلحة املتعـددين بوصـف ذلـك مـسامهة يف عمليـة االسـتعراض املـستمرة للمـؤمتر                    

   .                    العاملي جملتمع املعلومات
                                                                                  وتقدم الوفد الروسي خالل دورة اللجنة مبقترح رمسي الستضافة القمة العامليـة جملتمـع           

                   املقتـرح، أعلنـت                                              ويف حـني رحبـت بعـض الوفـود هبـذا              .            يف سوتشي      ٢٠١٥                  املعلومات يف عام    
                                                                                                     وفــود أخــرى أن طرائــق متابعــة القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات ســتحددها اجلمعيــة العامــة يف  

   .   ١٩٥ /  ٦٧                                 ، على النحو املنصوص عليه يف القرار     ٢٠١٣          أواخر عام 
                                                                                         وحثت اللجنة األمني العام على كفالة مواصـلة تـوفري التمويـل ملنتـدى إدارة اإلنترنـت              

                                                                                   تماع الثامن للمنتدى ومـا يليـه مـن اجتماعـات، مـع مراعـاة التوصـيات                                   وهياكله، حتضريا لالج  
ــال حتـــسينات علـــى منتـــدى إدارة اإلنترنـــت      ــر الفريـــق العامـــل املعـــين بإدخـ ــواردة يف تقريـ                                                                                                            الـ

   .     للجنة        والتابع
ــتمكني احلكومـــات مـــن       ــستقبل، لـ ــاون يف املـ ــز التعـ ــة تعزيـ ــشاركون بأمهيـ ــلم املـ                                                                                             وسـ

                                                             ما يتعلق بشؤون اإلنترنت، وليس شؤون التـشغيل اليوميـة                                          االضطالع بأدوارها ومسؤولياهتا في   
   .                                         اليت ال تؤثر يف قضايا السياسة العامة الدولية
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                                                                                                   وفيما يتعلق بالفريق العامل املنشأ حديثا، واملعين بتعزيـز التعـاون، الـذي أنـشأه رئـيس                   
ــا       ــة يف قراره ــة العام ــب اجلمعي ــى طل ــاء عل ــة بن ــد أول      ١٩٥ /  ٦٧                                                              اللجن ــة عق                               ، الحظــت اللجن

ــومي          اج ــق يف ي ــيس الفري ــده رئ ــذي عق ــو االجتمــاع ال ــل، وه ــق العام     ٣١    و   ٣٠                                                                                        تمــاع للفري
                                                              والحظــت اللجنــة أيــضا أن اســتبيانا سيــصدر جلمــع مــسامهات    .           يف جنيــف    ٢٠١٣       مــايو  /      أيــار

                                                                                               موضوعية من مجيع أصحاب املصلحة وأن االجتمـاع املقبـل للفريـق العامـل سـينعقد يف الفتـرة              
                                                              وأحاطـت اللجنـة علمـا أيـضا بـالتقرير عـن التقـدم               .     ٢٠١٣         نـوفمرب  /               تشرين الثاين   ٨       إىل    ٦    من  

   .     الشأن           احملرز يف ذلك
                                            تـسخري العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار         ”                                                ويف أثناء مناقـشة املوضـوعني ذوي األولويـة            

                               خـدمات اإلنترنـت ذات النطـاق     ”  و   “                                                ألغراض استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلـضرية  
                                                                ، سـلط املـشاركون الـضوء علـى الـدور احلاسـم للعلـم                “      شـامل                              العريض من أجل جمتمع رقمي      

                                                                                                     والتكنولوجيا واالبتكار ومـسامهاهتا يف بنـاء القـدرة الوطنيـة علـى املنافـسة يف االقتـصاد العـاملي            
                   وشـدد املـشاركون      .                                                                                    واحلفاظ عليهـا، والتـصدي للتحـديات العامليـة، وحتقيـق التنميـة املـستدامة              

                                                  نولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف تعزيـز ومتكـني                                                  على الدور األساسـي الـذي تقـوم بـه تك        
                                               والحـظ املـشاركون أيـضا أن الـتعلم التعـاوين        .                                                    العلم والتكنولوجيا واالبتكار مـن أجـل التنميـة      

                                                                                                    والتعــاون وتبــادل أفــضل املمارســات هــي مــسائل ذات أمهيــة مركزيــة يف االبتكــار، ونقــل          
                                            بنـاء القـدرات االسـتيعابية واإلنتاجيـة                                                               التكنولوجيا، وتنظيم األعمال احلرة، وأهنـا تنطـوي علـى        

   .                            على املستويني الفردي والتنظيمي
                                                                                 والحظ املشاركون أنه رغم أن تسارع التوسع احلضري يف البلـدان الناميـة يـؤدي إىل           

                                                                                         رفع مستوى معيشة الكثريين، فإن ذلك مل يشمل اجلميع وأنشأ عـددا مـن التحـديات الـشاملة         
                                                      ية، مبــا يف ذلــك االخــتالالت يف نوعيــة احليــاة ومــشاكل                                       لعــدة قطاعــات أمــام احلوكمــة احلــضر

                                                                                                  ويف هـذا الـصدد، سـلط املـشاركون الـضوء علـى أن املـدن هـي مراكـز لالبتكـار وأن                         .     أخرى
  .                                                                                              جممل منو البلدان وتنميتها يعتمد إىل حد بعيد على جناح املدن وقابليتـها للـسكىن واسـتدامتها          

                                                  دن واجملتمعـات احملليـة شـبه احلـضرية يف البلـدان                                                          وأشاروا أيضا إىل أن التحديات اليت تواجـه املـ         
                                                                                                     الناميــة ختتلــف كــثريا عــن مثيالهتــا يف البلــدان املتقدمــة النمــو وتتطلــب حتلــيال خاصــا يف ســياق  

   .                                 تدخالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار
                                                                                             وركــز املــشاركون علــى الطــابع الــوطين والــدويل للمناقــشات وتقــدموا بعــدد مــن            

                        وبــصفة رئيــسية، شــجع   .                                          ل إىل احلكومــات الوطنيــة واجملتمــع الــدويل                            النــداءات مــن أجــل العمــ
                                                       إنشاء آليـات للحوكمـة تيـسر التخطـيط اجملتمعـي             :                                         املشاركون احلكومات الوطنية على ما يلي     

                                                                                                 املبتكــر واملتكامـــل واملتعـــدد التخصـــصات للمجتمعــات احلـــضرية وشـــبه احلـــضرية؛ وإدمـــاج   
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                                                  التحتية للمدن، حسب االقتضاء، لزيـادة كفـاءة                                                   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف البنية      
ــضايا          ــاة ق ــم مراع ــة تعم ــر تنظيمي ــواطنني؛ ووضــع أط ــسالمة للم ــوفري ال ــل وت                                                                                                        اخلــدمات والتنق

  .                                                                                                      االستدامة يف املـشاريع احلـضرية وتـدعم منـاذج األعمـال التجاريـة الـيت تعـزز احللـول املبتكـرة                
                                          ات بني القطـاعني العـام واخلـاص مـن                                                               ودعا املشاركون أيضا احلكومات احمللية إىل إنشاء شراك       

                                                                                                    أجل حتقيق فوائد متبادلة، مبا يف ذلك دعم التعليم العايل والتدريب املهين يف املهـارات الالزمـة                 
   .                                 إلجياد قوى عاملة حضرية رفيعة املستوى

                                                                                        وشجع املشاركون اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض التنميـة ومـؤمتر               
                                                      علـى توعيـة مقـرري الـسياسات بعمليـة االبتكـار           )           األونكتـاد  (                      لتجـارة والتنميـة                      األمم املتحـدة ل   

   .                                                       وحتديد فرص معينة للبلدان النامية لالستفادة من ذلك االبتكار
                                                                                               وشجع املشاركون أيضا اللجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة                   

                                              بـدور العلـم والتكنولوجيـا واهلندسـة                                                                      واألونكتاد على توعية دوائـر تقريـر الـسياسات احلـضرية          
                                                                                               من أجل االبتكار، ودور تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف تيـسري التخطـيط اإلقليمـي                 
                                                                                                املتكامــل والتــصميم املكــاين واســتهالك املــوارد املــستدام، واإلدارة الفعالــة للخــدمات يف املــدن 

                                   شـجع املـشاركون اللجنـة علـى         و  .                                                             واجملتمعات شبه احلضرية بطريقة تراعـي الـشؤون اجلنـسانية         
                                                                                            توفري منتدى من أجل بناء مستودعات ألفضل املمارسات، والنماذج املبتكرة احمللية الناجحـة،             
ــراض        ــا واهلندســة ألغ ــم والتكنولوجي ــسخري العل ــة، واخلــربة يف ت                                                                                               ودراســات احلــاالت اإلفرادي

            االســـتدامة                                                                                          االبتكـــار يف عالقـــة تعاونيـــة مـــع تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت مـــن أجـــل  
                                                                                                  واإلدارة، ولتوفري احللول ملواجهة التحديات يف القطاعات احلضرية الرئيسية يف البلـدان الناميـة              

   .                                                              بالنظر إىل االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية
                                                 عمليات استعراض الـسياسات املتعلقـة بـالعلم         ”                                     ويف إطار بند جدول األعمال املعنون         
                                                                             ، أحــاط املــشاركون علمــا مــع االرتيــاح بــاجلودة العاليــة لعمليــة         “                  وجيــا واالبتكــار         والتكنول

                                                                                                   االســتعراض اخلاصــة باجلمهوريــة الدومينيكيــة الــيت أعــدها األونكتــاد، وأعربــوا عــن ترحيبــهم    
                                                                                                   بعمليات االستعراض املقبلة للسياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكـار املقـرر إجراؤهـا             

                                                             وأشاروا أيضا إىل البحث االستباقي عن التمويل مـن أجـل             .                  وعمان وفييت نام                   لكل من تايلند    
                                                                                                 توسيع نطاق عمليات استعراض السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار وتنفيـذها،             
                                                                                                 ودعوا إىل التخطيط إلجراء عمليات حتـديث دوريـة للمعلومـات عـن التقـدم احملـرز يف البلـدان               

                                                            ودعـا املـشاركون تلـك البلـدان إىل تقـدمي تقـارير إىل             .              االسـتعراض                              اليت أجريت فيهـا عمليـات     
  .                                                                                                      اللجنــة عــن التقــدم احملــرز والــدروس املــستفادة والتحــديات الــيت قابلتــها يف تنفيــذ التوصــيات  

                                                                                             وشجعوا أيضا اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية على حتـسني إدمـاج املنظـورات اجلنـسانية               
   .    تضاء                          يف عمليات االستعراض، حسب االق
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            للمجلـس       ٢٠١٣                                                                         وقدم رئيس اللجنة عرضا عـن االسـتعراض الـوزاري الـسنوي لعـام                 
                                                                  تسخري العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار واإلمكانيـات الثقافيـة           ”                             االقتصادي واالجتماعي بعنوان    

                              وســلط الــرئيس الــضوء علــى   .  “                                                                  يف تعزيــز التنميــة املــستدامة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
        أبريــل  /                                                                          اجمللــس مــع رؤســاء اللجــان الفنيــة الــذي عقــد يف نيويــورك يف نيــسان                  اجتمــاع مكتــب 

   .                                     ، وأطلع اللجنة على آرائه بشأن العملية    ٢٠١٣
                                                                                         وتوصي اللجنة اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي باعتمـاد مـشروعي القـرارين، اللـذين                 

                  التقـدم احملـرز                                                                                     يتعلق أحدمها بتسخري العلم والتكنولوجيا من أجل التنميـة ويتعلـق اآلخـر بتقيـيم        
                                     وخالل عرض مشروع القـرار املتعلـق         .                                                           يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها       

                                                                                              لتقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتـها، قـدم ممثـل الـسويد             ا        بتقييم  
                           اية حقوق اإلنـسان علـى                        بشأن تعزيز ومح    ٨ /  ٢٠                                          مقترحا يشري إىل قرار جملس حقوق اإلنسان        

   . *                                                 اإلنترنت والتمتع هبا، إال أن ذلك مل حيظ بتوافق يف اآلراء
  
  

 
  

   .www.unctad.org/cstd                                                  للحصول على مزيد من املعلومات عن الدورة، انظر املوقع    * 
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  ]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٠[

         احملتويات
الصفحة  الفصل

١. .        إليها                انتباهه               توجيه         أو            بشأهنا                   إجراءات                    واالجتماعي                    قتصادي        اال          اجمللس           اختاذ             تتطلب            اليت            املسائل    - األول
١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           يعتمدمها            أن           اجمللس         من    ُ      ُيراد             قرارين               مشروعا      -     ألف   
                                                     تقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ ومتابعــة نتــائج القمــة العامليــة  -                       مــشروع القــرار األول     

١. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   جملتمع املعلومات     
١٢. . . . . . . . .                                      التكنولوجيا ألغراض التنمية                             تسخري العلم و        -                              مشروع القرار الثاين             
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         يعتمده         أن            اجمللس        من    ُ      ُيراد           مقرر          روع     مش   -     باء   
                                                                   تقريــر اللجنــة املعنيــة بتــسخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة عــن دورهتــا     

                        املقدمــة إىل الــدورة الــسابعة                                                          الــسادسة عــشرة وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا      
١٩. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        للجنة           عشرة   

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        إليها            اجمللس              انتباه           يوجه          اليت       ئل       املسا   -     جيم   
٢٠. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ١٠١  /   ١٦        املقرر        
                                                                          الوثائق اليت نظرت فيها اللجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة     

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 يف دورهتا السادسة عشرة             
٢١.                           يدين اإلقليمي والدويل                                                                                                             التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الصع                                - الثاين
٢٤. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   :            األولوية   ا                 املوضوعان ذو       - الثالث

                                                                      تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض استدامة املدن واجملتمعات احملليـة شـبه   ) أ (   
٢٤. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           احلضرية    

٢٤. . . . . . . .                                                                                        خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل                                      ) ب (   
٢٨. . . . . . . . . . . . .                                                                             علقة باستعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار                                                   عرض التقارير املت         - الرابع
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          انتخاب الرئيس وسائر أعضاء املكتب للدورة السابعة عشرة للجنة                                  - اخلامس
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة ووثائقها                           - السادس
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة عشرة                         - السابع
٣٢. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  تنظيم الدورة      - الثامن

٣٢. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            افتتاح الدورة ومدهتا          -    ألف    
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٣٢. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         احلضور     -     باء   
٣٢.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               انتخاب أعضاء املكتب              -     جيم   
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      جدول األعمال وتنظيم الدورة               -    دال    
٣٤. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           الوثائق     -   هاء   
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    ول  األ       الفصل
           إجــراءات             واالجتمــاعي            االقتــصادي        اجمللــس        اختــاذ         تتطلــب       الــيت          املــسائل    

       إليها         انتباهه       توجيه    أو       بشأهنا
         يعتمدمها    أن      اجمللس    من  ُ    ُيراد        قرارين        مشروعا  -     ألف  

            االقتـصادي         اجمللـس            التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا          العلـم        بتسخري        املعنية        اللجنة      توصي  -   ١
   :       التاليني       رارين   الق        مشروعي         باعتماد           واالجتماعي

  
      األول        القرار       مشروع    
   *        املعلومات      جملتمع         العاملية       القمة       نتائج         ومتابعة       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم       تقييم    

  
   ،         واالجتماعي          االقتصادي      اجمللس    إن 
 (        املعلومات      جملتمع         العاملية       للقمة         اخلتامية         الوثائق    إىل     يشري    إذ 

 

١( ،   
          مبتابعـة           املتعلـق       ٢٠٠٦         يوليـه  /     متـوز     ٢٨         املـؤرخ     ٤٦ /    ٢٠٠٦       قراره    إىل      أيضا     يشري     وإذ 
                والتكنولوجيــا         العلــم         بتــسخري          املعنيــة          اللجنــة            واســتعراض            املعلومــات        جملتمــع           العامليــة         القمــة         نتــائج

         اللجنة،    إىل       مبوجبه        املسندة         والوالية         التنمية       ألغراض
          بتقيـيم           املتعلـق       ٢٠١٢         يوليـه  /     متـوز     ٢٤         املـؤرخ    ٥ /    ٢٠١٢       قراره    إىل      كذلك     يشري     وإذ 
          العاملية،       القمة       نتائج         ومتابعة       تنفيذ   يف    رز  احمل        التقدم

   /    األول            كـــــانون    ٢١            املـــــؤرخ     ١٩٥ /  ٦٧             العامـــــة             اجلمعيـــــة           قـــــرار    إىل          يـــــشري     وإذ 
          التنمية،       ألغراض          واالتصاالت          املعلومات            تكنولوجيات       بتسخري         واملتعلق      ٢٠١٢      ديسمرب

           ومتابعـة          تنفيـذ    يف        احملـرز           التقـدم       عـن          العـام         األمـني         بتقرير         االرتياح    مع      علما     حييط     وإذ  
 (      والدويل         اإلقليمي          الصعيدين     على         العاملية       القمة       نتائج

 

٢( ،   
          العـريض           النطـاق      ذات         اإلنترنت       خدمات ”        املعنون       العام      األمني        بتقرير      علما     حييط     وإذ  

   ، )٣  ( “    شامل      رقمي      جمتمع     أجل    من

__________ 
   .     الثاين       الفصل      انظر          املناقشة،     على       لالطالع   *  

   .A/60/687          والوثيقة       املرفق   ،A/C.2/59/3         الوثيقة      انظر   )١ (  
  ) ٢(   A/68/65-E/2013/11.  

  ) ٣(   E/CN.16/2013/3.  



E/2013/31
E/CN.16/2013/5

 

13-36900 2 
 

         لـدوره         نظـرا             والتنميـة          للتجارة        املتحدة      األمم      ملؤمتر       العام      لألمني        تقديره    عن      يعرب     وإذ  
         املناسب،       الوقت   يف       الذكر       اآلنفي           التقريرين      إجناز      ضمان     على       ساعدة  امل   يف
  

          املعلومات      جملتمع         العاملية       القمة       نتائج       تنفيذ         استعراض   :       تقييمية      نظرة    
       علـى          حتديـدا            بتـشديده    ، ) ١ (          املعلومـات         جملتمـع            العامليـة        القمة        لنتائج       اجلاري          بالتنفيذ      ينوه  -   ١

        األدوار        وعلـى              املتعـددين،           املـصلحة          أصـحاب    ني   بـ           مـشتركا         كونـه        حيـث       مـن            التنفيـذ      هذا      طابع
ّ     ميـّسرة         بوصفها         الرائدة         الوكاالت       الصدد     هذا   يف        تؤديها     اليت           اللجـان         وأدوار          العمـل،           ملـسارات     

          اللجنــة        لــدور          تقــديره      عــن         ويعــرب             املعلومــات،         مبجتمــع        املعــين          املتحــدة        األمــم         وفريــق            اإلقليميــة
              االقتــــصادي          اجمللــــس            مــــساعدة   يف   ة          التنميــــ           ألغــــراض                  والتكنولوجيــــا           العلــــم           بتــــسخري            املعنيــــة

          املنظومة؛      نطاق     على         العاملية       للقمة        اجلارية          للمتابعة        املنسقة      اجلهة           باعتبارها           واالجتماعي
       لكـل              التنفيذيـة              وبـاملوجزات            املتحـدة،         األمـم           كيانـات       مـن           العديـد            بتقـارير         علمـا      حييط  -   ٢

    إىل         املقــدم          املتحــدة      مــم  لأل         العــام        لألمــني          الــسنوي           التقريــر         إعــداد   يف            كإســهامات          املقدمــة         منــها،
        اجمللـس         قـرار    يف        عليـه           املنـصوص            التكليـف         مبوجـب          للجنـة           الـشبكي        املوقع     على         واملنشور        اللجنة

           التنـسيق         أمهيـة     إىل        ويـشري    ،    ٢٠٠٧         يوليـه  /     متـوز     ٢٥       املؤرخ   ٨ /    ٢٠٠٧           واالجتماعي          االقتصادي
ّ    امليّسرين    بني        الوثيق          اللجنة؛        وأمانة       العمل        ملسارات          الرئيسيني     

ّ      يـّسرته       الذي          اإلقليمي،        الصعيد     على         العاملية       القمة       نتائج     فيذ   بتن      ينوه  -   ٣              اإلقليميـة،           اللجـان    
         القمـة          نتـائج            ومتابعـة          تنفيـذ    يف        احملـرز           التقـدم       عـن          العـام         األمـني          تقريـر    يف        إليـه        أشـري     ما    حنو     على

          الـصدد،        هـذا    يف          املتخـذة           اخلطـوات        ذلـك    يف      مبـا    ، ) ٢ (        والـدويل            اإلقليمـي             الـصعيدين        علـى          العاملية
      مـع              اإلقليميـة،           املنـاطق     من    كال       حتديدا    هتم     اليت         القضايا       معاجلة        مواصلة    إىل       احلاجة    لى ع       ويشدد
           واملبـادئ           األهـداف     كل       تنفيذ   يف       منطقة    كل         تصادفها    قد     اليت          والعوائق          التحديات     على         التركيز
            واالتـصاالت             املعلومـات              تكنولوجيـا          لتـسخري        خـاص           اهتمـام         إيـالء       مـع           العاملية،       القمة       أقرهتا     اليت
          التنمية؛   ض    ألغرا
            املتعــددين          املــصلحة         أصــحاب        قيــام          لتنــسيق         عمليــة          مواصــلة        أمهيــة      عــن          اإلعــراب        يكــرر  -   ٤

ــذ ــائج          بتنفي ــة         القمــة         نت ــة،       أدوات            باســتخدام           العاملي ــادل       هبــدف          فعال ــّسري      بــني            املعلومــات         تب ّ     مي     
         عمليـة       عـن          اإلبـالغ          طرائـق            ومناقـشة         حتـسني،     إىل        حتتـاج        الـيت         املسائل       وحتديد        العمل،        مسارات

          بيانـات           لقاعـدة             املعلومـات       تقدمي        مواصلة     على        املصلحة       أصحاب     مجيع       ويشجع        عموما،   ذ      التنفي
         القمـة          حـددهتا      اليت        األهداف        بتنفيذ       يتعلق      فيما          لالتصاالت،       الدويل       االحتاد       يصوهنا     اليت          التقييم،
ــة، ــدعو            العاملي ــات         وي ــم          كيان ــات        حتــديث    إىل          املتحــدة        األم ــة            املعلوم ــا           املتعلق ــدة   يف            مببادراهت          قاع

          التقييم؛   ات    بيان
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ــربِز  -   ٥ ــائق          توصــيات       إدراج    إىل         امللحــة         احلاجــة  ُ  ِ   ُي ــة           الوث ــة           اخلتامي ــة         للقم ــادئ   يف           العاملي           املب
           القطريـة              التقييمـات          إعـداد         بـشأن            القطريـة           املتحـدة       األمم       أفرقة    هبا      هتتدي     اليت        املنقحة           التوجيهية
         لتــسخري       نــصر ع         إضــافة       ذلــك   يف      مبــا            اإلمنائيــة،            للمــساعدة          املتحــدة        األمــم       عمــل        وأطــر          املوحــدة

          التنمية؛       ألغراض          واالتصاالت          املعلومات           تكنولوجيا
         الــذي    ،    ٢٠٠٦        مــارس /    آذار    ٢٧         املــؤرخ     ٢٥٢ /  ٦٠          العامــة          اجلمعيــة        قــرار    إىل       يــشري  -   ٦

         مـرحليت          نتـائج           متابعـة        علـى         يـشرف     أن             واالجتمـاعي             االقتـصادي       اجمللس    إىل        اجلمعية     فيه      طلبت
        اجمللـس     إىل        طلبـت            الغايـة،        هلـذه           وحتقيقـا    ،         املنظومـة         نطـاق      على         العاملية       القمة    من       وتونس      جنيف

                والتكنولوجيـا        العلم       بتسخري        املعنية        اللجنة      والية      ٢٠٠٦      لعام          املوضوعية       دورته   يف        يستعرض    أن
          مراعـاة       مـع            اللجنـة،          تعزيـز    يف         النظـر        ذلـك    يف      مبـا              وتـشكيلها،           أعماهلـا        وجدول         التنمية       ألغراض
         املصلحة؛       أصحاب      تعدد     على        القائم       النهج
   يف      ٢٠١٣        لعـام             املعلومـات         جملتمـع            العامليـة          القمـة          منتـدى           انعقـاد            االرتيـاح    ع   مـ       يالحظ  -   ٧

           لالتـصاالت          الـدويل          االحتـاد          نظمهـا        الـيت    ،    ٢٠١٣        مـايو  /    أيار    ١٧    إىل    ١٣    من        الفترة   يف       جنيف،
           للتجــارة          املتحــدة        األمــم         ومــؤمتر   )          اليونــسكو (            والثقافــة          والعلــم           للتربيــة          املتحــدة        األمــم          ومنظمــة
ــة ــاد (            والتنمي ــامج   )          األونكت ــربا             باعتبارهــا           اإلمنــائي،          املتحــدة        األمــم           وبرن           املــصلحة         ألصــحاب        من
        القمة؛     عمل        مسارات       تنفيذ       وتيسري         العاملية       القمة       نتائج       تنفيذ       تنسيق        يستهدف          املتعددين

          لتفــادي         خطــوات             املعلومــات،        جمتمــع         إقامــة       عنــد        ختطــو،    أن        كافــة         الــدول    إىل        يطلــب  -   ٨
         وتعطـل           املتحـدة         األمـم        ميثاق    أو       الدويل         القانون    مع      افقة   متو    غري          انفرادية       تدابري     أية      اختاذ      وجتنب
         رفاههم؛        وتعرقل      تاما        تنفيذا            واالجتماعية           االقتصادية         للتنمية         املتضررة         البلدان      سكان       تنفيذ
         نتـائج            ومتابعـة        تنفيذ    عن       العام      األمني       تقرير   يف      عليه       الضوء     سلط      الذي         بالتقدم      يرحب  -   ٩

    أن        يعـــين      ٢٠٠٥        عـــام        منـــذ           احملمولـــة            للـــهواتف     ريع      الـــس            االنتـــشار    أن         خاصـــة             العامليـــة،          القمـــة
      مبـا           العـامل،         سـكان        نـصف       مـن         أكثـر           متنـاول    يف         ستـصبح             واالتـصاالت           املعلومات            تكنولوجيات

            وتطبيقـات          خـدمات         ظهـور           التقـدم        هـذا         قيمـة       مـن        ويعزز          العاملية،       القمة       أهداف     أحد    مع      يتسق
      عـن             الزراعيـة           األعمـال        وأداء   ،          احملمولـة         األجهزة          باستخدام        الصحية        اخلدمات       بينها    من        جديدة،

            اإلجــراءات         وإجنـاز            احملمولـة،           األجهـزة             باسـتخدام            املعـامالت           وإجـراء            احملمولـة،           األجهـزة         طريـق 
           واخلـدمات             التجاريـة            واألعمـال                اإللكترونيـة،            واحلكومـة          احملمولة،        األجهزة          باستخدام         احلكومية
             املعلومات؛     تمع جم        لتطوير      كبرية         إمكانية      يوفر      الذي      األمر             اإللكترونية،         اإلمنائية
    إىل          الوصـول        علـى           القـدرة     إىل         يفتقـر            الناميـة            البلـدان     من        العديد    أن    إىل      بالغ      بقلق     يشري  -    ١٠

          العلـــم       مـــن           املرجـــوة            الفائـــدة    أن     وإىل            معقولـــة،           بأســـعار             واالتـــصاالت             املعلومـــات              تكنولوجيـــا
    إىل        نـسبة    بال        حمققـة       غـري         بقيـت              واالتـصاالت،             املعلومـات              تكنولوجيـا        ذلـك    يف    مبا               والتكنولوجيا،
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            املعلومـات              تكنولوجيـا         فيهـا       مبـا                 التكنولوجيـا،         تـسخري     إىل         احلاجـة        علـى          ويؤكـد             الفقـراء،         أغلبية
          الرقمية؛        الفجوة    سد     أجل    من      فعال    حنو     على           واالتصاالت،

     وأن          جديــدة،          وحتــديات        فرصــا        تنــشئ            واالتــصاالت            املعلومــات             تكنولوجيــا       بــأن     ِّ   يــسلِّم  -    ١١
       علـى          احلـصول        عنـد            الناميـة            البلـدان          تواجـه        الـيت    ى      الكـرب            للعقبـات           للتـصدي         ماسـة       حاجة      هناك

           والبنيـة             الكافيـة،            واملـوارد            املالئمـة،            املواتيـة           البيئـة     إىل           االفتقـار       قبيل    من         اجلديدة،              التكنولوجيات
         مبلكيــة          املتــصلة          املــسائل      عــن       فــضال              واملوصــولية،              واالســتثمار،             والقــدرات،             والتعلــيم،            التحتيــة،

ــا ــدفقاهتا،            ومعايريهــا               التكنولوجي ــصدد       هــذا   يف         ويهيــب             وت ــع         ال ــوفري          املــصلحة         أصــحاب        جبمي         ت
        سـيما     وال            الناميـة،          البلدان    إىل         واملعارف             التكنولوجيا      ونقل         القدرات      بناء        وتعزيز         الكافية        املوارد
      منوا؛         البلدان     أقل
           البلـدان    يف        سـيما    ال           النطـاق،           العـريض           الوصـول           لـشبكات           الـسريع           بـالنمو       أيضا     ِّ يسلِّم  -    ١٢

         شــبكات         تــوافر   يف          االتــساع   يف        آخــذة         رقميــة        فجــوة        وجــود    إىل        بقلــق        ويــشري          النمــو،           املتقدمــة
           البلـدان       بـني               واسـتخدامها          إليهـا           الوصـول          وجـودة           تكاليفها     حتمل     على         والقدرة        العريض        النطاق
        قـارة              باعتبارهـا             وأفريقيـا        منـوا          البلدان     أقل      بقاء    مع           اإلقليمية،        املناطق    من       وغريها       الدخل         املرتفعة
   ؛     العامل      بقية     ركب    عن        متخلفة
ِ    ُيحـِدث           احملمولـة            بـاألجهزة            االتـصاالت           تـسودها         بيئـة     إىل           االنتقـال        بـأن         كـذلك      ّ يسلّم  -    ١٣   ُ  

           االنتقـال        هـذا         وبـأن            أعماهلـا،       ِّ    املـشغِّلة          اجلهـات       هبـا      ِّ   تـسيِّر        الـيت            الطريقـة         منـاذج    يف      كبرية        تغيريات
           الــشبكات            واجملتمعــات          األفــراد      هبــا          يــستخدم       الــيت         الطــرق   يف         جذريــة        تفكــري         إعــادة         يتطلــب
           االتـصاالت          شـبكات            اسـتخدام       هبـا        ميكـن        الـيت           والـسبل            احلكوميـة                  واالسـتراتيجيات     ة،      واألجهز
          التنمية؛       أهداف        لتحقيق
ــه،     ّ   يــسلّم  -    ١٤ ــواحي،       بعــض   يف         املــسجل          امللحــوظ           والتحــسن            التطــورات      كــل       رغــم         بأن             الن
           الناميــة           البلــدان      مــن          العديــد   يف             وتطبيقاهتــا            واالتــصاالت            املعلومــات             تكنولوجيــا         تكلفــة        تــزال  ال
          الريفية؛        املناطق   يف        يعيشون    من      خاصة         السكان،        غالبية         تتحملها    أن    من      وأكرب      تاحة م   غري
           الرقميـة           الفجـوة       طابع      وبأن        النمو،   يف     آخذ         اإلنترنت         مستخدمي     عدد     بأن      أيضا     ّ يسلّم  -    ١٥
        جـودة    يف        فجـوة     إىل           اإلنترنـت          تـوافر    يف        فجـوة       مـن          التغيري،   يف      أيضا    هو     آخذ       احلاالت     بعض   يف

           والقيمـة           عليهـا،        احلصول           للمستخدمني     ميكن     اليت          واملهارات           واملعلومات         اإلنترنت    إىل        الوصول
           الســتخدام           األولويــة         إعطــاء          بــضرورة         الــصدد       هــذا   يف         ويــسلم        ذلــك،      مــن         جينوهــا    أن       ميكــن       الــيت

ُ    ُنُهــج         اتبــاع       خــالل      مــن            واالتــصاالت            املعلومــات             تكنولوجيــا          أصــحاب  ُ     ُنهــج        فيهــا      مبــا             ابتكاريــة،  ُ 
            واإلقليمية؛         الوطنية         اإلمنائية          راتيجيات    االست      إطار   يف           املتعددين،        املصلحة
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        حتقيــق   :    ٢٠١٢       عــام ل          العــريض          النطــاق         شــبكات        حالــة ”          املعنــون            بــالتقرير        علمــا       حيــيط  -    ١٦
ــاج ــي          اإلدم ــة   ، “        للجميــع          الرقم ــريض          النطــاق         للجن ــة          املعنيــة          الع ــيط           الرقميــة            بالتنمي         علمــا        وحي
ــذي            باالهتمــام ــل        ال ــة           املــستمرة         اجلهــود   يف         يتمث ــز   يف          العــريض          النطــاق         للجن ــدعوة         تعزي        علــى          ال
      مـن         سـيما     وال           العـريض،           النطـاق         بشبكات           للموصولية        مؤاتية      بيئة       إنشاء     أجل    من      رفيع       مستوى
         واخلـاص          العـام            القطـاعني       بـني              والـشراكات           العـريض          بالنطاق           للموصولية         الوطنية      اخلطط     خالل
        عـاون      وبالت          التـأثري       مـن          املالئـم           بالقـدر            التنميـة          أعمـال       جدول         لتحديات        التصدي       كفالة     أجل    من
         املصلحة؛       أصحاب     مجيع    مع
            املعلومـات               بتكنولوجيـا            املتعلقـة            القـدرات          لبنـاء        مـتني         أسـاس        وضـع    مت       بينما     أنه      يالحظ  -    ١٧

ــصاالت ــق        فيمــا       عــدة        جمــاالت   يف            واالت ــاء         يتعل ــزال   ال             املعلومــات،        جمتمــع         ببن ــضروري      مــن        ي            ال
         ويوجــه            الناميــة،           للبلــدان           بالنــسبة        ســيما    وال            الراهنــة،            التحــديات          ملواجهــة         اجلهــود       بــذل          مواصــلة
ــاه ــأثري    إىل            االنتبـ ــايب           التـ ــع          اإلجيـ ــة   يف           للتوسـ ــدرات          تنميـ ــشامل            القـ ــات             للمؤســـسات           الـ              واملنظمـ

             املتعلقــــة             واملــــسائل              واالتــــصاالت              املعلومــــات                تكنولوجيــــات        مــــع            تتعامــــل         الــــيت               والكيانــــات
          اإلنترنت؛       بإدارة
          مــستدام       دعــم        تقــدمي        وعلــى           القــدرات         تنميــة          سياســات       علــى           التركيــز    إىل          باحلاجــة       يقــر  -    ١٨

          املـشورة       توفري   يف       واحمللي       الوطين          الصعيدين     على      تأثري    من           واملبادرات        لألنشطة    ما       تعزيز        ملواصلة
          التنمية؛        ووجهته        اإلنسان      حموره        للجميع      شامل         معلومات      جمتمع      بناء     هبدف        والدعم         واخلدمات

          ومـسامهة                اإللكترونيـة،            البيئيـة              التطبيقـات         قبيـل     من      تربز،      فتئت    ما         املواضيع    أن      يالحظ  -    ١٩
ــذار   يف            واالتــصاالت            املعلومــات              تكنولوجيــات ــار      مــن            والتخفيــف          املبكــر،          اإلن ــاخ،       تغــري        آث           املن
ــاعي،            والتواصــل ــبة            والفرضــنة             االجتم ــسحابية           واحلوس ــوافر            واخلــدمات،            ال ــت          وت ــى           اإلنترن        عل
               اإللكترونيـة،          اخلصوصية       ومحاية         احملمولة،        األجهزة     على      تقوم     اليت         واخلدمات         احملمولة،        األجهزة

         تطـاالن          اللـتني            اإلنترنـت        علـى            واإلسـاءة             باالسـتغالل          يتعلـق     ما   يف      سيما   ال          واحلماية،       لتمكني  وا
          والشباب؛        األطفال      خاصة          الضعيفة،       اجملتمع      فئات
      أداة             باعتبارهـا             واالتـصاالت             املعلومـات              تكنولوجيـا         مؤشرات      أمهية    عن        اإلعراب      يكرر  -    ٢٠
          يـسترشد        وأداة            اجملتمعـات،          وداخـل         لـدان    الب      بـني            املوجـودة            الرقميـة         الفجوة       لقياس        وتقييم     رصد
              والثقافيـــة              االجتماعيـــة            للتنميـــة                  واالســـتراتيجيات             الـــسياسات        وضـــع        لـــدى           القـــرار          صـــانعو       هبـــا

      أداء        ترصـد            بانتظـام     َّ    حمدَّثـة       هبـا          موثـوق           مؤشـرات          ومواءمة       توحيد    أن     على       ويشدد             واالقتصادية،
          لتطبيـق           ضـروريني          أمـرين    ن   ميثال         معقولة،        بأسعار          وتوافرها        وجودهتا         وكفاءهتا         واخلدمات       السلع

           واالتصاالت؛          املعلومات            لتكنولوجيا        العامة          السياسات
  



E/2013/31
E/CN.16/2013/5

 

13-36900 6 
 

         اإلنترنت       إدارة    
            منفــصلتني،          عمليــتني       خــالل      مــن          العــام،        األمــني         يتــابع    أن         املقــرر      مــن       أنــه         تأكيــد        يعيــد  -    ٢١
    دا      وحتديـ             اإلنترنـت،           بـإدارة       يتصل      فيما       نتائج    من          املعلومات      جملتمع         العاملية       القمة     عنه       أسفرت   ما

       ميكـن             العمليـتني        بـأن          ويـسلم             اإلنترنـت،        إدارة       منتدى      وعقد         التعاون       تعزيز      منها        املتوخى         العملية
        األخرى؛       منهما    كل      تكمل    أن
        بـشأن         تـونس      عمل        برنامج    من    ٧٢    إىل    ٦٧   و    ٣٧    إىل    ٣٤         الفقرات       تأكيد      أيضا      يعيد  -    ٢٢

 (        املعلومات      جمتمع
 

   ؛ )٤
  

         التعاون       تعزيز    
            بأدوارهـا           االضـطالع       مـن            احلكومـات        لتمكني          املستقبل،   يف   ن      التعاو       تعزيز       بأمهية      يسلم  -    ٢٣

             باإلنترنـت،           املتـصلة          الدولية        العامة         السياسة        بقضايا       يتعلق      فيما          املساواة،     قدم     على             ومسؤولياهتا،
           الـسياسة        قضايا   يف      تؤثر   ال     اليت         اليومية         التشغيل       وشؤون         التقنية         بالشؤون       يتعلق      فيما     ليس      ولكن
          الدولية؛        العامة
        والـيت           العـام،         األمـني         فيهـا        شـرع        الـيت          التعاون       تعزيز    إىل        املؤدية         العملية     بأن      أيضا      يسلم  -    ٢٤

       مجيـع          ستـشمل    ،    ٢٠٠٦       عـام       مـن       األول       الربع      هناية      حبلول        املعنية         املنظمات     مجيع      فيها        اشتركت
ــحاب ــصلحة          أصـ ــال           املـ ــتنطلق       دوره،   يف       كـ ــرع            وسـ ــا          بأسـ ــن       مـ ــا        ميكـ ــة         وفقـ ــة            للعمليـ               القانونيـ

         تعزيــز    إىل        ترمــي         عمليــة   يف        تبــدأ    أن         ينبغــي          املعنيــة           املنظمــات   ن     وبــأ              لالبتكــارات؛            وستــستجيب
         وبأنـه             لالبتكـار؛            وتـستجيب        ميكـن       مـا          بأسـرع       ومتضي         املصلحة،       أصحاب     مجيع      تشمل         التعاون
        سنوية؛      أداء        تقارير      تقدمي        أنفسها        املعنية         املنظمات     تلك    إىل   ُ   َ سُيطلَب

ــ   ،   ١٩٥ /  ٦٧           قرارهـــا   يف         دعـــت،           العامـــة           اجلمعيـــة    أن    إىل        يـــشري  -    ٢٥            املعنيـــة           اللجنـــة    يس     رئـ
          لدراسـة            التعـاون         بتعزيز     يعىن      عامل      فريق       إنشاء    إىل         التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم       بتسخري
   يف          الـوارد        النحو     على          التعاون،       تعزيز      بشأن          املعلومات      جملتمع         العاملية       القمة    عن        الصادر         التكليف
         الـدول        مجيـع       مـن            إسـهامات           التمـاس         طريـق       عـن              املعلومـات،         جمتمـع         بـشأن         تـونس      عمل        برنامج
          القيـام          كيفيـة       بشأن        توصيات      ووضع             واستعراضها،       ومجعها        املعنية       اجلهات    من       وغريها        األعضاء
   يف          اللجنـة     إىل          تقريـرا         يقـدم     أن          العامـل           الفريـق     إىل        طلبـت         وأهنـا         تـام،       حنـو        علـى            التكليـف       بذلك
         القمـة    ج       لنتـائ          العـام             االسـتعراض    يف          كإسـهام    ،    ٢٠١٤     عام   يف       ستعقد     اليت      عشرة         السابعة       دورهتا
           املعلومات؛      جملتمع         العاملية

__________ 
  .A/60/687             انظر الوثيقة    )٤ (  



E/2013/31 
E/CN.16/2013/5 
 

7 13-36900 
 

          املعنيـة         اللجنة      رئيس    إىل     ١٩٥ /  ٦٧        القرار   يف       طلبت،        العامة        اجلمعية    أن    إىل      أيضا    شري ي  -    ٢٦
ــسخري ــم         بت ــا         العل ــة         ألغــراض                والتكنولوجي ــة           التنمي ــل         كفال ــوازن           التمثي       مــن           احلكومــات      بــني           املت

          مـدعوين         يـشمل      وأن           التعـاون        تعزيز ب      املعين        العامل        الفريق   يف       للجنة      اخلمس          اإلقليمية         اجملموعات
           التقنيـة            واألوسـاط         املـدين           واجملتمـع         اخلـاص           القطـاع       مـن     أي          األخـرى،           املعنيـة          اجلهـات      مجيع    من

      بـني        ذلـك    يف           املـساواة          كفالـة       مـع           الدولية،          واملنظمات         الدولية         احلكومية          واملنظمات           واألكادميية
        النمو؛         املتقدمة          والبلدان         النامية         البلدان
        عقــده        الــذي            التعــاون،          بتعزيــز        املعــين          العامــل          للفريــق      األول           االجتمــاع    ام      اختتــ        يالحــظ  -    ٢٧

ــق        رئــيس ــومي   يف        جنيــف   يف         العــام          الفري ــار    ٣١   و    ٣٠        ي ــضا         ويالحــظ   ،    ٢٠١٣        مــايو /      أي ــه        أي        أن
         املقبـل            االجتمـاع      وأن          املـصلحة          أصـحاب      مجيع    من         موضوعية         إسهامات     جلمع         استبيان       سيصدر
          التقـدم       عـن             بـالتقرير         علمـا         وحيـيط    ،    ٢٠١٣       نوفمرب /     الثاين       تشرين   ٨    إىل   ٦    من        الفترة   يف       سيعقد
   .     اإلطار     ذلك   يف      احملرز

  
         اإلنترنت       إدارة       منتدى    

         أصـحاب       بـني           للحـوار          منتـدى             باعتبـاره            وواليتـه،            اإلنترنـت        إدارة         منتـدى        بأمهية      يسلم  -    ٢٨
       عمــل          برنــامج      مــن    ٧٢          الفقــرة   يف          الــوارد         النحــو       علــى       شــىت،         مــسائل        بــشأن            املتعــددين          املــصلحة
       إدارة   يف            الرئيـسية             بالعناصـر           املتـصلة           العامـة             الـسياسات          قـضايا         بـشأن            املناقـشة       يشمل    مبا       تونس،

          اإلنترنت؛
         وحـدوث             اإلنترنـت،        إدارة         منتـدى         بـشأن             وإقليميـة          وطنيـة          مبادرات       بنشأة      أيضا      يسلم  -    ٢٩
            واألولويـة         باألمهية      تتسم     اليت         اإلنترنت       إدارة       قضايا      تعاجل         مبادرات     وهي         املناطق،     مجيع   يف     ذلك
           للمبادرة؛        املنظمة        املنطقة    أو       املنظم   د    للبل
        األمـني     إىل          العامـة           اجلمعيـة        فيـه         طلبـت         الـذي    ،   ١٩٥ /  ٦٧        العامة        اجلمعية      قرار    إىل     يشري  -    ٣٠
           ومتابعـة          تنفيـذ    يف      احملرز        التقدم      بشأن       سنويا    هبا      يقوم     اليت       اإلبالغ       عملية      إطار   يف       يقدم،    أن       العام
           الـواردة             التوصـيات          تنفيـذ    يف        احملـرز           التقـدم       عـن      مات    معلو           املعلومات،      جملتمع         العاملية       القمة       نتائج
 (         اإلنترنـت        إدارة         منتـدى        علـى           حتـسينات         بإدخال      املعين       تقرير  ال   يف

 

          بتعزيـز          يتعلـق         فيمـا         خاصـة    ، )٥
          النامية؛         البلدان        مشاركة

__________ 
  ) ٥(   A/67/65-E/2012/8  و   Corr.1.  
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    إىل   ٦      مـن           الفتـرة    يف         بـاكو،    يف         اإلنترنت       إدارة       ملنتدى        السابع         االجتماع        انعقاد      يالحظ  -    ٣١
ــ /       الثــاين         تــشرين   ٩ ــوان      حتــت   ،    ٢٠١٢      وفمرب   ن         حتقيــق       أجــل      مــن           اإلنترنــت       إدارة ”           الرئيــسي           العن

   ؛ “        املستدامة            واالجتماعية            واالقتصادية         البشرية         التنمية
ــب  -    ٣٢ ــاع         يرحـ ــامن             باالجتمـ ــدى           الثـ ــت،       إدارة          ملنتـ ــذي             اإلنترنـ ــضيفه         الـ ــة             ستستـ           حكومـ

        بــايل،   يف      ٢٠١٣          أكتــوبر /    األول         تــشرين    ٢٥    إىل    ٢٢      مــن          الفتــرة   يف        عقــده          واملقــرر              إندونيــسيا،
          الفريـق          تقريـر       مـن           توصـيات            االعتبـار        بعـني         أخـذت            لالجتمـاع             التحـضريية            العمليـة     أن       ويالحظ
          اإلنترنت؛       إدارة       منتدى     على        حتسينات        بإدخال       واملعين       للجنة        التابع        العامل

  
 (        مستقبلية      نظرة    

 

٦(   
           ومتابعـة          تنفيـذ    يف        فعـال         بـشكل      اآلن      حـىت           تتعـاون    مل       الـيت         املتحدة      األمم        كيانات    حيث  -    ٣٣
          بإنـشاء             وااللتـزام         الالزمة         التدابري      اختاذ     على        املتحدة      األمم        منظومة      طريق    عن         العاملية       القمة       نتائج
        حفـاز         بـدور           القيـام         وعلـى             التنميـة،           ووجهتـه           للجميـع          وشـامل           اإلنـسان         حمـوره            معلومـايت       جمتمع
          املتحـدة    م     األمـ         إعـالن    يف           الـواردة         األهداف      فيها    مبا        دوليا،       عليها       املتفق         اإلمنائية        األهداف       لبلوغ
 (      لأللفية

 

   ؛ )٧
ــع        يهيــب  -    ٣٤ ــاء          املــصلحة         أصــحاب        جبمي ــى          اإلبق ــة،          الفجــوة      ســد       هــدف       عل ــشىت            الرقمي        ب

          احلكومــة         تطــوير   يف        تــسهم         ســليمة               اســتراتيجيات          وتنفيــذ           أولويــة،    ذا        شــاغال            باعتبــاره           أشــكاهلا،
             وتطبيقاهتــا            واالتــصاالت            املعلومــات             تكنولوجيــا          سياســات       علــى           التركيــز          وتواصــل              اإللكترونيــة

           القواعــد         مــستوى       علــى          العــريض          النطــاق         شــبكات    إىل          الوصــول       ذلــك   يف      مبــا            للفقــراء،         راعيــة  امل
          وداخلها؛         البلدان    بني         الرقمية        الفجوة       تضييق     هبدف          الشعبية،

        تكـون             ابتكاريـة   ُ     ُنهـج            السـتحداث            األولويـة        مـنح        علـى           املـصلحة          أصـحاب      مجيع    حيث    -    ٣٥
            الناميـة،            للبلـدان           معقولـة           بأسـعار      ريض     العـ           للنطـاق            األساسـية         اهلياكل    إىل       اجلميع       لوصول       حافزا

          اإلنـسان         حمـوره            معلومـات         جمتمـع         قيـام         يـضمن       مبـا            املناسـبة         العريض        النطاق       خدمات          واستعمال
     حد؛     أدىن    إىل         الرقمية        الفجوة    يق ي ض  لت و          التنمية،        ووجهته        للجميع       وشامل
   يف       ميـع   اجل           اسـتفادة      مدى       تقييم         بانتظام       تواصل    أن           واإلقليمية         الدولية          باملنظمات      يهيب  -    ٣٦

       فـرص          إتاحـة        هبـدف         ذلـك،       عـن           تقـارير          وتقـدمي            واالتصاالت،          املعلومات           تكنولوجيا    من       الدول
          النامية؛         البلدان   يف          واالتصاالت          املعلومات           تكنولوجيا        قطاعات      لنمو         متكافئة

__________ 
  .                          انظر أيضا موجز هذا التقرير   )٦ (  

   . ٢ /  ٥٥                        انظر قرار اجلمعية العامة    )٧ (  
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      آراء         توافــق        مبوجــب              بالتزاماهتــا          للوفــاء          ملموســة        جهــود       بــذل       علــى           البلــدان       مجيــع      حيــث  -    ٣٧
 (       التنمية        لتمويل       الدويل        للمؤمتر        مونتريي

 

   ؛ )٨
        وفقــا           املختــصة،             واملنتــديات           املنظمــات      مــن         وغريهــا          املتحــدة        األمــم          مبؤســسات        يهيــب  -    ٣٨

             تكنولوجيـا           ملؤشـرات            املوضـوعة             املنـهجيات          دوريـا          وتعـدل           تـستعرض     أن            العامليـة،          القمـة         لنتائج
   ا       وحتقيقــ            الوطنيــة،           والظــروف           التنميــة           مــستويات        خمتلــف          مراعــاة      مــع             واالتــصاالت،            املعلومــات

   :   فهو      لذلك
             تكنولوجيـا         تـسخري      مدى       بقياس        املعنية         الشراكة       أجنزته    ما         التقدير    مع      يالحظ   ) أ (  
   ؛     أعمال    من         التنمية       ألغراض          واالتصاالت          املعلومات
         مقاصـد         بـشأن               االستقـصائية            للدراسـة             االسـتجابة      على        األعضاء       الدول      يشجع   ) ب (  
   يف        عقـدت        الـيت        األوىل،           مرحلتـها    يف           العامليـة          القمـة          اعتمدهتا     اليت       العمل     خطة        وغايات        وأهداف
 (    ٢٠٠٣     عام   يف      جنيف

 

      مـن       ٢٠١٣         سـبتمرب  /        وأيلـول          يوليـه  /     متـوز     بني        الفترة   يف   ُ    سُتجرى     اليت   ؛ )٩
   ،         التنميـة          ألغـراض             واالتـصاالت             املعلومـات              تكنولوجيـا       تسخري     مدى       بقياس        املعنية         الشراكة     قبل

         املقــرر           العامليــة         القمــة         غايــات        إجنــاز        بــشأن           النــهائي            التقييمــي           تقريرهــا   يف          اإلســهام        بغيــة        وذلــك
ــداره ــام   يف           إصـ ــبة   يف      ٢٠١٤        عـ ــيت            املناسـ ــسقها        الـ ــاد           ينـ ــدويل          االحتـ ــصاالت،          الـ ــة             لالتـ              واملعنونـ

       مــضي       بعــد            املعلومــات        جملتمــع           العامليــة         القمــة         نتــائج          ســتعراض ال          املــستوى           الرفيعــة          املناســبة ”
   ؛    ٢٠١٤       أبريل /     نيسان   يف      مبصر،        الشيخ،     شرم   يف       عقدها       املقرر   “     سنوات    عشر

           لالتـصاالت          الـدويل          لالحتـاد           العـاملي            لالجتمـاع          العاشرة        الدورة        انعقاد   ظ   يالح   ) ج (  
    ٢٥      مـن         الفترة   يف         بانكوك،   يف   ،        واالتصاالت          املعلومات           تكنولوجيا /       االتصاالت        مبؤشرات      املعين
         اهلامـة             البيانـات       مجـع        جمـال    يف           احلكومـات         قـدرة         عـززت         والـيت    ،    ٢٠١٢         سـبتمرب  /     أيلول    ٢٧    إىل
        الوطين؛        املستوى     على       تصاالت   واال          املعلومات            تكنولوجيات    عن

         الـوطين           املـستوى        علـى          الـصلة      ذات          البيانات    مجع     على        األعضاء       الدول      يشجع   ) د (  
ــشأن ــا        ب ــصاالت،            املعلومــات             تكنولوجي ــتمكن        وذلــك             واالت ــرد      مــن          لل ــصورة        ال ــى  ُ       ُمرضــية         ب        عل

      لـى   وع               املعلوماتيـة،         جملتمـع            العامليـة          للقمـة             املـستهدفة            الدراسـة         قبيـل       مـن               االستقـصائية           الدراسات
         بـرامج         إطـار    يف        أخـرى          بلـدان       مـع             والتعـاون             القطريـة،          احلالـة           دراسـات        حـول             املعلومـات        تبادل
          القدرات؛      بناء     جمال   يف         التبادل

__________ 
        األمــم           منــشورات (      ٢٠٠٢        مــارس /    آذار    ٢٢‐  ١٨          ملكــسيك، ا           مــونتريي،            التنميــة،          لتمويــل         الــدويل         املــؤمتر         تقريــر   )٨ (  

  .     املرفق   ، ١        القرار       األول،       الفصل   ، )A.02.II.A.7       املبيع     رقم         املتحدة،

  .     املرفق   ،A/C.2/59/3         الوثيقة      انظر   )٩ (  
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          املعنيـة              واملنتـديات            املنظمـات     من       وغريها        املتحدة      األمم        منظمات      أيضا      يشجع   )  هـ (  
            القطاعـات     ويف   ر      الفقـ        علـى             واالتـصاالت             املعلومـات            تكنولوجيا      تأثري       تقييم        عمليات      عزيز ت     على

         التأثري؛     ذلك     حجم        لزيادة        الالزمة          واملهارات        املعارف      حتديد     أجل    من          الرئيسية
        تيـسري          زيـادة        أجـل       مـن       املايل       الدعم      تقدمي         التنمية   يف         الدوليني          بالشركاء      يهيب   ) و (  

       هلا؛         التقنية         املساعدة       وتقدمي         النامية         البلدان   يف         القدرات      بناء
         أنــشأه        الــذي        اخلــاص            االســتئماين           للــصندوق         تربعــات       قــدمي ت    إىل         الــدويل         اجملتمــع        يــدعو  -    ٣٩
       هبمـا         تقـوم           اللـذين             التقييمـي           والعمـل             االسـتعراض         لـدعم             والتنميـة            للتجـارة           املتحـدة         األمـم       مؤمتر
         املقـدم         املـايل           بالـدعم            التقـدير       مـع       نفسه       الوقت   يف       منوها          العاملية،       القمة        مبتابعة       يتعلق      فيما        اللجنة
          الصندوق؛     هلذا         وسويسرا        فنلندا       حكوميت    من
           التابعـة            واهلياكـل            اإلنترنـت        إدارة         منتـدى        عمـل          استمرار      ضمان     على       العام      األمني   ث حي  -    ٤٠
    إىل    ٢٢      مـن           الفتـرة    يف               بإندونيـسيا،     يل،    بـا    يف        عقـده          املقـرر          للمنتدى      ثامن  ال         لالجتماع      حتضريا    له

ــشرين    ٢٥ ــوبر /    األول         ت ــة              واالجتماعــات   ،    ٢٠١٣          أكت ــدى          املقبل ــاة      مــع   ،         للمنت             التوصــيات          مراع
ــ ــر   يف       واردة     الـ ــق          تقريـ ــل           الفريـ ــال         املعـــين           العامـ ــسينات           بإدخـ ــى           حتـ ــدى        علـ             اإلنترنـــت       إدارة          منتـ

   ؛     للجنة        والتابع
    أن          العامـة           اجلمعيـة     إىل        فيهـا    ُ    طُلـب        الـيت       تونس     عمل        برنامج    من     ١١١        الفقرة    إىل     يشري  -    ٤١
          برنـامج       مـن      ١٠٦           والفقـرة    ،    ٢٠١٥       عـام    يف           العامليـة          القمـة        نتائج        لتنفيذ      شامل          باستعراض      تقوم
      مــن          أساســيا        جــزءا             ومتابعتــها           العامليــة         القمــة         نتــائج         تنفيــذ        يكــون       بــأن        تقــضي       الــيت         تــونس،   ل    عمــ

             الرئيسية؛        املتحدة      األمم        ملؤمترات          املتكاملة        املتحدة      األمم        متابعة
ــشري  -    ٤٢ ــضا       ي ــرة    إىل        أي ــرار      مــن    ١١          الفق ــة        ق ــة          اجلمعي ــيت     ١٩٥ /  ٦٧          العام ــا         أعــادت       ال         فيه

          بنهايـة          سـيجرى         الـذي            العامليـة          القمـة          نتـائج           لتنفيـذ    م      العـا             االسـتعراض    يف         دورهـا          تأكيـد         اجلمعية
        جمتمــع        بــشأن        تــونس       عمــل          برنــامج      مــن     ١١١          الفقــرة   يف          املطلــوب         النحــو       علــى   ،    ٢٠١٥      عــام

     ؛    ٢٠١٣     عام      هناية      حبلول          االستعراض     ذلك       طرائق   يف      تنظر    أن       وقررت           املعلومات،
         ورهنـا            العامليـة       مـة    الق       عملية    مع      يتسق    مبا        مالئمة،       حتضريية       عملية   يف         بالشروع   ،    يوصي  -    ٤٣
           العامليـة          القمـة          مـرحليت       مـن            املكتـسبة         اخلـربة     إىل           اسـتنادا         الشأن،     هذا   يف        العامة        اجلمعية       تقرره    مبا

          العاملية؛       للقمة        الالحقة           االجتماعات       وسائر          السابقتني
ــدور    إىل       يــشري  -    ٤٤ ــه        الــذي         ال ــة،         تؤدي ــه          املنــصوص         النحــو       علــى           اللجن ــرار   يف        علي         اجمللــس        ق

ــدمي   يف   ،  ٤٦ /    ٢٠٠٦ ــساعدة        تق ــس    إىل           امل ــاره        اجملل ــة            باعتب ــسيق       جه ــة   يف           التن ــى           املتابع         نطــاق       عل
            العاملية؛       القمة       نتائج       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم        وتقييم         استعراض   يف      سيما    وال          املنظومة،
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          بالقمـة         يتـصل       فيما    هبا        املضطلع        األنشطة       تقييم ب        املتعلق          بالتقرير         التقدير    مع      علما     حييط  -    ٤٥
         مرحلــة          انتــهاء       بعــد            املتابعــة،         أنــشطة   يف            للمــساعدة      ِّ    القيِّمــة       ألدوات ا       أحــد        يــشكل        الــذي           العامليــة
          العاملية؛       القمة    من      تونس
           باملـستوى        يقـر         وبينما         العاملي،        الصعيد     على          املمارسات      أفضل       تبادل      أمهية       تأكيد      يكرر  -    ٤٦

       مجيـع          ويـشجع             العامليـة،          القمـة          أهـداف          تعزيـز     من      تزيد     اليت           واملبادرات         املشاريع       تنفيذ   يف        املتميز
          تقـدمها        الـيت          العـام          مـشروع          جـائزة        علـى           للحـصول             مـشاريعهم          ترشـيح      على        املصلحة       أصحاب
            بـالتقرير            التنويـه       مـع             العامليـة،          القمـة        جتريها     اليت         التقييم       عملية    من       يتجزأ   ال      كجزء          العاملية،       القمة
          العاملية؛       القمة      إطار   يف       احملققة         الناجحة          بالنماذج        املتعلق
     وأن          املــصلحة          وأصــحاب    ُ  ِّ     املُيــسِّرين       مجيــع      مــن          مــسامهات       جتمــع    أن          اللجنــة    إىل        يطلــب  -    ٤٧
   يف        احملـرز           التقـدم         بـشأن       ٢٠١٤       عـام    يف        عـشرة            الـسابعة          دورهتـا        خـالل            موضـوعية         مناقشة      تنظم
            االقتـصادي         اجمللـس         طريـق       عـن            العامـة،           اجلمعيـة     إىل          تقريـرا       تقدم     وأن          العاملية،       القمة       نتائج   ذ ي   تنف

     ؛    ٢٠١٥     عام   يف         العاملية       القمة       نتائج        لتنفيذ      عاما          استعراضا     جتري     وهي            واالجتماعي،
          اجلمعيــة    إىل         عــشرة،           الثامنــة         دورهتــا          انتــهاء       عقــب         تقــدم،    أن          اللجنــة    إىل        أيــضا        يطلــب  -    ٤٨

             استعراضــها   ،    ٢٠١٥       عــام   يف           العامليــة         القمــة         نتــائج          لتنفيــذ        عامــا           ستعراضــا ا       جتــري       وهــي           العامــة،
      عـن         وذلـك              املعلومـات،         جملتمـع            العامليـة          القمـة          نتـائج          تنفيـذ    يف       سنوات     عشر     خالل      احملرز        للتقدم
            واالجتماعي؛          االقتصادي      اجمللس      طريق
           الـواردة             التوصـيات          تنفيـذ     عن        تقريرا       سنويا        اللجنة    إىل      يقدم    أن       العام      األمني    إىل      يطلب  -    ٤٩
          التقـدم        تقييم      بشأن       األخرى           واالجتماعي          االقتصادي      اجمللس        قرارات   يف       وكذلك        القرار     هذا   يف
          العاملية؛       القمة       نتائج        متابعة و       تنفيذ   يف       ونوعا    ّ كّما    رز حمل ا

       خـاص           اهتمـام         إيـالء       مـع            للجميـع،           الـشامل             املعلومـات         جمتمـع          تعزيـز         أمهيـة      على      يشدد  -    ٥٠
             والثقافـة،          اجلـنس،        نـوع             اعتبـارات           مراعـاة       مـع            العـريض،           النطـاق          وفجـوة            الرقميـة           الفجـوة      لسد

          التمثيل؛       ناقصة        الفئات       وسائر          والشباب،
         املقـرر           للـشباب       األوىل           العامليـة        للقمة         الترويج     على   ء     األعضا       الدول       ويشجع      علما     حييط  -    ٥١

      ٢٠١٣         ســبتمرب /       أيلــول   يف           لالتــصاالت         الــدويل         االحتــاد          ينظمهــا        والــيت              كوســتاريكا،   يف         عقــدها
         الفـرص         نطـاق           وتوسـيع             املعلومـات       جمتمع      بناء   يف          الرئيسيني        املسامهني        بصفتهم        الشباب       لتمكني

             واالبتكارات؛



E/2013/31
E/CN.16/2013/5

 

13-36900 12 
 

          بعنـوان             لالتـصاالت،        الدويل       االحتاد        ينظمها     اليت      اسبة   املن         استضافة     مصر      بعرض      يرحب  -    ٥٢
       عـشر        مـضي        بعـد             املعلومـات         جملتمـع            العامليـة          القمـة          نتـائج            السـتعراض         املستوى         الرفيعة         املناسبة ”

            باســتعراض        ســتعىن        والــيت          الــشيخ،       شــرم   يف      ٢٠١٤         أبريــل /       نيــسان   يف         عقــدها         املقــرر   ، “       ســنوات
       فيـه        سينظر      الذي       العام          االستعراض       طرائق        مراعاة    مع          العاملية،       القمة       نتائج       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم

          اللجنـة       مـع             بالتـشاور           للجمعية،        والستني         الثامنة        الدورة   يف         اعتماده       املقرر        العامة        اجلمعية      قرار   يف
   .      املعنية        املتحدة      األمم       وكاالت       وسائر         التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم       بتسخري        املعنية

  
       الثاين        القرار       مشروع    
   *       التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم      تسخري    

   ،         واالجتماعي          االقتصادي      اجمللس    إن  
          بوصـفها            التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا          العلـم          بتـسخري           املعنيـة           اللجنـة         بـدور       يسلم    إذ  
            التنمية،       ألغراض    ار      واالبتك              والتكنولوجيا       العلم      تسخري     جمال   يف        املتحدة      األمم      لواء       حاملة

        بنـاء    يف            واالبتكـار                 والتكنولوجيـا          للعلـم            األساسـيني            واإلسـهام           بالـدور       أيضا      يسلم     وإذ  
            التحــديات          مواجهــة    ويف          عليهــا،          واحلفــاظ          العــاملي           االقتــصاد   يف           املنافــسة       علــى           الوطنيــة          القــدرة
             املستدامة،         التنمية       وحتقيق         العاملية

ــدور        كــذلك     ِّ   يــسلِّم     وإذ   ــر          العظــيم          بال    يف            واالتــصاالت            املعلومــات             كنولوجيــات  لت        األث
          التنمية،       ألغراض          واالبتكار              والتكنولوجيا       العلم      ومتكني       تشجيع

         العلـم         بـدور    م   ِّ   تـسلِّ      اليت   ،    ٢٠٠٥      لعام        العاملي       القمة      ملؤمتر         اخلتامية         الوثيقة    إىل     يشري     وإذ  
ــا، ــاره             واالتــصاالت،            املعلومــات              تكنولوجيــات       ذلــك   يف      مبــا                 والتكنولوجي ــا      دورا            باعتب    يف         حيوي

         فيها،         الواردة           االلتزامات       تأكيد      يعيد     وإذ        دوليا،       عليها       املتفق         اإلمنائية        األهداف      حتقيق
           اللجنة،       أمانة       بوصفه      يعمل          والتنمية         للتجارة        املتحدة      األمم      مؤمتر    أن    إىل      أيضا     يشري     وإذ  
           واهلندسـة                 والتكنولوجيـا          العلـم        بتسخري       يتعلق      فيما        اللجنة       أعمال    إىل      كذلك     يشري     وإذ  
           التنميـة       حنـو           املوجهـة               وبالـسياسات          والبحوث         التعليم     جمايل   يف         القدرات       وبناء         االبتكار   ض    ألغرا
   يف      مبـا                واالقتـصادية،              االجتماعيـة             النـاحيتني       مـن           للجميـع         شـامل          معلومات      جمتمع       إقامة     أجل    من
        لـذلك           الالزمـة            األساسـية           اهلياكـل           وإرسـاء             املعلومـات        علـى           باحلـصول           املتـصلة           السياسات     ذلك
         مؤاتية،      بيئة       وهتيئة

 
  

  .                                  طالع على املناقشة، انظر الفصل الثالث  لال   *  
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          الـسكان         صـعيد         وعلـى       احمللي        الصعيد     على         املكتسبة         واملعارف          الثقافات     بأن      يسلم     وإذ  
        احمللية،         للمشاكل    حل      إلجياد      حامسة       مسألة     متثل        العقود    مر     على        األصليني
            للمــساءلة          باخلــضوع        تتــسم          لألعمــال         جديــدة        منــاذج       وضــع          بــضرورة        أيــضا        يــسلم     وإذ  
           املستفيدة،       اجلهات    إىل   ه     ووصول            التكنولوجي         االبتكار       ترقية       وتيسر

        تـوفر             والتحليـل            املكانيـة             اجلغرافيـة          واألدوات            اجلغرافيـة             املعلومـات      نظم    أن      يالحظ     وإذ  
         احلضريني،        والرصد         التخطيط   يف      هامة         تطبيقات
ــة       بــأن        يــسلم     وإذ            كــانون    ٢٢         املــؤرخ     ٢١١ /  ٦٦          قرارهــا   يف         شــجعت،          العامــة          اجلمعي
          املتحـدة       األمم      مؤمتر          التنمية،       ألغراض      وجيا        والتكنول       العلم      تسخري      بشأن      ٢٠١١       ديسمرب /    األول

                والتكنولوجيـا           بـالعلم            املتعلقـة             للـسياسات              استعراضـات          إجـراء        يواصل    أن     على          والتنمية         للتجارة
        حتديـد    يف            انتقاليـة          مبرحلـة              اقتـصاداهتا       متـر        الـيت           والبلدان         النامية         البلدان        مساعدة     هبدف          واالبتكار
                اســتراتيجياهتا   يف            واالبتكــار                والتكنولوجيــا          بــالعلم      قــة     املتعل            الــسياسات         إلدمــاج          الالزمــة           التــدابري
          الوطنية،         اإلمنائية

ــة          بــاجلودة           التقــدير      مــع        علمــا       حيــيط     وإذ   ــالعلم           املتعلقــة            الــسياسات           الســتعراض           العالي           ب
             للجمهوريــة            والتنميــة           للتجــارة          املتحــدة        األمــم        مــؤمتر         أجــراه        الــذي            واالبتكــار                والتكنولوجيــا
            واالبتكـار               والتكنولوجيا        بالعلم        ملتعلقة ا          للسياسات        املقبلة   ت          باالستعراضا       ويرحب              الدومينيكية،

      نام،       وفييت       وعمان        تايلند    من     لكل         إجراؤها       املقرر
       علـى        يـنص         الـذي      ٢٣٥ /    ٢٠١١             واالجتمـاعي             االقتـصادي       اجمللس      مقرر    إىل     يشري     وإذ  
    إىل         وكـذلك    ،    ٢٠١٥       عـام       حـىت        للجنة        التابع          اجلنسانية         للقضايا          االستشاري      اجمللس      والية      متديد

ــة          قــرارات            التــوايل،       علــى           تتنــاول،       الــيت   ،   ٢١٦ /  ٦٦   و   ،   ٢١١ /  ٦٦   و   ،   ١٢٩ /  ٦٦          العامــة          اجلمعي
           اســتفادة   يف           املــساواة        حتقيــق     دون       حتــول       الــيت            والعقبــات            الريفيــة،          املنــاطق   يف         املــرأة        حالــة       حتــسني
ــرأة ــاة         امل ــم      مــن           والفت ــا،         العل ــوع         يراعــي         منظــور          وإدمــاج                 والتكنولوجي ــسياسات   يف        اجلــنس       ن             ال

         ائية؛   اإلمن         والربامج
           الــراهن،         الوقــت   يف           األولويــة     ذوي            مبوضــوعيها         يتعلــق        فيمــا          اللجنــة        بعمــل        يرحــب     وإذ  

       شـبه          احملليـة             واجملتمعـات         املـدن            اسـتدامة          ألغـراض             واالبتكـار                 والتكنولوجيـا        العلم      تسخري ”     ومها
   ، “    شامل      رقمي      جمتمع     أجل    من        العريض        النطاق     ذات         اإلنترنت       خدمات ”   و   “      احلضرية
     ذات         مـسائل       هـي             املمارسـات         أفـضل           وتبـادل             والتعـاون            التعـاوين         التعلم     بأن      يسلم     وإذ  

        بنـاء        علـى          تنطـوي         وأهنـا          احلـرة،         األعمال        وتنظيم              التكنولوجيا،      ونقل          االبتكار،   يف        مركزية      أمهية
            والتنظيمي،        الفردي         املستويني     على           واإلنتاجية            االستيعابية         القدرات
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    إىل        يـؤدي            الناميـة          بلـدان   ال   يف         احلـضري           التوسـع          تـسارع     أن       رغـم         بأنـه       أيضا      يسلم     وإذ  
       ذلـك        فـإن          أفـضل،         حيـاة        أجـل       مـن           وخـدمات        عمـل      فرص       بتوفري         الكثريين       معيشة       مستوى     رفع
           احلـضرية،           احلوكمـة         أمـام           قطاعـات         لعـدة            الـشاملة             التحـديات     من      عددا       وأنشأ       اجلميع      يشمل  مل
       أخرى،          اجتماعية        ومشاكل       احلياة       نوعية   يف         االختالالت     ذلك   يف   مبا

    إىل          سـيعتمد             وتنميتـها          البلدان    منو     جممل     وأن         لالبتكار       مراكز    هي      املدن    أن      يالحظ     وإذ  
             واستدامتها،       للسكىن           وقابليتها      مدهنا     جناح     على      بعيد    حد

   يف          احلـضرية        شـبه          احملليـة             واجملتمعـات         املـدن        تواجه     اليت          التحديات    أن      أيضا      يالحظ     وإذ  
          مثيالهتـا       عـن         كـثريا         ختتلـف            الـصغرية،         اجلزرية        والدول     منوا         البلدان     أقل      سيما    وال          النامية،         البلدان

ــدان   يف ــة           البل ــو           املتقدم ــب         النم ــيال          وتتطل ــياق   يف        خاصــا        حتل ــدخالت        س ــم         ت ــا         العل                 والتكنولوجي
             واالبتكار،
ــسلم     وإذ   ــأن        ي ــدور       ب ــم         مبق ــا         العل ــساعدة            واالبتكــار                والتكنولوجي ــق   يف           امل ــة        حتقي            التنمي
             والناشـئة،             واجلديـدة،              والبـسيطة،             الرفيعـة،                 التكنولوجيـات          تطبيـق        خـالل     من          املستدامة        احلضرية

ُ  النُُّهج        مراعاة    مع          الوقـت    يف            ومـسامهتها            املؤسـسي،             واالبتكـار          احلـضري            التخطـيط       إزاء         املبتكرة     ُّ
         للتحضر،            واالجتماعية           والثقافية          والبيئية           االقتصادية        اجلوانب   يف      نفسه

           الســتدامة          ضـرورية          عناصــر      هـي             واالبتكـار                 والتكنولوجيــا         العلـم        بــأن        أيـضا         يـسلم      وإذ  
ــة ــ            التنميـ ــوفري       ضرية،     احلـ ــول           ولتـ ــأثري       مـــن            للتخفيـــف          احللـ ــر         تـ ــاخ     ُّ    تغيُّـ ــكان        علـــى          املنـ ــدن         سـ          املـ
         للتأثر،       املعرضني
      بـني              والـشراكات             والتمويـل            املؤسـسية            لإلصـالحات      اسم  احل        بالدور      كذلك      يسلم     وإذ  
          احللـــول         إجيـــاد   يف              واالبتكـــار،                 والتكنولوجيـــا          العلـــم    إىل            باإلضـــافة           واخلـــاص،          العـــام            القطـــاعني
          املستدام،       لتحضر  با        املتصلة          للتحديات
           وبنائهــا            وتــصميمها        املــدن        ختطــيط       عنــد           يقترنــان           واهلندســة          املعمــار    أن        يالحــظ     وإذ  
             االحتياجـات            ومراعـاة            والـشمول           الكليـة            بـالنظرة         يتسمان       وأهنما           وصيانتها،          بلوازمها          وتزويدها
   ش      العـي          للبـشر        ميكـن          أمـاكن        املطاف     آخر   يف        يوفران       وأهنما         وإناثا،       ذكورا        الناس،      جلميع       احملددة
   ،       بارتياح      فيها

        بغيــة           لالتــصاالت         الــدويل         لالحتــاد          التـابع    ٥       رقــم           الدراســي          الفريــق         أنــشطة        يالحـظ      وإذ  
         الـدويل          االحتـاد           وإنـشاء         املـدن    يف            واالتـصاالت             املعلومـات                لتكنولوجيـات            البيئيـة           األبعـاد        معاجلة
            املعلومـات               تكنولوجيـات      دور        حتديـد        أجـل       مـن             املـستدامة         الذكية       باملدن     معين       متخصص       لفريق

          بيئيا،         مستدامة      تصبح    أن    إىل      ترمي     اليت      املدن   يف          واالتصاالت
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   :    ٢٠١٢        لعـام           العـريض           النطـاق        شبكات      حالة ”        املعنون        العاملي         التقرير    أن      يالحظ     وإذ  
           املستدامة،        احلضرية     شبه          واجملتمعات       للمدن        باألمهية      يتسم   ، “      للجميع        الرقمي        اإلدماج      حتقيق

         بتـسخري           املعنيـة            واللجنـة            الوطنيـة            احلكومـات    ا     فيهـ          لتنظـر            التاليـة             التوصـيات       تقدمي      يقرر  
   :       التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم

ــا             باحلكومــات،  ُ      ُيهــاب   ) أ (   ــا،         فردي ــة             اســتنتاجات          مراعــاة           ومجاعي    يف          والنظــر          اللجن
   :       التالية          اإلجراءات      اختاذ

            واملتكامـل           املبتكـر           اجملتمعـي             والتخطـيط            االبتكـار       تيسر         للحوكمة       آليات       إنشاء   ‘ ١ ’  
        تــشمل    أن          وينبغــي   .        احلــضرية        وشــبه          احلــضرية           للمنــاطق            التخصــصات           واملتعــدد
         اإلدارات      مــن           ومــشاركة           مــستهدفني         هنــائيني           مــستخدمني          احلــضرية           املــشاريع
           واإلمـداد            بامليـاه،            واإلمـداد             واإلسـكان،         املكاين،         التخطيط    عن         املسؤولة        املعنية

             والتعلـــيم            الـــصحية،            واملرافـــق           والـــصحة              واالتـــصاالت،             والتنقـــل،             بالطاقـــة،
          واألمــن،           البيئــة،         ومحايــة             النفايــات،   يف           والتــصرف            املهــارات،       علــى           التــدريب و

   ؛       الكوارث      إزاء        التكيف     على         والقدرة
       إدراج    إىل        ترمـي         واحمللية           واإلقليمية         الوطنية          املستويات     على         تنظيمية   ُ  أُطر     وضع   ‘ ٢ ’  

       الــيت            التجاريــة           النمــاذج        ودعــم          احلــضرية           املــشاريع       صــلب   يف            االســتدامة         قــضايا
            االبتكارية؛       احللول      تعزز

      مـن          واخلـاص          العـام            القطـاعني     بني        شراكات       إنشاء    إىل       احمللية         احلكومات      دعوة   ‘ ٣ ’  
   يف        املهـين             والتـدريب          العـايل          التعليم     دعم     ذلك   يف    مبا          متبادلة،       فوائد      حتقيق     أجل

           املستوى؛       رفيعة       حضرية       عاملة     قوى      إلجياد        الالزمة         املهارات
            البنيـــة    يف             واالتـــصاالت        مـــات     املعلو                تكنولوجيـــات           إدمـــاج        علـــى            التـــشجيع   ‘ ٤ ’  

           بالغـذاء          واإلمداد         اخلدمات،       كفاءة        لزيادة          االقتضاء،     حسب        للمدن،         األساسية
        مــــن           وللحــــد                 وإنتاجيتــــهم؛            وأمنــــهم             املــــواطنني          ســــالمة           لــــضمان              والتنقــــل،

          البيئية؛      اآلثار
      مــن            والدوليــة           الوطنيــة           الــشبكات    إىل           االنــضمام       علــى        أيــضا            البلــديات         تــشجيع   ‘ ٥ ’  

          منـــاطق   يف            الواقعـــة         املـــدن   يف             املمارســـات         أفـــضل       مـــن   م        للـــتعل            التعـــاون        أجـــل
       أخرى؛       وبلدان
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      ثـر   األ        بـشأن              والبلـديات            اجلامعـات         تـشرك        الـيت            التعاونية        للبحوث       الدعم      تقدمي   ‘ ٦ ’  
          سياســات        اختــاذ       دعــم       هبــدف        وذلــك           للتحــضر،            االقتــصادي  -            االجتمــاعي

         مستنرية؛     عامة
ــات       علــى        تقــوم         حماكــاة       أدوات           اســتخدام   ‘ ٧ ’   ــصاالت       مــات     املعلو              تكنولوجي             واالت

          والنقـل            واإلسـكان            والطاقـة           وامليـاه           األغذيـة       مـن            املستقبلية           االحتياجات        لتقدير
        وإدارة           الــصحية،           واملرافــق           والــصحة،            التعلــيم،        قبيــل      مــن           اخلــدمات،         وســائر

ــات، ــاطق   يف          واألمــن،             واالتــصاالت،             النفاي ــضا            املتوســعة،          احلــضرية          املن       مــع        أي
         لتخطيط؛ ا       ألغراض       الدخل   يف       النمو         تقديرات        مراعاة

           األساسـية           اخلـدمات        علـى     ُ  َّ   املُقـدَّر        الطلب  ُ     ُتراعي         اإلقليمي        للتوسع     خطط     وضع   ‘ ٨ ’  
       شـبه            واملنـاطق         املـدن    يف          الـسكان       مـن             املتزايـدة           لألعـداد           الالزمـة          التحتية     ُ  والُبىن

     هبا؛       احمليطة          والريفية        احلضرية
ــرويج   ‘ ٩ ’   ــاد           الت ــات و   تكن          العتم ــة          لوجي ــيلة          بوصــفها          احلــضرية           الزراع ــة         وس           لتكمل

          باألغذية؛         واإلمداد    خل   الد
      مـن            الفعالـة           املـساكن         تعـزز      اليت        األعمال       ومناذج              للتكنولوجيات      أيضا         الترويج   ‘  ١٠ ’  

          املـنخفض          الـدخل          لفئـات           املخصـصة            تكلفتـها     ُّ   حتمُّـل        ميكـن       واليت        املوارد     حيث
         احلضرية؛        املناطق   يف    ُ  اجلُدد        السكان    إىل       إضافة         الفقرية،        األحياء   يف      تعيش     اليت

           املمكنـة،           األطـراف             واملتعـددة              واإلقليميـة             الثنائيـة            التعـاون     ات     عالقـ          استكشاف   ‘  ١١ ’  
        قـدرة        حتـسني         بـشأن          احمللـي،         احلكـم         أمنـاط     من       وغريها          البلديات    بني      سيما    وال

            الطبيعيــة           الكــوارث          مواجهــة   يف       ُّ   التكيُّــف       علــى          احلــضرية       شــبه           واملنــاطق        املــدن
   ّ  كّر؛   املب        اإلنذار  ُ  ُ ُنظُم        مبساعدة       املثال      سبيل     على        املناخ،     ُّ تغيُّر       وآثار

           التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا          العلـم          بتـسخري           املعنيـة           اللجنـة       مـن       كـل    ع  َّ شجَّ ُ ُي   ) ب (  
     :   يلي    مبا        القيام     على          والتنمية         للتجارة    دة    املتح      األمم       ومؤمتر

    أن            التنميـة،          ألغـراض       يـا   وج        والتكنول         العلـم          بتـسخري           املعنيـة            باللجنـة          يتعلـق       فيما   ‘ ١ ’  
           املـــستوى          رفيعـــة           املـــشورة          وتقـــدمي            االبتكـــار         لـــواء           كحاملـــة          دورهـــا          تواصـــل

           العلــــم           بتــــسخري           الــــصلة     ذات            املــــسائل          بــــشأن            العامــــة             واجلمعيــــة            للمجلــــس
          بعمليـة             الـسياسات        مقرري        وتوعية          االبتكار،     أجل    من         واهلندسة              والتكنولوجيا

            االسـتفادة        أجـل       مـن            الناميـة            للبلـدان           املتاحـة          اخلاصـة        الفرص       وحتديد          االبتكار،
       جمـال    يف          اجلديـدة            لالجتاهـات        خـاص           اهتمـام         إيـالء           وينبغـي             االبتكـار؛      هذا    من
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        سـيما     وال            الناميـة،            البلـدان         أمـام        جديدة          إمكانيات      تتيح    أن     ميكن     اليت         االبتكار
          وفــرادى        احلجــم            واملتوســطة          الــصغرية            واملؤســسات         احملليــة           احلكومــات        أمــام

         األعمال؛       أصحاب
            والنمــاذج             املمارســات،        ألفــضل            مــستودعات        بنــاء       أجــل      مــن         منتــدى        تــوفري   ‘ ٢ ’  

        تــسخري   يف         واخلــربة             اإلفراديــة،         احلــاالت           ودراســات            الناجحــة،        حملليــة ا           املبتكــرة
ــم ــا          العلـ ــة                 والتكنولوجيـ ــراض            واهلندسـ ــار          ألغـ ــة   يف            االبتكـ ــة         عالقـ ــع            تعاونيـ        مـ

ــا ــصاالت            املعلومــات             تكنولوجي ــوفري          واإلدارة،            االســتدامة       أجــل      مــن            واالت           ولت
         ناميـة   ال           البلـدان    يف            الرئيـسية           احلـضرية           القطاعات   يف          التحديات        ملواجهة       احللول
         الصغرية؛        اجلزرية        والدول     منوا         البلدان     ألقل       اخلاصة           االحتياجات    إىل        بالنظر

ــة   ‘ ٣ ’   ــا          العلـــم         بـــدور           احلـــضرية             الـــسياسات          تقريـــر          دوائـــر   يف            التوعيـ                  والتكنولوجيـ
   يف            واالتـصاالت             املعلومـات               تكنولوجيـات       ودور            االبتكـار،      أجل    من         واهلندسة

           املـــوارد            واســتهالك         كـــاين  امل             والتــصميم             املتكامـــل            اإلقليمــي             التخطـــيط         تيــسري 
           احلـــضرية        شـــبه             واجملتمعـــات         املـــدن   يف            للخـــدمات            الفعالـــة         واإلدارة             املـــستدام،
           اجلنسانية؛        الشؤون       تراعي        بطريقة

          العلـــم          بتـــسخري          متـــصلة                اســـتراتيجيات        وضـــع        أجـــل       مـــن          منـــتظم       هنـــج        وضـــع   ‘ ٤ ’  
             وتعريفــات          معــايري        يــشمل      مبــا            االبتكــار،         ألغــراض           واهلندســة                والتكنولوجيــا

         مواءمة؛
ــق        فيمــا   ‘ ٥ ’   ــة         يتعل ــاد،           باللجن ــز              واألونكت ــا      مــع           التعامــل         تعزي             املعلومــات             تكنولوجي

                والتكنولوجيـا          العلـم         تـسخري    يف           ومتكينيـا         أساسيا       عنصرا        بوصفها          واالتصاالت
          بـالعلم            املتعلقـة             الـسياسات              استعراضـات         إطـار    يف           االبتكـار        أجـل     من         واهلندسة

   ؛        واالبتكار              والتكنولوجيا
             استعراضـات         نطـاق          توسـيع        أجـل       مـن            التمويـل         إلجيـاد           استباقية       بصورة       السعي   ‘ ٦ ’  

        وثيـق          تعـاون    يف            وتنفيـذها             واالبتكـار                 والتكنولوجيـا           بـالعلم            املتعلقـة           السياسات
          الدولية؛          واملنظمات        املتحدة       باألمم        املتصلة         الوكاالت    مع

      هلـا          أجريـت        الـيت          البلدان   يف      احملرز        التقدم    عن      حمدثة         معلومات       لتقدمي         التخطيط   ‘ ٧ ’  
       تلـك          ودعـوة              واالبتكـار،               والتكنولوجيا        بالعلم         املتعلقة         لسياسات ا           استعراضات

             املـستفادة،            والـدروس          احملـرز،           التقـدم       عـن           اللجنـة     إىل          تقـارير       تقدمي    إىل         البلدان
             التوصيات؛       تنفيذ   يف       جوهبت،     اليت           والتحديات
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         تقــدمي         علــى          للجنــة           التــابع             اجلنــسانية            للقــضايا             االستــشاري         اجمللــس          تــشجيع   ‘ ٨ ’  
         لإلبـالغ       وذلك          وثائقها،    ويف          السياسات      بشأن        اللجنة     والت   مدا   يف        مسامهات

          املنظــور          مراعــاة        وحتــسني          للجنــة،           الــسنوية           الــدورات       خــالل        احملــرز          التقــدم      عــن
                 والتكنولوجيـــا           بـــالعلم           املتـــصلة             الـــسياسات            اســـتعراض           عمليـــات   يف           اإلنـــساين
          االقتضاء؛     عند           واالبتكار،

                والتكنولوجيـا          العلـم         جمـاالت    ة        ومتابعـ           بتنفيـذ          املتـصل           اللجنـة        عمـل         أمهيـة        إبراز   ‘ ٩ ’  
           اإلمنائيـة            باألهـداف           املتـصلة             واالتـصاالت           املعلومات             وتكنولوجيات          واالبتكار
         بتقــدمي          اللجنــة        رئــيس         وقيــام   ،    ٢٠١٥       عــام       بعــد      ملــا           التنميــة       خطــة    ويف          لأللفيــة
             االجتماعـات         يـشمل       مبـا                واجتماعاتـه،           املالئمـة         اجمللـس              استعراضـات     إىل       تقرير

ــصلة ــة          املت ــة          األهــداف           اســتعراض          بعملي ــة           اإلمنائي ــة       خطــة         وســياق          لأللفي            التنمي
   ؛    ٢٠١٥     عام     بعد   ملا

   :   يلي    مبا        القيام     على       الدويل       اجملتمع  ُ    ُيشجع   ) ج (  
   يف              االســتثمارات         لتيــسري         وســيلة          بوصــفها          املبتكــر           للتمويــل        منــاذج           استكــشاف   ‘ ١ ’  

         املاسـة             للتحـديات             واالبتكـار                 والتكنولوجيـا          العلـم        علـى            القائمـة        احللول       تكرار
   يف      مبـا              املـستدامة،            التنميـة        أجـل       مـن            التحتيـة         الـبىن              واحتياجـات        تمعات  اجمل      أمام
          النامية؛         البلدان   يف        احلضرية     شبه          واجملتمعات      املدن       إدارة     ذلك

            مــستودعات         مبثابــة         لتعمــل            واالبتكــار                والتكنولوجيــا         للعلــم           منتــديات         إنــشاء   ‘ ٢ ’  
   ت         املمارسـا          وأفـضل             والتجـارب              واملعلومـات           املعـارف           وإتاحـة         لتبادل        مفتوحة
           لعمليـــة          اخلاصـــة               باالحتياجـــات        تعـــىن        الـــيت                التكنولوجيـــة              بـــالتطورات            املتعلقـــة
ــة             والتحــديات          التحــضر ــام          املاثل ــدان        أم ــة،           البل ــل        خاصــة            النامي ــدان       أق ــوا           البل        من
         الصغرية؛        اجلزرية        والدول

               االجتماعيــــة              والــــشبكات              واالتــــصاالت              املعلومــــات                تكنولوجيــــات          تــــسخري   ‘ ٣ ’  
         العاملي؛        املعرفة       وجمتمع   “      األدمغة       تداول ”     على         للتشجيع       الصلة     ذات          والعلمية

         الطـالب          تبـادل           عمليـات         تـشمل        الـيت            اجلامعـات       بـني       فيما         التعاون      أمناط      تيسري   ‘ ٤ ’  
         زيـادة     إىل         أساسـا            الراميـة              التعاونيـة            والبحـوث         اجتاهني،   يف         والتنقل           واألساتذة،
ــدرات ــم         ق ــا         العل ــار،                والتكنولوجي ــداول             واالبتك ــارف          وت ــابر          املع           للحــدود          الع

           املستدامة؛         التنمية     أجل    من          اإلقليمية     اطق    واملن
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           البـشرية           املـوارد        جمـال    يف           القـدرات         بنـاء       بشأن         املشتركة         التعاون        عمليات     دعم   ‘ ٥ ’  
   .        واالبتكار              والتكنولوجيا       للعلم        املكرسة         العاملية         التحتية         والبنية

  
        يعتمده    أن      اجمللس    من  ُ    ُيراد      مقرر     روع  مش  -     باء  

   :     التايل       املقرر       مشروع         باعتماد           واالجتماعي      صادي    االقت      اجمللس      أيضا        اللجنة      توصي  -   ٢
  

         دورهتـا       عـن            التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا          العلـم          بتـسخري           املعنيـة           اللجنـة        تقرير    
           الـسابعة           الـدورة     إىل          املقدمـة             ووثائقهـا          املؤقـت           أعماهلـا          وجـدول         عـشرة          السادسة
   *     للجنة      عشرة

   ،         واالجتماعي          االقتصادي      اجمللس    إن  
           التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا        العلم       بتسخري        املعنية        اللجنة        بتقرير      علما     حييط   ) أ (  

 (    عشرة         السادسة       دورهتا    عن
 

   ؛ )١٠
           الــسابعة          الــدورة    إىل          املقدمــة            والوثــائق         املؤقــت          األعمــال        جــدول       علــى         يوافــق   ) ب (  
   :     أدناه      املبني       النحو     على       للجنة      عشرة

   .    أخرى         تنظيمية        ومسائل        األعمال      جدول       إقرار  -   ١  
       علــى            املعلومــات        جملتمــع           العامليــة         القمــة         نتــائج           ومتابعــة         تنفيــذ   يف        احملــرز          التقــدم  -   ٢  

   .      والدويل         اإلقليمي          الصعيدين
  

         الوثائق    
       العام      األمني       تقرير    

   .       التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم      تسخري  -   ٣
   :       األولوية     ذات         املواضيع
   :    ٢٠١٥     عام     بعد    ملا         التنمية     خطة       ألغراض              والتكنولوجيا       العلم      تسخري   ) أ (  
         العلــم         بتــسخري          املعنيــة          اللجنــة          مــسامهات       علــى       عقــد        مــرور   :         تقييميــة        نظــرة   ‘ ١ ’  

         لأللفية؛         اإلمنائية        األهداف   يف         التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا

__________ 
   .                                             لالطالع على املناقشة، انظر الفصلني السادس والسابع   *  

   ).E/2013/31 (    ١١   م  رق       امللحق   ،    ٢٠١٣            واالجتماعي،          االقتصادي        للمجلس        الرمسية         الوثائق   )١٠ (  
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ــا         العلــم        آفــاق            مــستقبلية        نظــرة   ‘ ٢ ’   ــة       خطــة         أغــراض            واالبتكــار                والتكنولوجي            التنمي
     .    ٢٠١٥     عام     بعد   ملا

  
         الوثائق    
       العام      األمني       تقرير    

             االجتماعيــة           التنميــة         ألغــراض            واالتــصاالت            املعلومــات            نولوجيــات  تك        تــسخري   ) ب (  
   .       الشاملة            واالقتصادية

  
         الوثائق    
       العام      األمني       تقرير    

   .        واالبتكار              والتكنولوجيا       للعلم        العامة         السياسة            باستعراضات         املتعلقة          التقارير     عرض  -   ٤
   .     للجنة      عشرة         الثامنة        للدورة       املكتب       أعضاء       وسائر        الرئيس        انتخاب  -   ٥
   .        ووثائقها       للجنة      عشرة         الثامنة        للدورة       املؤقت        األعمال      جدول  -   ٦
   .    عشرة         السابعة       دورهتا       أعمال    عن        اللجنة       تقرير        اعتماد  -   ٧
  

       إليها      اجمللس        انتباه      يوجه     اليت        املسائل  -     جيم  
          املعنيـة           اللجنـة        اختذته      الذي       التايل       املقرر    إىل           واالجتماعي          االقتصادي      اجمللس        انتباه      يوجه  -   ٣

   :       التنمية       ألغراض              والتكنولوجيا      لعلم ا       بتسخري
     ١٠١ /  ١٦       املقرر    
   يف           التنميـة          ألغـراض                 والتكنولوجيـا          العلـم        بتسخري        املعنية        اللجنة      فيها      نظرت     اليت         الوثائق    

      عشرة         السادسة       دورهتا
ــة       حتــيط   ــة          اللجن ــا         العلــم         بتــسخري          املعني ــة         ألغــراض                والتكنولوجي ــالوثيقتني        علمــا           التنمي              ب
   :        التاليتني

         ألغــراض            واالبتكــار                والتكنولوجيــا         العلــم        تــسخري      عــن         العــام      مــني  األ         تقريــر   ) أ (  
     ؛ )E/CN.16/2013/2 (        احلضرية     شبه       احمللية          واجملتمعات      املدن         استدامة
       أجــل      مــن          العــريض          النطــاق     ذات           اإلنترنــت         خــدمات      عــن         العــام        األمــني         تقريــر   ) ب (  
   . )E/CN.16/2013/3 (      شامل      رقمي      جمتمع
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       الثاين      الفصل 
                                                                 فيذ ومتابعة نتائج القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات علـى                               التقدم احملرز يف تن       

                          الصعيدين اإلقليمي والدويل 
ــد     -   ٤ ــة يف البن ــة      ٢                            نظــرت اللجن ــة والثالث ــساهتا األوىل والثاني ــا يف جل ــن جــدول أعماهل                                                                  م

ــودة يف    ــسابعة املعق ــة وال ــران ٧    و  ٤    و  ٣                                    والرابع ــه  /          حزي ــا     .     ٢٠١٣        يوني ــان معروضــا عليه                           وك
   :               الوثائق التالية

ــة جملتمــع       ت   ) أ (   ــائج القمــة العاملي ــذ نت ــر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف تنفي                                                                                            قري
   ؛ )A/68/65-E/2013/11 (                                               املعلومات ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل 

  )           األونكتـاد  (                                                                                تقرير موجز أعدتـه أمانـة مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                      ) ب (  
                                                                بني دورات التابع للجنة، الذي عقد يف ليما، يف الفترة مـن                                                 عن اجتماع الفريق الذي ينعقد ما       

    ).E/CN.16/2013/CRP.1   (    ٢٠١٣      يناير  /             كانون الثاين ٩     إىل  ٧
                                               يونيــه، تــوىل مــدير شــعبة التكنولوجيــا      /          حزيــران ٣                              ويف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف    -   ٥

                            أمانـة اللجنـة املعنيـة                  ، ورئـيس     )          األونكتـاد  (                                                      واللوجستيات مبؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة        
   .                                                            بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، عرض تقرير األمني العام

        ُ                                   يونيه، قُدمت عروض من كـل مـن محـدون           /         حزيران  ٤                                 ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -   ٦
                                                                                                   توريــه، األمــني العــام لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت؛ ويــانيس كــاركلينش، املــدير العــام املــساعد   

           ؛ وديفيــد  )          اليونــسكو (                                                                     ت واملعلومــات مبنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة          لالتــصاال
                     نائب رئيس الـسياسات                   ؛ وماركوس كومر،ICT Development Associates              سوتر، من شركة 

    .                      العامة يف مجعية اإلنترنت
      يــا،                                                                                         وأدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن تــونس، واململكــة العربيــة الــسعودية، واهلنــد، والتف     -   ٧

                                                                                                     والـــصني، ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، والنمـــسا، والـــسويد، وفنلنـــدا، والواليـــات املتحـــدة  
ــة      ــسلفادور، ومجهوري ــريو، والربتغــال، وكوســتاريكا، وال ــل، وب ــان، والربازي ــة، والياب                                                                                                   األمريكي

   .             ترتانيا املتحدة
   .                          وأدىل املراقب عن كينيا ببيان  -   ٨
                                       العمـــل التجـــاري لـــدعم جمتمـــع  -           الدوليـــة                                                  وأدىل ببيـــان أيـــضا ممثـــل غرفـــة التجـــارة    -   ٩

   .                             املعلومات، وهي منظمة غري حكومية
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                                                                                               ويف اجللسة نفسها، رد أعضاء فريق النقاش التالية أمساؤهم علـى مـا أبدتـه الوفـود مـن                  -    ١٠
                                    نائـب رئـيس الـسياسات العامـة يف                        مـاركوس كـومر،     :                                               تعليقات ومـا طرحتـه مـن أسـئلة، وهـم          

                                                                      املساعد لالتـصاالت واملعلومـات، مبنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                                            مجعية اإلنترنت؛ واملدير العام     
                                                                     ؛ ومــدير شــعبة التكنولوجيــا واللوجــستيات مبــؤمتر األمــم املتحــدة   )          اليونــسكو (                    والعلــم والثقافــة 
   .                          ؛ وممثل منتدى إدارة اإلنترنت )        األونكتاد (                 للتجارة والتنمية 

         ، نائـب   )         هنغاريـا  (                 م بيتـر مـاجور                يونيـه، قـد   /        حزيران ٤                             ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف    -    ١١
                                                                                                              رئــيس اللجنــة ورئــيس الفريــق العامــل املعــين بتعزيــز التعــاون التــابع للجنــة، عرضــا عــن نتــائج     

           ويف اجللـسة     .              مايو يف جنيـف   /       أيار   ٣١      و     ٣٠                                                 االجتماع األول للفريق العامل، املعقود يف يومي        
                        ري النكـا، وسويـسرا،                                                                          نفسها، شارك الرئيس يف حوار مع ممثلي كل من اليابان، والصني، وس           
   .                                                            والسويد، والفلبني، وفنلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واملكسيك

   .                                                       ممثل األمانة العامة لألمم املتحدة على أسئلة طرحتها الوفود   ّ ورّد  -    ١٢
  

                                                                                                  اجتماع املائدة املستديرة الوزاري املعين باستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج القمـة                     
            ع املعلومات           العاملية جملتم

ــوم     -    ١٣ ــودة ي ــسة األوىل، املعق ــران ٣                                  يف اجلل ــدة     /          حزي ــة اجتمــاع مائ ــه، عقــدت اللجن                                              يوني
                                                                                                      مستديرة وزاري بشأن استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات،                 

    خاص                                                                                             توىل إدارته محدون توريـه، األمـني العـام لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، وشـارك فيـه األشـ               
                                                                        دينيس سفريدلوف، نائب وزيـر االتـصال ووسـائل اإلعـالم باالحتـاد الروسـي؛         :                التالية أمساؤهم 

                   بـيري بـييت يب      -                                                                                        وبيدرو سيباستياو تيتا، وزير الدولة لتكنولوجيـا املعلومـات يف أنغـوال؛ واجـان               
   ا،                                                                                              إســام، وزيــر الربيــد واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية بالكــامريون؛ وفورتونــاتو دي ال بينيــ

                                                                                                وكيــل وزارة العلــم والتكنولوجيــا بــالفلبني؛ وتسيليــسو موخوســي، وزيــر االتــصاالت والعلــم   
                           يونيه، أدىل ببيان كـل مـن    /        حزيران ٣                              ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف      .                       والتكنولوجيا يف ليسوتو  

                                                                                                 ديربيتــسيون غربميكاييــل، وزيــر االتــصال وتكنولوجيــا املعلومــات بإثيوبيــا؛ وويــين ماغــاغوال،   
                                          ويف اجللـسة ذاهتـا، أدىل ممثـل االحتـاد             .                                                      يرة املعلومات واالتـصاالت والتكنولوجيـا بـسوازيلند         وز

   .                 الروسي أيضا ببيان
   .                       وأدىل مدير املناقشة ببيان  -    ١٤
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                          اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
                                                                               تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات    

                                      كان معروضا علـى اللجنـة مـشروع                يونيه، /         حزيران  ٧                                يف اجللسة السابعة، املعقودة يف        -   ٥ ١
  ،  “                                                                                       تقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ ومتابعــة نتــائج القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات ”                قــرار بعنــوان 

                                            ، بناء على مـشاورات غـري رمسيـة، وعممـه يف      )   بريو (                                         قدمه الرئيس، ميغيل بالومينو دي ال غاال     
   .         ة غري رمسية   ورق
ــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى       -    ١٦                                                                                                     وقــدم رئــيس اللجنــة توضــيحا فيمــا يتعلــق باآلثــار املترتب

   .            مشروع القرار
                                                                                     وأقــرت اللجنــة مــشروع القــرار وأوصــت اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاده     -    ١٧

    ).                      ألف، مشروع القرار األول                        انظر الفصل األول، الفرع (



E/2013/31
E/CN.16/2013/5

 

13-36900 24 
 

              الفصل الثالث
   :         األولوية ا         وضوعان ذو  امل    

                                                                                                تسخري العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار ألغـراض اسـتدامة املـدن واجملتمعـات احملليـة شـبه                     ) أ (  
        احلضرية

                                                       خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل   ) ب (  
  

                                                                      من جـدول أعماهلـا يف جلـساهتا الثانيـة واخلامـسة والـسادسة               ٣                        نظرت اللجنة يف البند       -    ١٨
ــودة يف   ــسابعة، املعق ــران ٧    و  ٥    و  ٣                         وال ــه  /          حزي ــائق       .    ٢٠١٣        يوني ــا الوث                                      وكــان معروضــا عليه

   :       التالية
                                                                                     تقريــر األمــني العــام عــن تــسخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض            ) أ (  

   ؛ )E/CN.16/2013/2 (                                       استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية 
                                        رنــت ذات النطــاق العــريض مــن أجــل                                           تقريــر األمــني العــام عــن خــدمات اإلنت    ) ب (  

   ؛ )E/CN.16/2013/3 (               جمتمع رقمي شامل 
  )           األونكتـاد  (                                                                                تقرير موجز أعدتـه أمانـة مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                    ) ج (  

                                                                  دورات التـابع للجنـة، الـذي عقـد يف ليمـا، يف الفتـرة                 ال                                         عن اجتماع الفريق الذي ينعقد ما بني        
    ).E/CN.16/2013/CRP.1   (   ٠١٣ ٢      يناير  /             كانون الثاين ٩     إىل  ٧   من 
ــا واللوجــستيات مبــؤمتر األمــم        -    ١٩ ــسة اخلامــسة، عــرض مــدير شــعبة التكنولوجي                                                                                         ويف اجلل

   .                                          املتحدة للتجارة والتنمية تقريرين لألمني العام
                                                                                                وأدلــت ببيــان شــرييل مــالكومل، رئيــسة مديريــة التعلــيم واملــوارد البــشرية، يف الرابطــة       -    ٢٠

    .                                    وعضو اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية                        األمريكية للنهوض بالعلم، 
  

                                                                                         اجتماع املائدة املستديرة الوزاري بشأن تسخري العلم والتكنولوجيا للتـصدي للتحـديات                
         اإلمنائية

                                              يونيـه، عقـدت اللجنـة اجتمـاع مائـدة           /         حزيران  ٣                                       يف اجللسة الثانية للجنة، املعقودة يف         -    ٢١
ــه                                                     مــستديرة بــشأن موضــوع تــسخري العلــم والتكنول   ــا للتــصدي للتحــديات اإلمنائيــة، أدارت                                                  وجي

                                                                                                     شرييل مالكومل، رئيسة مديرية التعليم واملوارد البشرية، يف الرابطة األمريكيـة للنـهوض بـالعلم،               
        بيـدرو     :                                                                                    وعضو اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية، وشارك فيه األشـخاص الــتالية أمسـاؤهم            

                                             ا جبمهوريــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات؛                                                            كريبــسو ألفيــزوري، نائــب وزيــر العلــم والتكنولوجيــ  
ــاملغرب؛ وهنــري      ــر التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي وتكــوين األطــر ب                                                                                                    وحلــسن الــداودي، وزي
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                                                             بــابوي؛ وإيتــا أوكــون باســي إيــوا، وزيــر العلــم        مي                                               دزينوتيــوي، وزيــر العلــم والتكنولوجيــا ز   
                              ببوركينـا فاسـو؛ ورينيـه                                                                              والتكنولوجيا بنيجرييا؛ وغنيسا إيساي كونايت، وزير البحـث العلمـي           

                                                                                                     رامرييس، وزير التعليم العايل والعلم والتكنولوجيا واالبتكار بإكوادور؛ وتيسا فيتارانا، الـوزير            
                                                                                                 األول للشؤون العلمية بسري النكا؛ وويليام كولغـاالزيري، مستـشار وزيـر خارجيـة الواليـات                

ــد      ــدا هانـ ــا؛ وإرلينـ ــم والتكنولوجيـ ــايل العلـ ــة يف جمـ ــدة األمريكيـ ــم                                                                                    املتحـ ــر العلـ ــة وزيـ                                 ال، نائبـ
                                                                                                     والتكنولوجيا بالسلفادور؛ وفورتوناتو دي ال بينيا، وكيل وزارة العلم والتكنولوجيـا بـالفلبني؛             

   .                                                        وجريميايا سوكان، نائب وزير التخطيط القطاعي واإلقليمي بليربيا
                                                                                           وشارك يف املناقـشة التفاعليـة أيـضا ممثلـو كـل مـن مـصر، وعمـان، وزامبيـا، والـصني،              -    ٢٢

   .          ديش، وتونس     وبنغال
   .                                   وقدم مدير اجللسة عرضا موجزا للمناقشة  -    ٢٣
  

                                                                                             حلقة النقاش بشأن موضـوع تـسخري العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار ألغـراض اسـتدامة                     
                                املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية

                                                 يونيه، عقدت اللجنـة حلقـة نقـاش بعنـوان           /         حزيران  ٥                               يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        -    ٢٤
                                                                                              العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض اســتدامة املــدن واجملتمعــات احملليــة شــبه               تــسخري ”

                                                            أوينكــا، مــدير شــعبة الرصــد والبحــوث بربنــامج األمــم -                            ، أدارهــا بــاجني أويــالران  “        احلــضرية
                                               واألسـتاذ يف املركـز املـشترك بـني جامعـة             )                       موئل األمـم املتحـدة     (                             املتحدة للمستوطنات البشرية    

                                                                          معـــة ماســـترخيت للبحـــث والتـــدريب االقتـــصاديني واالجتمـــاعيني بـــشأن                      األمـــم املتحـــدة وجا
   .                    االبتكار والتكنولوجيا

  ُ                                                                                      وقُدمت عروض من كل من مو فوتشون، ممثـل عمـدة شـنغهاي ونائـب األمـني العـام                     -    ٢٥
ــة          ــة الدولي ــيس اجلمعي ــة رئ ــارانغ ســوري، نائب ــيربا ن ــنغهاي، وش ــة ش ــشعبية لبلدي ــة ال                                                                                                           للحكوم

ــاليم؛                                                                       وريــك روبنــسون، املهنــدس املعمــاري التنفيــذي يف منظمــة املــدن                                ملخططــي املــدن واألق
   .      الذكية
                                                                               وأدىل ببيانات ممثلو كل من الفلبني، وبريو، وكوستاريكا، واهلند، والواليـات املتحـدة       -    ٢٦

   .                         األمريكية، ومالطة، واملكسيك
   .                                                   وأدىل كل من املراقب عن كينيا واملراقب عن سرياليون ببيان  -    ٢٧
   .                        الحتاد الدويل لالتصاالت ببيان          وأدىل ممثل ا  -    ٢٨
   .                                                                       ورد أعضاء حلقة النقاش على ما أبدته الوفود من تعليقات وما طرحته من أسئلة  -    ٢٩
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                                                                                         حلقة النقاش بشأن موضوع خـدمات اإلنترنـت ذات النطـاق العـريض مـن أجـل جمتمـع                    
           رقمي شامل

                        لقـة نقـاش بعنـوان                             يونيه، عقدت اللجنة ح    /         حزيران  ٥                                يف اجللسة السادسة، املعقودة يف        -    ٣٠
                          ، أدارها داريل أويـن،      “                                                              خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل          ”

ــة       ــريض، بوكال ــادرة النطــاق الع ــصاالت، يف مب ــا املعلومــات واالت ــشاري تكنولوجي                                                                                                كــبري مست
   .                                      التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

                                           ، مـدير البحـوث واحلوسـبة العلميـة،           ُ                                           وقُدمت عروض من كل من سـريجيو بريتولوتـشي          -     ٣١
                                  يس منظمـــة مدينـــة القـــضارف                                                                           باملنظمـــة األوروبيـــة لألحبـــاث النوويـــة؛ وأمحـــد عيـــسى، رئـــ      

   .        بالسودان         الرقمية،
ــا،        -    ٣٢ ــل، وكوب ــد، والربازي ــة، واهلن ــة الدومينيكي ــو كــل مــن اجلمهوري ــات ممثل                                                                                              وأدىل ببيان

   .       والنمسا
   .                القوميات ببيان                                   وأدىل املراقب عن دولة بوليفيا املتعددة  -    ٣٣
                                                                                                وأدىل ببيــانني ممــثال كــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واالحتــاد      -    ٣٤

   .             الدويل لالتصاالت
                                       العمـــل التجـــاري لـــدعم جمتمـــع  -                                                            وأدىل ببيـــان أيـــضا ممثـــل غرفـــة التجـــارة الدوليـــة    -    ٣٥

   .                             املعلومات، وهي منظمة غري حكومية
                                                                ، أدىل ببيان مدير شعبة التكنولوجيـا واللوجـستيات مبـؤمتر                                    ويف اجللسة السادسة نفسها     -    ٣٦

ــا          ــم والتكنولوجي ــسخري العل ــة بت ــة املعني ــة اللجن ــيس أمان ــة ورئ ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي                                                                                                               األم
   .             ألغراض التنمية

           للمجلـس      ٢٠١٣                                                                     وقدم رئيس اللجنة عرضـا عـن االسـتعراض الـوزاري الـسنوي لعـام            -    ٣٧
                                                             العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار واإلمكانيــات الثقافيــة يف                                    االقتــصادي واالجتمــاعي بــشأن دور 

   .                                                  تعزيز التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ــا،       -    ٣٨ ــبني، وكينيـ ــة، والفلـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــن الواليـ ــل مـ ــو كـ ــات ممثلـ                                                                                                  وأدىل ببيانـ

   .          وكوستاريكا
                                      ة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف                                                                  وأدىل ببيان املمثل الدائم للواليات املتحـدة األمريكيـ          -    ٣٩

   .    جنيف
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                          اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
                                       تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    

                                              يونيه، كان معروضا علـى اللجنـة مـشروع          /         حزيران  ٧                                يف اجللسة السابعة، املعقودة يف        -    ٤٠
                  يغيـل بـالومينو                  مـن الـرئيس م          ، مقدم “                                     تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ”             قرار عنوانه  
ُ             ، بناء على مشاورات غري رمسية، وُعمم باللغة اإل )   بريو (         دي ال غاال     .           نكليزية فقط                             

   .                                                                    وأبلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مشروع القرار آثار يف امليزانية الربناجمية  -    ٤١
                                                                                                وقبل اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيـانني ممـثال كـل مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة                     -    ٤٢
   .    فلبني   وال
                                                                                     واعتمدت اللجنة مشروع القرار وأوصـت اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي باعتمـاده                -    ٤٣

    ).                       ألف، مشروع القرار الثاين             األول، الفرع            انظر الفصل (
  

                           مشروع مقرر مقدم من الرئيس    
                                             يونيه، قررت اللجنة، بناء علـى اقتـراح مـن     /         حزيران  ٧                      السابعة، املعقودة يف           اجللسة     يف    -    ٤٤

    ):   ١٠١ /  ١٦           جيم، املقرر          ، الفرع ١            انظر الفصل (                               أن حتيط علما بالوثيقتني التاليتني         الرئيس، 
                                                                                     تقريــر األمــني العــام عــن تــسخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض            ) أ (  

   ؛ )E/CN.16/2013/2 (                                       استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية 
                           نطــاق العــريض مــن أجــل                                                      تقريــر األمــني العــام عــن خــدمات اإلنترنــت ذات ال    ) ب (  

    ).E/CN.16/2013/3 (               جمتمع رقمي شامل 
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              الفصل الرابع
                                                                               عــرض التقـــارير املتعلقـــة باستعراضـــات سياســـات العلـــم والتكنولوجيـــا      

          واالبتكار
ــة يف البنـــد    -    ٤٥ ــودة يف    ٤                              نظـــرت اللجنـ ــة، املعقـ ــا يف جلـــستها الرابعـ                                                                  مـــن جـــدول أعماهلـ
                                               يل أدىل به ممثل أمانة مؤمتر األمـم املتحـدة                                     ، واستمعت إىل بيان استهال        ٢٠١٣       يونيه   /      حزيران  ٤

    ).        األونكتاد (                 للتجارة والتنمية 
  

                                                                      عرض استعراض اجلمهورية الدومينيكية لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار    
   .                                                     أدىل ممثل أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ببيان  -    ٤٦
                                              ، وزيرة التعليم العايل والعلـم والتكنولوجيـا                                            وأدلت ببيان ليجيا أمادا ميلو دي كاردونا    -    ٤٧

   .                      يف اجلمهورية الدومينيكية
                                                                                           وأدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن الــسلفادور، واملكــسيك، وبــريو، وعمــان، وفرنــسا،           -    ٤٨

                                                                                                وبربــادوس، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكولومبيــا، وليــسوتو، واهلنــد، والــصني، وكينيــا، 
   .      ومالطة
ــي   -    ٤٩ ــرة التعل ــا                        وردت وزي ــم والتكنولوجي ــى                                     م العــايل والعل ــة عل ــة الدومينيكي                                   يف اجلمهوري
   .                                          أبدته الوفود من تعليقات وما طرحته من أسئلة   ما
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             الفصل اخلامس
                                                           انتخاب الرئيس وسائر أعضاء املكتب للدورة السابعة عشرة للجنة    

                                     جلـــستها الـــسابعة، املعقـــودة يف                            مـــن جـــدول أعماهلـــا يف ٥                             نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد   -    ٥٠
   .    ٢٠١٣      يونيه  /      حزيران  ٧
   :                                                                      وانتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورهتا السابعة عشرة  -    ٥١

   :      الرئيس  
   )                       الواليات املتحدة األمريكية (              أندرو رينولدز     
   :           نواب الرئيس  
   )        الكامريون (                 بيري بييت يب إسام -    جان     
   )                       اململكة العربية السعودية (           ماجد املزيد     
   )       هنغاريا (    جور        بيتر ما    
   )         كوستاريكا (              الكساندر مورا     

   .                                      وأجلت اللجنة انتخاب مقرر الدورة املقبلة  -    ٥٢
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              الفصل السادس
                                                      جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة ووثائقها    

                                                               مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلـــستها الـــسابعة، املعقـــودة يف  ٦                             نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد   -    ٥٣
                                                                  كــان معروضــا عليهــا ورقــة غــري رمسيــة تتــضمن مــشروع جــدول   و  .     ٢٠١٣        يونيــه  /        حزيــران  ٧

   .                                         األعمال املؤقت لدورهتا السابعة عشرة ووثائقها
                                                                                      واعتمدت جدول األعمال املؤقت لدورهتا الـسابعة عـشرة ووثـائق الـدورة، وأوصـت                 -    ٥٤

    ).            ل، الفرع باء   األو            انظر الفصل (                                  اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتمادمها 
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              الفصل السابع
                                           اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة عشرة    

                        ، كـان معروضـا علـى         ٢٠١٣         يونيـه    /           حزيـران   ٧                                         يف اجللسة السابعة للجنة، املعقـودة يف          -    ٥٥
    ).E/CN.16/2013/L.1 (                                           اللجنة مشروع التقرير عن دورهتا السادسة عشرة 

   .             مشروع التقرير  )       ليسوتو (                    وعرض املقرر موشي كاو   -    ٥٦
                                                                      ، اعتمــدت اللجنــة مــشروع التقريــر عــن دورهتــا الــسادسة عــشرة                     ويف اجللــسة نفــسها  -    ٥٧

   .                      وعهدت إىل املقرر بإكماله
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              الفصل الثامن
              تنظيم الدورة    

                     افتتاح الدورة ومدهتا  -    ألف   
                                                                                                   عقدت اللجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة دورهتـا الـسادسة                     -    ٥٨

ــم املتحــدة يف جنيــف يف ا    ــرة مــن                                                 عــشرة يف مكتــب األم ــران ٧     إىل  ٣              لفت ــه  /          حزي   .     ٢٠١٣        يوني
     ).                   من األوىل إىل السابعة (                       وعقدت اللجنة سبع جلسات 

   .              الذي أدىل ببيان  )    بريو (                                                    وافتتح الدورة رئيس اللجنة ميغيل بالومينو دي ال غاال   -    ٥٩
                                             يونيه، أدىل األمـني العـام ملـؤمتر األمـم           /         حزيران  ٣                                    ويف اجللسة األوىل أيضا، املعقودة يف         -    ٦٠
   .                            ملتحدة للتجارة والتنمية ببيان ا

                      محـدون تـوري، األمـني      :                                                          ويف اجللسة نفسها، أدىل األشخاص التاليـة أمسـاؤهم ببيانـات       -    ٦١
                                                        ديــتري هــوير، املــدير العــام للمنظمــة األوروبيــة   -                                            العــام لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت؛ ورولــف  

                   يــة لــدعم جمتمــع                                                                               للبحــوث النوويــة؛ وجوزيــف اهلــادف، نائــب رئــيس مبــادرة األعمــال التجار  
ــواة        ــدير التنفيــذي ملعهــد ن ــسو، امل ــة؛ وكــارلوس أفون ــة التجــارة الدولي ــة لغرف                                                                                                              املعلومــات التابع

   .                                  البحوث والدراسات والتدريب بالربازيل
  

       احلضور  -     باء  
ــو    -    ٦٢ ــدورة ممثل ــة   ٤١                       حــضر ال ــة عــضوا باللجن ــدول      .                          دول ــون عــن ال ــضا مراقب                                        وحــضر أي

                                                       لــون عــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، وممثلــون                                       األعــضاء األخــرى بــاألمم املتحــدة، وممث
                                                                                              للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، وممثلــون للمجتمــع املــدين وكيانــات 

   .E/CN.16/2013/INF/1                                      وترد قائمة املشاركني يف الدورة يف الوثيقة    .               األعمال التجارية
  

                    انتخاب أعضاء املكتب  -     جيم  
                                                                        تخبت بالتزكية، يف اجللسة الـسابعة مـن دورهتـا الـسادسة عـشرة،                                    كانت اللجنة قد ان     -    ٦٣

     :                                              ، أعضاء مكتب دورهتا السابعة عشرة التالية أمساؤهم    ٢٠١٣      يونيه  /        حزيران ٧          املعقودة يف 
   :      الرئيس  
   )                       الواليات املتحدة األمريكية (              أندرو رينولدز     
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   :           نواب الرئيس  
   )                       اململكة العربية السعودية (           ماجد املزيد     
   )        الكامريون (               بيري بييت يب إسام   -    جان     
   )       هنغاريا (           بيتر ماجور     
   )         كوستاريكا (              الكساندر مورا     

ــودة يف     -    ٦٤ ــستها األوىل، املعق ــة، يف جل ــت اللجن ــران ٣                                                   وانتخب ــه، موشــي كــاو    /          حزي                         يوني
                     مل يعــد باســتطاعتها   )         ليــسوتو (                                                             نائبــا لــرئيس اللجنــة، مبــا أن ثــاتو رجيينــا موسيــسيلي    )         ليــسوتو (

                                                                             ويف اجللسة نفسها، عينت اللجنة السيد كاو ليعمل بصفته مقـررا للـدورة               .  ة                 العمل بتلك الصف  
    .                   السادسة عشرة للجنة

  
                           جدول األعمال وتنظيم الدورة  -    دال   

                                    ، وعقـب بيـانني أدىل بـه كـل              ٢٠١٣         يونيـه    /           حزيـران   ٣                               يف اجللسة األوىل، املعقـودة يف         -    ٦٥
                               ؤقــت للــدورة وأقــرت تنظــيم                                                                   مــن ممثــل كوبــا وزمبــابوي، اعتمــدت اللجنــة جــدول األعمــال امل

   :                     وفيما يلي جدول األعمال  . E/CN.16/2013/1                                   أعماهلا، على النحو الوارد يف الوثيقة 
   .                                     إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -   ١  
                                                                                         التقــدم احملــرز يف تنفيــذ ومتابعــة نتــائج القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات علــى      -   ٢  

   .                       الصعيدين اإلقليمي والدويل
   :                   ملوضوعان ذوا األولوية ا  -   ٣  
ــدن      ) أ (     ــتدامة املـ ــار ألغـــراض اسـ ــا واالبتكـ ــم والتكنولوجيـ                                                                            تـــسخري العلـ

                            واجملتمعات احمللية شبه احلضرية؛
ــدمات اإلنترنــــت ذات     ) ب (     ــن أجــــل جمتمــــع                                خــ ــاق العــــريض مــ                                                   النطــ

   .    شامل     رقمي
ــا        -   ٤   ــم والتكنولوجي ــة للعل ــسياسة العام ــة باستعراضــات ال ــارير املتعلق                                                                                        عــرض التق

   .     بتكار   واال
   .                                                         انتخاب الرئيس وسائر أعضاء املكتب للدورة السابعة عشرة للجنة  -   ٥  
   .                                                    جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجنة ووثائقها  -   ٦  
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   .                                         اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة عشرة  -   ٧  
         ورقـة                                                                                     ويف اجللسة نفـسها، أقـرت اللجنـة تنظـيم األعمـال املقتـرح، بـصيغته الـواردة يف            -    ٦٦

ُ     غري رمسية ُعممت     .           نكليزية فقط         باللغة اإل        
  

         الوثائق  -   هاء  
ــة يف     -    ٦٧ ــة علـــى اللجنـ ــة الوثـــائق املعروضـ ــا الـــسادسة عـــشرة يف مرفـــق                                                             تـــرد قائمـ                                        دورهتـ
   .       الوثيقة    هذه
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       املرفق
                                                       قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السادسة عشرة    

  
 رمز الوثيقة

ــد جــدول   بن
 قة أو وصفهاعنوان الوثي األعمال

E/CN.6/2013/1 جدول األعمال املؤقت املشروح واجلدول الزمين وتنظيم األعمال  ١ 

A/68/65-E/2013/11  تقرير األمني العام عـن التقـدم امل حـرز يف تنفيـذ ومتابعـة نتـائج القمـة  ٢                               ُ                             
 العاملية جملتمع املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل

E/CN.6/2013/2 ــار )أ ( ٣ ــا واالبتكـ تقريـــر األمـــني العـــام عـــن تـــسخري العلـــم والتكنولوجيـ
 ألغراض استدامة املدن واجملتمعات احمللية شبه احلضرية 

E/CN.6/2013/3 تقرير األمني العام عن خـدمات اإلنترنـت ذات النطـاق العـريض مـن )ب ( ٣
 أجل جمتمع رقمي شامل

E/CN.16/2013/L.1 ا السادسة عشرةمشروع تقرير اللجنة عن دورهت  ٧ 

E/CN.16/2013/CRP.1 ــة  ٣    و  ٢ ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــة م ــه أمان ــوجز أعدت ــر م تقري
 التـابع         الـدورات عن اجتماع الفريق الذي ينعقد مـا بـني    ) األونكتاد(

ينـاير/ كانون الثاين ٩ إىل  ٧للجنة، الذي عقد يف ليما، يف الفترة من     
٢٠١٣      

E/CN.16/2013/INF/1  ائمة املشاركنيق 
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