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  رئيس فريق العمل التابع للمجلس
 واملعين بالقمة العاملية تمع املعلومات

  تقرير عن النتائج الرئيسية اليت توصل إليها فريق العمل
  2007عين بالقمة العاملية تمع املعلومات منذ دورة الس عام امل

  

  ملخص

يلخص هذا التقرير النتائج الرئيسية اليت توصل إليها فريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع 
 ملؤمتر املندوبني املفوضني يف 102 و140، متاشياً مع القرارين 2007املعلومات منذ دورة الس عام 

  .1282 رقم 2007 وقرار الس عام 2006 عام

  اإلجراء املطلوب

دعا الس فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية تمع املعلومات إىل تسهيل إسهامات 
األعضاء وتوجيهام بشأن تنفيذ االحتاد لنواتج القمة ذات الصلة وإعداد مقترحات للمجلس قد 

ومتشياً مع القرار . حتاد من االضطالع بدوره يف بناء جمتمع املعلوماتتكون ضرورية لتمكني اال
 جيري تقدمي االقتراحات املتعلقة بدور االحتاد يف 2006 ملؤمتر املندوبني املفوضني يف عام 102

.  املذكورموضوعات السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنترنت إىل الس عن طريق فريق العمل
  .هة إىل الس ليأخذ علماً بالتقرير ويتخذ التدابري املناسبةوالدعوة موج

  املراجع

  .1282 رقم 2007؛ وقرار الس عام )2006أنطاليا،  (102والقرار ) 2006أنطاليا،  (140القرار 

  

  مقدمة  1

 دورة تمع املعلومات منذالنتائج الرئيسية اليت توصل إليها فريق العمل املعين بالقمة العاملية  هذه الوثيقة تتناول  1.1
26 و25 يومي، واجتماعه الثاين 2008 يناير 28 و25ويف أثناء هذه الفترة، عقد الفريق اجتماعه األول يف . 2007لس ا 

 موقع يف هذه االجتماعات، مبا فيها احملاضر املوجزة، النامجة عنوتتوفر الوثائق والتقارير . ، وكالمها يف جنيف2008سبتمرب 
  .wsis-wg/int.itu.www:  العمل على شبكة الويبفريق

  :الذي طلب من فريق العمل) 2006أنطاليا، ( ملؤمتر املندوبني املفوضني 140 مع القرار متاشياًوجرت أعمال فريق العمل   2.1

  

 2008لـس ا
  2008  نوفمرب12-21 جنيف، 

  

  

 C08/50-Aثيقـة ولا
 2008 أكتوبر 15

  PL 1.1بند جدول األعمال 

 باإلنكليزية: األصل
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  د لنواتج القمة ذات الصلة؛تسهيل إسهامات األعضاء وتوجيهام بشأن تنفيذ االحتا  ’1‘
القرار . إعداد مقترحات للمجلس قد تكون ضرورية لتمكني االحتاد من االضطالع بدوره يف بناء جمتمع املعلومات  ’2‘

  )2006أنطاليا، ( 140
يذ فيما يتعلق بتنفالقطاعات  لالحتاد ومكاتب األمني العامودعي الفريق أيضاً إىل دراسة ومناقشة خمتلف أنشطة   3.1

 ).2006أنطاليا، ( ملؤمتر املندوبني املفوضني 102القرار 

أن يواصل فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية ) 1282القرار  (2007  عاملساعالوة على ذلك، قرر   4.1
  . مع فتح باب العضوية فيه أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعاتتصاصات املنقحةباالختمع املعلومات أعماله 

  ).االحتاد الروسي(وقد رأس الفريق األستاذ الدكتور فالدميري مينكني   5.1

  القمة العاملية تمع املعلوماتيف تنفيذ ومتابعة نواتج أنشطة االحتاد   2

  :قُدمت تقارير معلومات بشأن  1.2

 تنفيذ ومتابعة نواتج عرض مكتب تقييس االتصاالت: مدير مكتب تقييس االتصاالت: WSIS-WG-3/12الوثيقة   2.11.
ويتمم هذا التقرير تقارير سابقة قُدمت إىل فريق العمل املعين . االتصاالتالقمة العاملية تمع املعلومات ضمن قطاع تقييس 

يونيو يف ) WSIS-WG-7/11(بالقمة العاملية تمع املعلومات، وخاصة التقرير عن االجتماع احلادي عشر لفريق العمل 
، كما تضم معلومات إضافية بشأن 5 وجيم2وتلقي الوثيقة الضوء على النتائج األساسية املتصلة خبطي العمل جيم. 2007

سيما خبصوص التقييس وورش العمل واألنشطة األخرى املتصلة بسد الفجوة   ال9 وجيم8 وجيم3خطوط العمل جيم
تعددة ونوعية اخلدمة والطوارئ وقابلية النفاذ واألنشطة الناشئة يف التقييسية وشبكات اجليل التايل واألمن والوسائط امل

ويف لندن، اململكة ) 2008 أبريل 15-16( اليابان ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغير املناخ، مبا فيها الندوتني يف كيوتو
  .املناختغري معين باللتني أفضتا إىل إنشاء فريق متخصص ) 2008 يونيو 17-18(املتحدة 

، قدمت أمانة مكتب تقييس االتصاالت معلومات عن نتائج عمل الفريق لى طلب فريق العمل املعين بالقمةوبناًء ع  2.1.2
وأبلغت احلضور بأن إعادة هيكلة قطاع تقييس االتصاالت ستكون أحد ) WSIS-WG-12-71(املتخصص يف إدارة اهلوية 

ن مزيداً من املعلومات بشأن ندوات وجونس. وقدم السيد م.  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت يفاملواضيع مدار البحث
  .TSB 189ملعممة  الرسالة ايفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغير املناخ وهي واردة خبصوص االحتاد 

كتب تقريراً عن تسهيل خط العمل املعرض موظفو : مدير مكتب تنمية االتصاالت: WSIS-WG-12-4الوثيقة   2.13.
 أي منذ آخر اجتماع للفريق 2007 منذ أبريل اليت جرتاألنشطة  يتناول املنبثق عن القمة العاملية تمع املعلومات، وهو 2جيم

ويف إطار مجلة األنشطة املتصلة بالقمة العاملية تمع املعلومات، نظم قطاع تنمية االتصاالت، . االستشاري لتنمية االتصاالت
 لبحث سبل تسهيل خطوط 2007و  ماي16 اجتماعاً مشتركاً يف جنيف بتاريخ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،بالتعاون مع 
 أنشطة التآزروكان أحد أهداف االجتماع تشجيع .  املنبثقة عن القمة العاملية تمع املعلومات6 وجيم4 وجيم2العمل جيم

وبنتيجة املناقشات، أعاد االجتماع .  وبناء القدراتالتمكينيةبني خطوط العمل الثالثة والتركيز على البنية التحتية والبيئات 
تأكيد استعداد املشاركني اللتزام التوجهات املتفق عليها لإلطار العام للتسهيل، ال سيما من حيث تسهيل تنفيذ مبادرات 

  .واسعة النطاق وباقية األثر وتطوير أنشطة ذات مواضيع ختصصية

يف متابعة وتنفيذ قطاع الكتب تقريراً عن إسهامات املعرض : مدير مكتب تنمية االتصاالت: WSIS-WG-12-8الوثيقة   2.14.
كتب قد قررت تشكيل فريق تنسيق معين بالقمة برئاسة نائب مدير املوكانت جلنة إدارة . القمة العاملية تمع املعلوماتنواتج 

ومنذ آخر .  صلة بالقمةهلاألنشطة اليت تضطلع باكتب املا الفريق ممثلني من كل شعب ويضم هذ. كتب سعياً إلقامة تنسيق فعالامل
 صلة بالتسهيل هلاقطاع تدابري عدة، عرب برامج ومشاريع، ال، اختذ 2007اجتماع للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف أبريل 

 3 وجيم1 صلة خبطوط العمل جيمهلاقمة العاملية وأنشطة  املنبثق عن ال2ويشمل ذلك خط العمل جيم. والتنفيذ اخلاصني بالقمة
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 وقتالطوارئ واإلغائة حاالت  ومبادرة توصيل العامل وخدمات االتصاالت يف 11 وجيم8 وجيم7 وجيم6 وجيم5 وجيم4وجيم
وجهت عناية و.  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحالقمة وقصص جنامنجزات الكوارث، وقياس تطور جمتمع املعلومات، وتقييم 

  .WG-WSIS-12-6 والوثيقة  WG-WSIS-12-5أعضاء الوفود أثناء العرض إىل وثيقيت معلومات إضافيتني، أي الوثيقة 

 توصيل العامل، تتناول الوثيقة سلسلة ءاتلقاسلسلة : مدير مكتب تنمية االتصاالت: WSIS-WG-12-5لوثيقة ا  2.15.
 توصيل العامل املزمع تنظيمها يف خمتلف أرجاء العامل على مدى السنوات املقبلة دف حشد املوارد والشركاء ليكونوا لقاءات

نمية االتصاالت، ال سيما  املؤمتر العاملي لت الدوحة املنبثقة عنعوناً يف تنفيذ التزامات القمة العاملية تمع املعلومات وخطة عمل
 30 إىل 29 يومي، وقد أقيمت يف كيغايل، رواندا اللقاءات باكورة هذه إفريقياوكانت قمة توصيل . املبادرات اإلقليمية منها

 43مندوبو  إفريقيا من حضرهاو.  بلداً بينهم ستة رؤساء دول وحكومات54 مشاركاً من 1036 حنو ضمت و2007أكتوبر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل جانب  من رواد  شركة20كما شارك حنو . الوزراءلى مستوى  ع23منهم بلداً 

  .مصارف تنمية ومنظمات دولية وأصحاب مصلحة آخرين

تعرض   وهي الطوارئ،حاالتأنشطة االتصاالت يف  :مدير مكتب تنمية االتصاالت: WSIS-WG-12-6لوثيقة ا  2.16.
 من برنامج عمل تونس 91قطاع ذات الصلة بالوثائق اليت خرجت ا القمة العاملية تمع املعلومات، وحتديداً الفقرة الأنشطة 

املساعدة وتقدمي  الكوارث وقتوتتناول الوثيقة أيضاً اإلغاثة . للقمة العاملية تمع املعلومات)) ج (20 (7وخط العمل جيم
 للجنة الدراسات التابعة لقطاع 2/22ن واألنشطة اإلقليمية واملسامهات يف األنشطة املنظمة يف اخلارج واملسألة لبلداإىل ااملباشرة 

يف إدارة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/املنتدى العاملي بشأن االستخدام الفعال لالتصاالتتنمية االتصاالت فضالً عن 
فريق اتصاالت ، يرأس نائب األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت 2007ع عام ومنذ مطل. إنقاذ األرواح: التصدي للكوارث

ومن وجهة النظر التشغيلية يقوم ممثل . قطاعات االحتاد الثالثةالذي يضم ممثلني عن ) IETT(الطوارئ املشترك بني القطاعات 
  .والً عن األنشطة اليت تقع يف حدود واليتهقطاع التنمية بتنسيق األعمال مع القطاعني اآلخرين ولكن يبقى كل قطاع مسؤ

ض مكتب عر: متابعة القمة العاملية تمع املعلومات ضمن قطاع االتصاالت الراديوية: WSIS-WG-12-7الوثيقة   2.17.
 ضمن 6 وجيم5 وجيم2 يصف احلالة الراهنة ويقدم حملة عامة عن األنشطة املتصلة خبطوط العمل جيم مرحلياًتقريراً القطاع

  .قطاع االتصاالت الراديوية 

 تقرير ، رئيس فريق مهام القمة العاملية تمع املعلومات، بصفةجاو. هعرض السيد : WSIS-WG-12-15الوثيقة   2.18.
  . القمة، وذلك ألخذ العلم به فقطيفاألمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ مسامهات االحتاد الدويل لالتصاالت 

 صلة بالقمة العاملية هلا معلومات بشأن جمموعة أنشطة حتادلال عرضت األمانة العامة: WSIS-WG-12-10الوثيقة   2.19.
  . طلب االجتماع احلادي عشر لفريق العمل املعين بالقمةبناًء علىتمع املعلومات ألخذ العلم ا فقط، وذلك 

منسقي االحتاد املعنيني خبطوط عمل القمة العاملية ألخذ لالحتاد قدمت األمانة العامة : WSIS-WG-12-11الوثيقة   2.110.
  .يق العمل املعين بالقمة طلب االجتماع احلادي عشر لفربناًء علىالعلم فقط، وذلك 

وخلص التقرير .  للقمة5 تقرير اجتماع خط العمل جيم لالحتادعرضت األمانة العامة: WSIS-WG-3/13الوثيقة   2.111.
لسات الست عن اجلوقدم أيضاً حملة عامة ) 2008 مايو 22-23( يومي االجتماع طوالناقشات اليت جرت العروض وامل

كما سلط الضوء على بعض املقترحات الرامية إلحراز .  اجللساتمديريوعروض املتكلمني وأعضاء جمموعات املناقشة و
  . للقمة5تقدم باجتاه حتقيق أهداف خط العمل جيم

إذ جرى . ليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلوماتالالحتاد  قدمت األمانة العامة: WSIS-WG-5/13الوثيقة   2.112.
املعلومات  الحتاد اخلاصة باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمعوقدمت جائزة ا. فريقيااالحتاد إل  أثناء تليكوماالحتفال يف القاهرة

املعلومات  نظام -دايزي كونسورتيوم ومؤسسة  ، السيدة سوزان مبارك، السيدة األوىل ملصر:إىل ثالثة فائزين مرموقني
إليضاح كان االحتفال مناسبة و . املناصرة الدولية املعروفة لقضايا قابلية النفاذالسيدة أندريا ساكسو ، القابلة للنفاذالرقمية
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ليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع اأما موضوع .  وإللقاء الضوء على مشاريع وأنشطة االحتادالتكيفية التكنولوجيات استعمال
 .يه من أجل املوافقة عل2008  يف دورةلساوسيرفع إىل . "محاية األطفال يف الفضاء السيرباين" يف العام القادم فهو املعلومات

االجتماع التشاوري الثالث جلهات تسهيل خطوط عمل لالحتاد قدمت األمانة العامة : WSIS-WG-6/13الوثيقة   2.113.
حتاد والسيدة جاو نائب األمني العام لال. هلسيد ا االجتماع وشارك يف رئاسة ).2008 مايو 23(القمة العاملية تمع املعلومات 

برنامج  والسيدة راضيكا الل من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة مديرة شعبة جمتمع املعلومات يف نيسبتمرييام 
جهات التسهيل وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن  وكانت الغاية من االجتماع تبادل املعلومات بني. األمم املتحدة اإلمنائي

  .تسهيل إجناز خطوط العمل وحتسني طرائق التبليغ والوقوف على سبل حتسني عملية تسهيل إجناز خطوط العمل

مشروع تقرير عن االجتماع التشاوري املفتوح بشأن لالحتاد قدمت األمانة العامة : WSIS-WG-7/13الوثيقة   2.114.
وكانت الغاية من االجتماع ). 2008 سبتمرب 15( ذات الصلة بالقمة العاملية تمع املعلومات 2009جمموعة أنشطة عام 

 ومت االتفاق على.  تسهيل إجناز خطوط العملوالوقوف على سبل حتسني عملية 2007 األنشطة والنتائج منذ مايو استعراض
  :عدة نقاط أثناء النقاش، وبينها

   يف جنيف؛2009ذات الصلة بالقمة يف مايو ستقام اموعة التالية من األنشطة   •
  احلاجة حلصر جمموعة األنشطة ضمن أسبوع واحد؛  •
   تغيري تسمية جمموعة األنشطة؛ضرورة  •
  . األنشطةعنالويب من أجل التبليغ  إقامة منصة على شبكة ضرورة  •

  .2008 سبتمرب 15 أيضاً مواصلة النقاش يف اجتماع تشاوري مفتوح يعقد يف وتقرر

 ذات جمموعة األنشطةمها من خالل املسامهات اليت قدلالحتاد عرضت األمانة العامة : WSIS-WG-8/13الوثيقة   2.115.
  .ألخذ العلم ا فقط) 2008 مايو 13-23(الصلة بالقمة 

تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع ألمانة العامة أنشطة االحتاد يف سياق عرضت ا: WSIS-WG-10/13الوثيقة   2.116.
 املوقد التمس فريق العمل املعين بالقمة من فريق مهام القمة دمج خمتلف التقارير القطاعية ضمن هذا التقرير . املعلومات
يذ نواتج القمة ومتابعتها، وعن النتائج احملققة تنفأنشطة االحتاد بشأن إذ من شأن ذلك أن يقدم حملة عامة أفضل عن . املوجز

 والنصف األول من 2007 من هذه الوثيقة حملة عامة عن األنشطة اليت اضطلع ا االحتاد يف عام 2ويعرض القسم . حىت اآلن
  .ا القمة فهو يسلط الضوء على تنفيذ النتائج األخرى اليت خرجت 3أما القسم . تنفيذ نواتج القمةيف سياق  2008عام 

 وضمن اختصاصه، يف تنفيذ عدد من 2ويستمر االحتاد الدويل لالتصاالت، بصفته جهة التسهيل خلط العمل جيم  17.1.2
 املؤلفة من املكونات 2 خط العمل جيمتنفيذاألنشطة املتصلة بتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، ومبتابعة خطة 

  :الستة التالية
  الترويج الستراتيجيات وطنية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  1
  املواءمة بني سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف األقاليم؛  2
  تطوير مبادرات إقليمية وأخرى وطنية واسعة النطاق؛  3
  ا املعلومات واالتصاالت؛إطالق مبادرات عاملية بشأن مواضيع ختصصية يف البنية التحتية لتكنولوجي  4
   منصة متويل افتراضية؛إقامة  5
  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتطورأدوات لتقييم نشر   6

 وبناًء على طلب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قبل االحتاد الدويل 3 وجيم2ونظراً لتضافر عوامل التآزر بني خطي العمل جيم
 املنبثق عن القمة العاملية تمع املعلومات وملدة عام واحد 6 تسهيل خط العمل جيملالتصاالت أن ينهض بدور قيادي يف
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، واألمر املنوط بالس لينظر فيما إذا كان على االحتاد أن يواصل االضطالع بدور قيادي يف تسهيل 2008اعتباراً من مايو 
  . مستقبالً أم ال6خط العمل جيم

   القمة تقييمأحدث مرحلة يف  3

تقييم القمة العاملية تمع املعلومات منذ أن خرجت عملية عن مرحلية قام مكتب تنمية االتصاالت بوضع تقارير   1.3
وقدرا التفاعلية أدخلت عليها أداة التقييم هذه املتيسرة للعموم ورغبةً يف تعزيز وظائف . 2004إىل حيز الوجود يف أكتوبر 
وجرت . دلت معمارية قاعدة البيانات لتسريع استجابة السطح البيين للبحث إذ ع.2008 و2007عدة حتسينات يف عامي 

وحتسن مستوى التفاعلية بفضل السماح ألصحاب املصلحة ). URL( كل الوصالت اإللكترونية الترابطية  وحتديثمراجعة
البيين لقاعدة بيانات التقييم  السطح حتميلوأخرياً ميكن جلميع أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة . بتحديث مدخالم مباشرة

 فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلوماتوبناًء على طلب . يف شبكة الويب مباشرةً على املوقع اخلاص م يف شبكة الويب
)UNGIS( اتفريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومأنشطة أعضاء عن ، أعد السطح البيين املصمم خصيصاً ليقدم حملة عامة 

وحالياً يعمل فريق تقييم القمة عن كثب مع شركة مايكروسوفت ليتيح عرضاً مرئياً لبيانات التقييم ضمن . اليت تتعلق بالقمة
  .Global Viewبرنامج 

وكانت الغاية منه موافاة أصحاب . 2008، نشر التقرير عن تقييم القمة العاملية تمع املعلومات لعام 2008ويف مايو   2.3
حة بآخر املستجدات يف األنشطة اليت تضطلع ا حكومات ومنظمات أخرى بشأن حتقيق أهداف القمة ومراميها يف املصل

وجاء التقرير تتمة لسلسلة تقارير تقييم القمة العاملية تمع . 2008 إىل منتصف عام 2005الفترة املمتدة من اية عام 
  .2005فمرب املعلومات اليت أطلقت رمسياً إبان القمة يف نو

 لتسليط الضوء على التقدم 2007 املبادرة اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام ويف أعقابباإلضافة لذلك،   3.3
 حالة تطور االستراتيجيات اخلاصة وبيان ،احلاصل يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات على املستوى الوطين

وعالوة . إفريقيا بلداً 51 االحتاد حتديثاً للمعلومات يركز خاصةً على  أعد،التصاالت يف العامل بأسرهبتكنولوجيا املعلومات وا
 الوصلة ة بواسطاوميكن زيار. 2008، أُعدت بوابة جديدة وأُطلقت يف شهر مايو وألغراض هذه املبادرةعلى ذلك، 
  .هنا اإللكترونية

مقترحات إىل االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية املتصلة   4
  )102القرار (باإلنترنت وبإدارة موارد اإلنترنت، مبا يف ذلك إدارة أمساء امليادين والعناوين 

مل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات، عرض الوفد الفرنسي مسامهته بشأن فريق العيف االجتماع الثاين عشر ل  1.4
شكيل فريق مكرس واقترح ت). WSIS-WG-12-9" ( يعىن بشؤون اإلنترنت لالحتاد الدويل لالتصاالتإنشاء فريق تابع"

االحتاد ذات فريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات ليساعد يف تنسيق أنشطة االحتاد أو ضمن لقضايا اإلنترنت ضمن 
 مع املنظمات وتفاعله من كفاءة االحتاد يف ترشيد أنشطته  أيضاً يعززنت وذلك ضمن اختصاصه، ولعلهبقضايا اإلنترالصلة 
  . بكفاءة أكرب مجيع أصحاب املصلحة املهتمني ذه القضاياله جيتذب أيضاًولع. األخرى

وقد . الفريق الفرعي املخصص) فرنسا(وبعد أخذ مجيع اآلراء يف االعتبار، اتفق على أن يرأس السيد بونوا بالري   2.4
 إىل الساعة 0900 من الساعة 2008 يناير 28 ويف 1600 إىل الساعة 1400 من الساعة 2008 يناير 25 الفريق يف  هذااجتمع
  .1200 إىل الساعة 0900 من الساعة 2008  سبتمرب26 ويف 1100

  :وجاءت نتائج املناقشات ضمن الفريق الفرعي املخصص كما يلي  3.4

  :منتدى إدارة اإلنترنتاجتماعات املناقشات بشأن   1.3.4
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سجاماً مع املالحظات اليت أبديت، اقترح التقدم إىل الس بعد املناقشات اليت أجراها الفريق الفرعي املخصص، وان  1.1.3.4
  :بالنقاط التالية كي ينظر فيها بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف منتدى إدارة اإلنترنت

اً بالقيام بدوره يف شؤون اإلنترنت وبالتنسيق الشامل لألنشطة يف خمتلف ااالت، تبعمكلّف الحتاد الدويل لالتصاالت ا  •
 .2007 يف عام 1282وقرار الس ) مثالً 140، 133، 130، 102، 101، 71(لقرارات مؤمتر املندوبني املفوضني ذات الصلة 

بغية ضمان حضور أنشط يف املبادرات واملؤمترات واملشاريع ذات الصلة بسياسة وإدارة اإلنترنت، تبعاً ملقررات   •
  :ف التالية املقترحةالس، ينبغي أن ينظر االحتاد يف األهدا

  لصلة اليت ينفذها االحتاد أصالً؛ لألنشطة ذات االترويج علناً وعلى حنو فعال  ’1‘
  ).2006 ،أنطاليا (102 باألنشطة الالزمة لتنفيذ القرار مواصلة القيام  ’2‘

  :منهامقترحات حمددة لتحقيق هذه األهداف،   •
 ومبشاركة االحتاد يف 2008نشطة اليت ينفذها االحتاد يف عام بتقدمي املسامهات ذات الصلة باألاإلقرار ضمان   ’1‘

  ؛2008االجتماع الثالث ملنتدى إدارة اإلنترنت املقرر عقده يف حيدر آباد، اهلند يف ديسمرب 
ينبغي أن ينظم االحتاد منتديات مفتوحة وورش عمل ذات مواضيع ختصصية بالتعاون والشراكة مع جهات أخرى   ’2‘

  ا أن تقدم مسامهات ملموسة من شأا أن تعزز دور االحتاد يف املنتدى الثالث إلدارة اإلنترنت؛ذات صلة ميكنه
  ).2006أنطاليا،  (133متابعة األنشطة اخلاصة بأمساء امليادين الدولية تبعاً للقرار   ’3‘

  ؛مناقشات بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف القضايا ذات الصلة باإلنترنت  2.3.4

 140القمة العاملية تمع املعلومات وفقاً للقرار نواتج ناقش الفريق الفرعي املخصص دور االحتاد يف تنفيذ   1.2.3.4
 من برنامج عمل تونس 71التعاون املعززة اليت جاء تعريفها يف الفقرة عملية ال سيما مشاركة االحتاد يف ) 2006أنطاليا، (

  .تمع املعلومات

  .لعمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات يف هذه املقترحات ووافق عليهاوقد نظر فريق ا  4.4

  الفريق الفرعي املخصص  5

قرر فريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات أن يواصل الفريق الفرعي املخصص عمله ليبحث يف دور   1.5
، وكذلك دوره يف 1282 وقرار الس 102ترنت، وفقاً للقرار االحتاد الدويل لالتصاالت يف القضايا ذات الصلة باإلن

وستدرج املسامهات اليت . ويف هذا السياق، طلب إىل األعضاء أن يرسلوا مسامهات. اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت
  .لى شبكة الويبترسلها الدول األعضاء وأعضاء القطاع يف موقع فريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات ع

مشروع خارطة طريق ألنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع   6
  2015املعلومات حىت عام 

 ألنشطة االحتاد مشروع خارطة طريق"لالحتاد صيغة ثانية من قدمت األمانة العامة : WSIS-WG-4/13الوثيقة   61.
أما الوثيقة اليت تضم إطاراً عاماً لوضع ". 2015الدويل لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات حىت عام 

، فقد نقّحت 2015طة طريق ألنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات حىت عام خار
واشترك يف إعداد .  االجتماع الثاين عشر لفريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلومات يفأبديتمبالحظات ومقترحات 

رئيس فريق مهام على عاتق تنسيق للقطاعات وكانت مهمة الواملكاتب الثالثة لالحتاد عامة هذه الوثيقة كل من األمانة ال
  .القمة
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يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املنظورة يف ثالثة أجزاء أساسية تفصل أنشطة االحتاد مرسومة وخارطة الطريق   2.6
  .نجز والنتائج احملققةالعمل املويقابل كل جزء أجل حمدد بغية مراجعة . املعلومات

 هو املوعد املستهدف لتحقيق أهداف خطة العمل، فإن االحتاد الدويل لالتصاالت يعتقد أن 2015ورغم أن عام   3.6
 سيسهل حتقيق خطوط العمل األخرى املنبثقة عن القمة إضافة 2012إىل عام للقمة  2تقدمي املوعد املستهدف خلط العمل جيم

ستراتيجية األمني العام لالحتاد هذه بتأييد قوي من الوزراء د حظيت اوق. 2015 حبلول عام ائية لأللفيةاألهداف اإلمن  بلوغإىل
 األخري حلصيلة ضوسيجري االستعرا. 2007 يف كيغايل يف عام  الذي عقدإفريقيااألفارقة يف االجتماع الوزاري لقمة توصيل 

  .2014ؤمتر املندوبني املفوضني يف عام تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات يف م

  : إىل الفترات املدرجة أدناه وفقاً لألنشطة اليت سيضطلع ا االحتاد2008-2014لذلك ستقسم الفترة   4.6
  )2008-2009(أنشطة قصرية األجل   •
  )2010-2011(أنشطة متوسطة األجل   •
  ).2012-2014(أنشطة طويلة األجل   •

 إىل االجتماعني الثاين عشر والثالث عشر للفريقاملسامهات املقدمة  الوثائق املومأ إليها يف بقيمة فريق العمل نوهوقد   5.6
وإذ يقدر ". 2014 ألنشطة االحتاد يف تنفيذ نواتج القمة العاملية تمع املعلومات حىت عام "مشروع خارطة طريق"بوصفها 

 ألنشطة االحتاد يف خمتلف القطاعات من شأنه أن يسهم يف حتقيق أهداف جرداً مفيداًفهو يعتربها  هذه الوثيقة، االجتماع قيمة
  . العمل املذكورة يف هذا التقريرخطوط

  :املقترحات اليت تقدم ا فريق العملاملالحظات وبعض فيما يلي   6.6
دينامية ينبغي وثيقةً حية  2007لعام  1282اتفق على وجوب أن تكون خارطة الطريق املشار إليها يف قرار الس   •

  ذات الصلة بالقمة العاملية تمع املعلومات؛ومؤمتراته واالجتماعات الحتاد اجتماعات احتديثها بانتظام ال سيما بعد 
   يف خارطة الطريق؛، مثل توصيل العامل وبرنامج عمل األمن السيرباين العاملي،بادراتاملينبغي تضمني   •
   يف اإلطار الزمين خلارطة الطريق؛2خلط العمل جيم 2012تهدف املوعد املسإىل  إشارةينبغي تضمني   •
، وهلذا الغرض. يتعني على االحتاد وضع أهداف قابلة للقياس خلطوط العمل اليت يكون فيها االحتاد جهة التسهيل  •

) 2006حة، املراجع يف الدو (8أنظر القرار . قابلة للقياسوأدلة  مع مؤشرات مرافقة 2يقترح البدء خبط العمل جيم
  ).2006أنطاليا، ( 131والقرار 

 ، املعين مبجتمع املعلومات،فريق األمم املتحدةسعياً لتقوية التعاون مع اهليئات األخرى يف أسرة األمم املتحدة يف إطار   •
خرى يطلب إىل األمني العام لالحتاد أن يوصي جهات تسهيل خطوط العمل األ ،طبقاً ملا يدعو إليه برنامج عمل تونس

فريق األمم املتحدة املعين بإعداد خارطة طريق مشاة ذات أهداف معرفة خلطوط عملها ذات الصلة، وأن يشجع 
  ؛1282قرار الس  وفقاً ل2015عام حىت  على وضع خارطة طريق عاملية لتنفيذ نواتج القمة مبجتمع املعلومات

يع ختصصية، حيث كان ذلك مدار حبث يف االجتماع عن خطوط العمل مبواضفكرة عدم االستعاضة  الفريق أيد  •
االجتماعات تتطلب حتسيناً من ناحية ترادف ص أيضاً إىل أن عملية لوخ. 2008 سبتمرب 15التشاوري املفتوح يف 

  .الكفاءة واإلنتاجية
ن منوذجاً أنشطة القمة، أن يكوترادف  أثناء 3 وجيم2االحتاد يف تنظيم اجتماعات خطي العمل جيممن شأن جناح   •

  . اجليدةللممارسات
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دوره يف بناء  االضطالع بمناالحتاد لتمكني لمجلس قد تكون ضرورية لمقترحات إعداد   7
  )140القرار (جمتمع املعلومات 

: الربيد اإللكتروين إىل العنوانبالدعوة موجهة لألعضاء لريسلوا مسامهام إن نظراً لعدم توفر مسامهات مكتوبة، ف  71.
int.itu@strategy.ويف هذا الصدد استحدث مركز مراسلة إلكتروين وهو متاح يف العنوان  :wsis-wg/int.itu.wwwهلذا الغرض .  

  :اقشات اليت دارت أثناء االجتماعنيوقد وردت املالحظات التالية استناداً إىل املعلومات املقدمة واملن  2.7
أن يزيد االحتاد من حضوره ومن الدور الذي ينهض به حيثما يكون اجلهة املسهلة أو املشاركة يف التسهيل وذلك   •

  بتأكيد حضوره يف أوساط أصحاب املصلحة يف القمة العاملية تمع املعلومات؛
األركان وذلك بوضع  2015إىل األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام يف الوصول احلفاز يقوم االحتاد بدور الوسيط أن   •

ستراتيجية اليت اقترحها األمني العام لالحتاد بتقدمي أهداف التوصيلية ويف الواقع، فإن اال. تمع الدويللصاحل ااألساسية 
  ستتيح حتقيق األهداف اإلمنائية األوسع لأللفية؛ 2012إىل عام 

مرد ذلك الدور املتعاظم الذي يقوم به يف تنفيذ و، 6د أن يكون جهة التسهيل خلط عمل القمة جيمطُلب إىل االحتا  •
  .كل التقديرنواتج القمة، وهو دور يقره أصحاب املصلحة يف نواتج القمة ويقدرونه 

ون الدويل يف تنفيذ نواتج وقد أيد الفريق األنشطة اليت ينفذها األمني العام بصفته ممثالً لالحتاد ويسعى لتعزيز التعا  3.7
  .القمة العاملية تمع املعلومات

تعاريف ومصطلحات األمن يف استعمال "عمل الس بشأن فريق وأخذ الفريق علماً بالنتائج اليت خرج ا   4.7
وهي ". تهاالحتاد واتفاقييف دستور  املستخدمة املصطلحات"وفريق عمل الس بشأن " تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ،دوره يف بناء جمتمع املعلوماتمن االضطالع باالحتاد لتمكني قد تكون ضرورية مجلس للمقترحات إعداد نتائج هامة يف 
  .2007 يف عام 1282وفقاً لقرار الس هذه األنشطة بالتقدم احلاصل يف إليها إحاطته علماً وطلب 
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اتفق االجتماع على يف معرض النقاش و". بالقمة العاملية تمع املعلوماتفريق العمل املعين مشروع تقرير "نوقش   1.8
  .wsis-wg/int.itu.www:  على املوقعيف شبكة الويبمتاح التقرير و. النص النهائي للوثيقة

) االحتاد الروسي(ري اخلاص إىل الدكتور خوشتيف فريق العمل وأصالة عن نفسي، أن أتقدم بشكأود، بالنيابة عن   2.8
وإىل السيد ب بالري الذي ترأس  2008 سبتمرب 25االجتماع الثالث عشر لفريق العمل صباح يوم نيابة عين الذي ترأس 

يضاً أن وأود أ. عمله يف إخراج هذا التقريرأسهم والذي األفرقة الفرعية املخصصة يف مراحل خمتلفة أثناء عمل فريق العمل، 
امهات وشاركوا يف عمل فريق  الذين قدموا مسعاتأتقدم بامتناين الشخصي جلميع الدول األعضاء يف االحتاد وألعضاء القطا

  .ليد العون القديرة اليت مدوها لنا أثناء االجتماعاتلالحتاد ، وإىل املسؤولني املنتخبني واألمانة العامة العمل
 
  

  األستاذ فالدميري مينكني  
  )حتاد الروسياال(

  فريق العمل املعين بالقمة العاملية تمع املعلوماترئيس 
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