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 يوشيو أوتسومي

 رئيس اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة
  األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

 ع التحضرييتقرير عن األنشطة السابقة لالجتما
  )االجتماع األول للجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة(

 اخللفية  -أوالً 

بدأت القوة الدافعة لعقد القمة العاملية تمع املعلومات بقرار تقدمت به تونس، ووافق عليه مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد   .1
الوثيقة  (1179 يف تقرير األمني العام، وحدد يف قراره 2001رته لعام ونظر جملس االحتاد يف دو. 1998الدويل لالتصاالت لعام 

C2001/114 ( 2005يف  ، واملرحلة الثانية يف تونس2003إطاراً لعقد القمة على مرحلتني، على أن تكون املرحلة األوىل يف جنيف يف.  

 الذي رحبت فيه 183/56وجب القرار  مب2001 ديسمرب  21واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار الس يف   .2
بعقد القمة العاملية تمع املعلومات على أعلى مستوى ممكن، حتت الرعاية السامية لألمني العام لألمم املتحدة، مع قيام االحتاد    

اص عقد القمة وأقرت اجلمعية العامة يف قرارها اإلطار اخل . الدويل لالتصاالت بالدور القيادي يف األعمال التحضريية للقمة 
  . على مرحلتني، كما جاء يف القرار الصادر عن جملس االحتاد   

وأوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها كذلك بإجراء األعمال التحضريية للقمة من خالل جلنة دولية       .3
ين وتضع الصياغة حكومية مفتوحة العضوية حتدد جدول أعمال القمة وتبت يف طرائق مشاركة أصحاب املصلحة اآلخر  

ودعا القرار االحتاد إىل االضطالع بالدور اإلداري القيادي يف األمانة التنفيذية         . النهائية ملشروع اإلعالن ومشروع خطة العمل  
 الذي أكد من جديد دعم اجلمعية العامة للقمة، وهو 238/57، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 2002ويف ديسمرب  . للقمة
  . 183/56يف القرار سبق أن جاء  ما

 منهاج مبتكر لعقد مؤمترات القمة  -ثانياً  

أدخلت عملية اإلعداد للمرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات وتنفيذ تلك املرحلة العديد من املمارسات املبتكرة يف   
 .عقد مؤمترات القمة العاملية

وهلذا السبب،      . لعديد من الوكاالت والربامج يف منظومة األمم املتحدة              أوالً، تندرج قضايا جمتمع املعلومات ضمن اختصاصات ا             
، إنشاء اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة، لتتوىل تنسيق دور                         1999قرر جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة، يف سنة                       

يرأس اللجنة رفيعة املستوى األمني العام لالحتاد الدويل              و . وكاالت األمم املتحدة ومسامهاا يف القمة العاملية تمع املعلومات                  
  . لالتصاالت، وقد اجتمعت رمسياً يف مناسبتني، كما اجتمعت على املستوى العملي مخس مرات للتحضري للمرحلة األوىل                             
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 2005 تونس – 2003جنيف 

 WSIS-II/PC-1/DOC/4-Aالوثيقة  
 2004 يونيو  2

 باإلنكليزية : األصل

 



- 2 - 

 

ِقدت املرحلة وقد ع.  ومن االختالفات األخرى عما هو متبع عقد القمة على مرحلتني، يف بلدين مضيفني مها سويسرا وتونس
وهذه   . 2005 نوفمرب  18 إىل 16، ومن املقرر عقد املرحلة الثانية يف تونس من  2003 ديسمرب  12 إىل  10األوىل يف جنيف من  

العملية اليت تقوم على خطوتني، وإشراك بلدين مضيفني، أحدمها من الشمال واآلخر من اجلنوب، تساعد على النظر بشكل 
ة كما تعزز القدرة على املساءلة فيما يتعلق مبا تسفر عنه القمة، ألن املرحلة الثانية ميكن أن    شامل يف القضايا ذات الصل

كذلك فإن العديد من القضايا الصعبة اليت مل يكن من املمكن حسمها يف   . تستعرض منجزات الفترة اليت تلي املرحلة األوىل    
  . جنيف سوف ينظر فيها مرة أخرى يف تونس 

قمة العاملية تمع املعلومات تقدماً آخر يف جمال إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف اللقاءات العاملية كذلك، فقد حققت ال
فقد اشترك القطاع اخلاص واتمع املدين عن قرب يف األعمال التحضريية أثناء املرحلة األوىل وأسهما مسامهة . الرئيسية

ع املدين مكتباً لتمثيل وجهات نظره املختلفة، واجتمع هذا املكتب وشكّل اتم. ملموسة يف اجتماعات اللجنة التحضريية
ومن ناحية أخرى، مت اعتماد أعضاء القطاعات يف االحتاد    . والقطاع اخلاص يف مناسبات عديدة مع املكتب احلكومي للقمة

 . بشكل تلقائي للمشاركة يف القمة ويف العملية التحضريية

فلم تقدم اجلمعية العامة لألمم املتحدة . ساس التربعات الطوعية من حيث التمويل واملوظفنيوأخرياً، فقد مت تنظيم القمة على أ
ونظراً لطبيعة االحتاد متعددة   . أي متويل للقمة، كما أن األجهزة الرئاسية يف االحتاد خصصت مبالغ ضئيلة هلذا الغرض  

 للقمة، وتتألف هذه األمانة من خرباء معارين من التخصصات، فقد شكّل االحتاد أمانة تنفيذية مقرها يف جنيف للتحضري  
ومت تدبري األموال الالزمة لألعمال التحضريية عن   . احلكومات ومن وكاالت األمم املتحدة واتمع املدين والقطاع اخلاص  
 .طريق محلة جلمع األموال كان الغرض منها اجتذاب املسامهات الطوعية

 ة العاملية تمع املعلومات نتائج املرحلة األوىل للقم    -ثالثاً  

كانت القمة أول جتمع لزعماء العامل ملعاجلة قضايا جمتمع املعلومات، مبا يف ذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف                                           
 . تنوع الثقايف    التنمية، واألمن السيرباين، وإدارة اإلنترنت، والنفاذ امليسور إىل االتصاالت، والبنية التحتية، وبناء القدرات، وال                                      

وقد توىل االحتاد الدويل لالتصاالت وسويسرا تنظيم القمة، بدعم من الكثري من وكاالت األمم املتحدة، من خالل اللجنة   
بعض الدعم يف املسائل   ) من خالل مكتبها يف جنيف بشكل رئيسي     (وقدمت األمم املتحدة  . رفيعة املستوى لتنظيم القمة 

 .ام األمني العام لالحتاد بدور األمني العام للقمة والجتماعات اللجنة التحضريية وق. املتصلة باألمن واملراسم

 شخصية من رؤساء الدول أو احلكومات  50فقد حضرها ما يقرب من   . واعتربت املرحلة األوىل ناجحة على نطاق واسع 
وكان املندوبون اآلخرون   . واً دولة عض175 مندوب، ميثلون  000 11وشارك يف املداوالت أكثر من    . ونواب رؤساء الدول

  :التايل الذين حضروا القمة على النحو

  ممثل للمجتمع املدين؛300 3  •
  منظمة؛99 ممثالً جتارياً من  514  •
  منظمة دولية؛87  •
 .  صحفي000 1وأكثر من    •

اعات مهمة قام بتنظيمها  لقاء على جانب القمة، كان من بينها اجتم   300كما كانت املرحلة األوىل مناسبة لتنظيم أكثر من     
  .الكثري من وكاالت األمم املتحدة املختلفة واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى 
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 ومتت  – مها إعالن املبادئ وخطة العمل –وقد وردت النتائج الرئيسية اليت أسفرت عنها املرحلة األوىل للقمة يف وثيقتني 
قبيل انعقاد مرحلة جنيف من القمة مباشرة، واعتمدما احلكومات يف اجللسة املوافقة عليهما يف اية املرحلة التحضريية 

 .العامة للقمة

.  ويعاجل إعالن املبادئ وخطة العمل الفرص اليت متثلها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وليس التحديات اليت تنطوي عليها  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك األهداف احملددة        ومتثل الوثيقتان معاً بياناً قوياً عن األسانيد اليت تدعم دور   

للتوصيلية ونشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاا اليت ميكن تنفيذها على املستويني الوطين والدويل إىل جانب   
 .األهداف اإلمنائية لأللفية  

و إعالن املبادئ وخطة العمل األمني العام لألمم املتحدة إىل  ويدع. وقد أرجئت قضايا عديدة إىل املرحلة الثانية من القمة 
يشار إليها بصندوق التضامن (تشكيل فريق عمل يعىن بإدارة اإلنترنت وفرقة مهام تعىن بآليات متويل سد الفجوة الرقمية 

 .وإىل دراسة هذه القضايا وتقدمي تقرير بشأا أثناء املرحلة الثانية     ) الرقمي

 فيذ خطة عمل املرحلة األوىل تن   -رابعاً  

"  عملية تقييم" ، األمني العام لالحتاد ومديري املكاتب بأداء  1207، مبوجب القرار 2003كلّف جملس االحتاد يف دورته لعام    
وإعداد ورقة حتليلية توضح كيف يسهم برنامج العمل احلايل لالحتاد يف حتقيق األهداف املوضحة يف مشروع خطة عمل القمة   

 على تشجيع سائر  لتنظيم القمة،وتضمن نفس هذا القرار تشجيع األمني العام، بصفته رئيساً للجنة رفيعة املستوى   . يةالعامل
. وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية على القيام بعملية تقييم مماثلة ألنشطتها من ناحية اتصاهلا خبطة عمل القمة العاملية   

 .ه يف الوقت احلاضر وسوف توضح دور األمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل وجاري إعداد عملية التقييم هذ

وفيما يتعلق بتنفيذ جهود أصحاب املصلحة اآلخرين، جتري مناقشات إلنشاء آلية مناسبة ملتابعة هذه اجلهود وتقدمي تقرير        
 .بشأا إىل اللجنة التحضريية

وقد كلّف      .  هام املقرر إنشاؤمها حتت رعاية األمني العام لألمم املتحدة                        وجاري العمل فيما يتعلق بتشكيل فريق العمل وفرقة امل                  
وكُلِّف السيد        . السيد كومر من سويسرا بتشكيل أمانة يف جنيف لفريق العمل املعين بإدارة اإلنترنت وجاري اختيار أعضاء الفريق                                                

 .  املعنية بالتمويل، ومن املتوقع تقدمي تقرير يف اية السنة                           مارك مالوش براون، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنظيم فرقة املهام                                    

 األنشطة منذ املرحلة األوىل للقمة   -خامساً 

 يف تونس العاصمة، 2004 مارس 3 و2عقدت حكومة تونس اجتماعاً غري رمسي لتبادل األفكار بشأن املرحلة الثانية يومي   
  .ة واتمع املدين وقطاع األعمالحضره أصحاب املصلحة من احلكومات واملنظمات الدولي 

 لتحديد أبعاد املرحلة الثانية 2004وتدعو خطة عمل املرحلة األوىل إىل عقد اجتماع حتضريي يف النصف األول من سنة 
االجتماع التحضريي األول  (وبناء على توصية املكتب املؤقت، تقرر عقد االجتماع التحضريي   . وطبيعة نتائج قمة تونس

  .يونيو مبدينة احلمامات 26 إىل 24من ) س من القمةملرحلة تون

. ، وجيتمع بانتظام منذ ذلك التاريخ2004وقد أنشئ  املكتب املؤقت للجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة يف مارس 
ل وقررت احلكومات أن تقترح على اللجنة التحضريية زيادة عدد أعضاء املكتب من كل منطقة من ثالث دول إىل ست دو        

وهذا التوسع يتطلب موافقة اللجنة التحضريية يف اجتماعها مبدينة احلمامات  .  من كل منطقة، باإلضافة إىل البلدين املضيفني  
ويرأس اجتماعات املكتب املؤقت السفري منصور من تونس والسفري ستوفاشر من سويسرا، إىل     ).  من جدول األعمال4البند (

  . أن يتم تعيني الرئيس 
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االجتماع األول للجنة   (ئيسية اليت تناوهلا املكتب املؤقت حىت اآلن هي تاريخ انعقاد االجتماع التحضريي    والبنود الر
وقرر املكتب املؤقت عقد جلسيت مشاورات غري رمسيتني لإلعداد      . ، ومدة وشكل االنعقاد  )التحضريية ملرحلة تونس من القمة 

  ).ة املعنية بالتحضري ملرحلة تونس من القمة  االجتماع األول للجنة التحضريي (لالجتماع التحضريي 

ويف   . وقد عِقدت يف املرحلة األوىل من القمة سلسلة من االجتماعات اإلقليمية لتقدمي مسامهات الجتماع اللجنة التحضريية
).   واألمريكتان  إفريقيا (ذلك الوقت، أعربت مناطق أخرى عن اهتمامها باستضافة االجتماعات اإلقليمية أثناء املرحلة الثانية    

مرفق قائمة باالجتماعات . (وباإلضافة إىل ذلك، رئي أن االجتماعات املواضيعية ميكن أن تقدم مسامهات إضافية لعملية القمة
  .)اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمةاليت اقترحها أعضاء 

 تنظيم املرحلة الثانية للقمة    -سادساً  
ة العاملية على االحتاد الدويل لالتصاالت، مبوجب املقررات الصادرة عن جملس االحتاد   تقع املسؤولية الشاملة عن إدارة القم

وسوف تتطلب املرحلة الثانية مزيداً من العمل واجلهود أكثر مما   . 238/57 و183/56وقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
باإلضافة إىل عملية التحضري الرمسية، جيب االهتمام أيضاً     فباإلضافة إىل تنظيم القمة والتحضري هلا، و . تطلبته املرحلة األوىل 

  . بتنفيذ ما أسفرت عنه مرحلة جنيف 

  االحتاد الدويل لالتصاالت  1.

سيواصل االحتاد القيام بدور نشط يف عملية التحضري للقمة، مركزاً على ااالت واألنشطة والقضايا ذات الصلة 
 كبرياً يف الترويج للقمة بني قادة العامل وإبالغ القطاع اخلاص، واتمع املدين   ويبذل األمني العام نشاطاً.  باختصاصاته 

وقد قدم األمني العام لالحتاد تقريراً عن القمة إىل الس  . ومنظومة األمم املتحدة بنتائج املرحلة األوىل وأمهية املرحلة الثانية 
  .2004االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف دورة   

 بدأت أمانة االحتاد بالفعل يف إجراء مفاوضات مع البلد املضيف بشأن الترتيبات الالزمة لالجتماعات التحضريية وللقمة وقد
  . ويواصل االحتاد تقدمي الدعم اللوجسيت للقمة وحتضري املواد اليت ستعرض عليها . اليت ستجري يف تونس

 فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة    .2

إنشاء فريق عمل معين بالقمة العاملية تمع املعلومات، يكون مفتوح  ) 1196مبوجب القرار  (2002 االحتاد يف دورة قرر جملس
العضوية أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد، لوضع إطار ملسامهة االحتاد يف مضمون اجتماعات اللجنة           

ونائبا الرئيس مها السيد رضا غلوز    ). االحتاد الروسي  (الفريق السيد يوري غرين ويرأس . التحضريية وإعداد تقرير معلومات 
  ) . سويسرا(والسيد فريدريك رييل  ) تونس(

 1207وكذلك القراران  ) 2002 ( 113 الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني والقرار    8واختصاصات فريق العمل حيددها املقرر    
  ).نشطة اليت يقوم ا االحتاد للتحضري للقمة العاملية تمع املعلومات األ ( الصادران عن جملس االحتاد  1214و

مواصلة  "وينحصر اهلدف العام لفريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية تمع املعلومات، يف الوقت احلاضر، يف  
وقد تقدم الفريق، استناداً إىل مسامهات األمني العام   ". تقدمي مدخالت حمدثة من االحتاد إىل العملية التحضريية للقمة العاملية

  : ومديري املكاتب، وكذلك مسامهات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات، مقترحات بشأن   

اإلجراءات اليت يتعني على االحتاد اختاذها للمساعدة يف حتقيق األهداف واملقاصد املبينة يف إعالن املبادئ وخطة العمل،            •
 ا املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات؛اللذين اعتمدم

 رؤية لكيفية يؤ االحتاد لنموذج جمتمع املعلومات حديث العهد؛   •
 .مشاركة االحتاد يف املرحلة الثانية من العملية التحضريية للقمة العاملية تمع املعلومات    •
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 قبيل 2004 يونيو  8 و7 آخرها االجتماع الذي عِقد يومي     وقد عقد فريق العمل منذ مرحلة جنيف ستة اجتماعات؛ كان  
  وميكن االطالع على تقرير فريق العمل التابع للمجلس واملعين بالقمة العاملية تمع املعلومات  .  اجتماع جملس االحتاد مباشرة  

  .بالرجوع إىل موقع الس على شبكة اإلنترنت  )  وملحقهC04/23الوثيقة (إىل الس 

 جنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة    الل  .3

جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة إنشاء جلنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة،    تقتضي خطة العمل اليت اعتمدها 
، 2001وأنشئت اللجنة رفيعة املستوى رمسياً يف مارس . تتألف من وكاالت األمم املتحدة املهتمة باملشاركة يف التحضري للقمة 
واملهمة الرئيسية هلذه اللجنة هي اإلشراف والتنسيق . برئاسة السيد يوشيو أوتسومي، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

  . املتحدة عموماً يف صدد أعمال التخطيط والتحضري للقمة اليت تقوم ا منظومة األمم

 يف فيينا، بعد أن كانت قد عقدت اجتماعاً على مستوى 2004 أبريل 1وقد اجتمعت اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة يف 
تعهد أعضاء اللجنة  وقد hlsoc/wsis/int.itu.wwwوميكن االطالع على تقرير االجتماع يف املوقع  . العمل يف شهر فرباير

وقد أكدوا  . األمم املتحدة يف القمة واملشاركة النشطة يف املرحلة الثانية  رفيعة املستوى مبواصلة دورهم لتنسيق جهود وكاالت  
على ضرورة تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مرحلة جنيف وأعربوا عن اهتمام بتنظيم وعقد االجتماعات املواضيعية املتصلة          

 اجتماع آخر على مستوى العمل وعِقد ). وسوف تقدم قائمة باالجتماعات املقترحة إىل  االجتماع التحضريي . (بالقمة
  . 2004 مايو  19للجنة رفيعة املستوى يف جنيف يوم  

 جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة   .4

كانت نتائج املرحلة األوىل للقمة إحدى القضايا الرئيسية على جدول أعمال اجتماع الربيع لس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة        
وكان ذلك مبثابة عالمة جناح ملرحلة جنيف، حيث نوقشت القمة بشكل بارز ألول        . ي رأسه كويف عنان  األمم املتحدة الذ 

 .مرة يف اجتماعات الس 

يف اجتماعه يف أبريل، إىل أن املرحلة األوىل من القمة كانت ناجحة، وأعرب عن         وقد خلص جملس الرؤساء التنفيذيني،  
جملس الرؤساء التنفيذيني على أمهية تنفيذ    وشدد . اعتباره الوكالة املعنية بتنظيم القمة  تقديره لسلطات البلد املضيف ولالحتاد ب  

خطة عمل مرحلة جنيف وعلى معاجلة التحديات املنتظرة بشكل مجاعي، والسيما تلك اليت تنطوي على القضايا الرئيسية    
رؤساء التنفيذيني أعضاءه على املشاركة بنشاط يف    وحث جملس ال. املتعلقة بإدارة اإلنترنت وآليات متويل سد الفجوة الرقمية 

  . العملية التحضريية ملرحلة تونس من القمة واملسامهة يف كفالة جناحها

هو أحد موضوعني رئيسيني معروضني على منظومة األمم املتحدة يف  " سد الفجوة الرقمية"وعالوة على ذلك، فإن موضوع 
وسيكون هذا البند هو البند الرئيسي املعروض على جملس الرؤساء   . فية، كجزء من خمطط تنفيذ إعالن األل  2004 سنة

وسيقوم االحتاد   . التنفيذيني يف اجتماع اخلريف، وسيتم يف ذلك احلني تقدمي تقرير حول هذه املسألة، يتضمن خطوط العمل   
  .وى لتنظيم القمةالدويل لالتصاالت بدور رائد يف وضع هذا التقرير، جنباً إىل جنب مع اللجنة رفيعة املست  
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 األمانة التنفيذية    .5

 يف 2001وعمالً خبطة العمل اليت اعتمدها جملس الرؤساء التنفيذيني، أنشأ األمني العام لالحتاد أمانة تنفيذية يف خريف سنة  
كرب من  واألمانة التنفيذية للقمة هي اجلهاز الذي يقوم بتنفيذ اجلانب األ  . مكاتب خصصها االحتاد هلذا الغرض يف جنيف 

األعمال التحضريية اخلاصة بالقمة، وتتألف هذه األمانة من خرباء معارين من احلكومات ووكاالت األمم املتحدة والقطاع 
 .اخلاص واتمع املدين

بيد أن الكثري من أعضائها تركوها عقب قمة  . وستواصل األمانة التنفيذية للقمة القيام بدورها يف التحضري للمرحلة الثانية
ويف .  ومن الالزم بذل جهد كبري إلعادة تشكيل األمانة التنفيذية     .  نيف وعادوا إىل منظمام اليت حتملت نفقات إيفادهم  ج

ضوء ذلك، توجد حاجة ماسة إىل أن تنظر احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون يف إعارة خرباء للعمل مع األمانة       
السيد أوتسومي يف الوقت احلاضر بدور املدير التنفيذي لألمانة التنفيذية، ومت ويقوم . التنفيذية يف جنيف خالل املرحلة الثانية

 .تعيني تشارلز جاجير مساعداً للمدير التنفيذي لألمانة التنفيذية  

  التمويل -سابعاً  

لتحضريية على باإلضافة إىل الدعم املايل واملباشر املقدم من البلدين املضيفني، سويسرا وتونس، جيب تنظيم القمة وعمليتها ا   
 .أساس مسامهات من مجيع أصحاب املصلحة

 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة دعوة اتمع الدويل إىل تقدمي مسامهات طوعية إىل صندوق  183/56ويتضمن القرار 
عال، وخصوصاً ممثلي استئماين خاص ينشئه االحتاد لدعم القمة، كما يدعو إىل تيسري مشاركة ممثلي البلدان النامية بشكل ف  

  .أقل البلدان منواً

وكان جملس االحتاد قد قرر، مبوجب املقرر          .    فرنك سويسري  777 696 4وقد بلغ جمموع املسامهات املالية خالل املرحلة األوىل      
ري من   فرنك سويس 000 800وقد استخِدم ما يقرب من    . ، إنشاء آلية قرض لتوفري السيولة الالزمة للقمة، عند االقتضاء       509

  . وباإلضافة إىل ذلك، مت استالم مسامهات عينية كبرية         .  هذا الصندوق لدعم األنشطة التحضريية خالل املرحلة األوىل   

.    فرنك سويسري000 800 فرنك سويسري، مبا يف ذلك قرض قيمته    000 375 1وقد أسفرت املرحلة األوىل عن عجز بلغ 
. ت تفاوض إضافية يف الفترة السابقة مباشرة ملرحلة جنيف من القمة ويعزى جانب من هذا العجز إىل تكاليف عقد جلسا 

 فرنك سويسري من املسامهات املستلمة مربوط باستخدامات معينة، وسوف  000 904ومما يعوض هذا العجز جزئياً أن مبلغ 
صايف العجز بالنسبة للمرحلة األوىل  وعند أخذ هذا املبلغ املرحل يف االعتبار، يصبح . يتم ترحيله إىل املرحلة الثانية من القمة

  .  فرنك سويسري000 471

وتشري التقديرات إىل أن   . إننا نواجه اآلن حتدياً ينبغي أن نعاجله بشكل مجاعي فيما يتعلق بتمويل مرحلة تونس من القمة         
لعناصر اليت   مليون فرنك سويسري، خبالف ا15 ملرحلة تونس سوف تتكلف ما يقرب من األنشطة التحضريية األساسية

وقد أعلن األمني العام لالحتاد يف الفترة األخرية محلة جلمع األموال من أجل متويل  . يدعمها البلد املضيف، تونس، من العملية  
 ماليني فرنك سويسري على شكل مسامهات مالية،   5  ما ال يقل عن ، وذلك جلمع 2005القمة العاملية تمع املعلومات يف 

األنشطة وتشمل .  املمكن تغطية بقية التكاليف يف شكل مسامهات عينية من خمتلف الشركاء  على أمل أن يكون من
 أعمال الترمجة التحريرية، والترمجة الشفهية، وخدمات املؤمتر الالزمة الجتماعات اللجنة التحضريية،   التحضريية األساسية

  .من اخلدمات األساسية املتصلة بالقمةوتوفري املوظفني الالزمني لألمانة التنفيذية للقمة، إىل غري ذلك  

ففي الوقت الذي أُعِلنت فيه احلملة يف شهر أبريل، أعلنت  . ولقد كانت االستجابة حلملة مجع األموال إجيابية حىت اآلن
حكومة اليابان عن مسامهة مالية كبرية، وأكدت جهات أخرى عديدة أا سوف تعري موظفني للخدمة يف األمانة التنفيذية   
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وقد أعلنت احلكومات واملنظمات التالية إعارة عدد من موظفيها للعمل مع األمانة التنفيذية خالل . قمة يف مرحلة تونسلل
  : مرحلة تونس بأكملها أو خالل جزء منها

   خرباء3  حكومة سويسرا
  خبري واحد  حكومة إسبانيا 
  خبري واحد  حكومة اليابان
  خبري واحد  حكومة كوريا
  دخبري واح  حكومة كندا
  خبريان  حكومة تونس

  خبري واحد  منظمة اليونسكو
  خبري واحد  )اليابان  (KDDIشركة 

  خبري واحد  املنظمة التونسية للتعليم واألسرة
  خبري واحد  اجلمعية التونسية لالتصاالت

تناداً إىل ردود    وحنن نتوقع أيضاً أن يعلن عدد من الشركاء مسامهات إضافية مالية وعينية خالل األسابيع واألشهر املقبلة، اس
  . الفعل اليت تلقيناها حىت اآلن

وقد تعهدت حكومة تونس بتقدمي مسامهات عينية باستضافة االجتماع التحضريي الذي سيعقد مبدينة احلمامات، بتونس، يف   
البعثة التونسية وذلك باإلضافة إىل توفري املقر واملترمجني الشفهيني الالزمني الجتماعات املكتب املؤقت بدعم من  . 2004يونيو 

  . يف جنيف

ومن .  التماس الدعم للقمة من القطاع اخلاص2005كذلك تتضمن محلة متويل القمة العاملية القمة العاملية تمع املعلومات يف 
  .املتوقع أن يلعب التمويل الذي سيقدمه القطاع اخلاص دوراً مهماً يف املساعدة على متويل األعمال التحضريية لقمة تونس 
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 مللحقا

 املؤمترات اإلقليمية

 املنطقة التواريخ مكان االنعقاد
 إفريقيا  2005 فرباير 2-4 أكرا، غانا
  هافانا، كوبا

  ريو دي جانريو، الربازيل
2004 
2005 

 أمريكا الالتينية والكارييب  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية (بريوت، لبنان 
 )آسيا لغرب

 غرب آسيا   2004 سبتمرب 30-28

 
 وضوعات املمكن ترشيحها لالجتماعات املواضيعيةامل

 املواضيع التواريخ مكان االنعقاد املنظمون
 تبادل املعرفة والتدفق احلر للمعلومات 2005 الربازيل حكومة الربازيل

 يوليو 7-9 جنيف االحتاد الدويل لالتصاالت
2004  

 مكافحة الرسائل االقتحامية

ية يف امليدان منظمة التعاون والتنم/ األونكتاد
 مركز التجارة /منظمة العمل الدولية/ االقتصادي
 املركز الكندي للتنمية الدولية/ الدولية

النتائج االقتصادية املترتبة على تكنولوجيا  2004ديسمرب  
 املعلومات واالتصاالت

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان / األونكتاد
قليمية اللجان اإل /منظمة اليونسكو/ االقتصادي

 االحتاد الدويل لالتصاالت/ التابعة لألمم املتحدة

 قياس جمتمع املعلومات  2005فرباير  

 متكني املواطنني من خالل املعرفة 2005 باريس، فرنسا منظمة اليونسكو
 باستخدام تكنولوجيا تعزيز عملية التعلم 2005  منظمة اليونسكو

  املعلومات واالتصاالت
 حرية التعبري يف الفضاء السيرباين 2005 يس، فرنسابار منظمة اليونسكو
موسكو،  منظمة اليونسكو

 روسيا
 التنوع الثقايف 2004

 التعددية اللغوية 2005 باماكو، مايل منظمة اليونسكو
تونس العاصمة،  منظمة اليونسكو

 تونس
 الوصول إىل الفئات املهمشة 2005

 االبتكارات الالزمة لسد الفجوة الرقمية  2005أبريل  طوكيو، اليابان جامعة األمم املتحدة
باالتصال  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 الشبكي
امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات  

 واالتصاالت
 يناير 18-22 كويب، اليابان املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

2005  
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

 من حدة واالتصاالت يف التخفيف
 الكوارث الطبيعية
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