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  مذكرة من رئيس اللجنة التحضريية

  مقرر عن االجتماع األول للجنة التحضريية

 توفر فرصة فريدة للمجتمع الدويل ملعاجلة قضايا جمتمع   -ى مرحلتني    قمة واحدة تنعقد عل-القمة العاملية جملتمع املعلومات 
املعلومات يف إطار شامل جامع، وضمان أن تتاح للجميع فوائد التكنولوجيات اجلديدة، ال سيما تكنولوجيا املعلومات       

حلة جنيف بشأن  ومتاشياً مع القرار املتخذ يف مر. وقد اعتمدت مرحلة جنيف إعالن مبادئ وخطة عمل . واالتصاالت
)  االجتماع األول للجنة التحضريية( من خطة العمل، قام االجتماع التحضريي 29األعمال التحضريية ملرحلة تونس والفقرة 

باستعراض املسائل اليت تتصل مبجتمع املعلومات واليت ينبغي أن تركز عليها املرحلة الثانية للقمة يف تونس واالتفاق على   
  :ية التحضريية للمرحلة الثانيةاهليكل التايل للعمل

  حمور اهتمام مرحلة تونس وناجتها وعمليتها التحضريية    ألف

  :ينبغي أن ينصب اهتمام مرحلة تونس على ما يلي    1)
متابعة وتنفيذ إعالن املبادئ وخطة عمل جنيف من قبل أصحاب املصلحة على املستويات الوطنية   •

  حديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً؛ واإلقليمية والدولية مع اهتمام خاص بالت
   واختاذ اإلجراءات املناسبة؛ (TFFM)النظر يف تقرير فريق املهام املعين باآلليات املالية      •
   واختاذ اإلجراءات املناسبة؛ (WGIG)النظر يف تقرير فريق العمل املعين بإدارة اإلنترنت     :  إدارة اإلنترنت   •

  قاش يف االتفاقات اليت سبق التوصل إليها يف جنيف؛ ينبغي عدم إعادة فتح باب الن    2)

ينبغي أن يكون ناتج مرحلة تونس عبارة عن وثيقة أو وثائق هنائية، تتكون من جزء سياسي موجز وجزء        3)
تشغيلي، كالمها يوضحان حمور اهتمام مرحلة تونس ويؤكدان بل يدعمان االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف  

  مرحلة جنيف؛

غي أن تكون العملية التحضريية ملرحلة تونس شاملة وشفافة وفعالة من حيث التكلفة، وأن تتسم بالكفاءة     ينب  4)
  . وتتبع من حيث املبدأ خريطة الطريق املوضحة يف الشكل الوارد يف امللحق

 االجتماع الثاين للجنة التحضريية     باء 

ساعدة من األمانة التنفيذية للقمة العاملية جملتمع                 يقوم فريق أصدقاء رئيس اللجنة التحضريية ملرحلة تونس، مب                      1)
املعلومات، وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، بإعداد وثيقة تستخدم كأساس للتفاوض يف االجتماع الثاين للجنة                                      

  ؛ التحضريية، وتراعي عند اللزوم نتائج االجتماعات املواضيعية واإلقليمية وغريها من االجتماعات املتصلة بالقمة                                 
  . 2005 فرباير    17يعقد االجتماع الثاين للجنة التحضريية يف جنيف، ملدة سبعة أيام عمل اعتباراً من                          2)

  

 

  القمـة العامليـة
  اتـع املعلومـجملتم

 2005 تونس – 2003جنيف 
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 خمطط أويل للعملية التحضريية ملرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات: ملحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  تحضرييةاالجتماع األول للجنة ال
خريطة الطريق إىل تونس

(TFFM)فريق املهام املعين باآلليات املالية

2005نوفمرب  2005سبتمرب   2005 فرباير 2004 يونيو

  االجتماع الثاين
 للجنة التحضريية

  )جلنة فرعية واحدة(
  

متابعة آخر تطورات التنفيذ 
على املستويات الوطنية 
  واإلقليمية والدولية؛

النظر يف تقرير فريق املهام 
  املعين باآلليات املالية؛

البدء يف النظر يف الوثيقة 
  النهائية؛) الوثائق(

النظر يف التقرير املرحلي 
يق العمل املعين بإدارة لفر

  اإلنترنت؛
تعزيز الشراكات بني 
  أصحاب املصلحة؛

النظر يف أي مسائل أخرى 
 تتصل بالقمة

االجتماع الثالث 
 للجنة التحضريية

  )جلنتان فرعيتان(
  

متابعة آخر تطورات التنفيذ 
على املستويات الوطنية 
  واإلقليمية والدولية؛

النظر يف التقرير اخلتامي 
مل املعين بإدارة لفريق الع

  اإلنترنت؛

تعزيز الشراكات بني 
  أصحاب املصلحة؛

مواصلة النظر يف تقرير فريق
 املعين باآلليات املالية املهام
  ؛)إذا استدعى األمر(

النظر يف أي مسائل أخرى 
  تتصل بالقمة؛

التفاوض بشأن الوثيقة 
 .النهائية) الوثائق(

  القمة

 اجتماعات مواضيعية
  وإقليمية وغريها
مما يتصل بالقمة

فتوحةمشاورات م
  غري رمسية

)حسب احلاجة(

مشاورات/آخر التطورات

(WGIG)فريق العمل املعين بإدارة اإلنترنت
مشاورات/آخر التطورات مشاورات/آخر التطورات مشاورات/آخر التطورات


