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  أصحاب السعادة،
  الضيوف املوقرون،
  سيدايت وساديت،

  
  

إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم هنا يف احلمامات يف هذا االجتماع التحضريي املهم، وهو         
  .علوماتاالجتماع األول للجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة العاملية تمع امل 

  
وسوف يكون هذا االجتماع حامساً فيما يتعلق بتحديد نطاق تركيز املرحلة الثانية من القمة العاملية  

وأود أن أعرب عن شكري حلكومة تونس على احلفاوة احلارة اليت        . تمع املعلومات وما ستسفر عنه
ة ظروف العمل هذه اليت ال تشوا قوبلنا ا، وعلى اجلهود اليت بذلتها جلعل إقامتنا مرحية، وعلى يئ 

وال شك أن هذا اجلو املمتاز يف هذا املنتجع البحري الساحر سوف يساعد كثرياً على تسهيل      . شائبة
  . مهمتنا الصعبة

 

 االحتـــاد الـدولــي لالتصـــاالت

  
  :القمة العاملية تمع املعلومات

  "من جنيف إىل تونس"
  اجللسة االفتتاحية
  يوشيو أوتسومي

  األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، ورئيس اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة
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وهذا هو االجتماع . إن اجتماع احلمامات سيكون نقطة حتول جوهرية يف عملية بناء جمتمع املعلومات 
 الذي يعقد خارج مدينة جنيف، وهو يرمز إىل بداية فصل جديد يف تاريخ  األول للجنة التحضريية للقمة

  . عملية القمة
  

وكما عبر هانيبال جبال األلب قادماً من تونس لتبدأ بذلك حقبة غيرت وجه التاريخ، فإننا اليوم نعرب 
  . جبال األلب قادمني إىل تونس يف حترك ميثل انتقال القمة من الشمال إىل اجلنوب 

ويف نفس الوقت، فإننا نبدأ .  فإننا نبين جسوراً تصل بني الفجوات اجلغرافية واملعرفية واملعلوماتيةوبذلك
يف توصيل النقط اليت تتضمنها خطة عمل القمة، وهي اخلطة اليت ستشكل جمتمعاً للمعلومات يكون    

  . شامالً للجميع وعادالً مبعىن الكلمة
  

فكما تعلمون، كانت حكومة تونس هي أول من      .   تونسوليس من قبيل الصدفة أن جنتمع اليوم يف  
اقترح عقد قمة تمع املعلومات يف مؤمتر املندوبني املفوضني الذي عقد يف مينيابوليس منذ عدة سنوات     

وبعد ذلك، أدرج االحتاد موضوع القمة على جدول أعمال األمم املتحدة، واعتمدت اجلمعية . 1998يف 
اراً باملوافقة على عقد القمة على مرحلتني، على أن تعقد األوىل يف جنيف والثانية     العامة لألمم املتحدة قر 

  .يف تونس
  

وامسحوا يل بأن أشرح لكم األسباب اليت جعلت االحتاد يقترح عقد قمة عاملية تمع املعلومات، وهي   
  :يف جوهرها ثالثة أسباب

  
 باآلثار املترتبة على جمتمع املعلومات  زيادة الوعي بني القادة السياسيني، على أعلى مستوى،    •

  والتحديات اجلديدة اليت ميثلها؛ 

  احلصول على التزامهم بالتصدي ملظاهر اإلجحاف اليت متثلها الفجوة الرقمية؛   •

  .وضع أطر جديدة، قانونية وسياساتية، تكون مالئمة ملتطلبات الفضاء السيرباين     •
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 بلداً، تكون مرحلة جنيف من القمة قد     175ين وافق عليهما وباعتماد إعالن املبادئ وخطة العمل اللذ  
حققت اهلدف األول وهو زيادة الوعي بني القادة السياسيني يف أحناء العامل بالفجوة الرقمية اليت تتزايد  
اتساعاً يف عاملنا احلايل، وبأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إقامة جمتمع للمعلومات يشمل   

  .كون أكثر عدالًاجلميع وي
  

وملا كانت مرحلة جنيف قد جنحت يف زيادة مستوى الوعي بني القادة السياسيني، جيب أن حتصل     
  .مرحلة تونس على التزام قوي من رؤساء الدول واحلكومات باالنتقال من القول إىل العمل   

  
 مرحلة جمرد إصدار   وللتصدي ملظاهر اإلجحاف اليت تنطوي عليها الفجوة الرقمية، ينبغي أن ننتقل من 

  ". قمة احللول "اإلعالنات إىل مرحلة العمل احلقيقي، ولذلك ينبغي أن تصبح قمة تونس   
  

، من أجل التنفيذ الكامل جلميع خطوط    2005إن حتديد مالمح خطة تنفيذ بعيدة املدى تتجاوز سنة  
ولذلك، فإنين  . لة تونس العمل اليت اتفق عليها يف جنيف سيكون هو التحدي احلقيقي وحمور التركيز ملرح 

أدعو مجيع أصحاب املصلحة، واحلكومات، واتمع املدين، والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية إىل         
التعاون النشط مرة أخرى إلجياد أرضية مشتركة هلذه القضايا العاملية احلقيقية وجلعل جمتمع املعلومات    

  .واقعاً ملموساً بالنسبة للجميع
  

ية الضخمة عن تنظيم املرحلة األوىل من القمة على عاتق االحتاد، كما سيقوم االحتاد    ولقد وقعت املسؤول
  . وإنين أطمح يف تأييدكم القوي لنا يف هذه املهمة الصعبة   . بالدور التنظيمي الرائد يف املرحلة الثانية 

  
ة جلمع  وكما تدركون، تعتمد عملية القمة برمتها على املسامهات الطوعية، ولذلك شرعنا يف محل 

  . 2005األموال للقمة يف سنة 
فقد أعلن العديد من احلكومات . ويسرين جداً أن أعلن أننا حققنا قدراً كبرياً من التقدم حىت اآلن

  .وأصحاب املصلحة بالفعل عن تقدمي مسامهات 
  

كان  وأود أن اغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر حلكومات اليابان وكوريا وناميبيا وهولندا والفاتي    
وإسبانيا وكذلك لالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واالحتاد االئتماين الفيدرايل      
ملوظفي األمم املتحدة، واملعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، على مسامهاا املالية السخية ملرحلة        

  .تونس
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قبل ملساعدتنا على حتقيق اهلدف من محلة مجع   ولقد تلقيت أيضاً تأكيدات مبسامهات أخرى يف املست 
األموال، كما أنين أتوقع أن تغتنم جهات ماحنة جديدة فرصة انعقاد هذا االجتماع التحضريي إلعالن   

  .مسامهاا
  

كما أود أن أتقدم بالشكر حلكومات كندا واليابان وكوريا وإسبانيا وسويسرا وتونس وكذلك لالحتاد 
، واملنظمة التونسية للتربية واألسرة، واجلمعية  KDDIظمة اليونسكو وشركة  الدويل لالتصاالت، ومن

  . التونسية لالتصال، ملسامهاا العينية، مبا يف ذلك إعارة عدد من موظفيها للعمل يف األمانة التنفيذية للقمة 
  

 قوة يف شهر     سنة، وقد ازداد هذا االلتزام 139ولقد التزم االحتاد مبساعدة العامل على االتصال طوال   
  . ديسمرب املاضي بنجاح املرحلة األوىل من القمة 

  
إن العامل يتطلع إليكم اآلن بأمل كبري يف أن األهداف والشراكات اليت اتفق عليها يف جنيف سوف تدب       

  . فيها احلياة يف تونس
  

فعل على لقد انتهينا من وضع اإلعالن وخطة العمل وبدأ الكثريون من شركائنا يف القمة يعملون بال    
وحنن نتطلع إليكم اليوم وننتظر منكم الدعم والتوجيه، بعيداً . حتقيق األهداف املبينة يف هاتني الوثيقتني

  .عن املناقشات اليت ال تنتهي بشأن التفاصيل والعملية
  

، وعلينا أن حندد االجتاه الواضح     "قمة احللول"وجيب أال يغيب عن بالنا أن هذه القمة ينبغي أن تكون 
  . مسار الذي سنعرضه على القمةلل
  

أرحب بكم مرة أخرى يف احلمامات وحنن نفتتح املرحلة الثانية للقمة العاملية تمع املعلومات، وأمتىن    
  .   وهو كما تعلمون اجتماع شديد األمهية–لكم كل جناح يف هذا االجتماع األول للجنة التحضريية 

  
  . وشكراً لكم

  
  
  


