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  يوشيو أوتسومي
  رئيس اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة
  األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

  اع الثاينتقرير عن األنشطة السابقة لالجتم
  للجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة

  

   اخللفية-أوالً 

بدأت قوة الدفع إىل عقد القمة بالقرار الذي قدمته تونس ومت اعتماده يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل       1.
  .1998لالتصاالت يف عام  

إطار قمة تنعقد  ) C2001/114انظر   (1179يد مبوجب قراره   يف تقرير األمني العام وأ 2001ونظر الس يف دورته لعام    2.
  . 2005 والثانية يف تونس يف 2003على مرحلتني تعقد األوىل منهما يف جنيف يف   

 الذي رحب بعقد 183/56 مبوجب قرارها  2001 ديسمرب   21وأيدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار جملس االحتاد يف      3.
ع املعلومات على أعلى مستوى ممكن حتت الرعاية السامية لألمني العام لألمم املتحدة مع قيام االحتاد بالدور   القمة العاملية تم

  . ودعم القرار إطار عقد القمة على مرحلتني وهو اإلطار الذي أيده جملس االحتاد   . القيادي يف التحضري هلا

ضريية للقمة من خالل جلنة حتضريية دولية حكومية مفتوحة  وأوصى قرار اجلمعية العامة كذلك بأن جتري األعمال التح   4.
العضوية حتدد جدول أعمال مؤمتر القمة وتبت يف طرائق مشاركة أصحاب املصلحة اآلخرين فيها وتضع مشروع إعالن  

إلداري القيادي  ودعت اجلمعية العامة أيضاً االحتاد إىل أن يضطلع بالدور ا    . املبادئ ومشروع خطة العمل يف صيغتهما النهائية   
، الذي أعاد تأكيد دعمها للقمة الذي 238/57 اعتمدت اجلمعية العامة القرار 2002ويف ديسمرب  . يف األمانة التنفيذية للقمة

  . 183/56سبق أن أعربت عنه يف قرارها   

إعالن املبادئ وخطة   ، الذي أيد 220/59ويف الدورة التاسعة واخلمسني اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار    5.
ورحب القرار بإنشاء فريق العمل املعين بإدارة اإلنترنت وفريق املهام املعين       . 2003 ديسمرب   12العمل الصادرين عن القمة يف 

باآلليات املالية وفقاً لقرارات املرحلة األوىل من القمة ودعا مجيع أصحاب املصلحة إىل اإلسهام بنشاط يف العملية التحضريية  
  .2005 نوفمرب 16-18رحلة تونس من القمة ويف القمة ذاا اليت تقرر انعقادها يف  مل

 القمـة العامليـة
  اتـع املعلومـتم
   2005 تونس - 2003جنيف 
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   نتائج املرحلة األوىل-ثانياً 

  .2003 ديسمرب  10-12عقدت املرحلة األوىل من القمة يف جنيف يف    1.

  .واعتمدت مرحلة جنيف إعالن مبادئ وخطة عمل 2.

وطلب إعالن املبادئ وخطة العمل من األمني العام لألمم . ثانية من القمةوتأجل النظر يف عدة قضايا إىل املرحلة ال  3.
املتحدة إنشاء فريق عمل معين بإدارة اإلنترنت وفريق مهام معين باآلليات املالية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

  . الثانيةألغراض التنمية وذلك لدراسة هذه القضايا وتقدمي تقرير عنها أثناء املرحلة     

  

   االجتماع األول للجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة-ثالثاً 

عقدت اللجنة " الترتيبات ملرحلة تونس من القمة  "وفقاً ملا قررته احلكومات يف مرحلة جنيف من القمة يف قرارها بشأن    1.
 االجتماع - الجتماع التحضريي الذي سمي ا(وعقد ذلك االجتماع . 2004التحضريية دورة يف النصف األول من عام 

.    يف مركز املدينة للمؤمترات بيامسني احلمامات يف تونس2004 يونيو 26 إىل 24من ) األول للجنة التحضريية ملرحلة تونس
ومع انتخاب نائب رئيس واحد من كل .  نائباً للرئيس 29وانتخب السفري كاركلينـز من التفيا رئيساً للجنة التحضريية مع    

  . بلدا32ًسرا وتونس بصفة حكمية أصبح مكتب اللجنة التحضريية ملرحلة تونس من القمة يتألف من من سوي

  :ميكن االطالع على تقرير االجتماع األول للجنة التحضريية ووثائق االجتماع يف املوقع  2.
html.index/hammamet/2preparatory/wsis/int.itu.www://http.  

وحددت . وحددت اللجنة التحضريية يف اجتماعها األول نقطة تركيز مرحلة تونس ونواجتها وهيكل العملية التحضريية    3.
فريق  "وامسه غري الرمسي   (موعد ومدة االجتماع الثاين للجنة التحضريية وأنشأت فريق أصدقاء رئيس اللجنة التحضريية  

وكان على الفريق أن يِعد، مبساعدة األمانة التنفيذية للقمة، وثيقة لتكون أساس املفاوضات يف االجتماع   ") أصدقاء الرئيس
  . الثاين للجنة التحضريية

  

   األنشطة التحضريية السابقة لالجتماع الثاين للجنة التحضريية-رابعاً 

  تنظيم االجتماع الثاين للجنة التحضريية      1.

 عملية حتضريية دولية حكومية للقمة يشارك فيها بنشاط أصحاب املصلحة اآلخرون ويقدمون      183/56أنشأ القرار   .أ
  .مسامهات ودعا احلكومات إىل املشاركة بنشاط يف التحضري للقمة وأن تكون ممثلة فيها على أعلى مستوى ممكن   

ىل وزارات خارجية الدول األعضاء يدعوها حلضور    أرسل األمني العام لالحتاد خطابات إ2004 ديسمرب  10ويف   .ب
تكنولوجيا املعلومات والبعثات يف جنيف   /االجتماع الثاين للجنة التحضريية وأرسل نسخاً من الدعوة إىل وزارات االتصاالت

حتاد وإىل   وأرِسلت الدعوات أيضاً إىل أعضاء قطاعات اال  ).  بالنسبة للدول اليت ال توجد هلا بعثات يف جنيف   (ونيويورك 
ودعيت اجلهات املعتمدة من املنظمات غري احلكومية وكيانات  . كيانات األمم املتحدة املهتمة واملنظمات الدولية املدعوة 

  .اتمع املدين وقطاع األعمال مبوجب خطابات دعوة نشرت يف املوقع الرمسي للقمة يف شبكة الويب  

http://www.itu.int/wsis/preparatory2/hammamet/index.html
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  االجتماعات اإلقليمية واملوضوعية   2.

 22-23( فعقد املؤمتر اإلقليمي لغريب آسيا يف دمشق، سوريا .  مؤمتران إقليميان قبل االجتماع الثاين للجنة التحضرييةعقد  .أ
ومن املخطط عقد مؤمترين إقليميني قبل  ).  2005 فرباير  2-4( وعقد املؤمتر اإلقليمي إلفريقيا يف أكرا، غانا      ) 2004نوفمرب 

  . احمليط اهلادئ -، أحدمها ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب واآلخر ملنطقة آسيا  االجتماع الثالث للجنة التحضريية

وعقدت سلسلة من االجتماعات املوضوعية إلتاحة مدخالت إضافية لعملية القمة أو سوف تعقد قبل االجتماع الثاين   .ب
واالجتماعات اإلقليمية املوضوعية يف موقع وميكن االطالع على قائمة باالجتماعات املوضوعية . للجنة التحضريية وبعده

  :شبكة الويب على العنوان التايل
html.thematic/2preparatory/wsis/int.itu.www://http .  

  فريق أصدقاء الرئيس  3.

نة التنفيذية للقمة، اجتماعات عادية واستثنائية استعداداً لالجتماع الثاين                                                 ، مبساعدة األما            (GFC)عقد فريق أصدقاء الرئيس                   
  30ويشمل أعضاء الفريق                 .   وكانت االجتماعات العادية مفتوحة ألعضاء الفريق واملراقبني من احلكومات                                                .   للجنة التحضريية         

ين حبكم املركز ميثلون األمني العام لالحتاد                                وفداً حكومياً من اموعات اإلقليمية وممثلني عن البلدين املضيفني وأعضاء آخر                                                    
 يناير      11 ويف    2004 ديسمرب        17 ديسمرب و       16 نوفمرب و      16وعقدت االجتماعات العادية يف                       .   واألمني العام لألمم املتحدة                 

عقد فريق أصدقاء الرئيس اجتماعات استثنائية مفتوحة                                       2005 يناير      10 ويف    2004 نوفمرب      15 أكتوبر و       22ويف    .   2005
مراقبني من املنظمات الدولية وأعضاء قطاعات االحتاد واملنظمات غري احلكومية وكيانات اتمع املدين وقطاع األعمال                                                                        لل

  . املعتمدة     
  :وميكن االطالع على معلومات إضافية عن هذه االجتماعات ووثائقها يف املوقع

html.index/gfc/wsis/int.itu.www://http.  

  عملية التقييم   4.

 بدأ االحتاد الدويل لالتصاالت واألمانة التنفيذية للقمة عملية لتقييم القمة من أجل جرد األنشطة اليت   ،2004يف أكتوبر   
 أصحاب  وبعد اجتماع أويل لتبادل األفكار بني .  اضطلعت ا احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة لتنفيذ قرارات جنيف 

وتشمل  . ومت إنشاء قاعدة بيانات ميكن البحث فيها عن األنشطة املتصلة بالقمة      . املصلحة، وضع استبيان نشر يف اإلنترنت    
وسيقدم تقرير أويل عن أنشطة تقييم القمة إىل االجتماع الثاين للجنة     .  مجيع الردود على االستبيان اليت وردت حىت تارخيه    

وسيستمر حتديث قاعدة البيانات مبدخالت جديدة حىت استكمال مرحلة   ). WSIS-II/PC-2/Doc 6الوثيقة (التحضريية 
  . تونس وبعدها

  

   تنظيم املرحلة الثانية من القمة-خامساً  

تقع املسؤولية اإلدارية الشاملة عن القمة العاملية على االحتاد الدويل لالتصاالت مبوجب القرارات اليت اختذها جملس االحتاد       
  . 220/59 و238/57 و183/56ب قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومبوج

http://www.itu.int/wsis/preparatory2/thematic.html
http://www.itu.int/wsis/gfc/index.html
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  االحتاد الدويل لالتصاالت   1.

 ملناقشة ترتيبات القمة مع الوزراء املعنيني واجتمع شخصياً مع رئيس   2004قام األمني العام لالحتاد بزيارة تونس يف سبتمرب   
ر األمني العام اجتماعات كثرية مع العديد من احلكومات وزار  وحض. مجهورية تونس فخامة السيد زين العابدين بن علي

  . غريها يف حماولة جلذب مزيد من الدعم للقمة ولتعزيز املشاركة على أعلى املستويات   

وعقد اجتماع تنسيقي بني االحتاد واألمانة    . وال تزال املفاوضات بني االحتاد والبلد املضيف بشأن ترتيبات القمة جارية       
 ملناقشة اتفاق البلد املضيف وللتوصل إىل اتفاق بشأن 2004 والسلطات التونسية املسؤولة عن القمة يف ديسمرب  التنفيذية

وأنشئ عدد من أفرقة العمل لتخطيط وتسيري مجيع جوانب االستعدادات . االستعدادات املتصلة بالتجهيزات اللوجستية للقمة
  .صلة قريباً إىل الوفود اللوجستية للقمة وسيتم إبالغ املعلومات ذات ال

  فريق العمل املعين بالقمة والتابع للمجلس     2.

فريق عمل معين بالقمة العاملية تمع املعلومات مع فتح باب ) 1196القرار  (2002أنشأ جملس االحتاد يف دورته يف    .أ
للمسامهة املوضوعية من االحتاد يف    املشاركة فيه أمام مجيع الدول األعضاء وأعضاء القطاعات يف االحتاد، وذلك لوضع إطار          

ونائبا الرئيس مها  ) االحتاد الروسي(ويرأس الفريق السيد يوري غرين . اجتماعات اللجنة التحضريية وإلعداد تقرير إعالمي 
  ). سويسرا(والسيد فريدريك رييل   ) تونس(السيد رضا غلّوز 

 ملؤمتر املندوبني املفوضني وكذلك قراري   (2002) 113 والقرار 8وقد حتددت اختصاصات عمل الفريق مبوجب املقرر     .ب
  . 1214 و1207جملس االحتاد   

 وتناول أنشطة االحتاد املتصلة بتنفيذ خطة عمل جنيف، مبا         2004 ديسمرب   13-14وعقد فريق العمل اجتماعه السابع يف     .ج
ملعين بإدارة اإلنترنت وفريق املهام املعين  يف ذلك االجتماع املوضوعي الذي نظّمه االحتاد ومسامهة االحتاد يف فريق العمل ا 

  . باآلليات املالية 

  جملس الرؤساء التنفيذيني   3.

وأبلغ األمني   . 2004 يف منظومة األمم املتحدة دورته اخلريفية يف نيويورك يف أكتوبر         (CEB)عقد جملس الرؤساء التنفيذيني    
الس على إعطاء األولوية لتنفيذ خطة عمل مرحلة جنيف من ووافق . العام لالحتاد أعضاء الس حبالة التحضريات للقمة 

وأيد أيضاً القيام مبزيد من العمل بني اللجنة رفيعة املستوى   . القمة لكي ميكن إبالغ نتائج فعلية إىل املرحلة الثانية من القمة
اإلمنائية لأللفية وشدد على ضرورة  لتنظيم القمة وجلاا الفرعية يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألهداف     

  .التماسك يف السياسات بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

  اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة      4.

ملهتمة  أنشأ جملس الرؤساء التنفيذيني اللجنة رفيعة املستوى لتنظيم القمة وهي تتألف من وكاالت األمم املتحدة ا    .أ
ومهمتها .  برئاسة األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت2001وأنشئت اللجنة رمسياً يف مارس . باملشاركة يف التحضري للقمة 

وقد قامت . الرئيسية هي اإلشراف العام على ختطيط القمة واالستعدادات هلا يف منظومة األمم املتحدة وتنسيق هذه األعمال 
ق جهود التقييم اليت قام ا أعضاؤها وأعمال التخطيط لالجتماعات املوضوعية اليت تعقدها وكاالت  اللجنة بالتحديد بتنسي

  . األمم املتحدة
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وناقش أعضاء اللجنة اقتراحاً من الرئيس بشأن آلية      . 2004 ديسمرب   7وعقدت اللجنة اجتماعاً على مستوى العمل يف     .ب
.  أيضاً منظمات األمم املتحدة على املشاركة النشطة يف مرحلة تونس من القمة  وشجع الرئيس . متابعة تنفيذ نواتج قمة تونس 

  .وانضمت املنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية إىل اللجنة بصفة مراقب

  األمانة التنفيذية    5.

  . من األعمال التحضريية للقمةتقوم األمانة التنفيذية إىل جانب االحتاد الدويل لالتصاالت بتنظيم الكثري  .أ

فقد متت تسمية السيد شارل غيغر من سويسرا مديراً تنفيذياً        . ومنذ املرحلة األوىل من القمة تغري تشكيل اللجنة التنفيذية   .ب
وتشمل األمانة بعد تشكيلها اجلديد عدة خرباء من احلكومات وخبري من القطاع اخلاص وخبري من إحدى . لألمانة التنفيذية

  .وكاالت األمم املتحدة وخبري من إحدى املنظمات غري احلكومية  

متويل املوظفني يف األمانة التنفيذية لكل مرحلة تونس أو    /قطاعات األعمال التالية بإعارة /وقامت احلكومات واملنظمات  .ج
  : جلزء منها

  2  حكومة سويسرا
  1  حكومة إسبانيا
  1  حكومة اليابان 
  1  حكومة كوريا
  1  حكومة كندا

  1  تونسكومة ح
  1  حكومة فنلندا
  1  اليونسكو

  1  )اليابان  (KDDIشركة 
  1  املنظمة التونسية للتعليم واألسرة

وباإلضافة إىل ما سبق ومبسامهات مالية متعددة خمصصة لتعيني موظفني من البلدان النامية يف األمانة التنفيذية، عين االحتاد        
  . لتنفيذية من اهلند ومالوي وجامايكاالدويل لالتصاالت ثالثة موظفني يف األمانة ا

  

   التمويل-سادساً  

باإلضافة إىل الدعم املايل واملباشر املقدم من البلدين املضيفني جيب أن يكون تنظيم القمة والعملية التحضريية هلا على        1.
  .أساس مسامهات من مجيع أصحاب املصلحة

 اتمع الدويل إىل تقدمي مسامهات طوعية إىل 220/59 و238/57 و183/56ودعت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة   2.
صندوق استئماين خاص أنشأه االحتاد لدعم القمة وكذلك إىل تسهيل املشاركة الفعالة ملمثلي البلدان النامية وخاصة ممثلي أقل    

  .البلدان منواً
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 مليون فرنك سويسري بدون 15 تونس من القمة قرابة ومن املقدر أن تبلغ تكلفة األنشطة التحضريية األساسية ملرحلة  3.
وتشمل األنشطة التحضريية األساسية أعمال الترمجة   .  حساب عناصر العملية التحضريية اليت يدعمها البلد املضيف، أي تونس     

وتشغيلها ضمن  والترمجة الشفوية وخدمات املؤمترات الجتماعات اللجنة التحضريية ونفقات املوظفني يف األمانة التنفيذية     
  .خدمات جوهرية أخرى تتصل بالقمة

 ماليني فرنك 5 لتجميع ما ال يقل عن   2005 محلة مجع األموال للقمة يف 2004وبدأ األمني العام لالحتاد يف أبريل     4.
فعل  وكانت ردود ال .  سويسري كمسامهات مالية على أمل أن يتم تغطية املبلغ املتبقي مبسامهات عينية من خمتلف الشركاء      

وستعلن مسامهات .  ماليني فرنك سويسري5 من مبلغ 28% مت مجع 2004حلملة مجع األموال إجيابية حىت اآلن؛ ففي اية 
  . كبرية جديدة يف االجتماع الثاين للجنة التحضريية  

وكذلك يف ويقدم االحتاد الدويل لالتصاالت دعماً كبرياً للقمة يف شكل مسامهات مباشرة وعن طريق ضمان لقرض     5.
  . شكل جهود الكثري من املوظفني 
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  امللحق

  2005 يناير 24احلالة املالية حىت 
  وسيتاح بيان مستكمل عن احلالة يف املوقع. ستعلن مسامهات جديدة أثناء االجتماع الثاين للجنة التحضريية

 http://www.itu.int/wsis/funding/contributors2.html  

  

  تربعات لصندوق القمة    1.  

  املصدر املبلغ بالفرنكات السويسرية
  احلكومات

 أذربيجان 190 15
 بوركينا فاسو 000 25

 الكرسي الرسويل 000 4
 اليابان 927 776
 ناميبيا 500 12
 هولندا 000 75

 النرويج 268 180
 السنغال 550 66

 إسبانيا 000 153
 سلطنة عمان 000 100
 )تعهد(اجلمهورية العربية السورية  500 12

 املنظمات الدولية
 االحتاد االئتماين لألمم املتحدة 280 1

 االحتاد الربيدي العاملي 000 10
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 000 15

 املنظمات غري احلكومية وكيانات اتمع املدين
 املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز 200

 اموع 415 447 1
  

  )1/1/2004يف (مرحلة جنيف  ترحيل من   2.  

للمسؤولني احلكوميني مبلغ مربوط لتقدمي املنح (سويسرا  252 205
  )من أقل البلدان منواً

مبلغ مربوط ملنح ومرتبات موظفي القمة (حكومة فنلندا   443 101
 )من البلدان النامية

مبلغ مربوط ملرتبات موظفي القمة من (حكومة السويد   220 235
 )يةالبلدان النام

مبلغ مربوط ملرتبات موظفي األمانة (اللجنة األوروبية  200 303
 )التنفيذية للقمة من البلدان النامية

 اموع 345 093 1
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  التسهيالت لألمانة التنفيذية     3.  

  املصدر  النفقات
الدعم اللوجسيت لألمانة التنفيذية، املكاتب، احلواسيب، 

 املوقع يف شبكة الويب
  لالتصاالتاالحتاد الدويل

 حكومة سويسرا أثاث لألمانة التنفيذية
مثل تكاليف (النفقات املتصلة بالعملية التحضريية يف تونس 

سفر موظفي االحتاد واألمانة التنفيذية إىل اجتماع احلمامات 
وتكاليف السفر والفنادق لالجتماعات اللوجستية املشتركة 

 )يف تونس إخل

 حكومة تونس

غرف (باملكتب وفريق أصدقاء الرئيس النفقات املتصلة 
  )االجتماعات والترمجة الشفوية وعمال تشغيل األجهزة إخل

  
النفقات املتصلة باالجتماع الثاين للجنة التحضريية 

التكاليف العادية اخلاصة باملوظفني وعمال تشغيل األجهزة (
 )وغرف االجتماعات ومعدات تكنولوجيا املعلومات إخل

 ة يف جنيفمكتب األمم املتحد

  

  مسامهات أخرى متصلة بالقمة   4.  

 )مشاريع متصلة بالقمة(كوريا  000 200
مبالغ مربوطة للمنح املقدمة ملشاركة اتمع املدين (تونس  000 400

 )يف القمة
  امليزانية املخصصة للقمة(االحتاد الدويل لالتصاالت  000 194 1

2005-2004(  
  

  

  ــــــــــ
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