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  :خلي للقمة العاملية جملتمع املعلومات على ما يلي من النظام الدا5تنص املادة  1.
ويستند تشكيل اللجنة إىل تشكيل جلنة وثائق . يتم يف بداية القمة تعيني جلنة ألوراق االعتماد تتألف من تسعة أعضاء"

عتماد املمثلني وتفحص اللجنة أوراق ا. التفويض للجمعية العامة لألمم املتحدة وقت انعقاد القمة يف كل مرحلة من مرحلتيها
  ."وتقدم تقريراً إىل القمة دون تأخري

، قامت القمة، 2005 نوفمرب 16ويف اجللسة العامة األوىل للمرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات، املعقودة يف  2.
 جلنة وثائق التفويض للجمعية  من نظامها الداخلي، بتعيني جلنة ألوراق االعتماد يستند تشكيلها إىل تشكيل5وفقاً للمادة 

 وساموا *العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الستني، وهذه الدول هي الكامريون والصني وبنما والربتغال وسانت لوسيا
  . واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية**وسرياليون

  .2005 نوفمرب 18وعقدت جلنة أوراق االعتماد اجتماعاً واحداً يف  3.

  . هيندز، ترينيداد وتوباغو، رئيساً باإلمجاع- آن كالرك - وانُتخبت السيدة شيلي  4.

، تتعلق بأوراق اعتماد ممثلي الدول 2005 نوفمرب 18وكان معروضاً على اللجنة مذكرة من األمني العام للقمة، مؤرخة  5.
فيما يتصل مبذكرة األمني العام للقمة، حيث استكمل وألقى أمني جلنة أوراق االعتماد بياناً . واجلماعة األوروبية لدى القمة

  .مضمون املذكرة لتبيان أوراق االعتماد واملراسالت اليت متَّ تلقيها بعد إعداد مذكرة األمني العام
 من املذكرة ومن البيان املتصل هبا، وردت أوراق اعتماد رمسية للممثلني لدى القمة، 1وكما يالحظ من الفقرة  6.

 من النظام الداخلي للقمة، حىت وقت اجتماع جلنة أوراق االعتماد، من الدول التالية البالغ 4 و3طلوب يف املادتني بالشكل امل
  : دولة ومن اجلماعة األوروبية112عددها 

هلرسك، ألبانيا، أندورا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغالديش، بربادوس، بلجيكا، بنن، بوتان، بوليفيا، البوسنة وا
بوتسوانا، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاصو، كمبوديا، الكامريون، الرأس األخضر، تشاد، شيلي، الصني، 

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، مجهورية جزر القمر، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قربص، اجلمهورية التشيكية،
رك، السلفادور، إريتريا، إستونيا، االحتاد األورويب، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، غينيا، الكونعو الدميقراطية، الدامنا

هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، اهلند، إندونيسيا، العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، التفيا، ليسوتو، 
 ملديف، مايل، مالطة، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا، موناكو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمربغ، مالوي، ماليزيا،

___________________ 
 .حتل ترينيداد وتوباغو حمل سانت لوسيا   *

 .ونحتل نيجرييا حمل سريالي   **
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ميامنار، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، النرويج، باكستان، باراغواي، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية 
ية، صربيا واجلبل األسود، سنغافورة، سلوفاكيا، كوريا، رومانيا، االحتاد الروسي، رواندا، ساموا، اململكة العربية السعود

جنوب إفريقيا، إسبانيا، سوازيالند، السويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، تايالند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 املتحدة، اململكة املتحدة، السابقة، تيمور الشرقية، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية

  .مجهورية تنـزانيا املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، أورغواي، أوزبكستان، فيتنام، اليمن

 من املذكرة ومن البيان املتصل هبا، وردت إىل األمني العام للقمة، حىت وقت اجتماع جلنة 2وكما يالحظ من الفقرة   7.
تعيني ممثلي الدول لدى القمة بواسطة الفاكس، من رؤساء الدول أو احلكومات، أو وزراء أوراق االعتماد، معلومات تتعلق ب

  :  دولة39اخلارجية، أو بواسطة رسائل أو مذكرات شفوية من البعثات املعنية، من الدول التالية البالغ عددها 

ا، جيبويت، اجلمهورية الدومينيكية، أفغانستان، اجلزائر، األرجنتني، أذربيجان، بيالروس، كندا، كولومبيا، كوستاريك
، أيرلندا، كازاخستان، )مجهورية إيران اإلسالمية(إكوادور، مصر، إثيوبيا، غانا، اليونان، غواتيماال، الكرسي الرسويل، إيران 

، نيبال، ُعمان، الكويت، قريغيزستان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، اجلماهريية العربية الليبية، مدغشقر، املكسيك، املغرب
مجهورية (بابوا غينيا اجلديدة، بريو، الفلبني، مجهورية مولدوفا، السنغال، سلوفينيا، سري النكا، طاجيكستان، فنـزويال 

  .، زامبيا)فنـزويال البوليفارية

 دولة املشاركة يف 23 من املذكرة ومن البيان املتصل هبا، مل ترسل الدول التالية البالغ عددها 3وكما يالحظ من الفقرة  8.
  :القمة، حىت وقت اجتماع جلنة أوراق االعتماد، أي معلومات إىل األمني العام للقمة عن ممثليها لدى القمة

، غينيا االستوائية، فيجي، الغابون، غامبيا، غُيانا، هاييت، )مجهورية(أنغوال، بوروندي، مجهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو 
يا، منغوليا، موزامبيق، بنما، سان تومي وبرانسيـيب، سيشيل، سرياليون، السودان، توغو، توفالو، لبنان، ليبرييا، موريتان

  .زميبابوي

وقررت اللجنة قبول أوراق اعتماد ممثلي مجيع الدول واجلماعة األوروبية املذكورين يف املذكرة املشار إليها آنفاً ويف  9.
 أعاله سترسل إىل األمني 8 و7ماد الرمسية ملمثلي الدول املشار إليها يف الفقرتني البيان املتصل هبا، على أساس أن أوراق االعت

  .العام للقمة يف أقرب وقت ممكن

  :واعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل دون تصويت 10.

  ،إن جلنة أوراق االعتماد"   

املعلومات، املشار إليها يف مذكرة األمني  أوراق اعتماد املمثلني املشاركني يف القمة العاملية جملتمع يف وقد نظرت"  
  ،2005 نوفمرب 18العام للقمة املؤرخة 

  ". أوراق اعتماد ممثلي الدول واجلماعة األوروبية املشار إليها يف املذكرة املشار إليها آنفاًتقبل"   

  ).يلي فيما 13انظر الفقرة (وقررت اللجنة، دون تصويت، أن توصي القمة باعتماد مشروع قرار  11.

  .وبناء على ما سبق، يقدم هذا التقرير إىل القمة 12.
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  توصية جلنة أوراق االعتماد
  :توصي جلنة أوراق االعتماد بأن تعتمد القمة مشروع القرار التايل 13.

  "أوراق اعتماد املمثلني لدى القمة العاملية جملتمع املعلومات"  

  ،إن القمة العاملية جملتمع املعلومات"   
   تقرير جلنة أوراق االعتماد والتوصية الواردة فيه،يف ظرتوقد ن"  
  ." تقرير جلنة أوراق االعتمادتوافق على"   
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  امللحق ألف
  19:00 نوفمرب، الساعة 18حالة أوراق االعتماد بتاريخ 

للقمة، اليت  من النظام الداخلي 4 و3أوراق االعتماد الرمسية للممثلني لدى القمة، بالشكل املطلوب يف املادتني   1.
  : دولة ومن اجلماعة األوروبية118، من الدول التالية البالغ عددها 19:00 نوفمرب، الساعة 18وردت حىت 

ألبانيا، أندورا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغالديش، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بنن، بوتان، بوليفيا، 
روين دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاصو، كمبوديا، الكامريون، الرأس البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، ب

األخضر، تشاد، شيلي، الصني، جزر القمر، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قربص، اجلمهورية 
يتريا، إستونيا،  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدامنارك، السلفادور، إرالتشيكية،

االحتاد األورويب، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، اليونان، غينيا، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، اهلند، إندونيسيا، 
العراق، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، التفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمربغ، 

مايل، مالطة، جزر مارشال، موريشيوس، املكسيك، ميكرونيزيا، موناكو، ميامنار، ناميبيا، مالوي، ماليزيا، ملديف، 
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، النرويج، باكستان، باراغواي، بريو، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية 

، اململكة العربية السعودية، صربيا واجلبل كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، االحتاد الروسي، رواندا، ساموا
األسود، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سوازيالند، السويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، 

وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا،  تايالند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تيمور الشرقية، تونغا، ترينيداد
كرانيا، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، مجهورية تنـزانيا املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، أو

  .أورغواي، أوزبكستان، فيتنام، اليمن

 نوفمرب، الساعة 18املعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول لدى القمة اليت وردت إىل األمني العام للقمة، حىت   2.
اسطة الفاكس من رؤساء الدول أو احلكومات أو وزراء اخلارجية أو بواسطة رسائل أو مذكرات شفوية من ، بو19:00

  : دولة34البعثات املعنية من الدول التالية البالغ عددها 
أفغانستان، اجلزائر، أنغوال، األرجنتني، أذربيجان، كندا، كولومبيا، جيبويت، اجلمهورية الدومينيكية، إكوادور، 

، أيرلندا، كازاخستان، الكويت، )مجهورية إيران اإلسالمية( إثيوبيا، غانا، غواتيماال، الكرسي الرسويل، إيران مصر،
قريغيزستان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، اجلماهريية العربية الليبية، مدغشقر، املغرب، نيبال، ُعمان، بابوا غينيا 

  .، زامبيا)مجهورية فنـزويال البوليفارية(سري النكا، طاجيكستان، فنـزويال اجلديدة، الفلبني، السنغال، سلوفينيا، 

، إىل األمني العام 19:00 نوفمرب، الساعة 18 دولة املشاركة يف القمة مل ترسل، حىت 21الدول التالية البالغ عددها   3.
  :للقمة أي معلومات بشأن ممثليها يف القمة

، غينيا االستوائية، فيجي، الغابون، غامبيا، غُيانا، هاييت، )مجهورية(لكونغو بوروندي، مجهورية إفريقيا الوسطى، ا
لبنان، ليبرييا، موريتانيا، منغوليا، موزامبيق، بنما، سان تومي وبرانسيـيب، سيشيل، سرياليون، السودان، توغو، 

  .زميبابوي
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