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  رئيس اللجنة الفرعية باء

  )عنوان متفق عليه( تونسالتزامات 

]  
 يف هذه املرحلة الثانية من القمة 2005 نوفمرب 16-18 وقد اجتمعنا يف تونس يف الفترة من حنن ممثلي شعوب العامل،  1.

العاملية جملتمع املعلومات لنؤكد من جديد دعمنا الثابت إلعالن املبادئ وخطة العمل املعتمدين يف املرحلة األوىل من القمة 
 رغبتنا والتزامنا ببناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه نؤكد من جديد، 2003ية جملتمع املعلومات يف جنيف يف ديسمرب العامل

تنموي ويضع البشر يف صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية 
ي حلقوق اإلنسان، حىت يتسىن للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف واالحترام الكامل وااللتزام باإلعالن العامل

والنفاذ إليها واستعماهلا وتبادهلا، كي حيققوا إمكاناهتم بالكامل ويبلغوا األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف 
   )متفق عليها(. ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

 الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وعدم قابليتها للتجزؤ، وترابطها دونؤكد من جدي  2.
 من جديد أن الدميقراطية والتنمية املستدامة ونؤكد أيضاً. وتآزرها، مبا فيها احلق يف التنمية، وفقاً ملا جيسده إعالن فيينا
 الرشيدة على مجيع املستويات، كلها يرتبط أحدها باآلخر واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك اإلدارة

.  تصميمنا على تعزيز احترام سيادة القانون يف األمور الدولية والوطنية على السواءونؤكد مرة أخرى. ويعزز أحدها اآلخر
  )متفق عليها(
  .] احترامنا ملبدأ السيادة الوطنيةونؤكد من جديد  3.[
  .] روح إعالن املبادئ نؤكد من جديد التزامنا باحترام مبدأ املساواة يف السيادة جلميع الدولانطالقاً من   فقرة بديلة 3.[
إدراكاً منا بأن القدرة على إنشاء املعلومات واملعارف واألفكار جبميع أنواعها، بغض النظر عن احلدود، وحرية   4.[

 للتنمية وإلقامة جمتمعات مستقرة اجتماعياً تتسم السعي إىل احلصول عليها وتلقيها وتعلمها، أصبحت املفتاح الرئيسي
بالتعددية والرخاء، على املستويني الوطين والعاملي، فإننا نلزم أنفسنا بتعزيز ومحاية حرية التعبري واستقالل وسائط اإلعالم فيما 

  .]تقدمه يف جمتمع املعلومات
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أن  من العهد الدويل19 من املادة 3 على الفقرة ونؤكد من جديد  5.[

ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة، وأهنا لذلك قد ختضع لقيود معينة حيددها 
صحة العامة القانون من أجل احترام حقوق ومسعة اآلخرين واحترام األمن الوطين والنظام العام أو من أجل احلفاظ على ال

  .]واألخالق
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  ]، توزع يف قاعة االجتماعات13وثيقة ال  :5 و4نص بديل للفقرتني [
إن قمة تونس متثل فرصة فريدة إلذكاء الوعي مبا جتلبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من فوائد لإلنسانية ومبا   6.

متفق ( .حياهتم وبذلك تسهم يف زيادة الثقة يف املستقبلميكنها إحداثه من حتول يف األنشطة البشرية والتفاعل بني البشر ويف 
  )عليها

وهذه القمة هي مرحلة هامة النطالق جهود العامل الستئصال الفقر وحتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها   7.
ة طويلة األجل بني عملية القمة وقد أنشأنا مبوجب قراراتنا يف جنيف صلة وثيق. دولياً مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

وندعو احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع . العاملية جملتمع املعلومات وغريها من املؤمترات والقمم الكربى لألمم املتحدة
. نيفاملدين واملنظمات الدولية إىل االلتقاء على هدف تنفيذ االلتزامات الواردة يف إعالن املبادئ وخطة العمل املعتمدين يف ج

متفق (.  بشأن استعراض تنفيذ إعالن األلفية بأمهية خاصة2005ويف هذا السياق تتسم نتائج اجتماع القمة العاملية لسنة 
  )عليها

 واالنطالق منها إىل مرحلة تونس بالتركيز على اآلليات ونؤكد من جديد االلتزامات اليت تعهدنا هبا يف جنيف  8.
مية، وعلى إدارة اإلنترنت واملسائل املتصلة هبا، وكذلك على متابعة وتنفيذ مقررات جنيف املالية الالزمة لسد الفجوة الرق

  )متفق عليها(]. برنامج عمل تونس[وتونس، كما يشري إىل ذلك 
 للحكومات بالدور القيادي واملسؤوليات القيادية يف عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات، ونؤكد يف نفس وحنن نقر  9.[

  .] من خطة عمل جنيف3ت على دور ومسؤوليات كل أصحاب املصلحة، حسبما ورد يف الفقرة الوق
 على السعي لكفالة متكن كل شخص من االستفادة من الفرص اليت ميكن أن تنشأ عن ونؤكد من جديد تصميمنا  10.

املدين واألمم املتحدة واملنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونذكر بأن احلكومات، وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع 
حتسني النفاذ إىل البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتكنولوجياهتا : الدولية األخرى ينبغي أن تعمل يداً بيد من أجل

ئة وكذلك إىل املعلومات واملعارف، وبناء الطاقات وزيادة الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهتي
بيئة متكينية على مجيع املستويات، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع فيها، ورعاية التنوع الثقايف 
واحترامه، واالعتراف بدور وسائط اإلعالم، ومعاجلة األبعاد األخالقية يف جمتمع املعلومات، وتشجيع التعاون الدويل 

  )متفق عليها(. ئ أساسية لبناء جمتمع معلومات جامع تستند صياغته إىل إعالن مبادئ جنيفونؤكد أن هذه املباد. واإلقليمي
  ]ملغاة  11.[

 أن النفاذ إىل املعلومات واملشاركة يف املعرفة ويف إنشائها هي أمور تسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز التنمية وندرك  12.
 البلدان على الوصول إىل األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن مث تساعد مجيع

وميكن اإلسراع يف هذه العملية بإزالة احلواجز أمام النفاذ إىل املعلومات للجميع بشكل . مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية
 الفجوة الرقمية خاصة تلك احلواجز اليت تعوق ونؤكد على ضرورة إزالة العوائق أمام سد. شامل ومنصف وحمتمل التكلفة

  )متفق عليها(. حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدان ورفاه شعوهبا، بشكل كامل، وخاصة يف البلدان النامية
لسكان وباإلضافة إىل ذلك أصبح من املمكن بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تشترك جمموعات من ا  13.

أكرب بكثري من أي وقت مضى يف اللحاق بركب املعرفة اإلنسانية وتقامسها وتوسيع قاعدهتا، وزيادة منوها يف مجيع جماالت 
وتنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إمكانات . املساعي اإلنسانية وكذلك تطبيقها يف التعليم والصحة والعلوم

 عالية من التعليم ودعم حمو األمية والتعليم األويل للجميع، وتسهيل عملية التعلم نفسها هائلة لتوسيع النفاذ إىل نوعيات
وبالتايل إرساء القواعد األساسية جملتمع معلومات ومعارف واقتصاد يقوم على املعرفة، بشكل مفتوح وجامع، وذي توجه 

  )متفق عليها(. تنموي حيترم التعدد الثقايف واللغوي
  ] باء30فقرة نقلت إىل ال  14.[
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أن تبين املؤسسات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له دور أساسي يف حتقيق النمو االقتصادي، ونؤكد على   15.
وميكن أن تؤدي آثار النمو وزيادة اإلنتاجية الناجتة عن استثمارات حسنة التنفيذ يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 

وهلذا فإن كالً من منو املؤسسات وسياسات سوق العمل له دور حاسم يف تبين تكنولوجيا . عملزيادة التجارة وزيادة فرص ال
 احلكومات والقطاع اخلاص إىل تعزيز قدرات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر وندعو. املعلومات واالتصاالت

، مع مجيع أصحاب املصلحة، على وسنعمل معاً. تألن هذه املؤسسات توفر أكرب عدد من فرص العمل يف معظم االقتصادا
وضع السياسات الالزمة واألطر القانونية والتنظيمية الضرورية لدعم إقامة املشاريع، وخاصة املؤسسات املتوسطة احلجم 

  )متفق عليها(. والصغرية واملتناهية الصغر
كون هلا آثار إجيابية ضخمة كأداة من أدوات  بأن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يونقر أيضاً  16.

وعالوة على ذلك فإن هتيئة بيئة متكينية مناسبة على املستويني الوطين والدويل من شأهنا أن متنع االنقسامات . التنمية املستدامة
وبني املناطق الغنية واملناطق االجتماعية واالقتصادية املتزايدة وأن تقلل من اتساع الفجوة بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية 

  )متفق عليها(. الفقرية وبني األغنياء والفقراء من األفراد، وكذلك بني الرجال والنساء
 بأن من الضروري، باإلضافة إىل بناء البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجود تأكيد ونقر أيضاًَ  17.

 هتيئة تطبيقات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحمتوى رقمي باللغات احمللية مناسب على تنمية القدرات البشرية وعلى
   )متفق عليها(. حيث يكون ذلك ممكناً من أجل الوصول إىل هنج شامل لبناء جمتمع معلومات عاملي

لدان وبضرورة وإذ نعترف مببادئ النفاذ الشامل وغري التمييزي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع الب  18.
مراعاة مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية لكل بلد واحترام نواحي جمتمع املعلومات ذات التوجه التنموي، فإننا نؤكد 
على أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أداة فعالة يف تعزيز السالم واألمن واالستقرار والدميقراطية والتالحم 

وميكن االستفادة من تكنولوجيا . شيدة وحكم القانون، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةاالجتماعي واإلدارة الر
وندرك أن النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية . املعلومات واالتصاالت يف تعزيز النمو االقتصادي ومنو املؤسسات
ونعترف كذلك بضرورة املواجهة الفعالة . يق هذه الغاياتوأمن املعلومات وأمن الشبكات كلها أمور حيوية يف حتق

للتحديات والتهديدات الناجتة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض ال تتفق مع أهداف حفظ االستقرار 
. ا يؤثر على أمن تلك الدولالدويل واألمن الدويل وبأهنا ميكن أن تؤثر تأثرياً سيئاً على تكامل البنية التحتية يف داخل الدول، مم

لذلك من الضروري أن نعمل على منع إساءة استخدام موارد املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية وإرهابية، 
   )متفق عليها(. وذلك مع احترام حقوق اإلنسان

  ]12أدخلت ضمن الفقرة   19.[
  ]12أدجمت يف الفقرة    البديلة19.الفقرة [

ومتابعة التقدم احملرز يف سد الفجوة الرقمية آخذين بعني االعتبار اختالف مستويات التنمية لكي ميكن تقييم ونلتزم ب  20.
بلوغ األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية، وتقييم فعالية االستثمار وجهود 

   )متفق عليها(. ملعلوماتالتعاون الدويل يف بناء جمتمع ا
  ] دال30انتقلت إىل الفقرة   21.[

 على أن تقوم، باستخدام إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بإقامة أنظمة عامة وحنث احلكومات  22.
نطاق للمعلومات بشأن القوانني والقواعد، وأن تعمل على انتشار نقاط النفاذ العمومي وعلى إتاحة هذه املعلومات على 

   )متفق عليها(. واسع
وسنسعى دون كلل لتعزيز نفاذ الناس يف كل مكان إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفاذاً شامالً ومنصفاً   23.

وحمتمل التكلفة من أي مكان، مبا يف ذلك النفاذ إىل التصاميم العاملية والتكنولوجيات املساعدة، جلميع البشر، خاصة ذوي 
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ن التوزيع العادل لفوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني اجملتمعات ولسد الفجوة الرقمية من أجل خلق اإلعاقة، لضما
   )متفق عليها(. فرص رقمية للجميع واستفادة اجلميع من املزايا اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية

خذ مجيع التدابري اليت تكفل جلميع بلدان العامل نفاذاَ منصفاً وحمتمل ينبغي للمجتمع الدويل أن يت  .  ألف23فقرة جديدة 
التكاليف إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت تعم فوائدها يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية على اجلميع وحىت 

   ) شرط موافقة اجلميع-متفق عليها(. نتمكن من سد الفجوة الرقمية فعالً
 للحاجات اخلاصة للفئات املهمشة والضعيفة يف اجملتمع سنويل اهتماماً خاصاًولتحقيق هذه الغاية   . باء23يدة فقرة جد

مبا يف ذلك املهاجرون واألشخاص املشردون داخلياً والالجئون والعاطلون عن العمل والفئات احملرومة واألقليات والسكان 
   )متفق عليها(. الرحل واملسنون وذوو العاهات

ولتحقيق هذه الغاية سنويل اهتماماً خاصاً لالحتياجات اخلاصة لشعوب البلدان النامية والبلدان   . جيم23فقرة جديدة 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول وأقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان الفقرية 

   )متفق عليها(. األراضي الواقعة حتت االحتالل والبلدان اخلارجة من صراعات أو كوارث طبيعيةاملثقلة بالديون و
جيب يف تطوير جمتمع املعلومات أن توىل عناية خاصة إىل األوضاع اخلاصة للسكان األصليني وإىل   . دال23فقرة جديدة 

   )متفق عليها(. احلفاظ على تراثهم ومرياثهم الثقايف
 بتمكني املرأة ونؤكد من جديد التزامنابوجود فجوة جنسانية يف داخل الفجوة الرقمية يف اجملتمع  ونعترف  24.[

وندرك كذلك أن املشاركة الكاملة للمرأة يف جمتمع املعلومات ال . وباملساواة بني اجلنسني من أجل التغلب على تلك الفجوة
مجيع ونشجع .  احترام حقوق اإلنسان يف جمتمع املعلوماتغىن عنها لضمان أن يكون جمتمع املعلومات جامعاً ومن أجل

أصحاب املصلحة على مساندة مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار واملسامهة يف تشكيل مجيع نواحي جمتمع املعلومات على 
  ]الُصعد الدولية واإلقليمية والوطنية

 وسنعمل على تكثيف العمل. طفال ويف تعزيز منوهمبدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف محاية األونعترف   25.
 يف هذا الصدد ونؤكد. من أجل محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن حقهم يف سياق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

   )متفق عليها(. أن مصاحل األطفال هي من أهم االعتبارات
  ] باء23نقلت إىل الفقرة   26.[
  ] دال23ة نقلت إىل الفقر  27.[

وسنعمل . بتمكني الشباب باعتبارهم من أهم املسامهني يف بناء جمتمع املعلومات اجلامعونؤكد من جديد إلتزامنا   28.
الشباب بنشاط يف برامج التنمية املبتكرة اليت تقوم على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى على أن يشترك 

   )متفق عليها(. مليات االستراتيجيات اإللكترونيةتوسيع الفرص أمامهم لالندماج يف ع
  ] جيم23نقلت إىل الفقرة   29.[

بأمهية احملتوى اخلالق والتطبيقات املبتكرة يف التغلب على الفجوة الرقمية واإلسهام يف حتقيق أهداف ونعترف   30.
   )فق عليهامت(. وغايات التنمية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

أن حتقيق النفاذ املنصف واملستدام إىل املعلومات يتطلب تنفيذ استراتيجيات حلفظ وندرك   . باء30فقرة جديدة 
   )متفق عليها(. املعلومات الرقمية اليت تتولد عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املدى الطويل

بكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير تطبيقاهتا يف  رغبتنا يف بناء شونؤكد من جديد  . جيم30فقرة جديدة 
شراكة مع القطاع اخلاص، على أساس معايري مفتوحة وقابلة للتشغيل البيين وحمتملة التكاليف ومتاحة للنفاذ أمام اجلميع، 
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. تناول اجلميع فعالًوميسرة يف مجيع األماكن ويف كل األوقات، ألي شخص وباستعمال أي جهاز، مما يؤدي إىل شبكة يف م
   )متفق عليها(

 بأنه يف وسع احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط العلمية حنن مقتنعون  . دال30فقرة جديدة 
واألكادميية واملستعملني استخدام خمتلف التكنولوجيات ومناذج الترخيص، مبا يف ذلك املطورة منها مبوجب تراخيص ملكية 

طار املصدر املفتوح والطرائق اجملانية، كل حسب اهتماماته، مع ضرورة تأمني خدمات يعتمد عليها وبرامج واملطورة يف إ
ومع مراعاة أمهية الربجميات ذات امللكية يف السوق يف خمتلف البلدان فإننا نكرر تأكيدنا على ضرورة . فعالة لصاحل شعوهبا

تشغيل البيين والربجميات اجملانية ذات املصدر املفتوح بطرق تستفيد من تشجيع التعاون يف جمال تطوير املنصات القابلة لل
   )متفق عليها(. إمكانات مجيع مناذج الربجميات، وخصوصاً يف جماالت التعليم والعلوم وبرامج االحتواء الرقمي

دامة واملساعدة على وإذ ندرك أن التخفيف من الكوارث ميكن أن يعزز كثرياً من جهود التنمية وحتقيق تنمية مست  31.
 باستخدام طاقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمكاناهتا من خالل تأكيد ودعم فإننا نكرر التزامناختفيض الفقر، 

   )متفق عليها(. التعاون على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية
.  من خطة عمل جنيف27ما ورد يف الفقرة  من أجل تنفيذ جدول أعمال التضامن الرقمي، حسبونلتزم بالعمل معاً  32.[

ويتطلب التنفيذ الكامل والسريع جلدول األعمال هذا ضمان اإلدارة الرشيدة على مجيع املستويات، وحيتاج على وجه 
اخلصوص إىل حل عاجل وفعال وشامل ودائم ملشكلة ديون البلدان النامية، وإىل نظام جتارة عاملي متعدد األطراف يقوم على 

 حكم القانون واالنفتاح وعدم التمييز واإلنصاف، يعمل يف نفس الوقت على حفز التنمية على نطاق العامل، وتستفيد أساس
منه مجيع البلدان يف مجيع مراحل التنمية، كما يتطلب التوصل إىل مناهج وآليات دولية حمددة لزيادة التعاون الدويل واملساعدة 

  .] وتنفيذ هذه املناهج واآلليات بفعاليةالدولية من أجل سد الفجوة الرقمية،
  ] 32تلغى بشرط املوافقة على الفقرة   33.[
  ]1وثيقة غرفة االجتماعات  :32 + 33الفقرتان البديلتان [

أو /بتشجيع إدخال مجيع البشر يف جمتمع املعلومات من خالل تطوير واستعمال اللغات احمللية وونلتزم   35.فقرة جديدة 
 جهودنا من أجل محاية وتعزيز تنوع التعبري الثقايف، وسنواصل. صلية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلغات الشعوب األ

  .واهلويات الثقافية، يف داخل جمتمع املعلومات
بأنه مع أن التعاون التقين ميكن أن يقوم بدور مساعد فإن بناء القدرات على مجيع املستويات هو املطلوب ونعترف   36.

   )متفق عليها(. تاحة اخلربة املؤسسية والفردية املطلوبةلضمان إ
 حبشد املوارد البشرية واملالية وفقاً للفصل الثاين من أجل التمكني من زيادة استعمال تكنولوجيا املعلومات ]نلتزم[و  37.

رسة لبناء جمتمع املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية وحتقيق اخلطط القصرية األجل واملتوسطة األجل والطويلة األجل املك
  . كمتابعة لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات وتنفيذها

ومع االعتراف بدور االستثمارات .  اإلطار الرئيسي لتعبئة املواردا بالدور املركزي للسياسة العامة باعتبارهونعترف  38.[
حتذف (.] بلوغ تلك األهدافيف ى قصور السوق يف املسامهة  مدفإننا ندركاخلاصة يف حتقيق أهداف التنمية والتعاون الدويل 

  )37إذا ما متت املوافقة على الفقرة 
   )متفق عليها(.الدور الرئيسي للسياسة العامة يف وضع اإلطار العام الذي يتم فيه تعبئة املواردوندرك   39.[
  ] جيم30نقلت إىل الفقرة   40.[

واالتصاالت يف تعزيز السلم ومنع الصراعات اليت تؤثر تأثرياً سيئاً على حتقيق إمكانات تكنولوجيا املعلومات ونقدر   41.
وميكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتديد مواقع الصراع عن طريق نظم اإلنذار . األهداف اإلمنائية وغريها
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اين مبا يف ذلك محاية املدنيني يف الصراعات املبكر من أجل منع الصراعات والعمل على حلها سلمياً ومساندة العمل اإلنس
   )متفق عليها(. املسلحة وتيسري مهمة بعثات حفظ السالم واملساعدة يف بناء السلم والتعمري بعد الصراع

 بأن من املمكن حتقيق أهدافنا من خالل املشاركة والتعاون والشراكة بني احلكومات وسائر أصحاب وحنن مقتنعون  42.
لقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية، وأنه ال غىن عن التعاون الدويل والتضامن على مجيع املصلحة، أي ا

   )متفق عليها(. املستويات لكي تعم فوائد جمتمع املعلومات اجلميع
  ] ألف23نقلت إىل الفقرة   43.[

ي الذي نسعى مجيعاً إىل حتقيقه يوفر فرصاً  بانتهاء القمة، ذلك أن بروز جمتمع املعلومات العاملجهودناولن تتوقف   44.
وجيب أن نسخر هذه الفرص . متزايدة جلميع الشعوب وإلقامة جمتمع عاملي جامع مل يكن من السهل تصوره قبل سنوات قليلة

   )متفق عليها(. املتاحة اليوم وأن ندعم تطورها وتقدمها
من أجل التنفيذ الكامل واآلين للمقررات اليت اختذناها يف جنيف  أن إقامة اآلليات املناسبة ونعتقد اعتقاداً راسخاً  45.[

وإدماج هذه العملية إدماجاً وثيقاً يف االستراتيجية [وتونس وإقامة آليات مناسبة للمتابعة يشترك فيها مجيع أصحاب املصلحة، 
ز التعاون بني أصحاب املصلحة، العامة املنصوص عليها يف إعالن األلفية عن طريق االنفتاح والشمول والشفافية، وتعزي

  ]]. إمنا هي السبيل لتحقيق هذا اهلدف–واملرونة 
 عزمنا الثابت على تقدمي استجابة فعالة ومستدامة للتحديات والفرص املتمثلة يف بناء ونؤكد  . ألف45فقرة جديدة 

   ) عليهامتفق(. جمتمع معلومات عاملي حقيقي يستفيد منه مجيع الشعوب، وتنفيذ تلك االستجابة
[  
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