
 ن حول مجتمع المعلوماتيقمة المواطن

 2005نوفمبر  18 -16تونس من 

 نداء من أجل المساندة: 1البيان رقم 

  2005 أآتوبر 24بتاريخ  بالغ صحفي

نوفمبر  18 إلى   16نفس الفترة التي تنعقد فيها القّمة العالمية حول مجتمع المعلومات من              تعقد بتونس في  
 . المعلومات، قّمة المواطنين حول مجتمع2005

والقمم  المواطنين حول مجتمع المعلومات حلقة تاريخية جديدة في السلسلة الطويلة للندوات               وتشّكل قّمة 
 .جماهير عادية األممية التي تّوجت بتظاهرات نّظمتها حرآات تجمع تحت راياتها مواطنين و

للسّكان والتنمية   ناء ندوة القاهرة  التظاهرات السابقة بنجاح باهر، آالّتي تّم تنظيمها مثال أث           وقد آّللت 
 .)2002(وقّمة مونتيري بالمكسيك حول تمويل التنمية ) 1995(المرأة  وندوة بكين حول )1994(

 :هدفين إلى تحقيق المواطنين حول مجتمع المعلومات وتسعى قّمة
 محّلي ومواطني مساندة وتضامن قوية من المجتمع المدني الدولي إلى المجتمع المدني ال            توجيه رسالة * 

 .البلد الذي يحتضن الّقمة
المواضيع المدرجة على جدول أعمال قّمة مجتمع المعلومات من وجهة نظر المنّظمات                    مناقشة أهمّ * 
 .تضّم المواطنين والرأي العام التي

والمبادئ  تجارب سابقة، فإّن هذه التظاهرة ستوفّّر فرصة جيدة للتعريف بمجتمع المعلومات              وبناء على 
 وهي حقوق اإلنسان     ،من القّمة  ألساسية التي يرتكز عليها، مثلما تّم الّتأآيد على ذلك في الجولة األولى                 ا

 .والعدالة االجتماعية

 :أجل المساندة دعوة ونداء من
 مفتوحة لمجموعات المواطنين، منظمات المجتمع المدني، المؤّسسات الوطنية واإلقليمية                    إن الدعوة  

حول مجتمع    كومية وآّل الجهات واألفراد الّراغبين في حضور قّمة المواطنين                    والدولية، الوفود الح     
مساندتهم وتضامنهم مع قّمة      ونحن نحّث الجميع على أّال يترّددوا في الحضور والتعبير عن             . المعلومات

 :المواطنين عبر
 التسجيل آمساندين -
 تقديم دعم مالي -
 تمع المعلوماتالمواطنين حول مج اقتراح مساهمة في برنامج قّمة -
ها على هامش    نناء تظاهرة قد ينّظمو      ثحول مجتمع المعلومات أ       قراءة بيان مساندة لقّمة المواطنين         -

 .المعلومات القّمة العالمية لمجتمع
 المعلومات على مواقع اإلنترنت أو عبر البريد اإللكتروني نشر أخبار قّمة المواطنين حول مجتمع -

  اقتراحهأشكال الدعم يمكن و بأّي شكل من

 :معلومات عملية
بجلسة افتتاحية وتستمر     نوفمبر على الساعة الّرابعة    16المواطنين حول مجتمع المعلومات يوم        تبدأ قّمة 
 .يوم الثامن عشر من نوفمبر  نوفمبر ثم تنعقد الجلسة الختامية صباح17يوم  أعمالها



 امة تتناول بالبحث الموضوعات     قّمة المواطنين حول مجتمع المعلومات مناقشات ع           ويتضمن برنامج 
 .العادي المطروحة على جدول أعمال القّمة العالمية حول مجتمع المعلومات من وجهة نظر الجمهور

 توزيع برنامج مفّصل يحتوي على معلومات عملية في بداية شهر نوفمبر، إضافة إلى قائمة                وسوف يتمّ 
 .بأسماء مساندي قّمة المواطنين حول مجتمع المعلومات

 :تاألّولية بأسماء المنّظمين والمساندین لقّمة المواطنين حول مجتمع المعلوما القائمة

 العالمية إلذاعات الراديو الفئوية الجمعية
 جمعية التواصل التقّدمي

 "19"المادة 
 الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير

 تحالف المجتمع المدني السويسري
 ومية للتنميةالعربية غير الحك شبكة المنظمات

 مهنيو الكمبيوتر من أجل المسؤولية االجتماعية
 حقوق التواصل في مجتمع المعلومات

 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
 اإلنسان المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق

 حقوق اإلنسان) آوآس(مؤتمر
 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 مؤّشر الرقابة
 معهد العالم الثالث

 النرويجية" بن"نة لج
 المنظمة العالمية ضد التعذيب

 حقوق و ديمقراطية
 الجمعية العالمية للصحف

 اللجنة العالمية لحرية الصحافة

 .للمجتمع المدني التونسي بالتعاون مع المنظمات المستقلة ستتم علما بأن القمة

 :الدولية لقّمة المواطنين حول مجتمع المعلومات لجنة التنظيم
Pablo Accuosto, Karen Banks, Steve Buckley, Rikke Frank Jørgensen, 
Wolf Ludwig, Antoine Madelin, Meryem Marzouki, Seán Ó Siochrú, 
Chantal Peyer 

 .تقوم اللجنة بعملها بالتنسيق مع المنظمات المستقلة للمجتمع المدني التونسي
 org.summit-citizens.www : الموقع على اإلنترنت

 org.summit-support@citizens: يرجى االتصال بـ عن المساندة للتعبير
 org.itsumm-press@citizens : خاصة بالصحفيين  معلومات

 org.summit-contact@citizens : أسئلة عامة


