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 األمين العام
 
 2015 أكتوبر 23جنيف،  

 ميةلعالامعنيني بالقمة مصلحة الميع أصحاب الجإىل  WSIS Fund in Trust 2015/16 املرجع:
 :معلوماتمجتمع الل

 حكوماتال -
 خاصالقطاع ال -
 مدينالمجتمع ال -
 ميةاهليئات األكادي -

 منظمات الدوليةال -

 J K. Ponderالسيد  لالتصال:

 65 60 730 22 41+ اهلاتف:
 53 64 730 22 41+ الفاكس:

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:
  

 2016 -دعوة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات  الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 طيبة وبعد،حية ت

الصادر  140القرار موجب ب 2011معلومات، والذي أنشئ يف عام مجتمع المية لخاص بالقمة العالال االستئماينإن الصندوق 
، يتيح الفرصة 1334و  1332مجلس قراري الوباعتماد  2014م تعزيزه بتعديله يف مفوضني والذي تمندوبني المر العن مؤت

الذي أنشأه  خاصمات طوعية إىل الصندوق االستئماين المنتسبني لتقدمي مساهلقطاعات والجميع الدول األعضاء وأعضاء ال
 معلومات.مجتمع المية لمتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العالحاد لدعم األنشطة الاالت

ق االستئماين للصندو مخصص موقع اإللكرتوين المصلحة يف المتعلقة بالصندوق وأصحاب المعلومات المنذ إنشائه تنشر ال
wsis/fund-www.itu.int/itu وأود أن أغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم يف الصندوق االستئماين حىت هذا التاريخ .

 معلومات.مجتمع المية لعلى اإلخالص وااللتزام من أجل تنفيذ نواتج القمة العال
مجتمع مية لخاص بالقمة العالمة يف الصندوق االستئماين المساهحاد على الميع أعضاء االتوأود يف الوقت نفسه أن أشجع ج

مجتمع مية لالمتعلقة بالقمة العمالية ستساعد يف تسريع وترية تنفيذ األنشطة المتكم ال. ومساه2016معلومات من أجل العام ال
معلومات تمعات المجمستقبلية لحديد وموائمة االحتياجات الحاد. ويف هذا الصدد ومن أجل تضطلع هبا االتمعلومات واليت يال

. 2016 مشاركة يف منتدى القمة لعاممصلحة إىل ال، أود أن أدعو كل أصحاب ال2015بعد  مالمعارف وعملية القمة وال
 .2016منتدي القمة لعام  باقات الشراكة يف الطييف  وستجدون

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 
 جاو هولني
2016: باقات الشراكة يف منتدى القمة لعام بالطيمرفق 
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