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 األمين العام
 
 2016 يوليو 7جنيف،  
 

معنيني بالقمة مصلحة الميع أصحاب الج :إىل WSIS Fund in Trust 2017/1 :املرجع
 :معلوماتال مجتمعمية لالعال

 حكوماتال -
 خاصالقطاع ال -
 مدينالمجتمع ال -
 هيئات األكادمييةال -
 املنظمات الدولية -

 J.K. Ponderالسيد  :مسؤول االتصال
 65 60 730 22 41 + :اهلاتف

 53 64 730 22 41 + :الفاكس
 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:

  
   

 2017 - معلوماتمجتمع المية لخاص بالقمة العالمة في الصندوق االستئماني المساهالدعوة إلى  املوضوع:
  

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

مندوبني مر الالذي اعتمده مؤت 140 القرارموجب ب 2011 معلومات يف عاممجتمع المية لخاص بالقمة العالأنشئ الصندوق االستئماين ال
 متحدة بشأن تنفيذالشامل للجمعية العامة لألمم النتائج االستعراض  2016الذي عدله يف مايو  1332قراره مفوضني. ويأخذ جملس االحتاد يف ال

، وقرر اإلبقاء على الصندوق من أجل دعم أنشطة االحتاد الرامية إىل تيسري تنفيذ نواتج القمة، مستدامةالتنمية ال بشأن 2030 وخطة ةنتائج القم
 ندوق.مات طوعية إىل الصم مساهاء االحتاد إىل تقديويدعو يف قراره هذا إىل إقامة الشراكات والتحالفات االسرتاتيجية كما يدعو أعض

وترد معلومات عن الصندوق االستئماين اخلاص بالقمة منذ إنشائه وعن مسامهات أصحاب املصلحة يف املوقع اإللكرتوين املخصص 
الصندوق االستئماين  أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم يف. وأود أن wsis/fund-www.itu.int/itu :للصندوق

ميكن سيما منتدى القمة. و  معلومات، والمجتمع المية لحىت اليوم على اإلخالص وااللتزام من أجل تنفيذ نواتج القمة العال
 يف املوقع اإللكرتوين ذي الصلة:  2016معلومات لعام مجتمع المية لالعالاالطالع على نتائج منتدى القمة 

http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Outcomes/ وباتباع �ج تعدد أصحاب  2025. ومع املضي قدمًا حنو عام
ومن  (WSIS+10) عشر سنوات عليها مرور خاصة بالقمة بعداملصلحة، سوف يستفيد منتدى القمة من عملية االستعراض ال

 مستدامة.التنمية ال بشأن 2030 خطة
مجتمع ة لميلقمة العالخاص بامة يف الصندوق االستئماين الحاد على املساهوبناًء على ذلك، أود أن أشجع مجيع أعضاء االت

 .2017وأدعو مجيع أصحاب املصلحة إىل االستفادة من فرص الشراكة مع منتدى القمة لعام  2017معلومات من أجل العام ال
 .2017فرص الشراكة اخلاصة مبنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام وجتدون بالطي جمموعة 

 هذا الشأن.أتطلع إىل تلقي ردود إجيابية منكم ب

 رام.وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحت

 جاو هولني
 2017مرفق: جمموعة فرص الشراكة اخلاصة مبنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 
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