
 حضرات السادة والسيدات،

 حية طيبة وبعد، ت
سبيل  يف يتزايد دورها األساسي، كما تغيري أسلوب حياتنا وعملنا وتواصلنا (ICT)معلومات واالتصاالت  تواصل تكنولوجيا ال

م  العال معلومات جيمع كل عام بني أهم األطراف الفاعلة يف مجتمع ال مية ل . إن منتدى القمة العالمستدامة حقيق التنمية ال ت
معلومات واالتصاالت  بشأن تطورات تكنولوجيا ال وتبادل اآلراء للتواصل والتحاورمعلومات واالتصاالت  جال تكنولوجيا ال م يف

 شراكات جديدة. وإلقامة، مستقبل يف ال وتطبيقاهتا
مية  منتدى القمة العالمتحدة دعوتكم إىل  مائي لألمم ال يسر االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو واألونكتاد والربنامج اإلن

. وينظم هذا 2013مايو  17إلى  13من حاد يف جنيف )سويسرا(  الذي سيستضيفه االت 2013 معلومات لعام مجتمع ال ل
تنظيمه يأيت متعارف على عقدها يف شهر مايو، و  معلومات ال مجتمع ال مية ل االجتماعات السنوية للقمة العالإطار  حدث يف ال

 مية. مهتمني بالقمة العال مصلحة ال مواضيع اليت يركز عليها نتيجة مشاورات مفتوحة مع مجيع أصحاب ال بالشكل الراهن وال
النقاش رفيعة املستوى ومائدة مستديرة وزارية واجتماعات تيسري وورش عمل جموعة من جلسات  وسيقدم املنتدى للمشاركني م

أهداف القمة  إىل تنفيذحيوية بالنسبة  يتناول القضايا العن معرض  فضالا معارف،  حددة وجلسات لتبادل ال حول مواضيع م
مناقشات املنتدى أيضاا  وسيشهدعددين. مت مصلحة ال معلومات ومتابعة أنشطتها يف إطار يشمل أصحاب ال مجتمع ال مية ل العال

مقرر االحتفال باليوم  ومن ال. (WSIS+10) القمة على سنوات عشر مرور بعدالشامل لتنفيذ نواتج القمة  بشأن االستعراض
 .2013مايو  17منتدى، يوم  معلومات أثناء انعقاد ال جتمع ال مي لالتصاالت وم العال

 .www.wsis.org/forumموقع التايل:  وجدول أعمال االجتماع باستمرار، وهي متاحة يف الوجيري حتديث الوثائق ذات الصلة 

  
  

 

 

 2012ديسمرب  18 2013-معلومات ال مجتمع ل مية العال القمة منتدى املرجع:
 

بالقمة معنيني  المصلحة  مجيع أصحاب ال :إىل
 معلومات مجتمع ال ل مية العال

 حكومات ال - 
 القطاع اخلاص - 
 مدين مجتمع ال ال - 
 منظمات الدولية ال - 

 . ك. بوندري :لالستفسار
 65 60 730 22 41+ اهلاتف:

 53 64 730 22 41+  الفاكس:

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:

 
 (2013مايو  13-17)جنيف،  2013معلومات لعام  مجتمع ال مية ل في منتدى القمة العالمشاركة  إلى الدعوة 
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حجز أماكن  مشاركون ب اإللكرتوين. ويُنصح ال موقع ال من خالل هذاحصول على الشارة  م طلبات ال التسجيل وتقدي كذلك  وميكن
 الغرض. مكنكم االطالع عليها هلذا مقرتحة على اخلط، وي مكن. وتتاح قائمة بالفنادق ال يف أقرب وقت مخاصة هبم  اإلقامة ال

 .2013معلومات لعام  مجتمع ال مية ل منتدى القمة العالونتطلع إىل الرتحيب بكم يف 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 [األصل عليه توقيع] [عليه توقيعاألصل ] [األصل عليه توقيع] [األصل عليه توقيع]

 تشباكدييالدكتور سوباتشاي بان
 ن العام لألونكتاد األمي

 السيدة هيلني كالرك
مائي  رنامج اإلن مديرة الب

 متحدة لألمم ال

 بوكوفا إيريناالسيدة 
 لليونسكو ةالعام ةمدير  ال

 الدكتور محدون إ. توريه
ن العام  األمي

 لالتصاالت الدويل حاد لالت
 


