
 والسيدات،حضرات السادة 
 حية طيبة وبعد، ت

مية  للقمة العال مستوى رفيع الالمفتوح للحدث  اليت تبني مراحل عملية التشاور ال 2013يوليو  30مؤرخة  إشارًة إىل الرسالة ال
سنوات فيما يتعلق  10عن فرتة  الُقطريةتقارير اليسعدين أن أقدم معلومات إضافية عن  ،"WSIS+10" معلومات مجتمع ال ل

 معلومات. مجتمع ال مية ل نواتج القمة العالبتنفيذ 
والغرض من تنظيمه استعراض  معلومات مجتمع ال مية ل منتدى القمة العال مثابة صيغة موسعة ل مستوى ب حدث الرفيع ال وسيكون ال

جازات  مشاركة، وتقييم اإلن اختصاصات الوكاالت المعلومات يف إطار  مجتمع ال مية ل محرز يف تنفيذ نواتج القمة العال التقدم ال
ما فيها التقارير  مية ب معنيني بالقمة العال مصلحة ال ماضية استنادًا إىل تقارير أصحاب ال حققت خالل السنوات العشر ال اليت ت

 مصلحة. وجهات تيسري تنفيذ خطوط العمل وغريها من أصحاب ال الدول األعضاءمقدمة من  ال

عن طرية قُ م تقارير  ميع الدول األعضاء على تقدي حاد، تشجَّع ج جلس االت ( الصادر عن م2013معدل يف  )ال 1334للقرار ووفقاً 
متفق عليها بتوافق اآلراء بني  استناداً إىل النماذج الو  معلومات مجتمع ال مية ل فيما يتعلق بتنفيذ نواتج القمة العال عشر سنوات فرتة

مية  مستوى واليت انعقدت خالل منتدى القمة العال حدث الرفيع ال جلسات العامة بشأن ال أثناء ال متعددين المصلحة  أصحاب ال
 م التقارير الُقطرية على النحو التايل: كذلك على تقدي  1334ملحق(. وينص القرار  )ال 2012معلومات لعام  مجتمع ال ل

 (؛2013أكتوبر  8-7) "WSIS+10مستوى " للحدث الرفيع ال مشروع تقرير إىل االجتماع التحضريي الفعلي األول -

 (.2013 ديسمرب 17-16) "WSIS+10مستوى " للحدث الرفيع الالثاين  الفعلي إىل االجتماع للتقرير هائية نصيغة  -

 معلومات. مجتمع ال مية ل يتجزأ من عملية تقييم تنفيذ نواتج القمة العال ميع التقارير ستشكل جزءاً ال ويُرجى مالحظة أن ج
مزمع تنظيمها للبلدان أثناء انعقاد  كما أود أن أحث الدول األعضاء على إتاحة الصيغة النهائية للتقرير أثناء ورش العمل ال

 معنيني بالقمة. مصلحة ال ميع أصحاب ال خربات مع ج مستوى، وذلك للسماح بتبادل أكرب للتجارب وال حدث الرفيع ال ال

  
  

 

 2013أغسطس  30

  سنوات 10عن فرتة طرية قُ  تقارير املرجع:
 . ك. بوندري :لالستفسار الدول األعضاء :إىل

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

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:
   

 :"WSIS+10"معلومات  مجتمع ال مية ل مستوى للقمة العال الرفيع ال العملية التحضيرية للحدث 
 سنوات 10عن فترة  ُقطريةتقديم تقارير دعوة إلى 

http://intweb/conf/refinfo/REFTXT12/SG/SPM/CSD/wsis-info@itu.int
http://intweb/conf/refinfo/REFTXT12/SG/SPM/CSD/wsis-info@itu.int
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موقع  أو استعمال ال info@itu.int-wsisم التقارير من خالل استعمال عنوان الربيد اإللكرتوين  ل األعضاء تقديويُرجى من الدو 
مستوى  حدث الرفيع ال العملية التحضريية وال مكن االطالع فيه على تفاصيل بشأن الذي ي www.wsis.org/reviewاإللكرتوين 

 .(WSIS+10) للقمة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 

 ]األصل عليه توقيع[

 

 مدون إ. توريه الدكتور ح

 حاد الدويل لالتصاالت لالت األمني العام
  

mailto:wsis-info@itu.int
http://www.wsis.org/review
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Annex: 10-Year Country Reporting Template 

 

 

WSIS+10: OVERALL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE WSIS 

OUTCOMES 
10- Year Country Reporting Template 

Section I: Executive Summary Introduction 

٠ Country at a Glance - Factsheet on various developments and ICT indicators including achievement 

of national targets for connectivity and access in the use of ICTs in 
promoting objectives of the Geneva Plan of Action 
For this section please refer to the WSIS Targets Questionnaire, which was sent out to WSIS 

focal points of all countries by the Partnership on Measuring ICT for Development in July 2013. 

The WSIS Targets questionnaire aims to collect data to measure progress made towards the 

WSIS targets as outlined in the Measuring the WSIS Targets - A statistical framework document. 

The results of the questionnaire will be used to prepare the final quantitative assessment 

report on the WSIS Targets, which will be presented at the 2014 High Level meeting on the 

overall review of the WSIS. Click here1 for more information on 
the WSIS Targets questionnaire and review process. 

WSIS and MDG Implementation at the National Level, including national ICT strategies 

towards and beyond 2015 

Financial mechanisms in place for meeting challenges of ICT for development 

Section II: Reporting on Each Action line Cl to Cll 

Section III: Profiles of Progress - Select Case Studies 

 

                                                      
1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/followup.aspx 
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