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 إىل مجيع أصحاب املصلحة املهتمني بالقمة العاملية تمع املعلومات
 احلكومات -
 املنظمات الدولية -
 اتمع املدين -
 القطاع اخلاص -

  ومدخالت جديدة2010حتديث عام : تقييم أنشطة القمة العاملية تمع املعلومات

 لسيدات،حضرات السادة وا
 ،حتية طيبة وبعد

 تنفيذ نتائج القمة العاملية تمع املعلومات ألنشطة التقييم املضطلع ا دعماً عمليةيسعدين أن أدعوكم إىل مواصلة اإلسهام يف 
 .وتوجه هذه الدعوة إىل احلكومات واملنظمات الدولية وكيانات اتمع املدين والقطاع اخلاص. ومتابعتها

صلحة، أثناء عملية القمة العاملية تمع املعلومات، عن رغبتهم يف مواصلة اإلبقاء على قاعدة بيانات تقييم أعرب أصحاب امل
املتاحة للجمهور اليت استهلت أثناء مرحلة تونس من القمة العاملية تمع املعلومات واألنشطة التنفيذية املتصلة بالقمة 

)stocktaking/wsis/int.itu.www( حتت إشراف االحتاد الدويل لالتصاالت ) انظر برنامج عمل تونس بشأن جمتمع
ويف هذا السياق، تصبح هذه األداة منصة فريدة وتفاعلية لتبادل املعلومات بشأن املشاريع واملبادرات ). 120املعلومات، الفقرة 

. عشر خطاً  البالغة أحدطوط عمل القمة العاملية تمع املعلوماتخلعلومات، وهي منظمة وفقاً اليت تعزز تنمية جمتمع امل
ويشجع مجيع أصحاب املصلحة املهتمني بالقمة على حتديث مدخالم وإضافة معلومات جديدة إىل قاعدة البيانات هذه 

وتوفر هذه املنصة ألصحاب املصلحة فرصة لعرض . ة على اخلطاملتاحة للجمهور، واليت جيري أيضاً حتويلها إىل منصة جمتمعي
 . للتمويل فضالً عن تبادل اخلربات وإقامة عالقاتوفرصجناحهم والبحث عن شركاء جوانب 

ونود أن نعرب لكم عن امتناننا ملشاركتكم االستباقية يف اإلسهام يف عملية تقييم أنشطة القمة من خالل املسامهة يف هذه 
دمي مدخالت جديدة، ووصف لألنشطة اليت تضطلع ا احلكومة أو املنظمة وذلك إما باستكمال االستبيان املرفق املنصة وتق

 ويرجى مالحظة أنه بالنسبة للمدخالت القائمة، سيتم). stocktaking/wsis/int.itu.www(أو بإرسال الرد على اخلط 
 .االتصال مباشرة بأصحاب املصلحة املعنيني عن طريق الربيد اإللكتروين لتحديث مدخالم

 

 ي  لالتصــاالتــدولحتــاد  الالا

 ةـة العامـاألمان 
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استعراض : 2010وستظهر املعلومات املقدمة إىل املنصة يف التقرير املقبل بشأن تقييم أنشطة القمة العاملية تمع املعلومات لعام 
 2010 مايو 10-14، املزمع عقده يف 2010عاملية تمع املعلومات لعام  الذي سيطلق رمسياً أثناء منتدى القمة ال،منتصف املدة

 .2010 مارس 30حبلول ونتطلع إىل استالم ردودكم وأي وثائق مصاحبة . يف جنيف، سويسرا

 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 توريه. الدكتور محدون إ
 األمني العام

 استبيان التقييم :املرفقات
 دارات الدول األعضاء يف االحتادإ :نسخة إىل

 البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيف 
  بالقمة العاملية تمع املعلوماتاملعنينيأصحاب املصلحة سائر  
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