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فلنبتكر معاً: تكنولوجيا ، 2015منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام مشاركة في دعوة إلى ال املوضوع:

ظمة )في مقري االتحاد الدولي لالتصاالت والمن واتصاالت تمكينية من أجل التنمية المستدامةمعلومات 
 (2015مايو  25-29جنيف، العالمية للملكية الفكرية، 

 ،حضرات السادة والسيدات
 حية طيبة وبعد،ت

 )األونكتاد( متحدة للتجارة والتنميةاألمم المر ومؤت (اليونسكومتحدة للرتبية والعلم والثقافة )منظمة األمم الحاد و يسر االت
، 2015 معلومات لعاممجتمع المية لمنتدى القمة العال مشاركة يفدعوتكم إىل ال (UNDP) مائيمتحدة اإلنوبرنامج األمم ال

حاد ، االتالقمةمنتدى . ويشارك يف تنظيم 2015 مايو 29 إىل 25 الفرتة من حاد يف جنيف )سويسرا( يفالذي سيستضيفه االت
مية مة العالمنظما يف ذلك المتحدة األخرى، بمشاركة وكاالت األمم المائي بمتحدة اإلنوبرنامج األمم ال واألونكتادواليونسكو 

مركز و متحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية للملكية الفكرية وإدارة األمم ال
مي يدي العالحاد الرب متحدة للبيئة واالتمة وبرنامج األمم الجريمخدرات والمعين بالمتحدة الالتجارة الدولية ومكتب األمم ال

جان متحدة للمرأة واللمي وهيئة األمم المية وبرنامج األغذية العالجوية ومنظمة الصحة العالمية لألرصاد المنظمة العالوال
 متحدة.ال مية لألمماإلقلي

 . وسيجري"دامةمستمكينية من أجل التنمية الفلنبتكر معاً: تكنولوجيا معلومات واتصاالت ت"موضوع العام للمنتدى هو وال
يشمل بيانات السياسة العامة واحتفال تسليم جوائز القمة ومائدة وزارية  ،مستوىمسار رفيع الالمنتدى على مسارين، ال

وط عمل مستوى واجتماعات تيسري تنفيذ خطحوارات رفيعة الجموعة من الالذي يتيح للمشاركني م منتدىمسار المستديرة، و
مة بالنسبة حاسالقضايا المعارف، إىل جانب معرض يتناول القمة وورش عمل ُقطرية وورش عمل مواضيعية وجلسات لتبادل ال

وقد كان جدول  .مصلحةمعلومات بطريقة تقوم على مفهوم تعدد أصحاب الال مجتمعمية للتنفيذ ومتابعة نواتج القمة العال
ة ميمعنيني بالقمة العالمصلحة الميع أصحاب النتاج عملية تشاورية مفتوحة شارك فيها جمنتدى القمة أعمال 

 معلومات.ال مجتمعل
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. www.wsis.org/forumخضع الوثائق ذات الصلة باالجتماع وجدول أعماله لتحديث مستمر وهي متاحة يف: وت
كن. مموقع اإللكرتوين ويرجى منهم حجز فنادق اإلقامة بأسرع وقت ممشاركون مدعوون إىل التسجيل يف هذا الوال

 مكنكم االطالع عليها هلذا الغرض.خط، يبالفنادق متاحة على القائمة  وهناك

 .2015لعام معلومات مجتمع المية لالعالإىل الرتحيب بكم يف منتدى القمة  ونتطلع

 .التقدير واالحرتام فائقبقبول  وتفضلوا

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

 السيد هولني جاو
 األمني العام

 حاد الدويل لالتصاالتلالت

 السيدة إيرينا بوكوفا
 مديرة العامة لليونسكوال

 السيد موخيسا كيتويي
 األمني العام لألونكتاد

 هيلني كالرك
 مائيمديرة الربنامج اإلن

 متحدةلألمم ال
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