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مهتمني بالقمة مصلحة الميع أصحاب الج إىل: WSIS_Stakeholders_2016_01 املرجع:
 معلومات:مجتمع المية لالعال
 حكوماتال -
 خاصالقطاع ال -
 مدينمجتمع الال -
 ميةاهليئات األكادي -
 منظمات الدوليةال -

 J.K.Ponderالسيد  مسؤول االتصال:

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

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:
  
  

تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات: دعوة إلى تحديث المعلومات وتقديم مدخالت  املوضوع:
 2016-2015 -جديدة 

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد،ت

 ومتابعتها. لقمةاإىل اإلسهام يف عملية تقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات املضطلع هبا دعماً لتنفيذ نتائج يسعدين أن أدعوكم 
على قاعدة بيانات ، عن رغبتهم يف مواصلة اإلبقاء 2004أعرب أصحاب املصلحة، أثناء عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات يف 

واملنشأة طبقاً خلطوط العمل األحد عشر  )www.wsis.org/stocktaking(تقييم األنشطة التنفيذية املتصلة بالقمة املتاحة للجمهور 
للقمة العاملية جملتمع املعلومات )خطة عمل جنيف( حتت إشراف االحتاد الدويل لالتصاالت )برنامج عمل تونس بشأن جمتمع 

مارسات من أجل أصحاب املصلحة (. ويف هذا الصدد، يواصل االحتاد رعاية بوابة إلكرتونية ألفضل امل120املعلومات، الفقرة 
 القمة العاملية جملتمع املعلومات. نتائج الذين يبحثون عن معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ

ويتمثل الدور األساسي لعملية تقييم أنشطة القمة يف توفري مستودع عاملي للمشاريع واملبادرات اخلاصة باستعمال تكنولوجيا 
أنشطة ، طُلب أن تربز عملية تقييم 2015أثناء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام الت ألغراض التنمية. و املعلومات واالتصا

جمال  القمة كذلك إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأدوات متكينية للتنمية املستدامة من خالل سرد قصص النجاح يف
تنفيذ مشاريع ، من خالل (SDGs)جل حسن عرض إمكانية إجناز أهداف التنمية املستدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أ

 خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات.
يناهز  مدخل، كما سجل يف منصة تقييم أنشطة القمة ما 000 7وحىت اآلن قدم لقاعدة بيانات تقييم أنشطة القمة أكثر من 

بلداً. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي  140عنيني بالقمة العاملية جملتمع املعلومات من أكثر من املمن أصحاب املصلحة  000 140
أنشطة القمة  تقرير تقييماستجابوا للدعوات السابقة وأدعوكم إىل االطالع على أعرب عن امتناين لكل أصحاب املصلحة الذين 
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وأدعوكم إىل تقدمي هذه  ،2016-2015أن أوجه إليكم الدعوة إىل حتديث املعلومات وتقدمي مدخالت جديدة للفرتة كما يسعدين 
. وستظهر األنشطة املقدمة www.wsis.org/stocktakingاملدخالت على اخلط مباشرة من خالل العنوان اإللكرتوين التايل 

. ونتطلع 2016 ذي سيصدر أثناء منتدى القمة لعاموال 2016التقرير املتعلق بتقييم أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  يف
هذا  وإذا كان لديكم أي استفسارات أو حتتاجون إىل املساعدة يف. 2016مارس  1إىل استالم ردودكم على هذه الدعوة حبلول 

 .wsis‐stocktaking@itu.intالشأن، يرجى االتصال بفريق تقييم أنشطة القمة على العنوان 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 
 جاو هولني
 العام األمني
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