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حضرات السادة والسيدات،
حتية طيبة وبعد،
كما تعلمون ،تقرتب سريعاً القمة العاملية للشباب ما بعد  .2015فليس أمامنا على انعقاد احلدث يف الفرتة  11-9سبتمرب
يف سان خوسيه ،كوستاريكا إال ما يزيد عن الشهر بقليل .وإذ أطلب دعمكم الكامل واهتمامكم الكبري خالل األيام املقبلة
لتأكيد مشاركة الشباب من بلدكم/منظمتكم وتسجيل وفدكم.
وينبغي لشرائح املشاركني الشباب يف القمة أن تشمل مطوري التطبيقات ومهندسي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأرباب
مشرف يف وضع حلول مبتكرة يف جمتمعاهتم تتعلق مبواضيع القمة.
املهن احلرة إىل جانب قادة اجملتمع الذين لديهم سجل ّ
وسترتاوح أعمار املندوبني الشباب يف القمة بني  18و 25عاماً .وحنث الوفود على مراعاة التوازن بني اجلنسني.

لقد قمنا بتدشني عملية تشاور إلكرتونية من أجل "االستقطاب اجلماهريي" ألولويات الشباب اليت ستوضع أمام القمة .وستقوم
فخامة السيدة لورا شينشيال رئيسة كوستاريكا بنقل رؤية الشباب هذه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك ،بعد القمة
بأيام قالئل .وحنن نشجع الشباب دون  25عاماً على املشاركة على اخلط يف العنوان .http://ideas.itu.int :وق ّدم الشباب
حىت اآلن  500فكرة عن كيفية مواجهة حتديات التنمية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقد حظيت هذه األفكار
بعدد  10 000صوت من النظراء من الشباب ،حيث يقوم الشباب باختيار املقرتحات الواعدة بشكل أكرب .وستظل عملية
التشاور اإللكرتونية مفتوحة حىت انعقاد القمة.
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ودعماً ألعضاء االحتاد يف إعدادهم للقمة ،شكلنا فريق اتصال للوفود يف جنيف لتوفري املعلومات الالزمة واإلجابة على أي
تساؤالت.bynd2015@itu.int :
وميكن االطالع على برنامج القمة ومعلومات عملية عنها يف املوقع.www.bynd2015.org :
وحنن نتطلع إىل العمل معاً من أجل قمة ناجحة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
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