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 األمين العام 
 

 2022 يونيو  21جنيف،  

 

أصحاب المصلحة في القمة العالمية جميع   إلى:  WSIS Fund in Trust 2023 المرجع:
 : لمجتمع المعلومات 

 الحكومات  -

 القطاع الخاص  -

 المجتمع المدني   -

 الهيئات األكاديمية -

 المنظمات الدولية  -

 Gitanjali Sahالسيدة  جهة االتصال:

 6240 730 22 41+ الهاتف: 

 6453 730 22 41+ الفاكس:

 gitanjali.sah@itu.int البريد اإللكتروني:

 2023 -  المعلوماتدعوة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الخاص بالقمة العالمية لمجتمع  الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

الذي اعتمده مؤتمر    140 القراربموجب    2011 أنشئ الصندوق االستئماني الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام

االعتبار في   االتحاد في  المفوضين. ويأخذ مجلس  الشامل    2016 الذي عّدله في مايو   1332قراره  المندوبين  نتائج االستعراض 

، وقرر اإلبقاء على الصندوق من 2030التنمية المستدامة لعام   وخطة  ةبشأن تنفيذ نتائج القم  المتحدةللجمعية العامة لألمم  

كات والتحالفات االستر  أجل دعم أنشطة االتحاد الرامية إلى تيسير تنفيذ نواتج القمة، ويدعو في اتيجية  قراره هذا إلى إقامة الشرا

 يدعو أعضاء االتحاد إلى تقديم مساهمات طوعية إلى الصندوق. كما

المصلحة في إنشائه وعن مساهمات أصحاب  بالقمة منذ  الخاص  االستئماني  الصندوق  اإللكتروني  وترد معلومات عن  الموقع 

للصندوق:   الشكر  go/wsisfund/https://www.itu.intالمخصص  لتوجيه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود  ساهم إلى  .  من  كل 

الصندوق االستئماني حتى اليوم على اإلخالص وااللتزام من أجل تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وال سيما   في

القمة   فيما لمنتدى  السنوية  باألحداث  عام  . ومع  (2009-2022)يتعلق  نحو  قدماً  أصحاب    2025المضي  تعدد  نهج  وباتباع 

القمة    سيواصلالمصلحة،   سنوات االستفادة  منتدى  عشر  مرور  بعد  بالقمة  الخاصة  االستعراض  عملية  نتائج  من 

 .2030التنمية المستدامة لعام  ومن خطة (WSIS+10) عليها

مع تقديم في مقر االتحاد بجنيف،   2023مارس    17إلى   13ة من في الفتر  2023ومن المقرر أن ُيعقد منتدى القمة العالمية لعام  

وال سيما من المساهمين وإنني أقدر الثقة والدعم المتواصل من جميع أصحاب المصلحة،  المشاركة عن بُعد.  أجل  من    الدعم

االفتراضي المبتكر.    منتدى القمة في التكيف مع الوضع الجديد والنسقالصندوق االستئماني الخاص بالقمة، من أجل دعم   في

لعام    منتدى  ورحب األخير    2022القمة  األسبوع  من  ب في  الحضوريين  مشارك  000 1أكثر  المشاركين  كثر  مع    من  من أ

القمة العالمية لمجتمع المعلومات النهائية لمنتدى    تقاريرالويمكن االطالع على  .  2022 مارس 15مشارك عن بُعد منذ   000 30

 . https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/Home/Outcomes :هناوأبرز معالمه  2022 لعام

اني  على المساهمة في الصندوق االستئم وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين وبناًء على ذلك، أود أن أشجع جميع أعضاء االتحاد  

وأدعو جميع أصحاب المصلحة إلى االستفادة من فرص الشراكة    2023 الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل العام 

كة الخاصة بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام . وتجدون بالطي مجموعة  2023 مع منتدى القمة لعام   . 2023 فرص الشرا

 إيجابية منكم بهذا الشأن.أتطلع إلى تلقي ردود 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 جاو هولين

كة الخاصة بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام ةمرفق: مجموع  2023 فرص الشرا
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