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 2014 مارس WSIS+10 - 2014 31مستوى  حدث رفيع ال ال املرجع:
 معنيني بالقمة العاملية مصلحة ال ميع أصحاب ال ج إىل: ي. ك. بوندر لالستفسار:

 معلومات مجتمع ال ل
 حكومات ال - 
 خاص القطاع ال - 
 مدين مجتمع ال ال - 
 منظمات الدولية ال - 

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

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:

 
معلومات  مجتمع ال مية ل منتدى القمة العال ل صيغة موسعة، WSIS+10مستوى  حدث رفيع ال مشاركة في ال دعوة إلى ال

 (2014يونيو  9حدث ) (، واالجتماعات التي تسبق ال2014يونيو  10-13 )جنيف،

 ،السيدات والسادةحضرات 
 حية طيبة وبعد، ت

متحدة إجراء استعراض شامل  للجمعية العامة لألمم ال 60/252معلومات والقرار  مجتمع ال مية ل ختامية للقمة العال تقرر يف الوثائق ال
مفتوحة لفريق األمم  مشاورات ال . ويف هذا الصدد، وبناًء على نتائج ال2015معلومات يف عام  مجتمع ال مية ل لتنفيذ نواتج القمة العال

أصحاب حدث وتوجيهات  وخطة عمل الفريق هلذا ال WSIS+10حدث  بشأن ال (UNGIS)معلومات  مجتمع ال معين ب متحدة ال ال
 172 حاد )القرار أعضاء االت ، قرر2013و 2012 معلومات لعامي مجتمع ال مية ل مقدمة يف منتدى القمة العال متعددين ال مصلحة ال ال
مستوى  عقد حدث رفيع ال ،حاد( مجلس االت ( ل2013 معدل يف )ال 1334والقرار  2010مفوضني لعام  مندوبني ال مر ال مؤت ل

WSIS+10 مصلحة  منصة التحضريية ألصحاب ال حضريية على أساس ال مع إطالق عملية ت 2014حاد تنسيقه يف  يتوىل االت
 مفتوحة والشاملة. ال WSIS+10 (WSIS+10 MPP) متعددين للحدث ال

حدث رفيع  أن يدعوكم إىل المائي  متحدة اإلن متحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم ال مر األمم ال سكو ومؤتحاد واليون ويسّر االت
الفرتة  حاد، جنيف، يف مقرر عقده يف مقر االت ال (WSIS+10)معلومات  مجتمع ال مية ل مرور عشر سنوات على القمة العال مستوى ل ال

مستوى  حدث رفيع ال هذا ال وسيكون. 2014يونيو  9حدث يوم  جموعة من االجتماعات قبل ال . كما ستعقد م2013يونيو  13-10
بشأن تنفيذ نواتج القمة  WSIS+10 حدث معلومات ويتوقع أن يصدق على "بيان ال مجتمع ال مية ل منتدى القمة العال ل صيغة موسعة

جري إعداد هاتني  وي ."2015 معلومات بعد مجتمع ال مية ل للقمة العال WSIS+10حدث  معلومات" و"رؤية ال مجتمع ال مية ل العال
 .(WSIS+10 MPP)حضريية مفتوحة وشاملة  حايل، من خالل عملية ت النهائيتني، يف الوقت الالوثيقتني 

ختامية  والتصديق على الوثائق ال جوائز المية وتسليم  ، يشمل البيانات الرسمستوى مسار رفيع الحدث على مسارين،  وسيجري ال
مايو، يكون  معلومات اليت تعقد يف مجتمع ال مية ل منتدى القمة العال . وبناًء على االجتماعات التقليدية السنوية لمنتدى مسار الو

مجتمع  مية ل القمة العال مصلحة يف مواضيعي نتاج عملية تشاورية مفتوحة تضم كل أصحاب ال منتدى وتركيزه ال نسق مسار ال
ية مستديرة واجتماعات لتسهيل تنفيذ ر وزامستوى ومائدة  جلسات رفيعة ال جموعة من ال معلومات. وسيوفر ذلك للمشاركني م ال

معارف فضاًل عن تنظيم معرض. وسيتناول مسار  طرية وورش عمل مواضيعية وجلسات لتبادل الخطوط العمل وورش عمل ق  
معلومات بطريقة تقوم على مفهوم أصحاب  مجتمع ال مية ل مة بالنسبة لتنفيذ ومتابعة نواتج القمة العال حاس منتدى القضايا ال ال
 .2015 ما بعد متعلقة بتنفيذ نواتج القمة ل متعددين. وسيتضمن مناقشات بشأن األنشطة ال مصلحة ال ال
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مشاركون  . والwww.wsis.org/forum: يفخضع الوثائق ذات الصلة باالجتماع وجدول أعماله لتحديث مستمر وهي متاحة  وت
قائمة بالفنادق  مكن. وهناك موقع اإللكرتوين ويرجى معهم حجز فنادق اإلقامة بأسرع وقت م هذا ال يفمدعوون إىل التسجيل 

 مكنكم االطالع عليها هلذا الغرض. خط، ي متاحة على ال
 معلومات. مجتمع ال ل ةمي العال منتدى القمة ل موسعة الصيغة ال، WSIS+10مستوى  حدث رفيع ال ونتطلع إىل الرتحيب بكم يف ال

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

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

    
 مدون إ. توريه الدكتور ح

 األمني العام
 حاد الدويل لالتصاالت لالت

 السيدة إيرينا بوكوفا
 العامة لليونسكو مديرة ال

 السيد موخيسا كيتويي
 األمني العام لألونكتاد

 السيدة هيلني كالرك
 مائي مديرة الربنامج اإلن

 متحدة لألمم ال
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