
 حضرات السادة والسيدات،

 حية طيبة وبعد، ت
مزمع  ال "WSIS+10" معلومات مجتمع ال مية ل للقمة العال مستوى رفيع الالحدث  ال مشاركة يف إنه لشرف عظيم يل أن أدعوكم إىل ال

 الفريد واليت تتألف من ست مراحل.حدث  ، ويف العملية التحضريية هلذا ال2014 أبريل 17إىل  13عقده يف شرم الشيخ من 
معلومات. والغرض من تنظيمه  مجتمع ال العاملية لمنتدى القمة  مثابة صيغة موسعة ل مستوى ب حدث الرفيع ال وسيكون هذا ال

مشاركة، وتقييم  معلومات يف إطار اختصاصات الوكاالت ال مجتمع ال مية ل محرز يف تنفيذ نواتج القمة العال استعراض التقدم ال
ما فيها  مية ب ني بالقمة العالمعني مصلحة ال ماضية استنادًا إىل تقارير أصحاب ال حققت خالل السنوات العشر ال جازات اليت ت اإلن

 مصلحة. مقدمة من البلدان وجهات تيسري تنفيذ خطوط العمل وغريها من أصحاب ال التقارير ال
خطوط العمل اليت حددهتا القمة، بغية  فيما يتعلق ب( 2005و 2003) القمة نواتج مستوى ال رفيعال حدث ال وسوف يستعرض

بعني االعتبار يف هذه العملية وسوف تؤخذ . جديدة أهدافاً  تتضمن أن مكني 2015 بعد مال جديدة رؤية بشأن مقرتحات وضع
 قرارات الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

معلومات  مجتمع ال مية ل معنيني بالقمة العال مصلحة ال وشاملة فيما بني أصحاب ال مفتوحة التحضريية هي عملية تشاورية والعملية
منظمات اإلقليمية ذات الصلة(، وسوف تركز على بناء  منظمات الدولية وال مدين وال مجتمع ال خاص وال حكومات والقطاع ال )ال

حدث  جها ال مواضيع اليت سيعال متعلقة بال جوانب ال مشروعي وثيقتني ختاميتني، والمصلحة بشأن  توافق اآلراء فيما بني أصحاب ال
 مذكورتني فيما يلي ال ختاميتني مزمع إعداد مشروعي الوثيقتني ال حدث. ومن ال ال بنسقمتعلقة  التجديد الوجوانب 

 مستوى للقمة لكي ينظر فيهما: حدث الرفيع ال المهما إىل  مفتوحة قبل تقدي العملية التشاورية اليف إطار  2014 مارس 1 حلول ب
 معلومات " مجتمع ال مية ل للقمة العالمستوى  حدث الرفيع ال مشروع إعالن الWSIS+10 بعد عشر سنوات من انعقادها "

 بشأن تنفيذ نواتج القمة
 معلومات " مجتمع ال مية ل مستوى للقمة العال مشروع رؤية للحدث الرفيع الWSIS+10يف إطار  2015 بعد عام " ملا

 مشاركة اختصاصات الوكاالت ال

  
  

 

 

 2013 يوليو WSIS+10 30حدث رفيع املستوى/ ال املرجع:
 
معنيني  المصلحة  ميع أصحاب ال ج :إىل

 معلومات مجتمع ال ل مية بالقمة العال

 حكومات ال - 
 القطاع اخلاص - 
 مدين مجتمع ال ال - 
 منظمات الدولية ال - 
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 مفتوحمةفيعمليةالتشاورالمساهدعوةإلىال–(2014أبريل13-17معلومات)شرمالشيخ،مجتمعالل
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 مستوى ست مراحل هي: مفتوحة للحدث الرفيع ال وتشمل العملية التشاورية ال
مفتوحة: يُدعى أصحاب املصلحة إىل تقدمي مدخالت من أجل  إطالق العملية التشاورية ال – 2013يوليو  مرحلةاألولى:ال-

 )www.wsis.org/review(حدث  مبتكرة يف ال والُنهج المواضيع  إعداد مشروعي الوثيقتني اخلتاميتني ومقرتحات بشأن ال

 مشاركة عن بُعد( حضوري األول )مع إتاحة وسائل ال االجتماع ال – 2013أكتوبر  7-8 الثانية:مرحلةال–

 بُعد(عن مشاركة  الحضوري الثاين )مع إتاحة وسائل  االجتماع ال – 2013ديسمرب  16-17 الثالثة:مرحلةال–

 عن بُعد(مشاركة  الحضوري الثالث )مع إتاحة وسائل  االجتماع ال – 2014فرباير  17-18 الرابعة:مرحلةال–

 موقع اإللكرتوين مفتوحة يف ال نشر نتائج العملية التشاورية ال – 2014مارس  1 الخامسة:مرحلةال–

 "WSIS+10"حدث الرفيع املستوى  بشأن الموجز األخري  تقدمي ال – 2014مارس  12 :السادسةمرحلةال –

مة  مساه ال متحدة دعوتكم إىل مائي لألمم ال حاد الدويل لالتصاالت واليونسكو واألونكتاد والربنامج اإلن االت ويسرين نيابًة عن
ماس  ونتطلع إىل مشاركتكم بنشاط وح .(WSIS+10)مستوى للقمة  حدث الرفيع ال مفتوحة بشأن ال العملية التشاورية ال يف
 العملية التحضريية. يف

 موقعني اإللكرتونيني اليف  مستوى حدث الرفيع ال معلومات عن العملية التحضريية وعن ال مزيد من ال ويتاح ال
www.wsis.org/review وwww.wsis.org/forum. 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه توقيع[

 مدون إ. توريه الدكتور ح
 حاد الدويل لالتصاالت لالت األمني العام
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