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يعد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2016 االجتماع السنوي األكرب 
جملتمع “تكنولوجيا املعلومات ألغراض التنمية”. ويتوىل تنظيم منتدى القمة االحتاد 

الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلغاثي واألونكتاد مبشاركة 
مجيع اجلهات امليسرة واجلهات امليسرة املشاركة خلطوط عمل القمة.

ويوفر املنتدى يف كل عام فرصاً بناءة للتواصل والتعلم واملشاركة يف مناقشات 
ومشاورات أصحاب املصلحة املتعديني بشأن تنفيذ نواتج القمة. كما أنه يواصل 

توفري منرب ألصحاب املصلحة إلقامة شراكات مبشاريع ومبادرات تسخر إمكانات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل دفع أهداف التنمية املستدامة وحتقيقها.

 وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملنتدى القمة العاملية
  www.wsis.org/forum :جملتمع املعلومات

“ أصبح منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات منرباً عاملياً ألصحاب املصلحة 
املتعددين من أجل تنسيق تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات وتبادل 

املعلومات بني خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة واستحداث املعارف وتبادل 
أفضل املمارسات. وأود أن أعرب عن شكري جلميع الشركاء الذين سامهوا بسخاء من 

أجل تعزيز نواتج ونتائج منتدى القمة.
من أجل حتديد ومواءمة االحتياجات املستقبلية جملتمعات املعلومات واملعارف وعملية 

القمة ملا بعد 2015، أدعو كل أصحاب املصلحة إىل املشاركة يف منتدى القمة لعام 
2016 وأتطلع إىل أن نعمل معاً من أجل عقد منتدى مؤثر”.

هولني جاو،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

منتدىالقمةالعالمية
لمجتمعالمعلوماتلعام2016

فرصالشراكات



الشريكالشريكاالستراتيجي

مساهمأنشطةمحددةذهبيبالتيني)حصري(الخدمات

أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى

إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واخلتام

املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى

كلمة تصويرية يف حفل االفتتاح )وقت ممتد(

مداخالت خاصة يف املائدة الوزارية املستديرة )حكومات فقط(

دخول صاالت كبار الشخصيات

عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى

املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية

مقهى تواصل رفيع املستوى )استضافة(

غذاء تواصل رفيع املستوى )استضافة(

حفل عشاء رفيع املستوى

وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2016

ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قطرية حصرية

الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل
منصة عرض1

الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل التواصل االجتماعي )000 200 من أصحاب املصلحة(

الرتويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية

مقابالت فيديوية حصرية

الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة

العرض الضوئي لشعار الشركاء أثناء اجلزء رفيع املستوى

تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة )دقيقتان(

مصور فوتوغرايف/مصور فيديو خاص: لتصوير: أنشطة الشركاء
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة2

مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى

توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى

دعم تسجيل الشركاء

125 فرنكسويسريالقيمة 65 فرنكسويسري000 30 فرنكسويسري000 10 فرنكسويسري000 000

منتدىالقمةالعالميةلمجتمعالمعلوماتلعام2016
فرصالشراكات*
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1 تركيز أساسي على الشريكني البالتيين والذهيب فقط

2 مقاعد حصرية للشريكني البالتيين والذهيب فقط

 wsis-info@itu.int :يرجع العلم أن هناك عروض شراكات إضافية وباقات مكيفة عند الطلب. وملزيد من املعلومات اتصلوا بنا على*



الشريكاالستراتيجي:
البالتيني

عرضظهورمميزللشريكاالستراتيجيالبالتيني
)حصري(

أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى. 1
إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واخلتام. 2
املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى. 3
كلمة تصويرية يف حفل االفتتاح )وقت ممتد(. 4
مداخالت خاصة يف املائدة الوزارية املستديرة )حكومات فقط(. 5
دخول صاالت كبار الشخصيات. 6
عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى. 7
املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية. 8
مقهى تواصل رفيع املستوى )استضافة(. 9

غذاء تواصل رفيع املستوى )استضافة(. 10
حفل عشاء رفيع املستوى. 11
وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى. 12
ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قطرية حصرية. 13

الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل. 14
منصة عرض. 15
الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل . 16

التواصل االجتماعي )000 20 من أصحاب املصلحة(
الرتويج للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية. 17
مقابالت فيديوية حصرية. 18
الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة. 19
العرض الضوئي لشعار الشركاء أثناء اجلزء رفيع املستوى. 20
تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة )دقيقتان(. 21
مصدر فوتوغرايف مصور فيديو خاص: لتصوير: أنشطة الشركاء. 22
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة. 23
مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى. 24
توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى. 25
دعم تسجيل الشركاء. 26
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الشريكاالستراتيجي:
الذهبي

عرضظهورمميزللشريكاالستراتيجيالذهبي

أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى. 1
إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واخلتام. 2
املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى. 3
دخول صاالت كبار الشخصيات. 4
عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى. 5
املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية. 6
مقهى تواصل رفيع املستوى )استضافة(. 7
غذاء تواصل رفيع املستوى )استضافة(. 8
وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى. 9

ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قطرية حصرية. 10
الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل. 11

منصة عرض. 12
الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل . 13

التواصل االجتماعي )000 20 من أصحاب املصلحة(
الرتويج للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية. 14
مقابالت فيديوية حصرية. 15
الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة. 16
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة. 17
مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى. 18
توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى. 19
دعم تسجيل الشركاء. 20
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الشريك:
أنشطةمحددة

عرضظهورمميزلشريكمنأجلأنشطة

أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى. 1
دخول صاالت كبار الشخصيات. 2
عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى. 3
املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية. 4
مقهى تواصل رفيع املستوى )استضافة(. 5
وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى. 6
ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية\قطرية حصرية. 7
الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل. 8

منصة عرض. 9
الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل . 10

التواصل االجتماعي )000 20 من أصحاب املصلحة(
الرتويج للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية. 11
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة. 12
مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى. 13
توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى. 14
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الشريك:
المساهم

عرضظهورمميزلشريكمساهم

دخول صاالت كبار الشخصيات. 1
وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى. 2
ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قطرية حصرية. 3
الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل. 4
منصة عرض. 5
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة. 6
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االتحادالدوليلالتصاالت


