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دعوة للمساهمة في عملية المشاورة المفتوحة : 2016 لعام المعلوماتمنتدى القمة العالمية لمجتمع  :املوضوع
 عاضيتشكيل النسق والمو بشأن 

 حضرات السادة والسيدات،
 حية طيبة وبعد،ت

وط عمل القمة. سهل تنفيذ خطين ألصحاب مصلحة متعدديمنصة عاملية هو للقمة العاملية جملتمع املعلومات  السنويإن املنتدى 
ع االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد بالتعاون الوثيق مع مجي تنظيم املنتدىويشارك يف 

وغريها من منظمات األمم املتحدة )إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية،  رة املشاركةرة/ اجلهات امليس  اجلهات امليس  
ظمة العاملية للملكية املنو هيئة األمم املتحدة للمرأة، و وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، 

االحتاد الربيدي ومركز التجارة الدولية، و  واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، العمل الدولية، منظمةو برنامج األغذية العاملي، و الفكرية، 
يضاً فرصة لتبادل أ ، وهو(ف، واللجان اإلقليمية لألمم املتحدةين باملخدرات واجلرمية، واليونيسالعاملي، ومكتب األمم املتحدة املع

. ويوفر املنتدى راآلخذة يف التطو املعرفة املعلومات و ، مع مراعاة جمتمعات مارساتأفضل امل، واقتسام وتوليد املعارفاملعلومات، 
 اخلاص والعام لدفع أهداف التنمية. نيالقطاعبني أصحاب املصلحة املتعددين وبني شراكات إلقامة فرصاً 

طوط عمل والتكيف، بغية تقوية الروابط بني خ التطور قد حيتاج إىلالقمة حديثًا، فإن منتدي  ةاملعتمد 2030التنمية  خطةويف ظل 
 القمة. نفيذ نتائجتبشأن يف ضوء نتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة كذلك القمة وأهداف التنمية املستدامة، و 

شاورة املفتوحة عن عملية امل الناإلع ،منينظ  املباعتبارهم  ،سعد االحتاد واليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيوي  
وهتدف العملية إىل التأكيد على روح التشارك والشمول  .2016بتكارات بشأن نسق منتدى القمة اجلوانب املواضيعية واالب املعنية

اخنراط  تقوم علىجبنيف. وهذه العملية الدويل لالتصاالت يف مقر االحتاد  2016مايو  6إىل  2يف الفرتة من  عقدهللمنتدى، املزمع 
العملية  يفمة ونشاط هبتمع التقين واملنظمات احلكومية الدولية ية، واجملدمياكدين، والقطاع اخلاص، واهليئات األامل تمع، واجملاحلكومات
 تحسينات للمنتدى.مزيد من الو  واسعة مشاركةلضمان  التحضريية
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 من مخس مراحل كما يلي: 2016 لعام ن عملية املشاورة املفتوحة ملنتدى القمةوتتكو  
 املشاورات املفتوحة : بداية2015 نوفمرب 4 :المرحلة األولى

 املوقع التايل: يفالقمة ذات الصلة بعرفة املحوارات على اخلط بشأن جمتمعات  ●
 community.org-www.wsis 

ق العامة للقمة بشأن اجلوانب املواضيعية واالبتكارات يف النس ألمانةا إىلالرمسية  سامهاتيرجى تقدمي امل ●
 www.wsis.org/forum: العنوان يف

 *، االحتاد: االجتماع الفعلي األول2016يناير  20 :المرحلة الثانية
 العمل ورشل ةزململالطلبات االرمسية و  لتقدمي املسامهات: املوعد النهائي 2016يناير  30 : المرحلة الثالثة

 *، االحتاد: االستعراض النهائي لالجتماع اخلاص بعملية املشاورة املفتوحة2016فرباير  26 :المرحلة الرابعة
2016 لعام بشأن منتدى القمة املوجز اخلتامي: 2016أبريل  1 :المرحلة الخامسة

* 
 

 عد لكل االجتماعات الفعليةاملشاركة عن ب  تاح تسهيالت سوف ت    *

يرجى الرجوع إىل املوقع و ية وميكن أن تتغري. رشادإ 2016يرجى مالحظة أن تواريخ االجتماعات الفعلية يف 
www.wsis.org/forum املستجداتعلى  لالط الع. 

عملية املشاورة  سامهة يفدة اإلمنائي، يسعدين أن أدعوكم إىل املواألونكتاد، وبرنامج األمم املتحبالنيابة عن االحتاد، واليونسكو، 
ع إىل مسامهتكم النشيطة ورؤيتكم . ونتطل  2016 لعام منتدى القمةب املواضيعية واالبتكارات بشأن نسق اجلوانب املعنيةاملفتوحة 

 .2016 لعام منتدى القمة يف
 

 .التقدير واالحرتاموتفضلوا بقبول فائق 
 
 
 
 
 

 هولني جاو
 الحتاد الدويل لالتصاالتل األمني العام
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