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  2017دعوة إلى المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  
 (2017يونيو  16-12)مقر االتحاد، جنيف، 

    
 حضرات السادة والسيدات،

 حتية طيبة وبعد،
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة  (ITU) يسر االحتاد الدويل لالتصاالت

، بصفتها املنظمات املشرتكة يف تنظيم منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات (UNDP)وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  )األونكتاد( والتنمية
 .2017 يونيو 16 إىل 12 الفرتة من ملنتدى الذي سيستضيفه االحتاد يف جنيف )سويسرا( يف، أن تدعوكم إىل املشاركة يف ا2017 لعام

هو جمتمعات املعلومات واملعرفة من أجل حتقيق أهداف  2017واملوضوع العام ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات واالتصاالت لعام 
ت واالتصاالت ساط أصحاب املصلحة املتعددين املعنيني مبوضوع "تكنولوجيا املعلوماوميثل املنتدى أكرب جتمع سنوي ألو  التنمية املستدامة.

 يسهل تنفيذ خطوط عمل القمة دفعاً للتنمية املستدامة.من أجل التنمية" وهو منصة عاملية متعددة أصحاب املصلحة و 
للجمعية  70/125 رة )القرابشأن تنفيذ نتائج القمنتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة ويستند منتدى القمة إىل 

العامة لألمم املتحدة( اليت مشلت اإلقرار بضرورة عقد هذا املنتدى على أساس سنوي والدعوة إىل تنسيق وثيق بني عمليات القمة 
. ويف هذا السياق، سيستفيد املنتدى من جدول التقابل بني القمة العاملية جملتمع املعلومات (SDG)التنمية املستدامة  بشأن 2030 وخطة

ستدامة ملناقشة دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ أهداف التنمية امل منصةوأهداف التنمية املستدامة وسيكون مبثابة 
 .املتحدة( للجمعية العامة لألمم A/70/1)القرار  2030 ابعة واستعراض تنفيذ خطةمع إيالء االهتمام الواجب لآللية العاملية ملت

ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية وإدارة األمم املتحدة للشؤو تنظيم منتدى القمة وكاالت أخرى لألمم املتحدة منها  ويشارك يف
لدولية ومركز التجارة الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل ا

ة يباملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العامل
 املتحدة. مموبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم املتحدة للمرأة واللجان اإلقليمية لأل
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ويأيت نسق املنتدى وجدول أعماله واملواضيع اليت سريكز عليها نتيجة عملية تشاورية مفتوحة شارك فيها مجيع أصحاب املصلحة 
ة رفيعة املستوى يشمل بيانات السياسة العامة وحوارات تفاعلي املسار رفيع املستوى،وسيجري املنتدى على مسارين، املعنيون بالقمة. 

ذ الذي يتيح للمشاركني جمموعة من اجتماعات تيسري تنفي مسار املنتدىوحفل تسليم جوائز القمة ومائدة وزارية مستديرة، و
ول القضايا نب معرض يتناخطوط عمل القمة وورش عمل ُقطرية وورش عمل بشأن مواضيع معينة وجلسات لتبادل املعارف، إىل جا

 احلامسة بالنسبة لتنفيذ ومتابعة نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بطريقة تقوم على مفهوم تعدد أصحاب املصلحة.
 .www.wsis.org/forumوميكن االطالع على الوثائق ذات الصلة وجدول األعمال وإجراءات التسجيل يف: 

 .2017القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  ونتطلع إىل الرتحيب بكم يف منتدى

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

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

 السيد هولني جاو
 األمني العام

 لالحتاد الدويل لالتصاالت

 السيدة إيرينا بوكوفا
 لليونسكواملديرة العامة 

 السيد موخيسا كيتويي
 األمني العام لألونكتاد

 السيدة هيلني كالرك
 األمم مديرة برنامج

 اإلمنائياملتحدة 

 


