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دعوة للمساهمة: يونيو، جنيف، سويسرا 12‐16، 2017 لعام العالمية لمجتمع المعلوماتمنتدى القمة   :املوضوع
  عاضيتشكيل النسق والمو بشأن عملية المشاورة المفتوحة   في

  حضرات السادة والسيدات،
  حية طيبة وبعد،ت

عملية  مة يفمساهيسعدين أن أدعوكم إىل المائي، متحدة اإلنحاد، واليونسكو، واألونكتاد، وبرنامج األمم البالنيابة عن االت
  .2017مواضيعية واالبتكارات بشأن نسق منتدى القمة لعام جوانب المعنية بالمفتوحة المشاورة الال

طوط عمل سهل تنفيذ خين ألصحاب مصلحة متعدديمية منصة عالهو معلومات مجتمع المية لللقمة العال السنويمنتدى إن ال
مائي متحدة اإلنحاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم الاالت منتدىويشارك يف تنظيم المستدامة. دفعاً للتنمية الالقمة 

دة (إدارة متحوغريها من منظمات األمم ال مشاركةرة الميسّ جهات الرة/ الميسّ جهات الميع الواألونكتاد بالتعاون الوثيق مع ج
مية، لعالمتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة اوبرنامج األمم الللشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومنظمة األغذية والزراعة،  متحدةاألمم ال

منظمة الو  منظمة العمل الدولية،و مي، برنامج األغذية العالو مية للملكية الفكرية، منظمة العالالو متحدة للمرأة، هيئة األمم الو 
مة، جريدرات والمخين بالمعمتحدة المي، ومكتب األمم الحاد الربيدي العالاالتومركز التجارة الدولية، و  جوية،مية لألرصاد الالعال

أفضل تسام ، واقمعارفوتوليد المعلومات، فرصة لتبادل المنتدى ويوفر ال .)متحدةف، واللجان اإلقليمية لألمم الواليونيس
  .رتطو ال اآلخذة يفمعرفة المعلومات و الجتمعات ، مع مراعاة مجاهات الناشئة وتعزيز الشراكاتحديد االت، مع تممارساتال

 )A/70/125  (القرار  تحدةممعلومات للجمعية العامة لألمم المجتمع المية للنتائج االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العال ومتابعةً 
منتدى باستمرار ويعزز الرتاصف بني خطوط عمل القمة )، يتطور الA/70/1 (القرار مستدامةللتنمية ال 2030ومع اعتماد خطة 

  مستدامة.ال التنميةوأهداف 
حاد واليونسكو سعد االتخارج بالكامل. لذا يُ من ال جهبرنام حدث الفريد من نوعه الذي يستقطب فيهويعد منتدى القمة هو ال

جوانب المعنية بمفتوحة المشاورة المنّظمني، اإلعالن عن عملية المائي، باعتبارهم المتحدة اإلنواألونكتاد وبرنامج األمم ال
دف العملية إىل التأكيد على روح التشارك والشمول للمنتدى، 2017لعام مواضيعية واالبتكارات بشأن نسق منتدى القمة ال . و
حكومات، النشاط بهذه العملية تشرك جنيف. و اد الدويل لالتصاالت بحيف االت 2017يونيو  16إىل  12مزمع عقده يف الفرتة من ال
ملية التحضريية الع حكومية الدولية يفمنظمات المجتمع التقين والمية، والخاص، واهليئات األكاديمدين، والقطاع المجتمع الوال

  لضمان مشاركة واسعة ومزيد من التحسينات للمنتدى.
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  من ست مراحل كما يلي: 2017منتدى القمة لعام مفتوحة لمشاورة الوتتكّون عملية ال
  مفتوحةال مشاورةافتتاح عملية ال: 2016 سبتمبر 1  :المرحلة األولى

 مفتوحةمشاورة الخط لعملية العرض على ال ●

 موقع التايل:معرفة ذات الصلة بالقمة يف الجتمعات الخط بشأن محوارات على ال ●
community.org‐www.wsis  

النسق  واالبتكارات يف مواضيعيةجوانب الالعامة للقمة بشأن ال إىل األمانةمية مات الرسمساهم التقدي  ●
  www.wsis.org/forumالعنوان:  يف

ددين متعمصلحة المستوى ألصحاب المسار رفيع الم مرشحني كجهات تسهيل الفتح باب تقدي ●
 2017 منتدى القمة لعام يف

  حاد، جنيف)، مقر االت16:30‐18:00( االجتماع الفعلي األول :2016 أكتوبر 12  :المرحلة الثانية
  جنيف) حاد،االجتماع الفعلي الثاين (مقر االت: 2017 فبراير 14  : المرحلة الثالثة
  ملزمة لورش العملمية والطلبات المات الرسمساهم الموعد النهائي لتقديال: 2017فبراير  20  :المرحلة الرابعة

  حاد، جنيف)مفتوحة (مقر االتمشاورة العملية اللاالستعراض النهائي اجتماع : 2017مارس  14  :المرحلة الخامسة
  حاد، جنيف)(مقر االت 2017ختامي بشأن منتدى القمة لعام ال موجز: ال2017مايو  10  :المرحلة السادسة

 www.wsis.org/forum  موقعمكن أن تتغري. ويرجى الرجوع إىل الإرشادية وي 2017أن تواريخ االجتماعات الفعلية يف العلم بيرجى 
ة مستقاة من األحداث اإلقليميمات الجميعًا للمساهمفتوحة تمشاورة العملية الوستشمل مستجدات. الآخر لالّطالع على 

  بُعد. عن ةمشاركمفتوحة من خدمة المشاورة الوالوطنية ذات الصلة بالقمة. وستستفيد االجتماعات الفعلية لعملية ال

  .2017 لعام منتدى القمة متكم النشيطة ورؤيتكم يفع إىل مساهونتطلّ 

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

  

  جاو هولني
  حاد الدويل لالتصاالتالتل األمني العام


