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منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  23-19 ،2018مارس ،جنيف ،سويسرا
دعوة إلى المساهمة في عملية المشاورة المفتوحة بشأن تشكيل النسق والمواضيع
حضرات السادة والسيدات،
حتية طيبة وبعد،
باسم االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUواليونسكو ) (UNESCOواألونكتاد ) (UNCTADوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )،(UNDP
يسعدين أن أدعوكم إىل املسامهة يف عملية املشاورة املفتوحة بشأن اجلوانب املواضيعية واالبتكارات فيما يتعلق بنسق منتدى القمة
لعام .2018
ييسر تنفيذ خطوط عمل القمة
إن املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات هو منصة عاملية ألصحاب مصلحة متعددين ّ
دفعاً لعجلة التنمية املستدامة .ويشارك يف تنظيم املنتدى االحتاد الدويل لالتصاالت ) (ITUواليونسكو ) (UNESCOوبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ) (UNDPواألونكتاد ) ،(UNCTADبالتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات امليسرة لتنفيذ خطوط عمل القمة/املشاركة
يف تيسريه ،ومنظمات األمم املتحدة األخرى (إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ) ،(UNDESAومنظمة األغذية
والزراعة ) ،(FAOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ) ،(UNEPومنظمة الصحة العاملية ) ،(WHOوهيئة األمم املتحدة
للمرأة ) ،(UN Womenواملنظمة العاملية للملكية الفكرية ) ،(WIPOوبرنامج األغذية العاملي ) ،(WFPومنظمة العمل الدولية )،(ILO
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) ،(WMOومركز التجارة الدولية ) ،(ITCواالحتاد الربيدي العاملي ) ،(UPUومكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية ) ،(UNODCواليونيسف ) ،(UNICEFومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ) ،(UNIDOومفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ) ،(UNHCRواللجان اإلقليمية لألمم املتحدة) .ويتيح املنتدى فرصة لتبادل املعلومات وتوليد
املعارف واقتسام أفضل املمارسات ،بينما حيدد االجتاهات الناشئة ويعزز الشراكات ،آخذاً يف حسبانه جمتمعات املعلومات واملعرفة
اآلخذة يف التطور.
ومتابعةً لنتائج االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم
املتحدة (القرار  ،)A/70/125وباعتماد خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار  ،)A/70/1يتطور منتدى القمة باستمرار ويعزز
االتساق بني خطوط عمل القمة وأهداف التنمية املستدامة.
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ويشكل منتدى القمة احلدث الوحيد من نوعه الذي يستجلب مضمون برناجمه وجدول أعماله بالكامل من اخلارج .لذا ،يسعد
االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،باعتبارها اجلهات املنظّمة للمنتدى ،اإلعالن عن
عملية املشاورة املفتوحة بشأن اجلوانب املواضيعية واالبتكارات فيما يتعلق بنسق منتدى القمة لعام  .2018وهتدف هذه العملية إىل
ضمان سيادة روح املشاركة والشمول يف املنتدى ،املزمع عقده يف الفرتة من  19إىل  23مارس  2018باالحتاد الدويل لالتصاالت
يف جنيف .وتشرك العملية احلكومات ،واجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص ،واهليئات األكادميية ،واجملتمع التقين ،واملنظمات احلكومية
الدولية ،لتشارك مشاركةً فاعلة يف العملية التحضريية لضمان مشاركة واسعة فيه ومواصلة حتسينه.
وتتألف عملية املشاورة املفتوحة ملنتدى القمة لعام  2018من مخس مراحل على النحو التايل:
المرحلة األولى 19 :سبتمبر ( :2017الساعة  :)18:00 - 17:00افتتاح عملية املشاورة املفتوحة (اجتماع حضوري يعقد أثناء
اجتماع فريق العمل املعين بالقمة العاملية جملتمع املعلومات)
إطالق املوقع اإللكرتوين ملنتدى القمة لعام  2018لتلقي املسامهات الرمسية

إجراء مناقشات على اخلط يف املنصة اإللكرتونية جملتمعات املعرفة

تقدمي املسامهات الرمسية املتعلقة باجلوانب املواضيعية واالبتكارات فيما يتصل بنسق املنتدى إىل

األمانة العامة للقمة عرب املوقع التايلwww.wsis.org/forum :
يسري املسار الرفيع املستوى ملنتدى القمة لعام  2018واملؤلفني من أصحاب

الدعوة إىل ترشيح م ّ
مصلحة متعددين
إطالق مسابقة التصوير الفوتوغرايف  2018للقمة

 20ديسمبر  :2017االجتماع احلضوري األول :منتدى مفتوح عن تنفيذ خطوط عمل القمة ومنتدى القمة
المرحلة الثانية:
(يعقد أثناء انعقاد منتدى إدارة اإلنرتنت)
 24يناير ( :2018الساعة  :)18:00 - 16:30االجتماع احلضوري الثاين (مقر االحتاد يف جنيف)
المرحلة الثالثة:
 30يناير  - 2018املوعد النهائي لتقدمي املسامهات الرمسية والطلبات امللزمة بشأن عقد ورش عمل
المرحلة الرابعة:
المرحلة الخامسة 19 :فبراير  :2018املوجز اخلتامي ملنتدى القمة لعام ( 2018مقر االحتاد يف جنيف)
ولالطالع على معلومات حمدَّثة ،يرجى الرجوع إىل املوقع التايل .www.wsis.org/forum :وستشمل عملية املشاورة املفتوحة
جتميعاً للمدخالت املستم ّدة من األحداث اإلقليمية والوطنية املتصلة بالقمة ،وستستفيد االجتماعات احلضورية املتعلقة بعملية
املشاورة املفتوحة من خدمة املشاركة عن بعد.
نتطلّع إىل مشاركتكم الف ّعالة ورؤيتكم يف منتدى القمة لعام .2018
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

[األصل عليه التوقيع]
هولني جاو
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

