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  8201دعوة إلى المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
 (8201 مارس 23-19)مقر االتحاد، جنيف، 

    
 حضرات السادة والسيدات،

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

، بصفتها املنظمات املشرتكة يف تنظيم منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات (UNDP)وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  (UNCTAD) والتنمية
 .2018 مارس 23 إىل 19 الفرتة من ، أن تدعوكم إىل املشاركة يف املنتدى الذي سيستضيفه االحتاد يف جنيف )سويسرا( يف2018 لعام

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء "هو  2018واملوضوع العام ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات واالتصاالت لعام 
  ."(SDG) جمتمعات املعلومات واملعرفة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

االت من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاملصلحة املتعددين املعنيني مبوضوع "وميثل املنتدى أكرب جتمع سنوي ألوساط أصحاب 
 يسهل تنفيذ خطوط عمل القمة دفعاً للتنمية املستدامة." وهو منصة عاملية متعددة أصحاب املصلحة و التنمية

للجمعية  70/125 رة )القرانتائج القم نتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن تنفيذويستند منتدى القمة إىل 
العامة لألمم املتحدة( اليت مشلت اإلقرار بضرورة عقد هذا املنتدى على أساس سنوي والدعوة إىل تنسيق وثيق بني عمليات القمة 

تمع املعلومات وأهداف . ويف هذا السياق، سيستفيد املنتدى من جدول التقابل بني القمة العاملية جملالتنمية املستدامة بشأن 2030 وخطة
تدامة مع إيالء املعلومات واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ أهداف التنمية املس تكنولوجياتملناقشة دور  منصةالتنمية املستدامة وسيكون مبثابة 

 .املتحدة( للجمعية العامة لألمم A/70/1)القرار  2030 االهتمام الواجب لآللية العاملية ملتابعة واستعراض تنفيذ خطة
ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية وإدارة األمم املتحدة للشؤو تنظيم منتدى القمة وكاالت أخرى لألمم املتحدة منها  ويشارك يف

االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية ومكتب األمم املتحدة املعين 
واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العاملية  باملخدرات

ومعهد  يةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعومنظمة األمم املتحدة للطفولة و  وبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم املتحدة للمرأة
 املتحدة. واللجان اإلقليمية لألممللتدريب والبحث  األمم املتحدة
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ويأيت نسق املنتدى وجدول أعماله واملواضيع اليت سريكز عليها نتيجة عملية تشاورية مفتوحة شارك فيها مجيع أصحاب املصلحة 
تفاعلية رفيعة املستوى  حواراتيشمل بيانات السياسة العامة و  ،املسار رفيع املستوىوسيجري املنتدى على مسارين، املعنيون بالقمة. 

ذ خطوط الذي يتيح للمشاركني جمموعة من اجتماعات تيسري تنفي مسار املنتدىو وحفل تسليم جوائز القمة ومائدة وزارية مستديرة، 
ن موحدث هاكاثون )مكافحة اجلوع(، وجتربة الواقع االفرتاضي  عمل القمة وورش عمل ُقطرية وورش عمل بشأن مواضيع معينة

فيذ ، إىل جانب معرض يتناول القضايا احلامسة بالنسبة لتنأجل التنمية وعنصر بشأن ريادة األعمال االجتماعية ومقاهي املعرفة
 ومتابعة نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بطريقة تقوم على مفهوم تعدد أصحاب املصلحة.

ل تشكي، نشجع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة على 2018لعام سني يف منتدى القمة غية ضمان حتقيق التوازن بني اجلنوب
 خاصة اجلزء رفيع املستوى.ح متحدثات للجلسات وورش العمل، و وترشيالتوازن بني اجلنسني  وفود تراعي

ونتطلع إىل الرتحيب  .www.wsis.org/forumوميكن االطالع على الوثائق ذات الصلة وجدول األعمال وإجراءات التسجيل يف: 
 .2018بكم يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
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