األمانة العامة

)(SG
جنيف 6 ،ديسمرب

املرجع:
السيد Catalin Marinescu
جهة االتصال:
الربيد اإللكرتوينwsis-info@itu.int :
+41 22 730 53 16
اهلاتف:
CL-18/056

املوضوع:

2018

إىل :الوزراء،
الدول األعضاء يف االحتاد

دعوة إلى وزراء الدول األعضاء في االتحاد للمشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع
المعلومات ) (WSISلعام ( 2019مقر االتحاد ،جنيف 12-8 ،أبريل )2019

أصحاب املعايل،
حتية طيبة وبعد،
أتشرف بإعالمكم بأن منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ) ،(WSISالذي يستضيفه االحتاد ،سيعقد يف جنيف ،سويسرا،
من  8إىل  12أبريل  .2019واملوضوع العام ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات واالتصاالت لعام  2019هو "تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (ICTمن أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) ."(SDGويشرتك يف تنظيم منتدى القمة االحتاد الدويل
لالتصاالت ) (ITUومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ).(UNDP
وقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف استعراضها الشامل بشأن تنفيذ نتائج القمة (القرار  70/125للجمعية العامة لألمم
املتحدة) ضرورة عقد منتدى القمة على أساس سنوي ودعت إىل مواءمة دقيقة بني القمة وخطة التنمية املستدامة لعام .2030
ويف هذا السياق سيكون منتدى القمة مبثابة منصة ملناقشة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها وسيلة لتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة.
وسنحتفل يف عام  2019بالذكرى العاشرة ملنتدى القمة ونستمر بذلك يف توفري منصة من أجل "جمتمع معلومات يتسم بالعدل
واملساواة" جلميع أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة العاملية جملتمع املعلومات على النحو املنصوص عليه يف خطة عمل جنيف .ويأيت
نسق املنتدى وجدول أعماله واملواضيع اليت سريكز عليها نتيجة عملية تشاورية مفتوحة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة املعنيون
بالقمة وميكن النفاذ إليها يف املوقع التايل.www.wsis.org/forum :
ونظراً إىل اجلهود الكبرية اليت يبذهلا بلدكم يف تشجيع تطوير جمتمعات املعلومات واملعرفة ،أرحب كثرياً ببيان تلقونه بشأن السياسة
العامة أثناء املسار رفيع املستوى املقرر عقده يف  10-9أبريل  .2019وسيشمل املسار رفيع املستوى فعاليات االفتتاح وحوارات
تفاعلية بشأن السياسة العامة ومائدة وزارية مستديرة وحفالً لتوزيع جوائز القمة وبرنامج تواصل رفيع املستوى.
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ومتاشياً مع سياسة االحتاد بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها ،أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة كي أشجعكم على إشراك مندوبني
من النساء يف وفدكم.
وسأكون ممتناً لو تفضلتم بتأكيد قبولكم الدعوة قبل  28يناير
.https://www.itu.int/go/wsispolicystatements

2019

عن طريق املراسلة أو عن طريق زيارة املوقع التايل:

ويف اخلتام ،أود أن أسرتعي انتباهكم إىل الفرص املتاحة لتسليط الضوء على اجلهات املهتمة يف املنتدى من خالل شراكات منتدى
القمة لعام  2019على النحو املعروض يف املوقع التايل.www.itu.int/itu-wsis/fund :
وتفضلوا ،أصحاب املعايل ،بقبول أمسى آيات التقدير واالحرتام.

(األصل عليه التوقيع)

هولني جاو
األمني العام
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