
 

 

 األمين العام
 

 2018 يونيو 29جنيف،  
 ميةمعنيني بالقمة العالمصلحة الميع أصحاب الإىل ج WSIS Fund in Trust 2019 املرجع:

 :معلوماتال مجتمعل
 حكوماتال -
 خاصالقطاع ال -
 مدينالمجتمع ال -
 األكادميية اهليئات -
 املنظمات الدولية -

 Gitanjali Sah ةالسيد جهة االتصال:
 6240 730 22 41+ اهلاتف:

 6453 730 22 41+ :الفاكس

 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:

 2019 -معلومات مجتمع المية لخاص بالقمة العالمة في الصندوق االستئماني المساهدعوة إلى ال املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

مر الذي اعتمده مؤت 140 القرارموجب ب 2011 معلومات يف عاممجتمع المية لخاص بالقمة العالأنشئ الصندوق االستئماين ال
ج االستعراض الشامل نتائ 2016له يف مايو الذي عد   1332قراره مفوضني. ويأخذ جملس االحتاد بعني االعتبار يف مندوبني الال

، وقرر اإلبقاء على الصندوق من أجل مستدامةالتنمية ال بشأن 2030 وخطة ةالقم واتجبشأن تنفيذ ن املتحدة لألممللجمعية العامة 
يدعو  دعم أنشطة االحتاد الرامية إىل تيسري تنفيذ نواتج القمة، ويدعو يف قراره هذا إىل إقامة شراكات وحتالفات اسرتاتيجية كما

 مات طوعية إىل الصندوق.م مساهأعضاء االحتاد إىل تقدي
وترد معلومات عن الصندوق االستئماين اخلاص بالقمة منذ إنشائه وعن مسامهات أصحاب املصلحة يف املوقع اإللكرتوين املخصص 

ماين الصندوق االستئ . وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل من ساهم يفundhttps://www.itu.int/go/wsisfللصندوق: 
كن االطالع سيما منتدى القمة. ومي معلومات، والمجتمع المية لحىت اليوم على اإلخالص وااللتزام من أجل تنفيذ نواتج القمة العال

ومع . https://www.itu.int/go/wsis2018outcomesهنا:  2018معلومات لعام مجتمع المية لالعالعلى نتائج منتدى القمة 
وباتباع هنج تعدد أصحاب املصلحة، سوف يستفيد منتدى القمة من نتائج استعراض نواتج القمة  2025املضي قدمًا حنو عام 

 مستدامة.التنمية ال بشأن 2030 خطةمن و  (WSIS+10) عشر سنوات عليها مرور بعد
مجتمع ة لميخاص بالقمة العاليف الصندوق االستئماين ال املسامهةحاد على وبناًء على ذلك، أود أن أشجع مجيع أعضاء االت

. 2019 وأدعو مجيع أصحاب املصلحة إىل االستفادة من فرص الشراكة مع منتدى القمة لعام 2019معلومات من أجل عام ال
 .2019فرص الشراكة اخلاصة مبنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام وجتدون بالطي جمموعة 

 هذا الشأن.أتطلع إىل تلقي ردود إجيابية منكم ب
 رام.وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحت

 )األصل عليه التوقيع(

 جاو هولني
 2019املية جملتمع املعلومات لعام مرفق: جمموعة فرص الشراكة اخلاصة مبنتدى القمة الع

mailto:wsis-info@itu.int
http://www.itu.int/en/council/Documents/resolution-140.docx
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0127/en
https://www.itu.int/go/wsisfund
https://www.itu.int/go/wsis2018outcomes
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 ئتماينسالصندوق اال
 للقمة العاملية

 املعلومات جملتمع

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 2019 منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام
 فرص الشراكة

 
 

 2025نعمل معاً حنو عام 

 القمة العاملية جملتمع املعلومات
 أفعالحتويل األهداف إىل 

 2015/نيويورك 2005/تونس 2003جنيف 
 منتدى القمة

 2019 أبريل 12-8
 سويسرا ،جنيف
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 في أرقام 2018منتدى القمة العالمية لعام 
 مشارك 2500أكثر من 
 بلداً  85عد من مشارك عن ب   1000أكثر من 
 بلداً ممَثالً  150أكثر من 
من القادة رفيعي املستوى من أوساط احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واهليئات األكادميية  500أكثر من 

 واجملتمع التقين
 من الوزراء ونواب الوزراء 85أكثر من 
 من اللقاءات وورش العمل احملورية 250أكثر من 
ات العديد من املنشورات، وأنشطة برجمي وإصدارمائدة مستديرة وزارية، من احلوارات التفاعلية رفيعة املستوى، و  20أكثر من 

 لةمطو   تعاونية
 تكرمي عاملي لثمانية عشر فائزاً جبائزة القمة العاملية جملتمع املعلومات

 املمارساتأفضل يف  كنماذج حيتذى هبانصرياً للقمة العاملية جملتمع املعلومات   72حتديد 
 املساحة املخصصة للعرضاملمارسات يف  أفضل رضجهة عارضة تع 40أكثر من 
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 2019 منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
 فرص الشراكات

أكرب لقاء سنوي جملتمع "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية".  2019 لعامالقمة العاملية جملتمع املعلومات  منتدى ميثل
ىل جانب  إ االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد،كل من قمة  الويشرتك يف تنظيم منتدى 

 تيسريها. كل اجلهات امليسرة خلطوط عمل القمة واجلهات املشاركة يف
 تنفيذ بشأن املتعددين ةأصحاب املصلح ومشاورات للتواصل والتعلم واملشاركة يف مناقشات ةمنظم املنتدى فرصاً  يتيحيف كل عام، و 

خر شراكات للمشاريع واملبادرات اليت تس من نسج ةأصحاب املصلح دوره كذلك كمحفل ميكِّن يواصل املنتدىو  القمة. نواتج
 2030 املع لتنمية املستدامةا وخطةاملستدامة،  أهداف التنميةإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم وحتقيق 

 (.A/70/1 رقم لألمم املتحدة عامةاجلمعية ال )قرار

 .www.wsis.org/forumنتدى القمة اإللكرتوين ملاملوقع  يرجى زيارة ،وللمزيد من املعلومات

 
تبادل لالقمة، و  نواتجنفيذ لتنسيق ت ةأصحاب املصلح للقمة العاملية جملتمع املعلومات حمفالً عاملياً يضملقد أصبح املنتدى السنوي  "

 وجه بالشكر إىلأتاملمارسات. وأود أن  أفضل وتبادل والستحداث املعارفالقمة،  ني يفاملختلف ةاملعلومات بني أصحاب املصلح
 .ونواجته منتدى القمة حصيلةتعزيز  يف سبيلمجيع الشركاء الذين سامهوا بسخاء 

استعراض تنفيذ  عمليةمما استخلصته منتدى القمة سيستفيد املتعددين،  ةأصحاب املصلح هنج سرياً علىو ، 2015بعد عام وفيما 
هذا  يف. و 2030 لعام لتنمية املستدامةا وخطة (WSIS+10)نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها

رة ومات وأهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها اجلهات امليسستكون مصفوفة خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعل، الصدد
ا كعناصر متكينية املعلومات واالتصاالت وحتليلها وتنسيقه تتخطيط تنفيذ تكنولوجياب الكفيلةخلطوط عمل القمة مبثابة اآللية 

 ومسر عة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

بعد ما علومات املعرفة وعملية القمة العاملية جملتمع املو ملعلومات اتمعات جملية االحتياجات املستقبل التطور والتكيف معدف وهب
 وأتطلع، 2019 لعامجملتمع املعلومات  منتدى القمة العاملية إىل أن يكونوا شركاء يف هممجيع ةأدعو أصحاب املصلح ،2015 عام

 ".بعيد األثر من أجل منتدىً  إىل العمل معاً 

 جاو، هولين
 الحتاد الدويل لالتصاالتلالعام  األمني

 

http://www.wsis.org/forum
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 2019معلومات لعام المجتمع مية لمنتدى القمة العال

 فرص الشراكات*

 الشريك الشريك االستراتيجي  

 مساهم أنشطة محددة فضي ذهبي بالتيني )حصري( الخدمات 

حضور رفيع املستوى
 

  •• • • أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى

   • • • واالختتامإلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح 

    • • املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى

     • كلمة تصويرية يف حفل االفتتاح )وقت ممتد(

     • مداخالت خاصة يف املائدة الوزارية املستديرة )حكومات فقط(

تواصل رفيع املستوى
 

 • •• • • دخول صاالت كبار الشخصيات

  •• • • الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوىعدد أكرب من 

   • • املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية

  • • • مقهى تواصل رفيع املستوى )استضافة(

    • • اء تواصل رفيع املستوى )استضافة(غد

     • )استضافة( حفل عشاء رفيع املستوى

   •  املستوىإفطار حصري رفيع 

   •  2019استضافة املقهى السحايب ملنتدى القمة لعام 
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 الشريك الشريك االستراتيجي  

 مساهم أنشطة محددة فضي ذهبي بالتيني )حصري( الخدمات 

التسويق والرتويج
 

 • •• • • 2019وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 

 • •• • • وفعاليات ترويج ذات صلة حصرية ق طريةورشة عمل مواضيعية/

•••• قهوة قبل ورشة العمل املواضيعية/الق طرية

 • •• • • الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل

  •• • • 1منصة عرض

الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل التواصل 
 من أصحاب املصلحة( 000 200االجتماعي )

• • ••  

  •• • • للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية الرتويح

   • • • مع ممثل رفيع املستوى مقابالت فيديوية حصرية

   • • • الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة

     • تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة )دقيقتان(

     • فوتوغرايف/مصور فيديو خاصمصور 

مزايا أخرى
 • •• • • 2حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة 

  •• • • مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى

  •• • • توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى

   • • • دعم تسجيل الشركاء

 CHF 150 000 CHF 65 000 CHF 45 000 CHF 30 000 CHF 15 000 لقيمةا 

 .info@itu.int-wsis :من خاللأن هناك عروض شراكات إضافية وباقات مكيفة عند الطلب. وملزيد من املعلومات اتصلوا بنا  مالحظةيرجع *
 .تركيز أساسي على الشريكني البالتيين والذهيب فقط 1
  .حصرية للشريكني البالتيين والذهيب فقط مقاعد 2

wsis-info@itu.int
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 الشريك االستراتيجي:
 البالتيني

 عرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي البالتيني 
 )حصري(

 املستوى رفيع املسار يف العامة السياسة بيانات إلقاء أولوية 1
 واخلتام االفتتاح حفلي يف كلمة  إلقاء 2

 املستوى رفيعة التفاعلية واجللسات احلوار جلسات يف كمحاور  املشاركة 3

 (ممتد وقت) االفتتاح حفل يف تصويرية كلمة 4

 (فقط حكومات) املستديرة الوزارية املائدة يف خاصة مداخالت 5

 الشخصيات كبار  صاالت دخول 6

 املستوى رفيعة االجتماعية الفعاليات حلضور الدعوات من أكرب عدد 7

 الثنائية االجتماعات ترتيب يف املساعدة 8

 (استضافة) املستوى رفيع تواصل مقهى 9

 (استضافة) املستوى رفيع تواصل غداء 10

 املستوى رفيع عشاء حفل 11
 2019القمة لعام  ملنتدى الرتوجيية املواد على الشعار وضع 12

 صلة ذات ترويج وفعاليات حصرية ق طريةمواضيعية/ عمل ورشة 13

 التسجيل منطقة يف التجارية للعالمة الرتويج 14

 عرض منصة 15

 (املصلحة أصحاب من 000 200) االجتماعي التواصل وسائل وقنوات اإللكرتوين وموقعها القمة نشرة طريق عن للشراكة الرتويج 16
 الفوتوغرافية الصور مقصورة على التجارية للعالمة والرتويح 17

 حصرية فيديوية مقابالت 18

 القمة ملنتدى الرمسية الصحفية النشرة يف الظهور 19

 فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة )دقيقتان( تسجيل 20

 مصور فوتوغرايف/مصور فيديو خاص 21

 العامة اجللسة يف جلوس منطقة حجز 22
 منتدى القمة أثناء خمصص اتصال مسؤول 23
 أثناء منتدى القمة اجتماع قاعة توفري 24

 الشركاء تسجيل دعم 25
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 الشريك االستراتيجي:
 الذهبي

 عرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي الذهبي

 املستوى رفيع املسار يف العامة السياسة بيانات إلقاء أولوية 1
 واخلتام االفتتاح حفلي يف كلمة  إلقاء 2

 املستوى رفيعة التفاعلية واجللسات احلوار جلسات يف كمحاور  املشاركة 3

 الشخصيات كبار  صاالت دخول 4

 املستوى رفيعة االجتماعية الفعاليات حلضور الدعوات من أكرب عدد 5

 الثنائية االجتماعات ترتيب يف املساعدة 6

 (استضافة) املستوى رفيع تواصل مقهى 7

 (استضافة) املستوى رفيع تواصل غداء 8

 2019ملنتدى القمة لعام  الرتوجيية املواد على الشعار وضع 9

 صلة ذات ترويج وفعاليات حصرية ق طريةمواضيعية/ عمل ورشة 10

 التسجيل منطقة يف التجارية للعالمة الرتويج 11

 عرض منصة 12

 (املصلحة أصحاب من 000 200) االجتماعي التواصل وسائل وقنوات اإللكرتوين وموقعها القمة نشرة طريق عن للشراكة الرتويج 13
 الفوتوغرافية الصور مقصورة على التجارية للعالمة والرتويح 14

 حصرية فيديوية مقابالت 15

 القمة ملنتدى الرمسية الصحفية النشرة يف الظهور 16

 العامة اجللسة يف جلوس منطقة حجز 17
 منتدى القمة أثناء خمصص اتصال مسؤول 18

 أثناء منتدى القمة اجتماع قاعة توفري 19

 الشركاء تسجيل دعم 20
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 الشريك االستراتيجي:
 الفضي

 الفضيعرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي 

 املستوى رفيع املسار يف العامة السياسة بيانات إلقاء أولوية 1

 املستوى رفيعة التفاعلية واجللسات احلوار جلسات يف كمحاور  املشاركة 2

 الشخصيات كبار  صاالت دخول 3

 إفطار حصري رفيع املستوى 4
 2019ملنتدى القمة لعام  استضافة املقهى السحايب 5

 املستوى رفيعة االجتماعية الفعاليات حلضور الدعوات من أكرب عدد 6

 الثنائية االجتماعات ترتيب يف املساعدة 7
 2019ملنتدى القمة لعام  الرتوجيية املواد على الشعار وضع 8

 حصرية ق طريةمواضيعية/ صلة ذات ترويج وفعاليات عمل ورشة 9

 التسجيل منطقة يف التجارية للعالمة الرتويج 10

 الرتويج احلصري للعالمة التجارية بصفة الشريك الفضي يف املساحة املخصصة للعرض 11
 (املصلحة أصحاب من 000 200) االجتماعي التواصل وقنوات اإللكرتوين وموقعها القمة نشرة طريق عن للشراكة الرتويج 12

 2019ملنتدى القمة لعام  الفوتوغرافية الرمسية للصور قصورةامل على التجارية للعالمة الرتويح 13

 مع رئيس الوفد حصرية فيديوية مقابلة 14

 القمة ملنتدى الرمسية الصحفية النشرة يف الظهور 15

 العامة اجللسة يف جلوس منطقة حجز 16
 منتدى القمة أثناء خمصص اتصال مسؤول 17

 أثناء منتدى القمة حصرية اجتماع قاعة 18

 الشركاء تسجيل دعم 19
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 :الشريك

 محددة أنشطة

 عرض ظهور مميز لشريك من أجل أنشطة محددة

 املستوى رفيع املسار يف العامة السياسة بيانات إلقاء أولوية 1
 الشخصيات كبار  صاالت دخول 2

 املستوى رفيعة االجتماعية الفعاليات حلضور الدعوات من أكرب عدد 3

 الثنائية االجتماعات ترتيب يف املساعدة 4

 (استضافة) املستوى رفيع تواصل مقهى 5
 2019القمة لعام ملنتدى  الرتوجيية املواد على الشعار وضع 6

 صلة ذات ترويج وفعاليات حصرية طريةق  /مواضيعية عمل ورشة 7

 التسجيل منطقة يف التجارية للعالمة الرتويج 8

 عرض منصة 9
 (املصلحة أصحاب من 000 200) االجتماعي التواصل وسائل وقنوات اإللكرتوين وموقعها القمة نشرة طريق عن للشراكة الرتويج 10
 الفوتوغرافية الصور مقصورة على التجارية للعالمة والرتويح 11

 العامة اجللسة يف جلوس منطقة حجز 12
 منتدى القمة أثناء خمصص اتصال مسؤول 13
 أثناء منتدى القمة اجتماع قاعة توفري 14
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 :الشريك

 المساهم

 عرض ظهور مميز لشريك مساهم

 الشخصيات كبار  صاالت دخول 1

 2019القمة لعام  ملنتدى الرتوجيية املواد على الشعار وضع 2
 حصرية ق طريةمواضيعية/ صلة ذات ترويج وفعاليات عمل ورشة 3

 التسجيل منطقة يف التجارية للعالمة الرتويج 4
 عرض منصة 5
 العامة اجللسة يف جلوس منطقة حجز 6
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