القمة العالمية لمجتمع المعلومات
منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات لعام 2019
فرص الشراكة


العالمية
منتدى القمة
لعام  2018في أرقام
أكثر من  2500مشارك
أكثر من  1000مشارك عن بُعد من  85بلداً
أكثر من  150بلداً ممثَالً
أكثر من  500من القادة رفيعي المستوى
من أوساط الحكومات والقطاع الخاص
والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات
األكاديمية والمجتمع التقني
أكثر من  85من الوزراء ونواب الوزراء
أكثر من  250من اللقاءات وورش العمل
المحورية
أكثر من  20من الحوارات التفاعلية رفيعة
المستوى ،ومائدة مستديرة وزارية ،وإصدار
العديد من المنشورات ،وأنشطة برمجيات
مطولة
تعاونية ّ
تكريم عالمي لثمانية عشر فائزاً بجائزة القمة
العالمية لمجتمع المعلومات
تحديد  72نصيراً للقمة العالمية لمجتمع
المعلومات كنماذج يحتذى بها في أفضل
الممارسات
أكثر من  40جهة عارضة تعرض أفضل
الممارسات في المساحة المخصصة للعرض

منتدى القمة العالمية

لمجتمع المعلومات لعام 2019
فرص الشراكات
ميثل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2019أكرب
لقاء سنوي جملتمع «تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التنمية» .ويشرتك يف تنظيم منتدى القمة كل من
االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي واألونكتاد ،إىل جانب كل اجلهات امليسرة خلطوط
عمل القمة واجلهات املشاركة يف تيسريها.
ويف كل عام ،يتيح املنتدى فرصاً منظمة للتواصل والتعلم
واملشاركة يف مناقشات ومشاورات أصحاب املصلحة
املتعددين بشأن تنفيذ نواتج القمة .ويواصل املنتدى دوره
كذلك كمحفل ِّ
ميكن أصحاب املصلحة من نسج شراكات
للمشاريع واملبادرات اليت تسخر إمكانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لدعم وحتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وخطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رقم .)A/70/1
وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملنتدى
القمة .www.wsis.org/forum

“  لقد أصبح املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات حمفالً عاملياً يضم
أصحاب املصلحة لتنسيق تنفيذ نواتج القمة ،ولتبادل املعلومات بني أصحاب
املصلحة املختلفني يف القمة ،والستحداث املعارف وتبادل أفضل املمارسات .وأود
أن أتوجه بالشكر إىل مجيع الشركاء الذين سامهوا بسخاء يف سبيل تعزيز حصيلة
منتدى القمة ونواجته.
وفيما بعد عام  ،2015وسرياً على هنج أصحاب املصلحة املتعددين ،سيستفيد منتدى
القمة مما استخلصته عملية استعراض تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد
مرور عشر سنوات على انعقادها( )WSIS+10وخطة التنمية املستدامة لعام .2030
ويف هذا الصدد ،ستكون مصفوفة خطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات
وأهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها اجلهات امليسرة خلطوط عمل القمة مبثابة
اآللية الكفيلة بتخطيط تنفيذ تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وحتليلها وتنسيقها
ومسرعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
كعناصر متكينية ّ
وهبدف التطور والتكيف مع االحتياجات املستقبلية جملتمعات املعلومات واملعرفة
وعملية القمة العاملية جملتمع املعلومات ما بعد عام  ،2015أدعو أصحاب املصلحة
مجيعهم إىل أن يكونوا شركاء يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام ،2019
منتدى بعيد األثر”.
وأتطلع إىل العمل معاً من أجل
ً

هولين جاو،

األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

مزايا أخرى

التسويق والترويج

تواصل رفيع المستوى
حضور رفيع المستوى

منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام
فرص الشراكات*

2018
الشريك االستراتيجي

الخدمات
أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى
إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واالختتام
املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى
كلمة تصويرية يف حفل االفتتاح (وقت ممتد)
مداخالت خاصة يف املائدة الوزارية املستديرة (حكومات فقط)
دخول صاالت كبار الشخصيات
عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى
املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية
مقهى تواصل رفيع املستوى (استضافة)
غداء تواصل رفيع املستوى (استضافة)
حفل عشاء رفيع املستوى (استضافة)
إفطار حصري رفيع املستوى
استضافة املقهى السحايب ملنتدى القمة لعام 2019
وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 2019
ورشة عمل مواضيعية/قُطرية حصرية وفعاليات ترويج ذات صلة
قهوة قبل ورشة العمل املواضيعية/ال ُقطرية
الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل
1
منصة عرض
الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل التواصل االجتماعي ( 200 000من أصحاب املصلحة)
الرتويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية
مقابالت فيديوية حصرية مع ممثل رفيع املستوى
الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة
تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة (دقيقتان)
مصور فوتوغرايف/مصور فيديو خاص
2
حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة
مسؤول اتصال خمصص أثناء املنتدى
توفري قاعة اجتماع خالل فرتة املنتدى
دعم تسجيل الشركاء

القيمة

*يرجع مالحظة أن هناك عروض شراكات إضافية وباقات مكيفة عند الطلب .وملزيد من املعلومات اتصلوا بنا من خالل:
 1تركيز أساسي على الشريكني البالتيين والذهيب فقط
 2مقاعد حصرية للشريكني البالتيين والذهيب فقط

wsis-info@itu.int

الشريك

بالتيني
(حصري)

ذهبي

فضي

أنشطة محددة
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الشريك االستراتيجي:

البالتيني

عرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي البالتيني
(حصري)
1.1أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى
2.2إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واخلتام
3.3املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى
4.4كلمة تصويرية يف حفل االفتتاح (وقت ممتد)
5.5مداخالت خاصة يف املائدة الوزارية املستديرة (حكومات فقط)
6.6دخول صاالت كبار الشخصيات
7.7عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى
8.8املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية
9.9مقهى تواصل رفيع املستوى (استضافة)
1010غداء تواصل رفيع املستوى (استضافة)
1111حفل عشاء رفيع املستوى
1212وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة لعام 2019
1313ورشة عمل مواضيعية/قُطرية حصرية وفعاليات ترويج ذات صلة

1414الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل
1515منصة عرض
1616الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل
التواصل االجتماعي ( 200 000من أصحاب املصلحة)
1717والرتويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية
1818مقابالت فيديوية حصرية
1919الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة
2020تسجيل فيديو يسلط الضوء على حضور الشريك يف منتدى القمة (دقيقتان)
2121مصور فوتوغرايف/مصور فيديو خاص
2222حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة
2323مسؤول اتصال خمصص أثناء منتدى القمة
2424توفري قاعة اجتماع أثناء منتدى القمة
2525دعم تسجيل الشركاء
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الشريك االستراتيجي:

الذهبي

عرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي الذهبي
1.1أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى
2.2إلقاء كلمة يف حفلي االفتتاح واخلتام
3.3املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى
4.4دخول صاالت كبار الشخصيات
5.5عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى
6.6املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية
7.7مقهى تواصل رفيع املستوى (استضافة)
8.8غداء تواصل رفيع املستوى (استضافة)
9.9وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة لعام 2019
1010ورشة عمل مواضيعية/قُطرية حصرية وفعاليات ترويج ذات صلة
1111الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل

1212منصة عرض
1313الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل
التواصل االجتماعي ( 200 000من أصحاب املصلحة)
1414والرتويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية
1515مقابالت فيديوية حصرية
1616الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة
1717حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة
1818مسؤول اتصال خمصص أثناء منتدى القمة
1919توفري قاعة اجتماع أثناء منتدى القمة
2020دعم تسجيل الشركاء
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الشريك االستراتيجي:

الفضي

عرض ظهور مميز للشريك االستراتيجي الفضي
1.1أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى
2.2املشاركة كمحاور يف جلسات احلوار واجللسات التفاعلية رفيعة املستوى
3.3دخول صاالت كبار الشخصيات
4.4إفطار حصري رفيع املستوى
5.5استضافة املقهى السحايب ملنتدى القمة لعام 2019
6.6عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى
7.7املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية
8.8وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة لعام 2019
9.9ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُطرية حصرية
1010الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل
1111الرتويج احلصري للعالمة التجارية بصفة الشريك الفضي يف املساحة
املخصصة للعرض

1212الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات التواصل
االجتماعي ( 200 000من أصحاب املصلحة)
1313الرتويح للعالمة التجارية على املقصورة الرمسية للصور الفوتوغرافية ملنتدى القمة
لعام 2019
1414مقابلة فيديوية حصرية مع رئيس الوفد
1515الظهور يف النشرة الصحفية الرمسية ملنتدى القمة
1616حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة
1717مسؤول اتصال خمصص أثناء منتدى القمة
1818قاعة اجتماع حصرية أثناء منتدى القمة
1919دعم تسجيل الشركاء
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الشريك:

أنشطة محددة

عرض ظهور مميز لشريك من أجل أنشطة محددة

1.1أولوية إلقاء بيانات السياسة العامة يف املسار رفيع املستوى
2.2دخول صاالت كبار الشخصيات
3.3عدد أكرب من الدعوات حلضور الفعاليات االجتماعية رفيعة املستوى
4.4املساعدة يف ترتيب االجتماعات الثنائية
5.5مقهى تواصل رفيع املستوى (استضافة)
6.6وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة لعام 2019
7.7ورشة عمل مواضيعية/قُطرية حصرية وفعاليات ترويج ذات صلة
8.8الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل

9.9منصة عرض
1010الرتويج للشراكة عن طريق نشرة القمة وموقعها اإللكرتوين وقنوات وسائل
التواصل االجتماعي ( 200 000من أصحاب املصلحة)
1111والرتويح للعالمة التجارية على مقصورة الصور الفوتوغرافية
1212حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة
1313مسؤول اتصال خمصص أثناء منتدى القمة
1414توفري قاعة اجتماع أثناء منتدى القمة
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الشريك:

المساهم

عرض ظهور مميز لشريك مساهم

1.1دخول صاالت كبار الشخصيات
2.2وضع الشعار على املواد الرتوجيية ملنتدى القمة لعام 2019
3.3ورشة عمل وفعاليات ترويج ذات صلة مواضيعية/قُطرية حصرية
4.4الرتويج للعالمة التجارية يف منطقة التسجيل
5.5منصة عرض
6.6حجز منطقة جلوس يف اجللسة العامة

االتحاد الدولي لالتصاالت

www.wsis.org/forum

