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لعاملية القمة اب مجيع أصحاب املصلحة املعنيني -
 جملتمع املعلومات

 احلكومات -
 القطاع اخلاص -
 اجملتمع املدين -
 اجملتمع التقين/اهليئات األكادميية -
 املنظمات الدولية -

 (Ms Gitanjali Sah) السيدة جيتاجنايل ساه مسؤول االتصال:

 6240 730 22 41+ اهلاتف:

 53 64 730 22 41+ الفاكس:
 info@itu.int-wsis الربيد اإللكرتوين:

    
 ، جنيف، سويسراأبريل 8-12 ،2019لعام  لمجتمع المعلوماتمنتدى القمة العالمية 

 النسق والمواضيع شكلعملية المشاورة المفتوحة بشأن  فيإلى المساهمة دعوة 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

، (UNDP) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNCTAD) واألونكتاد (UNESCO) واليونسكو (ITU) الدويل لالتصاالت االحتادباسم 
نسق منتدى القمة علق بيت فيمااجلوانب املواضيعية واالبتكارات  بشأن عملية املشاورة املفتوحة يف املسامهةيسعدين أن أدعوكم إىل 

 .2019 لعام
دفعاً  وط عمل القمةتنفيذ خط ييّسرن إن املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات هو منصة عاملية ألصحاب مصلحة متعددي

وبرنامج األمم املتحدة  (UNESCO) واليونسكو (ITU) لتنمية املستدامة. ويشارك يف تنظيم املنتدى االحتاد الدويل لالتصاالتلعجلة ا
تيسريه،  يف املشاركةلتنفيذ خطوط عمل القمة/ رةبالتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات امليس   ،(UNCTAD) واألونكتاد (UNDP) اإلمنائي

، (FAO) ، ومنظمة األغذية والزراعة(UNDESA) )إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمات األمم املتحدة األخرى
لعاملية ، واملنظمة ا(UN Women) ، وهيئة األمم املتحدة للمرأة(WHO) ، ومنظمة الصحة العاملية(UNEP) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

، (WMO) ، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(ILO) ، ومنظمة العمل الدولية(WFP) ، وبرنامج األغذية العاملي(WIPO) للملكية الفكرية
، (UNODC) ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(UPU) ، واالحتاد الربيدي العاملي(ITC) ومركز التجارة الدولية

، (UNITAR) معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثو ، (UNIDO) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،(UNICEF) واليونيسف
املنتدى فرصة لتبادل  تيحواللجان اإلقليمية لألمم املتحدة(. وي   ،(UNHCR) ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

جمتمعات  آخذًا يف حسبانهالشراكات،  يعززاالجتاهات الناشئة و  حيددو املمارسات، املعلومات وتوليد املعارف واقتسام أفضل 
 التطور. املعلومات واملعرفة اآلخذة يف

 امة لألمم املتحدةجلمعية العاأجرته ، الذي القمة العاملية جملتمع املعلومات نواتجومتابعًة لنتائج االستعراض الشامل لتنفيذ 
االتساق باستمرار ويعزز القمة (، يتطور منتدى A/70/1 )القرار 2030التنمية املستدامة لعام اعتماد خطة بو ، (A/70/125 )القرار

 بني خطوط عمل القمة وأهداف التنمية املستدامة.
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 سعدي   ،من اخلارج. لذاوجدول أعماله بالكامل  رناجمهمضمون ب تجلبمن نوعه الذي يس وحيدمنتدى القمة احلدث ال شكلوي
، اإلعالن عن لمنتدىلة املنّظم ا اجلهاتواليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، باعتباره الدويل لالتصاالت االحتاد

العملية إىل  هذه وهتدف. 2019نسق منتدى القمة لعام يتعلق ب فيمااجلوانب املواضيعية واالبتكارات  بشأنعملية املشاورة املفتوحة 
. جنيف يفاالحتاد الدويل لالتصاالت ب أبريل 12 إىل 8 الفرتة من ، املزمع عقده يفروح املشاركة والشمول يف املنتدىضمان سيادة 

، احلكومية الدولية واملنظمات ،شرك العملية احلكومات، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واهليئات األكادميية، واجملتمع التقينوت  
 .فيه ومواصلة حتسينهلضمان مشاركة واسعة  العملية التحضريية يف فّعالةمشاركًة لتشارك 

 :على النحو التايلمراحل مخس من  2019عملية املشاورة املفتوحة ملنتدى القمة لعام ألف وتت
https://connect.itu.int/itu-افرتاضي يف املوقع:  إطالق) املفتوحة املشاورةافتتاح عملية : 8201 يوليو 2 :المرحلة األولى

roomg2/-spm املصلحة ، مفتوح أمام مجيع أصحاب15:30-14:30، الساعة) 
  مسيةاملسامهات الر لتلقي  2019ملنتدى القمة لعام  اإللكرتويناملوقع إطالق 
  املنتدى إىل  سقنيما يتصل باجلوانب املواضيعية واالبتكارات فاملتعلقة بالرمسية  املسامهاتتقدمي

 www.wsis.org/forum: عرب املوقع التايل القمة أمانة
 أصحاب من  2019 القمة لعامرفيع املستوى ملنتدى السار املم يّسري  لتقدمي ترشيحات دعوة عامة

 تعددينامل صلحةامل
  للقمة 2019إطالق مسابقة التصوير الفوتوغرايف 

: منتدى مفتوح عن تنفيذ خطوط عمل القمة ومنتدى القمة األول احلضوري: االجتماع 2018 نوفمبر :المرحلة الثانية
 أثناء انعقاد منتدى إدارة اإلنرتنت( )ي عقد

 جنيف( يف الثاين )مقر االحتاد احلضوري: االجتماع 2019 /فبرايريناير :المرحلة الثالثة
 ورش عملبشأن عقد الرمسية والطلبات امللزمة  املسامهاتاملوعد النهائي لتقدمي  - 2019 فبراير 10 :المرحلة الرابعة

 جنيف(يف  )مقر االحتاد 2019نتدى القمة لعام مل: املوجز اخلتامي 2019 مارس 8 :سةخامالمرحلة ال
عملية املشاورة املفتوحة  وستشمل. www.wsis.org/forumولالطالع على معلومات حمدَّثة، ي رجى الرجوع إىل املوقع التايل: 

عملية املتعلقة ب يةضور احلوستستفيد االجتماعات  ،بالقمةاملتصلة األحداث اإلقليمية والوطنية  املستمّدة من لمدخالتجتميعًا ل
 ب عد. املشاورة املفتوحة من خدمة املشاركة عن

 .2019 منتدى القمة لعام ورؤيتكم يفلة ّعامشاركتكم الفنتطّلع إىل 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 )توقيع(

 جاو هولني
 األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت
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