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 ، جنيف، سويسرا2020أبريل  3 –مارس  30 ،2020لعام  العالمية لمجتمع المعلوماتمنتدى القمة 

 النسق والمواضيع شكلعملية المشاورة المفتوحة بشأن  فيإلى المساهمة دعوة 

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

وبرنامج األمم المتحدة  (UNCTAD) واألونكتاد (UNESCO) واليونسكو (ITU) الدولي لالتصاالت االتحادباسم 
الجوانب المواضيعية  بشأن عملية المشاورة المفتوحة في المساهمة، يسعدني أن أدعوكم إلى (UNDP) اإلنمائي

 .2020 نسق منتدى القمة لعاميتعلق ب فيماواالبتكارات 

 يّسرية متعددين إن المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات هو منصة عالمية ألصحاب مصلح
ً لعجلة ا تنفيذ خطوط عمل القمة لتنمية المستدامة. ويشارك في تنظيم المنتدى االتحاد الدولي دفعا

، (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNCTAD) واألونكتاد (UNESCO) واليونسكو (ITU) لالتصاالت
األمم  تيسيره، ومنظمات ل القمة/المشاركة فيلتنفيذ خطوط عم رةبالتعاون الوثيق مع جميع الجهات الميّس  

، ومنظمة األغذية (UNDESA) )إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية المتحدة األخرى
، وهيئة األمم (WHO) ، ومنظمة الصحة العالمية(UNEP) ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(FAO) والزراعة

، (WFP) ، وبرنامج األغذية العالمي(WIPO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، (UN Women) المتحدة للمرأة
، (ITC) ، ومركز التجارة الدولية(WMO) ، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية(ILO) ومنظمة العمل الدولية

 ،(UNODC) ، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UPU) واالتحاد البريدي العالمي
، ومعهد األمم المتحدة للتدريب (UNIDO) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،(UNICEF) واليونيسف
واللجان اإلقليمية لألمم  ،(UNHCR) ، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين(UNITAR) والبحث

 يحددوتسام أفضل الممارسات، المنتدى فرصة لتبادل المعلومات وتوليد المعارف واق تيحالمتحدة(. وي  
 ور.التط مجتمعات المعلومات والمعرفة اآلخذة في آخذاً في حسبانهالشراكات،  يعززاالتجاهات الناشئة و

لجمعية ، الذي أجرته االقمة العالمية لمجتمع المعلومات نواتجومتابعةً لنتائج االستعراض الشامل لتنفيذ 
(، A/70/1 )القرار 2030التنمية المستدامة لعام اعتماد خطة بو، (A/70/125 )القرار العامة لألمم المتحدة

 بين خطوط عمل القمة وأهداف التنمية المستدامة.االتساق باستمرار ويعزز القمة يتطور منتدى 

 منوجدول أعماله بالكامل  رنامجهمضمون ب تجلبمن نوعه الذي يس وحيدمنتدى القمة الحدث ال شكلوي
واليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الدولي لالتصاالت  االتحاد سعدي   ،الخارج. لذا
الجوانب المواضيعية  بشأن، اإلعالن عن عملية المشاورة المفتوحة ة للمنتدىالمنّظم ا الجهاتباعتباره
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سيادة روح المشاركة  ضمانالعملية إلى  هذه . وتهدف2020نسق منتدى القمة لعام يتعلق ب فيماواالبتكارات 
االتحاد الدولي لالتصاالت ب 2020أبريل  3مارس إلى  30 الفترة من ، المزمع عقده فيوالشمول في المنتدى

شرك العملية الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والهيئات األكاديمية، والمجتمع جنيف. وت   في
ركة واسعة لضمان مشا العملية التحضيرية في مشاركةً فعّالة، لتشارك والمنظمات الحكومية الدولية ،التقني

الفرصة لالستفادة من المنتدى باعتباره  (WSIS+15) 2020 وسيوفر منتدى القمة لعام .فيه ومواصلة تحسينه
منصة لتتبّع اإلنجازات المتصلة بتنفيذ خطوط عمل القمة بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المعنية، وتقديم 

 . 2005مات وتحليالت عن تنفيذ خطوط العمل هذه منذ عام معلو

 :على النحو التاليمراحل ست من  2020عملية المشاورة المفتوحة لمنتدى القمة لعام ألف وتت
 إطالق افتراضي في  المفتوحة المشاورةافتتاح عملية : 2019 يونيو 4 :المرحلة األولى(

، مفتوح أمام جميع 17:00-16:00، الساعة roomg2/-spm-https://connect.itu.int/ituالموقع: 
 المصلحة( أصحاب

  الرسميةالمساهمات لتلقي  2020لمنتدى القمة لعام  اإللكترونيالموقع إطالق 
  تصل يما يالجوانب المواضيعية واالبتكارات فالمتعلقة بالرسمية  المساهماتتقديم

 www.wsis.org/forum: عبر الموقع التالي القمة المنتدى إلى أمانة نسقب
 يّسري المسار  دعوة عامة لتقديم ترشيحات  2020 القمة لعامى رفيع المستوى لمنتدالم 

 متعددينال مصلحةالأصحاب من 
  للقمة 2020إطالق مسابقة التصوير الفوتوغرافي 

 اعة الق، 17:00-18:00 يونيو 20 :المرحلة الثانيةA لعملية المشاورة  األول الحضوري: االجتماع
 (OCP) المفتوحة

 الثاني:  الحضورياالجتماع )يحدد فيما بعد(:  2019ر نوفمب 29إلى  25من  :المرحلة الثالثة
 نتأثناء انعقاد منتدى إدارة اإلنتر منتدى مفتوح عن تنفيذ خطوط عمل القمة ومنتدى القمة )ي عقد

 (2020 لعام
  جنيف( في )مقر االتحاد الثالث الحضوري: االجتماع 2020يناير/فبراير  :الرابعةالمرحلة 
  الرسمية والطلبات الملزمة  المساهماتالموعد النهائي لتقديم  - 2020فبراير  3 :الخامسةالمرحلة

 ورش عملبشأن عقد 
  مقر االتحاد 2020القمة لعام  جلسة إحاطة ختامية عن منتدى: 2020فبراير  28 :السادسةالمرحلة( 

 جنيف( في

وستشمل عملية . www.wsis.org/forumولالطالع على معلومات محدَّثة، ي رجى الرجوع إلى الموقع التالي: 
ستستفيد و ،بالقمةالمتصلة األحداث اإلقليمية والوطنية  المستمدّة من لمدخالتالمشاورة المفتوحة تجميعاً ل

 ب عد. عملية المشاورة المفتوحة من خدمة المشاركة عنالمتعلقة ب الحضوريةاالجتماعات 

 .2020 منتدى القمة لعام ورؤيتكم فيمشاركتكم الفعّالة لّع إلى نتط

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 )توقيع(

 جاو هولين
 األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
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