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جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة العالمية   إلى: Forum WSIS 2020/01 المرجع:

 المعلومات  لمجتمع 

 الحكومات  -

 القطاع الخاص  -

 المجتمع المدني  -

 المجتمع التقني /الهيئات األكاديمية -

 المنظمات الدولية  -

 Sah Gitanjali مسؤول االتصال: 

 41+ 22 730 6240 الهاتف:

 41+ 22 730 6453 الفاكس:

 info@itu.int-wsis البريد اإللكتروني:

  

  

   2020 لعام   (WSIS) منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات  دعوة إلى المشاركة في مواعيد جديدة: 

 سويسرا ، مقر االتحاد، جنيف، 2020 سبتمبر  4  -أغسطس  31

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة   (UNESCO) ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (ITU) يسر االتحاد الدولي لالتصاالت 

تنظيم منتدى القمة العالمية  ، بصفتها المنظمات المشتركة في (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (UNCTAD) والتنمية 

استجابًة  سويسرا. و  ، ، أن تدعوكم إلى المشاركة في المنتدى الذي سيستضيفه االتحاد في جنيف2020 لمجتمع المعلومات لعام 

كورونا  للمطلب العام أن تقلص المنظمات األنشطة واالجتماعات ومن أجل التخفيف من آثار الوضع سريع التطور لفيروس 

الذي كان من المقرر عقده أصالً في الفترة  تأجيل المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،   تم   ، (COVID-19) المستجد 

والموضوع العام لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات  . 2020سبتمبر  4 - أغسطس  31رة ، إلى الفت 2020 أبريل  9-6

 . "(SDG) تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية: خطوط عمل القمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة " هو    2020 لعام 

أصحاب المصلحة المتعددين المعنيين بموضوع "تكنولوجيا أكبر تجمع سنوي في العالم ألوساط القمة ويمثل منتدى 

يسهل تنفيذ خطوط عمل القمة دعماً المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية" وهو منصة عالمية متعددة أصحاب المصلحة و

الفرصة لتوفير منصة لتتبع اإلنجازات المحققة من   (WSIS+15)  2020المستدامة. وسيتيح منتدى القمة لعام   لتحقيق التنمية

خالل تنفيذ خطوط عمل القمة بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المعنية وتوفير معلومات وتحليالت بشأن تنفيذ خطوط عمل 

 . 2005 القمة منذ عام

  70/125 ة )القرارن تنفيذ نتائج القمنتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأويستند منتدى القمة إلى 

للجمعية العامة لألمم المتحدة( التي شملت اإلقرار بضرورة عقد هذا المنتدى على أساس سنوي والدعوة إلى تنسيق وثيق بين 

من جدول التقابل بين القمة  منتدى القمةهذا السياق، سيستفيد  . وفيالتنمية المستدامة بشأن 2030 عملية القمة وخطة

العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة وسيكون بمثابة منصة لمناقشة دور تكنولوجيات المعلومات  

واالتصاالت كوسيلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع إيالء االهتمام الواجب إلى اآللية العالمية لمتابعة واستعراض تنفيذ  

 . المتحدة( للجمعية العامة لألمم A/70/1 )القرار 2030 خطة

م منتدى القمة بمشاركة وكاالت أخرى لألمم المتحدة منها  ومنظمة العمل  (FAO) منظمة األغذية والزراعةوينظَّ

وبرنامج األمم   (UNDESA) وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية  (ITC) ومركز التجارة الدولية  (ILO) الدولية

ومنظمة األمم المتحدة  (UNHCR) ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين (UNEP) المتحدة للبيئة

 (UNITAR) تدريب والبحثومعهد األمم المتحدة لل  (UNIDO) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةو  (UNICEF) للطفولة

وهيئة األمم المتحدة  (UPU) واالتحاد البريدي العالمي (UNODC) ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

والمنظمة العالمية للملكية  (WHO) ومنظمة الصحة العالمية (WFP) وبرنامج األغذية العالمي (UN Women) للمرأة

 .المتحدة واللجان اإلقليمية لألمم (WMO) والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (WIPO) الفكرية
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ويأتي نسق المنتدى وجدول أعماله والمواضيع التي سيركز عليها نتيجة عملية تشاورية مفتوحة يشارك فيها جميع أصحاب 

يشمل بيانات السياسة العامة وحوارات و  ،المسار رفيع المستوىوسيجري المنتدى على مسارين،  المصلحة المعنيون بالقمة.  

الذي يتيح للمشاركين مجموعة  مسار المنتدىتفاعلية رفيعة المستوى وحفل تسليم جوائز القمة ومائدة مستديرة وزارية، و

وجلسات تدريبية بشأن مواضيع معينة  من اجتماعات تيسير تنفيذ خطوط عمل القمة وورش عمل ُقطرية وورش عمل

إلى جانب وحدث هاكاثون )المدن الذكية المستدامة( ، ومسارات خاصة بشأن مجاالت لمواضيع متنوعة، ومقاهي المعرفة

إطار مفهوم  معرض يتناول القضايا الحاسمة بالنسبة إلى تنفيذ ومتابعة تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 

 صحاب المصلحة.تعدد أ

، نشجع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة على 2020 وبغية ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في منتدى القمة لعام

 المستوى. العمل، وخاصة للجزء رفيع تشكيل وفود تراعي التوازن بين الجنسين وترشيح متحدثات للجلسات وورش

ونتطلع إلى الترحيب . www.wsis.org/forumويمكن االطالع على الوثائق ذات الصلة وجدول األعمال وإجراءات التسجيل في: 

 . 2020 بكم في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 ]األصل عليه توقيع[  ]األصل عليه توقيع[  ]األصل عليه توقيع[  ]األصل عليه توقيع[ 

 جاو  السيد هولين

 األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 

 أزوالي السيدة أودري

 المديرة العامة لليونسكو 

 كيتويي  السيد موخيسا

 األمين العام لألونكتاد

 شتاينر  أشيمالسيد 

 مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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