
 

 
    

 

 2020 أكتوبر 13جنيف،  

 إلى: WSIS-FORUM-2021 المرجع:

القمة ب  جميع أصحاب المصلحة المعنيين -

 العالمية لمجتمع المعلومات 

 الحكومات  -

 القطاع الخاص  -

 المجتمع المدني  -

 المجتمع التقني /الهيئات األكاديمية -

 المنظمات الدولية  -

  السيدة جيتانجالي ساه االتصال: مسؤولة

(Ms Gitanjali Sah) 

 6240 730 22 41+ الهاتف:

 53 64 730 22 41+ الفاكس:

 info@itu.int-wsis البريد اإللكتروني:

  

 مايو  21-17 ،2021لعام   منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الموضوع:

 النسق والمواضيع شكل عملية المشاورة المفتوحة بشأن   في إلى المساهمة دعوة 

 حضرات السادة والسيدات، 

 تحية طيبة وبعد، 

  (UNESCO) واليونسكو   (ITU) الدولي لالتصاالت   االتحاد )   الجهات المشاركة في تنظيم منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات   باسم 

 عملية المشاورة المفتوحة في   المساهمة ، يسعدني أن أدعوكم إلى  ((UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   (UNCTAD) واألونكتاد 

 . 2021 نسق منتدى القمة لعام يتعلق ب  فيما الجوانب المواضيعية واالبتكارات    بشأن 

تنفيذ خطوط عمل  ييّسرإن المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات هو منصة عالمية ألصحاب مصلحة متعددين 

لتنفيذ خطوط عمل القمة/المشاركة  رةبالتعاون الوثيق مع جميع الجهات الميس   موينظ  لتنمية المستدامة دفعاً لعجلة ا القمة

، ومركز التجارة (ILO) ، ومنظمة العمل الدولية(FAO) )منظمة األغذية والزراعة تيسيره، ومنظمات األمم المتحدة األخرى في

  ، (UNEP) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، (UNDESA) إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، (ITC) الدولية

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية  ، (UNICEF) واليونيسف ، (UNHCR) ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات ، (UNITAR) ، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث(UNIDO) الصناعية

وبرنامج األغذية ، (UN Women) وهيئة األمم المتحدة للمرأة، (UPU) ، واالتحاد البريدي العالمي(UNODC) والجريمة

، والمنظمة العالمية لألرصاد (WIPO) ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية(WHO) ومنظمة الصحة العالمية، (WFP) العالمي

ات وتوليد المعارف واقتسام أفضل المنتدى فرصة لتبادل المعلوم تيحواللجان اإلقليمية لألمم المتحدة(. وي  ، (WMO) الجوية

 التطور. مجتمعات المعلومات والمعرفة اآلخذة في آخذاً في حسبانهالشراكات،  يعززاالتجاهات الناشئة و ويحددالممارسات، 

  لألمم المتحدة لجمعية العامة  ، الذي أجرته االقمة العالمية لمجتمع المعلومات  نواتجومتابعًة لنتائج االستعراض الشامل لتنفيذ  

باستمرار ويعزز  القمة يتطور منتدى  ، (A/70/1 )القرار 2030التنمية المستدامة لعام اعتماد خطة ب و، (A/70/125 )القرار

 بين خطوط عمل القمة وأهداف التنمية المستدامة. االتساق 

في مقر االتحاد  2021مايو  21إلى  17ن  في الفترة م 2021أن ي عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   المقررومن 

يجمع بين ، أو حدث مشترك 2020على غرار منتدى القمة لعام حدث افتراضي بالكامل في عقد  ليتمث بجنيف، مع خيار بديل 

 . (COVID-19)األحوال المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تبعاً لتطور وافتراضية، حضورية عناصر 
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 ، . لذا يةخارج مصادر  منوجدول أعماله بالكامل  رنامجهمضمون ب   تجلبمن نوعه الذي يس حيدو منتدى القمة الحدث ال  شكلوي

نسق منتدى القمة  يتعلق ب  فيماالجوانب المواضيعية واالبتكارات  بشأنعملية المشاورة المفتوحة يسعدنا اإلعالن عن بداية 

والمنظمات    ، والقطاع الخاص، والهيئات األكاديمية، والمجتمع التقنيشرك العملية الحكومات، والمجتمع المدني،  . وت  2021لعام  

 .لضمان مشاركة واسعة فيه ومواصلة تحسينه العملية التحضيرية  في ، لتشارك مشاركًة فّعالةالحكومية الدولية

 :على النحو التاليمراحل  خمسمن   2021عملية المشاورة المفتوحة لمنتدى القمة لعام  ألف وتت

  المفتوحة   المشاورة افتتاح عملية  :  بتوقيت وسط أوروبا الصيفي   15:00-16:00، الساعة  2020  سبتمبر   9  : ة األولى المرحل  •

 2020تم تنظيمه خالل األسبوع األخير من منتدى القمة لعام  -  ( المصلحة  افتراضي، مفتوح أمام جميع أصحاب  افتتاح ) 
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Agenda/Session/397 

  المساهمات الرسمية لتلقي  2021لمنتدى القمة لعام   اإللكتروني الموقع إطالق 

  المنتدى إلى   نسقيما يتصل ب ضيعية واالبتكارات فالجوانب المواالمتعلقة ب الرسمية  المساهماتتقديم

 www.wsis.org/forum: عبر الموقع التالي القمة أمانة

  يّسري المسار  لتقديم ترشيحات  مفتوحةدعوة أصحاب  من  2021 القمة لعامالمستوى لمنتدى  الرفيعم 

 متعددين ال مصلحةال

  للقمة  2021إطالق مسابقة التصوير الفوتوغرافي 

منتدى مفتوح   : األول   االفتراضي : االجتماع  بتوقيت وسط أوروبا   10:10-11:10الساعة  ،  2020نوفمبر    6  : المرحلة الثانية  •

 ( (IGF)  2020أثناء انعقاد منتدى إدارة اإلنترنت لعام   عن تنفيذ خطوط عمل القمة ومنتدى القمة )ي عقد 

 الثاني  الحضوري /االفتراضي : االجتماع2021يناير  29  :الثالثةالمرحلة  •

 ورش عمل بشأن عقد  الرسمية والطلبات الملزمة    المساهمات الموعد النهائي لتقديم    -   2021  مارس   8  : الرابعة المرحلة   •

 2021القمة لعام  عن منتدى افتراضية/حضورية جلسة إحاطة ختامية: 2021  أبريل  19 :الخامسةالمرحلة  •

ثة، ي رجى الرجوع إلى الموقع التالي:  وستشمل عملية المشاورة المفتوحة .  www.wsis.org/forumولالطالع على معلومات محد 

المتعلقة  الحضوريةوستستفيد االجتماعات  ، بالقمةالمتصلة األحداث اإلقليمية والوطنية  المستمّدة من لمدخالتتجميعاً ل

 ب عد.  عملية المشاورة المفتوحة من خدمة المشاركة عنب 

 . 2021 منتدى القمة لعام ورؤيتكم فيمشاركتكم الفّعالة نتطلّع إلى 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 جاو هولين

 لالتحاد الدولي لالتصاالت العام األمين
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