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 2015القمة العالمية للشباب: ما بعد 
 ، سان خوسيه، كوستاريكا2013سبتمرب  11-9

 2013يوليو  24إصدار  -مبادئ توجيهية بشأن املشاركة اإللكرتونية 

 رسالة القمة
 من أجل الصاحل االجتماعي بفضل النفاذ الواسع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.حشد الشباب لتجميع القوى وإجياد حلول 

 الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
يضطلع الشباب بدور رائد يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويشكلون قوة دافعة لالجتاهات يف صناعة حيوية على 

يبعث على السرور هو أهنم يستعملون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع حتدي يواجههم يتمثل جانب كبري من النمو. وما 
يف احلض على استخدامها بأساليب بناءة ومتكينية. وستجمع هذه القمة بني الشباب الذين يتولون زمام هذه العملية لكي يلهموا 

 على نفس الدرب.بعضهم البعض ويتنافسوا فيما بينهم وحيشدوا اآلخرين للسري 
وستجمع هذه القمة قادة الشباب يف املوقع وعلى اخلط يف كل اجملاالت اليت هتم العامل بغية إبراز أولوياهتم وإبراز رؤيتهم املشرتكة 

 يف العمليات احلامسة لوضع السياسات/اختاذ القرارات على الصعيدين الوطين والدويل.

 :ت يقع يف الصميم بالنسبة إىل املستقبل الذي ننشدهالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
 2015 قمة ما بعدحيدد قادة العامل حاليًا أهداف وألويات التنمية اليت ستوجه عملية وضع السياسات لألجيال القادمة. وتعول 

بعد األهداف اإلمنائية لأللفية. بشكل كبري على آليات األمم املتحدة واجملتمع املدين اليت ستحدد أطر التنمية املستدامة عامل ما 
وقمة ما بعد هذا التاريخ ستستهدف هذه العملية من خالل إبراز قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .2015 املوعد النهائي

 يف جمال التنمية.

"حنن يف حاجة إىل أن نتخيل عاملًا خمتلفاً. كيف سيكون عاملنا إذا ما متكن اجلميع من 
ما حيتاجونه من غذاء وتعليم وطاقة من أجل التنمية؟ كيف سيكون شكل احلصول على 

أرسينا دعائم اقتصاد يتسم باحليوية ووفرة الوظائف ويكون مراعيًا للبيئة؟  جمتمعاتنا إذا ما
 هذا هو املستقبل الذي ننشده."

 مون، أمين عام األمم المتحدة-بان كي
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 شارك من على الخط -االستقطاب الجماهيري بشأن نواتج القمة 
 ؟خامسة والعشرينسن ال ما دونأنت هل 

 فلل؟األ نحو كلتكنولوجيا أن تغير عالملهل لديك فكرة عن كيف يمكن 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل بشأن من السياسة الدولية  التاليالجيل  رسمفي  دورا   لتؤديهذه فرصتك 

  جدول أعمال التنمية العالمية في المستقبل. بشأنإرسال رسالة إلى زعماء العالم في مساعدتنا 
بيان سياسات عامة قصري يشمل القضايا والتوصيات الرئيسية   2015من بني النواتج الرئيسية للقمة العاملية للشباب ملا بعد 

شينشيال رئيسة كوستاريكا هذا البيان على اجلمعية حتددها جمموعة من الشباب على الصعيد العاملي. وستعرض السيدة لورا  كما
 .2013 العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب

وسائط العرب  مكثفة وعية إلكرتونيةسبتمرب ستكون هناك محلة تحىت انعقاد القمة يف  2013واعتبارًا من منتصف يوليو 
. أولوياهتاللمساعدة يف زيادة توضيح  احللول واألفكار االجتماعية حيث سيتم إشراك الشباب لتحديد التحديات الرئيسية واقرتاح

االجتماعية  ومتاشيًا مع القمة، سيكون الرتكيز على الكيفية اليت ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم هبا يف التنمية
 واالقتصادية وكيف ميكن للشباب أن يسامهوا بفعالية يف عمليات صنع القرار على الصعيد العاملي. انظر أدناه ملزيد من التفاصيل

 .الزمين واملنهجية اجلدولعن 
ساحة ليست م فهي. لها منح تمويل أوليأو ب مشاريع )أو مقترحات مشاريع( باستعراضهذه العملية ال تعنى مالحظة: 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدراجها في  كأولويات تسليط اللوء علىل بلللتسويق أو الترويج الذاتي، 
 في وثيقة سياسة عامة رفيعة المستوى.

 :االستقطاب اجلماهريي أهداف
مم األ لدىيف أطر التنمية  (ict4d#) "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض من أجل التنمية"إبراز حضور  1

اجلمعية العامة لألمم  إىل من واقع االستقطاب اجلماهريي من خالل تقدمي بيان، (post2015#) 2015بعد ما املتحدة 
 املتحدة يف سبتمرب عرب رئيسة كوستاريكا.

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جدول أعمال األمم  القادرين على الدفاع عندعاة الشباب التطوير جمتمع من  2
علم املدرب و أن يقوم بدور امل أيضاً  هجمتمع ميكنوهو . محذوه اذو حي كيإهلام اآلخرين  على ، و 2015املتحدة ما بعد 

 يف هذه الصناعة.الصاعدة والواعدة لمواهب ل

 كيف نتابع املناقشات اإللكرتونية؟
 2015 تعد مبثابة نقطة التجمع الرئيسية جملتمع قمة ما بعديتعني أن حيث  - +Googleالرئيسية للقمة على  ‘اجملتمع’ستكون صفحة 

 قبل وأثناء وبعد القمة.
يف  حيث ستفرض حتديات حمددة )تنبثق عن اجملتمع( منصة استقطاب مجاهريي على اخلطبالتوازي مع هذه الصفحة، ستكون هناك 

دد غضون جداول زمنية حمددة. وسيقوم اجملتمع بتنفيذ وتقييم احللول املقرتحة هلذه التحديات حبيث أولويات الشباب إلدراجها  حتح
 لقمة.ضمن النواتج النهائية ل

https://plus.google.com/communities/101860858149749340788
http://itu.crowdicity.com/
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هي الصفحة الرئيسية للمجتمع، فإننا نعلم أن الشباب نشطون على الكثري من منصات الوسائط  +Googleعلى الرغم من أن 
سيتسىن لنا متابعة  BYND2015#االجتماعية املختلفة مثل تويرت وفيسبوك وأوركوت وويبو وما إىل ذلك. وباستعمال العنوان 

مناقشته وما هي أكثر املوضوعات شيوعاً. وسنستعمل برجميات القياسات اإللكرتونية  احملادثات وقياسها لتحديد ما جيري
 .عاملياً  للمعلومات االجتماعية لقياس وتركيب احملادثات عرب مجيع املنصات لتوفري قياسات "حية" بشأن املوضوعات السائدة 

 وجدوله الزمني الجماهيرياالستقطاب  منهجية

 
 .http://ideas.itu.int النسخة التجريبية ملنصة االستقطاب اجلماهريي متاحة على •
تلتمس املرحلة األوىل تعليقات بشأن التحديات يف شكلها األصلي كما وضعها الشباب يف جنيف. وطبقًا للتعليقات،  •

 يوليو. 24سنمضي مع التحديات احلالية أو تعديلها حسب احلاجة. تستمر املرحلة األوىل حىت 
التحديات يف شكل حلول وأفكار. وسيكون مبقدور ستشهد املرحلة الثانية تقدمي اجلمهور من الشباب ملدخالت بشأن  •

فكرة معينة وإبداء الرأي فيها إجيابًا أو سلباً، مبا يدفع باحللول واألفكار الشعبية إىل القمة  انتقاداملستعملني اآلخرين 
اًل أولياً خيضع ويساعد على ترشيح األولويات. وبذلك، تصبح احللول أكثر تركيزاً وتدخل يف النهاية إىل القمة بوصفها عم

التمحيص. وخالل القمة تتالقى هذه األفكار مع أفكار جديدة نتيجة لرتكيز ورش العمل وجلسات التقنني على  ملزيد من
عد لتقدمي بح  األولويات اليت حددها الشباب على اخلط. وسيتم الربط بني احملاور واملواقع النائية عرب املؤمترات عنمعاجلة 

 املدخالت احمللية.
  

 إرشاد داخلي
 المجلس االستشاريمن 

 سبتمبر أغسطس يوليو

المرحلة األولى: تعليقات بشأن 
 التحديات )أسبوعان(

 المرحلة الثانية: حلول/أفكار
 )ستة أسابيع ونصف(

 المرحلة الثالثة: االقتراع والبلورة
 )ثالثة أيام(

2013.07.03: 
 أول اجتماع للفريق
 2015االستشاري لقمة ما بعد 

2013.07.10: 
 االستقطاب اجلماهريي

 يطرح على اجلمهور
2013.07.24: 

 هناية املرحلة األوىل
2013.09.09: 

 2015قمة ما بعد 
 يف كوستاريكا

2013.07.15: 
 توفر جمموعة

 االستقطاب أدوات
 اجلماهريي

2013.07.18: 
 احلوار الثالث ملؤسسة

 كويف عنان:
 واالنتخابات الدميقراطية

 تطلق التطبيق TBCوكالة 
 املنتقل لشهر أغسطس

 TBCحوار شهر أغسطس لوكالة 
املمثل اخلاص ألمني عام األمم  مع

 املتحدة، أمحد اهلنداوي
2013.09.23: 

 اجلمعية العامة
 لألمم املتحدة
 يف نيويورك
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سبتمرب. وخالل هذه  11إىل  9جتري عملية االقرتاع والبلورة يف املرحلة الثالثة حيث متتد لثالثة أيام، مدة انعقاد القمة من  •
اخلط حبيث  املرحلة، يقوم املشاركون املوجودون يف موقع القمة بقيادة عملية االقرتاع على احللول/األولويات وبلورهتا على

نواتج القمة. وسيتم إشراك املشاركني يف القمة بفعالية يف العملية التحضريية وسيكون عليهم مسؤولية تربز يف النهاية يف 
الوصول إىل جمتمعاهتم لتوليد مدخالت ومشاركات. وبالتايل، عندما يرحلون إىل القمة سيكون لديهم شبكات يف أوطاهنم 

أنشطة االستقطاب اجلماهريي اليت  ة، سيتم االنتهاء منحشدها بالفعل وعلى استعداد للعمل. وخالل األيام الثالث مت
 امتدت لألسابيع السابقة وتغلف يف شكل بيان واضح ميكن إرساله إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

من خالل نظام يقوم على اجلوائز حيث تشهد هذه العملية مسابقات  2015سيتم حتفيز املشاركة يف أدوات قمة ما بعد  •
 نتظمة إىل جانب رحالت ممولة للمشاركة يف قمة كوستاريكا.تقنية م

 جوائز االستقطاب الجماهيري
، ستحمنح جوائز لقادة الفكر. http://ideas.itu.intعلى الرابط االستقطاب اجلماهريي تفاعل املستخدم مع منصة ل اً تشجيع

أفكارهم وما يقدمونه، وفق ما يقرره املشرفون وسيحصطفى الفائزون من خالل مزيج من نقاط املتصدرين ونوعية/مادة 
باحلق يف إيالء  االحتاد الدويل لالتصاالت. وحيتفظ 2015ما بعد اجمللس االستشاري للشباب و  االستقطاب اجلماهريي على

اعتبارا  من سنة  25و 18ويجب أن يتراوح عمر األفراد بين األولوية للمناطق املمثلة متثياًل ناقصًا لدى منح اجلوائز. 
. ولن يظفر الفائز بأكثر من جائزة 2015االستقطاب الجماهيري ما بعد مؤهلين لنيل جوائز  واليكون 2013أغسطس  21

 واحدة، وسيجري التحقق من هويته عبر الهاتف.
 وقد ححددت اجلوائز التالية:

نحان أسبوعياً كل يوم أربعاء اعتباراً من   سبتمرب. 11يوليو حىت  31حاسوبا أندرويد لوحيان ميح
يف كوستاريكا. وستحمنحان ألفضل املسامهني  2015ما بعد  رحلتان مدفوعتا التكاليف بالكامل للمشاركة يف قمة الشباب

. وسيتواصل تكرمي الفائزين يف احملصلة اإلمجالية من خالل حيز 2013 أغسطس 21املنصة على املدى الطويل قبل تاريخ  يف
 لكرتوين للمبعو  اخلاص لألمم املتحدة، وشهادة موقععة.خمصص على املوقع اإل

 وتسري الشروط واألحكام المرعية. انظر الملحق األول.
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 ؟المجلس االستشاري للشباب : ما هو2015 القمة ما بعدأدوات 
تألف من القادة وهو يمن شبان هلم مصلحة فاعلة يف مستقبل القمة.  2015القمة ما بعد يتكون اجمللس االستشاري لشباب 

 الشباب من املنظمات الشريكة وكذلك منسقي "احملور".
وسيكون اجمللس االستشاري اآللية األساسية لتوعية اجملتمع والتعاطي معه، لتسهيل وتشجيع املناقشات باللغات احمللية، وملوافاة 

اإلنرتنت، وأثناء اجتماعات الفريق  املنظمني بتقرير عن النتائج الرئيسية من خالل منصات االستقطاب اجلماهريي عرب
 االستشاري اليت يلتئم مشلها مرة كل أسبوعني.

والغرض من ذلك هو حتديد وتعبئة مسؤويل االتصال يف خمتلف البلدان واملناطق واملنظمات ممن ميكنهم أن حيفزوا احملادثات عرب 
عجلة احملادثات على املنصة بإسناد مهمة سنتمكن من دفع اإلنرتنت ويسهلوا قيام حماور يف مناطقهم. ومن خالل هذه الشبكة 
 التعاطي مع اجملتمع احمللي إىل جمموعات من الشباب النشط وامللتزم.

 .موقعة وسيتلقى أعضاء اجمللس االستشاري للشباب شهادات باملشاركة
عملية  شباب املهتمني لتوجيه عنايتهم إىلالقصد من اجمللس االستشاري أن يكون مبثابة آلية تساعدنا يف الوصول إىل ال مالحظة:

الناس  ولذلك، ينبغي أن يمثل أعلاء المجلس االستشاري وجهات نظر المجتمع أو مجموعة مناالستقطاب اجلماهريي. 
 الدائرة األوسع. في

 أدوار ومسؤوليات اجمللس االستشاري للشباب:
 تشجيع ودفع عجلة نشاط االستقطاب اجلماهريي؛ -
 قمة )باللغات احمللية(؛التعبئة احملاور للمشاركة يف  -
 تنظيم وتدوين النقاط الرئيسية لتقرير عن نتائج القمة؛ -
 .الرد باملعلومات املطلوبة خالل اجتماعات الفريق االستشاري -

 ما هو المحور؟ :2015 القمة ما بعدأدوات 
. ومن املنظور 2015 لتقدمي مدخالت حملية للمناقشات يف قمة ما بعداحملاور عبارة عن مواقع بعيدة عن املكان املعين مصممة 

احلريف، احملور هو جمرد فضاء مادي ميكن استعماله جلمع الناس واألفكار حول موضوع مشرتك. وينبغي للمحاور أن توفر بشكل 
 إلقامة صلة الوصل مع كوستاريكا. منوذجي بيئة إبداعية مشرتكة وتوصيل شبكي جيد

 أدوار احملور:ومن بني 
 .املساعدة يف حشد املدخالت يف أنشطة االستقطاب اجلماهريي •
 .تعيني شباب املهنيني لقيادة املدخالت إىل العملية •
 .جتميع آراء الشباب يف منطقتك بشأن أفكارهم للمستقبل •
 .تيسري املناقشات اإللكرتونية يف جمالك املواضيعي •
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 للرغبة يف املشاركة؟ما الذي يدعو القادة الشباب 
 الرتكيز على املهارات وبناء القدرات •
 املناقشة مع النظراء وقادة العامل •
 أدوار القيادة يف جملس استشاري •
 أدوار الوساطة يف عملية االستقطاب اجلماهريي •
 اجلوائز وغريها مما يتوخى الفوز به •

 كيف ميكنين إنشاء حمور؟
كل ما حتتاجه جمموعة متحفزة من الشباب املهتمني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية مع مكان )بتوصيلة جيدة 

ملزيد  Benoit.Martinetti@itu.intو aliaga@itu.int-marta.garciaلإلنرتنت( الستضافة املناقشات. يرجى االتصال كالتايل 
 املعلومات ملعرفة ما إذا كان هناك حمور بالقرب منك. من

 الشروط واألحكامالملحق األول: 
هذه  )يشار إليها من 2015تعرض الفقرات أدناه اخلطوط العريضة للقواعد الرمسية ملسابقة االستقطاب اجلماهريي للقمة ما بعد 

ع النقطة فصاعداً بعبارة "املسابقة"(. ويوافق املشاركون، من خالل املشاركة يف هذه املسابقة، على االلتزام هبذه القواعد. وتحعترب مجي
 القرارات الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت هنائية وغري قابلة لالستئناف.

 نوع للدخول أو الفوز يف املسابقة.ال يلزم أي شراء أو دفع من أي  1
، وهي متاحة 2015على املشاركني أن يسجلوا ويقدموا األفكار بشأن منصة االستقطاب اجلماهريي اليت أنشئت ملا بعد  2

 . ولن يحنظر إال يف التقارير املقدمة من خالل منصة االستقطاب اجلماهريي.http://ideas.itu.intعلى الرابط 
 الرابط انظر) لالتصاالت الدويل االحتاد يف األعضاء الدول من لألفراد أبوابه ديالتح هذا يفتح 3

www.itu.int/members/index.html .)راً اعتبا سنة 25و 18 بني األفراد عمر يرتاوح أن وجيب 
مؤهلني للمشاركة يف املسابقة. وال حيق ملوظفي االحتاد وأعضاء جلنة التحكيم وأسرهم  واليكون 2013 أغسطس 21 من

 املشاركة فيها.
 وختضع املشاركة يف املسابقة لعملية تدقيق هوية عرب اهلاتف، وقد تتطلب يف بعض احلاالت إثبات تاريخ الوالدة. 4
. وميكن للمشاركني تقدمي أكثر 2013/09/09و 2013/07/17 ميكن للمشاركني تقدمي أفكارهم يف الفرتة الواقعة ما بني 5

 من فكرة واحدة. وال يوفر االحتاد املعدات أو البنية التحتية التقنية الالزمة للمشاركة يف املسابقة.
اإلدارة  أعضاء من 3جلنة حتكيم تتألف من  قائمة خمتارة وتقّيمها 2015اجمللس االستشاري للشباب ما بعد  وسيستخلص 6

 لعليا يف االحتاد.ا
ربعاء وختتار جلنة التحكيم الفائزين باجلائزة األسبوعية للمسابقة كل أسبوع )اثنني من الفائزين كل أسبوع(، بدءاً من يوم األ 7

وسيحصطفى الفائزون من خالل مزيج من نقاط املتصدرين  .2013سبتمرب  9وانتهاًء بيوم األربعاء  2013يوليو  31
غ االحتاد الفائزين عن طريق . وسيبل  حاسوب أندرويد لوحي . واجلائزة األسبوعية هيأفكارهم وما يقدمونهونوعية/مادة 

أيام عمل بشأن قبول اجلائزة، وإال فإن االحتاد قد يقرر منح اجلائزة  (5)الربيد اإللكرتوين ملتمسًا ردهم يف غضون مخسة 
 الحتاد تكاليف الربيد.ملشارك آخر أو عدم منحها على اإلطالق. وسيتحمل ا

 معايري التقييم فهي كما يلي: اوقرارات جلنة التحكيم هنائية وغري قابلة لالستئناف. أم 8
؟ هل (ICD4D) هل تعاجل الفكرة قضية رئيسية يواجهها جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية -األهداف  •

 ؟ هل تقرتح احللول؟هي استشرافية
 كيف تؤثر الفكرة يف التنمية االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية؟ -التأثري  •

mailto:marta.garcia-aliaga@itu.int
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 ما مدى اإلهلام واألصالة يف الفكرة؟ –االبتكار  •
وسيبل غ االحتاد الفائزين عن  أغسطس. 21من الفائزين وتعلن عن امسيهما يوم األربعاء  (2) وستختار جلنة التحكيم اثنني 9

أيام عمل  (5) غضون مخسة طريق الربيد اإللكرتوين. فإذا تعذر على االحتاد االتصال بالفائز، أو إن الفائز مل يستجب يف
عدم منح اجلائزة على اإلطالق. وسيقيعم  منذ إرسال االحتاد إخطاره، جاز لالحتاد أن يقرر منح اجلائزة ملشارك آخر أو

زون بناًء على مسامهتهم الكلية يف عملية االستقطاب اجلماهريي: حشدهم الدعم للمبادرة، وتعاطيهم الفائ
 املستخدمني اآلخرين، وأفكارهم وجودة مدخالهتم. مع

سان  إىل (1) وسيحصل الفائزون باجلائزة الكربى من االحتاد الدويل لالتصاالت على التايل: تذكرة ذهاب وإياب واحدة  10
(، واإلقامة ملدة 2013سبتمرب  12 حىت 2013سبتمرب  7كوستاريكا يف الدرجة االقتصادية )مواعيد السفر من   خوسيه،
ليال يف الفندق الذي خيتاره االحتاد. وستقدعم وجبات الطعام. وال ميكن تغيري التواريخ املذكورة أعاله. ويتوىل  (5)مخس 

سبيل املثال ال احلصر، بوليصة تأمني السفر ومجيع  اله، مبا يف ذلك علىالفائز مسؤولية أي نفقات أخرى مل يرد ذكرها أع
كوستاريكا. وسيقوم االحتاد وحكومة كوستاريكا بتسهيل طلب التأشرية  اإلجراءات اإلدارية اليت قد تلزمه لدى سفره إىل

ملطاف، لن تعوعض اجلائزة أو تبدعل يف هناية ا 2015للفائز عند الضرورة. وإذا رفض الفائز الدعوة أو مل حيضر قمة ما بعد 
يري غوال جيوز تاستخدام اجلائزة.  املسؤول عن مجيع الضرائب والرسوم املطبقة املرتبطة باستالم و/أو والفائز هوبأي شكل. 

 االستعاضة عنها. اجلائزة أو
موافقة الفائزين على استخدام االحتاد لألفكار اليت  2015وتشكل املشاركة يف االستقطاب اجلماهريي لقمة ما بعد   11

 قدموها، وألمسائهم وصورهم ألغراض تروجيية يف أي وسيلة إعالمية، يف مجيع أحناء العامل، دون نظري مادي أو عيين.
من  أي ت منعلى إبراء وإعفاء االحتاد الدويل لالتصاال 2015ويوافق املشاركون يف االستقطاب اجلماهريي لقمة ما بعد   12

ـ اإلمهال وأضرار من أي نوع  سبيل املثال ال احلصرعلى املطالبات، واملصروفات، واملسؤوليات ومن مجيعها، مبا يف ذلك 
تلحق باألشخاص واملمتلكات، والتعدي على العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر أو حقوق امللكية الفكرية 

 يقدموهنا. صلة مبشاركتهم يف املسابقة واملواد اليتأو املتمشاركتهم األخرى، النامجة عن 
وال جيوز تفسري هذه القواعد على أهنا متنح املشاركني والفائزين أي حقوق أو منافع أخرى غري تلك املذكورة صراحة يف  13

 هذه الوثيقة.
زات واحلصانات اليت يتمتع هبا االحتاد وال يرد يف هذه الوثيقة أي ما يشكل أو ميكن اعتباره تقييدًا أو تنازاًل عن االمتيا 14

 الدويل لالتصاالت، وهي حمفوظة على وجه التحديد.

___________ 


