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  صحفيةنشرة 

  يطلق عملية استعراض 2012منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
  بعد مرور عشر سنوات لقياس مدى تحقيق األهداف التي حددت

 في قمة األمم المتحدة العالمية لمجتمع المعلومات

تجتمع األطراف المعنية من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هذا األسبوع لالتفاق  – 2012 مايو 14جنيف، 
لقياس  (WSIS+10)على عملية استعراض فعالة وهادفة بعد مرور عشر سنوات على القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

قمة األمم المتحدة العالمية لمجتمع في  2005عام  تونسمدى التقدم المحرز في تحقيق األهداف التي حددت في 
  .2015، وصياغة رؤية مشتركة بشأن اإلجراءات الجديدة لما بعد (WSIS)المعلومات 

الذي يشارك في تنظيمه االتحاد الدولي لالتصاالت واليونسكو  2012ويمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
مايو) أكبر تجمع سنوي للمجتمع المعني "بتكنولوجيا المعلومات  14-18واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
هج لمساعدة البلدان والمنظمات في تسخير دى إلى وضع استراتيجيات ونُ واالتصاالت ألغراض التنمية". ويهدف المنت

قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة أكثر فعالية لتسريع التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 
  والتي ال يفصلنا عن الموعد المحدد لتحقيقها سوى ثالث سنوات.

روحة على جدول األعمال، التنمية في المناطق الريفية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومن بين الموضوعات المط
واالتصاالت واألمن السيبراني والتعدد اللغوي واالستدامة البيئية والتعليم والرعاية الصحية واالبتكار. ويتوقع حضور أكثر 

  جلسة تقريبًا. 140لذي يستمر ألسبوع ويشمل بلدًا، في هذا الحدث ا 150مشارك يمثلون قرابة  500 1من 
ومن بين المتحدثين رفيعي المستوى في حفل االفتتاح الذي جرى صباح اليوم في مقر منظمة العمل الدولية، وزراء 

فاصو وبوروندي  انستان وألبانيا والجزائر وأذربيجان وبلجيكا وبوركيناغأفبلدًا، من بينها  35ونواب وزراء من أكثر من 
وُعمان وبولندا وقطر والمملكة  والجبل األسودوغامبيا وغانا وٕايران واليابان واألردن وكازاخستان ومقدونيا والمكسيك 

  العربية السعودية وصربيا وجنوب السودان وتنزانيا وتونس واإلمارات العربية المتحدة.
 والدكتوروقد انضم هؤالء إلى المنصة التي ضمت الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت؛ 

سوباتشاي بانيتشباكدي، األمين العام لألونكتاد؛ والسيد خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ والسيد جانيس 
عبيد سالم سعيد الزعابي، الممثل الدائم لإلمارات العربية سكو؛ وسعادة السفير كاركلينز، المدير العام المساعد باليون

؛ والسيد سيريل Intel بشركة World Aheadومدير عام برنامج  Intelوالسيد جون ديفيز، نائب رئيس شركة  المتحدة،
  .(CoNGO)ريتشي، رئيس مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العالقة االستشارية مع األمم المتحدة 

وأكد الدكتور توريه في كلمته االفتتاحية على أن خطة العمل من أجل االستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية 
لرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة، حيث تم منح ، صدق عليها مجلس ا(WSIS+10) لمجتمع المعلومات

. وقال الدكتور WSIS+10االتحاد الدولي لالتصاالت دور إداري رائد من حيث اضطالعه بمسؤولية عملية االستعراض 
وعلينا التأكد   - طريةتوريه "من الواضح أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تزال تتبوأ مكانتها على قمة البرامج القُ 

  وما بعدها". 2015من استمرارها في هذه المكانة حتى عام 
أنحاء العالم  جميعفائزًا من  18وشهد حفل االفتتاح كذلك منح جوائز مشروعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعدد 

  المعلومات. تقديرًا للمشروعات التي أسهمت إسهامًا بارزًا في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
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اإلنجازات والتحديات : القمة العالمية لمجتمع المعلوماتعن موضوع،  وزارية وعقدت بعد الجلسة االفتتاحية مائدة مستديرة
أفغانستان بلدًا ومقاطعة من بينها  35، حيث شارك فيها وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 2015والمسار لما بعد عام 

فاصو وبوروندي وفرنسا وغامبيا وغانا وٕايران واليابان واألردن وكازاخستان  وأذربيجان وبلجيكا وبوركيناوألبانيا والجزائر 
وُعمان وفلسطين وبولندا وقطر والمملكة العربية السعودية وصربيا وجنوب السودان  والجبل األسودومقدونيا والمكسيك 

  لمتحدة األمريكية وزامبيا.وتنزانيا وتونس واإلمارات العربية المتحدة والواليات ا
  مايو: 16يوم األربعاء، و مايو  15وستغطي الحوارات رفيعة المستوى التي ستعقد يوم الثالثاء، 

  إدارة الفضاء السيبراني والسالم السيبراني  •
  إعطاء زخم لبرنامج العمل المراعي للبيئة  •
  النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال إعادة اإلعمار بعد النزاعات  •

ويقدم المنتدى للمندوبين، إضافة إلى المعرض الذي يحظى بشعبية متزايدة، مجموعة متنوعة من االجتماعات واألنشطة 
عمل هذه وجلسات تشمل اجتماعات تفاعلية بشأن خطوط عمل القمة واجتماعات لجهات التسهيل المسؤولة عن خطوط ال

وجلسات لتبادل المعارف. وستشمل الجلسات المسائية اليومية إصدار عدد من  ومواضيعيةطرية تفاعلية وورش عمل قُ 
اجتماعات  2012منتدى القمة لعام المنشورات الجديدة واإلحاطات المقدمة من المنظمات المشاركة. كما يشمل برنامج 

  منتدى إدارة اإلنترنت.
 وبرنامج القمة هو نتاج لعملية تشاورية مفتوحة وشاملة ضمت كل األطراف المعنية. ويمتد هذا البرنامج لست مراحل،

  بلدًا. 50مساهمة من  150حيث تلقت العملية هذا العام 
وتعتبر المشاركة عن بعد مكونًا أساسيًا من مكونات الحدث. ويمكن المشاركة عن بعد في جميع الجلسات عبر العنوان: 

forum2012/Information/RemoteParticipation.aspx-http://groups.itu.int/wsis ويمكن مشاهدة البث الشبكي .
  ./www.itu.int/ibs/WSIS/201205forumالمباشر وغير المباشر للجلسات الرئيسية من: 

ى لهذا العام إلى حد كبير بفضل الشراكة االستراتيجية مع اإلمارات العربية المتحدة (حكومة) وقد تعزز برنامج المنتد
  ا. كما استفاد المنتدى من مساهمات مقدمة من شركاء من بينهم إقليمم(قطاع خاص) ومساهمته Intel وشركة
  مبابوي.يوتنزانيا وز بلجيكا وٕاثيوبيا وكازاخستان وعمان وبولندا والمملكة العربية السعودية -لييج

ي الموقع المباشر ونصوص الكلمات فويمكن االطالع على تسجيالت الفيديو والصور والبث الشبكي المباشر وغير 
، أو على ce/wsis/index.aspxwww.itu.int/net/pressoffiعلى العنوان:  2012لعام المخصص ألخبار المنتدى 

  .www.wsis.org/forumالموقع اإللكتروني الرئيسي للحدث على العنوان: 
  .WSIS#أعمال منتدى القمة لهذا العام على تويتر على  جميعويمكن متابعة 

# # # 

  :يليكما االتصال يرجى  وللحصول على مزيد من المعلومات،
  سارة باركس

  العالقات مع وسائل اإلعالم
  6135 730 22 41+الهاتف: 

  1439 599 79 41+ الهاتف المحمول:
  tu.intpressinfo@i اإللكتروني: البريد

  ياروسالف بوندر
  وسياسي، االتحاد الدولي لالتصاالتمستشار استراتيجي 

  6065 730 22 41+الهاتف: 
  1405 599 79 41+الهاتف المحمول: 
  jaroslaw.ponder@itu.intالبريد اإللكتروني: 

http://www.itu.int/wsis/implementation/2012/forum/docs/WF12_DraftAgenda_Brochure.pdf
http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Information/RemoteParticipation.aspx
http://www.itu.int/ibs/WSIS/201205forum/
http://www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx
http://www.wsis.org/forum
mailto:pressinfo@itu.int
mailto:jaroslaw.ponder@itu.int
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  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارات   145مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس الساتلية ويعمل على تحسين البني

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجيال 
لك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

  www.itu.int والتلفزيونية.  في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

  نبذة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
محفل  لتكون بمثابةمرحلتين التي ُأطلقت على األمم المتحدة  هي عملية (WSIS)مجتمع المعلومات ل ةالقمة العالمي
اإلقليمية والدولية. و  ةالوطني ياتعلى المستو  النهوض بمجتمع المعلومات من أجلصحاب المصلحة المتعددين متطور أل
ببناء مجتمع معلومات  وااللتزامالرغبة في ، و تحقيق رؤية مشتركة القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيهدف ويتمثل 
 للجميع استقاء المعلومات والوصول إليها واستعمالهايمكن  وحيثنحو التنمية  اً وموجه يكون شامالً الناس،  محوره
  www.wsis.org .2015ها. وسيجري االستعراض النهائي لهذه العملية في وتبادل

http://www.itu.int/
http://www.wsis.org/
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