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  صحفيةنشرة 

  تقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات يكشف عن االبتكارتقرير 
  ملااللتزام العالمي بتوصيل العا إطار والتفاني في

في منتدى  ،2012 ، طبعةتقييم أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات تقرير صدر اليوم – 2012 مايو 15جنيف، 
  .2012)مايو  14-18الذي ينعقد هذا األسبوع في جنيف ( 2012القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 

للتقييم  رئيسيمرجع بمثابة  وسيكون ،الجاريةُيقدم كل عامين بشأن عملية تقييم أنشطة القمة  ملخصاً ويوفر هذا التقرير 
والتقدير في إطار االستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (عشر سنوات بعد انعقاد 

األعمال التحضيرية لهذا االستعراض الذي سيتولى االتحاد قيادته كجزء من األسبوع هذا . وتبدأ )(WSIS + 10) القمة
  العام. منتدى هذا

من التقرير االلتزام والجهود واسعة النطاق التي يبذلها أصحاب  الرابعة األنشطة المتنوعة الواردة في هذه الطبعة وتبين
لبناء  من القطاع الخاصالمجتمع المدني وجهات الصناعة هيئات المصلحة من الحكومات ووكاالت األمم المتحدة و 

  .2015 واألهداف اإلنمائية لأللفية بحلول ها القمةالتي حددتمجتمع معلومات جامع وتحقيق أهداف التوصيل 
مشروع مبتكر موجه نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يغطي  000 1وتعرض الطبعة الجديدة أكثر من 

. وفي العديد من البلدان، اعتمدت الحكومات نهجًا متعدد أصحاب المصلحة لوضع استراتيجيات 2010-2012 الفترة
المجتمع  والموارد المتوفرة لدىوالمهارات من خالل إشراك وتسخير المواهب المعلومات واالتصاالت،  وطنية لتكنولوجيا

  ال.على نحو فعّ  المدني والقطاع الخاص
طريق ، مثل ها توصيل الماليينبعض، يستهدف اً كبير اختالفًا المشاريع المبينة في التقرير  ومجال تطبيق هدف يختلفو 

إلى توفير التوصيلية بتكلفة معقولة  الذي يسعى (TASIM) العابر للبلدان األوروبية اآلسيويةالمعلومات الفائق السرعة 
االستثمارات اإلقليمية  مشاريع أخرىوتستهدف  ،في آسيا الوسطى وخاصة، غير الساحليةاألوروبية اآلسيوية لبلدان ل

الوعي إذكاء إلى  وتهدف مشاريع قليلة أخرى ،إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطبيقات والخدمات النفاذلتعزيز 
  وورش العمل.حول مواضيع معينة من خالل المؤتمرات 

من األنشطة الواردة في هذا  الهائلةمجموعة وقال الدكتور حمدون توريه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "إن ال
مختلف أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم  به يضطلعالذي لعمل الشاق على ادليل  الجدير باإلعجاب المنشور

  ".2005في  المجتمع الدولي الذي حدده التوصيلبلوغ هدف ل
تنمية االجتماعية الواالتصاالت في ويركز التقرير على تبادل األفكار المبتكرة لتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات 

  .واالقتصادية، وتحديد أفضل الممارسات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف البلدان
قضايا إمكانية النفاذ للمساعدة  وتظل، يتجزأ من االستراتيجيات الوطنية جزءًا العلى نحو متزايد أصبح النطاق العريض 

من بليون شخص ممن يعانون من بعض أشكال اإلعاقة من  كثرألتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قدرة توفيرعلى 
األولويات الهامة. وتشمل مجاالت هامة أخرى ينبغي التركيز عليها محو األمية الرقمية للمجتمعات المحرومة من 

  .اإللكترونية وتمكين المواطنين والتطبيقات اإللكترونية والخدماتالخدمات واألمن السيبراني 
، االنتقال إلى اقتصاد يراعي البيئةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  عنظرة مفصلة نويوفر التقرير أيضًا 

  .بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ والتحديات البيئية في المستقبل يوفر معلومات هامة كما
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  كليًا إلى المساهمات المقدمة من أصحاب المصلحة. التقريريستند محتوى 
ويمكن االطالع على تسجيالت فيديوية وصور والبث الحي والمسجل على الويب ونسخ من التقارير الجديدة ونصوص 

في العنوان التالي:  2012أخبار منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  مركزالكلمات في 
http://www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx  :أو من الصفحة الرئيسية للحدث المتاحة في العنوان التالي

www.wsis.org/forum.  
  .WSIS#الرمز  باستخدامالقمة هذا العام على تويتر  فعاليات منتدىتابعوا جميع 

  :كما يلياالتصال يرجى  وللحصول على مزيد من المعلومات،
  سارة باركس

  العالقات مع وسائل اإلعالم
  6135 730 22 41+الهاتف: 

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

  ياروسالف بوندر
  مستشار استراتيجي وسياسي، االتحاد الدولي لالتصاالت

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

  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

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

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

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

  نبذة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 مستقلتين لتكون بمثابةمرحلتين التي ُأطلقت على األمم المتحدة  هي قمة (WSIS)مجتمع المعلومات ل ةالقمة العالمي

اإلقليمية و  ةالوطني ياتالمعلومات على المستو  النهوض بمجتمع يرمي إلىصحاب المصلحة المتعددين محفل متطور أل
ببناء مجتمع  وااللتزامالرغبة في تحقيق رؤية مشتركة، و  القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيهدف ويتمثل والدولية. 
وصول إليها للجميع استحداث المعلومات واليمكن  وحيثنحو التنمية  اً وموجه يكون شامالً الناس،  محورهمعلومات 
 www.wsis.org. 2015ها. وسيجري االستعراض األخير لهذه العملية في وتبادل واستعمالها
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