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 صحفيةنشرة 

 اجتماع متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 عشر سنواتعلى امتداد  يبدأ استعراض نواتج القمة

 منح جوائز تنفيذ أهداف القمة
توريه، أسماء الفائزين بجوائز  حمدون إ.الدكتور أعلن األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت،  – 2014يونيو  10جنيف، 

. الذي افتتح اليوم "WSIS+10"خالل الحدث الرفيع المستوى  2014مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنفيذ عشر سنوات من وينصب االهتمام في هذا االجتماع على استعراض 

. وسوف يضع الحدث الرفيع المستوى أولويات جديدة من أجل 2005وفي تونس في عام  2003قدت في جنيف في عام ع  
 .2015لمعلومات واالتصاالت في برنامج التنمية لما بعد عام تعزيز الدور التحفيزي لتكنولوجيا ا

ويشارك في مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات عدد متزايد من الكيانات، بما فيها الحكومات، 
تمثل قطاعات والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والهيئات األكاديمية، وغيرها من الهيئات التي 

عملية القمة العالمية  شمول متشابكة بهدف تقاسم أفضل الممارسات في تنفيذ نواتج القمة. وتبرز هذه المشاركة مدى
صحاب المصلحة في سعيها نحو بناء مجتمع المعلومات. وتم ترشيح أ وطابعها الذي يتسم بتعدديةالمعلومات  لمجتمع

 .2014مشروعًا لمسابقة عام  140أكثر من 
منصة لتحديد وعرض قصص النجاح  2014مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام وتتيح 

ت المحلية، وتعترف بجهود أصحاب المصلحة والنماذج التي يمكن تكرارها بسهولة، والتي توفر مقومات التمكين للمجتمعا
 في تحقيق غايات القمة.

 تقديرًا إلسهاماتهم المتميزة في تعزيز تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: اً عشر فائز  لسبعةجوائز الومنحت 
 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كولومبيا •

 اإللكترونية، غاناصندوق االستثمار في االتصاالت  •

 نظام البيانات الجغرافية، الجزائر •

 برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، اإلمارات العربية المتحدة •

 ع مانسلطنة هيئة تقنية المعلومات،  •

 الوكالة البولندية لتنمية المشاريع، بولندا •

 ديوان رئيس الوزراء، بنغالديش •

 كة العربية السعوديةوزارة التربية والتعليم، الممل •

 مركز أبو ظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات، اإلمارات العربية المتحدة •

 باد، الهندآمركز تطوير الحوسبة المتقدمة، حيدر  •

برنامج  -)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  المعلومات واالتصاالتاالئتمان المصري لتكنولوجيا صندوق  •
 ، مصراإلنمائي( األمم المتحدة

• ISKI  تركياسطنبول(إ)هيئة المياه والصرف الصحي في ، 

 د األسماك، أوروغوايئزراعة والثروة الحيوانية ومصالوزارة ا •
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 جامعة الكويت، الكويت •

 بوابة الثقافة الكوبية، المركز الوطني للمعلوماتية في الثقافة، كوبا •

 دار فيلمون للنشر، إثيوبيا •

 التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، تونسوزارة  •

المقهى العالمي: تقييم ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن المشاريع الفائزة بالجوائز واالستماع إلى الفائزين في 
الذي يفتح  نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: ما بعد التميز في تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتنفيذ 

أنشطة تقرير تقييم  في مقر االتحاد. وترد المعالم البارزة للمشاريع الفائزة في 1215يونيو في الساعة  11بوابه للجمهور يوم أ
 .2014القمة بشأن قصص النجاح لعام 

 خلفية:
في إطار مسابقة دولية يتم تنظيمها بناًء على طلبات من أصحاب  جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلوماتت منح 

المصلحة المعنيين بالقمة الذين طالبوا بوضع آلية فّعالة لتقييم وتكريم األفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكاالت 
تنفيذ االستراتيجيات  لمتميز فيالمحلية واإلقليمية والدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص تقديرًا للنجاح ا

الموجهة إلى التنمية والتي تستفيد من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتشكل مسابقة جوائز مشاريع 
. )www.wsis.org/stocktaking(يتجزأ من عملية تقييم أنشطة القمة العالمية  العالمية لمجتمع المعلومات جزءًا ال القمة

وسرعان ما ازداد االهتمام بها وتنامت شعبيتها في أوساط تكنولوجيا المعلومات  2012المسابقة للمرة األولى في عام  وأقيمت
 واالتصاالت من أجل التنمية.

ويمكن االطالع على مقابالت مع الفائزين وصور لهم، وبث حي أو مسجل للفعاليات ونصوص الكلمات التي أدلي بها 
أو في   http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.aspxفي مركز أخبار الحدث في العنوان 

 .www.wsis.org/forumاإللكتروني للحدث في هذا العنوان الموقع 
 .WSIS#شاركوا في مناقشات القمة وتابعوا آخر أخبارها على تويتر، الرمز 

 :بالمسؤول التاليأو االتصال  www.wsis.org/prizesوللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: 

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

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

تخصيص  عاما، ينسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني 

التحاد بتوصيل العالم: من الشبكات العريضة النطاق إلى أحدث السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم ا
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
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