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 نشرة صحفية

 منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات يرحب بأكبر حشد لمجتمع
 ة"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمي"

 مندوب دولي يجتمعون في جنيف قبل إطالق 700 1أكثر من 
 يونيو 1في نيويورك في  (WSIS+10)االستعراض الشامل للقمة بعد عشر سنوات 

يجتمع المشاركون  (WSIS) قمة األمم المتحدة العالمية لمجتمع المعلوماتبعد عشر سنوات على انعقاد  – 2015مايو  52جنيف، 
من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في جنيف لتحديد االحتياجات الناشئة واألولويات الجديدة 

جيا المعلومات ة" وفي الوقت نفسه تعزيز أثر تكنولو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمي" واالبتكارات لتطوير برنامج عمل
 .تصاالت باعتباراا أداة تمكينية للتنمية المستدامةواال

، الذي يشارك في تنظيمه االتحاد الدولي لالتصاالت واليونسكو مايو( 25-29) 2015وحدث منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
لفكرية ا واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتعاون وثيق مع األمم المتحدة والوكاالت الشقيقة بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية

برنامج األمم ومنظمة األغذية والزراعة و  (UNDESA)ي األمم المتحدة واللجان اإلقليمية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ف
ريدي واالتحاد الب ومنظمة األرصاد العالمية ومركز التجارة الدوليةومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية  (UNEP)المتحدة للبيئة 

واللجنة  (UNODC)األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  مكتبو  ميوبرنامج األغذية العال وايئة األمم المتحدة للمرأة العالمي
 ".التنمية أكبر تجمع سنوي للمجتمع المعني "بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراضيشكل  اإلقليمية لألمم المتحدة،

. لمصلحة المتعددينبين أصحاب ا بالقمةاألنشطة والمشاريع والمبادرات المتصلة لتنسيق تنفيذ  المحفل العالمي الفريد ومنتدى القمة او
إلى تحديد استراتيجيات وُنهج لمساعدة البلدان والمنظمات في تسخير قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة واو يهدف 

 .(SDG) أكثر فعالية لتحقيق أاداف التنمية المستدامة
ن: مسار رفيع المستوى يشمل البيانات السياسية على المستوى ويمثل منتدى اذا العام منصة متنوعة وحيوية تجري على مساري

الستبانة االبتكارات الجماايرية ومائدة مستديرة وزارية، ومسار  واحتفال منح جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلوماتالدبلوماسي 
ل وورش عمل مواضيعية وجلسات لتباد وورش عمل ُقطريةالمنتدى الذي يتألف من حوارات رفيعة المستوى واجتماعات خطوط العمل 

 لالتحاد. الطابق األرضي من مبنى مونبريانإلى جانب معرض في  معارف،ال
مكانية النفاذ، وتمكين المرأة وتعميم منظور لبرنامج العملوتشمل المواضيع الرئيسية  (، 20)بيجين+ المساواة بين الجنسين: االبتكار، وا 

 .(WSIS+10) 2015 بعد لمالقمة العالمية لمجتمع المعلومات (، واألمن السيبراني وا"2015 برنامج التنمية لما بعد"والتنمية المستدامة )
بلدا ،  140مشارك يمثلون قرابة  700 1أكثر من  تقريبا  مختلفة جلسة  140ويشمل  أن يحضر اذا الحدث الذي يستمر ألسبوعويتوقع 

 الوكاالت. من الوزراء والسفراء ورؤساء 120ذلك  في بما
 مايو: 26ومن بين المتحدثين من الضيوف في الجزء رفيع المستوى الذي سيعقد صباح يوم الثالثاء 

 السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة )في رسالة فيديوية( -
 األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالتالسيد اولين جاو،  -
 ، اإلمارات العربية المتحدة )شريكالمسمار، نائب المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت كلمة تصويرية: السيد ماجد -

 بالتيني( استراتيجي
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 السيد فرانسيس غوري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية -
 نائب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو غيتاتشو إنجيدا،السيد  -
 السيد موكيشا كيتوي، األمين العام لألونكتاد -
 السيد نيل بون، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جنيف -
)البلد الذي استضاف المرحلة  سويسرافي  (OFCOM)السيد فيليب متسجير، المدير العام للمكتب االتحادي لالتصاالت  -

 (2003 األولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام
االتصاالت واالقتصاد الرقمي في تونس )البلد الذي استضاف المرحلة الثانية من وزير تكنولوجيا السيد نعمان فهري،  -

 (2005 القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام

 االتصاالتالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات و و لوسنجوال، نائب رئيس الوزراء ووزير البريد واالتصاالت  السيد توماس لوااكا -
 جمهورية الكونغو الديمقراطية )شريك استراتيجي ذابي( في

 ذابي( )شريك استراتيجي إنتل في شركة World Aheadجون إ. دايفيس، نائب رئيس برنامج  السيد -
 (CoNGO) ، رئيسة مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العالقة االستشارية مع األمم المتحدةيل ريتشير السيدة سي -
 (ICC) الدولية السيد جوزف الهادف، رئيس اللجنة المعنية باالقتصاد الرقمي في غرفة التجارة -

وترد قائمة ا. ولندبفي جمهورية ماغدالينا غاج، رئيسة مكتب االتصاالت اإللكترونية وسيكون الجزء الرفيع المستوى برئاسة السيدة 
 .انا كاملة بالمتحدثين

 جتمعمشاريع القمة العالمية لم ائزجو جائزة من  18توزيع وسيشهد الجزء الرفيع المستوى من الحدث الذي سيجري صباح الثالثاء 
المشاريع واالستراتيجيات التي تلبي أاداف القمة وتعزز الشمول في تنفيذ  ممتازة على المنظمات التي أظهرت نتائجالمعلومات 

 .نااالرقمي. وتتاح قائمة كاملة بالحائزين على الجوائز وأوصاف مشاريعهم 
الحدث  ما ينطوي على أامية حاسمة في -بيانا  سياسيا  في اليومين الثاني والثالث من الحدث الذي يدوم خمسة أيام  140وسيقدم نحو 

ن تقوم تكنولوجيا أللقمة بعد عشر سنوات، ويتيح لقادة العالم الفرصة لتأكيد التزامهم بضمان  لهذا العام في إطار االستعراض الشامل
 المجتمع. في دفع التنمية واالبتكار على مستوى المعلومات واالتصاالت بدور رئيسي

منبرا  من أجل بلدا . وستوفر الجلسة  60هذا العام انعقاد مائدة مستديرة وزارية للترحيب بالوزراء من أكثر من لحدث الكما سيشهد 
تستهدف تعزيز  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتام اإليكولوجي لالنظمناقشة تفاعلية بشأن االتجااات والتحديات والفرص الخاصة ب

مية لمجتمع بين القمة العال أوجه التآزرأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التنمية المستدامة. كما ستوفر فرصة لمناقشة 
األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات  فريقرفيع المستوى ل. وخالل االجتماع 2015برنامج التنمية لما بعد عام المعلومات و 

(UNGIS)  سيتم إطالق مصفوفةWSIS-SDG  بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأاداف التنمية المستدامة، التي المشتركة
لمرجعية الوحيدة اوضعتها وكاالت األمم المتحدة وتولى االتحاد تنسيقها. وتشكل اذه المصفوفة التي سيتم تحديثها باستمرار األداة 

. 2015 المتوفرة حاليا  للدبلوماسيين بشأن التخطيط لمستقبل أاداف التنمية المستدامة والقمة العالمية لمجتمع الملومات لما بعد عام
 .انا SDG-WSISويرد المزيد من المعلومات عن المصفوفة 

 ركةفرص فريدة للتواصل والمشا
 27 واألربعاء 26 الثالثاء أيام التي ستعقد، 2015 لعام لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الحوارات رفيعة المستوىتغطي 

 المواضيع التالية: 28والخميس 
 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015أاداف التنمية المستدامة لما بعد عام  •
 : إمكانية النفاذ للجميعواقع تحويل التمكين إلى •
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 التنمية المستدامةفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل البتكار ا •
 : العمل معا  بناء الثقة في الفضاء السيبراني •
 تمكين المرأة من أجل االبتكار من خالل التكنولوجيا •

 .انا وجميع جلسات القمةوترد التفاصيل الكاملة عن مواعيد وأماكن انعقاد اذه الحوارات 
ائفة طويقدم المنتدى للمندوبين، إضافة إلى المعرض الذي يحظى بشعبية متزايدة، مجموعة متنوعة من االجتماعات واألنشطة تشمل 

وستشمل الجلسات المسائية اليومية إصدار عدد من  واالتصاالت.واسعة جدا  من الموضوعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات 
 المشاركة.  المنشورات الجديدة واإلحاطات المقدمة من المنظمات

ث تلقت مراحل، حي خمس. ويمتد اذا البرنامج لأصحاب المصلحةوبرنامج القمة او نتاج لعملية تشاورية مفتوحة وشاملة ضمت كل 
 بلدا . 50ة من مساام 130العملية اذا العام 

  عد على الموقع:للحدث. ويمكن االنضمام إلى كل جلسة عن بُ من المكونات األساسية اي والمشاركة عن ُبعد 
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/About/RemoteParticipation. 

  ويمكن مشاادة البث الشبكي المباشر وغير المباشر للجلسات الرئيسية من:
a/Webcast/Livehttp://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agend. 

 وجمهورية الكونغو (بالتينيشريك لهذا العام بفضل الشراكة االستراتيجية مع اإلمارات العربية المتحدة ) القمة وقد تعزز برنامج منتدى
 تها. كما استفاد المنتدى من مساامات مقدمة من شركاء من بينهماومساام ذابي(( وشركة إنتل )شريك ذابيالديمقراطية )شريك 

ألرقام ومؤسسة اإلنترنت لألسماء وا ورواندا وسويسرا، ومن الشركاء المساامين بولندا والمملكة العربية السعودية اليابان والكويت
 االتحاد الدولي لمعالجة المعلومات.وجمعية اإلنترنت و  (ICANN) المخصصة

 http://bit.ly/1Lzv1kY :رالمتعلقة بالحدث في موقع فليك الصورتتاح 
 http://bit.ly/1ITsMKV: في قناة االتحاد على موقع يوتيوبمع المشاركين الرئيسيين  الفيديوية مقابالتاللقطات والشاادوا 

 .WSIS# تويتر باستخدام الرمزعلى وشاركوا في المناقشة تابعوا جميع فعاليات منتدى القمة اذا العام 

# # # 

 :ينالتالي ينولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول

  سارة باركس
 ،رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
  6135 730 22 41+ الهاتف:

 1439 599 79 41+ الهاتف المحمول:
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

  جاروسلو بوندر
 مستشار االستراتيجيات والسياسات، 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 6065 730 22 41+الهاتف: 

 1405 599 79 41+ :المحمول الهاتف

 jaroslaw.ponder@itu.intالبريد اإللكتروني: 

              تابعونا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت او وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في

وعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، لمجم
ال  عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو هاتف الثابت والمتنقل، التقارب في خدمات ال
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