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 نشرة صحفية

 2015لعام القمة العالمية لمجتمع المعلومات الفائزون في جوائز 
 شاملتهم في بناء مجتمع معلومات امساهم          اعترافا  ب                            فائزا  من جميع أنحاء العالم  18

عن الفائزين الثمانية عشر بجوائز القمة العالمية  العام لالتحاد السيد هولين جاو هذا الصباحأعلن األمين  – 2015مايو  26جنيف، 
ة في مقر المنظمقد                                                               رفيع المستوى من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ع  ال الجزءفي   2015لعام لمجتمع المعلومات

 في جنيف. (WIPO) العالمية للملكية الفكرية
خطوط عمل في جميع   منصة لتحديد وعرض قصص النجاح 5201مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام وتتيح 

 .خطة عمل جنيفددت في         التي ح   القمة األحد عشر
                                                               لحدث القمة، تشكل هذه الجوائز اعترافا  باإلنجازات البارزة لطائفة الطبيعة متعددة أصحاب المصلحة والطابع الشامل             وتماشيا  مع 

( المرحلة األولى) 2003 من المنظمات في تعزيز تنفيذ الرؤية واألهداف التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عامكبيرة 
 .(المرحلة الثانية) 2005 وعام

 رضوع حديدجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية لتإن األمين العام لالتحاد السيد هولين جاو: "وقال 
 الالزملزخم دفع ا مواصلةمن أجل  بسهولة البلدان والمنظمات األخرىستنسخها أن تالتي يمكن  المبادرات الناجحة وأفضل الممارسات

 ".                                         عامال  محفزا  للتنمية االجتماعية واالقتصادية اباعتبارهلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الدوائر الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  هذا العام القمةمن الفائزين بجوائز مشاريع و 

، 2014 ، أي أكثر من ضعفي عدد الترشيحات لمسابقة عام2015روع لمسابقة عام مش 300وتم ترشيح أكثر من  والهيئات األكاديمية.
 الوطنية. نمائيةاالستراتيجيات اإل ر عن الطابع المرموق لهذه الجائزة وعن األهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في     يعب   ما

 من أصحاب المصلحة من شتى أنحاء العالم. 000 100وستمنح الجوائز عبر تصويت إلكتروني يشترك فيه أكثر من 
 والفائزون الثمانية عشر لهذا العام هم:

  دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  1جيمخط العمل 
 ، نيبالYoung Innovationsالفائز:  

 للمعلومات واالتصاالتالبنية التحتية   2العمل جيم خط  
 ، المكسيكنقلتصاالت والوزارة اال الفائز: 

 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  3خط العمل جيم  
 مكتب رئيس الوزراء، بنغالديش الفائز: 

 بناء القدرات  4خط العمل جيم  
 هيئة تنظيم االتصاالت، دولة اإلمارات العربية المتحدة :الفائز 

 بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  5خط العمل جيم  
 ، إيطالياRicerca sul Sistema Energetico (RSE) الفائز: 

 البيئة التمكينية  6خط العمل جيم  
 وزارة المالية، كازاخستان الفائز: 

 الحكومة اإللكترونية  7خط العمل جيم  
 ربية السعوديةالعالمجمعة، المملكة عة جام الفائز: 
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  عمال التجارية اإللكترونيةألا  7جيمخط العمل  
 وزارة االقتصاد والمالية، أوروغواي الفائز: 

  التعلم اإللكتروني  7خط العمل جيم  
 ، الهندالمعهد الهندي لإلدارة، بنغالور الفائز: 

 الصحة اإللكترونية  7خط العمل جيم  
 الواليات المتحدة األمريكية، FHI 360فريق  الفائز: 

 التوظيف اإللكتروني  7خط العمل جيم  
                           وزارة القوى العاملة، ع مان الفائز: 

 ة اإللكترونيةبيئال  7خط العمل جيم  
 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الكويتالفائز:  

  اإللكترونية الزراعة  7جيمخط العمل  
 للتعاون الرزاعي والريفي، هولنداالمركز التقني الفائز:  

 ةاإللكتروني علومال  7خط العمل جيم  
 جامعة إيران للعلم والتكنولوجيا، إيران الفائز: 

 التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي  8خط العمل جيم  
 ، بلغاريا’South-West University ‘Neofit Rilski الفائز: 

 وسائل اإلعالم  9خط العمل جيم  
 كندا، Radio Farm International الفائز: 

 لمجتمع المعلومات األخالقيةبعاد األ  10خط العمل جيم  
 لجنة اإلعالم الرواندية، رواندا الفائز: 

 التعاون الدولي واإلقليمي  11خط العمل جيم  
 الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  الفائز: 

 .هناويرد وصف مفصل للمشاريع الفائزة 
 خلفية:
                                                                  في إطار مسابقة دولية يتم تنظيمها بناء  على طلبات من أصحاب المصلحة  جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات      ت منح 

ية م                                                                                                                          المعنيين بالقمة الذين طالبوا بوضع آلية فع الة لتقييم وتكريم األفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكاالت المحلية واإلقلي
لتي تستفيد تنفيذ االستراتيجيات الموجهة إلى التنمية وا لمتميز في                                                            والدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص تقديرا  للنجاح ا

يتجزأ من                                   العالمية لمجتمع المعلومات جزءا  ال من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتشكل مسابقة جوائز مشاريع القمة
ازداد  وسرعان ما 2012المسابقة للمرة األولى في عام  . وأقيمت)www.wsis.org/stocktaking(عملية تقييم أنشطة القمة العالمية 

 .(ICT4D) االهتمام بها وتنامت شعبيتها في أوساط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
ها ونصوص الكلمات التي أدلي ب مع الفائزين وصور لهم، وبث حي أو مسجل للفعاليات فيديوية ويمكن االطالع على مقابالت

الموقع  أو في http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes.aspx#homeمركز أخبار الحدث في العنوان  في
 .www.wsis.org/forumهذا العنوان  للحدث فيالرئيسي اإللكتروني 

 .WSIS#شاركوا في مناقشات القمة وتابعوا آخر أخبارها على تويتر، الرمز 
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 :ةالتالي ةبالمسؤولولمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

  سارة باركس
 ،رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
  6135 730 22 41+ الهاتف:

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

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت توكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو 

كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865ي واالتحاد الذي أنشئ ف. 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 الم النامي و تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العو تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
      ال  عن فض لسواتل والرادارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل او ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 

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