
 

 لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد
twitter.com/ITU6039 •  730 22 • +41 pressinfo@itu.int•  www.itu.int/newsroom 

 نشرة صحفية

 2016 الفائزون بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

 ئزًا من جميع أنحاء العالمفا 18عالم القمة العالمية لمجتمع المعلومات يكرم 
 أكثر شمولً  على إنجازاتهم في النهوض بتحقيق مجمع معلومات

شر بجوائز ع جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت هذا الصباح الفائزين الثمانية أعلن السيد هولين – 2016 مايو 3جنيف، 
 .في جزء االفتتاح رفيع المستوى للقمة، الذي ُعقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات 2016 القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

 عشر خطوط عمل القمة األحدمنبرًا لتحديد وعرض قصص النجاح في  2016 مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعاموتوفر 
 .خطة عمل جنيفالمحددة في 

لحة من شتى أرجاء من أصحاب المص 000 245ا هذا العام وُتمنح الجوائز من خالل عملية تصويت مفتوحة على الخط، شارك فيه
يعكس  ، وهو ما2015 مشروعًا، بزيادة كبيرة عن عدد المشاريع المرشحة في 311 مجموعه ما 2016 لمسابقة عامالعالم. وترشح 

تمشيًا مع الطابع وطنية للتنمية. و ال المكانة الرفيعة للجائزة واألهمية المتنامية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االستراتيجيات
زيز تنفيذ مجال تع الشمولي ومتعدد أصحاب المصلحة لعملية القمة، تقدر الجوائز اإلنجازات البارزة لطائفة واسعة من المنظمات في

 (.2 المرحلة) 2005( و1 المرحلة) 2033 الرؤية واألهداف التي حددتها القمة في
جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت "لدى االتحاد وشركائه في عملية القمة اعتقاد راسخ باألهمية البالغة  وقال السيد هولين

ز القمة وأضاف "وتقدر جوائ داف التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة".لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أه
 االتتكنولوجيا المعلومات واالتصوشركات  التوصيلية العالمية بين الحكومات الفاعلة في مسعاها من أجل تحسين جميع األطراف

لى كرة متمحورة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عالحكومية الشعبية التي تتولى إدارة مشروعات مبت العالمية والمنظمات غير
 . وجميع أصحاب المصلحة هؤالء على نفس المستوى من األهمية من أجل نجاح عملية القمة".الصعيد الوطني

حكومية  وتشمل مجموعة الفائزين بجوائز مشاريع القمة هيئات حكومية ومنظمات دولية وشركات من القطاع الخاص ومنظمات غير
من "مستحقي جوائز القمة العالمية لمجتمع  70جوائز القمة لهذا العام في ترشيح مسابقة وهيئات أكاديمية. وتمثل االبتكار في 

وتقدر فئة الجوائز الجديدة هذه المشاريع البارزة من بين تلك التي حظيت بأكبر عدد من األصوات والتي القت أيضًا المعلومات". 
وتم اختيار الفائزين الثمانية عشر من بين هؤالء السبعين الستالم جائزة القمة المرغوبة،  أعضاء فريق الخبراء.أفضل التقديرات من 

مايو بعنوان: تنفيذ أفضل  4اء يوم األربعر لإلنجاز المتميز في حدث خاص سُيعقد يعلى أن ُتمنح المشاريع المتبقية شهادات تقد
 .الممارسات ومواجهة التحديات: قابل الفائزين والمستحقين

 لهذا العام: الثمانية عشر يلي الفائزون وفيما
 تنميةال أجل دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 1خط العمل جيم 

دمج الهيئات األكاديمية في األرجنتين في أنشطة االتحاد الدولي لالتصاالت، الهيئة الوطنية تعزيز  :الفائز المشروع
 ، األرجنتين(ENACOM) لالتصاالت

 البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 2خط العمل جيم  
 لومات، كازاخستانالوطنية لتكنولوجيا المع JSCمراكز بيانات من أجل الوكاالت الحكومية، هيئة  الفائز: المشروع

 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة 3خط العمل جيم  
 المنازل الموصولة، المجلس االجتماعي الرئاسي، كوستاريكا الفائز: المشروع

 بناء القدرات 4خط العمل جيم  
وزارة تعزيز  ،Thaitrade.comبواسطة  (.S.O.S) الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية على اإلنترنت الفائز: المشروع

 ، تايالند(DITP) التجارة الدولية
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 بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 5خط العمل جيم  
برنامج منح الشهادات من أجل خدمات أفضل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مكتب االتصاالت  الفائز: المشروع

 اإللكترونية، بولندا
  البيئة التمكينية 6جيمخط العمل  

 التعلم طول العمر والتوظيف لذوي اإلعاقة، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مصر الفائز: المشروع
 الحكومة اإللكترونية 7خط العمل جيم  

 نظام قضائي وطني إلكتروني، وزارة العدل التركية، تركيا الفائز: المشروع
 التجارية اإللكترونيةاألعمال  7خط العمل جيم  

 لمساعدة المنظمات الخيرية، المملكة العربية السعودية (ATTA'A)نظام عطاء  الفائز: المشروع
 التعلم اإللكتروني 7خط العمل جيم  

، االستراتيجية (MOOCS) لبرنامج تدريبي مكثف مفتوح على اإلنترنت MexicoX-Platformالمنصة  الفائز: المشروع
 الوطنية، المكسيكالرقمية 

 الصحة اإللكترونية 7خط العمل جيم  
 ، كوباSOFTEL إضفاء طابع المعلوماتية على نظام الصحة العامة، شركة الفائز: المشروع

 التوظيف اإللكتروني 7خط العمل جيم  
مشروع التكنولوجيا من أجل التعليم والتوظيف ورواد األعمال والتنمية االقتصادية، مكتب تكنولوجيا  الفائز: المشروع

 المعلومات واالتصاالت، الفلبين
 البيئة اإللكترونية 7خط العمل جيم  

 ، ماليزياLLP ئةراعي للبيراعي للبيئة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مركز البيانات المُ مزرعة مركز البيانات المُ  الفائز: المشروع
 الزراعة اإللكترونية 7خط العمل جيم  

راعة، التكنولوجيا الدقيقة من أجل الز  -تنسيق معلومات الزراعة، اإليرادات والري من أجل برنامج تحويلي  الفائز: المشروع
 مركز تطوير الحوسبة المتقدمة، الهند

 اإللكتروني العلم 7خط العمل جيم  
إيليا فيكوا للرياضيات من أجل حساب االحتماالت الوراثية واالعتمادية وعدم التجانس، معهد  R-حزمة الفائز: المشروع
 ، جورجيا(TSU)التابع لجامعة إيفان جافاخيشفيلي الحكومية بتبليسي  (VIAM) التطبيقية

 والمحتوى المحليالتنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي  8خط العمل جيم  
 ، الواليات المتحدة األمريكيةBridge Africaالتوصيلية تعني اإلنتاجية،  الفائز: المشروع

 وسائط اإلعالم 9خط العمل جيم  
بداية عصر جديد في الصحافة اإلذاعية الريفية،  -الشابات في وسائط اإلعالم والصحافة المجتمعية  الفائز: المشروع

 الحكومية للراديو واالتصاالت، بنغالديش شبكة بنغالديش للمنظمات غير
 األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات 10خط العمل جيم  

 ، إسبانياCibervoluntarios، مؤسسة EmpoderaLiveمشروع تمكين المعيشة  الفائز: المشروع
 التعاون الدولي واإلقليمي 11خط العمل جيم  

تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية، تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الفائز: المشروع
 المنطقة العربية، اإلمارات العربية المتحدة في

 .اً مشروع 70. قائمة كاملة بمشاريع مسابقة القمة البالغ عددها هنا للمشاريع الفائزة متاح والوصف المفّصل
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 خلفية
في إطار مسابقة دولية يتم تنظيمها بناًء على طلبات من أصحاب المصلحة  جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلوماتُتمنح 

ية مالمعنيين بالقمة الذين طالبوا بوضع آلية فّعالة لتقييم وتكريم األفراد والحكومات وهيئات المجتمع المدني والوكاالت المحلية واإلقلي
تستفيد  لمتميز في تنفيذ االستراتيجيات الموجهة إلى التنمية والتيوالدولية ومؤسسات البحوث وشركات القطاع الخاص تقديرًا للنجاح ا

يتجزأ من  من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتشكل مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات جزءًا ال
ازداد  وسرعان ما 2012 عام قيمت المسابقة للمرة األولى في. وأُ )www.wsis.org/stocktaking(عملية تقييم أنشطة القمة العالمية 
 التنمية. أجل أوساط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من االهتمام بها وتنامت شعبيتها في

مركز  يدلي بها فالكلمات التي أُ ويمكن االطالع على مقابالت مع الفائزين وصور لهم، وبث حي أو مسجل للفعاليات ونصوص 
أو في الموقع اإللكتروني  http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes.aspx#homeالعنوان  أخبار الحدث في

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

 :بالمسؤولة التاليةللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التصال و 
 سارة باركس

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس
 الدولي لالتصاالتاالتحاد 
 6135 730 22 41+ الهاتف:
 1439 599 79 41+ المحمول: الهاتف
 sarah.parkes@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              :تابعونا

 نبذة عن التحاد الدولي لالتصالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في عاماً  150 أكثر من منذ ية. واالتحاد الذي أنشئالخاص والمؤسسات األكاديم

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت تنسيق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في
مة االتصاالت. ظالتحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أن

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية  ويلتزم
ت فضاًل عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int لمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.وا
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