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 نشرة صحفية

: االستفادة من قدرة 2016منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
 التكنولوجيات الجديدة لدفع عجلة التنمية في العالم

 مندوب دولي يتطلعون إلى تحقيق هدف واحد: 800 1
 من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحويل العالم 

يجتمع أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني ودوائر الصناعة في جنيف هذا األسبوع لوضع  – 2016مايو  3جنيف، 
 لألمم المتحدة (WSIS) القمة العالمية لمجتمع المعلوماتفي  تونس                                       أهداف التوصيلية العالمية التي ح ددت في  استراتيجيات لمواءمة

، وذلك بهدف االستفادة من القدرة التحويلية لتكنولوجيات السبعة عشر التي حددتها األمم المتحدةأهداف التنمية المستدامة مع 
 جتماعية واالتتصادية في العالم االالمعلومات واالتصاالت لإلسراع بالتنمية 

ض لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغرا أكبر تجمع سنوي في العالمهو و  ،يمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تكنولوجيات ى إللفة توفير نفاذ منصف وميسور التكإن                                 أساسيا  من عملية القمة الجارية      ا  ، منصة عالمية فريدة وجزء(ICT4D) التنمية

 .الشمولب      حقا  رتمي يتسم  اتتصادأمر ضروري لتحقيق                      والمجتمعات المهم شة،  العالم الناميالمعلومات واالتصاالت، وخاصة في 
 غراضألتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشأن وتمثل القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحفل الذي يجري فيه العمل الحقيقي 

تامة  أصحاب المصلحة المتعددين مجموعات تجمع بين، حيث التنمية                                                    من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات وا 
 تعاونية  شراكات

 اليونسكو واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتعاون وثيق مع األممهذا المنتدى الذي يشارك في تنظيمه االتحاد  ويستضيف
األمم  الشؤون االتتصادية واالجتماعية في ودائرةقيقة بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية المتحدة والوكاالت الش

ومنظمة الصحة العالمية  (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة و  ومنظمة األغذية والزراعة (UNDESA) المتحدة
 دة للمرأةوهيئة األمم المتح واالتحاد البريدي العالمي تجارة الدوليةومركز ال لألرصاد الجوية منظمة العالميةالو الدولية  العمل ومنظمة

 واللجنة اإلتليمية لألمم المتحدة  (UNODC)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و  ميوبرنامج األغذية العال
 والمعلوماتت لالتصاالسياسة الدولية المساعد وزير الخارجية ومنسق ، نائب السفير دانييل أ  سيبولفيداويترأس الحدث هذا العام 

نفيذ خطوط عمل القمة: دعم توالموضوع الشامل للحدث هو في مكتب الشؤون االتتصادية والتجارية في وزارة الخارجية األمريكية  
 أهداف التنمية المستدامة 

  2016 يتعلق بمنتدى القمة لعام آماله فيما حيث يعبر عن مدونة من إعداد دانييل سيبولفيداعلى  ويمكن االطالع
وانضم إلى السفير سيبولفيدا هذا الصباح في الجلسة الخاصة ببيانات السياسات العامة رفيعة المستوى، صاحب المعالي 

ساكاموتو، نائب وزير تنسيق السياسات، وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت، اليابان؛ وخالد المنزالوي، نائب الممثل الدائم  ياسو السيد
تصاالت مكتب االرئيسة  السيدة ماغدالينا غاج،ة لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف؛ وصاحبة المعالي للمملكة العربية السعودي

؛ (ICANN) اإلنترنت لتخصيص األسماء واألرتاماهلل، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة  وأكرم عطا ؛بولندا في (UKE) اإللكترونية
؛ لكترونياتمهندسي الكهرباء واإلمعهد وأوليغ لوغفينوف، رئيس مبادرة اإلنترنت لول إشبيريا، نائب رئيس جمعية اإلنترنت؛ وراؤ 

  (IFIP) االتحاد الدولي لمعالجة المعلومات ستروس، رئيس وليون
  لمتحدثين رفيعي المستويلكاملة القائمة لا عرض

 جتمعمشاريع القمة العالمية لم جوائزجائزة من  18توزيع                                                                وسيشهد الجزء رفيع المستوى من الحدث الذي سيجري هذا الصباح أيضا  
المشاريع واالستراتيجيات التي تلبي أهداف القمة وتعزز الشمول في تنفيذ  ممتازة على المنظمات التي أظهرت نتائجالمعلومات 

  هناالرتمي  وتتاح تائمة كاملة بالحائزين على الجوائز وأوصاف مشاريعهم 

file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/About/Chairman
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/About/Chairman
https://itu4u.wordpress.com/2016/04/08/new-wsis-chair-my-hopes-for-the-next-forum/
https://itu4u.wordpress.com/2016/04/08/new-wsis-chair-my-hopes-for-the-next-forum/
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Content/documents/ps/WF16_ConfirmedHighLevels_2016-04-25.pdf
http://www.wsis.org/prizes
http://www.wsis.org/prizes


- 2 - 

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

 2016لمحة عامة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 
                   ممثال  رفيع المستوى 250                          وزيرا  من وزراء الحكومات و 85بما في ذلك أكثر من مشارك  800 1من المتوتع حضور  -
توى، ؛ وجلسات رفيعة المستيسير تنفيذ خطوط عمل القمةجلسة بما فيها ورش عمل مواضيعية واجتماعات  150أكثر من  -

 المعرفة ومقاهي
وتعزيز مجتمعات المعرفة ، مركز جنيف الدولي للمؤتمرات[ 1، القاعة 15:00] األمن السيبرانيحواران رفيعا المستوى ) -

 ، مركز جنيف الدولي للمؤتمرات[(2، القاعة 13:30] السلمية والشاملة
 سياسات عامة يديرها أشخاص رفيعو المستوىجلسة  16 -
        وزيرا   80أكثر من بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة تضم  للوزراء مائدة مستديرة -
 2016 لعام                             فائزا  بجوائز القمة المتميزة (18)                           مناصرا  للقمة وبثمانية عشر  (70)بسبعين                            تسليم جوائز القمة اعترافا  الحفل السنوي ل -

 (UNGIS) فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلوماتاالجتماع رفيع المستوى ل -
 أن الزراعة اإللكترونية والصحة اإللكترونيةمايو بش 5تنظيم هاكاثون يوم الخميس  -
 سجل هنا – بالتزامن مع المنتدى بشأن موضوع "آفاق جديدة"  والحدث مفتوح للجمهور TEDx Genevaحدث تنظيم  -

 للحصول على تذكرة الدخول
        جناحا   20مساحة عرض تشمل أكثر من  -

طوط الجهات الميسرة لخوضعتها  التي المعلومات وأهداف التنمية المستدامةمصفوفة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع ستكون 
كنولوجيا تبمثابة اآللية الرئيسية لتخطيط تنفيذ خطوط عمل القمة وتحليلها وتنسيقها واستخدام  ،2015والتي أطلقت في  عمل القمة

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  عة                                        المعلومات واالتصاالت كعناصر تمكينية ومسر  
وشمل المتحدثون رفيعو المستوى في حفل االفتتاح الذي أتيم هذا الصباح في مقر االتحاد بجنيف، األمين العام لألمم المتحدة 

مار، المس التحاد الدولي لالتصاالت؛ وصاحب السعادة السيد ماجدمون )رسالة بالفيديو(؛ وهولين جاو، األمين العام ل-كي بان
ندرا األمين، اإلمارات العربية المتحدة؛ وجواكيم ريتر، نائب المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت نائب بانيرجي،  جيت                        العام، األونكتاد؛ وا 

، سويسرا؛ (OFCOM)لالتصاالت  الفيدراليلمكتب مدير شعبة مجتمعات المعرفة، اليونسكو؛ وفيليب ميتزغر، المدير العام، ا
غونزاليس،  غرفة التجارة الدولية؛ وأرانشا التي تمثلريتشي، رئيس مؤتمر المنظمات غير الحكومية؛ ودومينيك الزانسكي  وسيريل
؛ وروبااالتتصادية أللجنة األمم المتحدة التنفيذية لمركز التجارة الدولي؛ وكريستيان فريس باخ، األمين التنفيذي ل المديرة

م والتكنولوجيا لجنة األمم المتحدة المعنية بتسخير العلر، رئيس كليفاز، نائب المدير العام لالتحاد البريدي العالمي؛ وبيتر ماجو  وباسكال
  التنمية ألغراض

  أيام 5الذي يستغرق  2016لقمة لعام برنامج منتدى ااطلعوا على 
العملية التي شملت هذا العام  ورحبت .تضم جميع أصحاب المصلحة عملية تشاورية مفتوحة وشاملةوبرنامج القمة هو نتاج 

مساهمة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات ووكاالت األمم المتحدة  130مراحل بعدد  خمس
 والقطاع الخاص  والمجتمع المدني والهيئات األكاديميةمات غير الحكومية والمنظ

عد في الموتع التالي:                                 ويمكن االنضمام إلى كل جلسة عن ب  القمة   لحدث أساسيةسمة  عد               المشاركة عن ب  و 
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Media/RemoteParticipation  

في الموتع التالي:  البث الشبكي المباشر وغير المباشر للجلسات الرئيسيةويمكن مشاهدة 
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Media/RP/Webcast/Live/  

اإلمارات العربية المتحدة والمساهمات المقدمة من بفضل الشراكة االستراتيجية  2016لعام وتد تعزز برنامج منتدى القمة 
يتعلق بأنشطة  التحاد السويسري )شركاء فيماووزارة المعلومات واالتصاالت، اليابان، والمملكة العربية السعودية وابالتيني(  )شريك

يات مهندسي الكهرباء واإللكترونومعهد ومؤسسة اإلنترنت لتخصيص األسماء واألرتام محددة(؛ وجمهورية بولندا وجمهورية رواندا 
 اإلنترنت )مشاركون مساهمون(  وجمعية المعلومات لمعالجةواالتحاد الدولي 
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 http://bit.ly/1WWY3CH :رموتع فليكالمتعلقة بالحدث في  الصورتتاح 
 http://bit.ly/1YW9zfQ: في تناة االتحاد على موتع يوتيوبمع المشاركين الرئيسيين  الفيديوية مقابالتاللقطات والشاهدوا 

 ICT4SDG# والرمز WSIS# على تويتر باستخدام الرمز الجاريةوشاركوا في المناتشة تابعوا جميع فعاليات منتدى القمة هذا العام 

# # # 

 ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤولين التاليين:
  سارة باركس

 رئيسة العالتات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة،
 لالتصاالتاالتحاد الدولي 

  6135 730 22 41+ الهاتف:
 1439 599 79 41+ الهاتف المحمول:

 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

  بوندر ياروسالف
 مستشار االستراتيجيات والسياسات، 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 6065 730 22 41+الهاتف: 

 1405 599 79 41+ :المحمول الهاتف

 jaroslaw.ponder@itu.intالبريد اإللكتروني: 

              :تابعونا

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

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   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
ر عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت  التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايي

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

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
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