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 المشاريع: دعوة إلى تقديم 2018 لعام (WSIS)جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

موعد  املشاريع يفجلوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات والدعوة إىل تقدمي  السابعةيسعدين اإلعالن عن انطالق املسابقة 
 هي التقدير الدويل املتميز 2018لعام . وجوائز القمة )www.wsis.org/prizes(املوقع اإللكرتوين  من خالل 2018 يناير 2 أقصاه

سيما خطوط عمل القمة  الو القمة،  جتواهم يف دعم تنفيذ نمتّيز على  ،كفائزين ومناصرين  ،بالقمةصحاب املصلحة املعنيني أل
 .(SDG) الداعمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

آلية فّعالة لتقييم املشاريع  نشا إللطلبات أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة  مسابقة جوائز القمة استجابة   اسُتحدثتوقد 
التنمية املستدامة. وقد اجتذبت هذه املسابقة  عجلة دفع على (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ةر قدر واألنشطة اليت تسخّ 

 من أصحاب املصلحة. 000 300يزيد عن  ما إطالقهامنذ 
(، A/70/125 القمة العاملية جملتمع املعلومات )القرارنواتج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذ  نتائجوطبقا  ل

ة جوائز القمة املنصّ  (، تعدA/70/1 )القرار 2030 لعام لقمة وخطة التنمية املستدامةإىل التنسيق الوثيق بني عملية ا دعتاليت 
 العاملية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح يف تنفيذ خطوط عمل القمة وأهداف التنمية املستدامة.

القمة نواتج تنفيذ  تقييم التقدم احملرز يفبشأن  2016لعام  (ECOSOC)قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يُعيد و 
مع االعرتاف بالتمّيز و أفضل املمارسات على الصعيد العاملي،  بادلتالتأكيد على أمهية  العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها

ترشيح على  صلحةيشجع اجمللس مجيع أصحاب امل ،العاملية تنفيذ املشاريع واملبادرات اليت تساعد على حتقيق أهداف القمة يف
، )www.wsis.org/stocktaking( القمةنواتج يتجزأ من عملية تقييم تنفيذ  لقمة العاملية كجز  اللجلوائز السنوية نيل المشاريعهم 

 القمة.ذات الصلة ببالتقرير اخلاص بقصص جناح  وحييط علما  يف الوقت ذاته
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مراحل  م على مخساليت تنظ   2018 أدعو مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة إىل املشاركة يف مسابقة جوائز القمة لعام لذا،
إىل  19الذي سُيعقد يف الفرتة من  2018 منتدى القمة لعام يفواملناصرون  عشر سُيكرِّم الفائزون الثمانيةو (. 1 )انظر امللحق

مجيع أوصاف  دسرت ، بينما 2018 قصص النجاح لعام تقرير سويسرا. وسُتعرض املشاريع الفائزة يفبجنيف يف  2018 مارس 23
 .2018 القمة لعامنواتج تقرير تقييم تنفيذ  يف يف املسابقة املشاريع واألنشطة املقدمة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]األصل عليه التوقيع[

 جاو هولني
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 2018مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  :1الملحق 

 المراحل الخمس للمسابقة
 مرحلة التقدمي: املرحلة األوىل 1

 (بتوقيت جنيف 23:00الساعة )املوعد النهائي للتقدمي:  2018 يناير 2 - 2017سبتمرب  11
 املرشحة باملشاريع قائمةإعداد ب لتنتهي هذه املرحلة ،املقدمةلمشاريع فريق اخلربا  ل استعراضمرحلة الرتشيح. : املرحلة الثانية 2

 2018 يناير 12 - 2018 يناير 3 

 األصوات( مشاريع من كل فئة حبسب حصوهلا على أعلى عدد من ثالثة: تصويت اجلمهور على اخلط )حتديد املرحلة الثالثة 3
 (بتوقيت جنيف 23:00)املوعد النهائي لإلدال  بآخر صوت: الساعة  2018 فرباير 4 - 2018 يناير 12 

 (هبا قائمة ، لتنتهي هذه املرحلة بإعداد: اختيار فريق اخلربا  للمشاريع الفائزةاملرحلة الرابعة 4
 2018 فرباير 9 - 2018 فرباير 5 

 2018 حفل توزيع جوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثنا : املرحلة اخلامسة 5
القمة العاملية جملتمع املعلومات: قصص النجاح  نواتج"تقييم تنفيذ  نشورامل، وإصدار 2018منتدى القمة لعام  يف

إضافة  إىل ، مشروعا   18" وهو عبارة عن جتميع لألوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة البالغ عددها 2018 لعام
 .مشروعا  للمناصرين 72

 المرحلة األولى: مرحلة التقديم
 املوقع يف 2018 تبدأ املرحلة األوىل بدعوة إىل تقدمي طلبات املشاركة يف مسابقة جوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام

، يُدعى مجيع أصحاب املصلحة إىل 2018 يناير 2حتى  2017سبتمبر  11من الل الفرتة . وخwww.wsis.org/prizes :التايل
. 2018 العاملية جملتمع املعلومات إىل مسابقة جوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات لعامتقدمي املشاريع ذات الصلة بالقمة 

العاملية جملتمع املعلومات القمة رجى من أصحاب املصلحة استكمال استمارة التقدمي جلائزة طلب االشرتاك، يُ  يعالَ  ولكي
 املتاحة على اخلط واليت تتضمن جزأين: 2018 لعام
 ( 100اجلز  األول: ملخص تنفيذي  )كلمة 
  :كلمة مع صورة فوتوغرافية(  1500-2000) املشروعب املتعلقة علوماتاملاجلز  الثاين 

 .www.wsis.org/prizes: التايل املوقع يفوتتاح استمارات التقدمي 
الكيانات اليت متثل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات ، أي املسابقة مفتوح أمام مجيع أصحاب املصلحة وباب املشاركة يف

رجى من أصحاب يئات األكادميية. ومسموح لكل كيان التقدم مبشروع واحد عن كل فئة. ويُ الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين واهل
 .www.wsis.org/prizes :التايل املوقع يف معايري الرتشيحو  قواعد تقدمي املشاريعاملصلحة االطالع على 

 فريق الخبراء من جانبالمرحلة الثانية: مرحلة الترشيح. استعراض المشاريع المقدمة 
عمل فريق  وسُيسفر. من حيث قواعد تقدمي املشاريع ومعايري الرتشيح الثانية باستعراض املشاريعيقوم فريق اخلربا  أثنا  املرحلة 

يعملون مهنيني . وسيتألف فريق اخلربا  من 2018 يناير 12 يفر على اجلمهو  عن إعداد قائمة باملشاريع املرشحة ُتعَلن اخلربا 
 ستئناف.لال غري قابلةوقرارات فريق اخلربا  هنائية  القمة.نواتج جمال تنفيذ  يف

. 2018 القمة العاملية جملتمع املعلومات لعامنواتج وستكون مجيع املشاريع املرشحة أيضا  جز ا  من تقرير تقييم تنفيذ 
 .منشورات االحتاد مكتبة يف القمةنواتج تنفيذ  سلسلة تقارير تقييماالطالع على  رجىيُ 
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 المرحلة الثالثة: مرحلة تصويت الجمهور على الخط
ائز القمة العاملية جملتمع املعلومات مسابقة جو  توفر املرحلة الثالثة آلية على اخلط لكي يشارك مجيع أصحاب املصلحة يف

وسُيدعى جمتمع أصحاب املصلحة املتعددين  2018 يناير 12 يفن قائمة املشاريع املرشحة على اجلمهور . وستعلَ 2018 لعام
 املوقع يففئة  18الختيار مشروع من كل فئة من الفئات البالغ عددها  مهتاصو أة إىل املشاركة واإلدال  بالقماملعنيني ب

 .www.wsis.org/prizes :التايل
(. لوسط أوروبا القياسيبالتوقيت  23:00)املوعد النهائي لإلدال  بآخر صوت: الساعة  2018 فبراير 4واملوعد النهائي للتصويت 

لقمة. املعنيني باأصوات أصحاب املصلحة مخسة مشاريع حصوال  على إعجاب/أعلى وستنتهي عملية التصويت بتحديد 
 .www.wsis.org/prizes :التايليف املوقع على اخلط  وسُيتاح االطالع عليها. التزاما  صارما   االلتزام بقواعد التصويت وينبغي

 المرحلة الرابعة: اختيار المشاريع الفائزة
ألعلى ثالثة مشاريع حصوال  على األصوات من كل فئة  متعمقا   حتليال  ( 2018فبراير  5-9اخلربا  أثنا  املرحلة الرابعة )ُيجري فريق س

 عمل فريق اخلربا  وسُيسفرالتنمية املستدامة.  القمة وإسهامه يفنواتج تنفيذ  وأثره يف نطاقهمراعيا   وعا  واحدا  فائزا  من كل فئةوخيتار مشر 
. وقرارات فريق 2018 أثنا  منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام إالتُعلن على اجلمهور  لنقائمة باملشاريع الفائزة،  عن إعداد

 .2018 فرباير 9 موعد أقصاه يفاالتصال جبهات االتصال اخلاصة باملشاريع الفائزة  غري قابلة لالستئناف. وسيجرياخلربا  هنائية 

المعلومات  اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمعالمرحلة الخامسة: 
 2018منتدى القمة لعام  في 2018 لعام

منتدى القمة للجمهور أثنا  حفل توزيع اجلوائز الذي سيعقد أثنا   املشاريع الفائزةاملرحلة اخلامسة اإلعالن رمسيا  عن  يف سيجري
 . وستشكل األوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة أساس املنشور(2018مارس  19-23) 2018العالمية لمجتمع المعلومات لعام 

االطالع  رجى" )يُ 2018 "تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات: قصص النجاح لعامالصادر بعنوان  اإللكرتوين لالحتاد
 .منشورات االحتاد مكتبةيف  "تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات: قصص النجاح"شورات على سلسلة من

 المعلومات الثماني عشرة فئات جوائز القمة العالمية لمجتمع
خطة عمل  احملددة يفاألحد عشر خبطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات  عشرة فئة ترتبط مباشرة   مثاينتشمل املسابقة 

 .تحقيق أهداف التنمية املستدامةوالداعمة ل جنيف
: دور احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا 1خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 1)

 املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
 : البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت2خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 2)
 : النفاذ إىل املعلومات واملعرفة3خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 3)
 : بنا  القدرات4خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 4)
 : بنا  الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت5ملعلومات جيمخط عمل القمة العاملية جملتمع ا 5)
 : البيئة التمكينية6خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 6)
 : احلكومة اإللكرتونية7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 7)
 األعمال التجارية اإللكرتونية: 7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 8)
 اإللكرتوينالتعّلم : 7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 9)

 : الصحة اإللكرتونية7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 10)
 : التوظيف اإللكرتوين7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 11)
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 : البيئة اإللكرتونية7جملتمع املعلومات جيم خط عمل القمة العاملية 12)
 : الزراعة اإللكرتونية7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 13)
 : العلم اإللكرتوين7خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 14)
 ية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي: التنوع الثقايف واهلوية الثقاف8خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 15)
 : وسائط اإلعالم9خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 16)
 : األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات10خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 17)
 : التعاون الدويل واإلقليمي11خط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات جيم 18)

 أهداف التنمية المستدامة
 القضا  على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان - 1اهلدف 
 القضا  على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة - 2اهلدف 
 ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار - 3اهلدف 

 ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع - 4اهلدف 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النسا  والفتيات - 5اهلدف 

 وإدارهتا بصورة مستدامة ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع - 6اهلدف 

 ورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامةضمان حصول اجلميع بتكلفة ميس - 7اهلدف 

 تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع - 8اهلدف 

 يع االبتكارإقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشج - 9اهلدف 

 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10اهلدف 

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11اهلدف 

 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة - 12اهلدف 

 ناخ وآثارهاختاذ إجرا ات عاجلة للتصدي لتغري امل - 13اهلدف 

 حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة - 14اهلدف 

محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على حنو مستدام،  - 15اهلدف 
 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي األراضيومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

يهّمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال - 16اهلدف 
 اجلميع إىل العدالة، وبنا  مؤسسات فّعالة وخاضعة للمسا لة وشاملة للجميع على مجيع املستويات

 التنمية املستدامةحتقيق تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل  - 17 اهلدف

البوابة  رجى التفضل بزيارةاملسابقات السابقة جلوائز القمة العاملية جملتمع املعلومات، يُ  عنوللحصول على مزيد من املعلومات 
رجى االتصال بفريق تقييم القمة العاملية يُ  أي أسئلة أخرى أو لطلب املساعدة، ولتوجيه. ww.wsis.org/prizesw اإللكرتونية

 .prizes@itu.int-wsis التايل:يف املوقع جملتمع املعلومات 

___________ 
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