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لبات من م الطمعلومات والدعوة إىل تقديمجتمع المية لالقمة العالجوائز مسابقة السادسة لاإلعالن عن انطالق اليسعدين 
مياً متفرداً ألصحاب وتعد جوائز القمة تقديراً عال. 2017فرباير  15حلول ب )www.wsis.org/prizes(اإللكرتوين  موقعالخالل 

 WSIS  قمةسيما خطوط عمل ال  ميزهم يف دعم تنفيذ نواتج القمة، الزين ومناصرين على تمعنيني بالقمة كفائمصلحة الال
  .(SDG)  مستدامةالداعمة لتحقيق أهداف التنمية ال

ة لتقييم آلية فّعال باستحداثمعنيني بالقمة مصلحة الاستجابًة لطلبات أصحاب ال 2017 م تطوير مسابقة جوائز القمة لعاموقد ت
مسابقة هذه ال مستدامة. وقد اجتذبتمعلومات واالتصاالت يف دفع التنمية الواألنشطة اليت تسخر قدرات تكنولوجيا المشاريع ال

  مصلحة.من أصحاب ال 200 000يزيد عن  منذ انطالقها ما
ومات معلمجتمع المية لمتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالوطبقًا لنتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم ال

)، A/70/1 (القرار 2030 لعام مستدامةإىل التنسيق الوثيق بني عملية القمة وخطة التنمية ال اليت تدعو)، A/70/125 (القرار
  مستدامة.مية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح يف تنفيذ خطوط عمل القمة وأهداف التنمية المنصة العالجوائز القمة ال تعد

قمة تنفيذ نتائج ال  محرز يفتقييم التقدم البشأن  2016لعام  (ECOSOC)متحدة مجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم القرار الو 
االعرتاف   مي، ومعممارسات على الصعيد العالمية تبادل أفضل ال، يعيد التأكيد على أهمعلومات ومتابعتهامجتمع المية لالعال

مصلحة على اب الميع أصحمجلس جحقيق أهداف القمة، يشجع المبادرات اليت تساعد على تمشاريع والتنفيذ ال  بالتمّيز يف
يذ نواتج عملية تقييم تنف يتجزأ من  كجزء المية  مشاريع القمة العالجوائز السنوية لللمنافسة على المشاريعهم  متقدي
  جاح القمة.خاص بقصص ن، مع اإلحاطة بالتقرير ال)www.wsis.org/stocktaking(  القمة
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اليت تنظم على  2017  مشاركة يف مسابقة جوائز القمة لعاممعنيني بالقمة إىل المصلحة الميع أصحاب اللذا، أدعو ج
مناصرين ات والمعلوممجتمع المية لجوائز القمة العالسيتم االحتفاء بالفائزين الثمانية عشر ب). و 1  ملحقمراحل (انظر ال  مسخ

يف جنيف، سويسرا.  2017  يونيو 16إىل  12الذي سُيعقد يف الفرتة من  2017  جوائز يف منتدى القمة لعاممهم ومنحهم الوتكري
مقدمة مشاريع واألنشطة الميع أوصاف ال، فيما ستربز ج2017  لعاممشاريع الفائزة يف منشور قصص النجاح عرض الوستُ 
  .2017  تقرير تقييم تنفيذ نواتج القمة لعام  يف

على  WSIS مساعدة يف هذا الشأن، يرجى عدم الرتدد يف االتصال بفريقحتاجون إىل الوإذا كان لديكم أي استفسارات أو ت
  .stocktaking@itu.int‐wsis :العنوان

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

  

  جاو هولني
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  2017: مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 1الملحق 

  المراحل الخمس للمسابقة
  ممرحلة التقدي: مرحلة األوىلال  1

  )لوسط أوروبا القياسيبالتوقيت  23:00م: الساعة النهائي للتقديموعد (ال 2017فرباير  15 - 2016سبتمرب  5
  مرشحة)مشاريع الخرباء تنتهي بقائمة بالمقدمة بواسطة فريق المشاريع الال استعراضالرتشيح ( مرحلة: مرحلة الثانيةال  2

 2017مارس  15 - 2017فرباير  16

على حسب حصوهلا على أمسة مشاريع من كل فئة بحديد خخط (تجمهور على ال: تصويت المرحلة الثالثةال  3
  األصوات) عدد من

 القياسيبالتوقيت  23:00موعد النهائي لإلدالء بآخر صوت: الساعة (ال 2017أبريل  15 - 2017مارس  16
  )أوروبا  لوسط

  الفائزة) مشاريعقائمة بالخرباء للمشاريع الفائزة (: اختيار فريق المرحلة الرابعةال  4
  2017أبريل  25 - 2017أبريل  16

معلومات مجتمع المية لحفل توزيع جوائز القمة العال: اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء خامسةمرحلة الال  5
علومات: ممجتمع المية لمنشور "تقييم تنفيذ نواتج القمة العال، وإصدار ال2017منتدى القمة لعام  يف 2017 لعام

 مشروعاً   18جميع لألوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة البالغ عددها " وهو عبارة عن ت2017 النجاح لعام قصص
  .مشروعاً للمناصرين  72إضافًة إىل 

  المرحلة األولى: مرحلة التقديم
على  2017 معلومات لعامالمجتمع مية لمشاركة يف مسابقة جوائز القمة العالم طلبات المرحلة األوىل بدعوة إىل تقديالتبدأ 

مصلحة ميع أصحاب ال، يُدعى ج2017 فبراير 15حتى  2016 سبتمبر 5من . وخالل الفرتة www.wsis.org/prizes :موقعال
معلومات مجتمع المية لجوائز القمة العالمعلومات إىل مسابقة مجتمع المية لالعالالصلة بالقمة  مشاريع ذاتم الإىل تقدي

مجتمع مية لم للجائزة العالمصلحة استكمال استمارة التقديج طلب االشرتاك، يرجى من أصحاب اليعال . ولكي2017 لعام
  خط واليت تتضمن جزأين:متاحة على الال 2017 معلومات لعامال

  كلمة)  100جزء األول: ملخص تنفيذي (ال  
  كلمة مع صورة فوتوغرافية)  1500‐2000مشروع (زء الثاين: معلومات الجال  

  .www.wsis.org/prizes :موقعال على ماستمارات التقديوتتاح 
مؤسسات وال خاصوالقطاع الحكومات مثل المصلحة والكيانات اليت تأصحاب الميع مسابقة مفتوح أمام جال مشاركة يفوباب ال

من  مشروع واحد عن كل فئة. ويرجىمية. ومسموح لكل كيان التقدم بمدين واهليئات األكاديمجتمع الالدولية واإلقليمية وال
  .www.wsis.org/prizes :موقعال على معايري الرتشيحو  مشاريعال متقديقواعد مصلحة االطالع على أصحاب ال
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  المشاريع المقدمة بواسطة فريق الخبراء استعراضالمرحلة الثانية: مرحلة الترشيح. 
تج عمل ح. وسيكون ناومعايري الرتشي مشاريعالم مشاريع من حيث قواعد تقديال باستعراضمرحلة الثانية خرباء أثناء اليقوم فريق ال

خرباء من أساتذة يعملون . وسيتألف فريق ال2017 مارس 16جمهور يوم مرشحة تعلن على المشاريع الخرباء قائمة بالفريق ال
ائية بدون استئناف.جال تنفيذ نواتج القمة. وقرارات فريق الم يف   خرباء 

. 2017 لعام معلوماتمجتمع المية لتنفيذ نواتج القمة العالمرشحة أيضًا جزءًا من تقرير تقييم مشاريع الميع الوستكون ج
  .حادمنشورات االت مكتبة يف القمة تنفيذ نواتج سلسلة تقارير تقييماالطالع على  يرجى

  المرحلة الثالثة: مرحلة تصويت الجمهور على الخط
معلومات جتمع الممية لمسابقة جوائز القمة العال مصلحة يفميع أصحاب الخط لكي يشارك جمرحلة الثالثة آلية على التوفر ال
متعددين مصلحة الجتمع أصحاب الوسُيدعى م 2017مارس  16جمهور يوم مرشحة على المشاريع ال. وستعلن قائمة ال2017 لعام
م الختيار مشروع من كل فئة من الفئات البالغ عددها  مشاركة واإلدالءالقمة إىل ال يف فئة على  18بأصوا
  .www.wsis.org/prizes :موقعال
 القياسيبالتوقيت  23:00موعد النهائي لإلدالء بآخر صوت: الساعة (ال 2017أبريل  16موعد النهائي لالنتهاء من التصويت وال

ا أصحاب). وستنتهي عملية التصويت بتحديد أعلى خلوسط أوروبا  مسة مشاريع حصوًال على اإلعجاب/األصوات اليت أدىل 
  .www.wsis.org/prizes :موقعال خط علىوستكون متاحة على ال. ماماً بقواعد التصويتوينبغي االلتزام تالقمة.  مصلحة يفال

  المرحلة الرابعة: اختيار المشاريع الفائزة
) دراسة متعمقة ألعلى ثالثة مشاريع حصوًال على األصوات من كل 2017أبريل  16‐25مرحلة الرابعة (خرباء أثناء الجري فريق اليُ 

مستدامة. التنمية ال تنفيذ نواتج القمة وإسهامه يف ه يفمشروع وأثر حيث يراعى حجم الختار مشروعاً واحداً فائزاً من كل فئة، بفئة وي
معلومات مجتمع المية لجمهور إال أثناء منتدى القمة العالمشاريع الفائزة، لن تُعلن على الخرباء قائمة بالنتاج عمل فريق ال وسيكون

ائية بدون استئناف. وسيتم االتصال ب. وقرارات فريق ال2017 لعام فائزة يوم مشاريع الخاصة بالجهات االتصال الخرباء 
  تقدير. أقصى على 2017 أبريل  26

المعلومات   المرحلة الخامسة: اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع
  2017منتدى القمة لعام   في 2017  لعام

منتدى القمة ناء جوائز الذي سيعقد أثللجمهور أثناء حفل توزيع ال مشاريع الفائزةالمياً عن اإلعالن رس خامسةالمرحلة ال سيتم يف
 نشورم. وستشكل األوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة أساس ال)2017يونيو  12‐16( 2017العالمية لمجتمع المعلومات لعام 

(يرجى االطالع على " 2017علومات: قصص النجاح لعام ممجتمع المية ل"تقييم تنفيذ نواتج القمة العال حاداإللكرتوين لالت
  .حادتمنشورات اال مكتبة معلومات: قصص النجاح يفمجتمع المية لسلسلة منشورات تقييم تنفيذ نواتج القمة العال

  ةالثماني عشر  المعلومات جوائز القمة العالمية لمجتمع فئات
خطة  محددة يفال األحد عشرمعلومات مجتمع المية لخطوط عمل القمة العالب عشرة فئة ترتبط مباشرةً  ماينثمسابقة تشمل ال

  .مستدامةتحقيق أهداف التنمية الوالداعمة ل عمل جنيف
مصلحة يف النهوض بتكنولوجيا أصحاب الميع حكومات وجدور ال: 1معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  1)

  معلومات واالتصاالت من أجل التنميةال
  : البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت2معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  2)
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  معرفةمعلومات وال: النفاذ إىل ال3معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  3)
  : بناء القدرات4معلومات جيممجتمع المية لالقمة العالخط عمل   4)
  معلومات واالتصاالت: بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا ال5معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  5)
  : البيئة التمكينية6معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  6)
  حكومة اإللكرتونية: ال7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  7)
  : األعمال التجارية اإللكرتونية7معلومات جيممجتمع الخط عمل القمة العاملية ل  8)
  اإللكرتوينالتعّلم : 7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  9)
  اإللكرتونية : الصحة7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  10)
  : التوظيف اإللكرتوين7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  11)
  : البيئة اإللكرتونية7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  12)
  : الزراعة اإللكرتونية7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  13)
  م اإللكرتوينالعل: 7معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  14)
  محليى المحتو : التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي وال8معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  15)
  : وسائط اإلعالم9معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  16)
  معلوماتمجتمع ال: األبعاد األخالقية ل10معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  17)
  : التعاون الدويل واإلقليمي11معلومات جيممجتمع المية لخط عمل القمة العال  18)

  أهداف التنمية المستدامة
  جميع أشكاله يف كل مكانالقضاء على الفقر ب - 1اهلدف 
  مستدامةمحّسنة وتعزيز الزراعة الالغذائي والتغذية الجوع وتوفري األمن القضاء على ال - 2اهلدف 
 ميع األعمارماط عيش صحية وبالرفاهية يف ججميع بأنمّتع الضمان ت - 3اهلدف 

 حياة للجميعمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الجيد الضمان التعليم ال - 4اهلدف 

 مكني كل النساء والفتياتجنسني وتمساواة بني الحقيق الت - 5اهلدف 

ا بصورة مستدامة مياه وخدمات الصرف الصحي للجميعضمان توافر ال - 6اهلدف   وإدار

 مستدامةموثوقة والحديثة الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الضمان حصول ال - 7اهلدف 

 للجميع منتجة، وتوفري العمل الالئقمستدام، والعمالة الكاملة والوالمطرد والشامل للجميع تعزيز النمو االقتصادي ال - 8اهلدف 

 مستدام، وتشجيع االبتكارحفيز التصنيع الشامل للجميع والحتية قادرة على الصمود، وتإقامة بىن ت - 9اهلدف 

 مساواة داخل البلدان وفيما بينهاحد من انعدام الال - 10اهلدف 

 مستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةوالمدن جعل ال - 11اهلدف 

 ماط استهالك وإنتاج مستدامةضمان وجود أن - 12اهلدف 

 مناخ وآثارهخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري الات - 13اهلدف 

 مستدامةلتحقيق التنمية الحو مستدام موارد البحرية واستخدامها على نمحيطات والبحار والحفظ ال - 14اهلدف 
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حو مستدام، حو مستدام، وإدارة الغابات على نماية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على نح - 15اهلدف 
 وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي األراضيومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

ة مستدامة، وإتاحة إمكانيحقيق التنمية اليهّمش فيها أحد من أجل ت مة المسال جتمعاتالتشجيع على إقامة م - 16اهلدف 
 مستوياتميع الالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على ججميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعّ وصول ال

 مستدامةالتنمية الحقيق تمية من أجل تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العال - 17اهلدف 

، يرجى معلوماتمجتمع المية لجوائز مشاريع القمة العالمسابقات السابقة لخصوص المعلومات بوللحصول على مزيد من ال
 WSIS Project Prizes 2014و WSIS Project Prizes 2013و 2WSIS Project Prizes 201 البوابات اإللكرتونية التفضل بزيارة

 معلومات علىمجتمع المية ليرجى االتصال بفريق تقييم القمة العالو  .WSIS Prizes 2016و Prizes Project WSIS 2015و
  مساعدة. حاجة إىلأو ال أخرى أسئلة وجودعند  prizes@itu.int‐wsis موقعال

___________  


