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 المشاريعدعوة إلى تقديم  - 9201 لعام (WSIS)جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات  الموضوع:

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات والدعوة إلى تقديم الثامنة يسعدني اإلعالن عن انطالق المسابقة 
. وجوائز )www.wsis.org/prizes(الموقع اإللكتروني  من خالل 2018نوفمبر  30 موعد أقصاه المشاريع في

على  ،كفائزين ومناصرين ،بالقمةصحاب المصلحة المعنيين أل هي التقدير الدولي المتميز 2019لعام القمة 
القمة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية سيما خطوط عمل  الوالقمة،  جتواهم في دعم تنفيذ نتميّز

 .(SDG) المستدامة

لية فعّالة لتقييم آ نشا إللطلبات أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة  مسابقة جوائز القمة استجابة   استُحدثتوقد 
التنمية  عجلة دفع على (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةر قدرالمشاريع واألنشطة التي تسخّ 

 من أصحاب المصلحة. 000 300يزيد عن  ما إطالقهاالمستدامة. وقد اجتذبت هذه المسابقة منذ 

جتمع القمة العالمية لمنواتج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم المتحدة لتنفيذ وبنا   على نتائج 
 إلى التنسيق الوثيق بين عملية القمة وخطة التنمية المستدامة دعت(، التي A/70/125 المعلومات )القرار

وعرض قصص النجاح في لتمييز ة العالمية الوحيدة جوائز القمة المنصّ  (، تعدA/70/1 )القرار 2030 لعام
 تنفيذ خطوط عمل القمة وأهداف التنمية المستدامة.

تقييم التقدم المحرز بشأن  (ECOSOC)االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة للمجلس  2017/21قرار اليُعيد و
مارسات على أفضل الم بادلتالتأكيد على أهمية  القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتهانواتج تنفيذ  في

تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تساعد على تحقيق أهداف  فيمع االعتراف بالتميّز والصعيد العالمي، 
لقمة ل لجوائز السنويةنيل الترشيح مشاريعهم على  يشجع المجلس جميع أصحاب المصلحة ،العالمية القمة

ويحيط علما  ، )www.wsis.org/stocktaking( القمة نواتجيتجزأ من عملية تقييم تنفيذ  العالمية كجز  ال
 القمة.ذات الصلة بنجاح البالتقرير الخاص بقصص  الوقت ذاته في
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التي  2019 لذا، أدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة إلى المشاركة في مسابقة جوائز القمة لعام
ة منتدى القم فيوالمناصرون  عشر م الفائزون الثمانيةسيُكر  و(. 1 مراحل )انظر الملحق على خمسم تنظ  
سويسرا. وستُعرض المشاريع  ،في جنيف 2019 أبريل 12إلى  8الذي سيُعقد في الفترة من  2019 لعام

 ردستو، 2019 قصص النجاح لعام تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: تقرير الفائزة في
 .2019 عامالقمة لنواتج تقرير تقييم تنفيذ  في في المسابقة جميع أوصاف المشاريع واألنشطة المقدمة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 (األصل عليه توقيع)

 جاو هولين
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 2019مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  :1الملحق 

 المراحل الخمس للمسابقة

)الموعد النهائي للتقديم:  مرحلة التقديم :2018نوفمبر  30 - 2018يوليو  2 المرحلة األولى: 1
 .(جنيف بتوقيت 23:00 الساعة

فريق الخبرا   استعراض :مرحلة الترشيح :2018ديسمبر  21 - 2018 ديسمبر 3 المرحلة الثانية: 2
 .المرشحة بالمشاريع قائمةإعداد ب المرحلةلتنتهي هذه  ،لمشاريع المقدمةل

 23:00)الموعد النهائي لإلدال  بآخر صوت: الساعة  2019فبراير  10 - 2018ديسمبر  21 المرحلة الثالثة: 3
مشاريع من كل فئة بحسب حصولها  خمسةتصويت الجمهور على الخط )تحديد  :بتوقيت جنيف(

 .األصوات( على أعلى عدد من

ع للمشاري التابع لالتحاد فريق الخبرا اختيار  :2019فبراير  15 - 2019 فبراير 11 الرابعة: المرحلة 4
 .الفائزة

حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع  اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثنا  المرحلة الخامسة: 5
 تجنوا"تقييم تنفيذ  منشورال، وإصدار أبريل( 8-12) 2019منتدى القمة لعام  في 2019 المعلومات لعام

لألوصاف  ا  تجميعيتضمن " وهو 2019 القمة العالمية لمجتمع المعلومات: قصص النجاح لعام
 .مشروعا  للمناصرين 72إضافة  إلى ، مشروعا   18التفصيلية للمشاريع الفائزة البالغ عددها 

 المرحلة األولى: مرحلة التقديم

تبدأ المرحلة األولى بدعوة إلى تقديم طلبات المشاركة في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
، 2018نوفمبر  30حتى  2018يوليو  2من . وخالل الفترة www.wsis.org/prizes :التالي الموقع في 9201 لعام

العالمية لمجتمع المعلومات إلى يُدعى جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم المشاريع ذات الصلة بالقمة 
رجى من طلب االشتراك، يُ  يعالَج . ولكي2019 مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

 .www.wsis.org/prizes :التالي الموقع في أصحاب المصلحة استكمال استمارة التقديم المتاحة على الخط

الكيانات التي تمثل الحكومات ، أي المسابقة مفتوح أمام جميع أصحاب المصلحة وباب المشاركة في
واإلقليمية والمجتمع المدني والهيئات األكاديمية. ومسموح لكل كيان  والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية
قواعد تقديم المشاريع رجى من أصحاب المصلحة االطالع على التقدم بمشروع واحد عن كل فئة. ويُ 

 اإللكتروني للمسابقة. الموقع يفومعايير الترشيح 

 فريق الخبراء من جانبالمرحلة الثانية: مرحلة الترشيح. استعراض المشاريع المقدمة 

 من حيث قواعد تقديم المشاريع ومعايير الثانية باستعراض المشاريعأثنا  المرحلة  فريق الخبرا يقوم 
 ة()عشرة مشاريع في كل فئ عن إعداد قائمة بالمشاريع المرشحة عمل فريق الخبرا  وسيُسفر. الترشيح

واتج نمجال تنفيذ  يعملون فيمهنيين . وسيتألف فريق الخبرا  من 2018ديسمبر  21 فيعلى الجمهور  تُعلَن
 ستئناف.لال غير قابلةوقرارات فريق الخبرا  نهائية  القمة.

ع المعلومات العالمية لمجتمالقمة نواتج وستكون جميع المشاريع المرشحة أيضا  جز ا  من تقرير تقييم تنفيذ 
 .ادمنشورات االتح مكتبة في القمةنواتج تنفيذ  سلسلة تقارير تقييماالطالع على  رجى. يُ 9201 لعام

 المرحلة الثالثة: تصويت الجمهور على الخط

مسابقة جوائز القمة  يشارك جميع أصحاب المصلحة فيتوفر المرحلة الثالثة آلية على الخط لكي 
ديسمبر  21 فين قائمة المشاريع المرشحة على الجمهور . وستعلَ 2019 العالمية لمجتمع المعلومات لعام

ر الختيا متهاصوأة إلى المشاركة واإلدال  بالقمالمعنيين بوسيُدعى مجتمع أصحاب المصلحة  2018
 .www.wsis.org/prizes :التالي الموقع فيفئة  18مشروع من كل فئة من الفئات البالغ عددها 

بالتوقيت  23:00)الموعد النهائي لإلدال  بآخر صوت: الساعة  2019 فبراير 10والموعد النهائي للتصويت 
خمسة مشاريع حصوال  على أعلى (. وستنتهي عملية التصويت بتحديد لوسط أوروبا القياسي
. ما  التزاما  صار االلتزام بقواعد التصويت وينبغيلقمة. المعنيين باأصوات أصحاب المصلحة إعجاب/

 .www.wsis.org/prizes :التاليفي الموقع  وسيُتاح االطالع عليها
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 المرحلة الرابعة: اختيار المشاريع الفائزة

ألعلى  متعمقا   تحليال  ( 2019 فبراير 15 - 2019 فبراير 11يُجري فريق الخبرا  أثنا  المرحلة الرابعة )س
 هنطاقمراعيا   وعا  واحدا  فائزا  من كل فئةمشاريع حصوال  على األصوات من كل فئة ويختار مشرخمسة 

قائمة  دادعن إع عمل فريق الخبرا  وسيُسفرالتنمية المستدامة.  قمة وإسهامه فيالنواتج تنفيذ  وأثره في
. 2019 أثنا  منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام إالتُعلن على الجمهور  لنبالمشاريع الفائزة، 

اريع االتصال بجهات االتصال الخاصة بالمش غير قابلة لالستئناف. وسيجريوقرارات فريق الخبرا  نهائية 
 .2019 مارس 18 موعد أقصاه فيالفائزة 

المرحلة الخامسة: اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء حفل توزيع جوائز القمة العالمية 
 2019منتدى القمة لعام  في 2019 المعلومات لعام لمجتمع

شاريع الفائزة للجمهور أثنا  حفل توزيع الجوائز الذي المرحلة الخامسة اإلعالن رسميا  عن الم في سيجري
. وستشكل األوصاف (2019 أبريل 8-12) 2019منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام سيعقد أثنا  

يذ نواتج القمة "تقييم تنفالصادر بعنوان  اإللكتروني لالتحاد التفصيلية للمشاريع الفائزة أساس المنشور
تقييم تنفيذ "االطالع على سلسلة منشورات  رجىيُ )" 2019 لمجتمع المعلومات: قصص النجاح لعامالعالمية 

 .(منشورات االتحاد مكتبةفي  "نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: قصص النجاح

جى رالمسابقات السابقة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يُ  عنوللحصول على مزيد من المعلومات 
أي أسئلة أخرى أو لطلب المساعدة،  ولتوجيه. www.wsis.org/prizes البوابة اإللكترونية التفضل بزيارة

 .prizes@itu.int-wsis التالي:في الموقع لمعلومات العالمية لمجتمع ا بالفريق المعني بالقمةرجى االتصال يُ 

___________ 
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