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 المشاريع : دعوة إلى تقديم 2023 لعام (WSIS)جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات  الموضوع: 

 حضرات السادة والسيدات،

 تحية طيبة وبعد،

المسابقة   انطالق  اإلعالن عن  المشاريع   ة عشر   الثانية يسعدني  تقديم  إلى  والدعوة  المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة  لجوائز 

التقدير    2023 . وتمثل جوائز القمة لعام)www.wsis.org/prizes(من خالل الموقع اإللكتروني    2022  ديسمبر  7 موعد أقصاه  في 

الدولي المتميز ألصحاب المصلحة المعنيين بالقمة، كفائزين ومناصرين، على تمّيزهم في دعم تنفيذ نواتج القمة، وخطوط عمل  

 .(SDG) تحقيق أهداف التنمية المستدامةو القمة  

آلية فّعالة لتقييم المشاريع  وقد اسُتحدثت مسابقة جوائز القمة استجابًة لطلبات أصحاب المصلحة المعنيين بالقمة إلنشاء 

لدفع عجلة التنمية المستدامة. وقد اجتذبت هذه المسابقة   (ICT) واألنشطة التي تسّخر قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 أصحاب المصلحة.  من  ماليين منذ إطالقها 

  (، A/70/125 القرار وطبقاً لنتائج االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم المتحدة لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ) 

جوائز القمة المنصة   (، تعد A/70/1 القرار )   2030 لعام   مة وخطة التنمية المستدامة إلى التنسيق الوثيق بين عملية الق   التي دعت 

 المستدامة. العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط عمل القمة وأهداف التنمية  

المتحدة    15/2202القرار  ويعيد   االقتصادي واالجتماعي لألمم  "  (ECOSOC)للمجلس  المحرز في  بشأن  التقدم  تنفيذ  تقييم 

، التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، ويشجع ها"نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعت

للقمة تقييم  اليتجزأ من عملية   لقمة العالمية كجزء الل لجوائز السنوية  ترشيح مشاريعهم لنيل ا على    جميع أصحاب المصلحة

 . )ktakingwww.wsis.org/stoc(العالمية 

ً   18البالغ عددهم    الفائزون مارس(  17-13)  2023 في منتدى القمة لعاموسُيكرَّم   ً   72البالغ عددهم    والمناصرون  فائزا . مناصرا

وسترد    ،2023 العالمية لمجتمع المعلومات: قصص النجاح لعام  تقييم تنفيذ نواتج القمةوسُتعرض المشاريع الفائزة في منشور  

في  المقدمة  واألنشطة  المشاريع  أوصاف  لعام المسابقة في  جميع  القمة  نواتج  تنفيذ  تقييم  أدعو جميع أصحاب  2023 تقرير   .

في  المشاركة  إلى  لعام المصلحة  القمة  جوائز  خمس  2023 مسابقة  على  م  تنظَّ الملحق التي  )انظر  للقواعد 1 مراحل  طبقاً   ،)

 (. 2الصلة )انظر الملحق  والشروط ذات

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

  جاو  هولين 
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 2023مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام   : 1الملحق 

 المراحل الخمس للمسابقة 

 مرحلة التقديم :  المرحلة األولى 1

 ( بتوقيت جنيف 23:00)الموعد النهائي للتقديم: الساعة  2022  ديسمبر 7 - 2022سبتمبر  7 

المرشحة،   المشاريع المقدمة، بحيث تنتهي هذه المرحلة بإعداد قائمة بالمشاريع   مرحلة الترشيح. استعراض :  الثانية  المرحلة  2

 . (18)لكل فئة من خطوط عمل القمة    (20)مشروعاً، عشرون مشروعاً    360البالغ عددها  

 )يتم ترشيح عشرين مشروعاً لكل فئة( 2022 ديسمبر 13-23 

)تحديد خمسة مشاريع من كل فئة بحسب حصولها على أعلى عدد    عبر اإلنترنت: تصويت الجمهور  المرحلة الثالثة 3

 . األصوات(  من 

 ( بتوقيت جنيف 23:00)الموعد النهائي لإلدالء بآخر صوت: الساعة  2023 يناير 25 - 2022ديسمبر  25 

 . هذه المرحلة بإعداد قائمة بها(  بحيث تنتهي،  الفائزة   باختيار المشاريع  لالتحاد  التابع  فريق الخبراء  قيام:  المرحلة الرابعة 4

 2023 فبراير 10 - يناير 25 

الخامسة  5 المعلومات لعام : اإلعالن عن الفائزين  المرحلة  القمة العالمية لمجتمع  أثناء حفل توزيع جوائز    3202 للجمهور 

وإصدار المنشور "تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات:  ،  مارس(   13-17)   2023لعام  منتدى القمة   في 

 . بالجوائز   وهو تجميع لألوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة   " 2023 قصص النجاح لعام 

 المرحلة األولى: مرحلة التقديم

 الموقع  في   2023 تبدأ المرحلة األولى بدعوة إلى تقديم طلبات المشاركة في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

اwww.wsis.org/prizes التالي: جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم    ، ُيدعى2022  ديسمبر  7سبتمبر إلى    7من  لفترة  . وخالل 

. 2023 العالمية لمجتمع المعلومات إلى مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعامالمشاريع ذات الصلة بالقمة  

طلب يولك التالي المشاركة  يعالَج  الموقع  في  التقديم  استمارة  استكمال  المصلحة  أصحاب  من  ُيرجى  اإلنترنت  ،  :  على 

www.wsis.org/prizes . 

في  المشاركة  المصلحة وباب  أصحاب  جميع  أمام  مفتوح  أي  المسابقة  الخاص ،  والقطاع  الحكومات  تمثل  التي  الكيانات 

مشروع واحد عن  أكثر من  التقدم ببلكل كيان    وال ُيسمحوالمؤسسات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني والهيئات األكاديمية.  

وني لجوائز القمة.  الموقع اإللكتر  في   قواعد تقديم المشاريع ومعايير الترشيح كل فئة. وُيرجى من أصحاب المصلحة االطالع على  

المعنيين   أنها   بالقمةويشجع جميع أصحاب المصلحة  المعلومات واالتصاالت يرون  على تقديم مشاريع في مجال تكنولوجيا 

 تستحق التكريم والتشجيع وال يشترط أن تكون مملوكة لهم. 

 المرحلة الثانية: مرحلة الترشيح. استعراض المشاريع المقدمة من جانب فريق الخبراء 

 وسُتسفر هذه المرحلة .  قواعد تقديم المشاريع ومعايير الترشيح  استناداً إلى   المشاريع  استعراضيجري    ،الثانيةالمرحلة    وأثناء

. ويتألف فريق 2022  ديسمبر  25ُتعلَن على الجمهور في    )عشرون مشروعاً عن كل فئة(  عن إعداد قائمة بالمشاريع المرشحة

 القمة. وقرارات فريق الخبراء نهائية غير قابلة لالستئناف. نواتج مجال تنفيذ  الخبراء من مهنيين يعملون في 

   عبر اإلنترنتالمرحلة الثالثة: مرحلة تصويت الجمهور 

العالمية لمجتمع المعلومات  مسابقة جوائز القمة   لكي يشارك جميع أصحاب المصلحة في   عبر اإلنترنتتوفر المرحلة الثالثة آلية  

في  2023 لعام الجمهور  على  المرشحة  المشاريع  قائمة  وستعلَن  المصلحة   2022  ديسمبر  25.  أصحاب  مجتمع  وسُيدعى 

 . www.wsis.org/prizes الموقع التالي: في  متهاصوأالقمة إلى المشاركة واإلدالء بالمعنيين بالمتعددين 

النهائي للتصويت   النهائي لإلدالء بآخر صوت: الساعة    2023  يناير  25والموعد  (.  بتوقيت وسط أوروبا الصيفي  23:00)الموعد 

ويحث لقمة.  المعنيين باأعلى خمسة مشاريع حصوالً على إعجاب/أصوات أصحاب المصلحة  وستنتهي عملية التصويت بتحديد  

والبيئية.  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  مراعاة  مع  والتصويت  بعناية  كاملة  قراءة  المشاريع  أوصاف  قراءة  على  المصوتون 

 . www.wsis.org/prizesفي الموقع التالي:  عبر اإلنترنتا االلتزام بقواعد التصويت التزاماً صارماً. وسُيتاح االطالع عليه وينبغي

http://www.wsis.org/prizes
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 المرحلة الرابعة: اختيار المشاريع الفائزة 

الرابعة ) أثناء المرحلة  مشاريع حصوالً على    خمسة( تحليالً متعمقاً ألعلى  2023  فبراير  10  –  يناير   25سُيجري فريق الخبراء 

في  وأثره  نطاقه  مراعياً  فئة  كل  من  فائزاً  واحداً  مشروعاً  ويختار  فئة  كل  من  في  األصوات  وإسهامه  القمة  نواتج  التنمية  تنفيذ 

مشروعاً، لن ُتعلن على الجمهور  عددها ثمانية عشر  إعداد قائمة بالمشاريع الفائزة البالغعن  وسُتسفر هذه المرحلةالمستدامة. 

غير قابلة لالستئناف. وسيجري  و. وقرارات فريق الخبراء نهائية  2023 العالمية لمجتمع المعلومات لعام   أثناء منتدى القمةإال

وُيرجى العلم بأن الكيانات صاحبة المشاريع الفائزة    .مباشرًة بعد اختيارها  الفائزة   االتصال بجهات االتصال الخاصة بالمشاريع

. وسيتم اإلعالن  اسم "المناصرون"  في كل فئةن"، بينما سيطلق على أصحاب المشاريع األربعة التالية  سيطلق عليها اسم "الفائزو 

 . 2023عن الفائزين والمناصرين على السواء وتقديمهم كمناصرين حتى موعد إعالن الفائزين خالل حفل توزيع جوائز القمة لعام  

أثناء للجمهور  الفائزين  عن  اإلعالن  الخامسة:  لمجتمع  المرحلة  العالمية  القمة  جوائز  توزيع  لعام حفل   2023 المعلومات 

 2023منتدى القمة لعام  في 

في  عن   سيجري  رسمياً  اإلعالن  الخامسة  الفائزة المرحلة  أثناء   المشاريع  سيعقد  الذي  الجوائز  توزيع  حفل  أثناء  للجمهور 

لعام   منتدى  المعلومات  لمجتمع  العالمية  المنشور 2023القمة  أساس  الفائزة  للمشاريع  التفصيلية  األوصاف  وستشكل   .  

االطالع   " )ُيرجى 2023 الصادر بعنوان "تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: قصص النجاح لعام   اإللكتروني لالتحاد 

 . منشورات االتحاد   مكتبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات: قصص النجاح" في    على سلسلة منشورات "تقييم تنفيذ نواتج 

زيارة  ُيرجى  المعلومات،  لمجتمع  العالمية  القمة  لجوائز  السابقة  المسابقات  المعلومات عن  مزيد من  البوابة  وللحصول على 

ُيرجى االتصال بفريق القمة العالمية لمجتمع    أي أسئلة أخرى أو لطلب المساعدة،  ولتوجيه. www.wsis.org/prizes اإللكترونية

 . prizes@itu.int-wsis :بتوجيه رسالة إلى العنوانالمعلومات 
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 : القواعد والشروط الخاصة بجوائز  2الملحق 

 2023القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 

 والشروط القواعد  

 )مراحل التقديم والترشيح والتصويت(

 معايير مرحلة التقديم 

 يجب تقديم جميع المشاريع من خالل االستبيان اإللكتروني.  1

 طالب تقديم، يتم اختيار فئة واحدة فقط من بين الفئات الثماني عشرة.  إلى كلبالنسبة  2

 ال يجوز تقديم نفس المشروع مرتين.  3

نموذج التقديم. ولن تقبل استمارات    بنَسقينبغي استكمال جميع التفاصيل المطلوبة في االستبيان بدقة مع االلتزام   4

 االستبيان.  دنى من الكلمات المطلوبة كما هو محدد في التقديم غير المكتملة. وينبغي االلتزام بالعدد األ

ينبغي لجميع المشاريع المقدمة إلى هذه المسابقة أن تغطي عمالً مكتمالً أو في نهاية مرحلة رئيسية لتقديم شواهد  5

 والبيئية.والثقافية بالنتائج وآثاره االجتماعية واالقتصادية 

للمشروع   6 القصير  الوصف  وكلمة    150يتطلب  أدنى  هي    200كحٍد  المعلومات  هذه  وستكون  أقصى  كحد  كلمة 

القصير  الوصف  ترتيب  ُيرجى  اإللكتروني.  التصويت  أجل  من  الجمهور  على  ستعرض  التي  الحاسمة  المعلومات 

للمشروع بشكٍل بّناء بحيث يعكس المعلومات الهامة والواضحة والجذابة للمصوتين، مع تسليط الضوء على مكون  

 لمعلومات واالتصاالت وأثره. تكنولوجيا ا

 إضافًة إلى الوصف القصير للمشروع، يطلب نموذج التقديم المعلومات التالية أيضاً في إطارات منفصلة:  7

التنمية   • أهداف  من  هدف  وكل  القمة  عمل  خط  بين  المشروع  يحققها  التي  الروابط  على  أمثلة  تقديم 

 يساعد المشروع على تحقيقه. (SDG)المستدامة 

 والبيئية النوعية والكمية للمشروع. والثقافية وصف اآلثار االقتصادية واالجتماعية  •

كات. تسليط الضوء على أنشطة المشروع في مجال  •  الشرا

 والرؤى المستقبلية للمشروع.  تحديد التحديات الرئيسية •

 قبل استمارات التقديم المتأخرة. ينبغي االلتزام بدقة بالموعد النهائي لتقديم المشاريع. ولن تُ  8

 ينبغي تقديم المشروع باللغة اإلنكليزية فقط.  9

 ة المشاركة في هذه المسابقة.ال يجوز للمشاريع الفائزة في مسابقات سابقة لجوائز القم 10

 معايير مرحلة الترشيح

ينبغي االمتثال في عملية التقديم لقواعد تقديم المشروع. وينبغي أن تجيب المعلومات المطلوبة في النموذج على   1

ه جميع األسئلة وأن تقدم معلومات تفصيلية عن األهداف والجدول الزمني والقيمة المضافة للمشروع وأهميته ونتائج

 والتحديات الخاصة به. وينبغي االلتزام بالعدد األدنى للكلمات المطلوبة كما هو محدد في االستبيان.

 . بالنسبة إلى خط العمل ذي الصلة للقمة المشار إليه في خطة عمل جنيف ينبغي إبراز أهمية المشروع 2

 ينبغي أن يبين وصف المشروع بوضوح ما يلي:  3

 الناتج النتائج المحققة واألثر  •

 تمكين المجتمع •

 التنمية المستدامة  إلى أهدافاألهمية بالنسبة  •

 القدرة على استنساخ النموذج  •
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 استدامة المشروع  •

كات  •  تطوير الشرا

 النهوض بقيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في المجتمع  •

 معايير مرحلة التصويت 

على ما ستحظى به المشاريع من تقييم/تصويت من أصحاب    بناءً   األعلى،  اتذات األصو  المشاريع الخمسةيتم اختيار   1

العالمية  المعنيين المصلحة   للقمة  اإللكترونية  الشبكة  يمثلون  الذين  المعلومات  لمجتمع  العالمية  وُيدعى   .بالقمة 

 التصويت لمشاريع في جميع الفئات الثماني عشرة. /التقييمأصحاب المصلحة إلى 

وز فقط لألعضاء المسجلين في منصة تقييم تنفيذ نواتج القمة ذوي المعلومات المطلوبة الكاملة بالتصويت/التقييم  يج  2

المستعمل   وبيانات  والبلد  والنوع  االسم  للمنظمة:  التفصيلية  البيانات  المعلومات  تتضمن  أن  وينبغي  للمشاريع. 

 المستعمل والبريد اإللكتروني(.  )اسم 

 األصوات/التقييمات الخاصة بجميع أصحاب المصلحة المسجلين بالتساوي. تحسب  3

 يجوز لكل صاحب مصلحة مسجل التصويت/التقييم لمشروع واحد فقط من كل فئة.  4

 يشجَّع المصوتون ولكن ليس بصورة ملزمة على التصويت لمشروع واحد من كل فئة.  5

 طورات نتائج التصويت في نهاية كل أسبوع في مرحلة التصويت.ستخطر جهات االتصال الخاصة بالمشاريع المقدمة بت 6

تحتفظ عملية تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بحقوق استخدام البيانات التفصيلية للكيان )المنظمة(   7

 المقدمة من أصحاب المصلحة. 
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