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إىل جميع أصحاب المصلحة المعنيني بالقمة العالمية
لمجتمع المعلومات:
 الحكومات المنظمات الدولية المجتمع املدين القطاع الخاص اهليئات األكاديمية2015

حضرات السادة والسيدات،
تحية طيبة وبعد،
يسرين اإلعالن عن انطالق مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  . 2015وكما تعلمون،
ّ
تُع ّد جوائز مشاريع القمة العال مية لمجتمع ال معلومات اعرتافاً فريداً بالتميّز يف م جال تنفيذ نواتج هذه القمة.

ويف القرار " 2014/27تقييم التقدم المحرز يف تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها" ،يعيد المجلس
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ) (ECOSOCالتأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات على الصعيد العالمي،
ومع االعرتاف بالتميّز يف تنفيذ المشاريع والمبادرات اليت تساعد على تحقيق أهداف القمة ،يشجع المجلس جميع أصحاب
ال مصلحة على ترشيح مشاريعهم للمشاركة يف مسابقة الجوائز السنوية لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات كجزء
ال يتجزأ من عملية تقييم تنفيذ نواتج القمة مع اإلحاطة بالتقرير بشأن قصص النجاح المتعلقة بالقمة.
وتُنظم مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  2015على خمس مراحل تجري يف الفرتة من
 15ديسمرب  2014إىل  1مايو  .2015وسيتم االحتفاء بالفائزين ب جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات البالغ
معلومات لعام 2015
عددهم  18فائزاً وتكريمهم ومنحهم الجوائز يف حفل توزيع جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع ال
أثناء منتدى القمة لعام  29-25( 2015مايو  )2015يف جنيف ،سويسرا.
وتُوفر مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  (www.wsis.org/prizes) 2015منصة لتحديد وعرض
قصص النجاح والنماذج اليت يمكن استنساخها بسهولة؛ وتمكني المجتمعات على الصعيد المحلي؛ وإتاحة الفرصة للجميع
للمشاركة يف المسابقة ،واالعرتاف بوجه خاص بالجهود اليت يبذهلا أصحاب المصلحة مع ما توفره من قيمة مضافة للمجتمع
والتزام بتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
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وترد يف الملحق  :1مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام  2015معلومات مستفيضة عن املسابقة.
وأُشجع جميع أصحاب المصلحة على تقديم وصف لمشاريعهم يف موعد أقصاه  10فرباير .2015
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.
[األصل عليه توقيع]

الدكتور حمدون إ .توريه
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الملحـق

1

مسابقة جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام

2015

تشمل المسابقة  18فئة ترتبط مباشرةً خبطوط عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات احملددة يف خطة عمل جنيف.

وترد فيما يلي فئات املسابقة:
دور السلطات احلكومية العامة ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
(1
التنمية؛
البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت؛
(2
النفاذ إىل املعلومات واملعرفة؛
(3
بناء القدرات؛
(4
بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
(5
البيئة التمكينية؛
(6
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -احلكومة اإللكرتونية؛
(7
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -األعمال التجارية اإللكرتونية؛
(8
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -التعلم اإللكرتوين؛
(9
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -الصحة اإللكرتونية؛
(10
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -التوظيف اإللكرتوين؛
(11
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -البيئة اإللكرتونية؛
(12
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -الزراعة اإللكرتونية؛
(13
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -العلوم اإللكرتونية؛
(14
التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي؛
(15
وسائط اإلعالم؛
(16
األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات؛
(17
التعاون الدويل واإلقليمي.
(18

تنظيم المسابقة على خمس مراحل:
(1

المرحلة األوىل :مرحلة التقدمي
 15ديسمرب  10 - 2014فرباير ( 2015املوعد النهائي آلخر تقدمي :الساعة  23:00بتوقيت جنيف)

(2

المرحلة الثانية :مرحلة الرتشيح .مراجعة املشاريع املقدمة بواسطة فريق اخلرباء تنتهي بقائمة باملشاريع املرشحة
 10فرباير  10 -مارس

(3

2015

المرحلة الثالثة :تصويت اجلمهور على اخلط (حتديد ثالثة مشاريع من كل فئة حبسب حصوهلا على أعلى عدد من
األصوات)
 10مارس  1 -مايو ( 2015املوعد النهائي لإلدالء بآخر صوت :الساعة  23:00بتوقيت جنيف)
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(4

المرحلة الرابعة :اختيار فريق اخلرباء للمشاريع الفائزة ينتهي بقائمة املشاريع الفائزة
 2مايو  5 -مايو

(5

1

2015

المرحلة اخلامسة :اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء حفل توزيع جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام  2015يف منتدى القمة لعام  ،2015املقرر عقده يف الفرتة  29-25مايو  ،2015وإصدار املنشور "تقييم تنفيذ نواتج
القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح لعام  "2015وهو عبارة عن جتميع لألوصاف التفصيلية للمشاريع
الفائزة البالغ عددها  18مشروعاً.

المرحلة األولى :مرحلة التقديم

تبدأ املرحلة األوىل بدعوة إىل تقدمي طلبات املشاركة يف مسابقة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  2015على
املوقع  .www.wsis.org/prizesوخالل الفرتة من  15ديسمرب  2014حىت  10فبراير  ،2015يُدعى مجيع أصحاب املصلحة إىل
تقدمي املشاريع ذات الصلة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات إىل مسابقة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام .2015
ولكي يعاجل طلب االشرتاك ،يرجى من أصحاب املصلحة استكمال استمارة التقدمي املتاحة على اخلط واليت تتضمن جزأين:

اجلزء األول :ملخص تنفيذي ( 100كلمة)
اجلزء الثاين :معلومات املشروع ( 2000-1500كلمة مع صورة فوتوغرافية)
وتتاح النماذج املعيارية على

www.wsis.org/prizes

وباب املشاركة يف املسابقة مفتوح أمام مجيع أصحاب املصلحة والكيانات اليت متثل احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات
الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين واهليئات األكادميية .ومسموح لكل كيان التقدم مبشروع واحد عن كل فئة .ويرجى من أصحاب
املصلحة االطالع على قواعد تقدمي املشروع ومعايري الرتشيح على .www.wsis.org/prizes
2

المرحلة الثانية :مرحلة الترشيح .مراجعة المشاريع المقدمة بواسطة فريق الخبراء

يقوم فريق اخلرباء أثناء املرحلة الثانية مبراجعة املشاريع من حيث قواعد تقدمي املشروع ومعايري الرتشيح .وسيكون ناتج عمل فريق
اخلرباء قائمة باملشاريع املرشحة تعلن على اجلمهور يوم  10مارس  .2015وسيتألف فريق اخلرباء من أساتذة يعملون يف جمال تنفيذ
نواتج القمة .وقرارات فريق اخلرباء هنائية بدون استئناف.
وستكون مجيع املشاريع املرشحة أيضاً جزءاً من تقرير تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  .2015يرجى
االطالع على الطبعة السابقة من التقرير على .http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.aspx
3

المرحلة الثالثة :مرحلة تصويت الجمهور على الخط

توفر املرحلة الثالثة آلية على اخلط لكي يشارك مجيع أصحاب املصلحة يف مسابقة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام  .2015وستعلن قائمة املشاريع املرشحة على اجلمهور يوم  10مارس  2015وسيُدعى جمتمع أصحاب املصلحة املتعددين
يف القمة إىل املشاركة واإلدالء بأصواهتم الختيار مشروع من كل فئة من الفئات البالغ عددها  18فئة على
املوقع .www.wsis.org/prizes
واملوعد النهائي لالنتهاء من التصويت  1مايو ( 2015املوعد النهائي لإلدالء بآخر صوت :الساعة  23:00بتوقيت جنيف).
وستنتهي عملية التصويت بتحديد أعلى ثالثة مشاريع حصوالً على اإلعجاب/األصوات اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة يف القمة
الذين ميثلون شبكة القمة على اخلط .وينبغي االلتزام تماماً بقواعد التصويت .وستكون متاحة على الخط
على .www.wsis.org/prizes
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4

المرحلة الرابعة :اختيار المشاريع الفائزة

يُجري فريق اخلرباء أثناء املرحلة الرابعة ( 5-2مايو  )2015دراسة متعمقة ألعلى ثالثة مشاريع حصوالً على األصوات من كل فئة
وخيتار مشروعاً واحداً فائزاً من كل فئة ،حبيث يراعى حجم املشروع وأثره يف تنفيذ نواتج القمة وإسهامه يف التنمية املستدامة.
وسيكون نتاج عمل فريق اخلرباء قائمة باملشاريع الفائزة ،لن تُعلن على اجلمهور إال أثناء منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات
لعام  .2015وقرارات فريق اخلرباء هنائية بدون استئناف .وسيتم االتصال جبهات االتصال اخلاصة باملشاريع الفائزة يوم  8مايو 2015
على أقصى تقدير.
5

المرحلة الخامسة :اإلعالن عن الفائزين للجمهور أثناء حفل توزيع جوائز مشاريع القمة
العالمية لمجتمع المعلومات لعام  2015في منتدى القمة لعام 2015

سيتم يف املرحلة الرابعة حتديد قائمة بأكثر املشاريع حصوالً على اإلعجاب/األصوات والبالغ عددها  18مشروعاً وخالل املرحلة
اخلامسة ،سيتم اإلعالن رمسياً عن املشاريع الفائزة للجمهور أثناء حفل توزيع اجلوائز الذي سيعقد أثناء منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات لعام  29-25( 2015مايو  .)2015وستشكل األوصاف التفصيلية للمشاريع الفائزة على أساس املنشور
"تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات :قصص النجاح لعام  ."2015وستعرض قصص النجاح أمثلة ملشروعات
يف جمال تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،مع الرتكيز على إجنازات أصحاب املصلحة يف مسعاهم حنو حتقيق أهداف
القمة ونقل اخلربات واملعارف على الصعيد العاملي وكذلك يف نشر قيم القمة العاملية جملتمع املعلومات مع تعزيزها.
وإىل جانب ما سبق ،يرجى عدم الرتدد يف االتصال بفريق تقييم تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات على
املوقع  wsis-prizes@itu.intعند احلاجة إىل تقدمي أسئلة أو احلاجة إىل أي مساعدة.
وللحصول على مزيد من املعلومات خبصوص املسابقات السابقة جلوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات ،يرجى التفضل
بزيارة البوابات اإللكرتونية  WSIS Project Prizes 2012و WSIS Project Prizes 2013و.WSIS Project Prizes 2014
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