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 م1122يونيو  21 – 21مجتمع المعلومات في لمنتدى القمة العالمية 

 لألمم العامة الجمعية ووافقت ،م0222عام  أوائل في" المعلومات مجتمع" مفهوم تطور
 العالم أن على ،الدولي لالتصاالت االتحاد اقتراح على بناء   الوقت، ذلك في المتحدة

ولتحقيق  .حقا شامال   المعلومات مجتمع هذا جعل كيفيةبحاجة إلى العمل معا  ومناقشة 
 م0222 عامي في عقدتمجتمع المعلومات. لهذا الغرض ولدت القمة العالمية 

، المدني المجتمع ومنظمات الخاصة والشركات الحكومات، حضرتهام، و 0222و
 مجتمع تطورتسريع ل هامة اقتراحات المعلومات مجتمعل العالمية القمة قدمت

وأنها  .العمل خطوط تسمى االقتراحات هذه وكانت .الرقمية الفجوة وسد المعلومات
تناولت المجاالت مثل الحصول على المعلومات وبناء القدرات واألمن والثقة في 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنوع الثقافي. ومن أجل تنفيذ هذه خطوط 

 العالمية القمة منتدى جاءالمعلومات، العمل والنتائج االخرى للقمة العالمية لمجتمع 
 تنظيمه في ويشترك م0222 عام منذ جنيف في المنتدى وعقد. المعلومات لمجتمع
 األمم وبرنامجوالثقافة  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمةو  لالتصاالت الدولي االتحاد
 كيانات من العديد عم بالتعاون ،والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمرو  اإلنمائي المتحدة
 تكنولوجيا" المجتمع هذا يجتمع عام، كل كامل أسبوع لمدة .األخرى المتحدة األمم

 طريقه في العالم تقدم كيفية في للنظر معا  " التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات
 .به القياميستوجب  وما المستدامة، التنمية إلى
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 المصلحة ألصحاب سنوي عالمي منبر وماتالمعل لمجتمع العالمية القمة منتدىهكذا و 
 المعلومات لمجتمع العالمية القمة عمل خطوط تنفيذ تسهيل الرئيسي هدفهو  المتعددين

 المعرفة خلقو  المعلومات لتبادل فرصة المنتدى ويتيح. المستدامة التنمية عجلة لدفع
، مع األخذ تالشراكا وتعزيز الناشئة االتجاهات تحديد ، عندالممارسات أفضل وتبادل

 العامة الجمعية قرار أعقاب وفي. المتطورة والمعارف المعلومات جمعيات في االعتبار
 القمة عملية بين التوافق الوثيق إلى يدعو الذي A/70/125رقم  المتحدة لألمم

 القمة منتدى عقد باإلضافة إلى المستدامة، التنمية وأهداف المعلومات لمجتمع العالمية
 لعام المعلومات لمجتمع العالمية القمة منتدى عقد ،ا  سنوي المعلومات معلمجت العالمية
 الدولي لالتصاالت التحادبالمقر الرئيسي ل يونيو 01 - 00 في الفترة من  0202

 0202 لعام المعلومات لمجتمع العالمية القمة لمنتدى العام الموضوع وكان جنيف،ب
 من والمعرفة المعلومات جمعيات: وماتالمعل لمجتمع العالمية القمة عمل خطوط" هو
 ."المستدامة التنمية أهداف أجل

 العالمية القمة في المصلحة أصحاب من 0222 من أكثر العام هذا المنتدى استقطبو 
 شارك حين في بعد عن اآلالف وتابع. بلدا   022 من أكثر منوهم  المعلومات لمجتمع
 رفيع ممثل 222 من أكثر المنتدى شرفو . بعد عن التدخل طريق عن 222 من أكثر

 المعلومات، لمجتمع العالمية القمة في األوسع المصلحة أصحاب مجتمع من المستوى
 تنفيذيينال مديرينالو  سفراءالعديد من الو  الوزير ونائب وزيرا   52 من أكثر شارك حيث
 .المنتدى برنامج في حماسكل الب المدني المجتمع من وقادة

 فيلبرت جان السيدسعادة  0202 لعام المعلومات لمجتمع العالمية القمة منتدى وترأس
 ا  دور لعب  الذي ،الرواندي واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا الشباب وزير يمانا،جنينس
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 أعمال جدول تصميم تم. المنتدى لنتائج المستوى الرفيع التوجيه توفير في ا  رئيسي
 أصحاب مع بالتعاون 0202 لعام لوماتالمع لمجتمع العالمية القمة منتدى وبرنامج
 المشاورات عملية خالل وردت التي الرسمية التقارير أساس على المتعددين المصلحة
 لمجتمع العالمية القمة منتدى شكل من واالبتكارات المواضيعية الجوانب بشأن المفتوحة

 يعجم م0201 سبتمبر في بدأت التي العملية هذهشملت و . 0202 لعام المعلومات
 المدني والمجتمع الحكومات) المعلومات لمجتمع العالمية القمة في المصلحة أصحاب
 .(الدولية والمنظمات األكاديمية واألوساط الخاص القطاع وكيانات

 مثلالموضوعات  على تركزت األسبوع، مدار علىة جلس 022أكثرمن  وعقدت
 ،واألمن ،والثقافية االجتماعية ياوالقضا ،االقتصادية والقضايا ،التحتية والبنية ،التنمية
 إطالق ،الدورة لهذه البارزة اإلنجازات بين من وكان. القانونية والقضايا اإلنسان وحقوق

 االتحاد وضعها التي ،"االبتكار في الرقمية الفجوة سد" بعنوان جديدةال دواتاأل مجموعة
 من ومجموعة ي،رقم يابتكار  إطار تطويرفي  البلدان لمساعدة الدولي لالتصاالت

طالق الوطني؛ االبتكار تعزز التي والمشاريع السياسات  الرقمية المهارات" حملة وا 
 لالتصاالت الدولي واالتحاد الدولية العمل منظمة جانب من" الالئقة الوظائف لحملة
طالق ؛م0222 عام بحلول العالمي الصعيد على شاب ماليين 2 تدريببغية   وا 
 بيانات ونوعية توافر زيادة أجل من اإللكترونية النفايات ءاتإلحصا العالمية الشراكة
طالق اإللكترونية؛ النفايات  المعلومات لتكنولوجيا العالمية التنظيمية وجهة النظر" وا 

 اتجاهات تتبع التي التقارير من سنوية سلسلة أول وهي ،"0202 لعام واالتصاالت
 على وآثارها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في التنظيمية واالتجاهات السوق
 .االقتصاد قطاعات مختلف


