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  صحفيةنشرة 

الجيل القادم  االتحاد الدولي لالتصاالت يسعى إلى استقطاب
  االجتماعية  المشاريع  أصحاب  من

  فرصة لتقديم أفكارهم إلى رواد الصناعةب الفوزالمحتملين  المبتكرينمن  بإمكان الشباب
  2012 لالتحاد العالمي  تليكوم في

 إلتاحة الشباب المبتكرينبالخاصة  مسابقتهالثانية  للمرةأطلق االتحاد الدولي لالتصاالت  – 2012 مايو 1، جنيف
المعارف،  بادلوت حدثه العالمي الرئيسي للتواصللحضور ألصحاب المشاريع االجتماعية من الشباب الموهوبين فرصة ال

  .واإلرشاد والدعم المستمر بالتمويل الالزمللفوز  وٕاتاحة الفرصة لهم، 2012لالتحاد تليكوم العالمي أال وهو 
إلى ، في العالم سنة 25و 18المبتكرين الشباب المفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخاصة ب المسابقةوتدعو 

ذات  في أرض الواقعالمعلومات واالتصاالت لمواجهة التحديات التنموية قدرة تكنولوجيا  تسخرتقديم مشاريع/مفاهيم 
  ":"الشباب واالبتكار من أجل التنمية في إطار موضوع بأحد المجاالت األساسية الثمانية الصلة

  األمن السيبراني  
  التعليم  
  تمكين المرأة  
  االستدامة البيئية  
  الرعاية الصحية  
  حقوق اإلنسان  
  الشفافية  
  توفير فرص العمل للشباب  

التي  ةالجاري العملياتإلى  التي خضعت لبحث متعمق شيء بدءًا من المفاهيم أي تتألف منبمساهمات  وترحب المسابقة
 مله يكون أن المتوقع األكثر تميزاً  عشر االثني يتم اختيار المتسابقينهذه المساهمات،  خاللومن  .ُتظهر النتائج األولية

 2012  لالتحادبفرصة حضور تليكوم العالمي  ومن ثم يفوزوناألعمال التجارية  والمتوقع لهم النجاح في اجتماعي أكبر أثر
  أكتوبر في دبي والمشاركة فيه.  14-18 ُينظم في الفترةالذي 

مستوى من ال رفيعين ممثليمن دورات إرشادية على أساس فردي مع االستفادة االثني عشر  للمرشحين النهائيينويمكن 
 محفلعلى تطوير مهارات تنظيم المشاريع وفرصة لعرض مفاهيم ومشاريع في  وحلقات تدريبية تركزمختلف القطاعات 

المتاحة  االستفادة من الفرص الغنية يمكنهم أيضاً و . 2012تليكوم العالمي  مندوبي يشمل مؤثرو مركزي أمام جمهور فريد 
األكاديمية  والمؤسسات اتالصناعة والحكوم دوائر وصانعي القرار الرئيسيين من البارزة الشخصياتمع  لتواصلل

  في هذا الحدث. الحاضرينوقادة الفكر أصحاب الرؤى باإلضافة إلى 
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تنظيم المشاريع. ب هم المتعلقةلتحقيق أحالمفرنك سويسري  000 10 قيمتها نقدية على جائزة النهائيونوسيحصل الفائزون 
لمدة الدعم المستمر  الذين سيقدمون لهم المرشدينإلى شبكة  على إمكانية النفاذن و الفائز  ذلك سيحصل وباإلضافة إلى

مع  اإللكترونيموقعنا  في تردكما  عروضهملمبتكرين الشباب وتحديث افي مجتمع  الجزء فعّ  تشكيلإلى وسُيدعون سنة، 
  .بصورة منتظمةعنها تقديم تقرير مرحلي 
في هذه المسابقة تتيح فرصة كبيرة للجيل إن المشاركة لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد حمدون توريه "وقال األمين العام 

كيف  ولتبيانفي هذا الحدث،  عالمي حقاً  محفلفي  هموابتكارات همأفكار  إلظهار أصحاب الرؤى من الشبابالقادم من 
 هو وأردف قائًال "ومما يكتسب أهمية بالغة في هذا السياقأن يغير العالم نحو األفضل."  الرقمي الجديد متفكيرهل يمكن

بناء مجتمع دولي متماسك ألصحاب المشاريع االجتماعية لما بعد الحدث  سيفسح المجالأن برنامج المبتكرين الشباب 
يوية للقضايا ذات األهمية الح المجاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  تقوم على مبادراتعلى  العاملينالموهوبين 

  ."العالم اليوم يواجههااإلنمائية التي 
الخاصة جراءات اإل. وللحصول على مزيد من التفاصيل و 2012يوليو  1والموعد النهائي لتقديم المساهمات األولية هو 

  .competition-innovators-world2012.itu.int/young، يرجى زيارة الموقع: بتقديم الطلبات

  :بالمسؤول التالياالتصال أو  world2012.itu.intزيارة  ، يرجىبشأن الحدث للحصول على مزيد من المعلومات
  أشاريا سانجاي
    لالتصاالت الدولي  االتحاد والمعلومات العامة، العالقات مع وسائل اإلعالمرئيس 
  pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد  عنوان

  6039 730 22 41+ الهاتف:
  www.itu.int/facebook: فيسبوك
  www.itu.int/twitter: تويتر

  هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟  ما
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

تخصيص   عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني 

االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث  السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم
أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن 

  www.itu.int  والتلفزيونية. التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية


