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 نشرة صحفية

  التحدي الثانيطلق تتليكوم العالمي لالتحاد مسابقة المبتكرين الشباب ل
 2014 لعام التحديات سلسلة إطار في

 من أجل اتصاالت الطوارئ مبتكرة مفتوحة المصدرالتكنولوجيا ال
إطار سلسلة  مسابقة المبتكرين الشباب لتليكوم العالمي لالتحاد التحدي الثاني في تأطلق – 2014 يونيو 30، فيجن

تاحة من أجل إدارة الكوارث  مفتوحة المصدرتكنولوجيات اللتماس االبتكارات التي تستعمل  2014 التحديات لعام         وا 
عرض لدوالر أمريكي في شكل تمويل أولي، إضافة إلى فرصة  000 10الفرصة للفائزين للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 

 في الدوحة في ديسمبر من هذا العام.الذي سيعقد  2014 أعمالهم في تليكوم العالمي لالتحاد
سنة من الدول األعضاء  30و 18من أصحاب المشاريع المبتدئة الذين تتراوح أعمارهم بين  التحدي الثانيطلب وي
 كما أنه .منصة االستقطاب الجماهيري المكرسةعبر  المتميزةتقديم أفكارهم  ،           دولة عضوا   193دها االتحاد البالغ عد في
المخترعين مجتمع  –بحث عن مبتكرين لديهم أفكار الستيعاب التكنولوجيات األيقونية القائمة على "ثقافة الصانع" ي

من قبيل الطباعة ثالثية األبعاد أو تكنولوجيا الروبوتات وتطبيق  – نفسكبالقائم على مبدأ اصنع والمبدعين والمصممين 
 الحواجز قليلةهذه التكنولوجيات من أجل إنقاذ األرواح في حاالت الكوارث، إلى جانب تكنولوجيات منخفضة التكلفة و 

 العالم.                                     ، للوصول إلى أكثر المجتمعات ضعفا  في لدخول إليهاا التي تعترض
 بالتوقيت العالمي المنسق + ساعتين. 24:00، الساعة 2014يوليو  31هو  لتقديم المساهماتالموعد النهائي 

، بفضل لتكنولوجيات مفتوحة المصدرا لدى حمدون إ. توريه "إن الدكتور ،وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت
الكوارث في الحاالت التي تكون فيها  حدةمرونتها وقدرتها على التكيف، إمكانات هائلة لتكون أدوات رئيسية للتخفيف من 

 من أجل إنقاذ األرواح والمساعدة في إعادة بناء المجتمعات بعد وقوع الكوارث."االستجابة في الوقت المناسب حيوية، 
األرواح تكتسي أهمية حاسمة في سعينا إلى التخفيف من اآلثار المدمرة  مة إلنقاذالمصم                        وأضاف قائال  "واالبتكارات 

مهاراتهم في تطوير هذه  على استعمال للكوارث الطبيعية، وأحث أصحاب المشاريع االجتماعية الشباب في العالم
 المتزايد."وقدراتهم اإلبداعية لمواجهة هذا التحدي العالمي  وطموحهمالتكنولوجيات وتطبيق رؤيتهم 

 المسابقة عننبذة 
الفرصة للشباب للمشاركة في ورش العمل الخاصة  2010 في للمرة األولى أطلقتالمسابقة السنوية التي  هذه توفر

بمهارات األعمال الحرة وااللتقاء باألطراف الفاعلة الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتواصل معها 
 .2014 لذلك في تليكوم العالمي لالتحاد جناح مخصص وهووعرض مشاريعهم في ساحة االبتكارات، 

من خالل االستخدام  الواقعيةسلسلة من التحديات التي ترمي إلى حل القضايا اإلنمائية وتشمل المسابقة هذا العام 
وستستمر المحلي بشأن المحتوى الرقمي  1-وبدأت المسابقة بالتحدي ال.    فع  الجتماعي االتأثير ال ذاتالمبتكر للتكنولوجيا 

 المزمع عقده في ديسمبر. 2014تليكوم العالمي لالتحاد  حتى موعد انطالقمع مزيد من التحديات 
 إلى وستدعوهما -2أصحاب المشاريع المبتدئة الفائزة في التحديثنين من ا وستقوم لجنة اختيار من الخبراء بانتقاء

                    وسينضم إليهم أيضا   .2014األخرى لعام  التحديات، إلى جانب الفائزين في 2014حضور تليكوم العالمي لالتحاد 
 .ما أحرزته مشاريعهم الفائزة من تقدمالذين سيقدمون معلومات بشأن  2013دورة ل المسابقة في الفائزون
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 وتقديم الطلبات 1-الفائزين في التحديولمعرفة المزيد عن  2-لمزيد من المعلومات عن التحدي ideas.itu.intيرجى زيارة 
من                        أو االتصال بنا مباشرة   صفحة المبتكرين الشباب على فيسبوكزيارة       أيضا  يمكنكم و  .على المساهمات تعليقاتالأو 

 .young.innovators@itu.int التالي: العنوان خالل
في الدوحة، قطر. ولمزيد من المعلومات عن كيفية  2014ديسمبر  7-10في الفترة  2014تليكوم العالمي لالتحاد  عقد     وسي  

 .telecomworld.itu.int ، يرجى زيارةالرئيسي المشاركة في هذا الحدث
 2013 لعامي الخاصة بتليكوم العالمي لالتحاد الفوتوغرافية التسجيالت الفيديوية والصورمالحظة لوسائل اإلعالم: 

 متاحة. 2014و
 8xy_Pba-www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2N0iBXOtP2bD5_u: التسجيالت الفيديوية

 /www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157638139301335: الفوتوغرافية الصور

 االتصال بالمسؤول التالي:ولمزيد من المعلومات، يرجى 
 أشاريا سانجاي

 العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات 
 لالتصاالت الدولي االتحاد
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ : المحمول الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على االتحاد الدولي 

تخصيص                                                                                      عاما  ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150 حوالي مدى
لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية 

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

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