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 نشرة صحفية

 2015مسابقة المبتكرين الشباب التي ُتنظم في إطار تليكوم العالمي لالتحاد لعام 
 الخاصة بالنزاعاتتعلن عن فائَزتين اثنتين في المسابقة 

 المعلومات واالتصاالت المبتكرةالفائزتان تسلطان الضوء على تكنولوجيا 
 للحفاظ على سالمة األشخاص في مناطق النزاع

طار تليكوم إالمسابقة الثانية للمبتكرين الشباب في  أعلن االتحاد الدولي لالتصاالت عن فائزتَين اثنتين في – 2015يوليو  9جنيف، 
الذي سُيعقد  2015 تليكوم العالمي لالتحاد لعام . وستشارك الفائزتان فيالخاصة بالنزاعات، وهي المسابقة العالمي لالتحاد

قدماه من  بلدًا على ما 56مرشحًا من  121 بينبودابست، هنغاريا. والفائزتان اللتان تم اختيارهما من  أكتوبر في 12-15 الفترة في
مكانات تجارية واقتراح ذي قيمة اجتماعية واضحة في  هما: المسابقة ابتكارات مثبتة وا 

 Glorypearl Dy بين. يحمل مشروعها اسم من الفلSwitotwins عي يهدف إلى توفير وهو عبارة عن فضاء تعاوني إبدا
مكان للشباب من أجل إبراز قدراتهم اإلبداعية كفانين ومبدعين طموحين. ويرمي إلى الشروع في مجموعة من األنشطة 
لكي يحصل األطفال على مزيد من المعلومات حول المسائل المتعلقة بالسالم والصراع والتعبير عن مشاعرهم بشأن 

خدام أصواتهم من خالل القص الرقمي. وال يزال العديد من الشباب يختارون المشاركة القضايا عبر الوسائط الرقمية، باست
 السلم. في المبادرات البناءة التي تعزز الوساطة والتواصل بين الثقافات وتحويل الصراع والمشاريع المتعلقة بأعمال

 ndereTerrina Gov  من جنوب إفريقيا. يحمل مشروعها اسمData = Life   وهو عبارة عن منصة برمجية تسمح
للمستعملين في مناطق النزاع باستعمال الرسائل القصيرة والرد الصوتي التفاعلي إليصال معلومات هامة لمنظمات المعونة 

ت عن الموقع ومعلومات عن نقص اإلمدادات الغذائية الدولية والقطاع الخاص. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات بيانا
ومن شأنه  قّيم للغايةإلى ذلك. والقدرة على إجراء تقييم دقيق لالحتياجات والمتطلبات في منطقة نزاع، أمر  والطبية وما

 األساسية.  ساعد على التوفيق بين العرض والطلب على السلعأن ي

االت، هولين جاو "إن النزاع المسلح له أثر مدمر على المجتمع في المدى القصير والمتوسط وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتص
 "يمكن لتكنولوجيا وأضاف قائالً  "والطويل، ويسفر عن معاناة بشرية هائلة من جراء الخسائر في األرواح والممتلكات وتدمير البنية التحتية.

تحسين  التخفيف من األضرار، كاستعادة االتصاالت أو حاالت النزاع للمساعدة في المعلومات واالتصاالت أن تساهم بشكل إيجابي في
فعالية الرعاية الصحية واالستجابة في حاالت الطوارئ." وأضاف أنه مسرور لرؤية كيفية مساهمة رواد األعمال كهاتين الفائزتين 

 دًا.ج هذه الظروف الصعبة الحياة أكثر أمنًا فيتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساعدة على جعل  في
ردًا على استفسار بشأن أصول مشروعها "إنني ُدفعت إلى االعتقاد في المدرسة ومن خالل وسائل اإلعالم بأن  Glorypearlوقالت 

جنوب  الحرب يمكن أن تكون الحل للتهديدات التي يواجهها البلد. ولكن هذا االعتقاد تغير عندما انتقلت أسرتي إلى مينداناو في
يشوبه الخوف  صراع. واألطفال في هذه المجتمعات أفراد موهوبون يستحقون مستقباًل البين واستمعت إلى شهادات الناجين من الالفل

والقلق. ومن خالل القص الرقمي، يمكن أن ُتسمع أصواتهم بعيدًا وعلى نطاق واسع مما يبعث الثقة في نفوس الناجين الشباب 
 "البناءة. للمشاركة في مبادرات فض النزاع

تيرينا "إنني أومن بقدرة التكنولوجيا على إحداث تغيير اجتماعي. ونحن في وقت نشهد فيه أن التكنولوجيا آخذة في االنتشار  توقال
 "وهذا النوع من النفاذ يتيح لنا الفرص للمساعدة في إنشاء برامج مساعدة قائلة تجميع أجزاء العالم والطبقات االجتماعية." وأضاف في

أوقات الكوارث  دافًا. وُيؤمل في أن يسمح توفير المعلومات الدقيقة والحالية ألولئك الذين يتطلعون إلى المساعدة فيأكثر فعالية واسته
 األرواح." والنزاعات بإنقاذ الكثير من
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مشروعيهما مع لفرص للترويج ستتاح لهما و وستحصل الفائزتان على تمويل أولي فضاًل عن إمكانية التواصل وعرض منتجاتهما 
مجال تكنولوجيا المعلومات  المنصة العالمية لدفع عجلة االبتكارات في، 2015 مستثمرين محتملين في تليكوم العالمي لالتحاد لعام

بالخبراء  السياسات والهيئات التنظيمية واضعويلتقي خالله هو الحدث الذي واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية. و 
الصناعة والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع والمبتكرين لعرض الحلول وتبادل المعارف  مجال في

 .التغيير وتسريع
موهوبين  شباب مشاريعأصحاب وتشكل مسابقة الشباب المبتكرين جزءًا رئيسيًا من تليكوم العالمي لالتحاد، وترمي إلى البحث عن 

  اإلنمائية. تستجيب لمجموعة من التحديات ت اجتماعية مبتكرةأفكار خاصة بمشروعا ذوي
 هنا ، يرجى النقر2015وللحصول على التفاصيل الكاملة بشأن تليكوم العالمي لالتحاد لعام 

من خالل شريك منصة االستقطاب الجماهيري الخاصة  http://ideas.itu.int الي:مسابقة المبتكرين الشباب متاحة في الموقع الت
 .Crowdicity بمسابقة المبتكرين الشباب

 :وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤول التالي

 أشاريا سانجاي
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

كيان من القطاع  700دولة عضوًا وعضوية تضم ما يزيد على  193مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبًا إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . اديميةالخاص والمؤسسات األك

لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق
يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و تحسين و تخصيص المدارات الساتلية  في

لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 
اًل عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ك الراديوي ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفل

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