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 نشرة صحفية

 يسلط المزيد من الضوء على االبتكار العالمي 2015تليكوم العالمي لالتحاد 
 الفائزون في مسابقة المبتكرين الشباب يعرضون تكنولوجيات

                                            ويطرحون أفكارا  ويعملون على تسريع االبتكارات
في برنامج لحزمة من ورش العمل والجلسات الترويجية والفعاليات التعاونية، قام  – 2015أكتوبر  14جنيف، 

وتبادل األفكار واالستفادة من األعضاء المتمرسين بالتواصل  2015تليكوم العالمي لالتحاد لالمبتكرين الشباب  مسابقة في الفائزون
بودابست في           الذي ن ظم  2015                                                                                              من أجل المساعدة على تسريع ابتكاراتهم عالميا . وتم تنفيذ البرنامج في حدث تليكوم العالمي لالتحاد

 أكتوبر. 12-15 الفترة في
تعلم فرصة غير مسبوقة من أجل التواصل وتبادل الخبرات والويوفر البرنامج الميداني في موقع الحدث لمسابقة المبتكرين الشباب 

من المشاركين من كافة قطاعات الصناعة، ومع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتدئة الحاضرين في الحدث 
 من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

هؤالء الشباب الموهوبين من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استفادة كبيرة  وقال أمين عام االتحاد، السيد هولين جاو "لقد استفاد
في تحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية وتتمتع ابتكاراتهم بإمكانية التأثير على المعيشة نحو األفضل. والمشاريع المبتدئة كهذه 

وم العالمي أنا سعيد أيما سعادة أن أرى تليكمعلومات واالتصاالت و المشاريع التي لها دور أساسي في نظامنا اإليكولوجي لتكنولوجيا ال
 وهو يوفر لهم منصة عالمية لعرض ابتكاراتهم". 2015 لالتحاد

وموجه سابقة المبتكرين الشباب "تعتبر مجموعة المبتكرين  AfriLabsوقال السيد تايو أكينيمي، كبير المسؤولين التنفيذين، مؤسسة 
. ففي كل مرة أتحدث إليهم، أرى نافذة تطل على جيل من الشباب لديهم اإلرادة والجاهزية والقدرة على مواجهة الشباب مجموعة ملهمة

غيير وهم بشكل قاطع مجموعة من الشباب يتعين مراقبتهم ألنهم في طريقهم إلى ت .تحديات المستقبل باستخدام التكنولوجيات المبتكرة
 العالم وهم يدركون ذلك".

، وهي وكالة ابتكار اجتماعي رائدة تغطي مجموعة من الجوانب الرئيسية Kreaterرنامج بجولة لمحور ابتكار نظمتها وكالة وقد بدأ الب
واحد لدراسة التصميم ركزت على عوامل النجاح الرئيسية  يوملريادة األعمال. وفي اليوم التالي، حضر المبتكرون ورشة عمل لمدة 

ية وكيفية تحقيق التوازن بين أهدافهم وأهداف الجهات المانحة والحاجات الملحة الالزمة لهم ألصحاب األعمال الحرة االجتماع
ديد ج                                                                       التي ستدعم أيضا  برنامج المبتكرين الشباب لتليكوم العالمي لالتحاد بتحد   SAPلالستمرار. وقامت بتنظيم ورشة العمل شركة 

 .2016/2015يركز على الرعاية الصحية والبيانات الضخمة في دورة 
واستمرت تجربة التعلم بورش عمل غطت موضوعات تراوحت بين إدارة الوقت في الفعاليات الحية وتمهيد األرضية وأنشطة التسويق 

 Caroline Meabyو Jan Samuelsenو NESsTقد استضافت ورش العمل و  غير التقليدية وفوائد ومضار المشاريع المبتدئة.
 .Clement Charlesو

وتبادلوا وجهات  (Innovation Space)ة في ساحة االبتكار وفي الحدث، عرض الفائزون في مسابقة المبتكرين الشباب ابتكاراتهم الفائز 
، التسريع منصةا في . كما شاركو 2015النظر والتقوا وتواصلوا مع المندوبين في مناقشات وحوارات منتدى تليكوم العالمي لالتحاد 

ومات والصناعة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حوارات بشأن بناء ك                              يوم صمم خصيصا  لحوارات بين الح وهو
 ية للفائزين في المسابقة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركون في الحدث.جالقدرات وجلسات تواصل وجلسات تروي

طريقة ممتازة لتوفير موارد  منصة التسريع. "تعتبر Berliner Strategenوقال السيد كريستيان شيلنبرغر، المدير اإلداري، شركة 
جديدة ألصحاب األعمال الحرة التقنية في تليكوم العالمي لالتحاد. والجمع بين قادة الصناعة ومتخذي القرارات ومجتمع األعمال 

                                                                                            ي ناشئ من أصحاب األعمال الحرة االجتماعية يظهر لماذا يعد تليكوم العالمي لالتحاد مكانا  لمحادثات الحرة المحلي وجيل عالم
 إلى إطالقها". منصة التسريعتسعى 
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الجيل المقبل الذي يجري في اليوم األخير للحدث. واليوم الذي يشارك االتحاد وسيستمر أسبوع األنشطة حتى يصل إلى الذروة بيوم 
لحرة يجمع طلبة الجامعات وأصحاب األعمال ا في هنغاريا وزارة التنمية الوطنيةو الخارجية والتجارة  الشؤونل من وزارة في تنظيمه ك

المعلومات واالتصاالت  لدراسة مستقبل تكنولوجيا 2015الشباب ومهني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تليكوم العالمي لالتحاد 
 ورش العمل والحلقات النقاشية والعروض الحية.                               أساسا  من خالل برنامج تفاعلي من

لوزارة االتحادية تم إطالقه بالتعاون مع ا                                                                               قدما ، تم تدشين تعاونيات جديدة من أجل البرنامج المقبل للمبتكرين الشباب، بتحد   ضيوبالم
ل الحرة االجتماعية من الشباب الذين للبحث عن أرباب األعما (GIZ)األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية وجمعية التعاون الدولي 

من أجل المساعدة في تحسين معيشة المهاجرين والمشردين بسبب أوضاع مثل  دة بشأن كيفية تطبيق التكنولوجيالديهم أفكار والم
ت التي تعمل بوالية برنامج تحالفا SAP                                                                       الحروب والقمع والكوارث الطبيعية. كما تم في الحدث اإلعالن عن تحد  مع شركة 

 .SAP جامعات
، Crowdicityالشباب ويدعمها شريك االستقطاب الجماهيري للمسابقة،  المبتكرينمسابقة  http://ideas.itu.intويستضيف الموقع 

 شاب من جميع أرجاء العالم. 200 12وقد حظيت المسابقة في هذا العام بمشاركة نحو 

 :التالي ذكرهم ينولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالمسؤول

 لوسي جورج
 التحادلالعالمي تليكوم المنسقة المعنية بوسائل اإلعالم في 

 2015 لعام
 1434 683 70 36+ المحمول: الهاتف

 lucy.george@itu.int  اإللكتروني: البريد

 سارة باركس
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة دائرةرئيسة 
 د الدولي لالتصاالتاالتحا

 6135 730 22 41+   الهاتف:
 1439 599 79 41+  الهاتف المحمول:

 1433 683 70 36+ الهاتف المحمول المحلي:
 pressinfo@itu.int  يد اإللكتروني:البر |

 الفونس بيتش
 التحادلالعالمي تليكوم المنسق المعني بوسائل اإلعالم في 

 2015 لعام

 1454 683 70 36+  الهاتف المحمول:

 alfons.pich@itu.int  البريد اإللكتروني

 

              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  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865واالتحاد الذي أنشئ في . الخاص والمؤسسات األكاديمية
لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  لية المسؤولة عن تنسيقبوصفه الهيئة الحكومية الدو 

يل البيني السلس ضع معايير عالمية لكفالة التوصو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في
االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية،  لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم

      ال  عن فض رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةتكنولوجيات و التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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