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 صحفيةنشرة 

 الشبابفي مسابقة المبتكرين  فائزين 10يختار  2013تليكوم العالمي لالتحاد 
 أرباب األعمال االجتماعية من الشباب يسعون إلى تغيير العالم من خالل التكنولوجيا

 وسائل اإلعالم مفتوح اآلن اعتماد
 هذهو  .الشبابلمبتكرين لالثالثة  ته السنويةالفائزين في مسابقعن االتحاد  تليكوم أعلن – 2013 أكتوبر 10جنيف، 
أنحاء  جميععامًا من  26و 18بين أعمارهم تتراوح  الذينأرباب األعمال االجتماعية من الشباب  مفتوحة أمامالالمسابقة 

 أو مفاهيم أولية لمواجهةمشروعات في مراحلها المبكرة قمية مبتكرة في صورة التوصل إلى حلول ر  العالم، تسعى إلى
، الحدث العالمي الرئيسي للتواصل 2013 وسيتوجه الفائزون إلى تليكوم العالمي لالتحاد التحديات اإلنمائية العالمية.

بانكوك، المزمع عقده في ، من أجل المجتمع العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبادل المعارفوعرض الحلول 
 .نوفمبر 19-22 الفترة في تايالند

أنحاء العالم اعتبرت ذات  جميعبلدًا من  88دمت من ق  موضوع  600 أكثر من من بين مواضيع 10وقد تم اختيار 
 وهي: المشروعالتأثير االجتماعي المحتمل األكبر واإلمكانات األكبر لنجاح 

• Al Dalilah Advanced Operational GPS،  نظام متقدم للتتبع واالستجابة  –يمثله أحمد فوزي من مصر
 األولى باستعمال بيانات األرصاد الجوية

• Broad Street Maps تمثله ،Hannah Judge إنتاج خرائط فردية للرعاية  – األمريكية من الواليات المتحدة
 الصحية من أجل دعم المنظمات المعنية بالصحة

• KUMBA Connect،  يمثلهKeston Perry  لتوصيل المهاجرين العاطلين عن العمل  واجهة –من ترينيداد وتوباغو
 الكاريبي. منطقة البحر القائمة فيبحر الكاريبي ذوي المهارات التقنية القائمين في المملكة المتحدة بالشركات المن منطقة 

• Land-Sea Digital Bridge يمثله ،Nguyen Tran Hoang يعمل نظام اتصاالت راديوي رقمي  – من فيتنام
 لمحطات الساحليةبالتوصيل قوارب الصيد  (HF) بالموجات الديكامترية

• M-Tambula تمثله ،Brenda Katwesigye  إلى الخدمات العامة بسهولة النفاذ بالمسنين  تزويد –من أوغندا
 باستعمال االستجابة الصوتية التفاعلية عبر الهواتف المحمولة

• NduruApp يمثله ،Thomas Kioko إلدارة جميع الجوانب المتعلقة بالسالمة  جامعتطبيق متنقل  – من كينيا
 الطرق على

• Open Curriculum يمثله ،Varun Arora  منصة على الخط للمواد التعليمية من أجل المدارس  –من الهند
 (K12) النموذجية واالبتدائية والثانوية

• SalvageHub يمثله ،Oscar Ekponimo  منصة إلكترونية ومتنقلة للحد من الفاقد في الغذاء  –من نيجيريا
 البيع بالتجزئةمستوى على مستوى األفراد و 

• SiSwApp يمثله ،Timothy McDermott بين اللغتين اإلنكليزية للترجمة تطبيق  - من أستراليا/سوازيالند
 المهاجرين العاملينموجه إلى والسوازيالندية 

• Tudlo Disaster and Emergency App تمثله ،Yvone Loremia منصة معلومات متعددة  –لبين من الف
 األغراض لحاالت الطوارئ والكوارث
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في برنامج تنشيط لالرتقاء  الشبابالفائزون في مسابقة المبتكرين  ببانكوك، سيشارك 2013وفي تليكوم العالمي لالتحاد 
 في مجال وخبراء بشأن المشاريع المبتدئةمرشدين جلسات إرشاد انفرادية مع بمشاريعهم إلى المستوى التالي من خالل 

ستتاح لهم و  ،2012األقران من الفائزين في مسابقة  من جانبتوجيه  وجلساتوورش عمل تدريبية عملية األعمال 
ساحة المبتكرين بمنطقة العرض. وسيتنافس في  من الشخصيات المرموقةعرض مشاريعهم أمام جمهور الحدث لفرصة ال

دوالر  000 10للمفاهيم العظيمة وأخرى تصل إلى  دوالر أمريكي 000 5الفائزون كذلك على جائزة مالية تصل إلى 
 المبتكرة. للمشاريع المبتدئةأمريكي 

حلول تكنولوجية إبداعية  ولديهممتألقة  يتمتع هؤالء الشباب بعقولتوريه، األمين العام لالتحاد " إ. وقال الدكتور حمدون
ن جلب الفائزين في وأضاف قائاًل " ."عموماً وفي العالم  مجتمعاتهمللتحديات اإلنمائية في   الساحةإلى مقدمة  المسابقةوا 

من جمهور الحدث يسمح لهم بالتواصل مع لعالمي لالتحاد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تليكوم ا ةالعالمي
الفائزون وأقرانهم  من الخبراءمشاريع األعمال وقصص النجاح التي حققها مرشدوهم  وبتجارب، الشخصيات المرموقة

 والمحادثات الهامة القادرة على إحداث تغيير حقيقي في العالم." العالقاتوهذه هي . 2012 في
  رجى زيارة:، يالشبابمسابقة المبتكرين برنامج و  المعلومات عنولمزيد من 

/3120-competition-innovators-younghttp://world2013.itu.int/event/ . 

 :بالمسؤول التاليأو االتصال  /http://world2013.itu.int الموقع التالي:وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 لالستفسار بشأن اعتماد وسائل اإلعالم، يرجى االتصال بالمسؤول التالي:
 ثريا أبينو كنتانا

 pressreg@itu.int البريد اإللكتروني:

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

عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  150على مدى 
تلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات السا

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

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