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 نشرة صحفية

 2014تليكوم العالمي لالتحاد يطلق مسابقة المبتكرين الشباب لعام 

 من أجل تطوير محتوى رقمي محليتشارك  "Ooredoo"شركة "أريد" 
نسخته الرابعة من مسابقته الشهيرة "المبتكرون الشباب"، أطلق االتحاد الدولي لالتصاالت  – 2014أبريل  8، فيجن

من كل أنحاء العالم ومشجعًا لهم على عرض  األعمال الحرة االجتماعيةرباب أملتمسًا المفكرين الشباب الموهوبين و 
 ل في الدوحة في ديسمبر من هذا العام.المقب 2014في تليكوم العالمي لالتحاد أفكارهم المبتكرة 

بمهارات األعمال الفرصة للشباب للمشاركة في ورش العمل الخاصة  2010وتوفر المسابقة السنوية التي انطلقت في عام 
وااللتقاء باألطراف الفاعلة الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتواصل معها وعرض مشاريعهم  الحرة

 لذلك في تليكوم العالمي لالتحاد. جناح مخصص وهوحة االبتكارات، في سا
على "المحتوى الرقمي المحلي". والمسابقة المفتوح باب المشاركة فيها أمام  2014ويركز التحدي األول في مسابقة عام 

عامًا من الدول األعضاء في االتحاد البالغ  30و 18أصحاب المشاريع المبتدئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
دولة عضوًا، تبحث عن المشاريع المبتدئة التقنية الواعدة بشكل أكبر والتي تشحذ اإلبداع والتجميع والرقمنة  193عددها 

 لمحتوى محلي دينامي، خاصة في نصوص اللغات غير الالتينية.
عة في كتابة نص المحتوى وحل التحديات التقنية المتعلقة برقمنة المدخالت من أصحاب المشاريع المبتدئة الضال وتُقبل

النصوص غير الالتينية من خالل تكنولوجيات مبتكرة أو طرح استعماالت جديدة لتكنولوجيات قديمة، مثل التعرف 
 البصري على الحروف أو التعرف الصوتي أو برمجيات الترجمة.

، أمين عام االتحاد "يسعدني أن أعلن عن التحدي األول للنسخة األخيرة لمسابقة المبتكرين قال الدكتور حمدون إ. توريهو 
. وقد جلبت لنا مسابقة العام الماضي مفاهيم ومشروعات واعدة من الشباب 2014الشباب لتليكوم العالمي لالتحاد 

ني اتطلع أنحاء العالم كان لجميعها آثار اجتماعية كبيرة محتملة  جميعالمبتكرين من  فضاًل عن إمكانات تجارية هائلة. وا 
 ".في ديسمبر القادم في الدوحة 2014إلى استكشاف أحدث االبتكارات في تليكوم العالمي لالتحاد 

التي تدعم استضافة قطر لتليكوم العالمي  "Ooredoo""أريد" طلقت المرحلة األولى للمسابقة بالشراكة مع شركة وأُ 
منطقة  تحفيز المشروعات المبتدئة فيو خبرتها الكبيرة في تشجيع المحتوى المحلي ذي الصلة  . ومن خالل2014 لالتحاد
 دعمًا كبيرًا للمسابقة. Ooredooاألوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ستوفر الشرق 

بقطر "نحن متشوقون لدعم هذا التحدي  Ooredooوقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثان، كبير المسؤولين التنفيذيين بشركة 
األول لمسابقة المبتكرين الشباب. ونحن ندرك أن المحتوى الرقمي الجديد يمكن أن يحفز الناس ويتيح لهم فرصًا جديدة 

 ".مصالحها حياتهم ونؤمن بشدة أن كل سوق وجميع األسواق تستحق المحتوى ذا الصلة بلغاتها األصلية الذي يتواءم مع في

 عن المسابقة نبذة
أصحاب المشاريع المبتدئة الفائزة في هذا التحدي بواسطة لجنة اختيار من الخبراء وستوجه إليهم ثنين من اسيتم اختيار 

 .2014الدعوة لحضور تليكوم العالمي لالتحاد 
بحضور جلسات إرشاد وورش عمل للتدريب  المبتكرون الشباب الذين وقع عليهم االختياروفي الحدث نفسه، سيحظى 

على مهارات إدارة المشاريع، وبفرص االلتقاء والتواصل مع األطراف الفاعلة الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت، وبفرصة لعرض مشاريعهم في ساحة االبتكارات، وهو جناح مخصص لهم في المعرض.
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منح لتنفيذ المشاريع المبتدئة الفائزة دوالر أمريكي تُ  000 10تمويل أولي يصل إلى ستكون هناك جائزة مالية في شكل و 
 والمضي بها قدمًا. وستشمل المسابقة عددًا من التحديات المختلفة، يركز أولها على المحتوى الرقمي المحلي.

  .+2نتشبتوقيت غري 24:00، الساعة 2014مايو  30والموعد النهائي لتقديم المساهمات األولية 
عليقات على المساهمات لمزيد من المعلومات عن التحدي ولالشتراك أو لتقديم ت /https://ideas.itu.intيرجى زيارة 

 .young.innovators@itu.intعلى العنوان  يمكنكم زيارة صفحة المبتكرين الشباب على فيسبوك أو االتصال بنا مباشرةً 
في الدوحة، قطر. ولمزيد من المعلومات عن كيفية  2014ديسمبر  7-10في الفترة  2014سينظم تليكوم العالمي لالتحاد 

 ./http://telecomworld.itu.intالمشاركة في هذا الحدث، يرجى زيارة 
 متاحة. 2013مالحظة لوسائل اإلعالم: التسجيالت الفيديوية والصور الخاصة بتليكوم العالمي لالتحاد 

 _www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PpyXYDRaWq57UMZ0MnIpX: الفيديوية التسجيالت
 /www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157630527796340: الصور

 االتصال بالمسؤول التالي:ولمزيد من المعلومات، يرجى 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 لالتصاالت الدولي االتحاد
 4861 249 79 41+ : المحمول الهاتف
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

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

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

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

 www.itu.int والتلفزيونية. ة الصوتيةالتقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاع

 Ooredooنبذة عن 
Ooredoo شركة اتصاالت قطرية رائدة توفر خدمات الهاتف المتنقل والثابت واإلنترنت عريضة النطاق وخدمات ،

 المجتمع، فإن الشركة تهتديمخصصة للشركة تلبي احتياجات المستهلكين والشركات. وبصفتها شركة تركز على 
يمانها بأن بإمكانها تحفيز النمو البشري من خالل النهوض  في عملها برؤيتها المتمثلة في إثراء حياة األفراد وا 

 باالتصاالت لمساعدة األفراد في االستغالل األقصى إلمكاناتهم.
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