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 نشرة صحفية

 اإلعالن عن الفائزين في مسابقة المبتكرين الشباب
 2015التي ُتنظم في إطار تليكوم العالمي لالتحاد لعام 

 ريادة األعمال سيشاركون في تليكوم العالمي لالتحاد في مسابقةالفائزون 
 سُينظم في بودابستالذي 

مسابقة المبتكرين الشباب في إطار تليكوم  في اثنين أعلن االتحاد الدولي لالتصاالت عن فائَزين – 2015يونيو  21، جنيف
وسيشارك ، 2015 األعمال لعام المسابقة العامة لريادة، وهي المسابقة األولى من بين أربع مسابقات في إطار العالمي لالتحاد

أكتوبر. والفائزان اللذان تم  12-15بودابست، هنغاريا، في الفترة  فيالذي سُيعقد  2015 تليكوم العالمي لالتحاد لعام في الفائزان
مكانات تجارية واقتراح ذي قيمة اجتماعية قدماه بلدًا على ما 59مرشحًا من  245 اختيارهما من بين  اضحةو  من ابتكارات مثبتة وا 

 هما: العام لهذا المسابقة األولى في
  حل التنظيم اإلداري في المدارس(School Administration Management Solution) (SAMS) – Ei Phyu Zinميانمار ،: 

إطار إصالح قطاع التعليم  وهذا الحل الذي يستهدف المعّلمين الذين يقومون بإنشاء مدارس خاصة وأكاديميات في
نما أيضًا إدارة الموارد البشرية  التدريسميانمار، يوفر مهارات إدارية وال يشمل شؤون الطالب وشؤون  في فحسب، وا 

والمالية ومراقبة المخزونات واألدوات والمهارات األخرى الالزمة لإلدارة. كما أنه يسمح بتوجيه التطور والنماذج التجارية 
 األعمال. والنمو للمدارس الخاصة التي ينشئها رواد

  مشاريع مبتدئة تلقائيةRandom Startup)( - Silvia Dusaوسيلة الكتشاف مشاريع مبتدئة حرة تسمح ، رومانيا :
المشاريع من جميع أنحاء العالم، مما يمّكن أصحاب المشاريع المبتدئة  ريادةللمستعملين بالعثور على عقول تتسم بروح 

 جديد. بدء مشروع من التواصل مع مستعملين أو موردين محتملين فضاًل عن أنها بمثابة مصدر إلهام للراغبين في
على  أكبرالعام بشكل  يركز هذا 2015 لالتحاد لعام وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، هولين جاو "إن تليكوم العالمي

دفع عجلة االبتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف قائاًل "والفائزون في مسابقات المبتكرين الشباب هذا العام 
ا ييظهرون الدور الحاسم الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال الشباب في إطار النظام اإليكولوجي لتكنولوج

كل بلد من المنافسة على الساحة العالمية والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية  يمكن مماالمعلومات واالتصاالت، 
 مكان." كل لألسواق في

مثل تمسابقة المبتكرين الشباب في إطار تليكوم العالمي لالتحاد، "إن المنافسة  في كفائزةوقالت سيلفيا دوسا، متحدثة لدى اختيارها 
 م."العال " معروفًا على الصعيد العالمي وخطوة إلى األمام لتشجيع روح المبادرة فيRandom Startupبالنسبة لنا بوابة لجعل نظام "
ترمي إليه  هو ما SAMS إنني تقدمت إلى هذه المسابقة ألنني شعرت بأن الحل، "Ei Phyu Zinوقال الفائز من ميانمار 

. ويمكننا كسب SAMS تطوير الحل ، يمكننا تذليل الصعوبات فيوبفوزنارواد األعمال في العالم"، وأضاف قائاًل " تشجيع أي - المسابقة
مكن هذه المرحلة. وكأحد الحلول الفائزة ي العمالء وبدء حقبة جديد من التعليم. ونحن بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة لبدء العمل في

 األعمال." طعًا على العالم ويكون عونًا كبيرًا لرواد، أن يلقي بريقًا ساSAMS للحل
مكانية التواصل وعرض منتجاتهما  في مع المشاركةوسيحصل الفائزان على تمويل أولي  فرص هما ستتاح لو ورش عمل عملية وا 

عجلة االبتكارات المنصة العالمية لدفع ، 2015 مع مستثمرين محتملين في تليكوم العالمي لالتحاد لعام لمشروعيهماللترويج 
ات والهيئات السياس واضعومجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية. ويلتقي خالله  في

الصناعة والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع والمبتكرين لعرض الحلول  مجال التنظيمية بالخبراء في
 .التغيير رف وتسريعوتبادل المعا
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 موهوبين ذوي بابمشاريع شأصحاب إلى البحث عن  وترمي ،وتشكل مسابقة الشباب المبتكرين جزءًا رئيسيًا من تليكوم العالمي لالتحاد
 ةالخاص لمسابقةاوتسعى المسابقة حاليًا في إطار " تستجيب لمجموعة من التحديات اإلنمائية. أفكار خاصة بمشروعات اجتماعية مبتكرة

وتحسين  تا" إلى الحصول على أفكار مبتكرة بشأن كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساهم في منع النزاعاتبالنزاع
عادة بناء المجتمعات وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء  السالم. السالمة واألمن وا 

 هنا ، يرجى النقر2015د لعام وللحصول على التفاصيل الكاملة بشأن تليكوم العالمي لالتحا
من خالل شريك منصة االستقطاب الجماهيري الخاصة بمسابقة  http://ideas.itu.int مسابقة المبتكرين الشباب متاحة في الموقع التالي:

 .Crowdicity المبتكرين الشباب

 :بالمسؤول التاليوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 5046 730 22 41+الهاتف: 
 4861 249 79 41+المحمول:  الهاتف
 pressinfo@itu.intاإللكتروني:  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 . 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

اًل 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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