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ميونخ 5 ،يوليو 2018

جوائز "تمكين الناس" تنطلق من جديد
المؤسسات االجتماعية تحصل على فرصة ثمينة لمستقبل مستدام

أطلقت مؤسسة سيمنس ستيفتونج  Siemens Stiftungجوائز "تمكين الناس" empowering
 people. Award 2019لعام  2019والتي تدعو رواد المؤسسات االجتماعية والمطورين من
جميع أنحاء العالم للمشاركة فيها.
تدعم الجائزة وتستهدف حلول التكنولوجيا المبسطة التي تلبي احتياجات القطاعات األكثر احتياجا ً
للخدمات الحيوية في المناطق والدول النامية .تعد هذه الدورة هي الثالثة للمسابقة التي تم إطالقها من
خالل مقاطع الفيديو وإطالق حملة موسعة على وسائل التواصل االجتماعي.
وتشترط المسابقة أن تتسم التطبيقات التكنولوجية المشاركة بالبساطة وجدوى التطبيق وامكانية دمجها
ضمن نموذج لألعمال االجتماعية ،مع قدرة هذه التطبيقات على تقديم الدعم المستدام للمجتمع المحلي
في واحدة من الفئات الثمانية التالية:
• التعليم والتدريب
• الطاقة
• التكنولوجيا المالية
• األغذية والزراعة
• الرعاىة الصحية
• وسائل النقل والبنية التحتية
• إدارة المخلفات
• المياه والصرف الصحي
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وفي إطار مسابقة "تمكين الناس" ،سيقوم فريق من خبراء التكنولوجيا واألعمال بتقييم المشروعات
المتقدمة ،وستختار لجنة التحكيم الدولية أفضل  3مشروعات مشاركة في تلك المسابقة.
تبلغ قيمة الجائزة األولى  50,000يورو ،والجائزة الثانية  30,000يورو ،أما الجائزة الثالثة فتبلغ
قيمتها  20,000يورو ،وسيتم اختيار سبعة متأهلين آخرين للحصول على جائزة تبلغ  10,000يورو
لكل منهم .باإلضافة إلى ذلك ،تمنح لجنة التحكيم جائزة خاصة بقيمة  20,000يورو مقدمة من
مؤسسة  Knorr Bremse Global Careالخيرية ،إلى جانب جائزة المجتمع المدني بقيمة
 10,000يورو.
من ناحية أخرى ،يحصل الفائزون مقابل عضويتهم طويلة األجل في شبكة تمكين الناس
 empowering people. Networkعلى فرصة للتواصل مع مجموعة كبيرة من المبتكرين،
وخبراء التطوير والتكنولوجيا ،حيث تعمل الشبكة على تعزيز التعاون المباشر أو عن طريق االنترنت؛
واإلرشاد والتوجيه؛ والتدريب؛ والتعاون التكنولوجي .وسيتم دعم الحلول الفائزة في المسابقة من خالل
إدخالها ضمن قاعدة بيانات الحلول الشبكة ،وإلقاء الضوء عليها عالميا ً لتعزيز انتشارها والتعريف
بتأثيرها التكنولوجي على نطاق واسع.
تقدم الجوائز برعاية شركاء مؤسسة سيمنس وهم  ، Engineering for Changeو MIT D-
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 ،Labو .Technology Exchange Lab
تم فتح باب التقديم في المسابقة بالفعل ،حيث يمكن للمتقدمين التسجيل عبر االنترنت حتى 31
أكتوبر  ،2018الساعة  12مساءاً بتوقيت وسط أوروبا.
الجدير بالذكر أن الجولتين األخيرتين قد حظيتا بشعبية كبيرة في مجتمع رواد األعمال العالمي ،حيث تقدم
للمشاركة أكثر من  1600مؤسسة من أكثر من  100دولة حول العالم.
لمزيد من المعلومات الرجاء الدخول علىwww.empowering-people-network.org :
شبكة  empowering peopleعلى Facebook
شبكة  empowering peopleعلى Twitter
شبكة  empowering peopleعلى LinkedIn
الهاشتاج الرسمي للجوائز#epAward2019 :
مؤسسة سيمنس ستيفتونج
هي مؤسسة غير هادفة للربح تسعى للترويج للتنمية االجتماعية المستدامة ،وضمان حصول المواطنين على
الخدمات األساسية والتعليم فائق الجودة وفهم الثقافة المحلية .ولهذا الغرض ،تعمل مشروعاتنا على دعم المواطنين
في ت نفيذ المبادرات الهادفة للتعامل مع تحدياتهم الحالية .وبالتعاون مع شركائنا ،نقوم بتصميم وتنفيذ الحلول
والبرامج التي تدعم هذه الجهود ،بمساعدة االبتكار التكنولوجي واالجتماعي اللذان يلعبان دوراً محوريا ً في
برامجنا .إن أنشطتنا تركز على تحقيق أكبر أثر ممكن على المجتمعات التي نعمل بها ،ويتم تنفيذها بأعلى
مستويات الشفافية .لمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.siemens-stiftung.org :
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