العر من أجل التنم ة المستدامة 2023-2022

جائزة اﻹسكوا للمحتوى الرق

القواعد وال

وط

ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ القواعد وال وط iالﺘال ة ع الدعوة للمشاركة جائزة اﻹسكوا للمحﺘوى الرق
المسﺘدامة لعام .2022
الﺘواصل مع اﻹسكوا ف ما خص اﻷسئلة المﺘعلقة قواعد و وط المشاركة

ور

العر من أجل الﺘنم ة

الجائزة لعام .2022

الهدف
ﺗهدف هذه الجائزة إ ﺗقدﻳر أفضل منﺘجات المحﺘوى الرق العر ال ﺗركز ع الﺘنم ة المسﺘدامة المنﻄقة
الع ة .ما ﺗهدف إ سل ﻂ الضوء ع دور الﺘكنولوج ات الرقم ة النهوض الﺘنم ة المسﺘدامة و ـ ــع ﺗنف ذ
ﺧﻄة عام  .2030ومن ﺧﻼل هذه الجائزة ،س اﻹسكوا إ المساهمة سد الفجوات المحﺘوى الرق وﺗع ز
ﺗﻄ ر مجﺘمع المعلومات ومجﺘمع المعرفة المنﻄقة الع ة.

 | 1القواعد العامة للمسا قة


ﺗركز جائزة اﻹسكوا للمحﺘوى الرق العر ع ﺗﻄﺒ قات المحﺘوى الرق ال ﺗؤثر ش ل كﺒ ع مسار
ﺧﻄة عام  2030وأهداف الﺘنم ة المسﺘدامة .س ﺘﻢ ﺗقﻴ ﻢ افة المنﺘجات المقدمة ً
بناء ع معاﻳ الﺘقﻴ ﻢ
المحددة للجائزة )انظر القسﻢ .(9



ع افة المشارك الجائزة اﻻل ام القواعد والنظﻢ المذكورة إعﻼن اﻷمﻢ المﺘحدة العال لحقوق
اﻹ سان .ولذلك ،فإن الﺘقد مات ال شجع ع الحروب أو ممارسة العنف أو اﻻحﺘ ال أو العن ة أو الﺘمﻴ
ملغاة .و المثل ،س ﺘﻢ اس عاد الﺘقد مات ال ﺗ ﺘهك أح ام حقوق الﻄﺒع وال الدول ة.
وﻻ مكن ﺗحم ل اﻹسكوا المسؤول ة عن الﻄل ات المقﺒولة ومحﺘواها وحقوقها.



 | 2من مكنه المشاركة؟
 المشاركة الجائزة مفﺘوحة أمام فئﺘ  ،فئة المؤسسات وفئة ّ
رواد اﻷعمال الش اب ،من ال لدان الع ة.
 -1فئة المؤسسات ،و مخصصة للمؤسسات العامة والخاصة ،والمؤسسات اﻷ اد م ة ،والمنظمات غ
الحكوم ة من المنﻄقة الع ة.
 -2فئة رواد اﻷعمال الش اب ،و مخصصة لل ات الناشئة ،وفرق من الش اب ،واﻷفراد الذﻳن ﺗقل أعمارهﻢ
عن  35عاما .و مكن المشاركة فئة رواد اﻷعمال الش اب من ق ل جمﻴع ّ
رواد اﻷعمال ،وال ات،
والمجموعات الﻄﻼب ة ،والفرق العاملة ع مشار ــع ،ح ث جب أن كون أحد اﻷعضاء المؤسس ع
اﻷقل وغالب ة الف ق تحت سن  35عاما ،ومن أي دولة من الدول الع ة.

 | 3المشاركة وتقد م مشار ـ ــع لجائزة اﻹسكوا






ال سج ل وﺗقد ﻢ المعلومات حول الم وع ع اﻹن نت ومن ﺧﻼل المنصة المخصصة للجائزة ع
ﻳ
الوب.
إن ﺗقد ﻢ المشار ـ ــع للﺘقﻴ ﻢ ﻻ ﻳنﻄوي إطﻼقا ع أ ة فائدة للمﺘقدم .
خضع المحﺘوى المقدم إ ﺗقدﻳر لجنة الفرز ،وﻻ مكن الﻄعن
ﺧﻼل عمل ة الﺘقﻴ ﻢ ،س ﺘﻢ النظر فقﻂ
الﺘقد ﻢ مجا )ﻻ رسوم عل ه(.

قرارﺗها من الناح ة القانون ة.

الﻄل ات المقدمة وال املة.
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 | 4ما

المشار ـ ــع المناس ة لجائزة اﻹسكوا؟



مكن أن ﺗحﺘوي الﺘقد مات لجائزة اﻹسكوا للمحﺘوى الرق العر ع ﺗﻄﺒ قات ذات ﺗأث واضح ع
ً
الﺘنم ة المسﺘدامة ،مث  :الﺘﻄﺒ قات ،وصفحات ال ب ،والﺒوا ات ،والخدمات اﻹل ون ة ،والمنﺘجات
القائمة ع الرسائل القص ة ،واﻷلعاب وﺗﻄﺒ قات الهاﺗف المحمول .ول س هناك قﻴود ف ما ﻳﺘعلﻖ المنصات
أو القنوات ال ﺗعمل من ﺧﻼلها المشار ـ ــع.



أن ﺗكون المشار ــع المقدمة للجائزة املة )ﺗﻢ إطﻼقها( ،وﻻ مكن قﺒول مشار ــع غ مكﺘملة أو مسودة
ﻳ
.
أو نماذج أو عروض ﺗوض ح ة لها و جب إث ات أن المنﺘج عمل وله ﺗأث واضح ع المسﺘوى المح أو
اﻹقل أو الدو .
أن ﺗكون افة المنﺘجات المقدمة قد ا ﺘملت عد ﺗار ــخ  1انون الثا ﻳناﻳر  .2015و ال س ة للمنﺘجات
ﻳ
ال أنجزت وقت سابﻖ ،مكن للمﺘقدم اﻹشارة إ الﺘحس نات والﺘحدﻳثات اﻷساس ة ال ﺗﻢ إجراؤها
ع المنﺘج الف ة الﺘال ة.







ﺗحد د اﻷهداف

مكن للمنﺘج المقدم أن ﻳرﺗ ﻂ أ من هدف من أهداف الﺘنم ة المسﺘدامة ،و
الرئ س ة ال ﻳ ناولها وﺗفس ماه ة هذه الروا ﻂ.
ّ
أن كون ل ل منها ﺗقد ﻢ منفصل.
حالة ﺗقد ﻢ عدة مشار ــع من ق ل نفس المؤسسة أو رواد اﻷعمال ،ﻳ
مكن للمنﺘجات ال ﺗﻢ ﺗقد مها عام  2021ولﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘ ارها ضمن الفائ ن ،أن عاد ﺗقد مها هذا العام.
ع المﺘقدم ﺗحد د الم ات الﺘحدﻳثات الجد دة ،إن وجدت ،الﺘقد ﻢ الجد د.
و

 | 5حقوق اﻻستخدام وحقوق ال


من ﺧﻼل ﺗقد ﻢ م وع لجائزة اﻹسكوا ،منح المشاركون اﻹسكوا حقوق اسﺘخدام المحﺘوى المقدم ،ما
ﻳﺘضمن من محﺘوى الف دﻳو والصور وغ ها من المحﺘ ات وذلك ﻷغراض غ ﺗجار ة أو لل و ــج للمنﺘج
المقدم ،سواء من ﺧﻼل الﻄ اعة والعرض أو من ﺧﻼل وسائﻂ اﻹعﻼم اﻷﺧرى وأحداث مخﺘلفة.



ع مقدم الم وع أن مﺘلك حقوق الﻄﺒع وال للصور واﻷصوات و افة المحﺘ ات المﺘعلقة ب نﺘاج
ﻳ
الم وع .و جب أن ﺗكون جمﻴع ال امج المسﺘخدمة مرﺧصة.



حﻖ لﻺسكوا ﺗوز ــع المواد والمعلومات ال و ج ة حول المنﺘجات المقدمة مع المس ثم ن المحﺘمل
وال اء الراع .

 | 6اللﻐة المستخدمة والتفض ﻼت لجائزة اﻻسكوا


ح أن اللغة الع ة اللغة اﻷساس ة للمنﺘجات المقدمة ،إﻻ أن عمل ة الجائزة ﺗق ل المنﺘجات لغات
أﺧرى ط أن كون للمنﺘج أثر خدم و دعﻢ المجﺘمع العر والمنﻄقة الع ة.



وف ما خص اللغة المسﺘخدمة لﺘقد ﻢ الﻄلب ع المنصة المخصصة للجائزة ع الوب ،ﻳ
المعلومات المقدمة عن المنﺘج إما الع ة أو اﻹن ل ة.



ﺗنف ذ المنﺘجات المقدمة للجائزة ،وذلك ما
من المسﺘحسن اعﺘماد عدد من ﺧصائص سهولة النفاذ الرق
ﻳﺘما مع المعاﻳ الدول ة ﻹرشادات النفاذ الرق لمحﺘوى ال ب ) (WCAGال وضعها اﺗحاد ش كة الوب
العالم ة ).(W3C
ﺗكون اﻷفضل ة للمنﺘجات ال ﺗح م ﺧصوص ة الﺒ انات والقوان المﺘعلقة حما ة الﺒ انات الشخص ة.



أن ﺗكون افة

 | 7اس عاد وعدم تأه ل الطل ات من عمل ة جائزة اﻹسكوا


حال ﺗقد ﻢ طل ات غ مكﺘملة أو ﻻ ﺗﺘوافﻖ مع قواعد و وط الجائزة ،س ﺘﻢ سحﺒها من عمل ة اﻻﺧﺘ ار
دون إشعار .وﻻ مكن اللجوء ﻷي طعن قانو لقرار الﺘنح ة لهذه اﻷس اب ،و حﻖ للجنة الفرز لجائزة
اﻹسكوا برفض الﻄل ات المشارات دون إعﻄاء أي س ب أو إشعار.



ﻳؤدي ظهور عدم اﻻ ﺘمال المنﺘجات وعملﻴﺘها ال شغ ل ة أثناء عمل ة الﺘقﻴ ﻢ إ اﻻس عاد )عدم اﻷهل ة(.
وﺗﺘحمل الجهات المقدمة مسؤول ة الﺘأ د من إم ان ة النفاذ لمنﺘجاﺗهﻢ وفعالﻴﺘها من أجل لجنة الﺘحك ﻢ
وعمل ة الﺘقﻴ ﻢ.
2



شمل اﻷس اب اﻷﺧرى ﻻس عاد أو سحب المنﺘج ما  :اﻻفﺘقار لحقوق المل ة اﻹ داع ة أو الﺘعدي ع
حقوق الﺘأل ف وال لﻶﺧ ن ،وﺗقد ﻢ معلومات ﺧاطئة ،وعدم الﺘوافﻖ مع قواعد إرشادات المسا قة.

 | 8اخت ار الفائ ن


ﻳﺘﻢ اﺧﺘ ار الفائ ن من ب
قرار لجنة الﺘحك ﻢ.



ق ل اﺧﺘ ار الفائ ن الجائزة ،س ﺘﻢ ﺗحد د قائمة مخﺘ
مواقع بوا ات الجائزة.

الﻄل ات المقدمة

 | 9معاي جائزة اﻹسكوا للمحتوى الرق
مع اران اس ات ج ان  -اجتما



ل فئة من ﺧﻼل عمل ة الﺘقﻴ ﻢ ،وﻻ مكن الﻄعن قانون ا
ة ﻷفضل المنﺘجات المقدمة واﻹعﻼن عنها ع

العر

مجتم

التأث المح  -الﺘأث ع المجﺘمع المنﻄقة الع ة.
الق مة  -معالجة أهداف الﺘنم ة المسﺘدامة لﻸمﻢ المﺘحدة ،وﺗض ﻴﻖ الفجوة الرقم ة ،وﺗع ز اﻹدماج الرق
من أجل الﺘنم ة المسﺘدامة .

خمسة معاي فن ة






المحتوى | الجودة والشمول ة.
الوﻇائﻒ | سهولة اﻻسﺘخدام ،ﺗج ة المسﺘخدم ،الﺘفاعل ة المناس ة.
ة.
التصم م | الﺘنقل الﺘوجه والجاذب ة ال
التكنولوج ا | أحدث الﺘكنولوج ات والجودة الﺘنف ذ الﺘق .
اﻻبت ار | اﻷصالة والحداثة للمسﺘخدم المسﺘهدف ولمجﺘمع نموذج اﻷعمال والسوق.

 | 10الجدول الزم

لجائزة اﻹسكوا

أطلقت اﻹسكوا هذه الجائزة آذار مارس  ،2021ﺧﻼل المنﺘدى العر للﺘنم ة المسﺘدامة ،وﺗﻢ اﻹعﻼن عن
المنﺘجات الفائزة دورﺗها اﻷو ﺧﻼل المنﺘدى العر للﺘنم ة المسﺘدامة لعام .2022
وف ما



الجدول الزم للدورة الثان ة للجائزة :2023-2022
منتصﻒ تموز يوليو  :2022الدعوة للمشاركة الجائزة.
ن اﻷول أ ت ر  :2022انﺘهاء مهلة ﺗقد ﻢ الﻄل ات.
منتصﻒ



ن اﻷول أ ت ر  -انون اﻷول د سم  :2022عمل ة الﺘقﻴ ﻢ لﺘحد د القائمة المخﺘ ة ﻷفضل
منتصﻒ
المنﺘجات وﻻﺧﺘ ار الفائ ن.



انون الثا يناير  :2022مصادقة اللجنة الﺘوجﻴه ة ع نﺘائج عمل ة الﺘقﻴ ﻢ.
نها ة انون الثا يناير  :2022اﻹعﻼن عن القائمة المخﺘ ة ﻷفضل المنﺘجات.
آذار مارس  :2023اﻹعﻼن عن الفائ ن ﺧﻼل المنﺘدى العر للﺘنم ة المسﺘدامة لعام .2023




 | 11الجوائز
حصل ل من الفائ ن فئ الجائزة ،فئة المؤسسات وفئة ر ّواد اﻷعمال الش اب ،ع جائزة ﺗذ ار ة وع ﺗغﻄ ة
للسفر واﻹقامة المدﻳنة ال ُ عقد فﻴها المنﺘدى العر للﺘنم ة المسﺘدامة لعام  .2023اﻹضافة إ ذلك ،حصل
الفائ ن فئة ّ
رواد اﻷعمال الش اب ع الرعا ة لحضور المؤﺗمر العال لجوائز القمة العالم ة  2023و سﺘف دون من
برامج ﺗدرب وﺗوج ه مقدمة من اﻹسكوا وجوائز القمة العالم ة.
 iمﺒ ة ع قواعد جوائز القمة العالم ة و وطها ومقﺘ سة عنها.
مﻼحظة:

ت هذه الوث قة الش ل الذي وردت ه ،ودون ﺗح ر رس .
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