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جائزة من اإلسكوا لتقدير العمل نحو أهداف التنمية المستدامة

بالشراكة مع جوائز القمة العالمية
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2

 عن الجائزة
أطلقت اإلسكوا في عام 2021 جائزة اإلسكوا المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة خالل المنتدى 

العربي للتنمية المستدامة لعام 2021، ومن المزمع أن ُتعتمد كجائزة سنوية. 

وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا والمنصات الرقمية في دفع عجلة التنمية المستدامة 
وتعزيز إنشاء محتوًى عالي الجودة مرتبط بأهداف التنمية المستدامة. وإلنجاز هذا النشاط، تعمل اإلسكوا بالشراكة 

مع جوائز القمة العالمية )WSA(، وهي مؤسسة دولية تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاًما في تنظيم جوائز المحتوى 
الرقمي الدولية.

ُأطِلقت الجائزة لتكريم صانعي أفضل محتوى رقمي عربي في المنطقة العربية ولنشر منتجاتهم المميزة وترويجها 
وذلك وفق فئتين:

فئة المؤسسات، وتمثل منتجات المحتوى الرقمي العربي القائمة والتي تدعم تحقيق أهداف التنمية . 1
المستدامة، وتم تطويرها من قبل مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو األوساط األكاديمية أو المنظمات 

غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو أي أصحاب مصلحة آخرين ذوي صلة.

فئــة رواد األعمــال الشــباب، وهي مخصصــة لمنتجــات المحتوى الرقمــي العربي الجديــدة التي تم . 2
تطويرهــا مــن قبــل رواد أعمــال شــباب تتــراوح أعمارهم بين 18 و35 عاًمــا، والتي تدعــم تحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة.

وستكرم اإلسكوا الفائزين بهذه الجائزة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما ستتعاون مع جوائز القمة العالمية من أجل 
منح الفائزين من رواد األعمال الشباب فرصة للتواصل مع رواد أعمال آخرين، وحضور المؤتمر العالمي لجوائز القمة 
العالمية WSA Global Congress وذلك لالستفادة من ورش العمل وفرص التدريب القّيمة التي يقدمها لرواد األعمال.

يجري اختيار المشاريع وفًقا لمعايير التقييم الخاصة بهذه الجائزة، وهي:

معياران استراتيجيان - اجتماعي/مجتمعي
األثر | األثر المحلي واألثر على المجتمع في المنطقة العربية. 	

القيمة | معالجة أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتضييق الفجوة الرقمية، وتعزيز اإلدماج  	
الرقمي من أجل التنمية المستدامة.

خمسة معايير فنية
المحتوى | الجودة والشمولية. 	

الوظائف | سهولة االستخدام، تجربة المستخدم، التفاعل المناسب. 	

التصميم | التصفح/التوجه والجاذبية البصرية. 	

التكنولوجيا | استخدام أحدث التكنولوجيات والجودة التقنية في التنفيذ. 	

االبتكار | األصالة والحداثة بالنسبة للمستخدمين المستهدفين وللشركات والسوق. 	

https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://wsa-global.org/
https://wsa-global.org/wsa-global-congress-2022/
https://wsa-global.org/wsa-global-congress-2022/
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وقد ُحددت معايير التقييم من قبل اللجنة التوجيهية للجائزة والتي أعدت أيضًا القواعد والشروط التي حكمت سير 
عملية تنظيم الجائزة في دورتها األولى 2022-2021.

وتم تشكيل أربع لجان لجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي للتنمية المستدامة، وقد تعاونت هذه اللجان فيما 
بينها لضمان الجودة والنزاهة في التنفيذ، وهي:

اللجنة التوجيهية: مسؤولة عن اإلشراف العام على الجائزة واختيار المواضيع والفئات وتحديد معايير  	
التقييم.

لجنة التنسيق: التحضير للجائزة وإعداد المنصة واألنشطة المرتبطة بها، والتنسيق بين اللجان المختلفة  	
والتفاعل مع لجنة التحكيم ومع المجتمع والشركاء.

لجنة التحكيم: تتكّون من خبراء في المحتوى الرقمي من المنطقة العربية، مسؤولين عن تقييم المنتجات  	
في كلتا الفئتين.

اللجنة اإلعالمية: تتولى مهمة الترويج للجائزة من لحظة إطالقها وخالل مرحلة استقبال الطلبات، وصواًل  	
إلى اإلعالن عن المنتجات الفائزة.

 المشاركة
استقبلت جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي 100 طلبًا في كلتا الفئتين من 12 دولة عربية وهي الجزائر 

والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية 
السورية وتونس واإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى طلب من تركيا وآخر من الواليات المتحدة األمريكية.   

وقد تم استبعاد 12 من هذه التطبيقات في مرحلة االختيار األولي لعدم اكتمالها، وقّيمت لجنة التحكيم 88 منتجًا، 
من بينها 53 في فئة المؤسسات و35 في فئة رواد األعمال الشباب.

 مراحل التنفيذ
بدأ العمل في تنظيم هذا النشاط في آذار/مارس 2021 حيث تم اإلعالن عن جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي 
من قبل األمينة التنفيذية لإلسكوا خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021، كجائزٍة تعالج مسألة ضعف 

المحتوى الرقمي العربي وتركز على تقدير الجهود المبذولة لتطوير محتوًى عالي الجودة مرتبط بالتنمية المستدامة 
في المنطقة العربية.

وقد ُشكلت لجنة توجيهية من خبراء إقليميين وممثلين عن كل من اإلسكوا وجوائز القمة العالمية لإلشراف على 
عملية تنظيم الجائزة وتحديد مواضيعها وفئاتها وكيفية المشاركة فيها وشروط تقديم الطلبات ومعايير التقييم. 

واعتمدت اللجنة على تجارب جوائز القمة العالمية لوضع القواعد والشروط التي حكمت سير عملية تنظيم الجائزة 
وكّيفت قاعدة بيانات جوائز القمة العالمية لتلقي الطلبات وإجراء التقييمات.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/DAC-Award-Rules-Conditions-Ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/DAC-Award-Rules-Conditions-Ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/ar/events/afsd2021
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/DAC-Award-Rules-Conditions-Ar.pdf
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وبعد اإلعالن الرسمي عن الجائزة، تم تعيين عدد من الفرق لوضع معايير األهلية والتقييم، والعمل على وسائط 
اإلعالم والتواصل، وتجهيز تطبيقات اإلنترنت لتقديم الطلبات لفئتي المؤسسات ورواد األعمال الشباب، وتحديد 

أعضاء لجنة التحكيم المختصة بتقييم المنتجات.

وخالل الفترة الممتدة من حزيران/يونيو وحتى تشرين األول/أكتوبر 2021، ُفتح باب تقديم التطبيقات للجائزة 
لجميع المؤسسات ورواد األعمال الشباب إذ تمكنوا من تقديم منتجاتهم المبتكرة والتي من شأنها أن تؤثر بشكٍل 

واضٍح على المجتمع في المنطقة العربية، وذلك من خالل قاعدة بيانات مخصصة للجائزة.

وُشكلت لجنة تحكيم من 20 خبيًرا لمراجعة المنتجات المقدمة وتقييمها بناًء على معايير التقييم. كما تم تجميع 
معايير التقييم في ثالث مجموعات، يتضمن كٌل منها معايير فرعية ومعايير الترجيح المحددة.

أجريت عملية التقييم على مرحلتين، حيث أجرى أعضاء لجنة التحكيم في كل مرحلة تقييماٍت فردية للمنتجات 
وذلك باستخدام قاعدة البيانات للتطبيقات على اإلنترنت، كما أجروا مناقشات جماعية من أجل التوصل إلى اتفاٍق 

حول عملية التقييم. وقد أسفرت المرحلة األولى من التقييم عن اختيار قائمة نصف نهائية للمنتجات لكل من 
الفئتين، أّما المرحلة الثانية، فتضمنت عروضًا تقديمية للمنتجات ضمن فئة رواد األعمال الشباب ونتج عنها اختيار 

المنتجات الفائزة عن كل فئة.

وأفضت عملية التقييم والمناقشات التي أجرتها لجنة التحكيم إلى اختيار خمسة مشاريع فائزة عن فئة المؤسسات 
وثالثة مشاريع فائزة عن فئة رواد األعمال الشباب، وقد صادقت اللجنة التوجيهية على النتائج قبل أن يتم إعالنها 

خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
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 فرق العمل 

فريق التنسيقمديرة المشروع

Nibal Idlebi

نبال إدلبي

 رئيسة قسم االبتكار، 
اإلسكوا

Nora Wolloch

نورا ولش

 مديرة تنفيذية، 
جوائز القمة العالمية

Zahr Bou-Ghanem

زهر بو غانم

 قسم االبتكار، 
اإلسكوا

اللجنة التوجيهية )حسب الترتيب األبجدي(

Ahmed Alhujairy

أحمد الحجيري

الرئيس التنفيذي ورئيس 
 Golfمجلس إدارة شركة

 ،Future Business 
البحرين

Alia El Kattan

عالية القطان

سفيرة الشباب في جوائز 
 القمة العالمية، 

مصر

Gabriel Deek

غابريال ديك

رئيس المكتب اإلقليمي 
 لجمعّية اإلنترنت، 

لبنان

Maisaa Youssef

ميساء يوسف

مديرة مجموعة تنسيق 
العمل على خطة عام 

2030 وأهداف التنمية 
المستدامة، اإلسكوا

Manar Alhashash

منار الحشاش

الرئيسة التنفيذية لشركة 
DotDesign، الكويت

Mirna El Hajj Barbar

ميرنا الحاج بربر

مسؤولة إدارة برنامج، 
اإلسكوا

Nora Wolloch

نورا ولش

مديرة تنفيذية، جوائز القمة 
العالمية
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 أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم لفئة المؤسسات )حسب الترتيب األبجدي(

Ahmed Abdelmoteleb

أحمد عبد المطلب

 مساعد مدرس، 
كليات التقنية العليا، 

اإلمارات العربية المتحدة

Amel Saidane

أمل سعيدان

رئيسة تنفيذية ومؤِسسة 
شريكة في شركة
BetaCube، تونس

Fadwa Mrad

فدوى مراد

مديرة متابعة وتقييم في 
 ،Venture LLC شركة

الجمهورية العربية السورية

Haidar Fraihat

حيدر فريحات

مدير مجموعة اإلحصاءات 
ومجتمع المعلومات 

والتكنولوجيا،  اإلسكوا

Hoda Baraka

هدى بركة

مستشارة وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، 

مصر

Mansour Al Ghamdi

منصور الغامدي

استشاري في هيئة تقويم 
التعليم والتدريب، المملكة 

العربية السعودية

Mirna El Hajj Barbar

ميرنا الحاج بربر

مسؤولة إدارة برنامج، 
اإلسكوا

Mohamed N. Al Majed
محمد الماجد

مدير المنصات الرقمية في 
شركة تكامل القابضة، 

المملكة العربية السعودية

Nawar Al Awa

نوار العوا

مستشار إقليمي 
للتكنولوجيا من أجل 

التنمية، اإلسكوا

Noureldin Cheikh Obeid

نور الدين شيخ عبيد

خبير في المحتوى الرقمي 
العربي، الجمهورية السورية 

العربية

Taiseera Al Balushi

تيسيرة البلوشي

جامعة السلطان قابوس، 
عمان

Zouheir Lakhdissi

زهير الخديسي

الرئيس التنفيذي لشركة 
 ،Dial Technologies

المغرب
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أعضاء لجنة التحكيم لفئة رواد األعمال الشباب )حسب الترتيب األبجدي(

Ali Hilli

علي الحلي

مسؤول التسويق 
واالتصاالت في شركة 
blue FinTech، العراق

Alia El Kattan

عالية القطان

سفيرة الشباب في جوائز 
 القمة العالمية، 

مصر

Gabriel Deek

غابريال ديك

رئيس المكتب اإلقليمي 
 لجمعّية اإلنترنت، 

لبنان

Hania Sabbidin Dimassi

هانيا صبيدين ديماسي

مجموعة تنسيق العمل على 
خطة عام 2030 وأهداف 
التنمية المستدامة، اإلسكوا

Kareem Hassan

كريم حسن

المدير التنفيذي، مركز 
 اإلسكوا للتكنولوجيا،

اإلسكوا

Mohab Anis

مهاب أنيس

الرئيس التنفيذي لشركة 
Innovety، وأستاذ في 

 الجامعة األمريكية 
بالقاهرة، مصر

Mohamed Haithem Medani

محمد هيثم مدني

 رئيس عمليات في شركة 
 ،Go Platform 

الجزائر

Ramy Soliman

رامي سليمان

شريك مؤِسس ورئيس 
العمليات في شركة 

 ،.Bonocle Inc 
قطر

فريق اإلعالم

Manuela Wagner
مانويال واغنر

 مديرة المجتمع العالمي،
 جوائز القمة العالمية

Grace Farah
غرايس فرح

مساعدة اتصاالت، 
اإلسكوا
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