
 

 

تطبيقات األشخاص ذوي اإلعاقة جوائز خاصة:  

 

 

 

 

 

 تقديم
 

هي جائزة سنويّة   (Mada AlecsoApps Award)للّتطبيقات اجلّوالة مدى -األلكسو جائزة 
 هاتف جّوال منجزة عربّيا لفائدة األشخاص من ذوي اإلعاقة. وهي تندرج يف إطار ُتْسَنُد إىل أفضل تطبيقة

املساعدة بدولة قطر.  اللتكنولوجي مدىمركز ألكسو و  –املنّظمة العربّية للّّتبية والثّقافة والعلوم شراكة بني 
حتسني ظروف عيش األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تطبيقات جوالة تقدم خدمات وهتدف اجلائزة إىل 

 .من شأهنا أن جتعل احلياة أسهل بالنسبة ألي شخص مهما كان نوع إعاقته
أالف دوالر  01للتطبيقات اجلوالة. وترصد جائزة  مدى -األلكسو ويتسابق املطورون العرب على جائزة 

 .ةتطبيقألفضل  أمريكي
  

 األهداف الرؤية و 
ذوي اإلعاقة بشكل متزايد على تكنولوجيا اهلواتف الذكية وعلى األنّتنت اليت من يعتمد األشخاص 

ت اجلوالة يف هذا السياق، بينت تكنولوجيا التطبيقا . واالجتماعيةو  متكنهم من حتسني قدراهتم اجلسدية
  .ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء العاملشخاص أللقدرهتا على تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة 

 

تيح قات جوال تتطبيواملؤسسات على ابتكار ألفراد لفرصة كبرية  جيعل االبتكار يف هذا اجملال وهذا ما
االستفادة من خدمات مدجمة ذات جودة عالية ومن اكتشاف من األشخاص ذوي اإلعاقة للمستخدمني 

 .اإلجنازاتحتقيق و  مقدراهتهم على بناء مستويات جديدة من رفاهية احلياة اليت تساعد
 

ألفراد إىل حث ا مدىمركز ربية للّتبية والثقافة والعلوم و تسعى املنظمة الع هذه اجلائزة، ومن خالل
وي أن حتدث نقلة حقيقية يف حياة األشخاص ذا على ابتكار تطبيقات جوالة رائدة من شأهن واملؤسسات

 . بشكل مباشر اإلعاقة
 :الجائزةومن أهداف 

 تطبيقات األشخاص ذوينشر الوعي وتوجيه أنضار الرأي العام ووسائل االعالم حنو أمهية  -
 أسهل وأكثر ادماجا. املستخدمنيوقدرهتا على جعل حياة  اإلعاقة

 املسامهة يف بناء سوق جديدة وحيوية خاصة بتطبيقات املساعدة يف الوطن العريب. -
إنشاء شبكة ملطّوري التطبيقات اجلّوالة يف الوطن العريب، تسمح بتبادل الّتجارب واخلربات، ومتّهد  -

 تفيد األشخاص ذوي اإلعاقةز  إلقامة مشاريع مشّتكة
 املطورين ومصنعي األجهزة اجلوالةزمستخدمي التطبيقات و  بني بناء جسور تواصل -

 جائزة األلكسو - مدى
 األشخاص ذوي اإلعاقة للتطبيقات الجوالة لفائدة

 



 

 

تطبيقات األشخاص ذوي اإلعاقة :جوائز خاصة  

 الرزنامة
 للتطبيقات اجلوالة" بثالث مراحل كربى كاآليت: مدى-األلكسو متّر مسابقة "جائزة 

فتح باب الّتشح ويكون الّتشح بصورة إلكّتونية عرب املوقع املخصص  :0101 نوفمرب 02إىل غاية  0101 أكتوبر 06من  -
 اجلوالة ضمن املوقع الرمسي جلائزة األلكسو الكربى للتطبيقات اجلوالة العربية.للتطبيقات  مدى-األلكسو جلائزة 

، تنطلق جلنة التحكيم يف تقييمات التطبيقات الواردة من خمتلف الدول العربية، ويتم خالهلا اختيار 0101 نوفمرب 01ابتداء من  -
 الفائز.يتم تكرمي ل أفضل تطبيقة

 كيفية المشاركة 
 :الرابط هذا على املسابقة موقع يف جديد حساب بإنشاء( املؤّسسة أو العمل فريق أو) املتسابق يقوم -

https://award.alecsoapps.org/competition/sign_up 
 املتاحة املشاركة استمارة مريوتع هبا املشاركة يريد اليت التطبيقات أو التطبيقة بإضافة( املؤّسسة أو العمل فريق أو) املتسابق يقوم -

 املطلوبة املعلومات كلّ  تقدمي على احلرص مع املسابقة، موقع يف حسابه على
 تطبيقته تقييم عملّية قّدمت متابعة الحقا وميكنه مشاركته، باستالم إلكّتونيّا إشعارا( املؤّسسة أو العمل فريق أو) املتسابق يتسّلم -

 اليت الّنقائص داركت بغاية التحكيم جلنة أعضاء توجيهات على االّطالع ميكنه كما املسابقة، موقع عرب املشاركة( تطبيقاته أو)
  القانونّية اآلجال جتاوز عدم شرط جديد من إرساله وإعادة ترّشحه ملف ضمن تسّجل أن ميكن

 شروط المشاركة 
 الشروط اإلجرائية .1

 حيق لكّل مواطن بإحدى الّدول العربّية الّّتّشح للجائزة. -
حيق للّذوات املعنويّة من مؤسسات القطاعني العام واخلاص واملؤّسسات الّتعليمّية واملراكز البحثّية وغريها من املؤّسسات واهليئات  -

 يف خمتلف الّدول العربّية الّّتّشح.
 يني ممّثل يكون املخاطب الوحيد يف كّل ما يتعّلق باملسابقة.يف صورة ترّشح مؤّسسة أو فريق عمل، ينبغي تع -
 ميكن لكّل مطّور أو فريق عمل أو مؤّسسة املشاركة بتطبيقة واحدة أو أكثر. -
 ال ميكن الّّتّشح بأعمال سبق هلا الفوز جبوائز دولّية أخرى. -
وال تقبل  https://award.alecsoapps.org ،اجلائزة يكون الّتشح، حصريّا، باستعمال املنظومة اإللكّتونّية املتوفّرة على موقع -

 الّّتّشحات الواردة عرب الربيد العادّي أو اإللكّتوين إالّ يف حاالت استثنائّية تتوىّل جلنة الّتحكيم تقديرها.
 :الشروط الفنية .2

 .Androidينبغي أن تكون الّتطبيقة املرّشحة قابلة لالستعمال يف بيئة  -
 على الّتطبيقات املرّشحة أن تقوم خبدمة األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مباشر. -
 على الّتطبيقات املرّشحة أن تكون مستجيبة ملتطّلبات الّسالمة املعلوماتّية. -
 ر جترييّب(.الّتطبيقات املرّشحة أن تكون مكتملة )ولو يف إصدا -
 ينبغي أن تكون الّلغة العربّية هي الّلغة الرّئيسّية للّتطبيقة املرّشحة، مع إمكانّية استعمال لغة أو لغات أخرى. -
ينبغي أن يكون حمتوى الّتطبيقة منسجما مع اخلصوصيّات احلضاريّة للبلدان العربّية، وأالّ يتضّمن إساءة إىل بلد أو جهة أو عرق  -

 أو دين.

https://award.alecsoapps.org/competition/sign_up
https://award.alecsoapps.org/


 

 

تطبيقات األشخاص ذوي اإلعاقة :جوائز خاصة  

 :ملكية الفكريةحقوق ال .3
ينبغي أن تكون كّل املواد واحملتويات املستخدمة يف الّتطبيقة املشاركة من إنتاج املتسابق، ويف صورة استخدام حمتويات الغري، ينبغي  -

 ضأن تكون هذه احملتويات غري خاضعة حلقوق الّتأليف، كما جيب على املتسابق اإلشارة إىل مصادرها يف الرّكن املخّصص هلذا الغر 
 ضمن استمارة الّّتّشح اإللكّتونّية.

 يتحمل املشارك وحده مسؤولّية عدم االلتزام مبا ورد ضمن املاّدة الّسابقة من هذه الفقرة. -
 تستبعد جلنة الّتحكيم كّل مشاركة ال حتّتم حقوق امللكّية الفكريّة. -
 ائم على نسبتها إىل أصحاهبا.ولأللكسو عرض األعمال املشاركة يف املسابقة، مع احلرص الدّ  مدىحيق ملركز  -
  التقييم

م الّّتكيز مّت ضبط معايري الّتقييم يف إطار تكريس مبدإ الّشفافّية الذي تعتمد املسابقة، وحرصا على توجيه املتسابقني إىل اجلوانب اليت جيدر هب
 عليها عند إعداد تطبيقاهتم لضمان أوفر حظوظ الفوز. وهي كاآليت :

 درجة النفاذ إىل األشخاص ذوي اإلعاقة  -
 االبتكار والّتجديد -
 فائدة اخلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة  -
 احملتوى  -
 واجهة اإلستخدام -
 التقنية  -

 االتصال
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”مدى“مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة 

 ، طريق الكورنيش”ب“الطابق السابع، برج النصر 
 ، الدوحة، قطر 03001صندوق بريد: 

 33423141هاتف:
 33423140فاكس: 

 info@mada.org.qa :الربيد االلكّتوين

ـ حي  0001شارع حممد علي عقيد ـ املركز العمراين الشمايل ص.ب 
 ـ اجلمهورية التونسية 0110اخلضراء 

 award@alecso.orgالربيد االلكّتوين: 

 


