
 

 

 

  

  ت هاكاثونبيرو

VISUALIZE 2030  
 بيانات أهداف التنمية المستدامةحول م أول مخيّ 

  في المنطقة العربية
ين أول 19-23  2017 أكتوبر/ت

 

 2017 سبتمبر/أيلول 10للتقديم:  يالموعد النهائ

 دعوة لتقديم الطلبات
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 18الذين تتراوح أعمارهم بين المنطقة العربية  وشابات فتوحة لكل شبابهذه دعوة م
 ق ببيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقةأول مّخيم متعلّ سنة للمشاركة في  30و

فرصة تطوير محتوى مرئي جذاب حول قضايا التنمية التي تهّمهم وإمكانية مع  العربية
  جوائز مالية قيّمة.الحصول على 

 2017 سبتمبر/أيلول 10: الموعد النهائي لتقديم الطلبات
حول البيانات المفتوحة  البوابة العربية للتنمية، وضمن إطار أجندة التنمية المستدامة، هاكاثون تطلقُ 

أهداف التنمية المستدامة في المنطقة  حول بياناتأول مخيم  – "VISUALIZE 2030تحت عنوان "
عام العربية بحلول هم تمنطقأو  بلدهمن يتخيّلوا كيف سيكون  وتدعو شباب وشابات المنطقة –العربية
2030.  

 

 الجمهور المستهدف

 (ة)مبرمج )programmer/coder(ة)بيانات، عالم (ة)، محّلل(ة))، هاكر، مصّمم 
 )؟مجرد متحّمس(ةأو  ، مصور(ة)(ة)، ناشط(ة) في مجال التنميةبيانات، إحصائي

 بما فيه الكفاية لمعالجة البيانات وإنتاج قصص مبتكرة وذات مغزى؟ (ة)متمكّن
 ببساطة  (ين)أو بمستقبل المنطقة العربية أم تفكر مبمستقبل بلدك(ة) معني

خرين؟ مفي كيفية تحسين حياتك   وحياة ا

 أو أنتَ هل 
 أنتِ 

  ًدك ممستقبلية لبلدك رؤية أو المنطقة العربية  مأو مخاوف حول مستقبل ب
 ؟مينمتشائ متجعلك

 ؟ممنطقتكأو  مبلدك عن وضع أو تقولينه شيًئا تقوله 
  مكم، مخاوفكم، أولوياتكمعن طموحاتكأو تقولينه أي  تقوله  ؟م، أو أح

 أو لديكَ ل ه
 لديكِ 

  

  

 أو 2030عام بحلول  فيها ونأو المنطقة التي تعيش حول البلد محلمك ناون تشاركم اليوم مدعّوون أنت
ً  رؤيتهفي  ونحول ما  ترغب ممخاوفك حتى دكم أو منطقتكمحاص   . 2030بحلول العام   في ب

 
ن طلباتكم واقّدم  بياناتلمدة خمسة أيام حول ال مخيم – VISUALIZE 2030نا في ووشارك ا

 بياناتهاحمسين حول قضايا التنمية وتلتنافسوا مجموعة من الم  –أهداف التنمية المستدامةب المتعلقة
ا من حدٍث ضخم ومليء بالتحديات يجمع مجموعة من ممثلي أكبر جزءً  وتكونوا ،من المنطقة العربية

تجدر  آخرين.خبراء التنمية والفاعلين وغيرهم أبرز علماء البيانات والمصممين والتكنولوجيا وكات 
شارة إلى أن كافة تكاليف  مم المتحدة  المشاركين/المشاركاتا ستتم تغطيتها من قبل برنامج ا

نمائي.   ا
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  الموضوعات التي ستتم معالجتها

 

 المتطلبات التقنية
ثة ق يأن يقدّموا طلباتهم بشكل فردي أو كفر للمشاركة  بإمكان المتقدمين  يتعّدى عدد أعضائه ث

  .أشخاص

فرادم ُيتوّقع من   يرسلوا لنا:أن  قدمي الطلبات ا

ح دافع ارسالة اهتمام: وهي رسالة الحافز  )1(   ]تصل إلى صفحتين[لمشاركة في المخيم ت
قً [) محّدث portfolio( ملف تعريفي )2(  قةكن خ  portfolio]الـ في عرض  ا وكوني خ
وعالا يتضمن طلبً  )3(   ]كاملمعبأ بشكل [تطويرها ة المنوي فكر أو ال م
عمال نماذج عن  )4(   ]ابً مناس وترينه في الشكل الذي تراه[السابقة ا

  ، يجب تقديم المستندات التالية:مقدمو الطلبات فرًقافي حال كان 

 ]تصل إلى صفحتين[ ن القيمة المضافة للمشاركة كفريقرسالة اهتمام مشتركة تبيّ  )1( 
قين [لكل عضو في الفريق محّدث ) portfolio( ملف تعريفي )2(  ّ  portfolio]الـ في عرض كونوا خ
وع أو الفكرة المنوي طرحها ومعالجتهاا يتضمن طلبً  )3(   ]معبأ بشكل كامل[ الم
 ]ابً مناس في الشكل الذي تراه وترينه[ أعمال الفريق الفرديةنماذج عن أعمال الفريق السابقة أو  )4( 

 
   ا.غير مؤهلة تلقائيً  الطلبات غير المكتملةستعتبر  
  نكليزية أو العربيةلطلباتكم أن تكون باللغة ا مكني.  
   المنطقة العربية. منأن يكونوا والمشاركات يتوقع من المشاركين  
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لكتروني التالي   ابعثوا طلباتكم كاملة إلى البريد ا
ADP@undp.org  

ت متعددة، المؤلفة من خبراء في لجنة التقييمستقوم   ومحللي خبراء التنمية وأبرز علماء – مجا
كات ناشئة تعتمد على البيانات مصممي الغرافيك والبيانات ومتخص التكنولوجيا و  –مؤسسين ل

  .Visualize 2030لمشاركة في ل فكرةً  30ر باختيا

    

خير منوفي    ،Visualize 2030 اليوم ا
  قيمة ماليةفائزين/فائزات لتقّدم لهم جوائز  3ة التقييم ستختار لجن 

 

VISUALIZE 2030 ين أول 23 إلى 19: من   2017 أكتوبر/ت
اختيروا للمشاركة في مغامرة الغوص في  مشاركة ومشاركة، أفراًدا وفرًقا، Visualize 2030 30سيجمع 

همية البيانات في جماعي ويتفاعلوا مع بعضهم البعض  البيانات لكي يفكّروا بشكل إنتاج مبيّنين 
ية مثل نفوغراف) والتوضيحية  المحتويات الب طة الفيديو عبر التصّورات والرسوم البيانية (ا وأ

عتماد على قاعدة بيانات البوابة العربية للتنمية وغيرها من المصادر.  حصل، سيVisualize 2030في  ا
كات التكنولوجيا  قييملجنة الت اءر على فرصة لقاء خب المشاركات/المشاركون وممثلي كبرى 

مية.  ع قليمية والدولية والمؤسسات ا  تثقيفية أيًضا ندوات Visualize 2030سيتضمن والمنظمات ا
  :حول
 هداف التنمية المستدامة  البيانات المفتوحة 
 قي للبيانات خ ستخدام ا  ا
 كفاءة البيانات والتصّور الفعال 
 نات: كيف نجعل البيانات ذات مغزى؟تحطيم البيا 
 مبادرات ناجحة حول البيانات المفتوحة 

  

ل  liberating dataسيؤدي تحرير البيانات    إلى إنتاج ما يلي: Visualize 2030خ

 للبيانات تصّورات  (انفوغرافيك) تفاعليةثابتة و رسوم بيانية   ة (توضيحيرسومIllustrations( 
  فيديومقاطع   روابط التفاعلية على الويب نماذج لتطبيقات  

  
   نكليزية والعربية.العمل في المخيم ستكون بالغات  
   مزيد من المعلوماتل رابط التالياليرجى زيارة 

-first-2030-visualize-hackathon-http://arabdevelopmentportal.com/ar/event/beirut
 region-arab-camp-dive-data-sdgs  
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  الخلفية

  Visualize 2030أهداف 
ومع التشديد على أهمية البيانات في  2030أسا من خطة التنمية المستدامة لعام  بما أن ثورة البيانات جزءُ 

) إظهار الدعم والتشجيع 1غاية (ل Visualize 2030عملية المساءلة المطروحة في أجندة التنمية المستدامة، يأتي 
) المساهمة في تعزيز الوصول إلى 2؛ (أهداف التنمية المستدامةعلى اعتماد سياسات البيانات المفتوحة و

) لجمع المبدعين من 3و(طريقة مفيدة ومبتكرة وذات مغزى؛ واستخدام ومشاركة البيانات في المنطقة العربية ب
ت متعددة  من مختلف البلدان  –خبراء التنمية وعلماء ومحللي البيانات والمبرمجين والمصممين وغيرهم –مجا

ولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تحفيز النقاش  العربية للمشاركة في مغامرة جماعية حول البيانات تعّد ا
نمائية الملحة.  فكار حول التحديات ا   العام حول التوقعات المتعلقة بقضايا التنمية الرئيسية وتوّفر مساحة لتبادل ا

  

  تنميةحول البوابة العربية لل
نكليزية ة معرفية باللغتين العربية واكمستودع للبيانات ومنصّ  2016نيسان  25ُأطلقت البوابة العربية للتنمية في 

عتماد  لتوّفر أحدث البيانات ذات الجودة العالية حول موضوعات التنمية الرئيسية في المنطقة العربية عبر با
أدوات تفاعلية لتصّفح البيانات للمستخدمين ابة العربية للتنمية على المصادر الدولية والوطنية. توّفر البو

ضافة إلى  ،واستخراجها ستخدام والمعالجة. كذلك، تستضيف البوابة با إمكانية تصّورها، مما يجعلها سهلة ا
حداث. إنها المنصة  خبار وا ضافة إلى آخر ا لكترونية، با مجموعة غنية من الموارد مثل المنشورات والمدّونات ا

طنية الصادرة عن منتجي وموفري قاعدة بيانات مركزية مصدرها الرئي هو البيانات الوعلى الوحيدة التي ترتكز 
كاديميين، البيانات الرئيسيين.  عمال وا تعتبر البوابة العربية للتنمية مرجًعا مهّما للباحثين وصناع القرار ورّواد ا

ميذ والعاملين في المجتمع المدني والصحافيين والمدّونين والمواطنين الناشطين المهتمين  ضافة إلى الت با
دهم وفي المنطقة ككل.بقضايا التنم   ية في ب

  

  أهداف التنمية المستدامة
 2030. تعّد أجندة 169عالميًا طموًحا وغاياتها هدفا  17 2030لعام  تشمل أجندة التنمية المستدامةتحويل عالمنا:  

م العالمي في جو أوسع من الحرية.خطة للناس  زدهار وهي تسعى لتعزيز الس   والكوكب وا

جندة  "عدم ترك أحد ، والتي تشكل مع مجموعة أهدافها وغاياتها 2030خلف الركب" هو المبدأ التأسي 
ق من أجل القضاء على الفقر المدقع،  ط كثر شمو الذي شهده العالم على ا وخططها التنفيذية المخطط ا

رض.   والحد من عدم المساواة، وحماية كوكب ا


