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ش�وط و قواعد مسابقة ThinkMed
ّ
مقدمة المسابقة وأهدافها
يز
ت
تحف� التنمية
ال� تهدف إىل
تهدف المسابقة إىل تعزيز أفكار ومشاري ــع األجيال الجديدة ي
االجتماعية واالقتصادية لمنطقة البحر األبيض المتوسط.
المقال األول

ّ
منظم المسابقة

ّ ن
ا�
المقال الث ي

ين
المعني� بالمسابقة

ّ
ّ
منظمة “ّ ,”K-Lab Onlus
توجه و تنظم
نادي “ “ Rotary Club Ennaبإيطاليا  ,بالتعاون مع
ّ
ّأول نسخة من المسابقة العالمية لألفكار و التنمية “.”ThinkMed

ّ
ّ
ت
ين
ال� تت�اوح أعمارهم ي ن
المقيم� بإحدى الدول
ب�  81سنة و  53سنة,
المسابقة موجهة للشباب ي
ّ
ف
ف
ّ
المطلة عىل البحر األبيض المتوسط* والذين يرغبون ي� بناء مستقبل أفضل بالمساهمة ي� تنمية
ّ
ت
ال� يعيشون فيها.
الدولة ي
ف
المشاركة يمكن أن تكون فردية أو جماعية .ي� حالة المشاركة الجماعية  ,يجب عىل المجموعة
ّ
يمثلها ( 81سنة أو ث
أك�).
إختيار شخص بالغ
يمكن لمجموعات من تالميذ المدارس الثانوية المشاركة  ،ش�يطة أن يمثلهم شخص بالغ.
* ألبانيا  ،الجزائر  ،البوسنة والهرسك  ،بق�ص  ،كرواتيا  ،مرص  ،فرنسا  ،األردن  ،اليونان
 ،إرسائيل  ،إيطاليا  ،ليبيا  ،لبنان  ،مالطا  ،المغرب  ،موريتانيا  ،موناكو  ،مونتينيغرو  ،السلطة
الوطنية الفلسطينية  ،سوريا  ،سلوفينيا  ،اسبانيا  ،تونس  ،تركيا

ّ
المقال الثالث

سياق المسابقة
ين
قسم� :
تنقسم المسابقة إىل
1 .1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تصميم حلول تكنولوجية متقدمة ومبتكرة (برمجيات تطبيقية  ،حلول الويب  ،حلول للتسويق
ف
الرقم واإلداري  ،حلول إدارية  ،حلول للتواصل والتعاون) من شأنها أن تحسن جودة الحياة ي�
ي
المجتمعات المعنية.
ّ
2 .2مشاريـ ــع تنموية
ف
ين
تحس� ظروف المعيشة ي� منطقة البحر األبيض المتوسطمن وجهة
إعداد مشاري ــع تهدف إىل
نظر بيئية ,ثقافية ,اجتماعية واقتصادية.
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المقال ّ
الرابع
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كيفية المشاركة
للمشاركة ف ي� المسابقة  ,يجب:
 .1التسجيل عىل البوابة  www.thinkmed.it/registratiباستخدام حساب “مشارك” ،
ت ن
ق
و� الذي تم اعتماده عند التسجيل.
ستتل� معلومات تسجيل الدخول عىل عنوان ب
ال�يد اإللك� ي
 .2تسجيل الدخول  ،باستخدام هذه البيانات الشخصية ,عىل الرابط www.thinkmed.it/login
 .3أنقر عىل ف
الشخص” من القائمة الرئيسية واتبع التعليمات الموضحة.
“مل�
قي
ي
 .4ف ي� النهاية ستتل� رسالة ,عىل المتصفح ,حول نتيجة رفع الملف.
ّ
ت
يز
اإلنجل�ية ,اإليطالية  ,العربية أو الفرنسية .
المق�حة يجب أن تكون باللغة
المشاري ــع
لكل ت
يمكن ّ
مش�ك أو مجموعة تقديم ش
م�وع واحد فقط.
ّ
ف
ت
يجب أن يكون العمل المقدم هو عملك األصل و لم يسبق ش
ن�ه ,عرضه أو اإلش�اك به ي�
ي
مسابقات أخرى.
رفع األعمال عىل الموقع مسموح به من  10أفريل/نيسان  , 2019ألجل أقصاه  26ماي /أيار .2019
المشاركة ف ي� المسابقة مجانية.

المقال الخامس

معاي� إختيار الفائز
ي
ّ
ف
ال يسمح بالمشاركة ي� المسابقة ألعضاء  , Rotary Club Ennaأو أعضاء هيئة التحكيم أو
أقاربــهم تّ
ح� الدرجة ّ
الرابعة.
ف
ت
ال� سيكون
يتم تحديد الفائز ي� كل قسم من أقسام المسابقة عن طريق ّ لجنة تحكيم ّاجتماعية ,ي
تأث�ها عىل التصويت بنسبة  40بالمائة ,و  2لجان تحكيم فنية ,واحدة لكل قسم.
ي
ّ
يتم تحديد المشاري ــع الفائزة باعتبار  40بالمائة من تصويت لجنة التحكيم اإلجتماعية و 60
ّ
ّ
الفنية.
بالمائة من تصويت لجان التحكيم
ّ ّ
ّ
ف
غ�ها ,ي� حال عدم توافقها مع
يحق للجان الفنية إقصاء األعمال ألسباب موضوعية,أخالقية أو ي
محتوى المسابقة.
ّ
تتوفر إمكانية عدم تسليم أي جائزة.

المقال ّ
السادس

ّ
تصويت لجنة التحكيم اإلجتماعية
ّ
ّ
يمكن للزوار ,الذين يمثلون لجنة التحكيم اإلجتماعية التصويت عىل األعمال المعروضة عىل
الموقع,عىل الروابط التالية  www.thinkmed.it/ictوwww.thinkmed.it/sviluppo
ف
 ,بعد التسجيل والتحقق من صحة الحساب  ،وفق الطريقة المشار إليها ي� العنوان www.
thinkmed.it/vota
ّ
يمكن للجنة التحكيم اإلجتماعية رؤية وصف موجز ش
للم�وع فقط,الذي يتكون من حد أقصاه
ّ
 1500حرف  ,و التصويت عليه.سيتم عرض النموذج الكامل ش
للم�وع عىل لجنة التحكيم الفنية
فقط و لن ّ
يتم ش
ن�ه عىل الموقع.
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ّ
ّ
لجان التحكيم الفنية
األكاديمي� وخ�اء وأعضاء  ، Rotaryبفحص ت
ين
االق�احات
تقوم لجنة التحكيم  ،المكونة من
ب
المعاي� التالية:
المقدمة ,تقييمها وتحديد الفائز حسب
ي
• جودة ش
الم�وع
• الحداثة و المعارصة
• عالقة ش
الم�وع باإلقليم
ّ
ّ
• عالقة ش
الم�وع بالتقاليد الثقافية
• إمكانية إنجاز ش
الم�وع
• درجة االبتكار
شّ
ّ
ال� تدعم المسابقة ش
ال�كات ,ت
بن�ها و المساعدة المحتملة عىل
للمؤسسات ,الجامعات و
يمكن
ي
ّ
ّ
ف
ف
خب�ا ي� إحدى أقسام المسابقة كعضو ي� إحدى اللجان
تحقيق المشاري ــع المتنافسة ,أن ترشح ي
الفنية.
ّ
تّ
ت ن
الس�ة الذاتية
و�  jury@thinkmed.itمرفق بملف ي
يجب إرسال طلب ال�شح عىل ب
ال�يد اإللك� ي
 CVكما يجب تحديد القسم ت
الم�شح إليه.

ّ
المقال الثامن

الجوائز
تشمل المسابقة جائزة رمزية بقيمة:
• جائزة مالية قدرها  3.000,00يورو للفائز ف ي� قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
• جائزة مالية قدرها  3.000,00يورو للفائز ف ي� قسم مشاري ــع تنموية.
ف
ّ
سيتم تسليم الجوائز للفائزين خالل حفل توزي ــع الجوائز ي� التاري ــخ المذكور عىل الصفحة
www.thinkmed.it/premi
المزيد من المعلومات ستكون متوفرة عىل موقع المسابقة.
يمكن لهيئة التحكيم تسليم مرتبة ش�ف حسب تقديرها.
كما يحق لهيئة التحكيم تحديد المشاري ــع الجديرة بتقديمها ,وعرضها عىل ش
ال�كات و رجال
ف
خ�اتهم من أجل:
األعمال الذين يرغبون ي� نقل مهاراتهم و ب
ف
ين
تأط� ,ي� إعداد خطة عمل والعثور عىل مصادر التمويل
 .1مساندة
المتنافس�,أثناء مرحلة ي
ش
 .2تمويل وإنجاز الم�وع
عالم .
ستستفيد المشاري ــع المتنافسة من عرض عىل مستوى
ي
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الحقوق
ف
ف
سيحتفظ المشاركون ي� المسابقة بملكية حرصية ألية حقوق ملكية فكرية و  /أو صناعية  ،بما ي�
ش
ت
ال� سيشاركون بها
فذلك  ،عىل سبيل المثال  ،حقوق الن� والحقوق المماثلة  ،المتعلقة باألعمال ي
ي� المسابقة.
ن
ت
ت
مجا� ودائم للحقوق المذكورة أعاله  ،مما
يع�ف المنافس لصالح نادي  Rotary Ennaب�خيص
ي
ف
ت
وال� يقدمها بنفسه إىل
يسمح للنادي باستخدام أي مواد يقدمها المنافس للمشاركة ي� المسابقة ي
داخليا وخارجياً
ً
تسي� المسابقة وأنشطة النادي ش
ن�ها وترويجها ،
لجنة التحكيم  ،وهذا من أجل
ي
 ،بدون غاية ربحية.

ش
العا�
المقال

الن� بأي وسيلة (ع� ت
يحتفظ نادي  Rotary Ennaبالحق ف� ش
اإلن�نت أو الورق أو الفيديو أو
ب
ي
ف
الصوت) لنفس األغراض المذكورة أعاله  ،المواد المتعلقة بالمسابقة ت
ال� تتمثل ي� صورة المشارك
ي
و  /أو صوته.
ف
يوافق المنافس عىل معالجة بياناته الشخصية المقدمة ألغراض المشاركة ي� المسابقة من خالل
ف
قراءة وقبول المرفقات والمعلومات ذات الصلة عند التسجيل ي� المسابقة أو رفع الملفات عىل
الموقع.

القضاء و مكانه

ن ف
ّ
تتم إدارة العالقات ي ن
 �,مسابقة  Think Tomorrow, Thinkmedو نادي
ب� المشار ي
ك� ي
اإليطال.
 ,Rotary Ennaباعتماد القانون
ي

سيتم تقديم أي نزاع للسلطة القضائية اإليطالية ,و بصفة خاصة لمحكمة  Ennaبإيطاليا.
ف
عند تقديم ش
الم�وع للمشاركة ي� المسابقة  ،يجب عىل المنافس قبول جميع مقاالت قواعد المشاركة بما
ف ي� ذلك هذا المقال.

President Rotary Club of Enna
Alessandro Spadaro

