
 حول:   (ZEROCALL23#)دعوة لترشيحات زيرو بروجكت 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  المشاركة السياسية، ، الحياة باستقاللية

 ZeroCall23#صفحة المعلومات 

أصحاب الحلول الشاملة والمبتكرة والقابلة للتطوير من جميع أنحاء العالم لتقديم   ZeroCall23يدعو # 

تكنولوجيا   ، المشاركة السياسية ، وان المؤتمر )الحياة باستقالليةترشيحاتهم لمشاريعهم التي تندرج تحت عن
والتصويت.  تقييم  الضمن آلية متعددة الخطوات تشمل  المعلومات واالتصاالت(. سيتم تقييم هذه المشاريع 

 Zeroباالضافة الى الدعم من خالل   Zero Projectسيحصل عدد مختار من الحلول على جائزة 
Project Network   دولة.  100عضو من أكثر من    6000والتي تضم 

 

 

 ZEROCALL23#الجدول الزمني    لماذا ترشح الحل الخاص بك؟

قيميين الخبراء والمتقوم لجنة من مئات الترشيحات ، سضمن من 
ختيار أفضل الممارسات والسياسات  ال تدقيق وتقديم المالحظات  ،بتقييم

باالضافة إلى االعتراف   الحائزون على زيرو بروجكت -المتميزة 
 جائزة  لهم العديد من المزايا مثل: ال الدولي  ستوفر 

 ZeroCall23#فتح باب الترشيح   ( م2022أيار  2) 
 

 تقديم ترشيحك ! يمكنك اآلن 

المؤتمر السنوي لزيرو  سيتم دعوة كل فائز لتقديم مشروعه في  •
 والذي سيعقد في مبنى األمم المتحدة في فينا.   بروجكت

 اغالق باب الترشيح   ( م2022حزيران  19) 
 لم يعد من الممكن تقديم الترشيحات 

  زيرو بروجكت إلى شبكة يحصل الفائزون على إمكانية الوصول   •
والتي تشمل المنظمات الرائدة مثل األمم المتحدة ، الحكومات ،  

قطاع األعمال ، وكاالت التمويل الدولية ، المؤسسات أو المنظمات  
 غير الحكومية النشطة عالميًا. 

 عملية االختيار م( 2022آب   –)أيار  

عددة الخطوات بما في ذلك مراجعة  آلية االختيار المت 
 األقران والتصويت. 

للحائزين على   مطروحه عالوة على ذلك ، هناك فرص إضافية  •
التوسع على المستوى الدولي ، أو تكرار  الجوائز الذين ينوون 

 حلولهم. 

 القرارات النهائية  ( م2022أيلول ) 

 التسليم. التدقيق واعالم الفائزين؛ المالحظات الشخصية عن 

 االعالن العام –م 2022كانون األول  3  

 االعالن عن الفائزين وتقديمهم للجمهور. 

 

 الترشيح المعلومات
تفاصيل كاملة عن تعريف بالموضوعات   •

 وأمثلة عن الحلول التي سيتم قبولها. 
 . من خالل نموذج الترشيح خطوة بخطوة  سيتم إرشادك   •

 يحتاج النموذج لساعة تقريبا الكماله.  • الشائعة. "كيف" المصادر واألسئلة  •

سيتاح النموذج باللغة االنجليزية، األلمانية، االسبانية،  • تفاصيل كاملة عن البحث وعملية االختيار. •
 الفرنسية، الروسية والعربية. 

zeroproject.org/zerocall23 database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023/ 

 

 لمزيد من االستفسار يرجى التواصل على االيميل: 
office@zeroproject.org 

 


