
 

 

  

 

حات  دعوة لتقديم المقتر

 مسابقة لرواد ورائدات األعمال من مرص 

 حول حلول اإلسكان المالئم

 معلومات أساسية

ن أماكن السكن. نؤمن بأن اإلسكان ميسور التكلفة  ي هي منظمة غتر هادفة للرب  ح، تسىع لمساعدة األرس لبناء وتحسير
هابيتات فور هيومانيتر

 من أجل 
ُ
ا وقوة. يلعب دوًرا أساسيا

ً
 مجتمعات أكتر تماسك

ي مرص )
ق األوسط. تعمل  (HFHEهابيتات فور هيومانيتر ي الشر

ي مرص منذ عام هابيتات هي فرع من هابيتات فور هيومانيتر
ي  1989فن

فن

ن ظروف اإلسكان  5مجتمع داخل  40  للحاجة الملحة للتدخل فيما يخص اإلسكان. لقد قامت بتحسير
ً
محافظات مختلفة، وذلك استجابة

. تعمل المنظمات غتر  40.000ألكتر من  ن ن محليير اتيجيير كاء استر ي صعيد مرص للمجتمعات ذات الدخل المنخفض من خالل رسر
ل فن ن متن

يكة المحلية بشكل وثيق مع مكتب  ي مرص الحكومية الشر
لتوفتر خدمات اإلسكان للمجتمعات المعرضة للمخاطر  هابيتات فور هيومانيتر

ن و   ظائف وجودة وسالمة منازلهم. الفئات المستهدفة هم ذوي الدخل المنخفض والفئات المهمشة. وذات الدخل المنخفض لتحسير

ي للسكن المالئم
 منتدى هابيتات مرص الوطتن

ايد، تنظم  ن ي سكتن يتطور بشكل متر
ي إطار نظام بيت 

ي مرص فن
منتدى وطنًيا يهدف إىل مناقشة قضيه توفر اإلسكان  هابيتات فور هيومانيتر

ي تعمل مًعا لتلبية احتياجات للمجتمعات الفقتر 
ي السكتن إىل جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات التر

ي مرص. يشتر النظام البيت 
ة والمهمشة فن

ن سلسلة قيمة اإلسكان.  ي ذلك تحسير
 المجتمع من حيث توفر اإلسكان، بما فن

ي مرص بهدف خلق وتحريك زخم االهت
ي القضايا المتعلقة باإلسكان فن

ي يعالج المنتدى الوطتن
ن فن ن واألكاديميير ن والباحثير ن الممارسير مام بير

ي قطاعات اإلسكان والتمويل متناهي الصغر وقطاعات التنمية 
ي للممارسات فن

ي إنشاء مجتمع وطتن
هذا المجال. سيساهم هذا المنتدى فن

ي منتدى اإل 
ي لإلسكان مع الرسائل الرئيسية وقصص النجاح، فن

ق الشاملة. سيتم عرض تقرير من المنتدى الوطتن سكان اإلقليمي للشر
ي الدولية ومؤتمر األمم المتحدة لتغتر المناخ ال 

 فن  27األوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة هابيتات فور هيومانيتر
ً
المزمع عقدهم الحقا

 نوفمتر القادم. 

 يتناول المنتدى موضوعات اإلسكان الميسور التكلفة، تمويل اإلسكان ، والمسكن المالئم. 



 

 

  

 

 

 د حلول اإلسكان المالئممسابقة إيجا

اح أفكار ومفاهيم ل  "نموذج إسكان قادر عىل التكيف"؛ هابيتات فورهيومانيتر مرص تنظم  مسابقة تستهدف رواد ورائدات األعمال، القتر

ه، والتخفيف من تحديات اإلسكان والقدرة عىل تحمل تكلفت (Resilience Housing Modelنموذج مبتكر يحقق القدرة عىل التكيف )

ن البناء المحلية.  ن االعتبار السياق المرصي )جغرافًيا وديموغرافًيا( ويتبع لوائح وقوانير ي عير
ن
 كما يأخذ ف

 يمكن لألفكار أن تندرج تحت الموضوعات التالية أو الموضوعات الشبيهة: 

 نماذج الطاقة الموفرة ●

 تصميمات السكن ●

 خامات البناء المبتكرة  ●

ي القائمة. إعادة التصميم للتكيف وإعادة اس ●
 تخدام المبانن

 إدارة المخلفات ●

ي مجال المياه والرصف الصحي  ●
 اإلبتكار فن

ي أي مرحلة من التطوير، )مرحلة التصميم النظري، أو مرحلة إعداد النماذج األولية،..إلخ(. بهدف إعطاء
 يمكن ألفكار المشاري    ع أن تكون فن

 أفكارهم والتواصل مع شبكات وموارد الدعم المختلفة، باإلضافة إىل مساعدةالفرصة لرواد ورائدات األعمال من مرص ليتمكنوا من عرض 

ي مرص 
ي أفكار جديدة قد تكون قابلة للتطوير.  هابيتات فور هيومانيتر

 من تلقر

 من يمكنهم التقديم؟

، من سن  ● ن  عاًما وما فوق، 18رواد ورائدات األعمال/المبتكرين والمبتكرات المرصيير

ة سابقة أو خلف ● ية عن :الهندسة )اإلنشائية،المدنية،المعمارية(، الفنون والتصميم، االقتصاد وإدارة األعمال، لديهم ختر

ية، التطوير العقاري، الحلول البيئية، أو أي مجاالت أخرى ذات صلة،  التنمية الحرصن

نامج، 5-2أفراد أو فريق عمل مكون من ) ●  أعضاء(، لديهم استعداد لتقديم موارد للتر

، السن، ذوي القدرات نشجع بشدة األفر  ● اد أو فرق العمل من مجموعات متنوعة من حيث الخلفية الثقافية، النوع االجتماعي

ي المسابقة. 
 الخاصة وذوي الهمم عىل التقديم فن

 الجوائز

 سيتم تقديم التاىلي للفائزين والفائزات: 

ي مرص مقدم من دعم ما بعد المنتدى:  ●
ي فريق هابيتات فور هيومانيتر

امج األخرى الداعمة ، يتمثل فن التشبيك والتواصل مع التر

 للحلول المبتكرة،

 



 

 

  

 

ي فعاليات  الدعاية والتشبيك:  ●
ن
ي عن طريق عرض النماذج المقدمة ف

 المختلفة، هابيتات فور هيومانيتر

 

 عن طريق مقابلة لجنة التحكيم بشكل فردي من أجل تقديم التغذية الراجعة والنصائح. تقديم االستشارات الفنية:  ●

 

ية ● ن :  مكافأة مالية تحفتر وع كالتاىلي
 لدعم تطوير فكرة المشر

 ج.م.  20,000المركز األول: 

 : ي
 ج.م.  15,000المركز الثانن

ي 
فن  مركز ثالث رسر

حات  تقديم المقتر

 :  يجب أن تحتوي طلبات التقديم عىل التاىلي

 

ن والمتقد ● مات، بيانات أساسية تفاصيل خاصة باألفراد أو فرق العمل والمنظمات؛ خلفية مخترصة عن المتقدمير

 شخصية ومهنية،

 

 المشكلة والقضية المعنية، ●

 

 الحافز للعمل عىل حل هذه المشكلة، ●

 

وع/ الفكرة، ●  األهداف المرجوة من التدخل/المشر

 

 الفكرة والتصميم، ●

 

 مدى التأثتر عىل المجتمع، ●

 

انية و/أو دراسة الجدوى، ● ن  المتر

 

ي هذا الموضوع ●
 مراجع دراسات سابقة فن

ي  5إىل فيديو قصتر مدته ال تتجاوز ال باإلضافة  ●
. -دقائق، يعرض فيه المتقدمون والمتقدمات أفكارهم بشكل صونر ي

 مرن 

 

ي صيغة ملف 
حات فن ي PDFيجرى تقديم المقتر

ونن يد االلكتر ، باستخدام عنوان NHF2022@haitategypt.org، وإرسالها عىل التر

ن والمتقدمات استخدام النصوص، والرسومات، nameusing solutions competition_(HFHE: Hoسالة )للر  . بإمكان المتقدمير

 . 2022سبتمتر  22صفحات. سيتم استقبال طلبات التقديم حتر  6والجداول لعرض أفكارهم. عىل أال يتجاوز حجم الملف 

mailto:NHF2022@haitategypt.org


 

 

  

 

نموذج طلب التقديم: 

https://docs.google.com/document/d/15FsGi07W7f8MFy0FKdwcbeRrNjWJyHpb/edit?usp=sharing&oui

80&rtpof=true&sd=trued=1151705831451890101 

ية، العربية إلزامية. *  ن وع يمكن أن يكون باللغة العربية واإلنجلتر  تقديم المشر

 عملية االختيار والخطة الزمنية

 النشاط  التاري    خ

 2022 أغسطس 23من 
 2022سبتمتر  22إىل 

 تقديم الطلبات ●
حات من قبل لجنة خارجية من أساتذة  ● ن مراجعة الطلبات: تقييم المقتر جامعيير

ها.  ي مجاالت العمارة والهندسة واالبتكار التجاري وغتر
ن فن  مختصير

 2022سبتمتر  22من 
 2022سبتمتر  29إىل 

 القائمة قبل النهائية
اإلعالن عن األفكار المتخطية المرحلة األوىل، مع احتمالية دعوتها لمقابالت شخصية عتر 

ي مكتب 
نت أو فن  .هابيتاتاإلنتر

 

 2022أكتوبر  2من 
 2022أكتوبر  5إىل 

 النتائج
ي مرص سيتم إبالغ الفائزين ودعوتهم لحضور المنتدى 

للسكن المالئم،  هابيتات فور هيومانيتر
 من أجل عرض أفكارهم. 

ي منتدى  2022أكتوبر  10
ي مرص حفل توزي    ع الجوائز فن

 للسكن المالئم.  هابيتات فور هيومانيتر
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/15FsGi07W7f8MFy0FKdwcbeRrNjWJyHpb/edit?usp=sharing&ouid=115170583145189010180&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15FsGi07W7f8MFy0FKdwcbeRrNjWJyHpb/edit?usp=sharing&ouid=115170583145189010180&rtpof=true&sd=true

