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مة ملقد ا
مستقبل لبناء  رضوريًا  أمًرا  يعد  لهم  الكافية  التنمية  ضامن  الغد؛  قادة  هم  اليوم  أطفال  ريفي.  سياق  يف  األطفال  تغذية  سوء  مكافحة  إىل  تهدف  بأنشطة  القيام  فيه  ميكن  وترحاب،  دافئ  كمكان  األطفال“  ”دار   نتخيل 

فضل .أ

تعني الحياة،  من  األوىل  الخمس  السنوات  يف  وخاصة  الكافية،  التغذية  إن  البيئية.  واألزمات  والرصاعات،  الفقر،  عن  الناجمة  التغذية  مشاكل  بسبب  النمو  يف  تأخر  من  العامل  أنحاء  جميع  يف  طفل  مليون   149 يعاين   اليوم، 

من  2022 إصدار  يهدف  األسباب،  لهذه  االجتامعية.  الحياة  يف  للمشاركة  الالزمة  املهارات  كافة  لتنمية  الرضوري  الجسدي  النفيس  النمو  أنشطة Kaira Looro تحسني  استضافة  إىل  ُمخصص  أطفال“  ”دار  وبناء  اختيار   إىل 

ذلك؟ سنحقق  هل   !“2030 عام  بحلول  الجوع  عىل  ”القضاء  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثاين  الهدف  يف  مساهمتنا  هذه  ستكون  التغذية.  سوء  لخطر  املعرضني  لألطفال  واملساعدة  املراقبة 
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األطفال تغذية  سوء 
االجتامعية الحياة  يف  واملشاركة  والتعلم،  بانتظام،  النمو  عىل  قادرين  يكونون  جيًدا  يتغذون  الذين  األفراد  والجسدي.  النفيس  والنمو  الحياة  قيد  عىل  البقاء  أساس  هي  لألطفال  الكافية  .التغذية 

وضوًحا أشكاله  أكرث  أحد  يف  التغذية  سوء  من  الخامسة  سن  دون  أطفال  ثالثة  كل  بني  من  األقل  عىل  واحد  طفل  يعاين  اليوم،  ذلك،  .ومع 

الكاملة، املعرفية  إمكاناتهم  تطور  عدم  لخطر  أدمغتهم  وتتعرض  أعامرهم  مع  يتناسبوا  أن  من  أقرص  إنهم  التغذية.  لسوء  مريئ  شكل  أول  وهو  النمو،  توقف  من  العامل  يف  الخامسة  سن  دون  طفل  مليون   149 حوايل   يعاين 

املجتمع تنمية  يف  واملساهمة  كبالغني،  والكسب  كأطفال،  التعلم  عىل  قدرتهم  يعيق  .مام 

الحياة قيد  عىل  للبقاء  عاجلة  رعاية  إىل  يحتاجون  إنهم  املوت.  لخطر  عرضة  ويكونون  ضعيف،  املناع  جهازهم  ويكون  مفرطة،  نحافة  من  يعانون  فهم  طفل.  مليون   45 عىل  الهزال  .يؤثر 

وامللح والسكر،  بالدهون،  الغنية  املصنعة  األطعمة  استهالك  وزيادة  العاملية،  الغذائية  النظم  لتغري  نتيجة  وذلك  الوزن،  زيادة  من  طفل  مليون   39 من  يقرب  ما  يعاين  .وأخرًيا، 

دون طفل  مليون   340 من  أكرث  عىل  هذه  القصور  أوجه  تؤثر  الدقيقة.  واملغذيات  األساسية  الفيتامينات  يف  نقص  من  األطفال  يعاين  عندما  الخفي“،  ”الجوع  مثل  وضوًحا،  أقل  التغذية  سوء  من  أخرى  أشكال  تحدث  أن   ميكن 

املعرفية قدراتهم  تنمية  وإعاقة  لديهم  املناعة  جهاز  وإضعاف  منوهم  تأخري  إىل  يؤدي  مام  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الخامسة  .سن 

واملرضعات الحوامل  األمهات  وصول  إمكانية  عدم  األطفال  صحة  عىل  تؤثر  التي  األخرى  العوامل  ومن  أشكالها.  بجميع  التغذية  لسوء  الرئيسية  األسباب  من  الغذائية  الحميات  تعد  واملراهقة،  الطفولة  وأثناء  الحمل،  فرتة   يف 

املناسبة الصحية  والرعاية  التغذية  .إىل 

سوء  انتشار  يف  والتمييز  الطبية،  الرعاية  إىل  الوصول  إمكانية  وعدم  التحتية،  البنيات  ونقص  واألمية،  والحروب،  والرصاعات،  الطوارئ،  وحاالت  واألوبئة،  البيئية،  واألزمات  الغذاء،  أسواق  يف  االستقرار  وعدم  الفقر،   يساهم 

ية لتغذ .ا

لديها التي  البلدان  بني  ومن  آسيا.  وجنوب  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  سيام  ال  اليوم،  العامل  يف  للوفاة  الرئييس  السبب  يزال  ال  الجوع  أن  إال  هائلة،  موارد  لنا  وفر  قد  كوكبنا  أن  من  الرغم  ) GHI عىل  العاملي) الجوع   مؤرش 

والصومال والكونغو،  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  وبوروندي،  وسوريا،  واليمن،  ومدغشقر،  تشاد،  هناك  .مقلق 

املستدامة للتنمية  املتحدة  األمم  أهداف  من   2 رقم  فالهدف  السبب  ولهذا  العامل  أنحاء  جميع  يف  األولوية  ذات  والتنمية  الصحة  مشكالت  إحدى  متثل  الطفولة،  مرحلة  يف  التغذية  سوء  وخاصة  التغذية،  سوء  فإن   ولذلك، 

2030 عام  بحلول  الجوع  عىل  القضاء  .هو: 

ت :مالحظا

األطفال تغذية  سوء  قضية  حول  متعمقة  وتقارير  وثائق  للمشاركني  .تتوفر 

:املوارد

https://www.unicef.org/

https://www.globalgoals.org

https://www.globalhungerindex.org/



Source: UNICEF - www.unicef.com

هدف لتحقيق  املسار  خارج  بلدان  يف  العامل  أطفال  نصف  حوايل   يعيش 

2030 لعام  الثالثة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  أكرث  أو 

األطفال تغذية  بسوء  املتعلقة  األهداف 

خالل:هداف من  األطفال  لدى  التغذية  لسوء  املستدامة  التنمية  أهداف  نحو   التقدم 
األطفال تغذية  بسوء  املتعلقة 
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Progress towards the 
child malnutrition SDG 
targets by:

Percentage of countries

عاملية عامة  نظرة 

واإلقليمية العاملية  للبلدان  املئوية  النسبة  حسب   - املستدامة  التنمية  أهداف  نحو  التقدم 

ربع حوايل  نفقط 

عىل البلدان   تسري 

لتحقيق الصحيح   املسار 

األقل عىل  واحد   هدف 

التنمية أهداف   من 

2030 لعام   املستدامة 

والهزال التقزم   بشأن 

من أقل  يسري  بينام   ، 

خمسة كل  من   بلدين 

املسار عىل   بلدان 

الهدف لتحقيق   الصحيح 

الوزن بزيادة  ..املتعلق 
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Condizione di lavoro delle donne commercianti nell’area di progetto

وأفريقيا آسيا  يف  التغذية  بسوء  املصابني  األطفال  معظم  يعيش 

نصف من  يقرب  ما  عاش   ،  *  2020 عام   يف 

الوزن بزيادة  املصابني  الخامسة  سن  دون   األطفال 

إفريقيا يف  يعيشون  ربعهم  من  وأكرث  آسيا  .يف 

األطفال جميع  ثلثي  من  أكرث  كان   *  2020 عام   يف 

يف يعيشون  بالهزال  املصابني  الخامسة  سن   دون 

إفريقيا يف  يعيشون  ربعهم  من  وأكرث  .آسيا 

دون األطفال  نصف  من  أكرث  كان   *  2020 عام   يف 

، آسيا  يف  يعيشون  بالتقزم  املصابني  الخامسة   سن 

إفريقيا يف  خمسة  كل  من  اثنان  .وعاش 



 مليار 2.37

يف  شخص 

بدون  العامل 

أو  طعام 

يف  ليسوا 

تسمح  ظروف 

مبامرسة  لهم 

غذايئ  نظام 

ومتوازن صحي 
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املرشوع إطار 
واإلقليمي الوطني  السياق 

بشكل يرتكزون  نسمة،  مليون   17 حوايل  بالبالد  السكان  عدد  يبلغ  وغينيا.  وغامبيا،  ومايل،  وموريتانيا،  األطليس،  املحيط  مع  الحدود  عىل  الغربية  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  بلد  السنغال:  جنوب  يف  املرشوع  منطقة   تقع 

داكار العاصمة:  ويف  الكربى  الحرضية  املراكز  يف  .رئييس 

كازامانس اسم  غامبيا،  خارج  الجنويب،  اإلقليم  عىل  زيجينكور ،”Casamance“ يُطلق  إدارية:  أقاليم  ثالثة  إىل  وينقسم  االسم،  نفس  حامل  النهر  لوجود   ،”Kolda“ وكولدا ،”Sedhiou“ وسيدهيو ،”Ziguinchor“ نظًرا 

املرشوع تنفيذ  فيه  يتم  الذي  املكان  هو  وهذا  سيدهيو  إقليم  هو  األوسط  اإلقليم  نسمة.  مليون   1,5 تقريبًا  .بإجاميل 

عدد يبلغ  نسمة.   1500 املتوسط  يف  الريفية  القرى  سكان  عدد  ويبلغ  بحت  زراعي  توجه  له  اإلقليم  هذا   .92% حوايل  يبلغ  متوسط  فقر  ومعدل   10% يبلغ  حرضي  معدل  مبتوسط  البالد،  يف  منواً  األقاليم  أقل  من  واحد   إنه 

سيدهيو العاصمة  ”Sedhiou“ سكان  شخص  22,000 .حوايل 

املصدر تعد  التي  والرعوية  الزراعية  األنشطة  عىل  بشدة  تؤثر  التي  املناخية  والتغريات  التحتية،  والبنيات  املوارد  ونقص  التنمية،  إىل  االفتقار  بسبب  وذلك  البالد،  يف  منًوا  البلدان  أقل  بني  من  اإلقليم  يف  الحياة  نوعية   تعد 

الذايت لالكتفاء  .األسايس 

منازل يف  السكان  من   60% يعيش  الرشب؛  مياه  تصلها  ال  األرس  من   88% السكان؛  من   97% حوايل  عىل  هنا  الفقر  يؤثر  ضعًفا.  أكرث  الوضع  فإن  وبالتايل  العاصمة  عن  بعيًدا  سيدهيو،  إقليم  يف  ريفية  منطقة  يف  املرشوع   يدرج 

التغذية، سوء  لخطر  أطفال  ثالثة  كل  بني  من  واحد  طفل  ويتعرض  البالد،  يف  املعدالت  أعىل  بني  من  األطفال  تغذية  سوء  معدل  يعد  الثانوية.  املدرسة  قبل  املدرسة  يرتكون  األطفال  من  و70%  مبارش،  بشكل  الكهرباء  تصلها   ال 

الوطني املعدل  متوسط  من  أعىل  وفيات  معدل  إىل  يؤدي  .مام 

تناف وادي  املحيل:  Tanaff“ السياق  ”

جودومب لقسم  تابعة  سيدهيو  إقليم  بداخل  منطقة  هو  تناف  حوض .”Goudomp“ وادي  عن  عبارة  الوادي  يعد  نسمة.   9000 سكانها  عدد  يبلغ  التي  )تناف)  ودميوغرافيًا  اقتصاديًا  متثيالً  األكرث  القرية  من  االسم   اشتق 

باغري بلديات:   5 ويشمل   ،2 كم  480 بطول  Tanaff“ وتناف ،”Baghere“ مايئ  براسو ،”Dioudoubou“ وديودوبو ،” Niagha”، 80000“ ونياغا ،”Simbandi Brassou“ وسيمباندي  حوايل  سكانهم  عدد  إجاميل   ويبلغ 

ماندينجا العرقية:  املجموعات  مختلف  من  Wolof“ وولوف ”Pulaar“ وبوالر ”Mandinga“ شخص  مسيحية .”Balante“ وباالنت ”Diola“ وديوال ”Mandjak“ ومانجاك ” أقلية  أيًضا  وهناك  مسلمة،  األغلبية   ديانة 

الروحانية املذاهب  من   1٪ .وحوايل 

الوطني الطريق  الوادي  زيجينشور ”N6”يعرب  يربط  املقاطعة، ،”Kolda“ بكولدا ”Ziguinchor“ الذي  عاصمة  أما  والتجارة.  النقل  حيث  من  منه  تستفيد  التي  مقربة،  عىل  املوجودة  للقرى  التنمية  من  روًحا  مينح   مام 

التوايل عىل  كم   150 و  60 بعد  عىل  زيجينشور  أو  كولدا  إىل  الذهاب  يُفضل  لذلك  العامة،  واملكاتب  واملعاهد  املستشفيات  مثل  تقدمها،  التي  الخدمات  إىل  الوصول  يصعب  وبالتايل  كازامانس،  نهر  وراء  تقع  .سيدهيو، 

60% حوايل  عنها  ينتج  والتي  واآلبار،  الرتبة  تلوث  عن  فضاًل  للزراعة،  الصالحة  األرايض  من  هكتار   10000 فقدان  إىل  النادرة  املالحة  املياه  ترسب  ظاهرة  أدت  املناخية:  التغريات  بسبب  والتملح  للتصحر  عرضة  الوادي   يعد 

األطفال عند  التغذية  سوء  إىل  املؤدية  الرئيسية  العوامل  أحد  املياه  تلوث  يعد  واإلسهال.  والجيارديا،  الكولريا،  ذلك  يف  مبا  واألمراض،  العدوى  .من 

باغري ”Baghere“ القرية: 

باغري بلدية  يف  األطفال“  ”دار  بناء  باملادو ،”Baghere“ سيتم  غابة  الشامل  من  أراضيها  تحد  بيساو ،”Balmadou“ التي  غينيا  الجنوب  نيانغها ،”Guinea Bissau“ ومن  بلدية  الرشق  الجنوب/ ،”Niangha“ ومن  ومن 

سيمباندي بلدية  الغريب  .”Dioudoubou“ وديودوبو ،”Simbandi”الشامل 

الهضاب يف  والرملية-املسامية  األرز،  يُزرع  حيث  املوحلة  الطينية  الوديان  من  بالقرب  رملية  طينية  أرايض  سائد  بشكل  البلدية  متتك  الجيومورفولوجية،  الناحية  .من 

/أيار، مايو  يف  مئوية  درجة   45 إىل  آب  أغسطس/  يف  مئوية  درجة   31 من  ترتاوح  قصوى  حرارة  درجات  مع  /حزيران،  يونيو  يف  مئوية  درجة   25 إىل  األول  ديسمرب/كانون  يف  مئوية  درجة   16 من  الدنيا  الحرارة  درجات   ترتاوح 

إىل الغرب  من  التجارية  الرياح  تهب  )أيار)  مايو  إىل  )آذار)  مارس  ومن  الغرب.  إىل  الرشق  )آذار)من  مارس  إىل  الثاين)  )ترشين  نوفمرب  شهر  من  والجافة  الحارة  الرياح  تهب  دورية:  الرياح   .95% إىل  تصل  رطوبة  معدالت   مع 

األول )ترشين  أكتوبر  إىل  )حزيران)  يونيو  من  فموجودة  املوسمية  الرياح  أما  .)الرشق؛ 

134 البلدية  مساحة  تبلغ  األمطار.  موسم  مع  ويتناوب  أشهر  عرشة  إىل  سبعة  من  الجفاف  موسم  ويستمر  األول.  أكتوبر/ترشين  إىل  يونيو/حزيران  من  موزعة  ملم   1095,7 اإلقليم  يف  السنوي  األمطار  هطول  متوسط   يبلغ 



Africa / Senegal

Tanaff valley / Baghere Village Baghere / Project site
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قرية  23 عىل  موزعني  نسمة   22.000 حوايل  إجاميل  بشكل  سكانها  عدد  ويبلغ  .كم2 

حيدرة  يونس  الرشيف  قبل  من  تأسست  ألنها  ديني  روحي  توجه  ولها  االسم  نفس  تحمل  التي  البلدية  عاصمة  هي  القديسة ،”Younouss AÏDARA“ باغري  باغري  باسم  أيًضا  القرية  تُعرف  السبب  لهذا  محمد.  النبي   سليل 

“Baghere la Santa” ،البلدية دار  التحتية:  البنيات  بعض  توجد  واحد.  كيلومرت  حوايل  مساحتها  تبلغ  مأهولة  منطقة  يف  قارصون   58% و نساء،  منهم   53% شخص،   2500 من  يقرب  ما  اليوم  هنا  يعيش  للحج.  مكان   وهي 

حيدرة يونس  رضيح  مع  ومسجد  عربية،  ومدرسة  ابتدائية،  ومدرسة  قدم،  كرة  وملعب  وآبار،  طبية،  .”Younouss AÏDARA“ ووحدة 

سالو  بالو  منظمة  ستقوم  املنطقة،  هذه  يف  املقبلة،  القليلة  السنوات  للنساء ”Balouo Salo“ يف  ومنزل  تدريب،  ومركز  تنقية،  محطات  مع  آبار  كم .)Kaira Looro 2021) بحفر   1,2 حوايل  بعد  عىل  ذلك،  إىل   باإلضافة 

سالو بالو  منظمة  بنته  الذي  األغراض،  متعدد  الثقايف  املركز  يوجد  تناف)  .)قرية 

ملوقع ا

الوطني الطريق  من  املؤدي  الطريق  عىل  تقع  أرض  قطعة  عىل  األطفال“  ”دار  بناء  دياريفا N6 سيتم  قرية  ) ”Diarifa“ إىل  باغري خلف  مروراً  القطعة)  باكديوتو ”Baghere“ شامل  من  ) ”Bakidioto“ وبالقرب   رشق

لقطعة )ا .

حديديّة-رملية  بكونها  الرتبة  تتسم  واألكاسيا.  املانجو  أشجار  رئييس  بشكل  بها  وتحيط  مستٍو،  بسطح  املساحة  .تتميز 

اإلعالن يف  إليها  املشار  إلخ)  واألحجام،  واالرتفاع،  )األبعاد،  املواصفات  مراعاة  مع  واتجاه،  نقطة  أي  يف  القطعة  داخل  املعامري  املرشوع  وضع  .ميكن 

القرية  داخل  أخرى  قطع  عىل  حتى  املرشوع  إقامة  يف  حر  فاملشارك  لذا  التنفيذ،  مرحلة  يف  يتغري  قد  هذا  ألن  إلزامية  ليست  إليها  املشار  .القطعة 





Project site



Main street

Medical guard Primary school
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املرشوع
املعرضني األشخاص  واستضافة  االجتامعية،  واملساعدة  األطفال  زيارات  وتنظيم  الصحية،  التوعية  برامج  وتطوير  الغذائية،  املواد  توفري  خالل  من  األطفال  تغذية  سوء  ملكافحة  ُمخصصة  مساحة  هو  األطفال“  ”دار   سيكون 

الجيدة والتغذية  الوقاية  مامرسات  عىل  املحلية  األرس  معاونة  عىل  قادرين  سيكونون  الذين  املجتمع،  ممرضات  وتدريب  .للخطر 

وهي البنائية،  االحتياجات  بعض  تلبية  عليه  سيتعني  وبالتايل  املستفيد،  املجتمع  ومبشاركة  املتطوعني  من  فريق  مع  خريي  برنامج  إطار  يف  املرشوع  بناء  :سيتم 

املعقدة؛ - املعدات  أو  الثقيلة  املركبات  استخدام  بالتايل  تتطلب  ال  والتي  الذايت،  باملجهود  للبناء  والقابلة  املستدامة  التقنيات  باستخدام  التنفيذ  سهل  يكون  أن 

للمنطقة؛ - ربحية  وتحقيق  واالقتصادي  البيئي  التأثري  من  للحد  وذلك  املنطقة،  يف  متوفرة  تدويرها،  معاد  و/أو  طبيعية  مواد  يستخدم  أن 

للمكان - والثقايف  واالجتامعي،  البيئي،  السياق  يف  مدمج  يكون  .أن 

املصمم لفكرة  وفًقا  البعض،  ببعضها  مرتبطة  أو  مستقل  بشكل  املصممة  املناطق  مع  تتوافق  التي  التالية  األنشطة  املعامرية  الهندسة  يستوعب  أن  .يجب 

املنطقة  .1 هذه  يف  تدريبية  وأنشطة  اجتامعات  عقد  أيًضا  ميكن  األنشطة.  وتنظيم  وإلدارة،  لألرشيف،  ُمخصصة  أشخاص،   8 أقىص  بحد  مساحة،  هناك  تكون  أن  يجب  .اإلدارة. 

مربًعا .2 مرتًا   20 أقىص  بحد  مستودع  هناك  يكون  أن  الرضوري  من  لذلك،  األخرى.  الطبية  الغذائية  واملواد  واملكمالت،  العالجية،  األغذية  توفري  يف  املرشوع  أهداف  أحد  يتمثل  .املستودع. 

تكون .3 أن  يجب  ورعايتهم.  متابعتهم  تسهيل  أجل  من  الضيافة  لتقديم  إمكانية  هناك  تكون  أن  فيجب  للخطر،  معرضني  أشخاص  هناك  كان  وإذا  لألطفال،  الطبية  الفحوصات  إجراء  املنطقة  هذه  يف  سيتم   الضيافة. 

خدمات مع  املالبس  تغيري  غرف  بعض  املنطقة  هذه  يف  تتوفر  أن  يجب  أرسة.   8 أقىص  بحد  واألطفال  لألمهات  ُمخصصة  مبيت  وحدات  .هناك 

أو .4 الرعاية  موظفي  من  بدعم  أيًضا  ترفيهية  أنشطة  مامرسة  فيها  لألطفال  ميكن  مساحة  توفري  الرضوري  من  سيكون  لذلك  أيًضا،  مهاًم  النفيس  الجانب  يعد  متابعته،  أو  الطفل  رعاية  أثناء  الرتفيه-التسلية.   منطقة 

األرسة .أفراد 

التالية  باملواصفات  املعامرية  البنية  تلتزم  أن  :ينبغي 

أعاله؛ - املذكورة  األنشطة  كافة  مامرسة  بداخلها  سيتم  مربًعا،  مرتًا   250 املغلقة  للمساحة  األقىص  الحد 

العليا؛ - بالطوابق  األنشطة  هذه  مبامرسة  يُسمح  ال  لذلك  األريض).  )الطابق  فقط  األريض  الدور 

مختلفة؛ - أنشطة  ألية  للتكيف  وقابلة  مرنة  املعامرية  املساحات  تكون  أن  يجب 

واملرافق)؛ - األثاث  ذلك  يشمل  )ال  يورو   30.000 ذلك)  إىل  وما  والخشب،  والطوب،  اإلسمنت،  املثال  سبيل  )عىل  وحدها  البناء  مواد  تكلفة  تتجاوز  أال  يجب 

تدويرها؛ - واملعاد  النفايات  مواد  واستخدام  املحيطة،  املناطق  يف  املتوفرة  الطبيعية  املواد  استخدام  يُفضل 

والبيئية؛ - املستدامة  البناء  تقنيات  تعزيز 

ثقيلة؛ - معدات  استخدام  ودون  مؤهلني  غري  أفراد  ومع  ذايت  مبجهود  بسهولة  تحقيقها  ميكن  أن 

واألثاث؛ - واملاء،  الكهرباء،  مرافق  تصميم  يُطب  ال 

الحرضية - واملنظومة  املحيطة  املناطق  تصميم  يُطلب  .ال 

للمشاركني  املرشوع  لتطوير  الالزمة  اإلضافية  املواد  إرسال  سيتم  التسجيل،  :بعد 

الرئيسية؛ - املواد  ومواصفات  والصور،  واألسعار،  البطاقات، 

تناف؛ - ووادي  باغري،  لقرية  الخرائط  رسم 

القرية؛ - صور 
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Inner roads of the villages

أوتوكاد - بربنامج  البناء؛ ”Autocad“ تصميم  موقع  وصور 

املرشوع؛ - تصميامت  مناذج 
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Building workshops with children
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ئز لجوا ا

األوىل الجائزة 
البناء 5000  + يورو 

يف اليابان ، Kengo Kuma تدريب 

الرشكاء مع  تقاسم 

والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

الثانية الجائزة 
يورو 2.000

الداخيل يطاليا ، ar MCA التدريب  إ

الرشكاء مع  تقاسم 

والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

الثالثة الجائزة 
يورو 1.000

الداخيل يطاليا ، ar SBGA التدريب  إ

الرشكاء مع  تقاسم 

والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

رشيفة 2 إشارات 
والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

خاصة 5 إخطارات 
والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

للتصفيات 20  املتأهلني 
ئية لنها ا

أعىل 50 20
والفعاليات املعرض 

الكتاب عىل  املنشور 

شهادة  

الدولية. املعامرية  واملجالت  واملواقع  اإلعالميني  الرشكاء  جميع  إىل  املشاريع  جميع  نقل  سيتم  للمسابقة.  االجتامعية  الشبكات  وعىل  الرسمي  املوقع  وعىل  للمسابقة  الرسمي  الكتاب  يف  املمنوحة  املشاريع  جميع  نرش   سيتم 

واملحلية والوطنية  الدولية  والجمعيات  املؤسسات  مع  املشاريع  جميع  تقاسم  .سيتم 
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Kengo Kuma

Kengo Kuma & Associater

Japan, China, France

-Kengo Kuma & As ةكرش سسأ .1954 ماع يف Kengo Kuma د

sociates يرخف ذاتسأو يعماج ذاتسأ اًيلاح وهو .1990 ماع يف 

 ةعماجو Keio ةعماج يف سيردتلا دعب ويكوط ةعماجب

 .ةلود 30 نم رثكأ يف اًيلاح ةيراج KKAA عيراشم .ويكوط

 حتفت يتلا ةيرامعملا ةسدنهلا Kengo Kuma حرتقي

 .رشبلاو ايجولونكتلاو ةعيبطلا نيب ةديدج تاقالع

 ،Ten Sen Men (“point، line ةيسيئرلا هتاروشنم لمشت

plane”، Iwanami Shoten(، Hito no Sumika (“سانلل ئجالم”، 

Shincho Shinsho(، Makeru Kenchiku (Architecture of Defeat، 

Iwanami Shoten(، Shizen na Kenchiku (ةرامعلا يعيبط ، 

Iwanami Shinsho(

Agostino Ghirardelli

SBGA | Blengini Ghirardelli

Italy

 ةسدنهلا يف ةداهش ىلع Agostino Ghiradelli لصح

 .1999 ماع يف Università degli Studi di Genova نم ةيرامعملا

 لمعو ، ةيلودلا تاكرشلا نم ديدعلا يف كيرشو نواعت دقو

 عيمج يف ءانبلا عقاوم ىلع فرشأو سيرابو كرويوين يف

 ميمصتلاو ثحبلا يتلحرم نم لك يف زكري .ملاعلا ءاحنأ

 هذهلو .ينارمعلا طيطختلاو ةيرامعملا ةسدنهلا عيراشمل

 يف اًرضاحم ناكو ةماعلا تاسسؤملا عم نواعت ةياغلا

ةفلتخم ةيلود تاسسؤم

Mario Cucinella

Mario Cucinella Architects

Italy

 يف MC A - Mario Cucinella Architects ويدوتسا سسأت

 الينيشتوك ويرام دي ىلع سيراب يف 1992 ماع سيراب

 نم فلأتيو وناليمو اينولوب يف نآلا هرقم عقيو ،

 ميمصتلا يف صصختم MC A .صصختم 100 نم رثكأ

 ، ةقاطلاو ةئيبلا تايجيتارتسا جمدي يذلا يرامعملا

 يذلا يلخادلا ريوطتلاو ثحبلا مسق نم ةدافتسالا عم

.لماش جهن لالخ نم ةمادتسالا اياضق يف ثحبي

املحلفني هيئة 
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Mphethe Morojele

 Mpheti Morojele Architects

South Africa

Mphethi Morojele سسؤمو كلام وه MMA Design Studio ، وهو 

 زئاوج ىلع زئاح ةيرامعملا ةسدنهلاو ميمصتلل ويدوتسا

 هذه تنواعت دقو .ايقيرفإ بونج ، جربسناهوج هرقمو

 رثكألاو ةرهش رثكألا عيراشملا ضعب جاتنإ يف ةسرامملا

 لصاوتو ايقيرفإ بونج يف ةيفاقثلا ةيحانلا نم ةيمهأ

 ايبويثإ يف عيراشمب ةراقلا يف اهتظفحم عيسوت

 دقل .يدنوروبو وتوسيلو قيبمزومو اناوستوبو ادنغوأو

 يف ةيرامعملا ةسدنهلا يف تاوصألا مهأ نم دحاوك زرب

 نيسدنهملا“ نم دحاوك يليدشرأ هب لفتحا يذلا ايقيرفإ

 اًعونتم اًلبقتسم نوممصي نيذلا ةعبسلا نييرامعملا

ايقيرفإ يف

Alice Dietsch

Amande Levete Architects

United Kingdom

 ةيرامعملا ةسدنهلل AL_A ويدوتسا ةريدم يه شتيد سيلأ

 اهنم ءاهتنالا مت يتلا عيراشملا لمشت .زئاوج ىلع زئاحلا

 دروفسكأ ةعماج يف ماهداو ةيلكل نيديدج نيينبم اًرخؤم

 ناطرسلا ىضرم ةياعرل ةيريخلا يجام ةيعمجل ديدج زكرمو

 ضرعم ةقباسلا عيراشملا لمشت .نوتبماهثواس يف

 نفلا فحتمو ندنل يف تربلأو ايروتكيف فحتم عراش

.ةنوبشل يف ايجولونكتلاو ةرامعلاو

Benedetta Tagliabue

Miralles Tagliabue EMBT

Spain & China

 Istituto di Architettura di يف ةيرامعملا ةسدنهلا تسرد

Venezia (IUAV( ةسدنهلا ةكرشل ةريدمك اًيلاح لمعتو 

 يتلا ، Miralles Tagliabue EMBT ةيلودلا ةيرامعملا

 هرقمو ، Enric Miralles عم نواعتلاب يف 1994 ماع تسسأت

 اهعيراشم زربأ نيب نم .سيرابو ياهغنشو ةنولشرب يف

 و ، ةربندإ يف يدنلتكسالا ناملربلا ، اهؤانب مت يتلا

Diagonal MarPark ، قوسو Santa Caterina ةنولشرب يف ، 

 يف ينابسألا حانجلاو ، Campus Universitario de Vigo و

 ىلع لصح يذلا 2010 ماعل Shanghai World Expo ضرعم

 يلود ىنبم لضفأ“ ةقومرملا RIBA International ةزئاج

2011 ”.
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Giuseppe Mazzaglia

MVRDV

Holland

 سدنهملاو لوألا عورشملا دئاق ايلجازام يبيزوج لمعي

 ةيناملألاو ةيويسآلا MVRDV تاهويدوتسا يف يرامعملا

 يف ضارغألا ةددعتم ينابملا ميمصت يف كراشي ثيح

 لمعي ناك ، ىرخأ رومأ نيب نم .نيلربو ياهغنشو نيزنيش

 ديدجتو ، لافطألاو ءاسنلل نيزنيش زكرم ميمصت ىلع

 نم ةعساو ةعومجم فيضتسي تامادختسالا ددعتم ىنبم

 ، رتم 100 عافترا ىلع .لافطألاو ءاسنلا ةيهافرل قفارملا

2022 ماع يف هلامتكا دنع

Sharon Davis

Sharon Davis Design

USA

 زئاوج ىلع لصاح سرامم وه سيفيد نوراش ريدملاو سسؤملا

 ةيليوحتلا ةوقلاب قيمع ناميإ لالخ نم هلمع عفد متيو

 لاجم يف ةحجان ةينهم ةريسم دعب ، 2007 ماع يف .ميمصتلل

 ةيلك نم ةيرامعملا ةسدنهلا يف ريتسجاملا ةجردو ليومتلا

 ايبمولوك ةعماجب ةيرامعملا ةسدنهلل ايلعلا تاساردلا

 شيفنيول رزيمس ليسول ةزئاج ىلع تلصح ثيح ،

 قالطنا ةصنمك اهتكرش سيفيد تأشنأ ، ةيراكذتلا

 تائيبلا .ناسنإلل ةسركملا ينواعتلا ميمصتلا تاسراممل

ملاعلا لوح

Ligia Nunes

Architecture Sans Frontieres

International, France

 FAUTL لبق نم ةيرامعملا ةسدنهلا يف Ligia Nunes تجرخت

- Faculdade de Arquitectura da Universidade Tecnica de Lisboa 

 يرامعملا ليهأتلا ةداعإو ثارتلا يف هاروتكدو لاغتربلا ،

 ETSA - Escuela Tecnica Superior يف ءانبلا مسق لبق نم

de Arquitectura، Coruña، España. ةيرامعملا ةسدنهلا سردم 

 ةرامعلا خيراتو ةيرظنلاو عورشملا تالاجم يف 1997 ماع ذنم

 ذاتسأ وه ةيرامعملا ةسدنهلا يف ةيمنتلا لجأ نم نواعتلاو

.ULP - Universidade Lusófona do Porto يف دعاسم
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Driss Kettani

Maroc

 يف سردو ، ساف يف 1978 ماع يناتكلا سيردإ دلو

 ، طابرلاب ةيرامعملا ةسدنهلل ةينطولا ةسردملا

 يف هتلوفط ىضمأ دقو .2003 ماع اهنم جرختو برغملا

 .1996 ماع يف برغملا ىلإ هئيجم لبق راوفيد توك

 رادلاب بتكم هبتكم حتتفا ، نواعتلا ضعب دعبو

 ةينكسلا عيراشملا ضعب ىلع لمعي 2005 ماع ءاضيبلا

.ميمصتلاو ةيبتكملاو

 ةددعتم سداسلا دمحم ةعماج يف اًيلاح سردي

.تاينقتلا

Saad El Kabbaj 

Maroc

 جابقلا دعس سردو ، ءاضيبلا رادلا يف 1978 ماع يف دلو

 طابرلا يف ةيرامعملا ةسدنهلل ةينطولا ةسردملا يف

 ، هتسارد ءانثأ .2003 ماع يف جرخت ثيح برغملا ،

 سنوتو نانويلا) جراخلا يف تاربخلا ضعب هيدل ناك

 2005 ماع ءاضيبلا رادلا يف هبتكم حتتفا .)رصمو

 اًيلاح سردي .عيراشملا نم ةعونتم ةعومجم يف لمعيو

.طابرلاب UIR ةعماج يف

Mohamed Amine Siana

Maroc

 ، ءاضيبلا رادلا يف 1979 ماع انايس نيمأ دمحم دلو

 ةيرامعملا ةسدنهلل ةينطولا ةسردملا يف جرختو

 عم 2000 ذنم نواعتي .2004 ماع برغملا ، طابرلاب

 تاربخلا ضعب هيدلو نيفلتخم نييرامعم نيسدنهم

 رادلا يف صاخلا هبتكم حاتتفا لبق جراخلا يف

 نم عون فلتخم يف لمعي .2005 يف ءاضيبلا

.ميمصتلا ، ةحصلا ، ناكسإلا ، ةيلخادلا :عيراشملا

.طابرلاب UIR ةعماج يف اًيلاح سردي
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لتسجيل ا
النحو عىل  التسجيل،  لفرتة  تبًعا  التسجيل  رسوم  تختلف  التسجيل).  )وقت  أقل  أو  عاًما   35 األقل  عىل  واحد  عضو  عمر  يكون  أن  يجب  أقىص.  بحد  أعضاء   5 من  مكون  كفريق  أو  فردي  بشكل  املسابقة  يف  املشاركة   ميكن 

ييل فيام  :املوضح 

يورو/للفريق  60  - املبكر  التسجيل 

يورو/للفريق  90 العادي-  التسجيل 

120يورو/للفريق املتأخر-  التسجيل 

ييل فيام  ُموضحة  التسجيل  :طريقة 

للمسابقة؛ .1 اإللكرتوين  املوقع  يف  ”التسجيل“  منطقة  ادخل 

بايبال .2 أو  الخصم  بطاقة  أو  االئتامن  بطاقة  خالل  من  املطلوبة  الرسوم  ودفع  الفريق  تسجيل  خالل  من  املطلوبة  الحقول  paypal امأل  ؛

ميكن .3 ورابط  والتنزيالت  املسابقة  يف  املشاركة  أجل  من  يُستخدم  الفريق)  تسجيل  )رقم  الفريق  كود  عىل  تحتوي  اإللكرتوين  الربيد  عرب  تسجيل“  ”تأكيد  رسالة  الفريق  قائد  يتلقى  سوف  التسجيل  عملية  نهاية   يف 

املحددة املواعيد  انتهاء  قبل  املرشوع  تحميل  خالله  .من 

العنوان أن  من  وتأكد  التسجيل  من  يومني  غضون  يف  اإللكرتوين  الربيد  عرب  التسجيل“  ”تأكيد  رسالة  تصل  مل  إذا  الهام  غري  الربيد  من  تحقق  غري info@kairalooro.com تعليامت:  اإللكرتوين  الربيد  عناوين  بني  من   ليس 

املسابقة.4 ورشوط  قواعد  قبول  التسجيل  يتضمن  مبكر.  وقت  يف  املستندات  وتقديم  التسجيل  إجراءات  بتنفيذ  يُنصح  .الهام. 

[ التسجيل منوذج  إىل  مبارشة  لالنتقال  هنا  [انقر 

النهائية واملواعيد  الزمني  اإلطار 
ش لنقو ا

- 0  + املنسق  العاملي  بالتوقيت  مساًء   11.59 (  28/02/2022 إىل   15/01/2022 من  مبكر  وقت  )يف 

- 0  + املنسق  العاملي  بالتوقيت  مساًء   11.59 )الساعة   10/04/2022 إىل   1/03/2022 من  )عادي 

- 0  + املنسق  العاملي  بالتوقيت  مساًء   11.59 (  15/05/2022 إىل   11/04/2022 من  )متأخر 

0  + املنسق  العاملي  بالتوقيت  مساًء   11.59 )الساعة   13/06/2022  | املستندات  لتسليم  النهايئ  )املوعد 

1/07/2022  | التحكيم  لجنة       تقييم 

11/07/2022  | النتائج       نرش 

https://www.kairalooro.com/competition_childrenhouse/ar_registration.html
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ت ا ملستند
التالية املستندات  خالل  من  اقرتاحهم  إرسال  املشاركني  جميع  عىل  :يجب 

مخطط •  1 والنصوص :A1 عدد  بالصور  وتوضيحه  املرشوع  عرض  فيه  يتم  .مستند 

ملم  594  ×  841 األبعاد  أف ،)A1) املواصفات:  دي  يب  امللف  أفقي ،PDF”، 300dpi“ صيغة  .االتجاه 

امللف  A1_TeamID :اسم 

توضيح  املخطط  يف  :يلزم 

املرشوع؛ فكرة  أ. 

املرشوع؛ لوصف  الالزم  والشكل  باملقياس  البيانية)،  والرسومات  واملخططات،  واألقسام،  )املنشآت،  التخطيطية  الرسومات  ب. 

مناذج)؛ صور  أو  تخطيطية،  رسومات  أو  )مجسامت،  األبعاد  ثالثية  رؤية  ج. 

املرشوع • وصف  فيه  يتم  اإلنجليزية)  )باللغة  فقط  نيص  مستند  تقرير:   1 .عدد 

الورقة أبعاد  فقط،  اإلنجليزية  اللغة  إف ،A4 املواصفات:  دي  يب  امللف  التقارير .”PDF“ صيغة  داخل  صور  بإدراج  يُسمح   .ال 

امللف A4_TeamID :اسم 

ييل  ملا  باختصار  الوصف  التقرير  يف  :يلزم 

كلمة . أ  600 أقىص  )بحد  املرشوع  )فكرة 

كلمة . ب  300 أقىص  )بحد  الخامات  )استخدام 

كلمة . ج  300 أقىص  )بحد  الرتكيب/البناء  )عملية 

)جدول . د املواد  تكاليف  )تقدير 

الغالف • يف  نص  بإدراج  يُسمح  ال  املرشوع.  يف  الستخدامه  نص،  بدون  للنموذج)  صورة  أو  تخطيطي،  رسم  أو  )مجسم،  صورة  غالف:   1 .عدد 

جي يب  جيه  امللف  صيغة  JPG”، 300“ املواصفات:  بيكسل،   1080 ×1920 نص ،dpiاألبعاد  بدون  ميجابايت،   10 للحجم  األقىص  والحد  أفقي،  .االتجاه 

امللف Cover_TeamID :اسم 

والنامذج الفريق  معرف  إرسال  املستندات ،A1) سيتم  كافة  إرسال  ينبغي  فقط.  اإلنجليزية  باللغة  املستندات  يف  النصوص  تكون  أن  ينبغي  التسجيل.  تأكيد  بعد  الفريق  قائد  إىل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  التقرير)   الغالف، 

امللفات لتسمية  حرصيًا  التسجيل  بعد  استالمه  تم  الذي  للفريق  التعريفي  الكود  استخدام  يجب  املرشوع.  من  الفريق  استبعاد  يتم  وإال  مرشوع،  أي  داخل  بالفريق  الخاص  املعرف  بإدخال  يُسمح  ال  املطلوبة.   ،A1) بالصيغ 

االستبعاد )أسباب  املرشوع  من  الفريق  استبعاد  إىل  محدد  هو  عام  مختلفني  وصيغة  بكيفيات  املستندات  إرسال  سيؤدي  أعاله.  موضح  هو  كام  التقرير)  .)الغالف، 



www.kairalooro.com   Kaira Looro Architecture Competition   -   25

التقييم معايري 

الشائعة األسئلة 

االعتبار بعني  التالية  العوامل  أخذ  مع  التحكيم  لجنة  قبل  من  املرشوعات  تقييم  يتم  :سوف 

املعامري (1 التصميم  جودة 

للمرشوع والرسمية  واالجتامعية،  الوظيفية،  للمتطلبات  تستجيب  بنية  إنشاء  عىل  أيًضا  القادرة  التصميم،  عملية  وابتكار  .أصالة 

واملواد  (2 البناء  عملية 

املحلية املوارد  باستخدام  ذايت،  مبجهود  أيًضا  للتحقيق  وقابل  بيئي،  مستدام،  معامري،  منوذج  إنشاء  إىل  تهدف  التي  البناء  ومواد  تكنولوجيا  .اختيار 

السياق (3 مع  والتكامل  املرونة 

والبيئي االجتامعي  السياق  يف  املتناغم  اإلدماج  وضامن  املرشوع،  يتضمنها  التي  املختلفة  األنشطة  مع  التكيف  عىل  العامرة  .قدرة 

التحكيم. لجنة  من  اإلشارات  من  عدد  أكرب  تتلقى  سوف  والتي  األوىل  جوائز  الثالث  ضمن  تندرج  ال  التي  املرشوعات  لتلك  تكرميات  منح  يتم  سوف  األوىل.  الثالثة  املراكز  محل  تحل  أن  ميكن  وال  تراكمية،  ليست   التكرميات 

التحكيم لجنة  رئيس  قبل  من  و/أو  املنظمة  قبل  من  الرشفية  التكرميات  اختيار  .يتم 

العريض، واإليضاح  واالقتصادية،  الفنية  والجدوى  اإلعالن،  متطلبات  مع  والتوافق  التقييم،  معايري  عىل  بناًء  وذلك  ُمخصصة،  لجنة  أو  منظمة  قبل  من  التحكيم،  لجنة  عىل  عرضها  قبل  املشاركة،  املشاريع  اختيار  يتم   قد 

املسابقة لرشوط  واالمتثال  املذكورة  التقييم  معايري  مع  أيًضا  والتوافق  املرشوع،  ملقرتح  املعامرية  والجودة  السياق  مع  .والتوافق 

اإللكرتوين الربيد  عنوان  عرب  استفسارات  أي  طلب  للمشاركني  ميكن  املستندات،  لتسليم  املحددة  النهائية  املواعيد  وضمن  املسابقة،  مدة  طوال  الشائعة.  لألسئلة  إجابات  للمسابقة  الرسمي  املوقع  يف  -info@kairalo :تتوفر 

oro.com.

املوقع  يف  بالفعل  املوجودة  لتلك  املشابهة  األسئلة  عىل  الرد  يتم  لن  باملوقع.  الشائعة  األسئلة  قسم  يف  فقط  اإلنجليزية  باللغة  اإلجابات  نرش  .سيتم 
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مسابقة من  KAIRA LOORO الغرض 

Kaira Looro الشباب املصممني  أو  املهندسني،  أو  املعامريني،  واملهندسني  الطالب،  أسايس  بشكل  ويستهدف  اإلنسانية،  سالو  بالو  منظمة  تنظمه  للربح،  هادف  غري  معامري  حدث  .هو 

مندنكا  لغة  من  كلامت  من  املسابقة  اسم  بيئة :”Mandinga“ يتكون  لتوفري  مكرس  نهج  أي  السالم“،  أجل  من  ”العامرة  أو  السالم“  ”بناء  هو  معناها  ومايل.  وغينيا،  وغامبيا،  السنغال،  يف  منترشة  عرقية  مجموعة   وهي 

السالم فيها  يسود  .داعمة 

بعائداتها التربع  يتم  التي  الخريية  املشاريع  لتنفيذ  األموال  جمع  الوقت  نفس  ويف  اإلنسانية،  بالقضايا  الدويل  املجتمع  توعية  إىل  الحدث  .ويهدف 

الشابة املعامرية  للمواهب  املهني  للنمو  وفرص  دولية  رؤية  توفري  إىل  أيًضا  املسابقة  .تهدف 

اإلنسانية واألزمات  املناخ  لتغري  ملموسة  استجابة  تقديم  عىل  قادرة  معامريات  عن  البحث  تشجيع  خالل  من  مستداًما  نهًجا  املسابقة  .تعزز 

ميكن لذلك  املستفيد.  سياق  مع  وتوافقه  واالقتصادية،  واإلنسانية،  التكنولوجية،  جدواه  من  ستتحقق  والتي  سالو،  بالو  منظمة  قبل  من  خريي  كمرشوع  بناؤه  سيتم  مذكوًرا،  كان  وحيثام  الفائز،  املرشوع  تقييم   سيتم 

فيحق املنظمة،  مبعايري  يفي  ال  املرشوع  كان  إذا  الفريق.  ألعضاء  املعامري  املفهوم  مبتكري  بدور  حال،  أي  عىل  االعرتاف،  مع  الفائزين،  وإرشاك  للتنفيذ  قاباًل  لجعله  املرشوع  عىل  تعديالت  إجراء  يف  بالحق  االحتفاظ   للمنظمة 

جائزة عىل  حائز  آخر  مرشوع  تنفيذ  .للمنظمة 

الخريية للجمعيات  تربًعا  بالتايل  تشكل  التي  التسجيل  رسوم  من  القادمة  املسابقة،  عائدات  من  مشرتك  بشكل  البناء  متويل  .سيتم 

سالو بالو  منظمة  إىل  مجانًا  بها  متربع  الفائزة  املشاريع  كافة  الريفية ،”Balouo Salo“ تعد  املجتمعات  تنمية  يف  تعمل  التي  األخرى  الرشيكة  والوزارات  واملؤسسات  للمنظامت  أيًضا  بها  وتتربع  وتشاركها،  تنفذها،  قد   والتي 

أفريقيا .يف 

الخريية للجمعيات  العائدات  بكامل  التربع  ويتم  ربحي  غرض  أي  للمسابقة  .ليس 
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Winner of Kaira Looro 2021 - Project by Juan Pablo Lopez Isabella from Uruguay



Winner of Kaira Looro 2020 - Project by Aleksandra Wróbel, Agnieszka Witaszek, Kamil Owczarek.from Poland

Winner of Kaira Looro 2019 - Project by Changze Cai from China



Winner of Kaira Looro 2018 - Project by Giacomo Spanio, 
Sergiu Cernea, Paolo Reali, Nicola Puppin from Italy

Winner of Kaira Looro 2017 -  Project by Natalia Serafin, 
Paulina Gorecka, Anita Wisniewska from Poland.
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سالو ”BALOUO SALO“ بالو 

النامية البلدان  يف  الريفية  املجتمعات  حياة  نوعية  لتحسني  خريية  مشاريع  تنفيذ  بهدف  تأسست  خريية  منظمة  هي  سالو  .بالو 

مندنكا لغة  من  سالو  بالو  الكلامت  الحياة ،”Mandinka“ تأيت  إىل  ”جرس  معناها  السنغال.  جنوب  يف  محلية  منطقة  يف  قرية  زعيم  االسم  واختار  املنظمة  فيها  تعمل  التي  املنطقة  يف  األغلبية  ذات  العرقية  املجموعة  .”وهي 

هي السنغال  جنوب  يف  املشاريع  أهم  من  :بعض 

سامباكوندا - )قرى  األطفال  وفيات  من  للحد  املياه  وتعقيم  تطهري  بنظام  مجهزة  شمسية  آبار  )”Baghere“ وباغري ،”Sanoufily“ وسنوفيل ”Sambacounda“ إنشاء  ؛

تناف - )وادي  شخص   80000 لنحو  االقتصادي  والدعم  الغذاء  لتوفري  الالزمة  األرز  حقول  من  هكتار   10000 الستعادة  سد  Tanaff“ تصميم  ”( ؛

)تناف - املستدامة  للتنمية  كعامل  الثقافية  املوارد  عىل  والحفاظ  التدريب  أنشطة  لتعزيز  األغراض  متعدد  ثقايف  مركز  Tanaff“ بناء  ”( ؛

النساء - بيت  ) ”Casa delle Donne“ بناء  مبسابقة فائز  معامري  الفرص )Kaira Looro 2022 تصميم  وتكافؤ  املرأة  متكني  .لتعزيز 

لورو كايرا  ذلك  يف  مبا  التربعات  جمع  وفعاليات  الخاصة  التربعات  خالل  من  بالكامل  متويلها  ويتم  الذايت،  واالكتفاء  التخصيص  لتعزيز  املستفيد،  املجتمع  من  مبارشة  مبشاركة  املشاريع  جميع  تنفيذ  .”Kaira Looro“ يتم 
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ئحة لال ا

املسابقة .1 يف  املشاركة  رشوط  املوضوع: 

املسامة  .1.1 املسابقة  سالو ”Kaira Looro“ هذه  بالو  منظمة  تنظمه  التربعات  لجمع  حدث  اإلنسانية ”Balouo Salo“ هي  مشاريعها  لدعم  .الخريية 

شخص  .2.1 ألي  مفتوحة  املسابقة  .تعد 

3.1. 430/2001 رقم  الجمهورية  رئاسة  مرسوم  من   6 املادة  ألحكام  وفًقا  جائزة  عىل  للحصول  عرًضا  األحوال  من  حال  بأي  تعد  وال  أفكار“،  ”مسابقة  هي  املسابقة   .هذه 

صالح .4.1 هوية  مستند  خالل  من  للتحقق  ذلك  ويخضع  التسجيل،  وقت  عاًما   35 و  18 بني  مشارك  كل  عمر  يرتاوح  أن  .يجب 

املشاركة .5.1 أمام  عائًقا  يعد  الشخصية  البيانات  ملعالجة  رفض  أي   .196/03 رقم  الترشيعي  املرسوم  مبوجب  للترشيع  وفًقا  اإلعالن  بهذا  املتعلقة  األنشطة  مامرسة  يف  حرصيًا  للمشاركني  الشخصية  البيانات  معالجة   تستخدم 

هذا املسابقة  إعالن   .يف 

للمشاركني .6.1 الشخصية  البيانات  فيها  تتضح  التي  الهوية  وثيقة  من  نسخة  طلب  خالل  من  املقدمة  البيانات  من  التحقق  السارية،  الخصوصية  قوانني  احرتام  ظل  يف  سالو،  بالو  ملنظمة  .يحق 

سالو .7.1 بالو  منظمة  تتحمل  ال  حيث  املقدمة،  البيانات  وصحة  مصداقية  مسؤولية  وحدهم  املشاركون  الصدد ”Balouo Salo“ يتحمل  هذا  يف  مسؤولية  .أي 

التسجيل .8.1 وقت  يف  كامل  بشكل  واللوائح  اإلعالن  بقبول  املشاركني  جميع  .يقر 

يطاليا .9.1 إ كاتانيا،  هي  نزاعات  أي  لحل  املختصة  القضائية  .الدائرة 

املسابقة  .2 يف  املشاركة  طريقة 

فريق .1.2 يف  أو  فردي  بشكل  باملشاركة  .يسمح 

بالتواصل .2.2 املخول  الوحيد  الشخص  هو  الفريق  يحدده  الذي  الفريق  قائد  التسجيل.  وقت  يف  عاًما   35 عن  عمره  يزيد  ال  األقل  عىل  واحد  منهم  أقىص،  كحد  مشاركني   5 من  فريق  كل  يتكون  فريق،  يف  املشاركة  حالة   يف 

مسابقة منظمي  الحاجة ”Kaira Looro“ مع  عند  آخر  مشارك  تفويض  حالة  يف  .إال 

املثبتة .3.2 الصحية  االحتياجات  باستثناء  التسجيل،  عملية  إجراء  بعد  الفريق  تشكيل  تعديل  مُيكن   .ال 

سالو .4.2 بالو  منظمة  توفرها  التي  املسابقة  مواد  استخدام  للمشاركني  املنظمة ”Balouo Salo“ ميكن  من  مسبق  ترصيح  عىل  بناًء  أخرى  ألغراض  استخدامها  إمكانية  باستثناء  املرشوع،  لتطوير  .حرصيًا 

اإلعالن .5.2 يف  إليه  املشار  الفائزين  إعالن  تاريخ  قبل  باملسابقة  الخاصة  مبرشوعهم  املتعلقة  املادة  نرش  املشاركني  عىل  .يُحظر 

سالو .6.2 بالو  ومنظمة  اآلخرين  املشاركني  تجاه  واإلنصاف  الوالء  مبادئ  مع  يتوافق  سلوك  عىل  بالحفاظ  املشاركون  يتعهد  اللوائح،  هذه  .”Balouo Salo“ بقبول 

سلوك .7.2 يف  االنخراط  بعدم  أيًضا  املشاركون  يتعهد  طريقة.  بأي  املنظمة  تجاه  و/أو  اآلخرين  املشاركني  تجاه  العنرصية  اإلهانات  و/أو  التمييزية  املواقف  يف  االنخراط  عن  املشاركون  ميتنع  املسابقة،  يف  املشاركة  خالل   من 

منظمة و/أو  املشاركني  بصورة  يرض  أن  شأنه  املختصة .”Balouo Salo“ من  املحافل  يف  املبادئ  هذه  انتهاك  يف  النظر  .سيتم 

املسابقة .3 يف  املشاركة  من  اإلقصاء  .أسباب 

اإلنجليزية .1.3 غري  أخرى  بلغة  ُمحررة  مستندات  تقديم  حالة  .يف 

املشاركني .2.3 تعريف  إشارات  عىل  املستندات  احتواء  حالة  .يف 

”مسابقة   تعد  ال   ،430/2001 رقم  الرئايس  املرسوم  من  أ)  بند   6 املادة  ألحكام  املختار ”Kaira Looro وفًقا  العمل  لصاحب  الجوائز  منح  يكون  حيث  الدراسات  أو  املشاريع  تقديم  هو  هدفها  أن  حيث  جائزة   مسابقة 

العام الصالح  تشجيع  عىل  تعمل  أنها  كام  الشديد،  والتزامها  املنفذة  واألعامل  باألنشطة  اعرتافًا  مبثابة 
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لإلقصاء .3.3 سببًا  هذا  يعد  اإلعالن،  تعليامت  مع  تتوافق  ال  بطريقة  واحد  ملف  تسمية  حالة  يف  حتى  املسابقة.  إعالن  يف  ورد  ملا  املُطابقة  غري  أو  املكتملة  غري  العلمية  املادة  حالة  .يف 

اإلعالن .4.3 يف  املحددة  املواعيد  بعد  املواد  إرسال  حالة  .يف 

عاًما .5.3  35 و  18 بني  عمره  يرتاوح  الفريق  يف  فرد  نقص  حالة  .يف 

اإلعالن .6.3 يف  املوضح  النتائج  إعالن  تاريخ  قبل  املرشوع  نرش  حالة  .يف 

للمشاركني .7.3 الحرصية  الرباعة  نتيجة  ليست  املشاريع  بأن  االعتقاد  حالة  .يف 

اإلعالن .8.3 يف  الواردة  والرشوط  للقواعد  مخالفة  أي  حالة  .يف 

التسجيل .4 رسوم 

فقط .1.4 واحد  مرشوع  بتقديم  التسجيل  رسوم   .تسمح 

مرشوع .2.4 لكل  مختلف  فريق  قائد  تعيني  يجب  الحالة  هذه  يف  واحد:  مرشوع  من  أكرث  اقرتاح   .ميكن 

سالو .3.4 بالو  مؤسسة  إىل  بالكامل  بها  التربع  يتم  سوف  بهم  الخاصة  التسجيل  رسوم  وبأن  املبادرة  من  اإلنساين  بالهدف  دراية  عىل  املشاركون  لالسرتداد ،”Balouo Salo“ يكون  قابلة  غري  تعد  فهي  .لذلك 

التسجيل .4.4 رسوم  اسرتداد  األحوال  من  حال  بأي  مُيكن  .ال 

املرشوع .5 تقديم 

للمسابقة .1.5 أفضل  أو  صحيح  إجراء  ضامن  أجل  من  املعنية  للمسابقة  النهائية  املواعيد  تعديل  للمنظمني  .ميكن 

كايف .2.5 بوقت  اإلعالن  يف  املحددة  النهائية  املواعيد  قبل  املشاريع  وتحميل  للتسجيل  املشاركني  ندعو  لذلك،  الخادم.  يف  أعطال  أية  عن  مسؤولة  ليست  سالو  بالو  .منظمة 

مسابقة .3.5 من  اإلنساين  للغرض  وباالمتثال  املسابقة  إعالن  يف  التقييم“  ”معايري  قسم  يف  إليها  املشار  التقييم  معايري  أساس  عىل  املشاركة  للمشاريع  مسبق  اختيار  إجراء  فيمكنها  رضورة،  سالو  بالو  منظمة  رأت   Kaira“ إذا 

Looro” مفوضة لجنة  جانب  من  أو  نفسها  املنظمة  أعضاء  بواسطة  املسبق  االختيار  هذا  إجراء  يتم  سالو.  بالو  .ومنظمة 

التحكيم .6  لجنة 

للنقاش .1.6 قابل  غري  سالو  بالو  ومنظمة  التحكيم  هيئة  حكم  .يعد 

وأعضاء .2.6 ألعضائها  واملهنية  األخالقية  الصورة  حامية  أجل  من  العمل  سالو  بالو  منظمة  تنوي  للمنظمة.  اإلنسانية  لألهداف  باالمتثال  تطوعي  أساس  عىل  سالو  بالو  منظمة  لصالح  دورهم  التحكيم  لجنة  أعضاء   يلعب 

مسابقة تحكيم  .”Kaira Looro“ لجنة 

ئزة .7 لجا  ا

الفريق .1.7 إىل  ينتمي  مفوض  ملندوب  أو  الفريق  لقائد  الجائزة  مُتنح  والرضائب.  البنكية  الرسوم  من  كال  وتشمل  فريق  يف  املشاركة  حالة  يف  أيًضا  فريدة  للفائز  املقدمة  الجائزة  .تعد 

سالو .2.7 بالو  منظمة  أنشطة  ألغراض  املطلوبة  الوثائق  إكامل  الفائزين  من  .يُطلب 

التربع .3.7 يتم  أن  املفرتض  من  املنظمة.  قبل  من  مجانًا  الفائزة  املشاريع  ونصوص  ورسومات،  صور،  توفري  يتم  بالقطاع.  املتعلقة  اإلعالم  لوسائل  وتنقل  الرسمي  املسابقة  كتاب  ويف  القنوات  عىل  الفائزة  املشاريع   تنرش 

قناة أي  عرب  املرشوع  إنتاج  وإعادة  استخدام  يف  الحق  بالتايل  تكتسب  والتي  سالو،  بالو  منظمة  إىل  الفائزة  .باملشاريع 

ًما .4.7 إلزا األحوال  من  حال  بأي  ميثل  ال  جائزة  عىل  الحاصل  املرشوع  إقامة  االقتصادية.  واستدامته  الفنية،  جدواه  لتحسني  املرشوع  عىل  تعديالت  أي  إجراء  املمنوحة،  األعامل  أحد  تنفيذ  حالة  يف  سالو،  بالو  ملنظمة   ميكن 

أخرى كيانات  أي  أو  الفائز  الفريق  تجاه  .للرشكة 

الفائز .5.7 الفريق  قائد  إىل  فائز  آخر  مرشوع  أي  أو  الفائز  املرشوع  بتنفيذ  اإلبالغ  .يتم 

متاح .6.7 غري  حًقا  باعتباره  املعامري  املفهوم  تأليف  يف  الحق  دامئًا  .يُحرتم 

التدريب  .8
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و/أو .1.8 األكادميية  املتطلبات  من  للتحقق  الفائز  الفريق  مع  ومقابلة  النامذج،  وملف  الذاتية،  السرية  املضيفة  الرشكة  تطلب  قد  الرشكة.  توفر  مدى  عىل  املعامرية  الرشكة  يف  التدريب“  ”جائزة  وفرتة  وكيفية،  مدة،   تعتمد 

سالو بالو  منظمة  مسؤولية  من  ليس  االختيار  من  املرحلة  هذه  اجتياز  عدم  التدريب.  لبدء  رضوريًا  رشطًا  املحتملة  املقابلة  اجتياز  يعد  .املهنية. 

املرشوع .2.8 فريق  خارج  من  شخص  إىل  الجائزة  تحويل  ميكن  ال  السفر.  نفقات  الفائزون  .يتحمل 

السفر .3.8 نفقات  الفائز  يتحمل  املسابقة.  نتائج  نرش  من  واحد  عام  غضون  يف  التدريب  يتم  أن  .يجب 

الفكرية .9  امللكية 

الغري .1.9 تجاه  مسؤولية  أي  من  املعفاة  سالو،  بالو  ملنظمة  ملك  تعد  تقدميها،  مبجرد  املشارك.  إلبداع  حرصية  ونتيجة  أصلية  املقدمة  املشاريع  تكون  أن  .يجب 

الفريق .2.9 أعضاء  كافة  إىل  متساوي  بشكل  تنتمي  فائز  مرشوع  لكل  املعامري)  املفهوم  إىل  حرصيًا  تشري  )التي  الفكرية  .امللكية 

املشاريع .3.9 هذه  وإقصاء  الوضع  هذا  تقييم  سالو  بالو  ملنظمة  يحق  واملنشورة،  املقدمة  املشاريع  رسقة  عن  املنافسة  داخل  أو  خارج  أشخاص  جانب  من  بالغات  أو  اتهامات  وجود  حالة  .يف 

املسؤولية  .10 من  اإلعفاء  :بنود 

مسؤولية  من  التحكيم  لجنة  وأعضاء  املنظمة،  وأعضاء  املسابقة،  منظمو  :يُعفى 

املشاركني .1.10 جانب  من  صحيحة  غري  أو  خاطئة  معلومات  .استخدام 

الغري .2.10 أو  اآلخرين  املشاركني  تجاه  املشاركني  جانب  من  املهينة  أو  العنرصية،  أو  العنيفة،  .السلوكيات 

املشاركني  .3.10 جانب  من  والنرش  التأليف  حقوق  انتهاك  و/أو  األعامل  .رسقة 

سالو .4.10 بالو  ملنظمة  اإلنسانية  بالصورة  ترض  و/أو  املبادرة  أخالقيات  تنتهك  التي  املشاركني  التي ،”Balouo Salo“ أفعال  اإلنسانية  املشاريع  من  للمستفيدين  معنوية  أو  مادية  أرضار  يف  تتسبب  التي   والسلوكيات 

املسابقة .تدعمها 

سالو .5.10 بالو  منظمة  تحتفظ   ،10.4 إىل   10.1 يف  إليها  املشار  بالنقاط  يتعلق  فيام  املشاركني  جانب  من  انتهاكات  حدوث  حالة  تعويضات ”Balouo Salò“ يف  بأية  للمطالبة  املختصة  الهيئات  إىل  التوجه  يف  .بالحق 



التحكيم لجنة  يف  املعامرية  الهندسة  رشكات 

https://www.asfint.org/
https://mmastudio.co.za/
https://sharondavisdesign.com/
http://www.drisskettani.com/index.php
https://www.saadelkabbaj.com/
https://www.sbga.it/
http://www.mirallestagliabue.com/
https://www.mvrdv.nl/
https://www.mcarchitects.it/
https://www.ala.uk.com/
https://kkaa.co.jp/


الجمعيات رشكاء 

http://www.elasa.org/
https://www.balouosalo.com/
https://www.facebook.com/aseleinstitutepage


اإلعالم رشكاء 

http://casabellaweb.eu/
https://www.archdaily.com/
http://www.amazingarchitecture.com/
https://worldarchitecture.org/
https://www.e-architect.com/
https://competitions.archi/
https://designcitylab.com/
https://www.archilovers.com/
https://www.archiportale.com/


اإلعالم رشكاء 

https://archetype.gr/
https://www.architekturaibiznes.pl/
https://apex.architectafrica.com/
https://www.architime.ru/
https://architektura.muratorplus.pl/
https://www.platformarchitecture.it/
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/
https://www.goarchitecture.net/
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