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ا ملقد مة
تعتمد التنمية الريفية وإزالة الحواجز والحد من عدم املساواة وخلق بيئة مستدامة ودامئة عىل االلتزام الذي ينقله كل عضو يف املجتمع بشكل مبارش وغري مبارش إىل املجتمع .وت ُعد املساواة بني الجنسني رضورية لبناء
.مجتمع عادل ميكن أن يقدم فيه الجميع مساهمة أساسية يف التنمية املستدامة وفقًا لخلفياتهم وإمكانياتهم
يتمثل التحدي الذي تواجهه املسابقة يف تصميم منزل للمرأة ُمصمم لتعزيز املساواة بني الجنسني كعامل حاسم للتنمية الريفية .يجب أن متثل البنية املعامرية مساحة مخصصة الستضافة أنشطة رفع الوعي والتدريب
.وتنمية القرية تحت شعار املساواة
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موضوع املسابقة
الهدف من املسابقة هو إنشاء “بيت املرأة” من خالل هندسة معامرية رمزية وبيئية ومستوحاة من تقاليد املكان .مساحة ميكن للجمعيات ومختلف مكونات املجتمع أن تلتقي فيها وتتحاور حول قضايا املساواة
.وحقوق اإلنسان ،مام يضمن مشاركة املجتمع النسايئ وتحريره لصالح التنمية االجتامعية واالقتصادية والسياسية لإلقليم
يف الواقع ،ال تُعترب املساواة بني الجنسني حقًا أساس ًيا من حقوق اإلنسان فقط ،ولكنها أيضً ا رشطًا رضوريًا للعيش يف عامل مزدهر .إن ضامن املساواة للجميع يف الحصول عىل التعليم والرعاية الطبية والعمل ،وكذلك التواجد
.يف عمليات صنع القرار ،سيعزز االقتصادات املستدامة والتي ميكن أن تفيد املجتمعات والبرشية جمعاء
تواجه الفتيات اليوم يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا وغرب آسيا عقبات يف االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية ألسباب اقتصادية أو سياسية أو ثقافية .ففي شامل إفريقيا ،تشغل النساء أقل من خُمس
.الوظائف مدفوعة األجر يف القطاعات غري الزراعية ،كام تشغل النساء أكرث من  30٪من املقاعد يف الربملانات الوطنية يف  46دولة فقط
مهم ملستقبل األجيال الجديدة ،فهو الهدف الخامس من “أهداف التنمية املستدامة” التي حددتها األمم املتحدة ،للقضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ،وضامن حامية
وألن تحقيق املساواة بني الجنسني أم ًرا ً
.الحقوق من جميع األنواع وتوفري خدمات الحامية االجتامعية ،مع ضامن مشاركة املرأة يف جميع مستويات صنع القرار
لتعزيز هذه القضية وحامية حقوق املرأة ،فإن موضوع املسابقة هو بناء “بيت املرأة” والذي يجب أن يتكامل مع السياق البيئي والثقايف الذي يتم إدخاله فيه ويعزز قيم املساواة بني الجنسني من خالل إعادة تفسريها
.يف شكل معامري بيئي ومستدام ،حقيقه بالبناء الذايت مع املجتمع املحيل

Kaira Looro Architecture Competition - 4

www.kairalooro.com

تشكل النساء يف العديد من البلدان األفريقية 60٪
.من القوة العاملة الزراعية
ومع ذلك  ،فإنهن ال يتمتعن بنفس فرص الحصول
عىل التعليم واملوارد االقتصادية واللوجستية
واملعدات مثل الرجال

املساواة بني الجنسني
.تركز املسابقة عىل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،بنا ًء عىل قوانني حقوق اإلنسان األساسية وإعالنات واتفاقيات املنظامت الدولية مبا يف ذلك األمم املتحدة واالتحاد األفريقي
):فيام ييل بعض هذه األدوات األساسية (املتاحة للمنافس
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛
اسرتاتيجية تعميم املنظور الجنساين من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني؛
بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وحقوق املرأة يف أفريقيا؛
اإلعالن الرسمي بشأن املساواة بني الجنسني يف أفريقيا؛
.اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

-

وفقًا لهذه اإلعالنات واالتفاقيات ،يشري مصطلح “النوع االجتامعي” إىل الصفات االجتامعية والفرص املرتبطة بكون املرء ذك ًرا وأنثى والعالقات بني النساء والرجال والفتيات والفتيان .يتم بناء هذه الصفات والفرص
والعالقات اجتامعيًا وتعلمها من خالل عمليات التنشئة االجتامعية .يحدد الجنس ما هو متوقع ومسموح به وذو قيمة يف املرأة أو الرجل يف سياق معني .هناك اختالفات وتفاوتات بني النساء والرجال يف معظم
املجتمعات من حيث املسؤوليات املوكلة واألنشطة التي يتم القيام بها والوصول إىل املوارد والتحكم فيها ،فضالً عن فرص صنع القرار .وتشمل املعايري املهمة األخرى للتحليل االجتامعي والثقايف الطبقة والعرق ومستوى
.الفقر واملجموعة العرقية والعمر
املساواة بني املرأة والرجل (املساواة بني الجنسني) :تشري ،بخالف ذلك ،إىل املساواة يف الحقوق واملسؤوليات والفرص .ال تعني املساواة أن النساء والرجال متساوون ،ولكن أن حقوق كل شخص ومسؤولياته وفرصه لن
تعتمد عىل ما إذا كان قد ولد ذكرا ً أو أنثى .تعني املساواة بني الجنسني أن مصالح واحتياجات وأولويات كل من النساء والرجال تؤخذ يف االعتبار ،مع االعرتاف بتنوع املجموعات املختلفة .وبالتايل ،فإن املساواة بني
الجنسني ليست قضية تتعلق باملرأة ،ولكنها يجب أن تؤثر بشكل كامل وترشك الرجال والنساء عىل حد سواء .ومتثل املساواة قضية من قضايا حقوق اإلنسان ومؤرش للتنمية املستدامة يركز عىل األشخاص مبا يتوافق مع
.حقوق اإلنسان الدولية
الفجوة العاملية بني الجنسني
إن أحد املعايري األساسية لتقييم أوجه عدم املساواة \ املساواة بني الجنسني يف سياقات أو قطاعات معينة هو “الفجوة بني الجنسني” .أو النسبة املئوية التي تعتمد عىل املتوسط املرجح لعدد السكان .ففي عام 2020
بلغت نسبة الفجوة العاملية بني الجنسني  .68,6٪وهذا يعني -يف املتوسط-أن الفجوة التي يجب سدها لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل الصعيد العاملي حاليًا تبلغ  .31,4٪تشري القيمة  100٪إىل املساواة الكاملة بني
.الرجل واملرأة
فمن بني  149دولة ،قامت  101دولة بتحسني نسبتها يف السنوات األخرية ،وظلت النسبة املئوية لـ  48دولة دون تغيري أو انخفاض .ولسوء الحظ ،مل تحقق أي دولة بعد املساواة الكاملة بني الجنسني .تحوز أيسلندا عىل
.أفضل نسبة بقيمة 82٪
تشمل املراكز العرشة األوىل يف العامل أربع دول يف شامل أوروبا (أيسلندا باملركز األول والرنويج الثاين وفنلندا الثالث والسويد الرابع) ،ودولة من أمريكا الالتينية (نيكاراجوا باملركز الخامس) ،ودولة تقع يف منطقة رشق
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).آسيا واملحيط الهادئ (نيوزيلندا باملركز السادس) ،وثالث دول أخرى يف أوروبا الغربية (إيرلندا باملركز السابع ،إسبانيا باملركز الثامن وأملانيا باملركز العارش) ودولة يف إفريقيا جنوب الصحراء (رواندا باملركز التاسع
حتى اآلن ،سدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى نسبة  68,0٪من الفجوة بني الجنسني .ومتثل هذه النتيجة تقد ًما كب ًريا خالل العام املايض ،مام أدى إىل انخفاض يف عدد السنوات الالزمة لسد الفجوة بني الجنسني،
والتي تقدر اآلن بـ  95سنة .فمن بني  33دولة يف القارة ،قامت  21دولة بتحسني درجاتها وتراجعت  12دولة عن العام املايض .تم إحراز أكرب تقدم يف إثيوبيا ،وهي الدولة التي قلصت الفجوة مبا يقرب من  5درجات
مئوية يف عام واحد وأغلقت حال ًيا  ٪ 70,5من إجاميل الفجوة بني الجنسني .حققت ثالث دول فقط التكافؤ يف التعليم وهي :بوتسوانا وليسوتو وناميبيا .تُعد املساواة بني الجنسني يف الصحة والبقاء متقدمة نسب ًيا يف
.معظم البلدان ،بينام يظل متوسط العمر املتوقع منخفضً ا لكل من الرجال والنساء يف العديد من البلدان
وت ُعترب مشاركة املرأة يف العمل مرتفعة نسب ًيا يف معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى .يف بوروندي وغينيا ورواندا وسرياليون ،يوجد عىل األقل عدد من النساء مسا ٍو لعدد الرجال يف سوق العمل ،ويف السنغال
-.الدولة ذات األداء األدىن -توجد  36٪عىل األقل من النساء يف سوق العمل
وكجزء من التمكني السيايس باستثناء رواندا (الدولة الوحيدة التي تضم  50٪من النساء يف الربملان يف املنطقة) ،تضم  21دولة فقط ما بني  20٪و 30٪من النساء بالربملان .يف نيجرييا ،يشكل النساء  3,4٪فقط من أعضاء
.الربملان .وباملثل ،ترتاوح نسبة النساء يف املناصب الوزارية بني  18٪و 8٪يف  15دولة .متثل رواندا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا استثناءات إيجابية مهمة ،حيث يوجد أكرث من  48٪من النساء بني وزرائهم
.يف السنغال ،البلد الذي يقام فيه مرشوع املسابقة ،يوجد مؤرش إجاميل قدره  ٪ 68مام يضعه يف املرتبة  99يف الرتتيب العاملي
.تتمتع املساواة يف الحياة السياسية وصنع القرار مبؤرش منخفض للغاية يبلغ - 33٪يف املتوسط بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء الكربى -كام تبلغ الفرص االقتصادية بشكل عام 55٪
.سيتم تزويد املشاركني يف املسابقة بصحائف بيانات حول الفجوة بني الجنسني يف مختلف القطاعات عىل مستوى العامل ،وصحيفة البيانات الخاصة بالسنغال وتقارير الوزارة املختصة
.املصادر :األمم املتحدة للمرأة ،االتحاد األفريقي ،وزارة املرأة (السنغال) ،االتفاق العاملي لألمم املتحدة ،املنتدى العاملي ،اليوم العاملي للمرأة
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ال بلد يف العامل
ما زالت تصل إىل املساواة بني الجنسني

.
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إطار املرشو ع
السياق الوطني واإلقليمي
 “Daيقع املرشوع يف جنوب السنغال ،بلد يف شامل غرب أفريقيا عىل الحدود مع املحيط األطليس وموريتانيا ومايل وغامبيا وغينيا .يبلغ عدد السكان بالبالد  16مليون نسمة ،يرتكزون بشكل رئييس حول العاصمة داكار Kolda””،وكولدا ” “Sedhiouوسيدهيو ” “Ziguinchorنظ ًرا لوجود النهر املتامثل اللفظ ،وتنقسم إىل ثالث مناطق إدارية :زيجينكور  Casamance””،يُطلق عىل املنطقة الجنوبية -خارج غامبيا -اسم كازامانس kar”.
حيث يتم تنفيذ املرشوع .إنها واحدة من أقل املناطق منوا ً يف البالد ،والتي تم إنشاؤها يف عام  2008مبتوسط معدل حرضي يبلغ  Sedhiou””، 10٪بإجاميل  1,5مليون نسمة .املنطقة الوسطى هي منطقة سيدهيو
.حوايل  20000شخص” “Sedhiouومعدل فقر يبلغ حوايل  .92٪هذه املنطقة لها توجه زراعي بحت ويبلغ عدد سكان القرى يف املتوسط  1500نسمة .يبلغ عدد سكان العاصمة سيدهيو
” “Tanaffالسياق املحيل :وادي تناف
اشتق االسم من القرية األكرث متثيالً اقتصاديًا ودميوغرافيًا (تناف) التي يبلغ عدد سكانها  9000نسمة .الوادي عبارة عن  “Goudomp”.تابعة ملدينة جودومب ” “Sedhiouوادي تناف هو منطقة بداخل محافظة سيدهيو
ويبلغ إجاميل عدد سكانهم حوايل  Niagha””، 80000ونياغا ” “Simbandi Brassouوسيمباندي براسو ” “Dioudoubouوديودوبو ” “Tanaffوتناف ” “Baghereحوض مايئ بطول  480كم ،2ويشمل  5بلديات :باغري
ديانة األغلبية مسلمة ،وهناك أيضً ا أقلية مسيحية  “Balante”.وباالنت ” “Diolaوديوال ” “Mandjakومانجاك ” “Wolofوولوف ” “Pulaarوبوالر ” “Mandingaشخص من مختلف املجموعات العرقية :ماندينجا
.وحوايل  1٪من املذاهب الروحانية
إىل ” “Ziguinchorالذي ميتد من زيجينشور ””N6يتميز الوادي ببيئة ريفية ذات نوعية حياة من بني األسوأ يف املنطقة ،يف ظل غياب الخدمات العامة الرئيسية وعدم إمكانية الوصول إليها .يعرب الوادي الطريق الوطني
 Caفهي بعيدة عن املنطقة ألنها تقع وراء نهر كازامانس ” “Sedhiouمام مينح رو ًحا من التنمية للقرى املوجودة عىل الطريق التي تستفيد منه من حيث النقل والتجارة .أما العاصمة اإلقليمية سيدهيو” “Koldaكولدا.عىل بعد  70و 150كم عىل التوايل ” “Ziguinchorأو زيجينشور ” “Koldaوبالتايل يصعب الوصول إىل الخدمات التي تقدمها ،مثل املستشفيات واملعاهد واملكاتب العامة ،لذلك يُفضل الذهاب إىل كولدا samance””،
الوادي عرضة للتصحر والتملح بسبب تغري املناخ .لقد أدت الظاهرة النادرة املتمثلة يف ترسب املياه املالحة إىل فقدان أكرث من  10000هكتار من األرايض الصالحة للزراعة وتلوث طبقات املياه الجوفية التي ينتج عنها
.حوايل  ٪ 60من العدوى واألمراض
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Africa / Senegal

Baghere

Women’s House

” “Baghereباغري
ومن الجنوب \  Niangha””،ومن الرشق بلدية نيانغها  Guinea Bissau””،ومن الجنوب غينيا بيساو  Balmadou””،التي تحد أراضيها من الشامل غابة باملادو  Baghere””،سيتم بناء “بيت املرأة” يف بلدية باغري
 “Dioudoubou”.وديودوبو ””Simbandiالشامل الغريب بلدية سيمباندي
.طابع روحي ديني بسبب وجود قرب املرابط املعروف يونس عيدارة ،الذي ترك بصمة ال متحى لتعزيز السالم واالزدهار يف املنطقة ” “Baghereولقرية باغري
من وجهة نظر جيومرفولوجية ،فإن البلدية لديها يف الغالب تربة رملية طينية .وتحتوي عىل سلسلة متعاقبة من الهضاب الحديديّة املدارية ،التي تكونت من نتوءات صخرية صغرية ووديان طينية نتيجة روافد صغرية
.مع منحدر طفيف ومناسب لزراعة األرز  “Casamance”،لنهر كازامانس
ترتاوح درجات الحرارة الدنيا من  16درجة مئوية يف ديسمرب \ كانون األول إىل  23درجة مئوية يف يونيو \ حزيران ،مع درجات حرارة قصوى ترتاوح من  31درجة مئوية يف أغسطس \ آب إىل  43درجة مئوية يف مايو \
أيار ،مع معدالت رطوبة تصل إىل  .90٪الرياح دورية :تهب الرياح الحارة والجافة من شهر نوفمرب (ترشين الثاين) إىل مارس (آذار)من الرشق إىل الغرب .ومن مارس (آذار) إىل مايو (أيار) تهب الرياح التجارية من الغرب
).إىل الرشق؛ أما الرياح املوسمية فموجودة من يونيو (حزيران) إىل أكتوبر (ترشين األول
.يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي يف البلدية  1095,7ملم موزعة من يونيو (حزيران) إىل أكتوبر (ترشين األول) .ويستمر موسم الجفاف من سبعة إىل عرشة أشهر ويتناوب مع موسم األمطار
اليوم ما يقرب من  2200نسمة 53٪ ،منهم نساء و 58٪قارصون .توجد يف ” “Baghereتبلغ مساحة البلدية  134كم 2ويبلغ عدد سكانها اليوم حوايل  22000نسمة موزعني عىل  23قرية .يبلغ عدد سكان قرية باغري
.منطقة املرشوع جمعيات نسائية تنظم تنمية القرية واألنشطة التجارية الزراعية .ومع ذلك ،يف املناصب العليا يف السياسة واإلدارات ،ال يوجد حضور نسايئ
قطعة األرض املثالية
 “Sanباتجاه ميناء ساندينيريي ” “Baghereيف أحد املحاور الرئيسية بالقرية لتسهيل استخدامه .تم تحديد قطعة األرض املثالية عىل الطريق الرئييس املؤدي من باغري  Baghere””،سيتم بناء البيت النسايئ يف قرية باغري “Casamance”.عرب نهر كازامانس  Sedhiou””،الصغري ،والذي يسمح لك بالوصول إىل العاصمة سيدهيو ”dinieri
واملدرسة ” “Baghereتقع قطعة األرض املثالية عىل واجهة الشارع وتتميز بأرض منبسطة ،ذات قاع رميل الترييتي ،مع أشجار األكاسيا واملانجو مع أقىص ارتفاع يبلغ  15م ًرتا .ويقع ضمن محيط  600مرت مبنى بلدية باغري
.الفرنسية واملدرسة العربية واملسجد والوحدة الصحية
.تبلغ مساحة السطح  2500مرت مربع تقري ًبا وميكن وضع املرشوع املعامري بداخله يف أي نقطة واتجاه ،مع مراعاة الخصائص املوضحة يف الفصل التايل
.القطعة املثالية املشار إليها ليست ُملزمة ،فاملشارك يف الواقع حر يف وضع املرشوع حتى يف قطع مختلفة داخل القرية وعىل املحاور الرئيسية
رشوط تنمية املجتمع املستفيد
بأنها واحدة من املناطق التي تعاين من أدىن معدالت جودة الحياة يف البالد ،ويرجع ذلك إىل االفتقار إىل التنمية يف املنطقة ،والبعد عن املراكز الحرضية الرئيسية ،ونقص املوارد والبنى ” “Sedhiouتصنف منطقة سيدهيو
.التحتية واستمرار الظواهر املناخية التي تؤثر بشكل خاص عىل املجتمعات الذين ترتبط ظروفهم املعيشية ارتباطًا وثيقًا بالنشاطات الزراعية والرعوية
أما يف منطقة املرشوع ،فالوضع أكرث قسوة ألنها منطقة جانبية من العاصمة ،حيث يؤثر الفقر عىل حوايل  90٪من السكان ،و 98٪من األرس تقوم بإخالء مياه الرصف الصحي الخاصة بها يف الشارع أو يف الطبيعة أو يف
مكبات النفايات املفتوحة .تُعترب الظروف الصحية من بني األسوأ عىل املستوى الوطني وإمكانية الوصول إىل املياه املفلرتة منعدمة تقري ًبا؛ يعيش  86٪من األشخاص يف منازل دون مصدر ملياه الرشب؛ و 70٪من السكان
.يعيشون يف منازل ال تصل إليها الكهرباء

Kaira Looro Architecture Competition - 14

www.kairalooro.com

املرشوع
تهدف بنية “بيت املرأة” إىل استضافة االجتامعات والندوات وحلقات العمل وأي نشاط آخر مفيد للحد من جميع أشكال التمييز ودعم وتعزيز املساواة بني الجنسني ،وخلق الوعي واملعرفة ومشاركة جميع األطراف
:االجتامعية .سيتم بناء املرشوع عىل أساس البناء بالجهود الذاتية مع املجتمع املستفيد ،وبالتايل سيتعني عليه تلبية بعض احتياجات البناء ،وهي
ميكن تنفيذه بسهولة باستخدام التقنيات املستدامة والقابلة للتكيف للبناء الذايت ،والتي ال تتطلب استخدام املركبات الثقيلة أو املعدات املعقدة؛ -
االستفادة من املواد الطبيعية و \ أو املعاد تدويرها ،املتوفرة يف املنطقة ،وذلك للحد من التأثري البيئي واالقتصادي الناجم عن نقل املواد وتحقيق الربحية يف السياق املحيل؛ -
.ميكن دمجه يف السياق االجتامعي والثقايف لإلقليم من خالل إعادة تفسري واحرتام تقاليده -
.يجب أن تستوعب الهندسة املعامرية األنشطة التالية التي تتوافق مع املناطق املصممة بشكل مستقل أو مرتبطة ببعضها البعض ،وفقًا لفكرة املصمم
.اإلدارة والتنظيم .يجب أن تحتوي العامرة عىل مساحة لإلدارة للسامح بإدارة األنشطة وتنظيمها
.الحوار .من أهداف املرشوع تشجيع الحوار بني السلطات والجمعيات املحلية .لذلك يجب أن يكون هناك مساحة لالجتامعات ملا يصل إىل  10-15شخص
األنشطة الجامعية .إن الهدف األسايس للمرشوع هو تعزيز املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان ،من خالل تنظيم أنشطة توعية وندوات وورش عمل ومعارض .يجب أن تتوافق هذه األنشطة مع مساحة
.مرنة بنا ًء عىل احتياجات األنشطة الفردية ،والتي ميكن أيضً ا تنفيذها يف وقت واحد
:ينبغي أن تلتزم البنية بالخصائص اآلتية
الحد األقىص للمنطقة املغلقة  200م ًرتا مرب ًعا ،حيث سيتم تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله؛
طابق أريض فقط؛
يجب أن تكون املساحات املعامرية مرنة وقابلة للتكيف؛
يجب أال تتجاوز تكلفة مواد البناء وحدها  18000يورو؛
يُفضل استخدام املواد الطبيعية واملتوفرة يف املناطق املحيطة و\أو استخدام مواد النفايات واملعاد تدويرها؛
تعزيز تقنيات البناء املستدامة والبيئية؛
ميكن تنفيذه بسهولة يف بجهود البناء الذايت؛
تفضيل الحلول التي تفضل إعادة استخدام املوارد الطبيعية؛

1.
2.
3.

-

.يف قسم التنزيل باملوقع ميكنك تنزيل اإلعالن بلغات مختلفة ووثائق متعمقة حول املساواة بني الجنسني
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:بعد التسجيل ،سيتم إرسال املواد اإلضافية الالزمة لتطوير املرشوع للمشاركني
البطاقات واألسعار والصور وخصائص املواد الرئيسية؛
والوادي؛” “Baghereرسم الخرائط لقرية باغري
 “Tanaff”.تنظيم وادي تناف
والوادي؛ ” “Tanaffوتناف ” “Baghereصور لقرية باغري
تصميم بالحاسوب وصور ملوقع البناء؛
تخطيطات املستندات؛

-

بناء بيت املرأة
بالسنغال .يجب أن يكون ” “Baghereسيتم بناء املرشوع املعامري الفائز يف املسابقة يف قرية باغري
اختيار املواد والتقنيات متسقًا مع مبادئ االستدامة والبناء بالجهود الذاتية ،حيث سيتم بناء املرشوع من
حاسم
قبل متطوعني يف سياق تدخل إنساين مع الجمعيات واملجتمعات املستفيدة .سيكون هذا النهج
ً
يف تفضيل تخصيص املرشوع ويف ربط األنشطة التعليمية بتقنيات البناء البيئية واملستدامة القادرة عىل
.الحفاظ عىل البيئة واالستجابة لتغري املناخ وتحسني نوعية الحياة
مهم
سيكون التصميم باستخدام مواد محلية ،يف متناول الجميع ،من وجهة نظر اقتصادية ولوجستيةً ،
.لضامن إمكانية اكتساب التكنولوجيا واستنساخها من قبل املجتمع لدعم تنمية القرى
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األسعار
الجائزة الثالثة

الجائزة الثانية

الجائزة األوىل

يورو 500
 SBGAتدريب يف
تقاسم مع الرشكاء
املعارض واملقاالت
النرش يف الكتاب الرسمي
شهادة

يورو 1000
 Miralles Tabliabue EMBTتدريب يف
تقاسم مع الرشكاء
املعارض واملقاالت
النرش يف الكتاب الرسمي
شهادة

يورو 5.000
اعامل بناء
يف طوكيو  Kengo Kumaتدريب يف
االعتامد الوزاري كمرشوع منوذجي
املشاركة مع األمم املتحدة واتحاد إفريقيا
املعارض واملقاالت
النرش عىل الكتاب الرسمي
شهادة

املتأهلني للتصفيات النهائية 20
أعىل 20 50
تقاسم مع الرشكاء
املعارض واملقاالت
النرش يف الكتاب الرسمي
شهادة

إخطارات خاصة 5

إشارات رشيفة 2

تقاسم مع الرشكاء
املعارض واملقاالت
النرش يف الكتاب الرسمي
شهادة

تقاسم مع الرشكاء
املعارض واملقاالت
النرش يف الكتاب الرسمي
شهادة

بيت املرأة”  ،التي ت ُعرض وت ُناقش يف املؤسسات والسلطات الوطنية والدولية (الوزارات  ،األمم املتحدة  ،االتحاد األفريقي) ؛ تنتقل إىل  “Kaira Looro 2021 -ستحصل جميع املشاريع الفائزة عىل شهادة رقمية وسيتم نرشها يف الكتاب الرسمي ملسابقة
.املجالت وبوابات العامرة ؛ عرضت يف األحداث واملعارض والندوات .طرق رصف الجوائز محددة بالرشوط
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لجنة تحكيم املسابقة

Salimata Diop Dieng
Minister of Women, Family, Gender and
Child Protection
Dakar, Senegal
مدام ديوب ديينج هي وزيرة املرأة واألرسة والنوع االجتامعي يف جمهورية
السنغال ورئيسة الحركة الوطنية للمرأة الجمهورية .إنها النقطة املحورية
وقد قامت بالدفاع عن النساء ضحايا  (FAS) ،للمرأة األفريقية والتضامن
.العنف يف حالة النزاع املسلح
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Benedetta Tagliabue
Director of Miralles Tagliabue EMBT
Barcelona & Shanghai, Spain & China

Kengo Kuma
Director of Kengo Kuma & Associates
Tokyo & Paris, Japan & France

الذي تأسس عام  Miralles Tagliabue EMBT ، 1994مدير
ومن أهم مشاريعه برملان إدنربة  Enric Miralles.بالتعاون مع
وسوق سانتا كاترينا يف برشلونة والجناح اإلسباين يف معرض إكسبو
الدولية املرموقة  2010 RIBAيف شنغهاي .وقد حصل عىل جائزة
“”.أفضل مبنى دويل لعام 2011

 Kengoربتعي  Kengo Kuma & Associates.ريدمو سسؤم
ةمادتسملا ةيرامعملا ةسدنهلا ةذتاسأ دحأ مويلا Kuma
يرامعملا دهشملا يف نابايلا يلثمم مهأ دحأ اًضيأ وهو ،
امب تاريدقتلاو زئاوجلا نم ديدعلا ىلع لصح .رصاعملا
.ةمادتسملا ةرامعلل ةيملاعلا ةزئاجلا كلذ يف
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Oulimata Sarr
Director at UN Women WC Africa
Dakar, Senegal

Urko Sanchez
Director at Urko Sanchez Architects
Nairobi & Madrid, Kenya & Spain

مديرة هيئة األمم املتحدة للمرأة لغرب ووسط أفريقيا  ،وتغطي  24دولة.
تدعم أوليامتا سار الحكومات يف تبني املعايري الدولية لتحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة بالتعاون مع املنظامت ورشكاء املجتمع املدين .تعمل
هيئة األمم املتحدة للمرأة عىل جعل طموح أهداف التنمية املستدامة حقيقة
.واقعة للنساء والفتيات

وهي رشكة معامرية مقرها  Urko Sanchez Architect ،مدير رشكة
يف كينيا وإسبانيا تشتهر بالتميز يف التصميم .إنه مهتم بالتحسني
االجتامعي  ،وغالبًا ما يساهم يف املشاريع التي تستهدف املجتمعات
املحرومة .يعمل االستوديو بشكل أسايس يف رشق إفريقيا  ،لكنه
.اضطلع مبشاريع يف جميع أنحاء املنطقة وخارجها
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Lehau Victoria Maloka
Director at WGDD
African Union Commission
Addis Ababa, Ethiopia
مبفوضية االتحاد األفريقي  ،محام يتمتع  WGDDمدير مؤقت ملجموعة
بخربة تزيد عن  20عا ًما يف العمل الدويل .انضمت إىل الجامعة األمريكية
بالقاهرة يف عام  ، 2015بعد مسرية مهنية مرموقة يف مختلف املجاالت ،
ال سيام يف مجاالت حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والدميقراطية
.االنتخابية واملامرسة الدستورية وحل النزاعات وبناء السالم
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Agostino Ghirardelli
Studio Blengini Ghirardelli Architects
Milan, Italy

Azzurra Muzzonigro
Sex and the City
Waiting Posthuman Studio
Milan, Italy

يتعامل مع التخطيط واالستدامة  SBGA.وهو مؤسس ومدير استوديو
البيئية والشمول .يتعاون مع املؤسسات العامة واإلدارات العليا
 ،ويشارك كمتحدث يف االجتامعات الدولية والدورات الجامعية
 Europeمدرسة  ULI ،و  ، Triesteجامعة فيينا (MIPIM 2019 ،
).الصيفية يف ميالنو Young Leaders

وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف البناء والتصميم الحرضي يف
التنمية من جامعة بارتليت  ،ودكتوراه يف الدراسات الحرضية من
 Sexجامعة روما تري .يقوم حال ًيا بتنسيق برنامج عام وبحث بعنوان
منظور جنساين يف الفضاء الحرضي .يف عام  2015أسس & the City ،
 Waiting Posthuman.استوديو
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ا لتسجيل
.من املمكن املشاركة يف املسابقة بشكل فردي أو كفرق مكونة من  5أعضاء .تختلف رسوم التسجيل تب ًعا لفرتة تسجيل الفريق ،عىل النحو املوضح فيام ييل
التسجيل املبكر  -60يورو \ للفريق
التسجيل العادي -90يورو \ للفريق
التسجيل املتأخر -120يورو \ للفريق
:طريقة التسجيل ُموضحة فيام ييل
ادخل منطقة “التسجيل” يف املوقع اإللكرتوين للمسابقة؛ •
؛ Paypalامأل الحقول املطلوبة من خالل تسجيل الفريق ودفع الرسوم املطلوبة من خالل بطاقة االئتامن أو بطاقة الخصم أو بايبال
يف نهاية عملية التسجيل سوف يتلقى العضو األول للفريق رسالة تأكيد إلكرتونية تحتوي عىل كود الفريق الذي سوف يُستخدم من أجل املشاركة يف املسابقة والتنزيالت ورابطًا ميكن من خالله تحميل املرشوع النهايئ عليه قبل انتهاء املواعيد
.املحددة

1.
2.
3.

.ليس من بني عناوين الربيد اإللكرتوين غري الهام  info@kairalooro.comتنبيه :تحقق من الربيد غري الهام إذا مل يصل الربيد اإللكرتوين لتأكيد التسجيل يف غضون يومني من التسجيل وتأكد من أن العنوان
.يُنصح بتنفيذ إجراءات التسجيل وتقديم املستندات قبل مواعيد االنتهاء
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الجدول الزمني واملواعيد النهائية
النقوش
فتح التسجيالت “املبكرة” | 16/01/2021
)إغالق التسجيالت “املبكرة” | ( 02/28/2021الساعة  11.59مسا ًء بتوقيت غرينتش) ( 28يو ًما
فتح التسجيالت “العادية” | 1/03/2021
)إغالق التسجيالت “العادية” | ( 28/03/2021الساعة  11.59مسا ًء بتوقيت جرينتش) ( 28يو ًما •
فتح التسجيالت “املتأخرة” | 29/03/2021
)إغالق التسجيل املتأخر | ( 30/04/2021الساعة  11.59بتوقيت جرينتش) ( 28يو ًما
املوعد النهايئ لإلجابة عىل األسئلة الشائعة | 8/05/2021
املوعد النهايئ لتسليم املستندات | 30/05/2021
تقييم لجنة التحكيم | 06/2021 / 13-20
نرش النتائج | 06/27/2020
:ملحوظة
.ال ينطوي التمييز بني التسجيل “القيايس” أو “العادي” أو “املتأخر” عىل أي تأثري عىل تاريخ تسليم املستندات  ،والذي يتم تحديده بشكل فريد بحلول تاريخ تسليم املستندات
.تشكل رسوم التسجيل تربعا لبناء املرشوع الفائز
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أوراق ومستندات العمل
.يجب عىل املشاركني تقديم األوراق التالية
.نيجب عىل املشاركني تقديم األوراق التالية  PDF ، 300مم)  ،تنسيق  A1 (841 × 594ن 1 .جدول •
نقطة يف البوصة  ،الحجم األقىص  15ميجابايت  PDF ، 300مم)  ،تنسيق  A1 (841 × 594ن 1 .جدول •
 ،.اللغة اإلنجليزية  ،االتجاه األفقي
:من الرضوري توضيح ما ييل يف الجدول
إىل .فكرة املرشوع
ب .املخططات الرسومية (املخططات  ،األقسام  ،االرتفاعات  ،الرسوم البيانية)  ،من حيث الحجم والنوع
الكايف لوصف املرشوع ؛
ج .مناظر ثالثية األبعاد (عروض أو رسومات أو صور من النموذج) ؛
.د .عملية بناءة
: A1_TeamIDاسم امللف
للمجموعة هو  ، 123456فيجب إعادة تسمية امللف عىل النحو ” “TeamIDعىل سبيل املثال  ،إذا كان(
: A1_123456).التايل
 pdf.اللغة اإلنجليزية  ،تنسيق ) ، A4 ،ن .تقرير واحد (نيص فقط •
.ال يسمح بإدراج الصور يف التقرير
:يف الجدول  ،من الرضوري وصف ما ييل بإيجاز
)إىل .فكرة املرشوع (بحد أقىص  4000حرف  ،بدون مسافات
)ب .استخدام املواد (بحد أقىص  1000حرف  ،باستثناء املسافات
)ج .عملية التجميع  /البناء (بحد أقىص  1000حرف  ،باستثناء املسافات
)د .تقدير تكاليف املواد (بحد أقىص  500حرف  ،باستثناء املسافات
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: A4_TeamIDاسم امللف
للمجموعة هو  ، 123456فيجب إعادة تسمية امللف عىل النحو ” “TeamIDعىل سبيل املثال  ،إذا كان(
: A4_123456).التايل
بكسل  300 ،نقطة يف البوصة  ،االتجاه x1080الحجم األدىن  JPG ، 1920ن .غالف واحد  ،تنسيق •
.األفقي  ،الحجم األقىص  15ميغابايت
.الغالف هو الصورة األكرث متثيالً (عرض أو رسم) للمرشوع الذي سيصبح رمزه يف املعارض و  /أو املنشورات
.يجب أن يكون الغالف صورة فقط  ،لذلك يجب أال يحتوي عىل نص
: Cover_TeamIDاسم امللف
للمجموعة هو  ، 123456فيجب إعادة تسمية امللف عىل النحو ” “TeamIDعىل سبيل املثال  ،إذا كان(
: Cover_123456).التايل
والتقرير إىل املشرتكني بعد التسجيل .ينبغي أن تكون النصوص  A1سيتم إرسال مناذج الغالف والجدول
يف املستندات موجزة ومكتوبة باللغة اإلنجليزية فقط .ال ينبغي أن تحتوي املستندات عىل أسامء أو
إلزاميًا يف اسم امللف عىل النحو ” “team IDمراجع للمصممني .ينبغي أن تظهر كلمة كود الفريق
امل ُوضح يف النموذج .ينبغي إرسال كافة املستندات بالصيغ املذكورة .سيؤدي إرسال املستندات بصيغ
.مختلفة عن تلك املحددة إىل استبعاد املرشوع
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هدف املسابقة
.الهدف من املسابقة هو اختيار بنية قادرة عىل تفسري قضية املساواة بني الجنسني ،من خالل لغة مستدامة وبيئية ،ومدمجة يف السياق وميكن أن تساعد يف تنمية املجتمع املحيل
سيتم متويل بناء املرشوع الفائز ذاتيًا من خالل رسوم التسجيل للمسابقة وسيتم تنفيذه من قبل املنظمة غري الربحية
.والتي ستعمق دراساتها للتحقق من جدواها التكنولوجية واالقتصادية ،بالتزامن مع توافقها مع الثقافات والتقاليد املحلية Balouo Salo””،
.قد تحتفظ املنظمة بالحق يف إجراء تغيريات عىل املرشوع وإرشاك الفائزين يف التحليل و \ أو مراحل البناء ،مع االعرتاف ،عىل أي حال ،بدور مهنديس الهندسة املعامرية للفائزين
واالتحاد ” “UN Women Africaسيتم اعتامد املرشوع الفائز من قبل وزارة املرأة يف السنغال كنموذج الستنساخه يف نهاية املطاف عىل األرايض الوطنية وسيتم مشاركته أيضً ا مع برنامج األمم املتحدة للمرأة يف أفريقيا
.لتعزيز املساواة بني الجنسني وتحرير املرأة يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ” “WGDD Africa Unionاألفريقي
والتي قد تشاركها وتتربع بها أيضً ا للمنظامت واملؤسسات والوزارات الرشيكة األخرى التي تعمل يف تنمية إفريقيا ويف تعزيز املساواة  Balouo Salo””،يُفهم أن املشاريع املمنوحة يتم التربع بها مجانًا وتعتمدها منظمة
.بني الجنسني
ليس للمسابقة أي غرض يدر أربا ًحا ويتم التربع بكامل العائدات (التي يتم الحصول عليها من رسوم املشاركة) لبناء “بيت املرأة” وتنظيم ندوات حول “املساواة بني الجنسني” و “حقوق اإلنسان” ،لتوعية املجتمعات
.والجمعيات املحلية
:تشمل أهداف املسابقة أيضً ا
توعية املجتمع الدويل بدور العامرة يف التنمية واملساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان؛ -
.إعطاء رؤية دولية وفرص للنمو املهني للفائزين والفرق املمنوحة من خالل توزيع الجوائز -
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معايري التقييم
:سوف يتم تقييم املرشوعات من قبل لجنة التحكيم مع أخذ العوامل التالية بعني االعتبار
جودة التصميم املعامري
.الجودة املعامرية للمرشوع املقرتح والتوافق مع املوضوع واألنشطة التي سيتم تنفيذها داخل املبنى

	)1

عملية البناء واملواد
.الدراسة واالبتكار لتقنية البناء متوافقة مع تلك الخاصة باملواد وذلك من أجل تنفيذ بنية منوذج مستدام بيئي ميكن أيضا تنفيذه بالجهود الذاتية

	)2

املرونة والتكامل مع السياق 	)3
قدرة العامرة عىل التكيف مع األنشطة املختلفة التي يتصورها املرشوع ،وعىل إعادة تفسري ثقافات وتقاليد املكان والتكامل مع السياق البيئي الذي يتم إدخاله
سيتم اختيار املشاريع املشاركة قبل تقدميها إىل لجنة التحكيم من قبل املنظمة عىل أساس معايري التقييم  ،والتوافق مع متطلبات اإلعالن  ،والجدوى الفنية واالقتصادية  ،وضوح العرض  ،والتوافق مع املوضوع والجودة
.املعامرية .من مقرتح املرشوع  ،أيضً ا بالتوافق مع معايري التقييم املذكورة
سيتم التنازل عن اإلشارات لتلك املشاريع التي ال تندرج ضمن الجوائز الثالث األوىل  ،والتي تعد جز ًءا من القامئة املخترصة والتي ستحصل عىل أكرب عدد من اإلشارات من لجنة التحكيم .يتم اختيار اإلشارات الرشفية من
.ورمبا من قبل مختلف أعضاء لجنة التحكيم .اإلشارات الخاصة واإلشارات الرشفية ليست تراكمية وميكن أن تحل محل املراكز الثالثة األوىل ) (Kengo Kumaقبل املنظمة  ،من قبل رئيس لجنة التحكيم
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” “KAIRA LOOROكايرا لورو
وهي مجموعة عرقية منترشة يف السنغال وغامبيا وغينيا ومايل “Mandinka”، .يتكون االسم من كلامت يف لغة ماندينكا  “Balouo Salo”.هو حدث غري ربحي تنظمه مؤسسة بالو سالو ” “Kaira Looroكايرا لورو
.معناها هو “بناء السالم” أو “العامرة من أجل السالم” ،ولذلك ال يتعل األمر فقط “بصنع العامرة” ولكن أيضً ا بحالة ذهنية ونهج مكرس لتوفري بيئة داعمة يسود فيها السالم .شعور يتجسد يف املعنى املعامري
.وقد ابتُكر الحدث بهدف رفع وعي املجتمع العلمي الدويل بقضايا الطوارئ واملساعدات اإلنسانية ،مع جمع األموال يف الوقت نفسه لتطوير املشاريع اإلنسانية
تهدف املسابقة أيضً ا إىل اكتشاف املواهب املعامرية الشابة وإطالقها عىل الساحة الدولية ،ومنحهم الرؤية من خالل قنوات االتصال الخاصة باملسابقة وفرص النمو املهني من خالل الجوائز واملنشورات والتدريب
.الداخيل يف املكاتب الرائدة
ولكونها حدث ًا مرتبطًا بقضايا التنمية واملساعدات اإلنسانية ،فإن املسابقة تعزز نه ًجا بيئيًا ومستدا ًما .يشجع البحث عن تقنيات بسيطة قادرة عىل تقديم استجابة ملموسة لتغري املناخ ،واالستفادة القصوى من مواد
.املحلية ومبادئ البناء بالجهود الذاتية
.يف عام  2016بورشة عمل واحدة ،تليها إصدارات املسابقة حتى تاريخ اليوم ” “Kaira Looroتم تنظيم النسخة األوىل من مسابقة كايرا لورو
.من دعم الرشكات املعامرية ذات العيار الدويل واملؤسسات املهمة التي تشارك يف قيم وموضوعات املسابقة ،وتشارك يف اختيار أو تنفيذ املشاريع ” “Kaira Looroتستفيد كايرا لورو
 “Balouo Salo”.هو رئيس لجنة التحكيم منذ عام  ،2017ويف عام  2020حصل عىل شهادة فخرية من بالو سالو ” “Kengo Kumaكينجو كوما
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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.

” “BALOUO SALOبالو سالو
ال
.هي منظمة خريية تأسست بهدف حل الطوارئ اإلنسانية والبيئية من خالل تطوير والتربع مبشاريع قادرة عىل تحسني نوعية حياة املجتمعات املحتاجة يف البلدان النامية ” “Balouo Saloبالو سالو
وهي املجموعة العرقية ذات األغلبية يف املنطقة التي تعمل فيها املنظمة واختار االسم زعيم القرية املحيل .معناها “جرس إىل الحياة” ،عىل وجه  Mandinka””،من لغة ماندينكا ” “Balouo Saloتأيت كلامت بالو سالو
.جسور التضامن التي متنح الحياة واالزدهار ” “Balouo Saloالتحديد ألنه من خالل أنشطتها ،تنشأ بالو سالو
:بعض من أحدث املشاريع التي تم تطويرها يف جنوب السنغال هي
؛)” “Sanoufilyوسنوفيل “  “Sambacoundaإنشاء آبار شمسية مجهزة بنظام تطهري وتعقيم املياه للحد من وفيات الرضع (سامباكوندا
؛)” “Tanaffتصميم سد الستعادة  10000هكتار من حقول األرز الالزمة لتوفري الغذاء والدعم االقتصادي لنحو  80000شخص (وادي تناف
؛)” “Tanaffبناء مركز ثقايف متعدد األغراض مبساحة إجاملية تبلغ  1200مرت مربع لتعزيز أنشطة التدريب والحفاظ عىل املوارد الثقافية املحلية كعامل للتنمية املستدامة (تناف
 “Kairaيتم تنفيذ جميع املشاريع مبشاركة مبارشة من املجتمع ،بالبناء بالجهود الذاتية ،لصالح التملك واالكتفاء الذايت .يتم متويل املشاريع بالكامل من خالل التربعات الخاصة وفعاليات جمع التربعات مثل كايرا لورو
Looro”.
 www.balouosalo.comزر املوقع التايل ” “Balouo Saloللمزيد من املعلومات املتعلقة مبؤسسة بالو سالو
.
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األسئلة الشائعة
: info@kairalooro.comخالل فرتة إقامة املسابقة ،وحتى املوعد النهايئ لتسليم أوراق املشاريع ،املحدد يف الجدول الزمني ،ميكن للمشاركني أن يقوموا بتقديم أية استفسارات عن طريق اإلرسال إىل الربيد اإللكرتوين
وسوف تقوم املنظمة بالرد عىل استفسارات املرشحني عن طريق نرش اإلجابات باللغة اإلنجليزية بشكل أسبوعي يف قسم “األسئلة الشائعة” عىل املوقع اإللكرتوين للمسابقة .ولن يتم الرد عىل أية أسئلة مشابهة لتلك
.املوجودة بالفعل يف قسم األسئلة الشائعة

القواعد
.يجب عىل املشاركني االلتزام باملواعيد واإلجراءات املشار إليها يف هذا اإلعالن ،واحرتام جميع اإلرشادات بشأن املواد واألوراق املطلوبة
.ميكن للمشاركني أن يكونوا من الطلبة والخريجني واملهنيني .وليس من الرضوري أن يكونوا خرباء يف الهندسة املعامرية أو أن يكونوا مسجلني يف الهيئات املهنية املتخصصة
.ميكن للمشاركني أن يقوموا بتنظيم أنفسهم يف فرق أو بشكل فردي
يف حالة املشاركة يف فريق ،بحد أقىص  5أفراد ،يجب أن يكون هناك عضو واحد عىل األقل يرتاوح عمره ما بني  18و 35عام .وبالنسبة للمشاريع الفائزة ،سوف تقوم املنظمة بطلب الوثائق الداعمة للتحقق من
.املتطلبات ،وإال سوف تقوم بفرض عقوبة إلغاء الجائزة
.ال توجد أية قيود عىل أعضاء كل فريق بأن يكونوا منتمني لبلدان ،أو مدن أو جامعات مختلفة
.دفع رسوم التسجيل يسمح بتقديم مرشوع واحد فقط
.ومن املمكن أن يتم تقديم أكرث من مرشوع واحد عن طريق دفع رسوم تسجيل إضافية حسب الجدول الزمني املحدد ،ويف هذه الحالة يفضل أن يتم تغيري املسئول عن املرشوع
.قيمة كل جائزة مالية تشمل الرسوم املرصفية والرضائب وال تختلف تبعا لعدد أعضاء الفريق .وسيتم تسليمها إىل ممثل الفريق وسوف تكون بهدف تغطية نفقات املشاركة يف املسابقة
جوائز التدريب مخصصة لجميع أعضاء الفريق املسجلني بانتظام يف املسابقة .تعتمد مدة ورشوط وفرتة التدريب الداخيل عىل توافر االستوديو املضيف .يجب أن تتم الجائزة يف غضون عام واحد من نهاية
.املسابقة ويتم تحديد التواريخ من قبل االستوديو املضيف .مصاريف السفر هي مسؤولية الفائزين .ال ميكن نقل الجائزة إىل شخص مل يكن عض ًوا يف فريق املرشوع
.يف طوكيو  ،اليابان  Kengo Kuma & Associatesستقام جائزة التدريب األول يف
.من خالل الدراسة عىل أساس مهارات ومحفظة أعضاء الفريق  Miralles Tagliabue Embtسيتم تقييم جائزة التدريب الثانية يف
.قرار لجنة التحكيم قرار نهايئ
.يحظر عىل املشاركني يف املسابقة نرش املواد املتعلقة مبشاريعهم يف املسابقة قبل نرش أسامء الفائزين
.وبالتايل فهي تربع من جانبهم  Balouo Salo،يجب أن يكون املشاركون عىل علم باألغراض اإلنسانية للمبادرة وأن رسوم التسجيل الخاصة بهم سوف تؤول بالكامل إىل جمعية بالو سالو
.يف حالة التقصري يف االلتزام بأي من تلك القواعد املنصوص عليها ،سيتم استبعاد املشارك وفريقه من املسابقة مع عدم وجود فرصة الستعادة رسوم التسجيل
.تعود فكرة تصميم كل مرشوع عىل جميع أعضاء الفريق بالتساوي
.ال ميكن رد او استعادة رسوم التسجيل بأي حال من األحوال
.مبجرد املشاركة يف املسابقة فهذا يعني املوافقة عىل قواعد ورشوط املناقصة
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أسباب اإلقصاء من املسابقة
أسباب اإلقصاء من املسابقة
.يف حالة تضمن أوراق املشاريع نصوص مكتوبة بلغات أخرى غري اإلنجليزية
.يف حالة تضمن أوراق املشاريع ألسامء أو إشارات إىل مصممني .يعترب الكود التعريفي للفريق هو رمز املرجعية للفريق
.يف حالة تسمية امللفات بطريقة مخالفة ملا ورد يف االعالن
.يف حالة نقص أحد املواد أو عدم االلتزام بالتعليامت املشار إليها يف االعالن
.يف حالة تلقى مواد املرشوع للمرة الثانية أو أية إجراءات أخرى غري تلك املذكورة يف هذا اإلشعار
.يف حالة أن الفريق املشارك ال يحتوي عىل عضو واحد تحت سن  35عاما
.يف حال قيام أي مشارك بنرش املواد املتعلقة باملرشوع قبل اإلعالن عن الفائزين

.أ
.ب
.ت
.ث
.ج
.ح
.خ

مالحظات ورشوط
.أ
والتي سوف تحصل بالتايل عىل ترخيص دائم وحرصي للمرشوع وذو رخصة دولية دامئة ،غري محدودة وال رجعة فيها الستخدام أو  Balouo Salo،يعترب املرشوع الفائز مرشوعا يتم التربع به ملنظمة بالو سالو
تنفيذ أو تعديل أو نرش املرشوع عىل أي قناة إعالمية ،مع عرض ونسخ املرشوع ،مبا يف ذلك ألغراض التسويق واإلعالن ،والقيام باملراجعات التحريرية أو تنفيذ أعامل مشتقة عىل أساس ذلك املرشوع ،وكذلك ترخيصه من
.الباطن إىل أطراف ثالثة للقيام بتنفيذه بأكمله أو أجزاء منه ،بأي شكل من أشكال التكنولوجيا دون قيود الزمان أو املكان
.ب
.سيتم توكيل تنفيذ مرشوع الفائز يف املسابقة إىل متطوعي املنظمة أو إىل أطراف ثالثة مناسبة ،ولكن من خالل التواصل مع الفائزين أيضا
.ت
.ويطلب من املصممني الفائزين أن يقوموا بدعم املنظمة عن طريق منحها أية وثائق إضافية للعرض و  /أو النرش
.ث
.يف حالة تنفيذ املرشوع ،تحتفظ املنظمة بإمكانية إجراء أية تغيريات عىل املرشوع لتحسني فعالية الجدوى والتكلفة
.ج
.يتم االحتفاظ بحقوق االستخدام لتنظيم املعارض واملنشورات عىل جميع املشاريع املشاركة
.ح
 Balouoيجب أن تكون أفكار املشاريع جديدة وأصلية ونتاج للنشاط الفكري للمشاركني ،الذين يجب أن ميتنعوا عن تقديم األعامل التي ال تتوافق مع تلك الخصائص ،مام يخفف العبء عن منظمة بالو سالو
التي لن تكون مسئولة بأي شكل من األشكال عن تلك املشاريع التي ال تكون نتاجا للرباعة الفكرية للمشارك و  /أو الفريق أو أال تكون هذه املشاريع حاملة لجميع حقوق االستخدام ،مبا يف ذلك الحق يف املشاركة Salo
.يف املسابقة ضمن الرشوط املنصوص عليها هنا يف هذا االعالن
.خ
.بخالف التسجيل يف املسابقة  www.kairalooro.com/competition.htmlميكن العثور عىل جميع املواد املتاحة والالزمة للمسابقة عىل املوقع االلكرتوين
.د
تحتفظ منظمة املسابقة بالحق يف إجراء أية تغيريات يف التواريخ أو التفاصيل فقط من أجل ضامن أداء أفضل للمسابقة ،مع إرسال إشعارات وخطابات بهذه التغيريات من خالل جميع قنوات االتصال
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.املسجلة
.ذ
ليست مسئولة عن أي خلل ،أو صعوبات تقنية أو عدم استالم للمواد .ومن أجل تجنب األحامل الزائدة عىل النظام ،تدعو املنظمة املشاركني للقيام بإجراءات التسجيل وتحميل  Balouo Saloمنظمة بالو سالو
.املشاريع بحذر قبل املواعيد النهائية وارسال تقارير عن أية صعوبات تقنية يتم مواجهتها عن طريق الربيد االلكرتوين
.ر
التي تعترب املالك الوحيد لتلك املعلومات Balouo Salo ،تتم معالجة البيانات الشخصية للمشاركني بطريقة يدوية باستخدام الحاسب اآليل ،لغرض وحيد وهو التسجيل يف املسابقة ،من قبل منظمة بالو سالو
ويتم التعامل مع تلك البيانات وفقا للقواعد املعمول بها مبوجب املرسوم الترشيعي رقم  196لعام  2003وتعديالته الالحقة .توفري تلك البيانات من قبل املشاركني يعترب اختياري ،ولكن رفض تقدميها يجعل من املستحيل
.أن تتم عملية املشاركة يف املسابقة
.ز
.هذه املسابقة ال تعد حدثا للحصول عىل جائزة بأي حال من األحوال وفقا للامدة السادسة من املرسوم الرئايس رقم  430لعام 2001
.س
سيكون املشاركون مسئولني عن صحة ودقة البيانات ،وحتى البيانات الشخصية ،املقدمة ،واملنظمة ليست مسئولة عن أية بيانات غري صحيحة يتم تقدميها .وعىل أي حال ،وباالمتثال للوائح خصوصية البيانات
.الشخصية ،تحتفظ املنظمة لنفسها بالحق يف التحقق من البيانات التي تم تقدميها عن طريق طلب نسخة من وثيقة الهوية التي تشري إىل البيانات الشخصية املستخدمة أثناء التسجيل
.ش
.غري مسئولة عن أية بيانات غري صحيحة يتم تقدميها من قبل املشاركني  Balouo Saloمنظمة بالو سالو
.ص
.مبجرد التسجيل يف املسابقة فهذا يعني موافقة املشاركني عىل قواعد ورشوط املشاركة
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لجنة تحكيم املنافسة

رشكاء الجمعية

رشكاء اإلعالم

رشكاء اإلعالم
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