
 موضوع التحدي: 

 توفير جودة الحياة في 
األحياء السكنية الفقيرة

بالتعاون مع



يواجه شباب الوطن العربي بعض التحديات عند 
البحث عن المسكن الذي يلبي احتياجاتهم وضمن 

حدود إمكانياتهم المادية مع انتشار األحياء السكنية 
الفقيرة والعشوائيات التي تنبثق منها المشكالت 

االجتماعية واألمنية والبيئية وغيرها، باإلضافة إلى 
افتقارها للتخطيط الصحيح والبنى التحتية والخدمات 

األساسية وجودة الحياة التي من شأنها تحقيق سعادة 
األفراد والمجتمع. شاركنا بتقديم حلول مبتكرة، عملية، 

مستدامة، ميسورة التكلفة، ويمكن تطبيقها.   

موضوع التحدي: توفير جودة الحياة في األحياء السكنية الفقيرة



معايير المشاركة الخاصة 
مجال الدراسات والمشاريع

وضوح موضوع المشاركة وارتباطها بالتحدي	 
يجب أال تتجاوز صفحات  الدراسة 20 صفحة 	 
أن يكون البحث موثًقا بالمراجع والمصادر	 
أن يتم تدعيم الدراسة أو المشروع باإلحصاءات واألرقام 	 

والصور
إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج الدراسة أو 	 

المشروع
 	 PDF تسليم نسختين أصليتين من البحث أو الدراسة بصيغة

word و
يمكن تقديم مستندات أخرى لم تذكر إذا كانت ستدعم 	 

المشاركة بصورة إيجابية

في حال لم تكن المشاركة ضمن مجاالت المشاركة المذكورة، يمكن تقديمها  ليتم دراسة إمكانية قبولها للتقديم النهائي   

25/سبتمبر/2019  آخر موعد الستالم المشاركات 

مجال الدراسات والمشاريع

أن يتم اختيار حي سكني من األحياء السكنية الفقيرة في الوطن 	 
العربي ليتم إعادة تخطيطه وتصميمه

يتم ارفاق صور أو خرائط للوضع الحالي للحي السكني الفقير )إن 	 
وجد(

تقديم المستندات والرسومات والخرائط للحي السكني بعد 	 
القيام بإعادة تخطيطه وتصميمه ليراعي معايير جودة الحياة

يفضل أن يتم تسليم مخططات عامة للمشروع توضح الترابط 	 
بين العناصر )شوارع/خدمات/مساكن/... الخ(

يفضل تسليم مناظير ثالثية األبعاد للفكرة التصميمية 	 
يفضل أن يتم تدعيم الرسومات باإلحصاءات واألرقام والصور	 
يفضل أن يتم تقديم تقرير مختصر من 500 كلمة يوضح أهمية 	 

المشروع ومميزاته ومقارنته بالوضع السابق للحي
يجب تسليم كافة الملفات المرتبطة بالمشروع سواء كانت 	 

صور، رسومات، مخططات، تقرير وغيرها بصيغة الملف األصلي 
PDF وصيغة

يمكن تقديم مستندات أخرى لم تذكر إذا كانت ستدعم 	 
المشاركة بصورة إيجابية



معايير المشاركة العامة 
أن تكون المشاركة مرتبطة بموضوع التحدي ، نستقبل كل من األفكار التي تَم إجراء دراسة أولية لتحوليها لمشاريع أو المشاريع 	 

المطبقة 
أن تكون الفكرة المقدمة مبتكرة لم يسبق تقديمها مسبًقا في الوطن العربي 	 
أن تقّدم الفكرة حلول ميسورة التكلفة ومستدامة 	 
أن تكون المشاركة حديثة ولم يمض على إعدادها أكثر من 5 سنوات كحد أقصى 	 
أن يكون عمر المشترك من 18 إلى 35 سنة 	 
ال يحق تقديم مشاركات ال تعود ملكيتها للشخص مقدم المشاركة 	 
يمكن أن تكون المشاركة عبارة عن بحوث أو دراسات أو تصميم أو مشروع يساهم في تطوير األحياء السكنية الفقيرة وتوفير 	 

جودة الحياة 
أن تكون األفكار في المشروع المقترح واضحة وقد تم دراستها من جميع الجوانب والتأكد من كافة البيانات المذكورة 	 
يفّضل أن يتم تطبيق الدراسة على األحياء السكنية الفقيرة القائمة وذكر موقعها في المشاركة 	 
يفضل تحديد التكلفة التقديرية لتطبيق المشروع  	 
يرجى دعم المشاركة بأرقام وإحصائيات وصور واستبيانات )اختياري( 	 
يجب أن تكون المشاركة مرتبطة مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 	 
أن يكتب العرض ويقدم باللغة العربية  ) بما يتوافق مع قواعد تقديم العرض لمبادرة الحلول الشبابية(  	 



نموذج العرض التوضيحي
يجب على المرشح تقديم عرض توضيحي لفكرته أو شركته الناشئة فيما 

يتبع النموذج أدناه. علمًا بأن النموذج يتضمن المتطلبات األساسية 
فقط، وبإمكان المرشح اإلضافة عليه تبعًا الحتياجاته.

تذكر أن العرض التوضيحي:
أال يزيد عن عشر صفحات/شرائح وبخط حجم 12	 
أن يكون باللغة العربية، كما سيكون التقديم وشرح الفكرة باللغة العربية أيضًا.	 
أن يكون مختصرًا ومبنيًا على حقائق واقعية.	 
ذكر الرؤية، الهدف، وعالقة الفكرة/الشركة الناشئة بتحدي الدورة الحالية من حلول 	 

شبابية.
أن يتضمن ملخصًا عن الفكرة/الشركة الناشئة وآلية العمل.	 
وختامًا، ذكر األثر الذي ستحدثه الفكرة أو الشركة الناشئة فيما يخص التحدي 	 

المطروح لحلول شبابية.

معايير المشاركة الخاصة 



الرجاء اتباع النموذج التالي لتقديم 
العرض التوضيحي للفكرة المقترحة

المقدمة
- الشعار

- اسم الشركة الناشئة/الفكرة 
- اسم رائد العمل ووظيفته

- الموقع

الحل المقترح
كيف تساعد الفكرة/الشركة 

الناشئة التحدي الخاص 
بحلول شبابية؟ 

الرؤية
تتضمن شرح عن ماهية 

الفكرة وأهدافها.

التطبيق العملي
كيفية تنفيذ الفكرة المقترحة، 

وآلية العمل باإلضافة إلى 
التصور النهائي للمنتج/

الخدمة/...الخ

التحدي
تتضمن معلومات وحقائق 

عن التحدي الذي تهدف 
الفكرة أو الشركة الناشئة 

للتطرق له وحله.

مخرجات واقعية
بعض المخرجات، أو الدراسات، 
أو التجارب واإلحصائيات التي 

تثبت أن الفكرة واقعية التنفيذ 
ولها أثر حقيقي.
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نتمنى لكم التوفيق


