تحدي المياه واألعمال  ،2017األردن
المطلوب :رواد متميزون وأفكار مبتكرة!

إن كنت تتميز بشغف بالبيئة وطرق تأثيرها على الناس في بالدك ،وكان هذا الشغف يدفعك إلحداث التغيير/
إن كانت لديك فكرة يمكن أن تتحول إلى مساهمة قيمة في تحسين استدامة المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتكنولوجيا
النظيفة أو إدارة الموارد الطبيعية/
إذن ،ما عليك إال أن تتصدى للتحدي لتحظى بفرصة للمشاركة في تحدي المياه واألعمال  2017الذي تنظمه  Cewasالشرق
األوسط في األردن!
نود أن ندعم صناع التغيير وأصحاب األفكار واألساليب ا لجديدة من أجل إيجاد حلول لقضايا هامة مثل:
إغالق حلقة التغذية في مخيمات اللجوء المستدامة
إعادة اختراع المرحاض
الصرف الصحي
النفايات برامج تقليص النفايات
تدوير
تخفيض نفايات التغليف إعادة
الغذائية
اإللكترونية
والبالستيك
القبول المجتمعي للتقنيات التعليم واألعمال من خالل أجهزة توفير المياه المنزلية
السياحة البيئية
النظيفة

التسميد بالري في الزراعة
تطبيقات من أجل إدارة
النفايات
االستهالك الذكي للماء في
المساحات الخارجية

يمكن لفكرتك أن تكون في أي من مجاالت العمل التالية :تطوير المجتمعات والقدرات ،التدريب والتوجيه ،االستشارات ،التصميم
والهندسة ،المقاولة واإلنشاء ،التوريد والتوزيع ،توفير الخدمات العامة أو الخاصة ،االبتكار في تقنيات المعلومات واالتصاالت.
التحدي
تحدي المياه واالعمال  2017هو دورة تدريبية لثالثة أيام ،يتعرف المشاركون خاللها على تحديات المياه والصرف الصحي
وإدارة المصادر في األردن ،كما سيناقشون االبتكارات الجديدة التي من شأنها أن تواجه هذه التحديات ،ومن ثم سيعملون على
تطوير أفكار لمشاريع وصقل مهارات العرض لديهم .يحظى الفائزون بالمراتب الثالث األولى بالمشاركة في برنامج Cewas
الشرق األوسط للمشاريع الناشئة لعام  ،2017حيث سيتمكنون من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع .وباإلضافة إلى ما سبق،
يحصل الفائز األول على مبلغ  ٣٥٠٠دينار أردني ،والفائز الثاني على مبلغ  ١٥٠٠دينار أردني ،وذلك للبدء في تنفيذ أفكارهما.
يتم تسديد النقود في دفعات بناء على تقارير يقدمها الفائزان.
برنامج  Cewasالشرق األوسط للمشاريع الناشئة هو برنامج تعليمي حرفي لمدة عام مخصص لرواد األعمال أو المؤسسات
التي ترغب في االبتكار في مجال الصرف الصحي والمياه وإدارة المصادر .يقدم برنامج  Cewasالشرق األوسط المعرفة
والدعم والصالت التي ستحتاجها من أجل تنفيذ فكرتك بنجاح وفعالية.

شارك
من أجل فرصة للمشاركة في تحدي  Cewasالشرق األوسط للمياه واألعمال ،ما عليك سوى تعبئة نموذج الطلب المتوفر عبر
الموقع اإللكتروني  ،www.cewasmiddleast.orgفي تاريخ أقصاه  31مارس /آذار  .2017في حال تم اختيار فكرتك،
ستتم دعوتك للمشاركة في الندوة التدريبية لتحدي  Cewasالشرق األوسط للمياه واألعمال ،في الفترة الواقعة ما بين 29-27
ابريل/نيسان  .2017يتألف تحدي المياة واألعمال  2017من أربعة مراحل.
 5فبراير /شباط  31 -مارس/آذار 2017
 10ابريل/نيسان 2017
 28-27ابريل/نيسان 2017
 29ابريل/نيسان 2017

تقديم الطلبات
التواصل مع مقدمي الطلبات المختارة
الندوة التدريبية
العرض العام ألفكار األعمال أمام لجنة التحكيم ،اختيار
الفائزين وتقديم الجوائز.

معايير المشاركة
•
•
•
•
•
•

يتم تقديم الطلب من قبل فرد أو مجموعة أو منظمة أو مؤسسة
يكون مقدمو الطلبات من األردنيين أو المقيمين الحاليين في األردن
أن توضح الفكرة المقدمة االهتمام بالمشاركة في استدامة البيئة
أن تقدم الفكرة نهجا ً جديدا ً ومبتكرا ً لتحسين نوعية وتكاليف وطرق الوصول إلى المياه والصرف الصحي للناس في
األردن
إتقان اللغة اإلنجليزية (تعقد جلسات التدريب في  Cewasالشرق األوسط باللغة اإلنجليزية)
أن يتمكن مقدم الطلب من المشاركة في الندوة التدريبية لتحدي المياه واألعمال ،من  27وحتى  29ابريل/نيسان 2017
والتي ستقام في عمان ،األردن ،وأن يتمتع بالحافز للمشاركة في برنامج  Cewasالشرق األوسط للمشاريع الناشئة
 2018/2017من شهر يوليو/تموز وحتى نوفمبر /تشرين الثاني  ،2017ويلي ذلك فترة توجيه وإشراف لمدة ستة
أشهر.

بالتعاون مع:

مدعوم من

