


من نحن؟ 

نواة:
•  جمعّية نواة للموهبة واالبتكار – علم وخبر رقم 2599.

•  جمعّية تخّصصّية تطّوعّية.
•  بدأت نشاطها عام 2013.

جائزة نواة: 
ــة  ــه طالبــو الترشــيح بأفــكار وأعمــال إبداعّي هــي المشــروع الّتنافســّي األول مــن نوعــه، يتقــّدم مــن خالل
والمجتمعــات  األوطــان  بتطويــر  مرتبطــة  مواضيــع  حــول  واختصاصاتهــم،  مواهبهــم  مــن  مســتوحاة 

والشــعوب.
سجلت الجائزة في موسمها السادس عام 2018 األرقام التالية:



األهداف العامة 
لجائزة نواة

•  ترسيخ المواهب واالختصاصات أدوات أساسية في تطوير األوطان والمجتمعات والشعوب.
ــا والعلــوم والفنــون واآلداب ضمــن شــريحتْي  ــز البعــد الّتنافســّي فــي مجــاالت التكنولوجي •  تعزي

المتخصصيــن والموهوبيــن.
•  تكريــم أصحــاب اإلبداعــات مــن خــالل الجوائــز الماديــة والمعنويــة باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء 

علــى أعمالهــم ومشــاريعهم.
•  صقــل الموهبــة، واالبتــكار والّتفكيــر اإلبداعــّي لــدى الُمرّشــحين مــن خــالل مســارات المواكبــة 

والّتدريــب.
ــن  ــات علــى أصحــاب المواهــب والّطاقــات، مــا يســاهم فــي تأمي •  تعريــف المؤّسســات والفعالي

فــرص عمــل مناســبة.



جائزة نواة عن 
أفضل تصميم 

معماري

اختــارت نــواة هــذا العــام »اإلنســان والبيئــة« موضوعــًا عامــًا لجائزتهــا )التفاصيــل فــي الدليــل العــام 
للجائــزة عبــر الرابــط Nouwat.org/guide(، ويشــمل هــذا الموســم 12 جائــزة ضمــن مختلــف مجــاالت 

التكنولوجيــا والعلــوم والفنــون واآلداب.
تأتــي جائــزة أفضــل تصميــم معمــاري كواحــدة مــن أهــم الجوائــز التــي ترتكــز عليهــا نــواة عــام 2019 
وذلــك بهــدف تشــــجیع المهندســين والمصمميــن المعمارييــن علــى احتــرام البيئــة والمســاهمة فــي 
إيجــاد حلــول للمشــاكل البيئيــة المطروحــة عبــر االســتجابة لمتطلبــات ومعاييــر العمــارة المســتدامة، 
كما تســعى ھــذه الجائزة إلــى إيجــاد مقترحــات مبتكــرة لبــدائل مستدامة واإلضاءة على المشاريع 

الرائــدة فــي مواجهــة  النمــــاذج الســــائدة التــي ســاهمت فــي إيجــاد وتعميــق األزمــة البيئيــة.



األهداف 
الخاصة لجائزة 

أفضل تصميم 
معماري

•  جعــل المشــاريع المقدمــة نقطــة انطــالق لنقــاش عــام حــول أهميــة دور المعمــاري فــي تحســين 
الواقــع البيئــي.

•  المساهمة في ايجاد وتطوير بدائل لطرق التصميم والتشييد التقليدية الضارة بالبيئة.
•  لفت نظر المســــؤولین والهيئات الحكومیــــة للحلــــول المحتملــــة عبر التصميم المعماري، ومن 

خــالل القــدرات الشــابة المتوفرة.
•  تســــلیط الضــــوء علــــى أعمــــال المهندسين المرتبطــــة بالمســــائل البيئية، مــــا يوسع دورھــــم 

فــي المســاھمة فــي مســتقبل البیئــة.
•  توســیع الفهم العــام لمعنــى االستدامة وأهميتها في تخفيف األثر البيئي للبيئة العمارانية.



االشكالية

إن القطاعــات العمرانيــة فــي هــذا العصــر لــم تعــد بمعــزل عــن القضايــا البيئيــة الملحــة التــي بــدأت 
تهــدد العالــم، فهــي مــن جهــة تعتبر أحد المســتهلكين الرئيســيين للمــوارد الطبيعيــة كاألرض والمواد 
والميــاه والطاقــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن عمليــات صناعة البنــاء والتشــييد الكثيرة والمعقــدة ينتج عنها 
كميــات كبيــرة مــن الضجيــج والتلــوث والمخلفــات الصلبــة، وتبقــى مشــكلة هــدر الطاقــة والميــاه مــن 
أبــرز المشــاكل البيئيــة - االقتصاديــة للمبانــي بســبب اســتمرارها وديمومتهــا طــوال فتــرة تشــغيل 
المبنــى. وُيشــار إلــى أن قطــاع اإلســكان يســتهلك 40 ٪ مــن إجمالــي مــوارد الكوكــب ويســاهم 
ــال هــذه المشــاكل؟  ــة. فمــاذا يمكــن أن نفعــل حي ــة العالمي ــازات الدفيئ ــات غ ــث انبعاث ــر مــن ثل بأكث
كيــف للمعمــاري أن يســتجيب وبســرعة للقضايــا البيئية/االجتماعيــة التــي طفــت علــى  الســطح فــي 
الســنوات القالئــل األخيــرة؟ كيــف لــه أن يســاهم فــي تغييــر الواقــع وهــو يمتلــك مــن جهــة موقعــًا 
متميــزًا ضمــن حلقــة  التطويــر المدني كشــريك أساســي فــي تكوين الحياة االجتماعيــة واالقتصادية 

مــن خــالل تصاميمــه و يمتلــك مــن جهــة أخــرى األدوات المعرفيــة إليجــاد الحلــول؟ 



المشاركون
الدعــوة موجهــة إلــى المهندســين المعمارييــن والخريجيــن وطــالب العمــارة والمصمميــن علــى 

اختــالف تخصصاتهــم لتقديــم طلبــات الترشــيح لهــذه الجائــزة.
أمــا أعضــاء لجنــــة التحكــــیم أو مــن تربطهــم بهــم شــراكة أو قرابــة، أعضــاء اللجنــة التنظيميــة، 
األشــخاص الذيــن شــاركوا فــــــي اإلعــــــداد للجائــزة وتنظيمهــا والفائــز فــي العــام الماضي، فال 

يحــق لهــم تقديــم طلــب ترشــيح أو مســاعدة أي مــن المرّشــحين.



شروط قبول 
طلب الرشيح

أن يتّم تقديم طلب الترشيح عبر الموقع اإللكترونّي لنواة حصرًا  ••

 

ــات والّتســليم وطــرق  ــّددة لتســجيل الّطلب ــات المح ــب الترشــيح باألوق ــزم طال أن يلت  •
الّتســليم.

أن يلتزم طالب الترشيح بالشروط والمعايير المحّددة.  •
م. أن يكون طالب الترشيح هو صاحب المشروع الُمقدَّ  •

ُيســَمح بتقديــم طلبــات الترشــيح عبــر شــخص واحــد أو مجموعــة مؤلفة من 3 أشــخاص   •
بالحــد األقصــى.



•  باب تقديم طلبات الترشيح وتسليم المشاريع مفتوح حّتى منتصف ليل 31 تموز 2019.
•  ُيَعّد إبداع الفكرة العنصر األساسّي في تقويم جميع األعمال والمشاريع.

•  ُتعــَرض المشــاريع علــى لجنــة تحكيميــة مــن األســاتذة والمتخّصصيــن لتحديــد المقبولــة منهــا أّواًل ومــن 
ثــّم الُمَرّشــَحة، لُيصــار بعدهــا إلــى اختيــار فائــز واحــد بجائــزة نــواة عــن كل فئــة.

•  تحتفظ نواة بحّقها بإلغاء أّي طلب غير مستوٍف للشروط الُمعلنة.
•  يتّم إعالم أصحاب المشاريع المقبولة وغير المقبولة عبر البريد اإللكتروني.

•  ال يتّم اإلعالن عن األعمال الُمرّشحة أو الفــائزة إاّل من خالل الحفل الختــامي للجائزة.
•  ُتعَرض المشاريع الُمرّشَحة في معرض ضمن الحفل الختامي للجائزة.

•  تحتفظ الّلجنة الّتحكيمّية بحّقها بحجب الجائزة في حال لم ترَق المشاريع إلى المعايير المطلوبة.
•  تحتفــظ نــواة بحقـــوق المشـــاريع الُمرّشــَحة وبحــق نشــرها فـــي لبنــان والخــارج باســم الجمعيــة مــع 

المحافظــة علــى الحــّق المعنــوي لصاحــب العمــل. 

توضيح المسار 
العام للترشيح



لجنة التحكيم
ــن  ــاد المهندســين اللبنانيي ــن فــي مقّدمهــم رئيــس اتح ــم مجموعــة مــن المتخصصي ــة التحكي تضــم لجن

النقيــب المعمــار جــاد تابــت.



فئات الجائزة

الفئة األولى - المباني المنجزة  

المباني السكنية والمجمعات

المباني السكنية الصغيرة ) عائلة واحدة (  

المباني التجارية

وهي تشمل المباني المنتمية ألحد العناوين في الالئحة التالية والتي تتوافق مع معايير اإلستدامة

تشــمل الوحــدات الســكنية الكبيــرة المتعــددة الطوابــق )أكثــر مــن عائلــة( والمبانــي 
الســكنية المتوســطة والمجمعــات واألبــراج. 

تشــمل الوحــدات الســكنية الصغيــرة لعائلــة واحــدة مــن بيــوت وفيــالت ومنــازل مــن 
طابقيــن أو ثــالث طوابــق.  

تشــمل الوحــدات والمبانــي التــي تــؤدي وظائــف تجاريــة مــن مجمعــات ومراكــز 
ومحــال بجميــع أحجامهــا ومختلــف أنــواع التجــارة التــي تتضمنهــا.



المباني العامة والمكاتب  

المباني المتعددة االستخدامات  

المباني الثقافية   

ــة،  ــي اإلدراي ــا، المبان ــالف أحجامه ــة والخاصــة باخت ــب العام ــي المكات تشــمل مبان
المــدارس، مراكــز الرعايــة، المستشــفيات، المهنيــات ودور التعليــم.  

تشــمل المبانــي التــي تتضمــن أكثــر مــن وظيفــة واحدة كالتجــارة والســكن والمكاتب 
بمختلف أحجامهــا وتركيباتها. 

تشــمل المراكــز الثقافيــة، دور األوبــرا والموســيقى، المســارح، قاعــات النــدوات 
والمحاضــرات، المتاحــف ومراكــز المعــارض.

فئات الجائزة



الفئة الثانية - المباني المستقبلية واالفكار

المساحات العامة والحدائق

الوحدات المسبقة الصنع   

األثاث الحضري

مــن  كل  تطويــر  فــي  تســاهم  التــي  المســتقبلية  والمشــاريع  األفــكار  تشــمل 
الســاحات، الشــوارع، التدخــالت الموضيعيــة المدينيــة، الحدائــق، جســور المشــات، 

ــرة والشــاليهات وأكشــاك  ــازل الصغي تشــمل الوحــدات المســبقة الصنــع مــن المن
البيــع والهواتــف العموميــة وشــرطة الســير واإلنقــاذ البحــري وأكشــاك العــرض 

والمجــالت ومواقــف الباصــات.   

تشــمل تصاميــم أثــاث حضــري للشــوارع والحدائــق والســاحات العامــة كالمقاعــد 
وأعمــدة اإلنــارة ومســتوعبات جمــع النفايــات وخيــم التظليــل وأماكــن ركــن الدراجــات 

الهوائيــة.

فئات الجائزة



اإلطار العلمي 
للمشروع

ــة  ــة فــي تلبي ــال المقبل ــات الحاضــر دون المســاومة علــى قــدرة األجي ــي تلبــي ضروري ــة الت تعــّرف االســتدامة بأنهــا التنمي
حاجاتهــم. وألن العمــارة  والعمــران يعكســان واقــع النمــو والتنميــة فــي المجتمــع، فــكان لزامــًا علــى مفاهيــم االســتدامة أن 
تتغلغــل فــي العمــل المعمــاري والعمرانــي  بحيــث أصبــح الفهــم المســتدام توجهــًا أساســيًا ال يمكــن إغفالــه فــي أي مبنــى 
أو مخطــط تنظيمــي.. عــرف مفهــوم التصميــم العمرانــي علــى أنــه فــن خلــق األماكــن للنــاس، حيــث يشــمل طريقــة تصميــم 
هــذه األماكــن وتحقيــق األمــان للمجتمــع  فضــاًل عــن الناحيــة الجماليــة كماويهتــم بعــدة أمــور أخــرى منهــا: الربــط االجتماعــي 
والحركــة والشــكل الحضــري والفراغــات الطبيعيــة والمعالجــات  التــي تضمــن نجــاح المــدن. أّمــا التصميــم العمرانــي المســتدام 
فهــو تعبيــر شــاع فــي اآلونــة األخيــرة وهــو نابــع مــن محاولــة مصممــي العمــران التعامــل بحساســية مــع بيئــة  األرض بهــدف 
الحفــاظ عليهــا صحيــة صالحــة لحيــاة اإلنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.   مفهــوم التصميــم العمرانــي المســتدام قــد يعبــر 
عنــه  أيضــًا بعــد تعبيــرات أخــرى منهــا العمــارة الخضــراء ، التصميــم البيئــي ، أو التصميــم مــع البيئــة ، فــكل تلــك التعبيــرات 
تعنــي أن ينتمــي العمــران  للبيئــة ويكــون صديقــًا لهــا، حيــث يســتهلك مــن مصادرهــا بالقــدر الــذي يحقــق البيئــة الصحيــة 
لقاطنيــه وال يخــل بحــق االجيــال المســتقبلية فــي  تلبيــة احتياجاتهــم مــن المصــادر الطبيعيــة. ومــن هنــا يمكن تعريــف المباني 
ــة المحيطة،وهــذه المبانــي  منشــأة مــن  ــة الطبيعي ــر الســيء األقــل علــى البيئ المســتدامة: أنهــا تلــك المبانــي ذات التأثي
أجــل الحفــاظ علــى طبيعــة متكاملــة تتضمــن الكفــاءة البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.   لذلــك فــإن االســتخدام المنطقــي  
للمــوارد الطبيعيــة واإلدارة المناســبة لمــواد البنــاء ستســاهم فــي حمايــة المــوارد النــادرة والتخفيــف مــن اســتهالك الطاقــة 
)طاقــة الصيانــة  - Energy Conservation ( وتحســين الطبيعــة البيئيــة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار دورة حيــاة المبنــى كاملــة 

وكذلــك الجــودة البيئيــة، الوظيفــة، الجماليــة والقيــم المســتقبلية.



ــة  ــا: دراســة المــكان والطبيع ــن أي منه ــن التغاضــي ع ــة ال يمك ــاور متوازي ــدة مح ــى ع ــم عل تعمــل االســتدامة فــي التصمي
المحيطــة: ال بــد ألي تصميــم مســتدام أن يبــدأ بدراســة المــكان واالهتمــام بأبعــاده المختلفــة، حتــى يتســنى  للمســتخدمين 
اســتغالله دون تدميــره. وال يتأّتــى ذلــك إال باالتصــال مــع الطبيعــة المحيطــة ســواء كانــت طبيعيــة أو مبنيــة، والعمــل علــى  
الحفــاظ علــى تكامليــة الحيــاة الطبيعيــة التــي تســير فــي دوائــر مغلقــة \«دورة الغــذاء ودورة الطاقــة\«، وذلــك بحمايــة مــوارد 
ــم  ــر البيئــي:   التصمي ــة. دراســة التأثي المــكان مــن  االســتنزاف وإتاحــة المجــال للطبيعــة كــي تســتمر فــي دورتهــا االعتيادي
المســتدام يســعى إلــى إدراك التأثيــر البيئــي للتصميــم، بتقييــم الموقــع، الطاقــة، المــواد، وفعاليــة  التصميــم، وأســاليب 
ــة  ــق اســتخدام مــواد مســتدامة ومعــدات ومكمــالت  قليل ــن طري ــا ع ــة تصحيحه ــب الســلبية ومحاول ــة الجوان ــاء، ومعرف البن
الســمية )اســتخدام المــواد واألدوات القابلــة للتدويــر فــي الموقــع(. دراســة الحالــة االجتماعيــة: تبــدأ هــذه الدراســة بمشــاركة 
المســتخدمين والمجتمعــات المحليــة والمناطــق المجــاورة فــي اتخــاذ القــرار فــي  التصميــم والتنفيــذ. فينبغــي أن يهتــم 
التصميم المســتدام بدراســة طبيعة المســتخدمين وخصائص البيئة المشــيدة وإدراك متطلبات  الســكان والمجتمع والخلفية 
ــة  والسياســية  ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــم الجمالي ــب العمــارة المســتدامة دمــج القي ــث تتطل ــد، حي ــة والعــادات والتقالي الثقافي

واألخالقيــة واســتخدام توقعــات المســتخدمين والتكنولوجيــا للمشــاركة فــي العمليــة التصميميــة المناســبة للبيئــة. 



معايير تحكيم 
الفئة األولى

•  أن يكــون المبنــى منجــًزا أو فــي طــور التشــييد وأن يثبــت طالــب الترشــيح 
ذلــك مــن خــالل صــور حيــة للمبنــى.

•  أن يتوافــق المبنــى مــع المعاييــر العالميــة لإلســتدامة بشــكل كلــي أو 
البيئيــة(. جزئي)اإلســتدامة 

•  أن يكــون المشــروع قــادرًا علــى تقديــم حلــول لتحســين نوعيــة الحيــاة 
اإلجتماعيــة(. لمستخدميه)اإلســتدامة 

•  أن تكــون المقاســات والمســاحات متناســبة مــع وظيفــة المشــروع)جودة 
الفــراغ الداخلــي(.

•  أن يأخذ المشروع المعايير الجمالية والنسب بعين اإلعتبار.
•  أن ُيقّدم المشروع بطريقة تبّين األفكار بوضوح وتسّهل قراءتها.



معايير تحكيم 
الفئة الثانية

أن يتوافــق المبنــى مــع المعاييــر العالميــة لإلســتدامة بشــكل كلــي أو   •
البيئيــة(. جزئي)اإلســتدامة 

أن يكــون المشــروع قــادرًا علــى تقديــم حلــول لتحســين نوعيــة الحيــاة   •
اإلجتماعيــة(. لمستخدميه)اإلســتدامة 

أن تكــون المقاســات والمســاحات متناســبة مــع وظيفــة المشــروع)جودة   •
الفــراغ الداخلــي(.

أن يأخذ المشروع المعايير الجمالية والنسب بعين اإلعتبار.  •
أن ُيقّدم المشروع بطريقة تبّين األفكار بوضوح وتسّهل قراءتها.  •



طريقة رفع 
المشروع

•  تشــكيل ملــف يصــف المشــروع، علــى أال يزيــد الوصــف عــن 500 كلمــة، يتبّيــن مــن خاللهــا اســم 
المشــروع والفئــة التــي ينــدرج تحتهــا، فكــرة التصميــم وأهــداف وعناصــر المشــروع.

• تقديــم الخرائــط والرســومات والمناظيــر، وكّل مــا يــراه طالــب الترشــيح مناســبًا لشــرح فكرتــه، ضمــن 
لوحــة واحــدة بمقــاس ISO A0 841*1189 mm علــى أن تكــون موجهــة إلــى تنســيق Landscape وأن 

يكــون الملــف بصيغــة JPG، دقــة الشاشــة dpi 300، وعلــى أال يزيــد حجمــه عــن 20 ميغــا بايــت.

• تقديــم نســخة تحمــل اســم طالــب الترشــيح )أو األســماء( ونســخة أخــرى ال تحمــل ســوى اســم 
المشــروع )مــن دون أّي اســم أو إمضــاء(.

•  يجــب أن يشــتمل اســم الملــف علــى االســم الثالثــي لطالــب الترشــيح وأن يتوافــق مــع التســمية 
XXX_NOUWAT2019 :التاليــة

ل جميع المرفقات والمعلومات المطلوبة أثناء تعبئة طلب الترشيح عبر الموقع اإللكتروني. •   ُتحمَّ



الجوائز

•  يحصل المتّقدمون بطلبات الترشيح على شهادة مشاركة في حال قبول طلبهم.
•  يحصل المرّشحون األوائل والفائزون على شهادة رسمية من نواة.

•  يحصل الفائز عن كّل حقل على درع جائزة نواة.
•  ُتعَرض المشاريع الُمرّشَحة في معرض ضمن الحفل الختامي للجائزة.

•  ُتنَشر المشاريع الُمرّشَحة في إصدارات الحقة وفق طبيعة كّل من الحقول.
•  ُتعــَرض ملفــات الفائزيــن ومشــاريعهم علــى مجموعــة مــن المؤسســات لتوفيــر فــرص 

توظيــف وتدريــب.
•  يحصــل الفائــزون عــن حقــول الفنــون على مجموعة جوائز مادية قّيمة، ُتحّدد وفق طبيعة 
المشــاريع الفائــزة، باإلضافــة إلــى فــرص المشــاركة المجانيــة بــدورات تدريبّيــة ُمتقّدمــة، 
ــة عبــر  ــة والدولّي وفــرص نشــر وإشــراك مشــاريعهم فــي المهرجانــات والمعــارض المحّلّي

عــّدة قنــوات تخّصصّيــة، كمــا إلــى دعــم إنتــاج مشــاريع جديــدة.
مــة مــن  •  يحصــل أصحــاب أفضــل المشــاريع تقييمــًا علــى جوائــز ماديــة إضافيــة ُمقدَّ

بعــض المؤسســات الشــريكة والراعيــة.



الشركاء 
والرعاة

أكثــر مــن 20 مؤسســة راعيــة وشــريكة هــذا العــام، في مقدمهــم 4 وزارات هي البيئــة والثقافة 
والســياحة والشــباب والرياضــة، باإلضافــة إلــى نقابــة المهندســين فــي بيــروت، والعديــد 
مــن اإلتحــادات والبلديــات والمؤسســات الخاصــة الرائــدة فــي مجــاالت مختلفــة وفــي تقديــم 

الخدمــات.

باالشتراك مع

جائزة أفضل تصميم معماري


