
 
 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   

             
 ClimaTech Run 2022كل ما تريد معرفته عن مسابقة ن:  العنوا

 منصة إبداع مرص : المصدر 
 2022أغسطس  29 التاري    خ: 

 
ي البيئة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية 

اكة مع وزارت   Climatechأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشر
Run 2022  ي إطار االستعدادات لقمة المناخ

ي ف 
ي تأت 

، والت  ي
ي مجال تكنولوجيا العمل المناخ 

كات الناشئة العاملة ف  للشر
COP27 ي تستضي

كات الت  وط التقدم للشر م الشيخ فما هي هذه المبادرة وشر فها وترأسها مرص نوفمبر المقبل، بمدينة شر
 الناشئة. 

 ؟Climatech Run 2022ما هي مسابقة 

Climatech Run  ي الفن الرقمي من كافة
كات الناشئة ورواد األعمال والمبتكرين والمتخصصي   ف  هي مسابقة موجهة للشر

ات المناخية وتداعياتها  أنحاء العالم، بهدف ي مواجهة التغب 
تشجيعهم عىل المشاركة باألفكار والحلول المبتكرة والفن ف 

ات والبحث عن الحلول  هم من أجل زيادة الوعي بخطورة هذه التغب  السلبية عىل جهود تحقيق التنمية، كما تعمل عىل تحفب  
ي مخ

تلف المجاالت مثل الطاقة المستدامة والنقل الذكي واألمن المستدامة للتغلب عليها، من خالل األفكار المطروحة ف 
ات المناخية ومن   المناطق تأثًرا بالتغب 

ي تعد أكبر
ي قارة أفريقيا الت 

، باإلضافة إل تعزيز جهود االقتصاد الدائري السيما ف  ي
الغذات 

ي ضوء استعدادات مرص النعق
ي المبادرة ف 

 . COP27اد قمة المناخ أقل المناطق حصوال عىل التمويالت. كما تأت 

ي المبادرة؟
 
كاء ف  من هم الشر

اكات البناءة بي   األطراف ذات الصلة من الحكومة )وزارة التعاون الدولي ووزارة االتصاالت  تعد المبادرة نموذًجا للشر
كاء التنمية متعددي األطراف والثنائيي   )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة(، ومن شر

ي للتصدير واالست
، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة األمم المتحدة البنك األفريق  اد، وبرنامج األغذية العالمي ب 

ال  كة جوجل، جب  كات التكنولوجيا )شر (، ومن القطاع الخاص العالمي وشر ي
للتنمية الصناعية، برنامج األمم المتحدة اإلنمات 

كة مايكروسوفت(، ومن مشعات األعمال )فلك ستارت ابس، وشبكة شباب رواد األعمال،  موتورز ومجموعة منصور وشر
 وأفريالبس ومؤسسة جلوتشا(. 

 ما هي مجاالت عمل المبادرة؟

ي مجال تكنولوجيا المناخ، باإلضافة إل 
كات الناشئة العاملة ف  تعمل المبادرة عىل مسارين رئيسيي   حيث تستهدف الشر

 . ي الفن الرقمي
 المتخصصي   ف 

 ما هي مراحل المبادرة؟

كات الناشئة، والمرحلة الثانية من المرح ي األفكار والتقديم من قبل الشر
لة األول للمبادرة تستمر لمدة شهر وهي مرحلة تلق 

ي  COP27المسابقة تنعقد خالل قمة المناخ 
كات المتأهلة لعرض أفكارهم والمشاركة ف  حيث سيتم إتاحة الفرصة للشر

ي سيتم تنفيذها خالل مؤتمر المناخ 
كاء األنشطة الت  أمام مختلف األطراف المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص وشر

 التنمية. 

كات الناشئة COP27بينما تبدأ المرحلة الثالثة والنهائية عقب قمة المناخ  ي من خاللها يتم العمل عىل دعم وتوجيه الشر
، والت 

، لتعزيز والفناني   الرقميي   المشاركي   من خالل مجموعة رفيعة المستوى من المستشار  اء الدوليي   ين والمحكمي   والخبر
 قدرتهم عىل الوصول لألسواق وتطبيق أفكارهم عىل أرض الواقع. 

 



 

كات الناشئة المتقدمة؟ ي الشر
 
ي يجب أن تتوافر ف

وط الت   ما هي الشر

ي التقدم  Climatech Run 2022تضع 
كات الناشئة الراغبة ف  وط للشر ا من الشر

ً
 عدد

. أن يكون لديها مسار  -1  عمل فعىلي ألكبر من عامي  

2-  .  فريق عمل مكون من عضوين أو أكبر

 أن تتمب   الفكرة باالستدامة واالبتكار وأن تطبق واحدة أو أكبر من التكنولوجيات الناشئة.  -3

كة قائمة.  -4 كة تابعة لشر  أال تكون شر

كة نموذج أو منتج أولي  -5
 أن يكون لدى الشر

ية. وسيكون لدى  كما يجب أن يكون لدى الفريق وع باللغة اإلنجلب   المتقدم القدرة عىل التواصل والعرض وتقديم المشر
ى تصل قيمتها إل  ألف  50ألف دوالر، والجائزة الثانية تبلغ  100الفرق الفائزة فرصة للفوز بعدد من الجوائز، الجائزة الكبر

 ألف دوالر.  25دوالر، والجائزة الثالثة 

 قة الدولية لقارة أفريقيا؟ما الذي تقدمه المساب

ي  Climatech Runتوجه مسابقة 
ي قارة أفريقيا ودوره ف 

ي ف 
ي ظل أهمية العمل المناخ 

الدولية اهتماًما خاصة لقارة أفريقيا ف 
ي القارة عىل التمويل 

ي مجال التكنولوجيا ف 
كات الناشئة ف  ، وعدم حصول الشر تحفب   التحول إل االقتصاد األخرص 

ي الواليات المتحدة وكندا  %94مقارنة بنحو  %0.2الزمة حيث تتلق  فقط واالستثمارات ال
كات ف  من االستثمارات للشر

 والصي   وأوروبا. 

كتي   ناشئتي   من قارة أفريقيا، كما سيتم دعوة أفضل  Climatech Run 2022من هذا المنطلق تخصص   5جائزة لشر
كات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خالل الحدث العالمي  . ومن المقرر أن تحصل COP27ضمن فعاليات قمة المناخ  شر

كة أفريقية ناشئة عىل جائزة بقيمة  ي عىل جائزة بنحو  50أفضل شر
كة الحاصلة عىل المركز الثات  ألف دوالر، بينما تحصل الشر

 ألف دوالر.  25

وط التقدم؟  فيما يتعلق بمسار الفن الرقمي ما هي شر

، :  فيما يتعلق بمسار الفن الرقمي وط هي  -فإن المسابقة تضع عدة شر

 عاًما وقت التقدم للمسابقة.  18أن يكون عمر المتقدم تجاوز   -1

ي يشارك بها  -2
 قطع فنية.  3أن يكون الحد األقىص للقطع الت 

 أن يتم تقديم العمل األصىلي فقط.  -3

ى بقيمة  ي مسابقة الفن الرقمي عىل جائزة كبر
آالف دوالر،  3آالف دوالر، والجائزة الثانية عىل  5ويحصل المركز األول ف 

 دوالر.  2000والجائزة الثالثة 

 مت  يتم فتح باب التقدم للمسابقة وكيف يتم التقدم من قبل الفئات المستهدفة؟

ي الخاص  22شهر حت   أغسطس ويستمر لمدة 22ُيفتح باب التقدم يوم 
وت  سبتمبر المقبل، من خالل الموقع اإللكب 

 .  / https://climatechrun.comبالمسابقة  


