
 

 

  الدولية لمنافسةنداء البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة العمل 

 ": لتعزيز مهاراتهم ومشاركتهم من أجل انتقال عادلللشباب"تسريع المهارات الخضراء 

 

 الطلب تحديد هوية مقدم . أ القسم .1

 اسم المنظمة الرئيسية مقدمة الطلب

 

  تحديد هوية مقدم الطلب . أ القسم .2

 نوع المنظمة )مقدم الطلب الرئيسي(       

 حكومية  وكاالت •

 اب العملصحمنظمات أ •

 (عماليةال  نقاباتال) منظمات العمال •

 تعاونياتال •

 الجامعات(و التدريب يمقدمو مؤسسات التعليم والتدريب )بما في ذلك المدارس •

 حكومية ومنظمات المجتمع المدنيمنظمات غير ال •

 بحوثالمؤسسات   •

 (هاتحديدأخرى )يرجى منظمات   •

 

  تحديد هوية مقدم الطلب . أ القسم .3

 . (أقصى حدكلمة ك 200رئيسية للمنظمة )برامج مشاريع أو ة، معلومات أساسية موجز

 

 تحديد هوية مقدم الطلب . أ القسم .4

 :يرجى ملء ما يلي بعناية

 األشخاص الذين يعملون في المنظمةعدد  •

 تاريخ تأسيس المنظمة رسميًا )شهر  /سنة( •

 نوان المنظمةع •

 رقم هاتف المنظمة •

 لمنظمةالخاص باعنوان البريد اإللكتروني  •

 صفحة الويبعنوان  •

 اسم جهة االتصال )االسم األول، اللقب( •

 االتصال جهةل ةالوظيفي صفةال •

 االتصال جهةعنوان البريد اإللكتروني ل •

 

 الطلب تحديد هوية مقدم . أ القسم .5

الموعد النهائي  منسنتين تقويميتين على األقل  قائمة قبلالمنظمة مقدمة الطلب  أن ظهري الذي التسجيل القانوني إثباتيرجى تحميل 

 ت.لتقديم الطلبا

 

  تحديد هوية مقدم الطلب . أ القسم .6

هذا   دور االشخخارة الى في الحل المقترح مع ينمشخخاركالالفريق من أعضخخا   لكل عضخخو   راهنةلسخخير الذاتية اليرجى إرفاق نسخخخة من ا

 .يرجى دمج جميع السير الذاتية في ملف واحد لتحميلها. الحلإرسا  في العضو 

 

  تحديد هوية مقدم الطلب . أ القسم .7

؟ إذا كان األمر كذلك، الشخخخباب، وت ير المنا   توظيفو، مهاراتالتنمية  و،  خبرة سخخخابقة في مجال االنتقال العادلبالمنظمة    تتمتعهل 

 .(حد أقصىكلمة ك  200) كيف؟

 سئلة التطبيقأ ◄ 



 

 ب: تحديد الحل  القسم .8

 .( حد أقصىكلمة ك 100)اسم الحل

 

 ب: تحديد الحل  القسم .9

بما في ذلك الجوانب المحددة المتصخخلة بالتحدي المتم ل في تعزيز مشخخاركة الشخخباب  ، وصخخف موجز لسخخياق المعلومات األسخخاسخخية

ما هو السبب و، الرئيسيين خدمينالمستو ،المهام األساسيةو، األهداف العامةو،  الحل  عالجهالالنتقال العادل التي سيزمة  والمهارات الال

 .(حد أقصىكلمة  400)؟ ا  مبتكر ورا  اعتبار هذا الحل

 

 ب: تحديد الحل  القسم .10

 .(حد أقصىكلمة ك 200) ؟وسبب اختيار الموقع مرشدما هو موقع ال

 

 ب: تحديد الحل  القسم .11

 ؟الذي يناسب الحل أك ر من غيره عيسرتالنطاق المستهدف لتحدي ال تحديديرجى 

  تحقيق  في عمليات صخخنع السخخياسخخات الخضخخرا  من أجل فعالبشخخكل  مشخخاركتهم  بهدف    تأهيلهامهارات الشخخباب أو إعادة    عزيزت .1

 .االنتقال العادل

 .هذا الموضوع بشأنلعادلة وتعزيز تحالفات الشباب التحوالت اضمان التعلم من نظير إلى نظير بشأن  .2

بالنسخبة  الالزمة لالنتقال األخضخر في قطاع معين   شخخصخيةالشخباب بالمهارات التقنية والوضخع أو تحسخين برامج تدريبية لتزويد   .3

 .لمهنة معينة

 .مناهج وبرامج تعليم الشبابة والقائم  والمهني التعليم والتدريب التقنيبرامج ت ير المنا  في  إدماج .4

 .تحسين الوصول إلى فرص اكتساب المهارات الخضرا  واالعتراف بالشباب المهمشين .5

 .للشباب عادلال نتقالاالدعم مدربي المهارات الخضرا  ومقدمي التدريب ليصبحوا عناصر  .6

  من أجل  تأهيلهامهارات الشخباب أو إعادة   تعزيز ار التجارية إلى حلول تسخرعتنظيم المشخاريع أو األفك،  ترجمة خلق فرص العمل .7

 .عادل في المجتمعات المحليةالنتقال  اال  تحقيق

 

 ج: األهمية  القسم .12

 200)؟ المسختفيدين والشخركا  المؤسخسخاتوسخياسخات وأولويات  ح الحتياجات  ضخ اوشخكل إلى أي مدى تسختجيب أهداف وتصخميم الحل ب

 .أقصى(حد كلمة ك

 

 ج: األهمية  القسم .13

أو السخياسخية و جتماعيةالظروف اال، المسخاواة، البيئية، يةالقتصخادلظروف البالنسخبة إلى أي مدى تكون أهداف وتصخميم الحل حسخاسخة 

 .(صىقأحد كلمة ك 200؟ )الحل ظلها من الظروف التي يتم في غيرها

 

 د: الجدوى  القسم .14

 .(أقصىحد كلمة ك 200)؟ واقتصاديا  إلى أي مدى يكون الحل ممكنا  تقنيا  

 

 د: الجدوى  القسم .15

كلمة  200؟ )في غضخخخون فترة زمنية محددةذلك و ،تحقيقوال قابلة للقياسو وواقعية  طةبسخخخ طريقة مإلى أي مدى يمكن تحقيق الحل ب

 .(أقصىحد ك

 

 هـ: االبتكار  القسم .16

ا  . (أقصىحد كلمة ك 300)؟ ما الذي يجعل الحل جديد ا ومبتكر 

 

 هـ: االبتكار  القسم .17

مرحلة متقدمة تنفيذ واسخخع في أو ؛ متوسخخطةفي مرحلة    تنفيذ تجريبي ؛أولية ناشخخئة فكرة  و عبارة عنهل ه: ما هو وضخخع اقتراحك

 .أقصى(حد كلمة ك 200)؟ النطاق

 

 

 : االبتكار ـه القسم .18

و أو يتفاعل معها  قائمةلى الحلول الاالحل الخاص بك   سخختنداشخخرح كيف سخخي، إذا كان الجواب نعم؟  هل هناك حلول مماثلة في السخخوق

 .أقصى(حد كلمة ك 200وكيف سيضيف قيمة إلى المجال )



 

 منظمة العمل الدوليةأولويات و للتنمية إلسالميالبنك االتي يكتسبها قيمة ال: و القسم .19

تنمية  و  منظمة العمل الدولية في مجاالت االنتقال العادلللتنمية ولبنك اإلسخخخالمي ات األولويالحل    قدمهاما هي القيمة المضخخخافة التي ي

 .أقصى(حد كلمة ك 200)؟ الشباب وت ير المنا   توظيفو مهاراتال

 

 منظمة العمل الدوليةأولويات و لتنميةل البنك االسالمي التي يكتسبها قيمةالو:  القسم .20

 .(صىحد أقكلمة ك 200) ؟ للنتائج االجتماعية واالقتصادية الجديدة للمستفيدينبالنسبة ما هي القيمة المضافة التي يولدها الحل 

 

 إمكانية التأثير ز:  القسم .21

 . أقصى(حد كلمة ك 100)؟ ممن هم المستفيدون المستهدفون من الحل الخاص بك

 

 إمكانية التأثير ز:  القسم .22

 . أقصى(حد كلمة ك 100)؟ للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين ريبيالعدد التقما هو 

 

  إمكانية التأثيرز:  القسم .23

 .أقصى(حد كلمة ك 200)؟ ما هو األثر الطويل األجل للحل المقترح

 

 إمكانية التأثير ز:  القسم .24

حالة  ، هاعمل  نطاق، هانوع، بالتفصخيل اسخم المنظمة سخردالرجا  ؟ واإن وجد،  من هم الشخركا  الرئيسخيون و أو المؤيدون للحل المقترح

 .(أقصىحد كلمة ك 300) .مشاركةلتزام والو أو الدعم واألساليب المقترحة لال نهاال رض مالشراكة و

 

 إمكانية التأثير : ز القسم .25

 .واوجدإن ، يرجى إرفاق رسالة )رسائل( دعم من الشركا  أو المؤيدين المحتملين للحل المقترح

 

 محاكاة ستدامة وإمكانية التوسع والح: اال القسم .26

 . أقصى(حد كلمة ك 200يرجى وصف النتائج. )، يفعلشكل ب الفكرة تم اختبار في حال

 

 محاكاة ستدامة وإمكانية التوسع والح: اال القسم .27

 200)؟ بعد انتها  دعم البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة العمل الدولية ويستمر ب بات افظ على استدامتهيمكن لالقتراح أن يح كيف

 . أقصى(حد كلمة ك

 

 محاكاة ستدامة وإمكانية التوسع والح: اال القسم .28

حد كلمة ك  200)؟  في مناطق أخرى  هراكرتو ره على نطاق واسخعونشخ   إثبات المفهوم تمكن منلل  ، حسخب اعتقادك،سخيتطلب الحل ماذا

 .أقصى(

 

ـعـل   اـلقســـــم .29 اـلقــدرة  كــات    األول:  و ــــــب ـاـبرة  ـمن  نــادة  لـ االســــــت االســـــالـمي  نــك  ـب يــةاـل ـم ـن ـت يــة  ـل الــدوـل مــل  ـع اـل ـظمــة   وـمـن

  وظيف تو  مهاراتالتنمية  و  كيف يمكن لشخخخخبكة البنك اإلسخخخخالمي للتنمية ومنظمة العمل الدولية وخبراتهما في مجاالت االنتقال العادل

 .أقصى(حد كلمة ك 200)؟ الحل إنجازسهم في أن تالمنا    وت ير الشباب

 

 ومنظمة العمل الدولية لتنميةل البنك االسالمياألول: القدرة عل  االستنادة من ابرة و بكات  القسم  .30

  200سالمي ومنظمة العمل الدولية ؟ )ألصحاب المصلحة في بنك التنمية اإلبالنسبة قيمة  الخاص بك أن يضيف حللل يمكنكيف 

 . أقصى(حد كلمة ك

 

 : الميزانية ي قسمال .31

الخحخخل تخنخفخيخخذ  مخخدة  طخوال  الخمخنخحخخة  بخخاسخخخختخخخخدام  يختخعخلخق  فخيخمخخا  لخلخمخيخزانخيخخة  تخقخخديخر  يخ تخقخخديخم  الخمخيخزانخيخخةاسخخخختخخخخدام    ىرجخ .   . نخمخوذج 

 

  .ميركيدوالر األالتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالتكاليف ب •

 .فيما يتعلق باستخدام المنحة طوال مدة تنفيذ الحل  موازنة تقريبيةيرجى تقديم   •

يجب عليك تعديل ميزانيتك اعتماد ا على تواريخ البداية . فئات التكلفة المقدمة قياسخخية وقد ال تنطبق جميعها على مشخخروعكإن   •

  .والنهاية المقترحة

https://ilo.org/skills/WCMS_846365


مصخخدر من شخخركا   ال)بما في ذلك  المقترحة  الشخخباب  منظمةمسخخاهمة   تحديدميزانية مفصخخلة و توفيريجب على مقدم الطلب  •

 .بتكاليف عينية وتكاليف الموظفين والتي قد تتم ل ،في المائة من قيمة االقتراح 10يقابل   ماب، آخرين(

 

 ك: فيديو )ااتياري(  القسم .32

بمعايير   إيفائه  يةالحل المقترح وكيف  عرضأو مع ترجمة بأي من الل تين( ياإلنجليزية أو العربية ) ةشخخخريي فيديو بالل   تسخخخجيليرجى 

الفيديو   تكون مدةيجب أال .  المهارات الخضخخرا  للشخخباب المشخخترك بين البنك اإلسخخالمي للتنمية ومنظمة العمل الدوليةع  يسخخرت تحدي

 .الرابي أدناه اعرضاص بك على منصة تفضلها وقم بتحميل الفيديو الخ(.  2) دقيقتين أطول من

 

 م: اإلعالن القسم .33

 

لفريق التقييم بالتحقق من   وأسخخمح  ؛والوثائق المرفقة بها صخخحيحة ويمكن التحقق منها  في هذه االسخختمارةأن المعلومات المقدمة    أعلن

ب ية وكذلك الشخخركا  والداعمين ، االتصخخال بالمراجعإضخخافة الى  ،  بما في ذلك المعلومات المالية، المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة

أسخمح للبنك اإلسخالمي للتنمية ومنظمة العمل الدولية باسختخدام أي معلومات وصخور قدمتها  وكما .  لتحقق من التزامهم بالحل المقترحا

منظمة    أبرمتها التنفيذ التياتفاقات  تي تندرج في إطاررأت األحكام والشخخروط الوأقر كذلك بأنني ق.  ل رض الترويج إذا نجح اقتراحي

ا  وأنخا.  ليس لخدي أي تعخديالت أقترحهخا فيمخا يتعلق بمضخخخخمونخه،  ؛ وفي حخال تم اختيخار الحخلالعمخل الخدوليخة أن البنخك بخ  على درايخة  أيضخخخخ 

إما ألغراض تقييم  ،  مااإلسخخالمي للتنمية ومنظمة العمل الدولية قد ينقالن البيانات بما في ذلك البيانات الشخخخصخخية إلى أي من شخخركائه

سخخخخبيخل أي  كخذلخك أنخه ال يوجخد    دركأ. لألغراض المحخددة في اتفخاق التنفيخذ المبرم مع منظمخة العمخل الخدوليخة، نجح الحخلإذا ،  او،  الطلخب

لكني لم أكمل  صخدر قرار التحكيم إيجابيا    في حال، وأ؛  هرفضخ أو   الحل اختيارعدم   ضخمنا  ،  قانوني ممكن للطعن في قرار فريق التقييم

البنخك    التي حخددهخاجودة  ال  ركيكخة من حيخ   هخذه الخطخة  اعتبرتفي حخال  أو    ،ة ضخخخخمن اإلطخار الزمني المحخددفصخخخخلخ مخطخة العمخل ال

يحق للبنخك اإلسخخخخالمي للتنميخة ومنظمخة العمخل الخدوليخة رفا الطلبخات المقخدمخة أو إل خا    .ومنظمخة العمخل الخدوليخة فقي السخخخخالمي للتنميخةا

 إضافية.تقديم أي أسباب أو إشعارات ن دوبالمنافسة 

 

 

 

 

 

 


