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 " التعاون" المؤسسة  
 التعاون. "جوائز  الجوائز
 للشباب "التعاون"جائزة  الجائزة

 "التعاون"دارة إمجلس   مجلس االدارة 
ي المؤسسة مجلس الجائزة

 مجلس الجائزة ع� مستوى الجهاز التنف�ذي �ف
ي ال��ادي.   لجنة التحك�م ي للشباب الفلسطييف

 لجنة التحك�م الخارج�ة لجائزة من�ي ال�الويت
ي لبنان. 1948لضفة الغ���ة بما فيها القدس، غزة، مناطق ا مناطق عمل المؤسسة

ف �ف ف الفلسطينيني  ، أومخ�مات الالجئني
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 مقدمة 
مؤسسة   ي   أهل�ة"التعاون" 

�ف مسجلة كف�ع  . مستقلة  ف جن�ف  تأسست  فلسطني ي 
الشخص�ات   1983عام    �ف من  مجموعة  بمبادرة 

،
�
 واقتصاد�ا

�
ي اجتماع�ا ف اإل�سان الفلسطييف ي مخ�مات الشتات    االقتصاد�ة والفك��ة الفلسطين�ة والع���ة بهدف تمكني

ف و�ف ي فلسطني
�ف

واإلغاث�ة ضمن   التنم��ة  مشار�عها  "التعاون"  تنفذ  لبنان.  ي 
�ف برامجالفلسطين�ة  والثقافة،    أر�عة  التعل�م،  القدس  رئ�س�ة:  و�رنامج 

ف الشباب ودعم األيتام�رنامج و إلعمار البلدت القد�مة،   . التنم�ة المجتمع�ة بما �شمل تمكني

 

 رؤ�ة المؤسسة
ف    إ� تع��ز صمود   "التعاون"تتطلع   ي فلسطني

ف �ف ف كمواطنني   فيها   ، يتمتعونوالح��ة والد�مقراط�ة  باالستقاللع���ة تنعم  الفلسطينيني
ي تفع�لو�تمكنون فيها من تحقيق ذاتهم، مع توف�ي ا ،بال�رامة والرخاء والتقدم

ف و�بداع.  لفرص المتكافئة لهم �ف   قدراتهم بتم�ي
 رسالة المؤسسة 

ي    "التعاون"�س�   الفلسطييف اإل�سان  قدرات  تط��ر  ي 
�ف ف  بتم�ي �ساهم  ي  اليت الرائدة  التنم��ة  األهل�ة  الفلسطين�ة  المؤسسة  تكون  أن 

ترا ع�  و والحفاظ  الح�ة  ثقافته  ودعم  وه��ته  الشعب ثه  الحت�اجات  ي  المنه�ب التحد�د  خالل  من  وذلك   ، ي
المديف المجتمع  �ناء 

ي وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآلل�ا  ت السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة. الفلسطييف
 ق�م العمل المؤسس�ة  
ام  ف ي  االل�ت    . والمهن�ة ،ستقالل�ةواال  ، الوطيف

 الهدف العام 
ي   ف اال�سان الفلسطييف ي  تمكني

.  ومؤسسات المجتمع المديف
�
 واقتصاد�ا

�
 اجتماع�ا

 برامجنا 
ي ضمن  "التعاون"تندرج مساهمات  ي تنم�ة اإل�سان والمجتمع الفلسطييف

: أر�عة �ف  برامج رئ�س�ة و�ي
 

ف و�عزز الق�م والسلوك�ات  :  التعل�م .1 ي توف�ي تعل�م نو�ي ين�ي المعارف و�طور كفا�ات ومهارات الطلبة والمعلمني
المساهمة �ف

 . ف االقتصادي واالجتما�ي  اإل�جاب�ة و�عزز التمكني
ي ال�ي وتع��ز اله��ة الفرد�ة والجماع�ة والتأ��د ع� دور الثقافة كمكّون  الثقافة .2 ي الفلسطييف

: الحفاظ ع� الموروث الثقا�ف
لعمل�ة   ف  وموجه  التمكني دور  وتع��ز  ي 

اإل�سايف ي 
الثقا�ف الحوار  ي 

�ف ي  الفلسطييف المنجز  ا�ة  �ش وع�  المستدامة  التنم�ة 
ي استدامة القطاع. 

 االقتصادي واالجتما�ي �ف
المجتمع�ة:  .3 واالجتماع�ة    التنم�ة  االقتصاد�ة  التنم�ة  تحقق  محل�ة  اقتصادات  و�ناء   ، ف للفلسطينيني ال���م  الع�ش  دعم 

ي  
�ف االستمرار  من خالل  أرضهم، وذلك  الصمود ع�  من  قدرتهم  من  وتعزز   ، ف للفلسطينيني والمستدامة  العادلة  والصح�ة 

التحت�ة،   والبن�ة  والزراعة،  المؤسسات،  عمل  أداء  وتط��ر  بالصحة،  والمتمثلة  المختلفة،  نامج  ال�ب مكونات  ي 
�ف العمل 

ف االقتصادي.  ي حاالت الطوارئ، باإلضافة إ� رعا�ة األيتام والتمكني
 وتقد�م المساعدات اإل�سان�ة واإلغاث�ة �ف

القد�مة:    برنامج .4 البلدات  ا القدس إلعمار  اث  ال�ت الحفاظ ع�  ي 
�ف للمدن  المساهمة  الثقاف�ة  واله��ة  ي 

والتار��ف لمعماري 
ي البلدات التار�خ�ة.  

ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لقطاعات الح�اة �ف
، والمساهمة �ف ف ي فلسطني

 والبلدات التار�خ�ة �ف

 
 " التعاون"خلف�ة عن جوائز 

 من المؤ   2003انطلقت جوائز "التعاون" منذ بدا�ة عام  
�
ف والعطاء وذلك إ�مانا سسة بأهم�ة تقدير وتك��م إنجاز و�بداع الشعب  للتم�ي

. وقد كانت عائلة الشخش�ي  ف ، وللحفاظ ع� العراقة واألصالة والجذور وخلق الروح التنافس�ة المبن�ة ع� اإلنجاز والتم�ي ي الفلسطييف
) سنوات  �سع  لمدة  االنجاز  جائزة  تبيف  من  العام  2015-2007أول  ي 

و�ف ا   2016).  الهادي  عبد  عائلة    وخصصت لجائزة  تبنت 
ي 
ي القطاع الثقا�ف

ي العام    ،للمؤسسات العاملة �ف
، وسم�ت باسم المرحوم نع�م   2020و�ف ي

ي القطاع الثقا�ف
ف �ف خصصت لألفراد العاملني

ي القدس  
ي للتنم�ة المجتمع�ة �ف

ي للشباب ال��ادي وجائزة المرحوم راغب ال�الويت
عبد الهادي. كما أطلقت "التعاون" جائزة من�ي ال�الويت

ي التعل�م2012عام  
ف �ف جائزة فلك    واستمرتولمدة خمس سنوات فقط.    2014تم اطالقها عام    فقد ،  . أما جائزة نب�ل القدو�ي للتم�ي

ي غزة  
ي العام   .2019وحيت عام    2014عام  من  وعبد ال���م كامل الشوا للمؤسسات المجتمع�ة �ف

التعاون ثالث   2017و�ف أطلقت 

http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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ي القطاع الص�ي  
ف �ف .  2021واستمرت حيت عام  أبو غزالة"،  جائزة "المرحوم الحاج أحمد    -جوائز جد�دة، �ي جائزة "التعاون" للتم�ي

لعام   الدراس�ة  للمنح  القدو�ي  ي 
ي ومؤسسة هايف

ال�الويت من�ي  الس�د  بدعم من  /ة  ف المتم�ي للمعلم/ة  التعاون  ي   2017وجائزة 
فقط، و�ف

. هذا باإلضافة إلطالق جائزة "التعاون  2018العام   ي
ال�الويت /ة بدعم من الس�د من�ي  ف للتطب�قات  استمرت جائزة المعلم/ة المتم�ي  "

 ولعام واحد فقط.  2017التكنولوج�ة المبتكرة عام 

ي  
ي  تم تصم�م الجوائز لتقدير و�شجيع رواد المجتمع المديف ي التنم�ة المستدامة ، كما  الفلسطييف

ي المساهمة �ف
ا� �ف ف الذين ُ�ظهرون تم�ي

، الذي يؤدي بدورە لتحقيق التم �ه والص�ي ف ف للجوائز من قبل لجان أنها تحث ع� توافر الشعور التناف�ي ال�ف . وتم تقي�م المتقدمني ف �ي
ي "التعاون". 

ف ع� هذە الجوائز مجلس الجائزة �ف  تحك�م مستقلة وذلك لضمان ح�اد�ة االخت�ار، و��ش

 
 2202جوائز "التعاون" 

 جوائز دور�ة وفق الفئات التال�ة:   أر�ــعهذە العام  "َتمنح "التعاون
للقدس .1 "التعاون"  القدس  -جائزة  ي 

�ف المجتمع�ة  للتنم�ة  ي 
ال�الوئت راغب  المرحوم  نعمل":   جائزة  للقدس  ُتمنح    " 

ي القدسهل�ة المجتمع�ة للمؤسسات األ
.  العاملة �ف ف ف المقدسيني ة للفلسطينيني ف ي قدمت خدمات مجتمع�ة متم�ي  اليت

للشباب .2 "التعاون"  ال��ادي   -جائزة  ي 
الفلسطيئف للشباب  ي 

ال�الوئت من�ي  أفضل  جائزة  نبدع": . "لغٍد  للشباب    ..  ُتمنح 
نح الشباب  لتشجيع  وذلك  ال��اد�ة،  االجتماع�ة  والمبادرات  ال��اد�ة  األعمال  مبادرات  أصحاب  ي  االبداع  و الفلسطييف

ومناطق   غزة  وقطاع  الغ���ة  الضفة  ي 
�ف المؤسسة  عمل  مناطق  ي 

�ف الشباب  �ستهدف  ي  واليت ومخ�مات    1948واالبتكار. 
ي لبنان.  

ف �ف  الالجئني
ف  جائزة "التعاون"   .3 ي  للتم�ي

ي �ف
الثقا�ف الهادي    -القطاع  المرحوم نع�م عبد   ما ن��د" جائزة 

�
العام  :  " سنكون يوما وهذا 

ي 
�ف والمتواجدين  ي 

الثقا�ف الحقل  ي 
�ف ف  والعاملني ف  الفنانني لألفراد  ومناطق   سُتمنح  غزة  وقطاع  الغ���ة    1948الضفة 

ي لبنان
ف �ف  .ومخّ�مات الالجئني

ف   ة / "التعاون" للمعلمجائزة   .4 ي    -ة/ المتم�ي
ي الذي  .. نهضة وطن": . "ابداع معلمجائزة من�ي ال�الوئت ُتمنح للمعلم الفلسطييف

الغ���ة   الضفة  ي 
�ف الفلسطين�ة  المدارس  احدى  ي 

�ف و�عمل  التدر�س  عمل�ة  ي 
�ف وفَعالة  جد�دة  وأسال�ب  وآل�ات  طرق  يّتبع 

ف  1948والقدس وقطاع غزة ومناطق  ي لبنان. ومخ�مات الالجئني
 �ف

 
التعاون   المعلومات حول جائزة  :    للشبابلم��د من  التا�ي الرابط  الدخول ع�  �مكنكم  السابقة  ي األعوام 

التعاون والفائ��ن �ف جائزة 
 للشباب

 

: لم��د من المعلومات عن جوائز" التعاون" ير�ب مت ون�ة ع� الرابط التا�ي  جوائز التعاون ابعة صفحتنا االل��ت
  

http://www.taawon.org/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.taawon.org/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.taawon.org/ar/awards


 
 

 
Page 5 of 20        ي  من�ي  جائزة "2220  للشباب"التعاون"   جائزة

ي  للشباب  ال�الويت " نبدع... أفضل لغدٍ  -ال��ادي الفلسطييف  

 الحاضر فإنھم في نصف یمثلون الیوم كانوا أي مجتمع وإذا في أھمیة األكثر الشریحة ھم الشباب"
بسواعد  إال تبنى ال واألوطان بشبابھ، إال قویا ال یكون والمجتمع ...المستقبل كل سیكونون الغد

طموحاتھ  تحقیق الشباب في لدعم الجائزة تأتي ھذه لذلك عنھا ویحمونھا، یدافعون الذین بنائھاأ
 ".الریادیة ومبادراتھ

 
 منیر الكالوتي

 

ي ال��ادي-للشباب  "التعاون"جائزة 
ي للشباب الفلسطيئف

 "لغٍد أفضل... نبدع"  جائزة من�ي ال�الوئت
األسا�ي  بالدور   

�
افا ي   اع�ت الفلسطييف ي   وأهميته  للشباب 

ي   �ف الفلسطييف المجتمع  وتنم�ة  لنهجها  ،  تط��ر  ي  واستمرارا� 
اإل�سان  تك��م  �ف

و�  ي  ي    ةسخ�و�رعا�ة    "التعاون"  بادرت  بداعاته،الفلسطييف
ال�الويت من�ي  الس�د  العام  من  ُتعيف    2012منذ  سن��ة  جائزة  تأس�س  إ� 

الفلس  ي بالشباب  اسمأ  ،طييف للشباب  "   طلق عليها  ي 
ال�الوئت ال��ادي"،جائزة من�ي  ي 

الجائزة ا�  الفلسطيئف ي    وتهدف 
�ف الشباب  دعم 

ي ط�اتها نماذج تنم��ة  ،تحقيق طموحاته ومبادراته ال��اد�ة
ي تحمل �ف ي إل   واليت نجاز الم��د و�المجتمع  رائدة تدفع بالشباب الفلسطييف

ي  الذين �سعون    التقدم،و نح   الفلسطييف الشباب  ة ومبدعة ض  تط��ر و أ  لتنف�ذ و�ستهدف  ف متم�ي ر�اد�ة  ي  مشار�ــــع 
�ف ال��ادة  من مفهوم 

 . وال��ادة االجتماع�ة عمالاأل 
 

ي سطور 
ي �ف

   الس�د من�ي ال�الوئت
عام   �ف  ال�ش القدس  ي 

�ف مدرسة   1943ولد  ي 
�ف والثان��ة  الف��ر  مدرسة  ي 

�ف االبتدائ�ة  علومه  وتل�ت 
الذي قسم   الهدنة  قل�لة عن خط  أمتار  بعد  ي  المطران ع� 

، ح�ث تخ�ج منها �ف ف القدس إ� قسمني
وت 1961ح��ران   ب�ي ي 

األم��ك�ة �ف الجامعة  ي 
�ف الس�اس�ة واالقتصاد�ة  العلوم  بكل�ة  ە  مبا�ش التحق   .

ف العرب.   ا فاع�ً ح�ث أصبح عضو  ف وحركة القوميني ي اتحاد طالب فلسطني
 �ف

 
ي عام  

أوائل    1968�ف ف  كان من  إ�  الفلسطينيني توجهوا  ي و أبالذين  ّ   ظيب ي ا�    وديب اتجه  األعمال  وهناك 
مجاالت ي 

�ف الغذائ�ة  الحرة  والمواد  العقاالتم��ن  االستثمارات  صناعه  ر�ة،  السجاد،  صناعة   ،
ي أسسها حول العالم.   كة اليت ت فروع ال�ش ي الذهب، ح�ث انت�ش

 المجوهرات ومصا�ف
عاما كعض �ن  ع�ش من  أ���  منذ  التعاون  مؤسسة  إ�  ملف  وانضم  عن  ومسؤول  األمناء  مجلس  ي 

�ف
 القدس. 
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 فلسفة الجائزة

ي  بتط��ر  ول االهتمام  حال��ادي  تتمحور فلسفة جائزة الشباب   ف واالبداع، من خالل ابراز و نحلدفعه  قدرات الشباب الفلسطييف التم�ي
 مبادراتهم ال��اد�ة ودعمها. 

 
 جائزة  الهداف أ
ي   ا�هدف الجائزة  ت ي �س�  ��اد�ةال  همبادراتالمبادر و�شج�عه ودعم    تك��م الشباب الفلسطييف

ي  ، و تط��رهاو أ  تنف�ذها  لالئت تمتاز اليت
 . ف  باإلبداع واالبتكار والتم�ي

 
 الفرع�ة:  ومن أهداف الجائزة

ي  - ي لبنانتع��ز صمود الشباب الفلسطييف
ي مخ�مات اللجوء �ف

 . ، وتع��ز ثقتهم بأنفسهم وامكان�اتهمع� أرضهم و�ف
ال��ادة   - األ تع��ز مفهوم  ي 

،  رائدة  اجتماع�ة  مبادراتو   قةعمال ر�ح�ة خ�ّ أ  مبادراتبناء  ع�  والعمل    عمال وال��ادة االجتماع�ة،�ف
ا   وذلك ع�  ي  الفلسطييف الشباب  �شجيع  أجل  ي من 

�ف لم  لمشاركة  الحلول  لتقد�م  والمبادرة  االجتما�ي  المجتمع  العمل  شكالت 
 . ي  الفلسطييف

ف وتول�د �شجيع ال -  بداع�ة الشباب�ة الفلسطين�ة. اإل المبادرات تفك�ي والتم�ي
ي  - ف الشباب الفلسطييف ي األ و للتوجه نح تحف�ي

 منشآت األعمال الحرة. و والتوجه نح ، عمالمفهوم ال��ادة �ف
ف   اإل�جاب�ة بث روح المنافسة - ي البحث عن مشار�ــــع األ بني

ة. الشباب �ف ف  عمال المبدعة والمبتكرة والمتم�ي
 

 الجائزةق�مة 
�ة  ق�مة الجائزة -

�
، إضافة ا�  ألف 50ال�ل   مبادراتخمس  ، موزعة ع� "التعاون"درع تك���ي �حمل اسم الفائز وشعار دوالر أم���ي

وع المقدمة)  . كأق� حد   للجائزة الواحدة  دوالر أم���ي  آالف  10 أي بق�مة ، كحد أق�  (تعتمد ع� موازنة الم�ش
ي  خر بعد  والنصف اآل   بالجائزة  الفوز   اإلعالن عن  بعد نصف المبلغ    يتم �ف  -

وع �ف ضمن اآلل�ات المطروحة   المبادرة   تنف�ذ ال�ش
 .

�
وع ع� حدى. الحقا     مع مراعاة النظر إ� كل م�ش

 
 زة دور�ة الجائ

ي شهر جائزة سن��ة  -
   كل عام. من    أ�ار تُ�منح �ف

 
وط  العامة للتأهل  ال�ش

/ة.  - ي  أن �كون المتقدم/ة فلسطييف
ف  عمر المتقدم/ة  �كونأن  -   40-18بني

�
 . عاما

ي مناطق عمل المؤسسة (ا/ ا أن �كون المتقدم/ة مق�م -
ف  و أ،  1948لضفة الغ���ة بما فيها القدس، غزة، مناطق  ة �ف مخ�مات الالجئني

ي لبنان). 
ف �ف  الفلسطينيني

ي الوقت الحا�ي ا�    أن �س� -
 انعكاسات تنم��ة واضحة (اقتصاد�ة   ا ن �كون لهيتوقع أ  ةر�اد�  مبادرة  أو تط��ر   ذ تنف�المتقدم/ة �ف

ي تط��رها   ا تم احتضانه   ةصغ�ي   مبادرة لد�ه  و ). أاجتماع�ةو أ
 و�رغب �ف

�
 ،سابقةال تكون استمرارا لنفس األ�شطة الع� أن    سابقا

 . سها تأس�و�ظهر مدى تطور المبادرة منذ 
 التعاون. من مؤسسة  و أ خرىمن مؤسسات أ المبادرة ع� نفس   $5000 الـ تتجاوز   أخرى مال�ة جوائز  ع�  �كون قد حصلأن ال  -
ع�   - المبادرة  حصول  عدم   : التا�ي إ�  �ش�ي  تعهدا�  الطلب  مقدم/ة  يوقع  الـ  أن  تتجاوز  أخرى  مال�ة  نفس  5000جوائز  ع�   $

هم أصحاب المبادرة، و�ذا كانوا مجموعة �جب تعدادهم و صاحب أو التط��ر. وأنه هو أ  التنف�ذ ن المبادرة المقدمة ق�د  أ، و المبادرة
 مع ارفاق صور عن ه��اتهم.  

الجائزة - موقع  ع�  المتوفر  شح  ال�ت طلب  بتعبئة  المتقدم/ة  �قوم  ام    أن  ف واالل�ت المطل��ة�شكل كامل  الوثائق  (سيتم   ب�رفاق كل 
  مكتملة). ال لبات غ�ي استبعاد الط

 
 

وط والمعاي�ي اذا تم مخالفة أي من   المذكورة أعالە، سيتم استبعاد الطلب  ال�ش
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: هذا و�مكن التقدم للجائزة    كالتا�ي
 (يتم ذكر أعضاء الف��ق المساند للمبادرة).  ف��ق عمل للمبادرة ع� أن �كون  كفرد (شخص ر�ادي واحد) .1
ف أ .2 ي نفس أ��� من األو كمجموعة (من اثنني

ف �ف كني ف المش�ت من أعضاء  واحد  أن يتم تف��ض شخص ع� )المبادرةفراد ال��اديني
(مرفق   . بما فيها األمور المال�ة "التعاون"مع  المبادرةمفوض من قبل المجموعة بمتابعة ال المجموعة بأن �كون الرئ�س و 

 ج)-1رقم 
 

ي �شجعها الجائزةالمبادرات طب�عة 
 الئت

 . )prototypeضمن مرحلة التجارب األول�ة ( ة وجاهزة للتنف�ذ ناضجة ومعّد  مبادرة .1
و�رغب صاحب المبادرة  $ ع� نفس المبادرة،  5000جوائز مال�ة أخرى تتجاوز الـ  تم احتضانها ولم تحصل ع� أي   مبادرة .2

  ع� أن ال تكون استمرارا لنفس األ�شطة السابقة و�ظهر مدى تطور المبادرة منذ تأس�سها.  بتط��رها 
 

:  المبادرات و�شمل    القطاعات حسب التصن�ف التا�ي
ي األ لمندرجة تحت مفهوم  االمبادرات    أوً�: 

:  اقتصاد�ة، إنتاج�ة، وخدمات�ة، ع� سب�ل المثال  مل ع� قطاعاتت ، �ش عمالال��ادة �ف
ها.  الزراعة،الصناعة، تكنولوج�ا المعلومات،   وغ�ي

 :
�
مفهوم    المبادرات  ثان�ا تحت  ع�ت�ش   ،االجتماع�ةال��ادة  المندرجة  سب�ل   القطاعات  كافة  مل  ع�  التجار�ة،  غ�ي  االجتماع�ة 

ف  الفقر، �شغ�ل الشباب والفئات المهمشة،  مكافحة  :  المثال العادلة، المبادرات التطوع�ة، ة والمبادرات ال��ف�ة، التجارة  المرأتمكني
ها. ، الثقافة والفنون، المعونة واإل عالم االجتما�ي اإل   غاثة، البيئة وغ�ي

 
ي  الجائزة مطوري تط  �شجعمالحظة:  

المختلفة �ف للتحد�ات  مبتكرة  ي خلق حلول 
ي �ساهم �ف

الئت المعلومات  تكنولوج�ا  ب�قات 
 ع� التقدم للجائزة.  االجتماع�ةو شئت القطاعات، االقتصاد�ة منها أ

 
 

اف ع� الجائزةاإل   �ش
ف ع� إجراءات الجائزة:   ��ش

امج مكون من مدير    مجلس الجائزة:  • ف عن  وممثل   ال�ب ي  ني
وسكرتار�ا المجلس. يتو� المجلس تنف�ذ    المؤسسةكل برنامج �ف

اف عليها، ومتابعة أعمال لجنة التحك�م الخارج�ة.   اجراءات الجائزة واال�ش
لجنة متخصصة ومستقلة ومحا�دة وتطوع�ة تقوم بتقي�م الطلبات المتقدمة وتقد�م التوص�ة    لجنة التحك�م الخارج�ة:  •

سس محددة باخت�ار الفائ��ن وفق معاي�ي 
�
ي أدلة كل جائزة ع� حدى.   وأ

 مفصلة �ف
 للموافقة. المدير العام ومنه إ� ممول الجائزة  �قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إ�  •
ي المؤسسةبرفع التوص�ات المدير العام �قوم  •

 لالعتماد والمصادقة.  إ� مجلس االدارة �ف
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 الجائزةمراحل تنف�ذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و�ــــج للجائزة  المرحلة األو�:   اإلعالن وال�ت
وسائل   ع�  ف  ك�ي ال�ت مع  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  ع�ب  الشباب  جائزة  عن  "التعاون"  ُتعلن  للجائزة  سن��ة  دورة  بدا�ة كل  ي 

�ف
ورة لذلك، بتنف�ذ ورشة تع��ف�ة بالجائزة وأهدافها،   التواصل االجتما�ي والمواقع الشباب�ة. وقد تقوم المؤسسة، اذا ارتأت �ف

ي  والمعاي�ي المعتمدة وآل�ة الت
ي وفوائد المشاركة بها، باإلضافة ا� التوع�ة حول ال��ادة االجتماع�ة وال��ادة �ف قي�م واإلطار الزميف

 األعمال. 
 

شح  المرحلة الثان�ة: استقبال طلبات ال�ت
وط،  الشبابن/ات  و �قوم ال��ادي  • ي لل��ادةبالتقدم لجائزة  ات  / نو الراغب، الذين تنطبق عليهم ال�ش

تعبئة نموذج  ب  من�ي ال�الويت
اك    االش�ت

�
ون�ا الشباب  ( إل��ت "التعاون"  لجائزة  ي 

ويف االل��ت و�رفاق2202الطلب  المحدد،  ال  )،  الموعد  ي 
�ف المطل��ة  وثائق 

ف  جميع ل�صل و   استالم طلباتهم. تؤكد رسالة  المتقدمني
 . قبل ف��ق مؤسسة التعاون واالجابة عن أي استفسارات حول الجائزة وك�ف�ة تعبئة الطلبرشاد من تقد�م النصح واإل •

 
 األو�ي للطلبات   المرحلة الثالثة: الفحص

والوثائق   • شح  لل�ت األساس�ة  وط  لل�ش الطلبات  للتأ�د من مطابقة  "التعاون" وذلك  داخل�ة من  أول�ة  لجنة فحص  �شك�ل 
وط التقدم أعالەحسب  ( . المبادرةد بمل��ة وخاصة التوقيع ع� التعه  المطل��ة.   ). �ش

وط إ� لجنة التحك�م الخارج�ة.  • ي استوفت ال�ش  ُترفع نتائج التقي�م األول�ة وقائمة الطلبات اليت

 

و�ــــج ل إلعالنا 1 لجائزةوال�ت  

شح 2  استقبال طلبات ال�ت

 األو�ي للطلبات الفحص 3

ال��اد�ة للمبادراتالتقي�م األو�ي  4  

ي للطلبات 5
مراحل تنف�ذ جائزة  التقي�م الفئف

 اللقاء االرشادي  6 الشباب

ي والمقابالت 7
 التقي�م النهائئ

 اإلعالن عن النتائج 8

المبادراتاالحتضان ومتابعة تنف�ذ  9  

 التقي�م والتط��ر للجائزة 10

https://www.smartsurvey.co.uk/s/1WVXEB/
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 ال��اد�ة للمبادراتالمرحلة الرابعة: التقي�م األو�ي  

لنهج    
�
ف  ترس�خا اء مختصني من خ�ب مشكلة  محا�دة  تطوع�ة  خارج�ة  تحك�م  لجنة  تتو�  العمل،  ي 

�ف الشفاف�ة  مبدأ  ي  بتبيف "التعاون" 
وط، وتتم عمل�ة التقي�م ���ة تامة. ح�ث �قوم كل عض ي ف��ق    و مشهود لهم بال�فاءة والمهن�ة، تقي�م الطلبات المستوف�ة لل�ش

�ف
منفصل،   �شكل  المكتملة  المتقدمة  الطلبات  بدراسة  التحك�م  عن  ح�ث  لجنة  عام  ملخص  ع�  باإلطالع  اللجنة  أعضاء  �قوم 

وع يتم استبعادە وال يتأهل   ي حال انطبقت البنود التال�ة ع� الم�ش
وع المقدم و�ف ي إ�  الم�ش ي هذە المرحلة ال    (مرحلة التقي�م الفيف

و�ف
وع وذلك بالتوافق مع جميع أعضاء اللجنة.  �تأهلو أتبعد يوجد درجات و�نما �س   الم�ش

وع تقل�دي وال يوجد أي ن�ع من اإلبداع ف�ه.  •  الم�ش
وع ال يتناسب مع جائزة التعاون وال �مكن تنف�ذە من خالل مؤسسة التعاون.  •  الم�ش
وع  • . المبادرة أو الم�ش  غ�ي واق�ي
ي منطقة التنف�ذ.  ت ل�س المبادرة  •

 أص�لة ومكررة وال يوجد حاجة لها �ف
وع  •  . للتوسع واالستمرار   لغ�ي قابالم�ش

ي للطلبات  
 المرحلة الخامسة: التقي�م الفئف

 
ي هذە المرحلة يتم تقي�م الطلبات المتأهلة وذلك وفق المعاي�ي أدناە: 

 �ف
 

ي ستعتمدها الل
ي هذە المرحلة المعاي�ي الئت

 وأوزانها: جنة �ف
ي تج�ب ع�:  20( ابداع�ة مبادرة )1

  نقطة): والئت
  المنطقة  و السائدة، ع� مستوى العالم، أ المبادراتعن إبداع�ة تحتوي ع� إضافة أص�لة و أص�لة أ المبادرة هل

  الفئة المستهدفة؟و المستهدفة، أ
  المستهدفة؟الفئة و المنطقة المستهدفة، أ و نوع�ة ع� مستوى العالم، أ المبادرة هل  
  ي تقوم ي حال وجودەع� معالجتها؟ المبادرة هل هناك بحث أو�ي حول المشكلة وتع��فها واليت

 ). (�جب ارفاقه �ف
ي تج�ب ع�:  25( المبادرة واقع�ة  )2

 نقطة): والئت
  ي البيئة  المبادرةهل �مكن تطبيق

 المحل�ة؟ ع� أرض الواقع و�ف
  ي �مكن أن تواجهها  ؟المبادرةهل هناك ادارة للمخاطر اليت
  �تمتاز بالوض�ح والتسلسل والتنظ�م؟  المبادرة هل هناك تخط�ط ج�د لعنا 
   ؟للمبادرةهل هناك دراسة جدوى 

ي تج�ب ع�:  20( المبادرةأثر  )3
 نقطة) والئت

   ي مبا�ش أثر  للمبادرةهل يوجد /اقتصادي....الخ ) ة؟ (مثل توف�ي عمل، / ع� المتقدم ا�جايب  تع��ز وضع اجتما�ي
   ي مبا�ش ع� المنطقة والمجتمع؟ أثر  للمبادرةهل يوجد  ا�جايب
  وتح��لها لنموذج �حتذى به من قبل شباب آخ��ن؟ المبادرةهل �مكن تعم�م 

ي تج�ب ع�:  20القابل�ة للتوسع والتط��ر واالستمرار�ة ( )4
 نقاط) والئت

  ي المستقبل؟ درةالمباهل هناك قابل�ة لتوسيع وتط��ر
 ك�ف؟   �ف

  ؟ المبادرة هل ي
 ك�ف؟   قادرة ع� االستمرار�ة بعد تطب�قها دون الحاجة ا� تم��ل اضا�ف

  ا� قصة نجاح للجائزة؟ المبادرةهل من الممكن ان تتحول 
 نقطة):  15ف��ق العمل ( )5

  ات األساس�ة الالزمة لتنف�ذ ات (تن�ع المهارات المبادرة هل �متلك أعضاء ف��ق العمل المهارات والخ�ب  . )والخ�ب
  ي تنف�ذ

 . المبادرةوض�ح أدوار ف��ق العمل �ف
 

 
 
 
 
 

وللجنة    سادسة ال  للمرحلة   ينتقل - التقي�م،  عالمات  أع�  ع�  حصلوا  الذين  /ات  ف ال��اديني من  مجموعة 
 المذكورة أعالە.   التحك�م الحق بتعد�ل األوزان للمعاي�ي 

التواصل   - يتم  ولن  هذا  االرشادي.  اللقاء  لمرحلة  تأهلت  ي 
الئت فقط  المصغرة  القائمة  مع  التواصل  وسيتم 

 �حالفها الحظ هذا العام. ارسال أي اشعار لألفراد الذين لم و ا
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ف لمرحلة المقابالت: سادسة المرحلة ال  اللقاء االرشادي للمتأهلني

ف  ةارشاد�ورشة عمل بتنظ�م  "التعاون"تقوم   المواضيع التال�ة:  فيها  تعرضلمرحلة التنافس النهائ�ة    للمتأهلني
 الجائزة وأهدافها وفرص ا�شاء األعمال والمبادرات االبداع�ة الناجحة. التع��ف ب 
 ات. التع��ف ب/ ف  ��ادة األعمال وال��ادة االجتماع�ة، وسمات ال��اديني
  تفاعل�و عر الناجح    ةض  العرض  مهارات  (أهداف    للمبادراتحول  التحك�م.  لجان  أمام  أقسامهال��اد�ة  ، ط��قة العرض، 

 ، ي  التعامل مع أسئلة الحكام واالجابة عليها).  العرض الشيق واال�جايب
   وفحص    المبادراتدراسة االقتصاد�ة  الجدوى  دراسة  والنمو،  والتطور  لالستمرار  القابل�ة  نوا�ي  من  األسواق  ال��اد�ة 

ف   .  والمنافسني
  .إعداد الموازنات وخطط العمل 
  .ات الفائ��ن/ات/ ف  المتابعات والخدمات المقدمة لل��اديني
 ي للشبابتجارب لمبادرات  عرض

 .  سابقة حصلت ع� جائزة من�ي ال�الويت
 ي توفر مواد تدر�ب�ة �ستف�د منها المت ي اليت

. أعرض بعض األدوات والوسائل المتاحة للتعلم الذايت ف  هلني
 

ي هذە المرحلة �طلب من
ف  مال و�ف ف النهائيني  . ) Mentor( المبادرةمستشار ب ةالخاص ب�انات الالستكمال ) 2رقم ( ملحقتعبئة تنافسني

 
ط ع� من  م بعةمرحلة الساينتقل لل�ش�ت ف   ها / هال�ت

�
 من المسابقة واال يتم استبعاد المتنافس/ة ورشة العمل بحضور شخص�ا

 
 

ي والمقابالتبعةالمرحلة السا
 : التقي�م النهائئ

ف بمقابلة  المستقلة  خارج�ة  التحك�م  اللجنة    تقوم • موا   لمرحلة المنافسة النهائ�ة  المتأهلني ف   ة اإلرشاد�بورشة العمل    والذين ال�ت
منهم  �طلب  يتجاوز    ح�ث  ال  بما  لفكرتهم  عرض  اللجنة)  دقائق  10تقد�م  قبل  من  وأسئلة  عن  (عرض  للدفاع  وذلك   ،

وف�ما ��ي المعاي�ي    من مختلف جوانبها وآل�ة تنف�ذها واستعراض مهاراتهم ال��اد�ة والق�اد�ة أمام لجنة التحك�م.   مبادرتهم 
ي  ي هذە  اليت

   المرحلة: ستعتمدها اللجنة �ف

 نقاط) 10( المبادرةر�ادة  )1
ي منها:  20(  المهارات ال��اد�ة لف��ق العمل  )2

 نقطة) والئت
  �ات الفن�ة الالزمة إل�شاء وتط  . المبادرةر �المهارات والخ�ب
  .القدرات الق�اد�ة وال��اد�ة  
  وتوف�ي الوقت الالزم لتنف�ذها.  ودعمها  بالمبادرة اإل�مان 
  .مدى معرفة ال��ادي/ة للسوق 

ي منها:  20الخدمة (و المنتج أ )3
  نقطة) والئت

   ي المنتجاإلبداع  مدى
ي ستو أ �ف  . المبادرةوفرها الخدمة اليت

   .ة التنافس�ة ف  الم�ي
  ي تنف�ذ توظ�ف

 . المبادرةالتكنولوج�ا �ف
ي منها: نقطة) 20( المبادرة استدامة  / السوق/ خدمة المجتمع  )4

 ، والئت
 ي السوق المحل�ة؟

 ك�ف�ة �س��ق المنتجات / الخدمات �ف
   ي

 األسواق؟هل هناك إمكان�ة تنافس�ة للمنتج / الخدمة �ف
  واستمرار�تها.  المبادرة استدامة 

ي منها:  15المال�ة ( )5
 نقطة) والئت

   للمبادرة واقع�ة الجدوى المال�ة 
  رة المبادالعائد من تنف�ذ 

ي تركز ع�:  15أهداف الجائزة (العالقة مع  )6
 نقطة) والئت

   .ي حال أثبتت جاه��تها ونجاحها
 امكان�ة تبيف المبادرة �ف
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التحك�متقوم   •    المبادراتبتقي�م كافة    لجنة 

�
الفائ��ن وفقا تم عرضها وتحد�د  ي  أعالە.   اليت المبينة  العالمات  وتقوم    لسلم 

فائ��ن كحد    5ا�    3لـ   بمناقشة نتائج المقابالت وتبادل اآلراء، و�تم ترت�ب الفائ��ن حسب األول��ات، لتو�ي بمنح الجائزة
 أق�. 

 . مجلس الجائزة إ� ترفع لجنة التحك�م الخارج�ة توص�اتها  •
لمجلس    لممول الجائزة ومن ثم  ومنه  المدير العام�قوم رئ�س مجلس الجائزة برفع توص�ات لجنة التحك�م الخارج�ة إ�   •

ي المؤسسة لالعتماد والمصادقة.  اإلدارة 
 �ف

 
ي حال عدم اقتناعها بالطلبات المقدمة أ

 أي أسباب أخرى التوص�ة بحجب الجائزة. و مالحظة: �حق للجنة التحك�م �ف
 

 : اإلعالن عن النتائج ثامنةال المرحلة 
ة   أ�ار تقوم المؤسسة باإلعالن عن النتائج خالل شهر  ، �سبقه حملة إعالم�ة للجوائز والقوائم القص�ي ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي

ي تراها "التعاون" مناسبة. و ومن ثم يتم دعوة الفائ��ن ولجان التحك�م للتك��م. أ  �حسب آل�ة اإلعالن اليت
 

 المبادرات: االحتضان ومتابعة تنف�ذ تاسعةالالمرحلة 
ي فازت بالجائزة، وذلك من خالل برنامج    "التعاون"تقوم   • ف بتقد�م خدمات المتابعة واالحتضان لمشار�ــــع األعمال اليت   تمكني

ف التنف�ذ،   ي ح�ي
ع�ب تقد�م جملة خدمات تط��ر أعمال �شمل بناء خطة وذلك  الشباب، لضمان نجاح المشار�ــــع ووضعها �ف

 . عمل تفص�ل�ة، استشارات فن�ة ومال�ة و�دار�ة
  ا / من قبلهالمبادرة ة إدارة ومتابعة  لالتفاق ع� النقاط الرئ�س�ة ل��ف�  )Mentorالمبادرة (  ة/ كما يتم التواصل مع مستشار  •

فائز  كل  �قوم  بح�ث  المؤسسة،  مع  مستشارە  ة / و�التنسيق  تق��ر    ا / مع  شهور بتقد�م  ثالثة  و   كل  مبادرته   اطالععن 
والمراحل  المؤسسة العمل  ي وصل  ع� س�ي  اعالم    . المبادرةإليها    ت اليت إ�  بأ اضافة  ت المؤسسة  مشكلة  بها  ي    المبادرة مر 

 لمحاولة حلها بأفضل الطرق. 
ف   • مع أو� (%) من ق�مة الجائزة كدفعة  50(  والفائ��ن/ات. تتضمن تزو�د الفائ��ن/ات بـ  "التعاون  " يتم توقيع اتفاق�ة ما بني

ي تحددها    مبادرةيتم االتفاق عل�ة وفق كل  ون الدفعة الثان�ة بعد إنجاز ما  . وتكع� حدى)  مبادرةمراعاة كل   وطب�عتها واليت
المؤسسة، ع�   بالتعاون مع  أنه   المبادرة % من  50عن  تقل طب�عة اإلنجاز    أال االتفاق�ة، وذلك  باإلضافة ا�    المطروحة. 

و سيتم   برنامج  �شب�ك  بحاضنات  الفائ��ن/ات  /ات  ف ال��اديني ورعا�ة  ف احتضان  تط��ر   تمكني ع�  لتشج�عهم  الشباب، 
ي تثبت    المبادراتم، باإلضافة ا� امكان�ة تبيف  أعمالهم وتنميتها باستمرار حيت �صبحوا قادر�ن ع� االعتماد ع� أنفسه اليت

 جاه��تها ونجاحها. 
 

ةلمرحلة الا  : التقي�م والتط��ر للجائزة عا�ش
السابقة للجائزة بهدف الحصول ع� التغذ�ة الراجعة من أصحاب العالقة، ح�ث بمراجعة الدورات السن��ة  مجلس الجائزة    قوم�

 تقوم بتحل�ل ومناقشة النتائج ومخرجاتها ورفع التوص�ات الالزمة لتط��ر الجائزة. 
 

 مرفقات طلب التقدم للجائزة
ط للتأهل للقائمة المصغرة:    ُ�طلب توف�ي المرفقات أدناە، ك�ش

ي حال لم
 تتوفر يتم استثناء الطلب)  مرفقات اجبار�ة (�ف

 األفراد المتقدم/ين. و صورة عن اله��ة الشخص�ة للفرد أ •
ة الذات�ة للمتقدم/ين للجائزة.  •  الس�ي

والموازنة بفرعيها الموازنة التفص�ل�ة والخطة   SWOT Analysisتعبئة نموذج خطة العمل و  •
ي حال كانت موازنة  10,000المال�ة مع العلم أن الموازنة ال �جب أن تقل أـو ت��د عن 

$ و�ف
استكمال وتغط�ة  المبادرة أع� �جب أن �كون لدى مقدم/ة  الطلب تصور ك�ف سيتم 

 النموذج  . مصار�ف المبادرة

•  :  (نموذج يتم تعبئته)توقيع التعهد الذي �ش�ي إ� التا�ي

https://www.taawon.org/sites/default/files/detailed_budget_and_financial_plan-youth_award_2022.xlsx
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  5000ع� نفس المبادرة تتجاوز الـ مال�ة  عدم حصول المبادرة ع� جوائز .$ . 
  التط��ر. و أ التنف�ذ المبادرة المقدمة ق�د 
 كاء �جب تعدادهم مع ارفاق  صاحب المبادرةومقدم الطلب ه ، و�ذا كان هناك �ش

 صور عن ه��اتهم. 
 ب للمجموعات-1ملحق رقم             أ لألفراد،-1ملحق رقم 

ف مجموعة �جب التوقيع ع� رسالة تف��ض لرئ�س المجموعة. (ملحق   • ي حال كان المتقدمني
�ف

 نموذج التعهد والتف��ض ج)-1رقم 
 

 مرفقات أخرى إلثراء الطلب
 (ان وجد)بجودة عال�ة ). Logoشعار المبادرة ( -
 مقد�ي الطلب (بجودة عال�ة). و صور شخص�ة لمقدم أ 5 -
ون�ة تدعم هذە المبادرة( إن وجد) -  . ملفات وف�ديوهات وروابط ال��ت
 إن وجدت.  دراسة الجدوى االقتصاد�ة و/أو االجتماع�ة و/أو دراسة مسح االحت�اج -
وع (مثً�: عقد استئجار، اتفاق�ة  - توف�ي األوراق القانون�ة المتعلقة بأ�شطة تنف�ذ الم�ش

 استخدام مكان....). 
 

 
 تقد�م طلب الجائزة  خطوات 

 ع�  .1
�
ون�ا  2202طلب جائزة الشباب  : الرابط التا�ي تعبئة طلب الجائزة إل��ت

2.  . ي
ويف  ارفاق جميع المرفقات المطل��ة داخل الطلب االل��ت

 . انهاء االستب�انالضغط ع�  .3
: �س .4  ظهر لك اشعار كالتا�ي

 
 
 
 
 

 
ي حال لم  •

 2415130(2)970+�جب مراجعة "التعاون" ع� هاتف رقم:  �ظهر االشعار �ف
ي موعد  •

ي تمام  2202/ 9/ 20الموافق  الثالثاءيوم أقصاە �جب تقد�م الطلب �ف
  4الساعة  �ف

�
 . ع�ا

 
 

رقم  لالستفسار:   هاتف  ع�  مصلح،  رشا  الس�دة  الجائزة،  مجلس  مراجعة  �د  و أ  2415130(2)970+ير�ب  ال�ب ع�  مراسلتنا 
ي للجائزة 

ويف  youthaward@taawon.orgاإلل��ت
 

  

 انتهت األسئلة مع تمن�اتنا ل�م بالتوفيق 
   2023 أ�ار شهر  خاللوسيتم اعالن النتائج   متم استالم طلبك

 شكرا ل�م 
 

https://www.taawon.org/sites/default/files/mk_youth_award_2022_-pledge_authorization_0.docx
https://www.smartsurvey.co.uk/s/1WVXEB/
mailto:youthaward@taawon.org
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ي : نموذج عن طلب الجائزة 1ملحق رقم 
وئف  االل��ت

 
 

 
 
 
 
 
 

ي ال��ادي" لغدٍ  -2022جائزة التعاون للشباب 
ي للشباب الفلسطيئف

 "أفضل.... نبدع  جائزة من�ي ال�الوئت
 

 (ير�ب االطالع ع� دل�ل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب) نموذج طلب التقدم 
 

وع (ال ي��د عن و المبادرة أملخص عن  ي  كلمة)   500الم�ش
ف �ف  المبادرةمع ذكر االبداع والتم�ي

 
 

 
 

 أوً�: معلومات شخص�ة 
 مجموعة                   فرد           ة: المتقدم/ 

 
:  اسم المتقدم/ة (لألفراد) ي  بالعريب

 
ي اسم المتقدم/ة (لألفراد) ف  : باإلنجل�ي

 اسم المجموعة: 
 أعضاء المجموعة: عدد 

ي  اسم رئ�س المجموعة*(المعلومات أدناە تخص رئ�س المجموعة)  : بالعريب
ي اسم رئ�س المجموعة*(المعلومات أدناە تخص رئ�س المجموعة) ف  : باإلنجل�ي

 مكان وتار�ــــخ الوالدة: 
 مكان االقامة: 

 الهاتف النقال:                                   الهاتف: 
�د  : ال�ب ي

ويف  اإلل��ت
  :    ال أعمل    عمل حرّ     موظف    طالب       العمل:  المؤهل العل�ي

 منطقة العمل/ الدراسة:   (التخصص):  الدراسةو مكان العمل أ
ي ستخصصها عدد ساعات العمل/ الدراسة اليوم�ة:   : لمبادرتك   عدد ساعات العمل اليوم�ة اليت

من سيتم توقيع العقد معه  و ، وه"التعاون "الشخص المخول من المجموعة بالمتابعة مع و المجموعة ه مالحظة: رئ�س *
 ) ج-1مرفقالالتوقيع ع� كتاب التف��ض المجموعة. (ومخول باستالم ق�مة الجائزة عن 

 

 ولن یتم قبول أي )،2202 للش�اب  التعاون  لجائزة االلكتروني الطلب: (خالل الرا�ط التاليمن  �جب تعبئة هذا الطلب الكترون�ًا فقط
 وتم وضع الطلب هنا لالطالع فقط. قدم من خالل البر�د االلكتروني طلب �

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/1WVXEB/
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الطلب مجموعة الجدول    �جب  ،إذا كان مقد�ي  (تعبئة  اله��ة  التا�ي  ارفاق صورة  ورة  الذات�ة عن كل عضمع �ف ة  ي  ووالس�ي
�ف

 المجموعة): 
 

مكان وتار�ــــخ   االسم #
 الوالدة 

�د   الهاتف  العمل ال�ب
ي 
ويف  االل��ت

عدد ساعات العمل 
ي ستخصصها   اليوم�ة اليت

 للمبادرة 

ات والمهارات  الخ�ب
وعالقتها وتوز�عها ع�  

 المبادرة 
1        
2        
3        
4        

 
 :
�
  ومنح أخرىجوائز  ثان�ا

 والق�مة المال�ة  وما �ي النت�جة؟ اسم الجائزة وسنة التقدم،اذا نعم ير�ب ذكر  ،نعم    ال لجوائز أخرى؟   المبادرةهل تم تقد�م  -
 ..... ......................................................... ............................... ...... ............. . اسم الجائزة: 
 :................................................................................................................... سنة التقدم

 .......................................................................................... .......................... . النت�جة: 
 :  ........................................................................................................... ق�مة المبلغ الما�ي

ف أ المبادرة هل تم عرض  -   ؟اذا نعم ير�ب ذكر من �ي الجهة وما �ي النت�جة ،نعم     ال خ��ن؟  آ�ن مستثم� و ع� مانحني
 ........................... ................................................................. ........................ . . الجهة: 

 .................................................................................................................... . النت�جة: 
 ............................................................................................................ . ستثمار: ق�مة اال 

، إذا نعم نعم   ال مؤسسة التعاون؟من استفدت من مشار�ــــع ر�اد�ة وتنم��ة أخرى حول فكرتك و هل سبق وأن حصلت ع� منحة أ -
 ير�ب ذكر تفاص�ل الدعم؟ 

............................................................................................ .................................. 
 
 
�
 : ب�انات عن المبادرة ثالثا
ح المبادرةاسم  :  المق�ت ي  بالعريب
ح المبادرةاسم  ي:  المق�ت ف  باإلنجل�ي

ي          : المبادرةتصن�ف 
 ال��ادة االجتماع�ة              األعمالال��ادة �ف

    التكنولوج�ا       بيئة   تنم�ة ر�ف�ة    الزراعة    الصحة   الثقافة    التعل�م     : المبادرةقطاع 
 أخرى(حدد).................................................................................... 

 ......... . المبادرة: .................................................................. عدد المستف�دين من . الفئة المستهدفة: 
:  بالدوالرال�ل�ة الموازنة   ) للمبادرة$  10,000(علما بأن ق�مة الجائزة ال تتجاوز  األم���ي

: و هل هناك أي مؤسسة أ
�
نعم، اذا نعم      ال    أفراد �قدمون الدعم والمساعدة لك حال�ا

 .... ............................................................................................................................. . حدد: 
 : المبادرةعنوان ومكان تنف�ذ 

 
 

 كلمة)    600ال ي��د عن المبادرة (وصف  .أ 
 التال�ة: ملخص للمبادرة ع� أن تتضمن وصف للعنا� 

: المبادرة   �ي
 ). prototypeناضجة ومعّدة وجاهزة للتنف�ذ ضمن مرحلة التجارب األول�ة (  مبادرة 
 . و�حاجة لتط��ر مبادرة تم احتضانها  

ي  محتضنة المبادرةاذا كانت      نتها احتضمن �ي الجهة اليت
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ك�ف  و  لالحتضان،و الق�مة الماليوكم تبلغ  ،وميت بدأت
وما �ي الخطوات التط����ة   وما �ي أهم االنجازات ،بدأت

 الالزمة للمبادرة 

 

   للمبادرة وصف مخت� 

  المشكلة المراد حلها
  أهداف المبادرة 

ي ستقدمها المبادرة    المنتجات أو الخدمات اليت
ة)  ة وغ�ي مبا�ش   الفئة المستهدفة (مبا�ش

�ة، بن�ة  المبادرة الموارد الالزمة لتنف�ذ  (مال�ة، ��ش
 تحت�ة،....) 

 

  آل�ة العمل ع� المبادرة 
  حيت اآلن؟  المبادرةما الذي تم إنجازە لتطبيق 

ي منطقتك أ مبادرةهل يوجد 
ع� المستوى  و مشابهة �ف

؟ وضح/ي ذلك.   العال�ي
 

وع صد�قا للبيئة؟   ك�ف �مكن أن �كون هذا الم�ش
 

 
 

ي تدل ع� امكان�ة نجاح  .ب
 كلمة)   250(ال ي��د عن  )تطورو أ  ن تنفذ أمن أجل المبادرة (العنا� الرئ�س�ة الئت

 . .. ............................................................................................................................. . عنا� فن�ة وتكنولوج�ة: 
 إدار�ة: عنا� 

................................................................................................................................ . 
 مال�ة: عنا� 

................................................................................................................................ . 
 عنا� أخرى: 

.................................................................................... ............................................. 
ي 

ف الموجود �ف ي السوق  المبادرةج. اإلبداع والتم�ي
 كلمة)   200ال ي��د عن ( (ك�ف تم تحد�د االحت�اج �ف

............................................................................................................................. .... 
 كلمة)  200(ال ي��د عن  د. أثر المبادرة عل�ك وع� مجتمعك

............................................................................................................................. .... 

   كلمة)  300(ال ي��د عن  ه. عنا� استدامة المبادرة
................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ... . 

ا�ات الالزمة والممكنة لتنف�ذ   المهارات الق�اد�ةو. صف   ؟المبادرةوما �ي ال�ش
ها ع� تنف�ذ  ي �متل�ها ف��ق العمل ومدى تأث�ي  كلمة)    400ال ي��د عن ( المبادرةير�ب ادراج المهارات اليت

ي تمتل�ها كفرد أ
 كرئ�س مجموعة و المهارات الق�اد�ة الئت

............................................................................................................................. ... 
ي تنف�ذ وانجاح المبادرة

هم)و (سواء أفراد المجموعة أ أسماء ف��ق العمل الذي س�ساعد �ف  غ�ي
ي �مت االسم # ات األساس�ة اليت ي تنف�ذ المبادرة  ل�ها  المهارات والخ�ب

 دورە/ا �ف

1    
2    

3    
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ا�ات الالزمة لتنف�ذ المبادرة  ان وجدت ال�ش
............................................................................................................................. ... 

 كلمة)  500(ال ي��د عن  ي. الجائزة
 
ي حال كانت تكلفة  •

 ؟ األخرى المبادرةمصار�ف   وتغط�ة سيتم استكمال  ك�ف  ،$10,000أ��� من  تنف�ذ المبادرة �ف
............................................................................................................................. .... 

ي رأ�ك �جب أن تحصل/ي ع� الجائزة؟  •
 لماذا �ف

............................................................................................................................. .... 

 
 

 مرفقات إلثراء الطلب  .1
ي حال لم تتوفر يتم استثناء الطلب)  •

 مرفقات اجبار�ة (�ف
 المتقدم/ين. األفراد و صورة عن اله��ة الشخص�ة للفرد أ •
ة الذات�ة للمتقدم/ين للجائزة.  •  الس�ي
والموازنة بفرعيها الموازنة التفص�ل�ة والخطة المال�ة مع العلم أن الموازنة ال �جب أن  SWOT Analysisخطة العمل و  موذج تعبئة ن •

ي  10,000تقل أـو ت��د عن 
استكمال  تصور ك�ف سيتم  مقدم/ة  الطلبحال كانت موازنة المبادرة أع� �جب أن �كون لدى $ و�ف

 .  وتغط�ة مصار�ف المبادرة
 

•   :  توقيع التعهد الذي �ش�ي إ� التا�ي
  5000عدم حصول المبادرة ع� جوائز مال�ة ع� نفس المبادرة تتجاوز الـ .$ 
  التط��ر. و أ التنف�ذ المبادرة المقدمة ق�د 
 كاء �جب تعدادهم مع ارفاق صور عن ه��اتهم. و مقدم الطلب ه  صاحب المبادرة، و�ذا كان هناك �ش

ف مجموعة �جب التوقيع ع� رسالة تف��ض لرئ�س المجموعة. (ملحق رقم  • ي حال كان المتقدمني
 .ج)-1�ف

 نموذج التعهد والتف��ض 
 

 مرفقات أخرى إلثراء الطلب
 . بجودة عال�ة ). (ان وجد)Logoشعار المبادرة ( •
 . (بجودة عال�ة)المجموعةو صورة جماع�ة لف��ق العمل أو أمقد�ي الجائزة و صور شخص�ة لمقدم ا 5 •
ون�ة تدعم هذە  •  . المبادرة( إن وجد)ملفات وف�ديوهات وروابط ال��ت
 دراسة الجدوى االقتصاد�ة و/أو االجتماع�ة و/أو دراسة مسح االحت�اج إن وجدت.  •
وع (مثً�: عقد استئجار، اتفاق�ة استخدام مكان....).  •  توف�ي األوراق القانون�ة المتعلقة بأ�شطة تنف�ذ الم�ش

 
 
 

ور�ا بالتنسيق مع المؤسسة إلنجاح عمل�ة التقي�م.    أّ�ح للتعاون بالق�ام بما تراە �ف
 

 انتهت األسئلة 

https://www.taawon.org/sites/default/files/detailed_budget_and_financial_plan-youth_award_2022.xlsx
https://www.taawon.org/sites/default/files/mk_youth_award_2022_-pledge_authorization_0.docx
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 مع تمن�اتنا ل�م بالتوفيق
 ............................................................................................................ 

 

 أ-1مرفق رقم 

 

 
 
 

ي   تعهد شخ�ي 
 خاص باألفراد   ملزم وقانوئف

 2022للشباب  "التعاون "جائزة 
ي ال��ادي 

ي للشباب الفلسطيئف
 جائزة من�ي ال�الوئت
 أفضل.... نبدع "  " لغدٍ 

 
..........................................مــــــــــــــــــــن . ........................................ صــــــــــــــــــــاحب ه��ـــــــــــــــــــة رقم. أتعهـــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــا 

ي تقدمت بها للمنافسة  .................. . مبادرةسكان............... محافظة............. المنطقة...............، بأن  اليت
ي الشخص�ة وال يوجد �ي أي   2022ع� جائزة الشباب 

ي ال��ادي) �ي فكريت ي للشباب الفلسطييف
(جائزة من�ي ال�الويت

�ـك، ولــم تحصـل عــ�  التطــ��ر و أ التنف�ــذ ق�ـد المبــادرة ، وأن $.. 5000جـوائز مال�ــة عـ� نفــس المبـادرة تتجــاوز الــ �ش
ي نص عليها نظام الجائزة، وعل�ه أوقع. وغ�ي مأخوذة من جهة أخرى وأن وط اليت م بال�ش ف  ها تل�ت

 
 

 :.................................. االسم
 التوقيع:................................. 
 التار�ــــخ:................................. 
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ي   تعهد شخ�ي 
 خاص بالمجموعات   ملزم وقانوئف

 2022للشباب  "التعاون "جائزة 
ي ال��ادي 

ي للشباب الفلسطيئف
 جائزة من�ي ال�الوئت
 أفضل.... نبدع "  " لغدٍ 

 
....................... صــــــــــــــــــــــــــــــاحب ه��ــــــــــــــــــــــــــــــة . أتعهــــــــــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــــــا.........................................رئ�س مجموعــــــــــــــــــــــــــــــة

ســــــــــــكان............... محافظــــــــــــة............. المنطقــــــــــــة...............، بــــــــــــأن  .مــــــــــــن............................. ......... . رقم
ــادرة..........................  ــائزة الشـــباب  مبـ ــة عـــ� جـ ــدمنا بهـــا للمنافسـ ي تقـ ــيت ي للشـــباب  2022الـ

ــالويت ــ�ي ال�ـ ــائزة منـ (جـ
ي ال��ـــادي) �ي  ي تتكـــون مـــن مبـــادرةالفلســـطييف المـــذكور أســـماؤهم أدنـــاە وأنـــا األفـــراد  مجموعة(اســـم المجموعـــة) والـــيت

وغ�ي  التط��ر و أ التنف�ذ ق�د  المبادرة، وأن $5000جوائز مال�ة ع� نفس المبادرة تتجاوز الـ  لم تحصل ع�أمثلهم. 
ي نص عليها نظام الجائزة، وعل�ه أوقع  وط اليت م بال�ش ف  مأخوذة من جهة أخرى وأنها تل�ت

 
 أعضاء المجموعة:  وتوقيع أسماء

 ................ التوقيع:.................. . االسم: 
 

 :.................................. رئ�س المجموعة اسم
 التوقيع:................................. 
 التار�ــــخ:................................. 
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 2022للشباب  "التعاون "جائزة 
ي ال��ادي

ي للشباب الفلسطيئف
 جائزة من�ي ال�الوئت

 "" لغٍد أفضل.... نبدع 
 

ي  كتاب تف��ض
 (خاص بالمجموعات)  ملزم وقانوئف

 بتار�ــــخ........................................ الموافق يوم................................... انه 
 نحن الموقعون أدناە: 

 ..................................... . .............................................................حامل ه��ة رقم:  .1
 .................................... . ..................................حامل ه��ة رقم: ............................  .2
 .................................... . ..............................................................حامل ه��ة رقم:  .3

ف و�المساواة ع� جائزة   ي   (جائزة من�ي  2022للشباب  "لتعاونا"مجموعة من الشباب ال��ادي مجتمعني ي للشباب الفلسطييف
ال�الويت

 ال��ادي). 
 ....................دوالر . )$10,000ع� أن ال ي��د عن (  بق�مة  2022........................................ للعام مبادرةعن 

 ه��ة رقم.......................................................   ة/ ..................................... حامل. ة/نفوض الس�د 
كاء باستالم كامل ق�مة مبلغ الجائزة ومتابعة االجراءات الرسم�ة ي   "التعاون"مع   والمال�ة كمفوض عن جميع ال�ش

وتوقيع العقد معها �ف
 حال الفوز بالجائزة. 

 
ف بكامل ارادتنا ع� هذا التف��ض الخ�ي   كاء مجتمعني   وعل�ه نوقع نحن ال�ش

�ك االول  ي  اسم وتوقع ال�ش
�ك الثايف �ك الثالث  اسم وتوقع ال�ش  اسم وتوقع ال�ش

 ..................................  ..................................  .................................. 

 ..................................  ..................................  .................................. 
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 ) Mentor(  مستشار المبادرةب ةالمرحلة الثان�ة الخاص : ب�انات2ملحق رقم 
 
 
 

 
 

 2022للشباب  "التعاون "جائزة 
ي ال��اديجائزة 

ي للشباب الفلسطيئف
 من�ي ال�الوئت
 "أفضل.... نبدع  " لغدٍ 

 
  مرحلة التنافس النهائ�ةاستكمال ب�انات 

 ) Mentorالمستشار (
ف أ  المبادراتإن    تعتمد ع� متابعني

�
ي مجال المبادرة سواء كانوا أفراد أـ mentorمستشار�ن (و الناجحة عالم�ا

ة �ف مؤسسات  و ) ذوي خ�ب
ة لصاحب و �عملون �شكل تطو�ي لتقد�م المشورة المهن�ة أهيئات، و أ ي مجاالت تتعلق ب�دارة   المبادرةالخ�ب

 . المبادرة�ف
ي ستواجهه أثناء تنف�ذ  احول اتخاذ قرار   المبادرةإن هذا المستشار �قدم النص�حة لصاحب   ،  مبادرتهت صح�حة وحل المع�قات اليت

، التخط  ، التس��ق، البحوث، التدر�ب، تخط�ط األعمال.... ). و�شمل ذلك (االستشارات، التخط�ط الما�ي ي ات��ب  �ط االس�ت
 

  لمبادرتكم ) خاص  mentorمستشار (و منكم محاولة تحد�د متابع أو نرج  وعل�هالخاص.    ا مستشاره  مبادرة لذلك ارتأينا أن �كون ل�ل  
 أن وجود مستشار داعم لفكرتكم س

�
�كون مصدر قوة لنجاحها من جهة، ومن  مؤمن بفكرتكم و�أخذ ب�دكم للس�ي إ� نجاحها. علما

از وافتخار للمستشار لنجاح  ف  وتبنيها.  المبادرةجهة أخرى س�كون مصدر اع�ت
 

 اسم مقدم الطلب: 

 اسم المبادرة: 
 اسم المستشار/ المتابع: 

 
 :  الهاتف:  المؤهل العل�ي

 : ي
ويف �د االل��ت ي سيوفرها لمتابعة  ال�ب  مبادرتك: عدد الساعات الشه��ة اليت

 

 ) mentorمتابع المبادرة(و دور مستشار أو ما ه
............................................................................................................................. ...................................... 

 
: و أرج  ارفق التا�ي

 
امه بمتابعة المبادرة .1 ف  . رسالة من طرف المستشار تؤكد ال�ت
ة  .2    . الذات�ة للمستشار الس�ي

 
 نتمئف ل�م التوفيق 
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