
 

 5  جوائز للشباب النسوي

 منح بقیمة   $5000 دوالر

 
وضع للجنة الحكومیة غیر المنظمات لمنتدى النسوي الشباب جوائز عن لإلعالن وسعداء سعیدات                نحن

(NGO CSW65) 65 المرأة 
 

 تقديم:

للجنة الحكومیة غیر المنظمة یسر ،(WOMEN HAVE WINGS) أجنحة" لدیها "النساء مع              بتعاون
خمسة قیمتها منح خمس تقدم أن (CSW/NY YLYPS) الشباب والمهنیون الشابة القیادات المرأة               وضع
بین المساواة لتعزیز فكرة أو مشروع لدیهم الذین الشباب والمهنیین الشابة القیادات لفائدة دوالر                آالف
وضع للجنة الحكومیة غیر للمنظمة االفتراضیة المنصة على المشاریع عرض سیتم منطقتهم. في               الجنسین
المنتدى خالل 2021 آذار/مارس 26 في الفائزین أسماء عن NGO). وسیعلن CSW 65) 65               المرأة
المرأة وضع بلجنة (NGO CSW 65) 65 المرأة وضع للجنة الحكومیة غیر للمنظمات               االفتراضي
شرق بتوقیت اللیل منتصف في ،2021 مارس 1 هو الطلبات لتقدیم النهائي الموعد المتحدة. لألمم                 التابعة

ylyps@ngocsw.org  : أمریكا إلى البرید اإللكتروني اآلتي  
 

 الجوائز:

ناشطات عمل تطویر على تعمل لمنظمات أو شباب یقودها لمنظمات دوالر 5000 بقیمة منح                خمس
أعمارهم/هن تتراوح من بین (من الشابة القیادات من أفراد على الضوء تسلیط الممكن شابات. ومن                نسویات

 بین 18 سنة إلى 40 سنة وقت تقدیم التقریر)، غیر أن المنح البد أن تذهب إلى المنظمات.
 

 شروط الترشیح:
 

وستعطى مسجلة. مالیة راعیة جهة لدیها أو بلدها في قانونیا مسجلة تكون أن المترشحة المنظمات                 على
ترشیحات تقبل ال الجنوب) . (دول األرضیة الكرة من الجنوبي النصف في یعیشون الذین للشباب                األولویة

 المنظمات التي یوجد مقرها بالوالیات المتحدة. ویجب أن یتناول الترشیح أحد المواضیع التالیة.
 
 

 المواضیع المقترحة في المشروع :
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 . الترافع والمناصرة- ما هو مستقبل الترافع من أجل المساواة بین الجنسین؟1
 

 أ. ویمكن یشمل هذا الموضوع مشاریع حول المساواة بین الجنسین، والمرأة في مجال السیاسة
 وصنع القرار، والقیادة، والحكامة، والتنمیة وغیر ذلك من حمالت ترافعیة، تخطیط وتنفیذ الدورات

 التدریبیة في مجال المناصرة، فضال عن  تطویر ونشر أدوات الترافع.
 

 المشاریع األساسیة ـ المشاریع التي تعمل على تعزیز المساواة بین الجنسین على مستوى2.
 القاعدة الشعبیة وتتطلب رأسمال أولي.

 أ. یتعلق األمر بأي مشروع یهدف إلى تعزیز المساواة بین الجنسین في المجتمع، والعمل،
 والسیاسة، واألعمال التجاریة، وحقوق اإلنسان، والفن، والریاضة، وما إلى ذلك. وُتقبل المقترحات

 المتعلقة بالمشاریع الجدیدة والقائمة على حد السواء، إذا ما تبین بوضوح كیف ستستخدم المنحة
 لتنفیذ فكرة أو زیادة أثر المشروع القائم.

  
 التكنولوجیا والفنون - بناء منصات للقضایا المتعلقة بالنوع االجتماعي (قضایا الجندر) لرفع3.

 أصوات الشباب على المستویات الوطنیة والدولیة .

الویب مواقع مثل مشاریع، وإطالق اإلنترنت شبكة على المنصات تطویر ذلك یشمل أن ویمكن                أ.
الذي الفني التعبیر أو اإلنترنت عبر والترافع المناصرة أشكال من وغیرها والتطبیقات              والمدونات

 یزید من  رفع أصوات الشباب ومنظوراتهم بشأن القضایا الجندریة.
 

 یرجى التأكد من تضمین ما یلي في الملخص المكتوب:
 1) تفاصیل المشروع:

 أ. عنوان المشروع

  ب. وصف المشروع (500-1000 كلمة)

 - ما هو هدف المشروع؟
 - كیف تنوي تحقیق ذلك وماهي الجدولة الزمنیة للتخطیط والتنفیذ؟

 - من هي الفئة المستفیدة؟
 - ما هي المؤسسات الشریكة، إن وجدت؟

 - كیف یمكنك قیاس أثر المشروع؟
  -  توصیف لمیزانیة المشروع - تطویر / اقتناء مواد المشروع

 ج. فیدیو قصیر لشرح وعرض مشروعك **اختیاري (1-3 دقائق).

 

 2) البیانات الشخصیة
 

 أ.  االسم القانوني الكامل
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 ب. تاریخ المیالد
 ج. بلد المواطنة، بلد اإلقامة والعنوان البریدي

 د. البرید اإللكتروني ورقم الهاتف
  هـ. الهیئة الُمنتسب إلیها أو المؤسسة المالیة الراعیة

 و. السیرة الذاتیة
 

 إرشادات التقديم:
  اكتب/ي ملخصًا لمشروعك في 500 إلى 1000 كلمة. ویمكن أن یكون ذلك بأي من إحدى اللغات الرسمیة
 لألمم المتحدة. یحدد الموعد النهائي لتقدیم الطلبات في 1 آذار/مارس 2021، منتصف اللیل بتوقیت شرق

.ylyps@ngocsw.org أمریكا . یُبعث/ي الملخص بالبرید اإللكتروني إلى 
 

  مسطرة وإجراءات التقديم:
 

 سیتم تأكید استالم الطلبات عبر البرید اإللكتروني؛●
 سوف یتم إخطار الفائزین الخمس بالبرید اإللكتروني في السادس والعشرین من مارس/آذار 2021●
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