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2013ططلب منحة  ااستماررةة  
 

: معلوماتت أأساسيیةاالقسم ااألوولل  
ااسم االمجموعة : .1  

االعنواانن: .2  

االبلد: .3  

: Skypeاالهھاتف/االهھاتف االجواالل /سكايیب .4  

االفاكس (إإنن ووجد): .5  

االموقع اااللكترووني ( إإنن ووجد): .6  

 

بيیاناتت شخصيین ااالتصالل :من فضلك ٬، ااذذكريي   

ااالسم : ااالسم:         

:تارريیخ االميیالدد تارريیخ االميیالدد:             

االنوعع:       االنوعع:  

االدوورر/االمسئوليیاتت ددااخل االمجموعة:    االدوورر/االمسئوليیاتت ددااخل االمجموعة :  

االبريید اااللكترووني لشخص ااالتصالل: االبريید اااللكترووني لشخص ااالتصالل:      
.خاللهھ من ططلبكم بخصوصص االمرااسالتت جميیع ستتم حيیث اااللكترووني االبريید صحة من االتأكد االرجاء  

 

سكايیب شخص ااالتصالل:تليیفونن وو    ووسكايیب شخص ااالتصالل:تليیفونن   

  

 

قترحح االمنحةاالقسم االثاني: م  
  اا.فريیدمنحة  محتوىى االمقترحح الستخداامم االطلب ووبذةة مختصرةة حولل االمجموعة صاحبة نكتابة  يیرجى في هھھھذاا االقسم 

 االمستوفيیةاالمجموعاتت  وومن االمتوقع أأنن تشارركك في عمليیة ااالختيیارر. هھھھامم جداا شرططأأنن هھھھذاا االقسم  : االرجاء مالحظةملحوظظة

ّ االمعلوماتت االمتوفرةة هھھھناد على في ااالختيیارر االنهھائي االمعتمِ  االشرووطط لجميیع يیجب أأال  .. ررااعي أأنن يیكونن االمقترحح قصيیرااّ ووووااضحا

-300 يیتعدىى هھھھذاا االجزء من نموذذجج ططلب االمنحة أأكثر من . كلمة 500   

ددعم عامم؟ تمويیل لمشرووعع أأمم    ططلب االمنحة من أأجل: هھھھل    

.ددووالرر اامريیكي _____________؟ فريیدااما هھھھي قيیمة االمنحة االمطلوبة من   
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وويیجب أأنن تتضمن االنبذةة االمختصرةة عن مقترحح االمنحة على إإجابة ااألسئلة ااآلتيیة:  

1- مجموعتك؟ ررسالةما هھھھي    

2- ااألساسيیة للمجموعة؟ ااألهھھھدااففما هھھھي    

3- ( في حالل  االقيیامم بهھأأوو تنوىى االمجموعة ما هھھھو نطاقق عمل مجموعتك؟ االرجاء ااططالعنا على أأووجهھ االعمل االذيي قامت بهھ  

كانت حديیثة االتأسيیس) على االمستوىى االمحلي وواالوططني ووااإلقليیمي  وولماذذاا؟  

4- في حالل حصولهھا على االمنحة. : االرجاء ووصف ااألنشطة ااألساسيیة االتي ستنفذهھھھا االمجموعةااألنشطة ااألساسيیة   

5-  نخدمتهھوو ناالوصولل إإليیهھ مجموعتكن تحاوولل وواالشاباتت االالتي من هھھھم االشبابب ؟لعملمن تنوىى مجموعتكن ااع م  

: االرجاء االتحديید وواالتفصيیل قدرر ااإلمكانن.مالحظة ؟نوواالتأثيیر  فيیهھ  

6- : مالحظة. االمنحة ( سنة ووااحدةة )خاللل مدةة تطبيیقهھا  أأهھھھداافف أأنشطتكن االمقترححاالرجاء تفصيیل : االرئيیسيیة ااألهھھھداافف 

.ااألساسيیة مهھمتكنق يیاالهھدفف يیجب أأنن يیكونن محددد ووقابل للقيیاسس وويیجب أأنن يیتحقق االهھدفف لتحق  

7- –أأوو االمخاططر االتي تتعرضونن لهھا  نما هھھھي االتحديیاتت االتي توااجهھهھا مجموعتك  ووكيیف تنوىى االمجموعة موااجهھة تلك  

االتحديیاتت؟   

 

معلوماتت االمجموعةاالقسم االثالث :   
تم تأسيیس مجموعتكن؟ وولماذذاا؟متي  .1  

(إإنن ووجد أأيي ااررتباطط)؟ مجموعتكنكيیف ترتبط مفاهھھھيیم االنسويیة بأنشطة  .2  

-أأ .3   ما هھھھو عددد ااألعضاء في االمجموعة ددوونن االثالثيین من االعمر؟  

-بب ما هھھھو عددد أأعضاء االمجموعة من االنساء االشاباتت وومن مغايیريي االنوعع االشبابب؟   

. ااططلعيینا علي عمليیة ااتخاذذ االقراارر من فضلكِ  .4  

1- كيیف يیتم ااتخاذذ االقرااررااتت في مجموعتك؟   

2- سنة) في مجلس  30ابب وواالشاباتت ( ددوونن بهھھھل هھھھناكك مجلس إإددااررةة أأوو مجلس مستشارريین ؟ ما هھھھو عددد االش  

ااإلددااررةة؟  

؟   ___أأوو مغايیريي االنوعع ___ أأوو ذذكورر    ___ما هھھھو عددد أأعضاء االمجموعة  االذيین يیعرفواا أأنفسهھم على أأنهھم إإناثث .5  

-أأ .6 تمويیالً من قبل؟هھھھل تلقت مجموعتكن     

2- إإذذاا كانت ااإلجابة بنعم ٬، االرجاء ذذكر ااسماء االمموليین.    

-أأ .7 )؟2014ما هھھھو إإجمالي ميیزاانيیة االمجموعة في االسنة االقاددمة (    

2- ), إإنن أأمكن.2012االرجاء ذذكر إإجمالي ميیزاانيیة االمجموعة في االسنة االماضيیة (   

3- إإنن أأمكن.), 2013االرجاء ذذكر إإجمالي ميیزاانيیة االمجموعة في االسنة االحاليیة (   

  هھھھل تقدمت مجموعتكن بطلب منح من مموليین آآخريین؟ .8

.لتلقي االردد من االمموليینإإذذاا كانت ااإلجابة بنعم٬، االرجاء ذذكر ااسماء االمموليین ووقيیمة االمنحة االمطلوبة وواالتارريیخ االمتوقع    
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أأمم ال  نعم هھھھل االمجموعة مشهھرةة قانونيیا؟  .9  

حسابب بنكي يیمكنهھ  يیتوفربطلب االمنحة٬، لكن يیجب أأنن  باستطاعتكن االتقدممإإذذاا كانن االردد بال٬، االرجاء مالحظة أأنهھ 

ااستقبالل االتمويیالتت االدووليیة.  

من فضلك٬، ااذذكريي شخص كمرجع من خاررجج مجموعتك وويیمكن أأنن نتصل بهھ /هھھھا ليیعلمنا عن عملكن. من فضلك  .10

ااذذكريي بيیاناتهھ /هھھھا متضمنة ااالسم وواالبريید اااللكترووني ووأأررقامم االهھوااتف ووأأيي معلوماتت ااتصالل أأخريي (بما فيیهھا كيیفيیة 

عة).تعرفهھ /هھھھا على االمجمو  

 

:معلوماتت إإضافيیة  
٬، إإال هھھھذهه االمعلوماتت لن تستخدمم في عمليیة ااتخاذذ االقرااررسوفف تساعدنا  ااألسئلة ااآلتيیة على فهھم مجموعتكن بشكل أأفضل. 

أأنهھا ستساعدنا في ددعم عملكن إإذذاا حصلتن على االمنحة.  

معلوماتت يیمكن لهھا ااظظهھارر هھھھل تريیدوونن إإضافة هھھھل هھھھناكك معلوماتت أأخرىى حولل عمل مجموعتكن توددوونن إإضافتهھا؟  .1

مجموعتكن؟ل االتجربة االفريیدةة   

تلك  ووتوثيیقما هھھھي االتغيیرااتت االتي تتوقعن حدووثهھا نتيیجة أأنشطتكن؟ ووكيیف يیمكنكن قيیاسس االمتوقع وواالتقيیيیم:  ااألثر .2

االتغيیرااتت حيین حدووثهھا؟ ووماهھھھي االتغيیرااتت االتي تأملن حدووثهھا ددااخل مجموعتكن؟  

لجعل عملكن أأكثر فعاليیة في تحقيیق أأهھھھداافكن؟ فريیداايیمكن أأنن تقدمهھ ادديي االذيي : ما هھھھو االدعم غيیر االمددعم االمستفديیاتت .3  

ما ررأأيیكن في ااستماررةة االتقدمم بطلب منحة؟ هھھھل هھھھناكك ما يیمكن لنا تعديیلهھ في االمرةة االقاددمة؟ررأأيیكم يیهھمنا:  .4  

 

كيیفيیة تسليیم ااالستماررةة:  
٬، فريیداا. إإذذاا كنِت تظنيین أأنن مجموعتِك يینطبق عليیهھا شرووطط منحة 2013 ماررسس 26ااالثنيین االموعد االنهھائي للتقديیم هھھھو 

تصل إإليینا في موعٍد ااالستماررةة. جميیع االطلباتت يیجب أأنن  االسابق ذذكرهھھھا في هھھھذههيیمكنِك تقديیم االطلب عن ططريیق إإجابة ااألسئلة 

. EST االشرقي توقيیتحسب االمساءااّ  5 أأقصاهه  

على االعنواانن االتالي: االفاكس أأوو االبريیدأأوو يیمكنكن ااررسالل االطلب عن ططريیق   

FRIDA | The Young Feminist Fund 

c/o The Association for Women’s Rights in Development  

215 Spadina Avenue., Suite 150, Toronto, ON  

M5T 2C7 Canada  

Tel: +416.594.3773 

Fax: +416. 594. 0330  

علي تقديیم ااالستماررةة  ااإلجابة علي جميیع ااألسئلة إإنن اامكن. وونحن نشجعكِ بتأني وو لب االمنحةططمالحظة: االرجاء قرااءةة  ااستماررةة 

.ستتلقى جميیع االمتقدماتت خطابب لتأكيید ااستالمم ططلبهھناالكتروونيیا.   

info@youngfeministfund.orgاالرجاء مرااسلتنا على االبريید اااللكترووني:  ٬،للمزيید من االمعلوماتت  
 


