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2013إإعالنن لتقديیم االطلباتت   
 

يیل ووتقويیة مشارركة موهھھھي مباددررةة تقوددهھھھا نسويیاتت شاباتت من أأجل حشد االمواارردد ووت صندووقق تمويیل االنسويیاتت االشاباتت | فريیداا
من أأجل إإتاحة مصاددرر  فريیداا: صندووقق تمويیل االنسويیاتت االشاباتتتم تأسيیس . االعالملنسويیاتت االشاباتت في أأررجاء قيیاددةة االناشطاتت ااوو

االشاباتت هھھھو  النسويیاتتٮ. وونحن مؤمناتت بأنن ددعمفي أأررجاء االعالممغايیريي االنوعع االشبابب ووووفرصص جديیدةة لدعم االنساء االشاباتت 
في عامم  هھا سوومنذ تأسيی االحاضر وواالمستقبل. أأساسس لدعم ووتطويیر ووتجديید االحركاتت االنسائيیة وواالمنظماتت االمعنيیة بقضايیا االنساء في

قامت   ٬،)FCAM) ووصندووقق تمويیل االنساء في اامريیكا االوسطى (AWIDبدعٍم من منظمة حقوقق االنساء في االتنميیة (وو ٬،2011
 4,000منحة ( بقيیمة  16 ووتكريیساامريیكي  ررددووال 270,000 ما يیقربب من جمعب فريیداا | صندووقق تمويیل االنسويیاتت االشاباتت

٬، وواافريیقيیا٬، ووااسيیا وواالشرقق ااألووسط ٬،مباددررةة تقوددهھھھا شاباتت في اامريیكا االالتيینيیة وواالكارريیبي 16اامريیكي لكل منحة) ألكثر من  ررددووال
٬، ووووسط ااسيیا.ووشرقق ااووررووبا ٬،االباسيیفيیكووددوولل   

 
نساء مباددررةة نسويیة جديیدةة تقوددهھھھا  16ددعم . ووذذلك من أأجل فريیدااطلباتت للدووررةة االثانيیة من منح االااآلنن عن فتح بابب تقديیم  وونعلن

تحت عمر االثالثيین.مغايیريي االنوعع االشبابب  ووشاباتت   
 

"االنسويیة". فنحن نؤمن بأنن االمنظورر االنسويي يیشمل ااألفراادد االمعنيیيین وواالمعنيیاتت بالحركاتت منظوررااً ررحباً نحو مفهھومم  فريیدااووتتبنى 
وواالكراامة  ٬،وواالحقوقق ٬،وواالعداالة ٬،وواالمساووااةة ٬،إإلى تحقيیق االسالمةاالنسائيیة باإلضافة إإلى االحركاتت ااالجتماعيیة االتي تدعو ووتسعى 

لجميیع االنساء وواالبناتت ووغيیرهھھھن من االفئاتت االمهھمشة. وواانطالقا من قناعتنا بأنن االتميیيیز ااألكبر يیقع في  ظظل أأنظمة االسلطة ااألبويیة 
 ٬،ااألسبابب االجذرريیة ووررااء عدمم االمساووااةةفنحن نرىى أأنن االنسويیاتت االشاباتت عاقدااتت االعزمم على تحديي ووتغيیيیر  ٬،في جميیع االمجتمعاتت
للتعبيیر عن تلك االمباددىىء تاحة االفرصص تنوعع أأططيیافف االنسويیة وونعمل على إإووغيیابب االعداالة. وونحن ندرركك  ٬،وواانتهھاكك االحقوقق

 ٬،وواالجماعيیة ٬،االالهھھھرميیة مباددىىء االنسويیة في كل أأووجهھ أأنشطتهھا. ووتتضمن تلك االمباددىىء: فريیداااالمتنوعة من خاللل عملنا. ووتعتمد 
بأنهھن أأفراادد من مختلف االهھويیاتت االجندرريیة وومعنيیاتت باتباعع أأساليیب االدمج. وونعّرفف االنسويیاتت االشاباتت وو ٬،وواالتنوعع ٬،وواالمشارركة

العمل االناشطي االذيي تقوددهه االنسويیاتت االالتي تقع ااعماررهھھھن ب فريیدااووتعنى  نسويیة لتحقيیق االمساووااةة على أأساسس االنوعع ووحقوقق االنساء.
عاما.  30وو 18بيین   

 
)  EST(حسب االتوقيیت االشرقي  مساء . االساعة االخامسة2013ماررسس  26ااالثنيین : االنهھائي لتقديیم االطلباتت االميیعادد  

 
؟بطلب منحةمن يیستطيیع أأنن يیتقدمم   

:باآلتي ووعليیهھم اااللتزااممسنة)  30نوعع االشبابب ( تحت االمغايیرااتت رسميیة االتي تقوددهھھھا نساء أأوو االغيیر للمجموعاتت االرسميیة وويیمكن   
.من منظورر نسويياالدفاعع عن حقوقق  االنساء االتعزيیز وو •  
  .االدووليووااإلقليیمي ىى االمحلي وواالوططني وواالمستو ىمغايیرااتت االنوعع االشبابب علتحسيین حيیاةة االنساء وو •
.االتنظيیم االتضامني وواالعمل االجماعي وو بناء االحركة •  
االعالمي (  االجنوبب يیجب أأنن تكونن في مناططق االمتقدمة بطلب االتجمعاتتاالرسميیة وواالشبكاتت وو غيیراالمجموعاتت االرسميیة وو •

ووددوولل  ٬،ووباررووووسط ووجنوبب ووشرقق ااوو ٬،وواامريیكا االالتيینيیة وواالكارريیبي ٬،وواالشرقق ااألووسط ٬،ووااسيیا وواالباسيیفيیك ٬،اافريیقيیا
االقوقازز ووووسط ااسيیا)  

-2009االمجموعاتت قد تم تأسيیسهھا خاللل االخمس سنوااتت االماضيیة ( بيین عامي  •  2013(  
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:  لمجموعاتت ااآلتيیةااألوولويیة ل ىوو تعط  
تمويیل  ىيیصعب لهھا االحصولل علاالتجمعاتت االتي وو ٬،االشبكاتتوو ٬،االقاعديیة وواالمجموعاتت ٬،االمجموعاتت االصغيیرةة االناشئة •

من كبارر االمانحيین.  
تمويیل ضئيیل. ناشئة أأوو قضايیا غالبا ما تحصل على على قضايیا االتجمعاتت االتي تعمل االمجموعاتت وواالشبكاتت وو •  
االرعايیة .االكافي من ااالهھھھتمامم ووقدرر االاالتجمعاتت االموجوددةة في أأماكن نائيیة ال تنالل االمجموعاتت وواالشبكاتت وو •  
ساء االشاباتت االمهھشماتت ااجتماعيیا وو تعمل مع االنأأ /االتجمعاتت االتي تتنوعع عضويیتهھا وو مكونة مناالمجموعاتت وواالشبكاتت وو •

وواالنساء  ٬،ووااالثنيیة االقوميیةوو االعرقيیةااألقليیاتت وو ٬،وواالالجئاتت االالجئيینتي : آلاا محصورراا على وو ليیس ىعل يیتضمنذذلك وو
االمتعايیشاتت مع مرضض نقص وو ٬،مغايیريي االنوععوو ٬،مزددووجي االجنسوو ٬،االمثليیاتتوو ٬،في االحضراالفقيیرااتت وو ٬،االريیفيیاتت

مناططق االنزااعاتت االمسلحة وومناططق ما بعد االنساء في وو ٬،االنساء ذذووااتت ااإلعاقةوو ٬،االعامالتت بالجنسوو ٬،االمناعة ( اااليیدزز)
.االنزااعاتت  

 
تدعمهھا فريیداا ؟ االتي ال ووااألنشطة هھھھي االجهھاتت ام  

ووااالثنيیة أأوواالعرقق أأوواالجنس أأوواالديین أأى أأساسس االعمر تسامح مع ااآلخريین علعدمم االتظهھر االمجموعاتت وو االمنظماتت االتي •
االتوجهھ االجنسي .ووأأوواالطبقة أأووااإلعاقة أأ  
سنة. 30 تتعدىى أأفراادد أأعماررهھھھم يیديیرهھھھا مغايیريي االجنس االشاباتت وو لكناالنساء وو معاالمجموعاتت االتي تعمل  •  
حث لنيیل االدكتوررااهه أأوو أأيي بحث أأخر).االب(االتدرربب أأوو االمنح االدررااسيیة أأوو مصارريیف االدررااسة  •  
ددووالرر اامريیكي). 25,000االتي تتلقى تمويیالً حكوميیا كبيیرااً ( حيیث تتعدىى ميیزاانيیتهھم االمجموعاتت  •  
ااووجماعاتت دديینيیة.االطلباتت االمقدمة من أأفراادد أأووجهھاتت حكوميیة أأوومنظماتت سيیاسيیة  •  
٬، االتدرريیب االتعليیم االرسمي ٬،االمجموعاتت االتي تنحصر جهھوددهھھھا في تقديیم خدماتت مباشرةة (على سبيیل االمثالل: محو ااألميیة •

.االمهھني٬، االرعايیة االصحيیة ووغيیرهھھھا من ااألنشطة)  
.االشمالل االعالمياالمجموعاتت االموجوددةة في مناططق  •  

 
 

مبلغ االمنحة وو مدتهھا   
شهھراا وو يیمكن االتجديید. 12عامم لمدةة تستخدمم منح االدعم االاامريیكي٬، وو ررددووال 5000تقدمم فريیداا منح تصل قيیمتهھا إإلي   
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! االقرااررووبيیدكِك كوني جزءاا من عمليیة ااالختيیارر ...   

ذذلك كعمليیة ااتخاذذ قراارر  ىى. وو نرررتت االشاباتت في عمليیة ااتخاذذ االقراااالنسويیا فريیداا٬، تدمج ن االتزاامنا ببناء االحركة االنسويیةكجزء م
ااالختيیاررااتت ( ال  ىيیعلقن علالختيیارر أأفضل االمقترحاتت وونن يیصوتن عليیهھن أأ فريیدااشرووطط  يیستوفيیناالمرشحاتت االالتي ووجماعيیة. 

نن ترااعي ما ترااهه مهھماً من أأجل في االتصويیت٬، سنطلب من االمجموعاتت أأ. )للمقترحح االخاصص بهھات يیتصوااليیمكن للمجموعاتت أأنن 
ااختيیارر  تحسب االنتائج وويیتمسوفف ٬، االتصويیت من ااالنتهھاء بعدالم. ووفي االعقوقق االنساء االشاباتت في إإقليیمهھن ووتعزيیز حاالدفاعع وو

.االمستفيیدااتت من االمنح  
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كيیف تداارر عمليیة إإددااررةة االمنح ؟  
 

 
 

: االفائزةة بالمنحاالتوقعاتت من االمجموعاتت   
ىى متعلقة إإجرااءااتت أأخرشرووطط وووو االتقريیراالمحاسبة وو  االتي تحددد كيیفيیةاالمنحة٬، ووااتفاقيیة  ىعل االتوقيیعاالمستفيیدااتت  على جميیع

مشارركة  ووسيیطلب منهھمفريیداا  على االمجموعاتت االمستفيیدةة االبقاء على ااتصالل ددوورريي مع فريیق عمل. بكيیفيیة توززيیع االمنحة
عمليیة االتقريیر بعد االمواافقة علي االمقترحح. ووستتوفر معلوماتت أأكثرعن  مستجدااتت تطورر سيیر االعمل.  

 
معلوماتت هھھھامة يیجب أأنن تتذكريیهھا :  

يیمكنك  ٬،كذلك. وو كِ تي تحددد اانطباقق االشرووطط عليیقبل ااستكمالل ااالستماررةة من فضلك ااقرأأيي االقوااعد ااالسترشادديیة اال •
http://youngfeministfund.org/grants-علي االراابط االتالي :  فريیدااااألسئلة ااألكثر شيیوعا علي موقع  مرااجعة

program/faqs/  
ل مالئمة للظرووفف تت أأوو مغايیريي االنوعع االشبابب مباشرةة ووعن ططريیق ووسائاالشابااالنساء كل االمقترحاتت يیجب أأنن تخدمم  •

يیجب أأنن تتناوولل موضوعاتت أأساسيیة لحقوقق االنساء .وو .مستداامة وومرااعيیة للنوعع ااالجتماعيوواالمحليیة   
ووررسميیة. مشهھرةة  اتتتكونن مجموع على االمجموعاتت االمتقدمة أأننال يیجب  •  
االلغاتت االتاليیة : ااالنجليیزيیة أأوو االفرنسيیة أأوو ااالسبانيیة أأوو االرووسيیة أأوو االعربيیة. باحدىى االطلب عليیِك تقديیم •  
(حسب االتوقيیت  مساء . االساعة االخامسة2013ماررسس  26ااالثنيین يیتم ااستقبالل االطلباتت االمقدمة حتى موعد أأقصاهه  •

).  ESTاالشرقي   
.ااثناء ددووررةة تقديیم االطلباتتمن كل مجموعة ووااحد فقط  يیمكن تقديیم ططلب •  
.2013يیتم توززيیع االمنح في يیوليیو  سوفف •  

 
كيیف تتقدميین بطلب االمنحة :  

 :االرجاء ززيیاررةة االراابط االتالي للوصولل إإلى ااستماررةة ططلب االمنحة  ٬،قدتت أأنن معايیيیر االمنحة تنطبق عليیكإإذذاا ااعت
  http://www.surveygizmo.com/s3/1158124/63566b9f29f0  

وويیمكنِك تسليیم االطلب عن ططريیق االبريید عن ططريیق ااررسالهھ إإلى عنواانن:  
FRIDA 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  

 
: من فضلِك ااقرأأيي ااستماررةة ططلب االمنحة بدقة أأووال ووحاوولي ااإلجابة على جميیع ااألسئلة.  ملحوظظة  
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ستتلقى جميیع االمتقدماتت خطابب تأكيید ااستالمم ططلبهھن.  
info@youngfeministfund.org :٬، ررااسليللمزيید من االمعلوماتت  

  


