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2014إإعالنن لتقديیم االطلباتت   
 

هھھھو صندووقق االتمويیل االوحيید االذيي تقوددهه شاباتت وويیهھتم حصريیا بدعم  صندووقق تمويیل االنسويیاتت االشاباتت | فريیداا
صندووقق تمويیل تم تأسيیس االعمل االناشطي االنسويي االعالمي من أأجل تقدمم حركاتت االعداالة ااالجتماعيیة وومطالبهھا. 

في مغايیريي االنوعع االشبابب وواحة مصاددرر ووفرصص جديیدةة لدعم االنساء االشاباتت من أأجل إإت فريیداا: االنسويیاتت االشاباتت
االشاباتت هھھھو أأساسس لدعم ووتطويیر ووتجديید االحركاتت االنسائيیة  االنسويیاتت وونحن مؤمناتت بأنن ددعم أأررجاء االعالم.

: صندووقق تمويیل االنسويیاتت االشاباتتحتى ااآلنن٬، أأكمل  وواالمنظماتت االمعنيیة بقضايیا االنساء في االحاضر وواالمستقبل.
) ددوولة 28) مجموعة مختلفة من (32حيیث قدمم االدعم إإلى ( 2013وو 2012ددووررتيین لتقديیم االمنح في عامي  فريیداا

) ددووالرر أأمريیكي في هھھھيیئة منح مباشرةة.196,000 (حولل االعالم باجمالي  
 

جديیدةة  مباددررةة نسويیة 18ددعم . ووذذلك من أأجل فريیداامن منح  االثالثةطلباتت للدووررةة االااآلنن عن فتح بابب تقديیم  وونعلن
تحت عمر االثالثيین.مغايیريي االنوعع االشبابب  وونساء شاباتت تقوددهھھھا   

 
4201 يیوليیو 28: طلباتتاالميیعادد االنهھائي لتقديیم اال  

 
؟بطلب منحةمن يیستطيیع أأنن يیتقدمم   

سنة)  30نوعع االشبابب ( تحت االمغايیرااتت رسميیة االتي تقوددهھھھا نساء أأوو االغيیر للمجموعاتت االرسميیة وويیمكن  •
:باآلتي ووعليیهھم اااللتزاامم  

o من منظورر نسويياالدفاعع عن حقوقق  االنساء االتعزيیز وو.  
o االدووليووااإلقليیمي ىى االمحلي وواالوططني وواالمستو ىمغايیرااتت االنوعع االشبابب علاالنساء وو تتااوتحسيین حيی.  

.االتنظيیم االتضامني وواالعمل االجماعي وو بناء االحركة •  
 كونن في مناططقيیجب أأنن ت االمتقدمة بطلب االتجمعاتتاالرسميیة وواالشبكاتت وو غيیراالمجموعاتت االرسميیة وو •

ووووسط  ٬،وواامريیكا االالتيینيیة وواالكارريیبي ٬،وواالشرقق ااألووسط ٬،ووااسيیا وواالباسيیفيیك ٬،االعالمي ( اافريیقيیا االجنوبب
ووددوولل االقوقازز ووووسط ااسيیا) ٬،ووباررووجنوبب ووشرقق ااوو  

-2010االمجموعاتت قد تم تأسيیسهھا خاللل االخمس سنوااتت االماضيیة ( بيین عامي  •  2014(  
 

ةة إإلى ااألفراادد في االحركاتت االنسائيیة أأوو االحركاتت ااالجتماعيیة ااألخرىى االتي لإلشاررنسويیة"  كلمة "فريیداا ووتستخدمم 
 ووألننتهھدفف إإلى تحقيیق االسالمة, وواالمساووااةة٬، وواالعدلل٬، وواالحقوقق٬، وواالكراامة للنساء وواالبناتت وواالمجموعاتت االمهھمشة. 

لى االتصديي في جميیع االمجتمعاتت٬، فإنن االنسويیاتت االشاباتت عاززماتت عااألبويیة  نتيیجة ووجودد االسلطةاالتميیيیز يیحدثث 
نقرّ  ة. وونحن  اال االعد لحقوقق ووغيیابب  لمساووااةة٬، وواانتهھاكك اا دمم اا لنسويیة وونسعى إإلى بوجودد أأشكالل متعدددةة ل ووتغيیيیر أأسبابب ع

قيیما نسويیة في كل أأووجهھ عملهھا. ووتتضمن تلك االقيیم:  فريیدااتتبنى  ووإإتاحة االفرصص للتعبيیر عن تلك االقيیم في عملنا. 
-االال هھھھيیراارركيیة (االال نعرّ  وواالتنوعع. وواالمشارركة٬،على االعمل االجمعي٬،  االتركيیزووترااتبيیة)٬،   االناشطاتتفف االنشطاء وووو

بالمساووااةة على أأساسس االنوعع ااالجتماعي  / معنيیاتتمن ططيیف االنوعع ااالجتماعي معنيیيیناالنسويیاتت االشاباتت بأنهھن أأفراادد 
تحت  تت على االعمل االناشطي بقيیاددةة نشطاء ووناشطاتت نسويیافريیداا ووحقوقق االنساء عن ططريیق أأددووااتت نسويیة. ووتركز 

عمر االثالثيین.  
 

:  لمجموعاتت ااآلتيیةااألوولويیة ل ىوو تعط  
يیصعب لهھا االحصولل االتجمعاتت االتي وو ٬،االشبكاتتوو ٬،االقاعديیة وواالمجموعاتت ٬،االمجموعاتت االصغيیرةة االناشئة •

تمويیل من كبارر االمانحيین. ىعل  
.قبل لم يیتم ددعمهھا من  ناشئة أأوو قضايیا على قضايیا االتجمعاتت االتي تعمل االمجموعاتت وواالشبكاتت وو •  
االرعايیة .االكافي من ااالهھھھتمامم ووقدرر االاالتجمعاتت االموجوددةة في أأماكن نائيیة ال تنالل االمجموعاتت وواالشبكاتت وو •  
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ساء االشاباتت وو تعمل مع االنأأ /االتجمعاتت االتي تتنوعع عضويیتهھا وو مكونة مناالمجموعاتت وواالشبكاتت وو •
ااألقليیاتت وو ٬،وواالالجئاتت االالجئيینتي : آلاا محصورراا على وو ليیس ىعل يیتضمنذذلك االمهھشماتت ااجتماعيیا وو

 ٬،مزددووجي االجنسوو ٬،االمثليیاتتوو ٬،في االحضراالفقيیرااتت وو ٬،وواالنساء االريیفيیاتت ٬،ووااالثنيیة االقوميیةوو االعرقيیة
االنساء ذذووااتت وو ٬،االعامالتت بالجنسوو ٬،االمتعايیشاتت مع مرضض نقص االمناعة ( اااليیدزز)وو ٬،مغايیريي االنوععوو

.االنزااعاتت مناططق االنزااعاتت االمسلحة وومناططق ما بعداالنساء في وو ٬،ااإلعاقة  
لتعزيیز االعمل االناشطي ( مثل االفنونن٬، االمجموعاتت االتي تستخدمم ااسترااتيیجيیاتت مبتكرةة وومبدعة  •

وواالموسيیقى٬، وواالثقافة٬، وواالشعر ووووسائل االتوااصل ااالجتماعي).   
 

تدعمهھا فريیداا ؟ االتي ال ووااألنشطة هھھھي االجهھاتت ام  
وواالجنس أأوواالديین أأسس االعمر ى أأساتسامح مع ااآلخريین علعدمم االتظهھر االمجموعاتت وو االمنظماتت االتي •

االتوجهھ االجنسي .ووأأوواالطبقة أأووااإلعاقة أأووااالثنيیة أأوواالعرقق أأ  
 30 تتعدىى أأفراادد أأعماررهھھھم يیديیرهھھھا مغايیريي االجنس االشاباتت وو لكناالنساء وو معاالمجموعاتت االتي تعمل  •

منح لبراامج االشبابب في االمؤسساتت ووإإنما تدعم االمجموعاتت االتي تقوددهھھھا شاباتت.فريیداا  ووال تقدممسنة.  
حث لنيیل االدكتوررااهه أأوو أأيي بحث أأخر).االب(االتدرربب أأوو االمنح االدررااسيیة أأوو مصارريیف االدررااسة  •  
يیتهھم االمجموعاتت  • تعدىى ميیزاان يیث ت ااً ( ح يیر ً كب مويیال قى ت ددووالرر اامريیكي). 25,000االتي تتل  
االطلباتت االمقدمة من أأفراادد أأووجهھاتت حكوميیة أأوومنظماتت سيیاسيیة ااووجماعاتت دديینيیة. •  
االتعليیم  ٬،ددهھھھا في تقديیم خدماتت مباشرةة (على سبيیل االمثالل: محو ااألميیةاالمجموعاتت االتي تنحصر جهھو •

.٬، االتدرريیب االمهھني٬، االرعايیة االصحيیة ووغيیرهھھھا من ااألنشطة)االرسمي  
االمجموعاتت االتي تركز على ااألنشطة االدررةة للربح. •  
• االلممججممووععااتت االلممووججووددةة ففيي االلددوولل االلصصننااععييةة ممثثلل: ااسستترراالليياا٬، ووااللننممسساا٬، ووببللججييككاا٬،  

ووككنندداا٬، ٬، ووااللددننمماارركك٬، ووااسستتووننيياا٬، ووففننللنندداا٬، ووففررننسساا٬، ووااللممااننيياا٬، ووااللييوونناانن٬، ووااييسسللنندداا٬، 
ووااييررللنندداا٬،  ووااييططاالليياا٬، وواالليياابباانن٬، ووللككسسممببووررجج٬، ووننييوو ززييللنندداا٬، ووههووللنندداا٬، ووااللننررووييجج٬، ٬، 
ييدد٬، ووسسووييسسرراا٬، ووااللممممللككةة االلممتتححددةة٬، ووااللووللااييااتت ووككووررييااتت االلججننووببييةة٬، ووااسسببااننيياا٬، ووااللسسوو

االلممتتححددةة.  
 

مبلغ االمنحة وو مدتهھا   
أأوو لدعم مشارريیع بعيینهھا  /وو عاممكمنح ددعم منح االتستخدمم اامريیكي٬، وو ررددووال 4000تقدمم فريیداا منح تصل قيیمتهھا إإلي 

  شهھراا وو يیمكن االتجديید. 12لمدةة 
 

تهھاوعاتت االمختلفة على على أأهھھھميیة االدعم االعامم ووتشجع االمجم فريیداامالحظة: تشددد  لحاج قاً   .ترتيیب أأوولويیاتهھا ططب
لتعيیيین موظظفيین أأووللمصارريیف ااإلدداارريیة أأوو  فريیداايیمكن لبعض االمجموعاتت ااستخداامم منح  ٬،على سبيیل االمثاللف

تأسيیس بنيیة تحتيیة أأوو من أأجل مصارريیف متعلقة للمصارريیف االمؤسسيیة بيینما تستخدمم مجموعاتت أأخرىى االمنح  ل
بالمشرووعاتت.  

 
لقراارراا من عمليیة ااالختيیارر ... كوني جزء ! ووبيیدككِ اا  

تمكيین في سبيیل اامداادد ذذلك كعمليیة  ىى. وو نرررفي عمليیة ااتخاذذ االقراا ةاالشاب االمجموعاتت االنسويیةدمج ب فريیداا تلتزمم
نن يیصوتن عليیهھن أأ فريیدااشرووطط  يیستوفيیناالمرشحاتت االالتي وو بالوسائل االالززمة للمسائلة وواالشفافيیة.االمشارركاتت 

في . )للمقترحح االخاصص بهھات يیتصواالااالختيیاررااتت ( ال يیمكن للمجموعاتت أأنن  ىيیعلقن علقترحاتت ووالختيیارر أأفضل االم
فاعع وواالتصويیت٬، سنطلب من االمجموعاتت أأ ً من أأجل االد ما مهھ قوقق االنساء االشاباتت في تعزيیز حنن ترااعي ما ترااهه 

.ستفيیدااتت من االمنحااختيیارر االم تحسب االنتائج وويیتمسوفف ٬، االتصويیت من ااالنتهھاء بعدالم. ووفي االعإإقليیمهھن وو  
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كيیف تداارر عمليیة إإددااررةة االمنح ؟  
 

 
 

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

فريیداا  اء على ااتصالل ددوورريي مع فريیق عملعلى االمجموعاتت االمستفيیدةة االبق. ىى متعلقة بكيیفيیة توززيیع االمنحةأأخر
عمليیة االتقريیر بعد االمواافقة علي ووستتوفر معلوماتت أأكثرعن  مشارركة مستجدااتت تطورر سيیر االعمل. ووسيیطلب منهھم

االمقترحح.   
 

معلوماتت هھھھامة يیجب أأنن تتذكريیهھا :  
 ٬،كذلك. وو كِ ليیتي تحددد اانطباقق االشرووطط عقبل ااستكمالل ااالستماررةة من فضلك ااقرأأيي االقوااعد ااالسترشادديیة اال •

علي  فريیدااعلي موقع  Frequently Asked Questions (FAQs) ااألسئلة ااألكثر شيیوعا مرااجعةيیمكنك 
(باللغة ااالنجليیزيیة)  program/faqs/-ngfeministfund.org/grantshttp://youاالراابط االتالي :   

تت أأوو مغايیريي االنوعع االشبابب مباشرةة ووعن ططريیق ووسائل االشابااالنساء كل االمقترحاتت يیجب أأنن تخدمم  •
يیجب أأنن تتناوولل موضوعاتت أأساسيیة وو .مستداامة وومرااعيیة للنوعع ااالجتماعيوومالئمة للظرووفف االمحليیة 

  لحقوقق االنساء .
حاليیا٬، االرجاء ززيیاررةة موقعنا:  فريیداا أأكثر على االمجموعاتت االتي تدعمهھا للتعرفف  •

partners/-program/grantee-http://youngfeministfund.org/grants  
. للتقدمم بطلب منحة ووررسميیةةة مشهھر اتتتكونن مجموع على االمجموعاتت االمتقدمة أأننال يیجب  •  
تقديیم •  ِ االلغاتت االتاليیة : ااالنجليیزيیة أأوو االفرنسيیة أأوو ااالسبانيیة أأوو االرووسيیة أأوو االعربيیة. باحدىى االطلب عليیك  
. 4201 يیوليیو 28يیتم ااستقبالل االطلباتت االمقدمة حتى موعد أأقصاهه  •  
.ااثناء ددووررةة تقديیم االطلباتتمن كل مجموعة ووااحد فقط  يیمكن تقديیم ططلب •  
في  نعلن االفائزيین بالمنح عن ططريیق االبريید اااللكترووني سوفف االنجاحح في حصولل على منحة٬،  في حالل •

ووسيیتم توززيیع االمنح في شهھر سبتمبر. .2014 سبتمبر  
 

كيیف تتقدميین بطلب االمنحة :  
تقبل االطلباتت االكتروونيیا! ووننصح بقرااءةة ااالستماررةة جيیداا قبل ااررسالهھا  فريیدااوومن أأجل تسهھيیل عمليیة االتقديیم٬،  
كتروونيیا. ووذذلك من أأجل تحضيیر ااإلجاباتت االمطلوبة قبل ااررسالل ااالستماررةة.اال  

 
إإذذاا ككننتت تتععتتققدد ممججممووععتتكك ييححقق للهه االلتتققددمم للللححصصوولل ععللىى ممننححةة ممنن ففررييدداا٬، ييررججىى االلررججووعع إإللىى 

االلووثثاائئقق االلممططللووببةة أأددننااهه:   
 

ااسستتككمماالل االلططللبب ععللىى االلااننتتررننتت:   
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http://youngfeministfund.org/apply-online/  
 

للبب إإللىى أأوو إإررسساالل االلطط  
info@youngfeministfund.org  

 
أأوو إإررسساالل االلتتططببييقق االلخخااصص ببكك ععنن ططررييقق االلببررييدد / االلففااككسس إإللىى:  

 
FRIDA c/o The Association for Women’s Rights in Development  
215 Spadina Avenue., Suite 150, Toronto, ON  
M5T 2C7 Canada  
Fax: +416. 594. 0330  

 
ماتت خطابب تأكيید ااستالمم ططلبهھن.ستتلقى جميیع االمتقد  
info@youngfeministfund.org :٬، ررااسليللمزيید من االمعلوماتت  

  


