
 
 

 

  

 

  

استخدام وسائط التواصل ووسائل االعالم 

ل اكثر فعالية وامناً في تعزيز حقوق كبش

 االنسان

 منح صغيرة

2018 



 

يعلن منتدى االعالميات العراقيات عن فتح باب التقديم للتنافس على فرصة الحصول على منحة صغيرة بقيمة 

االعالم الرسمية وغير الرسمية والصحفيات والناشطات، علىى ا  $(، للمنظمات النسوية ووسائل $8000_ 4000)

 تكو  االنشطة ضمن:

 المالي لدعماعلی  لللحصو لةهلمؤا ألنشطةا عانوأ 

 لتاليةا لفئاتا تحت رجتند لتيا لألنشطة دراالموو لوقتا ليالتمو مرفق غطيسي

 اإلعالمية. األمية ومحو على ريبلتداـ 1

 لتعليم متستخد أو المهمشة لفئاتوا والفتيات لنساءا حقوق زإلعالم تعزا لوسائط أدوات اثستحد. ا2

 و الفتيات. لنساءا

 إلعالم.ا بوسائط صلة تاذ تامعد ءا. شر3 

 لقائما لعنفا لمواجهة ووغيرها، أ االنترنيت على التعبير لحرية دعما لمناصرةا وأ للتوعية حمالت تنظيم .4

 ؛أةلمرا ضد التكنلوجيا على

 عمل بيئة تحسين على لتركيزا مع ٬إلعالما وسائط في خالقيةأ نةوومد كلسلوا عدالقو نةومد ضعو عمد . 5

 لقضايا الجنسين. إلعالميةا لتغطيةا نوعية زيتعز وأ أةلمرا

 نشاءإ جلأ من إلنسا ا قحقو عن لمدافعينا تاقدر تنميةواإلعالم  لوسائط الرقمية التصاالتا تأمين . 6

 اإلنترنت. شبكة على منةآ تصالا تاقنو

 . الدعم القانوني للصحفيات والمدافعات7

 المعايير 

      تكو  ستراتيجيةفكرة المشروع المقترح يجب أ   ▪

 مستدامةيجب ا   ▪

 يجب ا  تدعمها مدافعات وصحفيات واالفضلية للمشاريع المقدمة من منظمتين او اكثر. ▪

 االعالم.يجب ا  تقود المشروع نساء يستخدمن وسائط  ▪

 كيفية التقديم:

 iwjfmedia@gmail.com الرجاء ارسال االستمارة الى البريد االلكتروني التالي:  ▪

  .2018 /1/5الثالثاء  يوم آخر موعد الرسال مقترحات المشاريع هو ▪

mailto:iwjfmedia@gmail.com


 

 تصميم مشروع ىمثال عل

 العناصر  المبادئ التوجيهية 

 المشروع اسم 

 هدف المشروع 

 التغيير  ةنظري 

 الوقت الزمني للمشروع  

 لفئات المستهدفةا  

 

     ألنشطة المقترحة لتطبيق المشروعا 

 

 مؤشرات نجاح المشروع

 نقاط القوة التي يتمتع بها فريق العمل  

 لتنفيذ المشروع بشكل جيد

التحديات التي يمكن ان يواجهها  

 المشروع

 
 االشخاص المنظمين وادوارهم اسماء

 
 لميزانية المخصصة للمشروعا

 

 حسب األنشطة ةميزاني ىمثال عل تكلفة الشهر االول تكلفة الشهر الثاني المجموع

 االتصال مع الجهات الحكومية  0 0 0

تنسيق عالقات واتصاالت 

 مع الجهات المختصة

 االتصال مع الفنانين للتنسيق حول المعرض 0 0 0

 ترتيب االجتماعات الالزمة 0 0 0

 مجموع هذا القسم 0 0 0

     

 دفع ايجار المكا  0 0 0

 اعداد لوجستيات المعرض
 ترتيب وتنظيم المكا   0 0 0

     توفير المواد الالزمة للفنانين 0 0 0

 وجبات خفيقه تامين 0 0 0

 مجموع هذا القسم 0 0 0

 

 المجموع النهائي 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 


