
 

 
 FREE STEMاإلطار المرجعي للجان المراجعة اإلقليمية لصندوق 

 
 ؟FREE STEMما هو صندوق  

 

، أّي المرونة المالية والتمكين االقتصادي. Financial Resilience and Economic Empowermentلـ  FREEترمز كلمة 

، وذلك لتوفير الدعم والموارد التي تشتد الحاجة إليها للمنظمات 19-استجابةً لوباء كوفيد 2021عام  FREEتّمت التجربة األولى لصندوق 

تعزيز المرونة االقتصادية للفتيات والنساء. يتبنى هذا الصندوق التشاركي لتقديم المنح نهًجا شامالً بهدف التي يقودها الشباب والنساء 

رونة االقتصادية للفتيات تنطوي على أكثر من مجرد التعلم أو الكسب، إنّما أيًضا القدرة على استخدام للمرونة االقتصادية التي تدرك أن الم

 جنسين.الموارد االقتصادية والتحكم بها. تهدف هذه الحلول إلى توسيع مفهومنا عن المرونة االقتصادية لمعالجة التمييز وتعزيز العدالة بين ال

 

الذي يركز و ،FREE STEMلتصميم صندوق  FREEساس والنهج القوي لعملنا على صندوق على األ Women Winيبني صندوق 

( والهندسة Technology( والتكنولوجيا )Scienceبشكل خاص على تضييق الفجوة بين الجنسين في مجاالت العلوم )

(Engineering( والرياضيات )Mathematics)( ؛STEM وعلى غرار صندوق .)FREE نماذج الحوكمة المشتركة ، سنستخدم

واآلليات التشاركية لتصميم صندوق مالئم خصيًصا لالحتياجات والفجوات داخل قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

(STEM)مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كقاعدته األساسية. سيستثمر  من ، والذي يركز على خبرات وأصوات

ً وغير  يفي المشاريع التي تعط FREE STEMصندوق   ثنائيي الجنساألولوية إلمكانية وصول الفتيات والنساء والمتحولين جنسيا

 فرص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.ل

 

مع التركيز على الجنوب العالمي. على وجه الخصوص،  2023و 2022 يّ المجاني دعوة لتقديم الطلبات في عام STEMسيصدر صندوق 

 من أجل: ثنائيي الجنسسيهدف إلى دعم الفتيات والشابات والمتحولين جنسياً وغير  FREE STEMفإّن من المتصور أن صندوق 

 تمكين الشباب المهمش من الوصول إلى الفرص في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ ●

 في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ ثنائيي الجنسهارات الفتيات والنساء والمتحولين جنسياً وغير تعزيز م ●

ً وغير  ● في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لعرض  ثنائيي الجنسإنشاء منصة للفتيات والنساء والمتحولين جنسيا

 مساهماتهم وتأثيرهم؛

لمتابعة وظائف في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة  ثنائيي الجنسالفتيات والنساء والمتحولين جنسياً وغير إلهام المزيد من  ●

 والرياضيات.

ً وغير  ● وصانعي التغيير في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  ثنائيي الجنسإنشاء نماذج يحتذى بها من النساء والمتحولين جنسيا

 والهندسة والرياضيات؛

ً وغير دعم ا ● لتدريبهم على فرص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ثنائيي الجنسلفتيات والنساء والمتحولين جنسيا

(STEM)؛ 

 ثنائيي الجنسزيادة الوصول إلى وظائف مستدامة ومهن تستمر مدى الحياة، مما يسمح للفتيات والنساء والمتحولين جنسياً وغير  ●

 القتصاد؛لهم ومجتمعاتلبتعظيم مساهماتهم 

وتعبيرهم عن آرائهم وتأثيرهم في صنع القرار في مجتمعاتهم  ثنائيي الجنستوسيع تمثيل الفتيات والنساء والمتحولين جنسياً وغير  ●

 أو أماكن عملهم.

 

 FREE STEMحوكمة صندوق 

 

 نظراء، وذلك بالتعاون الوثيق مع اللجنة االستشارية وأربع لجان FREE STEMفي تصميم وإطالق صندوق  Women Winستشارك 

 إقليمية: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق األوسط.

 

، والذين يسعون جاهدين لتحقيق ةالمناطق األربع من ثنائيي الجنسإقليمية من النساء والمتحولين جنسياً وغير  نظراءستتألف كل لجنة  

ر المساواة بين الجنسين ولديهم فهم للعوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يعتبر دو

ً وغير اإلقليمية حاسًما في توفير السياق المحلي للعديد من التجارب الفريدة والجماعية للفتيات وال النظراءلجان  نساء والمتحولين جنسيا



 

اإلقليمية دوراً أساسياً أثناء عملية  النظراء. ستلعب لجان FREE STEMالذين هم المستفيدون المستهدفون من قبل صندوق  ثنائيي الجنس

 منها من منطقتهم. رشيح المختارينوت وتقييمهاتقديم المنح، حيث سيتم تكليفها بمسؤولية مراجعة الطلبات 

 

 

 

 نبحث:عّمن 

 

 عاماً( 18)الحد األدنى للسن هو  ثنائيي الجنسالنساء والمتحولين جنسياً واألشخاص غير  ●

 من هم باألصل من إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية والشرق األوسط والمحيط الهادئ ●

 يجيدون اللغة اإلنجليزية أو العربية أو اإلسبانيةمن  ●

من لديهم إمكانية الوصول المنتظم لإلنترنت والبريد اإللكتروني، والقدرة على االنضمام إلى االجتماعات عن بُعد )عن طريق   ●

 أو أي منصة أخرى(. Zoomبرنامج 

 الملتزمون بالمبادئ النسوية للقوة واتخاذ القرار بشكل جماعيّ  ●

والمجموعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو المساواة بين يفّضل وجود خبرة سابقة في المنظمات والبرامج  ●

 الجنسين فيها.

راكات حالذين يقومون بتنظيم أو برمجة ال ثنائيي الجنسمن لديهم صالت بالفتيات أو النساء أو المتحولين جنسياً أو األشخاص غير  ●

 في سياقك أو مجتمعك

 اآلخرين والتعلم منهم في جميع أنحاء العالم أثناء هذه العملية من لديهم اهتمام بالتعاون مع ●

 من لديهم قدرات ممتازة في التعامل والتواصل مع اآلخرين ●

 

 

 المسؤوليات وااللتزام بالوقت:

 

 ما يلي: النظراءيشمل النطاق المحدد لعمل لجنة 

 والتوصية بقائمة مختصرة من الطلبات إلى اللجنة االستشارية. وتقييمهاالمشاركة في مراجعة الطلبات  - تقديم المنح ●

المساهمة في جدول أعمال التعلم، بما في ذلك تحديد الموضوعات والمواضيع الجتماعات الحاصلين على المنح  - التعلم ●

 )االفتراضية( وأحداث التعلم األخرى؛

 وعي.دعم االتصال والتواصل وتبادل المعلومات وزيادة ال - التواصل ●

 

لضمان شفافية قرارات تقديم المنح وتوافقها مع إستراتيجية  Women Winو FREEسيعمل األعضاء مع اللجنة االستشارية لصندوق 

  الصندوق.

 

 ، بما في ذلك:2023وحتى نهاية فبراير  2022ساعة تبدأ من نوفمبر  75 ●

o حضور الدورات التدريبية لصندوق FREE (2-4 )ساعات 

o  ساعة( 65الطلبات المخصصة )حوالي  وتقييممراجعة  

 2022ساعة في ديسمبر  25ما يقارب  ▪

 2023ساعة في يناير  40ما يقارب  ▪

o  ساعات( 6-4) تقييمهاحضور الجلسات لمناقشة واختيار أفضل التطبيقات التي تم  

o ( .1حضور جلسة تعلم للتفّكر في تجربتهم كأعضاء لجنة )ساعة 

 

 التعويض

 يورو مقابل مشاركته في لجنة النظراء اإلقليمية. 1125سيحصل كل عضو لجنة، كفرد، على مرتب قدره  



 

 

في جميع أنحاء المنطقة،  ناشطات نسويات أخريات لحقوق المرأة التواصل معكنؤمن أيًضا أن هناك فوائد أخرى للمشاركة كعضو لجنة، 

 المنح التشاركية.إضافةً للفرصة المتاحة لمعرفة المزيد عن تقديم 

 

 هل أنت مهتم بالفرصة لتشكيل قرارات التمويل؟
 

 .( من أكتوبر9) الثامنقبل  امأل نموذج الطلب هنا
 

 freefund@womenwin.orgإلى  إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى إرسال بريد إلكتروني

https://www.getfeedback.com/r/ddvMKm3O
mailto:freefund@womenwin.org

