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ستمارة التقد�ما  

ي �عملن ع� النهوض بأجندة 
 تك��م النساء األف��ق�ات االستثنائ�ات الالئئ

ي "�ي تقف من أجل السالم". 
وئف ي أف��ق�ا لل�تاب اإلل��ت

 المرأة والسالم واألمن �ف

ي إ�
وئف �د اإلل��ت  أرسل هذا النموذج بال�ب

 unoau-genderunit@un.org  ي موعد أقصاە
 2021سبتم�ب  30�ف

 
ا: 

�
 -إذا كنت ترشح نفسك ، فاترك القسم "أ" فارغ

 "قسم "أ
 

 معلومات المرشح
 االسم بالكامل 

 البرید اإللكتروني  

  رقم الھاتف 

 "قسم "ب
 

 معلومات المرشح
 االسم بال�امل 

 الجنس�ة (عند الم�الد والحال�ة) 

 (تار�ــــخ الم�الد (يوم / شهر / سنة 

 قطاع 

ي  
 المنظمة والمس� الوظ��ف

ي  
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

 رقم الهاتف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 100الخلف�ة الشخص�ة (بحد أق� 
 كلمة)

 اذكر الخلف�ة التعل�م�ة والمهنة

 
 

 صورة المرشحة
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 "القسم "ج
ي ب�انك المكتوب: 

 إذا كنت ترشح نفسك ، فقدم ثالثة مراجع �مكنها التأ�د من المساهمات واإلنجازات �ف
 1مرجع  

 االسم بال�امل 

ي  
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

  رقم الهاتف 

 قطاع 

ي  
 المنظمة والمس� الوظ��ف

  2مرجع  

 االسم بال�امل 

ي  عنوان 
وئف �د اإلل��ت ال�ب  

  رقم الهاتف 

 قطاع 

ي  
 المنظمة والمس� الوظ��ف

  3مرجع   

 االسم بال�امل 

ي  
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

  رقم الهاتف 

 قطاع 

ي  
 المنظمة والمس� الوظ��ف

 
أ��� من اخت�ار واحد حدد مجاالت نظام حما�ة األجور ذات الصلة ب�نجاز (إنجازات) المرشح. �مكنك اخت�ار  -القسم "د"   

 
 

ي صنع القرار المتعلق بالسالم واألمن أو �سه�ل مشاركة النساء األخ��ات  □
ي عمل�ات السالم و / أو �ف

المشاركة بنشاط �ف
ي مثل هذە العمل�ات ؛

 �ف

اعات  □ ف ي منع ال�ف
ي �ف

ي و / أو نحو تع��ز الو�ي الجنسائف
ي منع العنف الجن�ي والجنسائف

ة �ف واإلنذار قدم مساهمات كب�ي
 المبكر ؛

ي سالمة النساء والفت�ات ، والصحة البدن�ة والعقل�ة ، واألمن االقتصادي ، □
 تحسن كب�ي �ف

 والرفاە العام و / أو حقوق النساء والفت�ات وضمانات الحما�ة القانون�ة لهن.  □

ي هذە الجهود ؛ □
ي �ف

ي جهود اإلغاثة واإلنعاش و�دماج المنظور الجنسائف
 �ف

�
 لعبت دورا� هاما

و�ــــج الفعال لقض�ة تتعلق بأجندة المرأة والسالم واألمن ؛ □ ي ال�ت
اك اآلخ��ن �ف  إ�ش

ام والعاطفة لقضيتها وقادت بالقدوة ؛ □ ف ي واالل�ت
 ت�فت كعامل للتغي�ي ، وأظهرت التفائف

ي واإلقل��ي و / أو  □ ي تع��ز السالم واألمن ع� المستوى المجتم�ي والوطىف
القاري.  لعبت أي دور مهم آخر �ف
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ي إف��ق�ا                                
ي أعمال السالم واألمن �ف

 القسم "هـ" ب�ان مكتوب حول المساهمة �ف

ي الصفحة   1000الحد األق� (
ي أي من مجاالت المرأة والسالم و األمن �ف

كلمة كحد أق�) اذكر بوض�ح المساهمات �ف
. �جب أن �ش�ي الب�ان بوض�ح إ� مىت وأين تم تقد�م المساهمة وما هو التأث�ي 3  


