
 

 

 (Nove Onlus)نوانلوس  

 برگزار میکند 

 جایزه زنان جسور در تجارت

 علت برگزاری

 International)یک سازمان غیرانتفاعی ایتالیایی است که توسط متخصصان توسعه بین المللی  (Nove Onlus)نوانلوس  

Development Professionals )   تاسیس شده است. مأموریت آن حمایت از افراد آسیب پذیر ، به ویژه زنان ، کودکان

فراهم آوردن طیف وسیعی از فرصت ها مانند آموزش از طریق  یک زندگی با عزت به آنها   و معلوالن در جهت فراهم سازی 

ی و ادغام اجتماعی برای افراد  اجتماعی برای شرکت های خالق ، کالس های سوادآموز-حرفه ای ، برنامه های اقتصادی

معلول از طریق فعالیت های ورزشی میباشد. این موسسه همچنان کمک رسانی در اوقات اضطراری مانند توزیع غذا در  

 جریان دوره قرنطینیه را نیز شامل میشود.

و به    وزارت اقتصاد  رراجستر شده ددر افغانستان به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی       (Nove Onlus)نوانلوس

 بدینوسو فعالیت دارد.   ۲۰۱۲از سال   شورا های محلی و بزرگان  (MOWA)همکاری وزارت امور زنان 

 PINKتحت نام  در زمینه کارآفرینی زنان در افغانستان منجر به ایجاد پروژه  (    Nove Onlus  نوانلوس)  رویکرد نوآورانه

Shuttle    .شدPink Shuttle    بوده که هدف آن  اولین سرویس حمل و نقل توسط رانندگان زن فقط برای مسافران زن

 .میباشد آنها در جامعهاستقالل و رهایی  در جهت اخذتقویت استقالل اقتصادی و اجتماعی زنان 

Pink Shuttle  ، موفق   های نمونهیکی از اولین شرکت حمل و نقل خصوصی که توسط زنان در افغانستان اداره می شود

. هنوز هم تعداد زیادی از زنان افغان برای راه اندازی مشاغل شخصی خود تالش در افغانستان میباشداز کارآفرینی زنان  

 )قید گیرانه(   مشاغل تحت مالکیت زنان به دلیل کمبود منابع مالی ، شبکه و نگرش محافظه کارانه  . اما با آن هممی کنند

همه    ، به شدت مختل می شود.  میگردد  نقش اقتصادی زنان را در جامعه آنهاضعیف  باعث تکه  موجود در جامعه  عمومی  

چشم انداز قبالً تلخ را برای میلیون ها زن کارآفرین که آرزوی خودکفایی دارند ،  دلیل دیگری که  ،    ویروس کرونا  گیری

افغانستان ، حتی در استان های استراتژیک و دوستانه تجارت افغانستان مانند بلخ که با   آزاد  تشدید کرده است. به گفته رادیو

آسیای میانه همسایه است ، مقامات و رهبران بازرگانی می گویند بیماری همه گیر ویروس کرونا زنان افغانستان و مشاغل 

درصد مشاغل    ۱۰۰نایع بلخ "در چهار ماه گذشته ،  آنها را به لبه پرتگاه سوق می دهد. به گفته مدیرعامل اتاق تجارت و ص

 همچنان  متوقف شده و نیمی از این مشاغل در حال حاضر فعال نیستند."  ویروس کرونا  تحت مالکیت زنان به دلیل همه گیری  

 



 

 

مشاغل   به دلیل تأثیرات شدید همه گیری ویروس کرونا بر درآمد وبانک جهانی رشد اقتصادی در افغانستان  بنابر پیش بینی 

 خواهد گرفت.زیر خط فقر قرار مردم افغانستان یابد و اکثریت قریب مدر سال جاری به شدت کاهش 

 Nove Onlus  نوانلوس  رکود اقتصادی که کشور را تحت تأثیر قرار داده است ،  جهت مقابله بابه عنوان یک عکس العمل  

گام جدیدی برای تشویق زنان کارآفرین    کرده تاه اندازی  ( راDWBدر تجارت" )  جسوراولین جایزه خود را با عنوان "زنان  

 در کشور باشد. جسور

DWB؟ چیست 

 ماه   قرار است به مسابقه ای برای زنان کارآفرین است که   ( Daring Women in Businessزنان جسور در تجارت)

 د.کابل برگزار می شو  ه باغ زناندر )تاریخ دقیق بعدا با پنج کاندیدان نهایی انتخاب شده اعالن میگردد(  ۲۰۲۰ نوامبر

DWB   برای همه آن دسته از زنان پرشور افغان    یبه عنوان یک بستر شبکه ای و ایده های نوآورانه تجارتاست که    رویداد

افغانستان دارند ، خدمت می    و تجاری را در  که جرات فعالیت در زمینه کارآفرینی و حمایت از رشد فضای کسب و کار

 .کند

و خالق،    نکارآفریزنان   های  فعال  تجاربرنامه  یا  یشرکت  منصفه های  ایده    هم  خود  هیئت  برابر  در  را  خود  تجاری 

 . ارائه می دهندجهت اخذ بازخورد انتقادی  اقشار مختلف جامعهمشهور از متخصصان 

می شود. این   و برنده  ر اعطاالد  ۴۰۰۰شرکت یا ایده تجاری جایزه ای به مبلغ    (  ترین  )قابل تطبیق  ترین  عملیبهترین آیده و

 .نلوس و مقامات افغانستان استاجایزه همچنین شامل یک گواهینامه به امضای نوو

 

 معیار های الزم جهت اشتراک 

 این رویداد به طور خاص برای کسانی طراحی شده است که معیارهای زیر را دارند: 
( یا زنانی که ثبت و راجستر بوردن در ادارات محلی نکته مثبت حساب میگردد• زنانی که در افغانستان تجارت می کنند ) 

 ایده تجاری خود را قابل اجرا در افغانستان دارند. 

 . زنانی با تابعیت افغانستان یا زنانی که دارای اجازه کار در افغانستان هستند •

 

 



 

 

 مراحل رقابت 

  جمع آوری تمام برنامه های تجاری زنان نامزد اکتبر ؛    ۲۶اکتبر تا    ۱۲از  )نشر اعالنات(  : فراخوان برای نامزدی    ۱مرحله

 ؛  (SHORTLISTING)انتخاب کردن آغاز پروسه و 
تا به    noveonlus.orgDWB@ایمیل آدرس    زبان انگلیسی به به  برنامه های تجاری خود را  متقاضیان باید برای درخواست

 .ارسال کنند عصربه وقت کابل  ۱۱.۵۹اکتبر ساعت  ۲۶تاریخ 
 شود.باید به فراخوان نامزدی پیوست  3و بخش  2، بخش  1بخش 
 . ۲۰۲۰نوامبر ،  ۱۵در تاریخ   FBاز طریق ایمیل و بعد از بررسی نامزد نهایی  5اعالم  :۲مرحله

مشاغل یا ایده های تجاری خود را به پنل تخصصی بین المللی    با ارایه نمودنفقط نامزدهای نهایی انتخابی در مسابقه    توجه:

کابل زندگی نمی کنند ، از طریق اسکایپ یا زوم در این رویداد    . آن دسته از برگزیدگان نهایی که در شهراشتراک میکنند

 حضور خواهند داشت. 

 برنامه

 )تاریخ دقیق بعدا با پنج کاندید نهایی اعالن خواهد شد(  ۲۰۲۰نوامبر،  تاریخ 

 ، کابل ه )شهرارا( مکان: باغ زنان

                                                                                                          

 صبح  ۰۸:۳۰ اشتراک کننده ها  ورود به محل برگزاری و ثبت نام

 صبح  MowA / DowA ۰۹:۰۰سخنان آغازین از نماینده 

 صبح  ۰۹:۳۰ در مورد کارآفرینی زنان در افغانستان * Nove Onlusبحث و گفتگو به رهبری 

  صبح  ۱۰:۰۰ وقفه چای  

 صبح  ۱۰:۳۰ نامزد نهایی  5برنامه های 

 عصر  ۱۲:۳۰ مراسم اهدای جایزه

 عصر  ۰۱:۰۰ وقفه چاشت

 

mailto:DWB@noveonlus.org


 

 

گذاشتن تجربیات و  جهت به اشتراک    کننده گان  به عنوان بستری خالقانه برای اشتراک  بحث و گفتگوی    مسابقه  قبل از*  

الهام بخشیدن    هدف به    مشاغل تحت مالکیت زنان در افغانستان  های موجود در   در مورد چالشها و پتانسیلی ایشان  آموخته ها

. تجربه خواهد بود  یا تقویت مجدد مشاغل موجودو  به شرکت کنندگان و کمک به آنها در تولید ایده های متمایز تجاری  

 "Pink Shuttleنوانلوس  " و شرکای بین المللی  Nove Onlus   با نامزدها و هیئت متخصص بین المللی به اشتراک"

 گذاشته خواهد شد. 

 فلم ضبط خواهد شد. ودر این رویداد کنترل 

 هیئت متخصص 

را اهدا    DWBجایزه    همچنان    و  دهی در مورد برنامه های تجاری را دارند  رای  مسوولیت بررسی و  (  EPهیئت خبره )

به عنوان مثال فعاالن بخش    می کند. این هیئت متشکل از شخصیتهای برجسته ملی و بین المللی از اقشار مختلف جامعه 

چون اصالت ، نوآوری ، امکان   با در نظر گرفتن معیارهای خاص هیئت مذکورهاست.  ها ، فعاالن مدنی NGOتجارت ، 

را ارزیابی    کاندیدان این مسابقه   یا ایده های تجاری   تجارت های موجود و  ود(سنجی ، تأثیر اجتماعی ، نتایج )در صورت وج

 !اهدا میگردد ایده تجاری زن دارنده بهترین  توسط هیئت متخصص به جسورترین الری د  ۴۰۰۰جایزه  و در نهایتمی کند: 

 اسامی اعضای هیئت کارشناسی در مراحل بعدی اعالم خواهد شد.

 مزایا 

اشتراک   در  همه  تجارت  برانگیز  دنیای چالش  در  برای حرکت  بهتر  آمادگی  با  را  این رویداد  به طور تظمینی  ها  کننده 

به همه شرکت کنندگان فرصت بی نظیری   این مسابقه  افغانستان ترک خواهد کرد. به غیر از فرصت برنده شدن جایزه ،

یک   ، اشتراک در رهبران و مربیان باتجربه ودن با ، فرصت در تماس براه اندازی تجارت، برای ساخت شبکه و ارتباطات  

و یاد گیری استراتژی و راهکار های تجاری را ایجاد خواهد کرد. مزایایی زیر را اشتراک کننده ها در ختم  جامعه جهانی  

 مسابقه خواهد گرفت:

در یک محیط چالش برانگیز    باال که منجر به تغییر در تجارت  با استعداد و تجربهزنان    های ارتباطی باشبکه  گسترش    •  

 .می شوند

 . میشود ایشانبینش قدرتمندی که باعث ایجاد تغییر در تجارت شخصی  بدست آوردن •

 حمایت شغلی و شخصی بدست آوردن ارتباطات معتبر و جدید جهت• 

  برای پیشرفت سطح رهبری به مرحله های بعدی یک ذهنیت جدید ایجاد•

 جامعه  موجود در زنانو نغبه ترین با گذراندن یک روز کامل در حضور افسانه ترین اخذ انرژي مثبت  • 



 

 

 بخش اول: 

 تمام سواالت این بخش باید به انگلیسی جواب داده شود: 

 معلومات عمومی:

 شماره ثبت مشاغل و نام مرجعی که تجارت در آن ثبت شده است )در صورت وجود(  •

 نام تجاری )در صورت وجود( یا نام ایده تجاری •

 آدرس شغلی یا آدرس شخصی   •

 نام کامل شخصی که برای دریافت جایزه رقابت می کند  •

 کلمه( ۵۰۰بیوگرافی شخصی که برای دریافت جایزه رقابت می کند )  •

 شماره تلفن •

 آدرس ایمیل •

 عنوان شغل)وظیفه(  •

 کپی کارت شناسایی معتبر)تذکره(  •

 کپی مجوز کار )در صورت وجود(  •

 همچنین از شما خواسته می شود که شرایط و ضوابط ورود را بپذیرید  •

  



 

 

 ۲بخش 

 پاسخ دهید ۲.۱اگر مشاغل یا تجارت موجود را ارائه می دهید ، به طور کامل به بخش 

 به طور کامل پاسخ دهید  ۲.۲دارید به بخش اگر ایده تجاری 

 پاسخ ها باید به زبان انگلیسی باشد

 سواالت مخصوص برای تجارت:  ۲.۱

کلمه(. برنامه تجاری ۱۰۰۰. تجارت خود را از قبیل گردش مالی ساالنه و تعداد کارمندان خود را توصیف کنید )حداکثر 1

(Business Plan) باید شامل باشد 

 کلمه(. ۳۰۰محصوالت و خدمات خود بگویید )حداکثر. درباره 2

 کلمه(  ۵۰۰. چه درسهای کلیدی ای را از موفقیت بر مشکالت در کسب و کار و محل کارخود آموخته اید؟ )حداکثر 3

دستاوردهای مهم اخیر خود را توصیف کنید ، این می تواند شامل قراردادهای برنده شده ، نوآوری ها ، محصوالت و   .4

 کلمه( ؛   ۵۰۰)حداکثر  باشد ت توسعه یافته ، شناختی که دریافت کرده ایدخدما

 کلمه(.  ۳۰۰عوامل اصلی را که منجر به موفقیت در تجارت شما شده است توصیف کنید )حداکثر  -5

 کلمه(.  ۳۰۰. چالشهای پیش روی شما و تجارت خود را شرح دهید )حداکثر 6

 کلمه(. ۳۰۰)حداکثر  ساخته است الت و / یا خدمات شما منحصر به فردمحصو کدام مشخصاتی. به ما بگویید که 7

 کلمه(.  ۵۰۰شرح دهید که مشاغل شما چگونه به جامعه محلی کمک مثبت می کند )حداکثر  -8

 سواالت مخصوص برای ایده های تجاری  ۲.۲

 باید شامل باشد.  (Business Plan)کلمه( و برنامه تجاری  ۱۰۰۰. ایده تجارت خود را توصیف کنید )حداکثر 1

 کلمه(. ۳۰۰. در مورد محصوالت و خدماتی که می خواهید توسعه دهید به ما بگویید )حداکثر 2

. چه درسهای کلیدی ای را از موفقیت در عبور از مشکالت در محل کار آموخته اید که شما را به فکر تاسیس مشاغل  3

 کلمه(   500شخصی خود انداخت؟ )حداکثر 

. دستاوردهای مهم اخیر خود را شرح دهید ، این می تواند شامل قراردادهای برنده شده ، نوآوری ها ، محصوالت و  4

 کلمه(.   ۵۰۰که توسعه داده اید ، شناختی که دریافت کرده اید )حداکثر خدماتی باشد 

 کلمه( ۳۰۰عوامل اصلی را که فکر می کنید برای موفقیت ایده تجاری شما مهم هستند ، توصیف کنید )حداکثر  -5



 

زم است را توصیف  . چالش هایی را که برای راه اندازی کسب و کار با آن روبرو هستید و آنچه برای غلبه بر آنها ال6

 کلمه(  ۳۰۰کنید)حداکثر 

. . به ما بگویید که کدام مشخصاتی محصوالت و / یا خدماتی که در ذهن دارید منحصر به فرد ساخته میتواند )حداکثر  7

 کلمه(. ۳۰۰

 کلمه(.  ۵۰۰شرح دهید که مشاغل شما چگونه به جامعه محلی کمک مثبت می کند )حداکثر  -8

  



 

 3بخش 

 ضوابط جهت اشتراک شرایط و  

 متقاضی با امضای این شرایط و ضوابط مشارکت اعالم می کند که موارد زیر را درک کرده و با آنها موافقت کرده است:   

 . شرکت در جایزه "جسارت زنان در تجارت" رایگان است1

 . ایده تجارت یا تجارت باید توسط قانون افغانستان مجاز باشد.2

 افغانستان را هدایت می کند یا ایده تجاری خود را برای اجرا در افغانستان ارائه می دهد.  . متقاضی یک تجارت در3

 متقاضی باید تابعیت افغانستان داشته باشد و یا اجازه کار در افغانستان را داشته باشد -4

 این جایزه برای برنده شخصی است و به شخص یا تجارت دیگری تعلق نمی گیرد.  -5

نامگذاری شده است در این رویداد شرکت می کند و    ۱، فقط شخصی که در بخش    (Shortlist)خاب  . در صورت انت6

 را ارائه می دهد.  ۲و   ۱شرکت تجاری یا ایده تجاری توصیف شده در بخش 

ته  . هیچ تغییری در برنامه ها پس از تاریخ ارسال مجاز نخواهد بود. ارسال ها ممکن است قبل از اعالم برندگان پس گرف7

 شود

 حریم خصوصی متقاضیان محافظت می شود و کلیه برنامه ها محرمانه تلقی می شوند. -8

 متقاضی در لیست کوتاه قرار می گیرند. ۵. فقط 9

است. مبلغ باید توسط برنده فقط در تجارت یا ایده تجاری ارائه شده در مسابقه سرمایه دالر    ۴۰۰۰. ارزش کل جایزه  10

 گذاری شود. 

جایزه   استفاده از  ماه پس از اعطای جایزه ، توسعه فعالیت های تجاری را که با ۱۲به مدت   Nove Onlus وسنوانل . 11

DWB  .تأمین می شوند ، نظارت خواهد کرد 

ارسال شود. برای واجد شرایط بودن باید   ۳و با امضای بخش    ۲و بخش    ۱. درخواست ها باید با تشکیل پرونده در بخش12

 به تمام سواالت پرداخته شود.

ارسال شوند.    noveonlus.orgDWB@ب.ظ به وقت کابل به    ۱۱:۵۹اکتبر در ساعت    ۲۶. کلیه بخشها باید تا تاریخ  13

 ورودی هایی که تاخیر داشته اند پذیرفته نمیشوند؛

هیچ مسئولیتی در قبال برنامه های دیررس ، گمشده ، ناقص ، ارسال اشتباه یا هدایت اشتباه یا به دلیل نقص فنی که    -14

 منجر به عدم امکان ارسال درخواست به صورت آنالین توسط شخص می شود ، پذیرفته نمی شود.

 تصمیم هیئت متخصص قطعی است و قابل بحث نیست . 15
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 پیروی می کنند.  Nove Onlus. در طول روز رویداد ، شرکت کنندگان از رهنمودهای امنیتی 16

حق استفاده از تصویر و نام خود   Nove Onlus. این رویداد فیلمبرداری و عکسبرداری خواهد شد. شرکت کنندگان به  17

از جمله نمایش های ترکیبی یا اصالح شده برای همه اهداف ، از جمله اهداف ارتباطی و   را در همه اشکال و رسانه ها

 گزارش اهدا کنندگان می دهند. 

 تاریخ

 امضای متقاضی


