إ ّن جوائز كارتييه للمبادرات النسائية هي مباراة دولية يف خطط األعامل أنشأتها كارتييه يف عام  2006مع منتدى املرأة ورشكة ماكينزي آند
لتحديد ودعم وتشجيع مشاريع سيدات األعامل التي ترشف عليها .وتكافئ الجائزة كل عام ست سيدات  INSEADكومباين ومعهد األعامل
أعامل .متثل كل واحدة منهن املناطق الرئيسية التالية( :أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا-املحيط الهادئ وأوروبا والرشق األوسط وشامل أفريقيا
).وأمريكا الالتينية وأمريكا الشاملية

املهمة
•
•
•

.تحديد ومساعدة سيدات األعامل يف مرحلة االنطالق عرب التمويل والتدريب واالستفادة من شبكة عمل وفرص إعالمية
.إنشاء شبكة دولية لسيدات األعامل وتشجيع شبكة العمل بني األقران
.تعزيز روح املبادرة بتكريم مناذج ناجحة يف تأسيس املشاريع

املسابقة

تتضمن املسابقة السنوية جولتني:
الجولة األوىل  -تنتقي لجنة التحكيم  18متسابقة يف الدور النهايئ ميثلن أفضل ثالثة مشاريع من كل منطقة يف العامل بناء عىل طلبهن .وتستفيد
.كل منهن من إرشادات مدربني ذوي خربة ملساعدتهن عىل االنتقال إىل الجولة التالية
الجولة الثانية  -تُدعى املتسابقات يف الدور النهايئ إىل فرنسا من أجل املشاركة يف دورة املسابقة النهائية حيث يطلب منهن تقديم خطة عمل
.مفصلة وعرض املرشوع أمام لجنة التحكيم .كام تتم دعوتهن أيضا للمشاركة يف االجتامع السنوي العام ملنتدى املرأة

الجائزة

تحظى كل من الفائزات الستة بـام ييل:
• متويل مايل قدره  100 000دوالر أمرييك
• فرصة حضور برنامج تنفيذي يف كلية إنسياد INSEAD
• التوجيه يف مجال إدارة األعامل
• الرتويج يف وسائل اإلعالم
• فرص تدعيم شبكة العالقات

يف أقل من عرش سنوات ،زادت طلبات جوائز كارتييه من  360طلبا إىل ما يقرب من 2000
طلب .وباتت املبادرة مع معدل منو كمي ونوعي للطلبات خطوة تحول يف حياة  162س ّيدة
أعامل يف أكرث من  45بلدا .
،سرييل فيجنريون
رئيسة كارتييه التنفيذية

التدريب

الذين التزموا بتقديم  INSEADإ ّن املدربني من ذوي الخربة وخرباء أعامل رفيعي املستوى من رشكة ماكينزي وكارتييه وخريجي معهد
مساعدتهم عىل أساس طوعي .فهم يضفون خرباتهم الفردية ومهارتهم لتوجيه املتسابقات يف الدور النهايئ يف التحضري للجولة الثانية من املسابقة
.ومساعدة الفائزات عىل تنمية أعامل الرشكات والحفاظ عىل ازدهارها

لجنة التحكيم

.تقوم ست لجان تحكيم من املناطق بتقييم مشاريع املتسابقات
تتألف لجنة تحكيم جوائز كارتييه للمبادرات النسائية من أعضاء ذوي مستوى عايل ت ّم انتقاؤهم بناء عىل خرباتهم يف مجال تنظيم األعامل .
وإنجازاتهم وتعهدهم مبساعدة نساء األعامل .كام أن التزامهم طوعي وعىل املدى الطويل

معايري التقييم

:تقوم لجنة التحكيم بتقييم املشاريع عىل أساس املعايري التالية
• اإلبداع :مستوى اإلبداع املعروض من خالل مفهوم املرشوع بكامله
• االستدامة املالية وقابلية التطور :أثر املرشوع املايل ،مع اإلشارة إىل حظ العيش عىل املدى الطويل
• التأثري :أثر املرشوع عىل املجتمع من ناحية الوظائف أو تأثريه عىل البيئة واملجتمع بشكل مبارش أو عام
• جودة املواد املعروضة ووضوحها.

كيفية تقديم الطلب

للمشاركة يف دورة جوائز كارتييه للمبادرات النسائية ،عىل الراغبات ملء استامرة الطلب عىل املوقع اإللكرتوين
.خالل فرتة تقديم الطلبات http://www.cartierwomensinitiative.com/how-to-apply

رشوط القبول

يجب أن يكون مرشوع العمل املعروض عىل جوائز كارتييه للمبادرات النسائية:
• مرشوع عمل يبغي الربح
• )يف مرحلة النشوء (مىض عىل وجوده ما بني سنتني أو ثالث سنوات
• تديره امرأة
ميكن لجميع النساء من كل األعامر والبلدان والجنسيات والقطاعات الصناعية املشاركة يف املسابقة.

:ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بنا عىل

CONTACT@CARTIERWOMENSINITIATIVE.COM

