
�
اليوم العاملي للفتاة 
الفتيات يتكلمن 

الدعوة من أجل التقديم

!(IDG 2018) يصادف هذا العام الذكرى السابعة لليوم العاملي للفتاة
 

نحن بحاجٍة إليك لجعل احتفال هذه السنة األفضل على اإلطالق. دعونا نلهم الجميع بالقصص التي توضح كيف يمكن للفتيات 
أن تكن ذوات تأثير قوي باستخدام األعمال الفنية، الصور الفوتوغرافية، الشعر، األغاني والفيديوهات لعرض الدور الذي تلعبه 

الفتيات في العالم. نحن بحاجة لصوتك! 
يمكنك املساهمة بهذه الطريقة:

إذا كنت تحت سن ١٨، أرسلي لنا قصتك امللهمة. بإمكانك التعبير عنها عن طريق الكتابة، أو أداء مصور، أو 
صورة فوتوغرافية، أو عمل فني أو أغنية لتشاركي بصوتك وأفكارك. قد يتم اختيار عملك أو أداءك لعرضه في 
مؤتمر “الفتيات يتكلمن” في األمم املتحدة في مدينة نيويورك. وستحظى كل املشاركات بتقديم األعمال على 

تقدير خاص على موقع DayoftheGirlSummit.org أو البث الشبكي الخاص باليوم العاملي للفتاة أو 
صفحة التهنئة. 

رجاًء أجيبي عن سؤال واحد على األقل من األسئلة التالية:

ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة حيث تعيشني اليوم؟
بناًء على تجربتك الشخصية، ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة؟ ماهي النصيحة التي يمكن أن تقديمها للجيل القادم من الفتيات في 

مجتمعك؟ كيف أثرت تلك املعرفة أو التجربة على تكوين الشخص الذي ستصبحينه في املستقبل؟

نريد تلك القصص أو األعمال التي تجيب عن أي أو كل من األسئلة التالية:
١- ماالذي يعنيه أن تكوني فتاة حيث تعيشني؟ 
٢- ماهي التحديات التي تواجه الفتيات اليوم؟ 

٣- نحن الجيل الذي سوف….! 
٤- كيف تساعد الفتيات بعضهن البعض حيث تعيشني؟ 

٥- مالذي تحبينه في كونك فتاة؟ 
٦- مالذي تحتاجينه اليوم ليكون مستقبلك باهراً؟ (مثال: تدريب مهني، تركيز على تدريس العلوم الرياضية والفيزيائية 

والكيميائية؟ سهولة الحصول على التعليم والتمرين املناسب؟…)  

شاركي قصة معينة أو صفي موقفاً كامالً بأي شكل ترغبني التعبير عن نفسك به. يمكن أن يكون حواراً ذاتياً أو قصة أو قصيدة 
أو حديثاً صاخباً أو عمالً فنياً أو شريط فيديو أو أغنية. كوني خالقة!

http://dayofthegirlsummit.org


�
ماذا حدث؟-
من كان هناك؟-
متى حصل؟-
أين كنت أنت؟-
ملاذا تصرفت بتلك الطريقة؟-
من قام بدعمك؟-
ماذا كانت النتيجة؟-

أرسلي لنا عملك و استمارة موافقة عن طريق البريد االلكتروني IDGsubmissions@gmail.com مع اسمك وعمرك وبلدك 
ومعلومات االتصال بك قبل يوم الجمعة املصادف ٢٧ تموز/ يوليو الساعة ١١:٥٩ بالتوقيت الشرقي للواليات املتحدة.

رجاًء احرصي على أن يتوافق عملك مع املعايير التالية:
قصيدة أو حوار ذاتي (بحدود الـ٢٥٠ كلمة)

فيديو (ال يزيد عن دقيقتني)  
صورة فوتوغرافية (jpeg، أو عاألقل ٥٠٠ X ٥٠٠ بكسل)

عمل فني أو تصميم غرافيك (jpeg، أو عاألقل ٥٠٠ X ٥٠٠ بكسل) 

mailto:IDGsubmissions@gmail.com?subject=


 
 
NAME OF CONSENTEE: __________________________________________________________________  

(Last)     (First)     (Middle)  
 
CONSENT FORM FOR MINORS: Girls Speak Out at the United Nations for IDG 2019  
 
DATE: _______________ ORGANIZATION (IF APPROPRIATE): __________________________________  
 
For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, I hereby consent and agree 
to the following:  
 
1. I hereby grant to The Day of the Girl Summit (“IDG Summit”) and The Working Group on Girls (“WGG”) and others working 
for their behalf, and each of its respective licensees, successors and assigns (each a “Releasee”), the irrevocable, royalty-free, 
perpetual, unlimited right and permission to use, distribute, publish, exhibit, digitize, broadcast, display, modify, create 
derivative works of, reproduce or otherwise exploit my name, picture, likeness, creative works, and or voice (including any 
video footage of the same) (collectively, “Media”), or to refrain from so doing, anywhere in the world, by any persons or 
entities deemed appropriate by the IDG Summit and WGG, for any purpose (except defamatory) including, without limitation, 
any use for educational, advertising, non-commercial or commercial purposes in any manner or media whatsoever (whether 
known or hereafter devised) including, without limitation, online, in print campaigns, social media, in-store and via television. I 
agree that I have no interest or ownership in any of the Media.  
 
2. I shall have no right of approval, no claim to compensation and no claim (including, without limitation, claims based upon 
invasion of privacy, defamation, moral rights, or right of publicity) arising out of any use, alteration, blurring, illusionary effect 
or use in any composite form of my name, picture, likeness and voice. I agree that nothing in this Release will create any 
obligation on the WGG to make any use of the Media or the rights granted in this Release. I hereby release and hold harmless 
Releasees from any claim for injury; compensation or negligence resulting or arising from any activities authorized by this 
Release and any use of the Media by the WGG.  
 
NAME OF MINOR (please print):___________________________________________________________________  

ADDRESS: _____________________________________________________________________________________  

CITY: __________________________ STATE ______ ZIP ___________ COUNTRY ___________________________  

PHONE NUMBER: (_____)________________ ADDITIONAL PHONE (optional) (____)_________________  

 
Release for Minors (those under the age of eighteen): I, the undersigned, being a parent or guardian of the minor, hereby 
consent to the foregoing conditions and warrant that I have the authority to give such consent.  
 
 
NAME OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (please print)      DATE  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
SIGNATURE OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (REQUIRED)     DATE 
 
 
PARENT/LEGAL GUARDIAN EMAIL ADDRESS*: ___________________________@__________________________  

(*Email addresses will not be used for any other purposes or distributed to third parties) 
 

www.DayoftheGirlSummit.org 
www.girlsrights.org 


