
  فراخوان برای اشتراک در رقابت

 ؟دادخاتمه  جنوب اسيارا در بر مبنای جنسيت  خشونتچگونه ميتوان 

 .باشدمي، ظرفيت آنان بخصوص توانايی اقتصادی شان محدود باشندن مصئونخانه ھايشان  يا در کوچه ھازمانيکه زنان در 
وحشيانه و به قتل  گروھیرويداد ھای اخير، بشمول تجاوز  .سازدميکشورھا را محدود  رشد و ترقی به نوبه ای خوداين 

 عليهخشونت تجاوز جنسی و ساير انواع در مورد را ھی عامه اآگ ر دھلی جديد در ماه دسمبرد دختر جوانيک رساندن 
  فزايش داد. اسازند، يمتاثر مشخصی اجتماعی و  و زنان را در زنده گی دختران ، که زنان

مورد سالجاری ميالدی بھاری بانک جھانی در ماه آپريل  اتجلسمسايل را در  جنوب آسيا اين حوزه از سراسر کارشناسان
که در  ٢۵الی  ١٨سنين بين را برای جوانان ، رقابتی اين مسايلاز بيشتر  ھی اک جھانی جھت آگبحث قرار خواھند داد. بان

 فقط به سوال تان را در مورد سوال ذيل بيابيم. ياتنظر. لھذا، ما ميخواھيم تا راه اندازی ميکندآسيای جنوبی زندگی ميکنند، 

جواب داده در اين رقابت اشتراک ؟" دادخاتمه  جنوب آسياجنسيت را در  بر مبنایچگونه ميتوان خشونت "
  د.ينماي

 شما ميتوانيد زياد نباشد.حرف  ١۴٠ باشد و ھر پيام بشمول فاصله ھا از کتبی کوتاهپيام  بايد به شکل يات تاننظر
 فونيبه شماره تيلتان کشور  ملیزبان ھای  يکی از به زبان انگليسی و يا ھم بهی تانرا پيام ھا

ارسال نمائيد.  nogenderviolence@worldbank.orgو يا ھم به ايميل آدرس  )٠٠٩٣٧٩۶٠۵٠١٢۵(
 ً   تذکر دھيد.نيز فون و ايميل آدرس تان را ياسم مکمل، شماره تيل لطفا

به # endgbv با استفاده از) Twitterتويتر ( از طريقرا ھای تاننظرد يميتوان ھمچنان شما
worldbanksasia@ پيامی از طريق تويتر شمرده شودپاسخ (نظر) تان برنده  يکهدر صورتيد. ارسال نمائ ،
     شد. برايتان فرستاده خواھد

ماه مارچ  ١۵)  روز جمعه، صبح بوقت گرينويچ ١٢:٠٠صبح بوقت کابل ( ۴:٣٠ بايد تا ساعت تانھای  نظر
کارشناسان بانک جھانی ارزيابی گرديده و به توسط (پاسخ ھا) يات نظرارسال گردد. ميالدی  ٢٠١٣سال 

  ماه اپريل اطالع داده خواھد شد. در  بھاری بانک جھانی جلسهاشخاص برنده قبل از 

 برنده يات کهنظردر نظر گرفته شده است. بر عالوه، کمره ويديويی يک  ،گانه تن از برند ١٠یبراجوايز: 
در  نيز و، ددميگر با اشتراک کننده ان نشست شريک در جلسات بھاری بانک جھانی در واشنگتن شناخته ميشوند

  د گرديد.نپخش خواھ اجتماعیسايت بانک جھانی و رسانه ھای  بيو

افغانستان،  در کشور ھای که ٢۵الی  ١٨سنين  جوانان بينبرای  ٢٠١٣مارچ  ١۵ الی رقابت مذکور: شرايط
کارمندان و مشاورين  باز ميباشد. زنده گی ميکنند،بنگله ديش، بوتان، ھند، مالديف، نيپال، پاکستان، و سريالنکا 

خ ھا) که از طريق (پاس ياتنظر. اشتراک کرده نميتوانند رقابتاين  درگروپ بانک جھانی و اعضای فاميل شان 
 را به اشکال ياتاين نظربانک ميتواند و  ميگرددروپ بانک جھانی گوري ميگردند ملکيت اين رقابت جمع آ

برای نيز را اين حق  جھانی بانک . ام صاحب نظر را ذکر کند)(حتی بدون از اينکه ن مختلف استفاده و نشر کند
برای ھيچ  کيفيت با کافی ياتنبود نظر بنابر شايد يا و بدھدنفر جوايز  ١٠برای کمتر از که کرده استخود نگاه 

  جايزه توزيع نکند.  کس

 


