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وصف الصورة
تنبثق شجرة ابيكا صفراء من المياه الذهبية .ينعكس ظل الشجرة
في الماء مما يعطي انطبا ًعا بأنه جذور .توجد الشجرة داخل
بوابة دائرية في مجرة مظلمة مع نجوم ساطعة .تش ّكل البلورات
الكبيرة الجبال التي هي أيضا ً تخرج من الماء .وفي الخلفية هناك
سماء زرقاء وغيوم بيضاء.

يتم ّتع التنظيم النسوي الشاب بوسع الحيلة .تكثر طاقاتنا اإليجابية
وصمودنا يأتي من أجدادنا وخياالتنا الراديكالية.

خالل دعم أعمال بعضنا البعض واتخاذ القرارات م ًعا حول كيفية دعم مجتمعاتنا.
ومع ذلك فإننا ندرك أن هذه العمليات التشاركية تنطوي على العديد من التعقيدات وتتط ّلب الجهد والوقت والموارد
اإلبداعية والتفاني من كل من شارك/ت فيها .وفقا ً لمبادئنا النسوية وبدعم من المستشارات/ين النسويات/ين الشابات/ين

نبدأ العام الجديد باحتفالنا بزيادة قوة الحراك النسوي الشاب القادر على التغيير الجزري .استقبلت فريدا في عام 0202

بشكل مستمر بخلق طرق وصول للمجتمعات التي هي في قلب المستقبل الذي نحلم به.
في العالم ،نلتزم
ٍ

من خالل دعوتها السابعة لتقديم المقترحات 93 ،منظمة شريكة جديدة حاصلة على المنحة – أكبر مجموعة في رحلة

تتنظم الناشطات/ين النسويات/ين الشابات/ين بطرق راديكالية وغير تقليدية والتمويالت الممنوحة للمجموعات األعلى

يكرم هذا الزين ( )zineقصصهن والتنظيم النسوي الذي يقاوم كل األنظمة القمعية المفروضة علينا .نعمل بنشاط
فريدا! ّ

ضا في خلق واقع نسوي
تصوي ًتا في هذه الدورة لن تدعمهن/م فقط في إحداث تغيرات على صعيد مجتمعاتهن/م بل أي ً

على إعادة التخ ّيل والتحويل والمشاركة في خلق المستقبل النسوي المتقاطع الذي نريد أن نعيشه ونزدهر فيه.

قادرا على الحلم والحفاظ على عمله ورفاهيته .لكي تزدهر
يشملنا جمي ًعا .يحتاج الحراك النسوي الشاب إلى موارد ليكون ً

مع احتفال فريدا بمرور  10سنوات على توفير الموارد اﻷساسية والمرنة والمستدامة للتنظيم النسوي الشاب ،تفتح

هذه األحالم في بيئة راعية ومستدامة فإن التمويل األساسي والمرن والذي يحترم استقاللية الحراك أمر بالغ األهمية.

وعصرا جديدان .نتعلم باستمرار كيفية الحفاظ على المرونة وتكييف استراتيجياتنا لالستجابة لالحتياجات الفورية
عقدًا
ً

ضا بتشكيل المبادئ النسوية
أثناء تشكيلنا للعالم الذي نتطلع إليه ،نقوم أي ً
ً
وشمول.
التي تلهمنا ونجعلها أكثر تقاط ًعا

والناشئة للحراك بينما نحتفظ في اﻵن ذاته على رؤيتنا الطويلة المدى.
أمامنا عام نترك فيه خلفنا كل ما يسلب القيمة من الحياة (السلبي والمتشائم) .نثق بكل ما تعلمناه في الماضي كتعاويذ
سحرية تضيء طريقنا إلى األمام .نرى انعكاسنا كمساحة للثورة ونرى شر ًفا في كل التحديات التي ساعدتنا على النمو
تقوينا في الصميم
سا ّ
ونحضن بلطف األماكن التي ال تزال تتعافى .تعيش في جذورنا أعمق عالقاتنا وحب أجدادنا ودرو ً
قوتنا هو العالقات التي تحفظنا والتي نحتضنها بعناية أ ّما التي هي عب ًء
النمو
لكي نستمر في
والتوسع واالزدهار .مصدر ّ
ّ
ّ
علينا فنتخ ّلص منها .نعلم أن هنالك مسؤولية تأتي مع وجودنا في المجتمع ونحن هنا لبعضنا البعض في هذه الطاقة
الجماعية التي تتجاوز الحدود والمساحات المادية .بينما نمضي قد ًما نعيد النظر بالرعاية والسالمة وطرق جديدة للعيش
تكثر فيها مصادر الفرح.
قد تكون مراحل ومسارات رحلتنا مختلفة لكننا نعلم أن نضاالتنا مترابطة وندعم ونحتفل بنجاحات بعضنا البعض.

كانت المجموعات التي تبرز في الزين جز ًءا من عملية تشاركية
لتقديم المنح حيث قرأت المجموعات مقترحات بعضها البعض وصوتت
لالستراتيجيات التي تعتقد أنه من الضروري أن يتم دعمها في هذا
السياق.
تو ّفر هذه العملية الجماعية مساحة للحراكات النسوية الشابة للتعلم من بعضها البعض وخلق الروابط وبناء التضامن من

ضا تعبير ملموس عن الواقع الذي نبنيه م ًعا :تم إنشاؤه بطريقة تشاركية .إنه مساحة للجماعات التي
هذا الزين هو أي ً
حصلت على المنحة لمشاركة مذكرات الحب والدعم واالمتنان مع المجموعات التي صوتت لها.
نكرس هذا العمل لكل شخص كان/ت جز ًءا من العملية التشاركية لتقديم المنح لعام  .0202نحن ممتنات لكل من
ّ
صا
كرست كامل جهودها ووضعت ثقتها بفريدا عند تقديم اقتراحها .ونحن ممتنات لـل  27شخ ً
ال 000،1مجموعة التي ّ
من مستشارات/ين وموظفات/ين وشريكات/كاء حاصالت/ين على المنحة ،قرأن/وا جميع المقترحات وحددن/وا تلك
التي استوفت المعايير وقررن/وا بشكل جماعي على األولويات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة .نحن ممتنات لل274
مجموعة التي شاركت في عملية التصويت ووثقت في عملية تقديم المنح التشاركية وأعطت من وقتها لقراءة مقترحات
وأخيرا ،نحن ممتنات لل  39مجموعة التي تم اختيارها للمنحة ولتكون
مجموعة التصويت الخاصة بها وللتعليق عليها.
ً
جز ًءا من فريدا.
مع تضامن نسوي.
جوفانا دجوردجيفيك وفيرونيكا فيلوسو
المتعاونات :تصميم ياسمينة ،البوم وتصميم كوالج @ ،ivamsiaromجيسيكا ،فريق اتصاالت فريدا  :مامي أكوا
كيريوا-مارفو ،رو-آن محمد ،جوليانا كامارا
ال يشمل هذا الزين كل الشريكات/كاء الجديدات/جدد الممنوحات/ين اللواتي/الذين انضمن/وا إلى مجتمع فريدا هذا العام ﻷن البعض من المجموعات اختارت
عدم الكشف عن هويتها بسبب القضايا األمنية المتعلقة بطبيعة عملها والظروف المناخية والحكومية من منطقتها أو فقط ألنها ال تريد الظهور.

جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا والمحيط الهادئ
(آسيا السابقة والمحيط الهادئ)

وصف الصورة
أشخاص صغار السن يمسكن/ون بأيادي بعضهن/م البعض ويمشين/ون
بفساتين نحو السماء على سجادة كبيرة .تظهر في الخلفية سماء زرقاء مع
غيوم صفراء وبدر .يح ّلق طائر كبير أخضر داكن باتجاه الزهور الوردية
البرتقالية في الزاوية اليمنى من الصورة.

LOVE
NOTES
MEANDERING
MOUNTAIN
MAHILAYEIN

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
SEKSUAL
(FOR MUJERES)

Thank you very much for choosing our community in
the youth women’s community competition. we love
you. all of you great. you are young feminists who work
on different issues and face different challenges. even
so, together we must keep trying to create a new world,
a just world without oppression.

ACCESS PLANET
ORGANIZATION

INDIA

Hello Frida Family Hope there are ways that we can learn
from each other, grow together, walk together as well.
We learned a lot reading all the applications, and it was
good to learn about all the very vital and energetically
committed initiatives that all of you are leading. In
solidarity! mmm

BORN2WIN

INDONESIA

INDIA

If we come together, anything is possible. Coming from
a place of stigma and taboo, being frowned upon several
instances, we realised there is always help and hope
around us and amazing people willing to love and help.

KL QUEER
SPACE

MALAYSIA

Thank you so much for your support! We were so
encouraged when we received the most votes. This is
our first time being awarded an international grant and
only our second funder ever. Since we started we have
remained underground and self-funded through our
activities. With the onset of COVID-19 it has been very
difficult to continue. This fund means we can continue
to provide services online and to small groups — even
if they don’t generate revenue.

GIRLS
RIGHTS CLUB

MONGOLIA

We are proud of human rights activists around
the world who are dedicated to building a just and
equitable society, regardless of gender. We believe
that the power of girls can bring about social change.

NEPAL

We would like to thank for your trust upon us. We are
very hopeful that the project will be milestone for
strengthening the movement of young women with
disabilities in Nepal!

HER PAKISTAN

PAKISTAN

Thank you for trusting us with this amazing opportunity.
We wish you all the best and look forward to working
together with you in future.

LOVE
NOTES
LABAN
KABABAIHAN

PHILIPPINES

We are very grateful to have your support to our
initiative for the young women in Mindanao, Philippines.
Though we are from different contexts and experiences
on the advocacy for young women’s rights, but we can
work collectively with passion and love in order to make
big change that we want to attain for the young women
sector. As a new member of the FRIDA community, we
hope to meet and to learn from each of us in whatever
means. Stay positive spirit for all of us!

SISTERS OF
HOPE

SAMOA

To the survivors of sexual and domestic abuse out there,
RISE UP and Say NO MORE. There is HOPE. To my family
of Young Feminist, BE ENCOURGED, because together,
we can change a life, one girl child at a time.

BEYOND
THE HIJAB

SINGAPORE

Thank you so much to the amazing groups that do
brilliant work for women in their own communities, we
feel so touched for your belief and votes and a strong
sense of solidarity and connection to all those who
are doing whatever they can to push back against the
violence of oppression for women and all those who are
marginalised. Our struggles are intimately connected to
yours, and we will do our very best to do justice to your
kind votes and trust in us.

CIRCLE-WING
OF YOUNG
FEMINIST GROUP

SRI LANKA

Dear Young feminist teams,thank you so much for
adding value to our works in the ground,without you we
shouldn’t get this opportunity to move forward,Thanks
a lot to support us and our team is looking forward to
working with you all in future to make changes and
bring new creative things in feminists movements,also
especially the teams working for child education,climate
changes,our team having plans on working in
challenges on climate changes . Thank you and sharing
lot of loves and solidarity . Awaiting to link with the
teams in order to make our journey more valuable.

SISTA

VANUATU

Thank you to everyone who voted for us — it has been
a dream to be part of the FRIDA community and we are
honoured to be part of this journey with you! Tank yu
tumas bak agen from Vanuatu! Sista x

DEGENDERATION
CONFEDERATION

VIETNAM

This is a great honor for us to being voted by you. Thank
you for believing in us, giving us a chance to making
this world better with you. If you need support such as
sharing experience, knowledge, skills,... please feel free
to reach us. We would love to support you. Sending love
and hugs to all friends and colleagues. Together, we can
make this world becomes a better place for us, and for
future generations.

JUSTICIA
FEMINIST NETWORK
We express our gratitude and love for those who synced
well and supported our thoughts and initiative, and chose
us for the successful implementation of our passion
for ensuring gender justice.The role of women feminist
lawyers are fundamentally shaping the grounds of equality
and equity at the policy level in this supremely unequal,
unjust, and complex societal structure based open
patriarchy. With this initiative, we will build a stronger
feminist network and stand in solidarity with all who
understands the importance of youths and women plays
in framing the future of a nation !

آكسيس بالنيت أورﭽانايزايشن (منظمة الوصول إلى الكوكب)
ACCESS PLANET ORGANIZATION

“أعظم إنجازاتنا هو مرئية وقدرات
الشابات ذوات اﻹعاقات .بعد إنشاء
المنظمة ،أصبحت قدرات الشابات ذوات
اإلعاقة أكثر مرئية في مختلف القطاعات
(مثل الرياضة) .بدأت الحكومة المحلية
والمجتمعات المدنية وغيرها في وضع
الثقة بقدرات الشابات ذوات اإلعاقة”.

تقع في
النيبال

تأسست منظمة “آكسيس بالنيت”
في سبتمبر/أيلول  2015مع
رؤية لمجتمع يتم فيه تمكين كل
شخص بما في ذلك النساء ذوات
اإلعاقة لتوجيه حياته/ا بأياديه/ا.
مهمة المنظمة هي تمكين
األشخاص ذوات/ي اإلعاقة من
خالل بناء بيئة عادلة في التعليم
والفرص االقتصادية والمشاركة
االجتماعية والثقافية من خالل
بناء القدرات والمناصرة
وممارسة الضغط وجعلهن/م
أعضاء مستقالت/ين وذوات
قدرات ومنتجات/ين ومسؤوالت/
ين في المجتمع.

تم تأسيسها عام

2015

الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lrYLzBhIOpYIGzyaE9AO7
my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001429086327&fref=tag

BEYOND THE HIJAB
بيوند ذا حجاب (إلى ما وراء الحجاب)

“في كل مرة تخبرنا فيها أحد القراء أنه/ا تشعر
ً
مساحة تما ًما مثل
بوحدة أقل وأنه/ا كان/ت تنتظر
التي نقدّ مها ،نشعر باإلحساس باإلنجاز تحديدًا ألننا
ساعدنا امرأة مسلمة أخرى على الشعور بعزلة أقل.
غال ًبا ما يحدث هذا عندما يتم مناقشة موضوع بشكل
سيئ أو وصمه ،مثل قضية المسلمات/ين اللواتي/
الذين ينتمين/ون إلى أقليات أو يعانين/ون من العنف
المنزلي أو حتى الشعور بأنهن/م “لسن/وا مسلمات/
ين بما فيه الكفاية”! هنالك قيمة كبيرة لصوت كل
شخص وألن وسيلتنا المهيمنة هي الكلمة المكتوبة،
والتي يمكن أن تكون مخيفة للكثير من الناس ،فإنه
نوع من السحر عندما ت/يتشجع شخص لمشاركة
قصته/ا .ولكن عندما يقُ ْمن/ون بالمشاركة ،ال يمكن
إنكار االرتباط والسحر الذي يجلبنهما ،كما أنه من
المؤثر ً
جدّ ا أن نشهد االستجابة إلى القصص”.

تم تأسيسها عام

تقع في
سنغافورة

2014
الموقع الكتروني
http://beyondhijab.sg

تأسست منظمة “بيوند ذا
حجاب” في عام  2014بهدف
رعاية وخلق مساحة يمكن لنساء
سنغافورة المسلمات من خاللها
مشاركة قصصهن ووجهات
نظرهن بشروطهن الخاصة.
يبقى هذا الهدف ضروريًا في
بشكل مضاعف
بيئة حيث تتم
ٍ
معاملة العديد من النساء
المسلمات كأقليات وحيث يتم
إسكاتهن أيضًا .تهدف المنظمة
أيضًا إلى استكشاف بشكل
جوهري وحنون تنوع التجارب
داخل مجتمعها وخاصة تلك
التي ترتبط رواياتها بالوصمة
والصور النمطية السلبية.
تأمل المنظمة أن تشعر النساء
المسلمات بتمثيلهن وفهمهن
وبأقل عزلة عن طريق بناء
بشكل متمهل وحنون.
المجتمع
ٍ

BORN2WIN
بورن تو وين ( -ولدنا للربح)

“كعامالت/ي جنس ونساء* ترانس ونساء الداليت
(في إشارة إلى نظام الطبقات الهندي) كان دائ ًما
أمر صع ًبا للغاية الحصول على التمويل ،لذلك كان
فريقنا دائ ًما واسع الحيلة رغم التمويل المحدود
وتمك ّنا على تأمين مكتب لمساعدة األفراد الترانس*
اللواتي/ين لم يفصحن/وا عن هويتهن/م الجندرية
ولتنمية المهارات لألفراد الترانس* والمساهمات
في الفنون من خالل إشراك المزيد منهن/م في هذه
المجاالت .نجري جائزة المنجزات/ون الترانس*
التي تخلق قدوة داخل المجتمع لألشخاص
الترانس* لكي يتعرفن/وا على الحواجز التي
يمكنهن/م كسرها”.

تقع في
الهند
انستغرام

تم تأسيسها عام

2013
https://www.instagram.com/born2wintrust/

تأسست المجموعة في عام 2013
وتهدف إلى تمكين وتعليم وتوظيف
مجتمع الترانس* في تاميل نادو
وعامالت/ي الجنس واألشخاص
المتعيشات/ين مع فيروس نقص
المناعة البشرية والمجتمعات
المهمشة من داخل مجتمع الترانس*.
تعمل المجموعة على إنشاء قادة
من داخل المجتمع لحل المشاكل
ومساعدة عامالت/ي الجنس على
القيادة وإحداث التغيير .كان إعادة
تأهيل وإعادة تسكين األشخاص
الترانس* وعامالت/ي الجنس
ً
الترانس
إنجازا كبيرً ا للمجموعة.

CIRCLE WING OF YOUNG FEMINIST GROUP
سيركل أوف يونغ فيمينيست چروب -
(مجموعة الجناح الدائري للنسوية الشابة)

سوهانيا هي أصغر طفلة في األسرة التي تضررت
بشدة من التسونامي ونزحت من كاالدي إلى القرية
السويسرية الواقعة في باتيكالوا .كان يذهب والدها
إلى العمل يوم ًيا ويتقاضى أجره .كان يشرب كل يوم
ويمس األطفال وأمها .تخلت سوهانيا عن دراستها
قبل إجراء امتحانات المستوى العادي بسبب هذا الجو
الغير اآلمن الذي خلقه والدها ،ووقعت في الحب
وتزوجت قبل سن  61عا ًما .بعدها ،بدأ زوجها في
ً
عاطل عن العمل وكان يحتاج إلى
مضايقتها ألنه كان
النقود .كما بدأ في سرقة األموال من المنزل واستمر
في تعنيف سوهانيا .فقابلت فريقنا وحصلت على
المساعدة م ّنا .اتصلنا بالسلطات المناسبة (الشرطة
ولجنة المساعدة القانونية للحصول على المساعدة
القانونية) كما أ ّم ّنا لها السبل إلكمال دراستها .وهي
اآلن تدرس وتعمل بدوام جزئي”.

تقع في
سيريالنكا

تم تأسيسها عام

2019

تأسست مجموعة الجناح الدائري
للنسوية الشابة في عام .2019
رؤيتها؟
مجتمع نسائي وقيادات نسوية شابة
مليئة بالطاقة ومختصة ومسؤولة.
مهمتها هي تحقيق الرخاء والوئام
المجتمعي للمرأة في سيريالنكا.
تسعى المجموعة لزيادة قدرات
منظمات المجتمع النسائي ولتعزيز
التنسيق االستراتيجي بين المنظمات
النسائية وفرق الفتيات والفتيان.
تؤمن أن الحكومة الجيدة والمجتمع
النسائي النابض بالحياة وفرق الفتيات
والفتيان النابضات/ين بالحيوية
والمتعلمات/ين يسيرون جنبًا إلى
جنب .تشجع الشمولية والحوار
المنظم والمحاسبة.

DEGENDERATION CONFEDERATION
شن ُكنفدراي ُ
ديجندراي ُ
شن ( -اتحاد التخلص من
التصنيف الجندري)

“في منتصف عام  2019تحدثت شبكة مجموعتنا
وزميالتنا/ؤنا عن التمييز والالشفافية وتجارب
الالمساواة في سير عمل منظمة غير حكومية مؤلفة
ناشطات/اء في الحركة الشعبية أي أنهن/م يعملن/ون
على إحداث تغيير من األسفل إلى األعلى .إنها صورة
سوداء للغاية لم نتكلم عليها منذ سنوات .شجعت هذه
الخطوة األصوات األخرى على الظهور والوقوف معنا.
ومع ذلك فقد رفضن/وا جمي ًعا االعتراف بالحقيقة ولم
يتحملن/وا أي مسؤولية ولم يعتذرن/وا منا .التزمن/وا
الصمت ولم يدعونا إلى أي من فعالياتهن/م .قد يقول
بعض الناس أننا جمي ًعا فشلنا ولكننا كنا نعلم أننا فزنا
ألننا تشجعنا لقول الحقيقة وناضلنا من أجل الصواب.
كان ذلك وقتا عصيبا .لقد أرهقنا قرارنا بالتكلم ولكننا
شعرنا بالفخر في النهاية”.

تقع في
فيتنام
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2019

https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

في عام  2019تشكلت هذه
المجموعة المؤلفة من نسويات
ومناصرات/ي مجتمع الميم للدعوة
ضد عبثية نظرية النوع االجتماعي
ورفع الموقف السياسي لكل مجموعة
في الحراك حتى ال يتم إسكاتها
وتجاهلها .في السنوات الخمس
المقبلة ( ،)2019-2024ستركز
 DGCعلى الدفاع عن حقوق
ثنائيات/ي الجنس ومن ثم مجموعات
األقليات الغير الثنائية واألشخاص
الكوير وذلك من خالل أنشطة
التوعية لكل من المنظمات المجتمعية
ومنظمات المجتمع المدني حول
معرفة التنوع الجنسي ومنهجية البناء
االجتماعي للجندر .في الوقت نفسه،
تبني  DGCمساحة لتبادل المعرفة
واألدوات والخبرات ليس فقط للعمل
معًا من أجل التعبئة االجتماعية ولكن
أيضًا لتكون منصة دعم قوية للتعبير
عن الالمساواة والتمييز.

DHAARCHIDI
الدهارشيدي

“نتمنى أن نفهم تجارب النساء المختلفة من خالل كل ما نعيشه .تقوم
النساء بأكثر من  ٪07من العمل في الحقول والغابات وبناء المدن،
ومع ذلك يشاركن بشكل هامشي في صنع القرارات .نهدف إلى تحدّي
البروباغندا في وسائل اإلعالم والخطاب السائد ال سيما من خالل إبراز
وجهات نظر النساء في األماكن العامة وعلى اإلنترنت” .خالل أزمة
فيروس الكورونا ،بدأن/وا بالشعور بالحاجة إلى التضامن والتقارب.
خالل فترة اإلغالق الكامل ،عملن/وا على كوالج تم تمويله من مصدر
جماهيري عرضن فيه تجارب النساء في الفترة هذه ،مما أدى إلى
فهم أن حياة النساء وصراعاتهن وأدوارهن لم تكن على “إغالق تام”
ً
انشغال من أي وقت مضى .لذلك اجتمعت المجموعة
بل كانت أكثر
للعمل في اتجاه أقوى نحو بناء فريق أكبر وأكثر تراب ًطا لتناول القضايا
والتفكير والتصرف واالتفاق واالختالف وتقدير روايات النساء
باعتبارها طريقة صالحة لفهم العالم“ .نجاحنا في هذه اللحظة هو أننا
ملتزمات/ون بالتنظيم الغير الرسمي وبالتأكد من أن قيمنا وأفعالنا تنبثق
من ضروريات المرأة والكوكب في هذه اللحظة”.

تقع في
الهند
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2018

https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

تأسسن في عام  2018لكنهن نمين
وركزن عملهن منذ ذلك الحين.
بدأن في القيام بأعمال بناء وعي
الشباب ونشر مجلة تاريخ محلية.
في العام الماضي ،اجتمعن معًا
كمجموعة غير رسمية وعملن معًا
للفهم واالستجابة ولتضخيم أصوات
وقصص النساء في منطقتهن
وإلنشاء تفاعل عام حولها .رغم
أن منطقتهن ريفية في الغالب فإنها
تنمو بسرعة و ُتحمّل الكثير من
العامالت/ال المهاجرات/ين وطأة
هذا “التطور”.

FRONT SANTRI MELAWAN KEKERASAN
فرونت سانتري ماالوان كيكرسان

 .1يمكنهن/م دعوة الحراك النسائي للمناصرة
لقضايا العنف الجنسي في پيسنترين پلوسو
(مدرسة داخلية إسالمية).
 .2يمكنهن/م إحياء القضية في وسائل اإلعالم
المحلية والوطنية في بلدهن/م.
 .3يمكنهن/م التظاهر أمام مركز الشرطة.
 .4أصبحت قضايا پلوسو شائعة في بلدهن/م.

تقع في

تم تأسيسها عام

إندونيسيا

2018

لينك تري

https://linktr.ee/for.mujeres

الفيسبوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068

إنستاغرام

https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg

تتمثل مهمتهن/م في بناء قوة ّ
طلبية
ِّ
منظمة للقضاء على العنف الجنسي
واالنتهاكات خاصة في الجماعات
اإلسالمية الشابة ومساحات
الپيسنترين وفي المؤسسات التعليمية
األخرى في إندونيسيا .لديهن/م رؤية
لعالم جديد يتم فيه إلغاء جميع أشكال
العنف الجنسي والسيطرة على النساء
والفئات المهمشة وخاصة أشخاص
صغار السن .هذه الرؤية هي نقطة
انطالق المجموعة وتهدف إلى نشر
الوعي حول االنتهاكات الجنسية
ولتشجيع الشابات والطالب على
مكافحة العنف الجنسي وأنواع أخرى
من االنتهاكات الجسدية ،لبناء مجتمع
صحي تشعر فيه الشابات بالراحة
والمساحة للتعبير عن الذات واإلبداع
والنمو وكسر وصمة العار والتمييز
حول الجندر والجنسانية.

GIRLS RIGHTS CLUB
چرلز رايتس كلوب ( -نادي حقوق الفتيات)

“بمناسبة اليوم الدولي للطفلة شاركت مجموعتنا
في تنظيم ثالث منتدى نقاش لحقوق الفتيات بدعم
مالي وتقني من “مركز األميرة” (برنسيس سنتر).
وحضرت المنتدى أكثر من  100مراهقة من مختلف
أنحاء منغوليا .تم تنظيم هذا المنتدى تحت عنوان
“حقوق الفتيات والتمييز” وتألف من ثالث حلقات
نقاش .في الجلسة األولى للمنتدى ،قدّ مت أعضاء
مجموعتنا عرض تناول مواضيع مثل ‘ما هي حقوق
الفتيات؟’ و’التمييز ضد الفتيات’ و’التمييز وانتهاك
حقوق الفتيات’ .في الجلسة الثانية للمنتدى ،شاركن
فتيات من مجموعات مختلفة (أم مراهقة وفتاة ذات
إعاقة وفتاة يتيمة وفتاة ريفية وفتاة من مجتمع الميم)
تعرضن للتمييز .نخطط في
قصص يروين فيها كيف ّ
المستقبل التخاذ خطوات إلنهاء اختبار العذرية للفتيات
الذي يعد انتها ًكا لحقوق الفتيات”.

في عام  2017ن ّفذ مركز اﻷميرة برنامج
قيادة الفتيات ألول مرة في منغوليا .من
خالل هذا البرنامج تعرفت الفتيات على
حقوق اإلنسان والمساواة في الجندر وكيف
يتم انتهاك حقوقهن في كل خطوة من
الحياة .من ناحية أخرى ،يتم إلقاء اللوم
على الفتيات العترافهن بأن هذا هو ً
فعل
الواقع .ولهذه الغاية ،تأسس نادي حقوق
الفتيات في عام  ،2018وكان بمبادرة من
خريجاتبرنامج قيادة الفتيات .تتمثل مهمة
مجموعتهن في المساهمة في إنشاء مجتمع
حاضن للفتيات بمشاركة هادفة من الفتيات
المنغوليات المتمكنات.
الهدف الرئيسي لمجموعتهن هو إجراء
تغييرات في المجتمع الحالي وخلق مجتمع
غير عنيف يق ّدر حقوق الفتيات والنساء
ومجتمع بمشاركة ومبادرة من فتيات
متمكنات (قادة) ناشطات في مجاالت حقوق
اإلنسان يهدفن إلى إحداث تغييرات إيجابية
في المجتمع.

تقع في
منغوليا
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2018
https://www.facebook.com/girldaymongolia

HER PAKISTAN
هير باكستان

“منذ إنشائها في أيار/مايو  2018أثرت ‘هير
باكستان’ على حياة أكثر من  15000فردًا من
جميع أنحاء العالم من خالل أنشطتنا على األرض
وعلى اإلنترنت .أكبر إنجازاتنا هو عندما تتحدث
الفتيات والنساء الخجوالت والمترددات عن
مشاكلهن المتعلقة بالحيض والوالدة والخصوبة
وحتى العنف المنزلي .هؤالء الفتيات والنساء
اللواتي كن خجوالت ذات يوم من التحدث عن
أي شيء يتعلق بجسدهن ،أصبحن اآلن واثقات
من أجسادهن ويحبن أنفسهن .مع كل جلسة في
المجتمع أو في المدارس نرى كيف تشعر النساء
بالمزيد من الثقة بشأن أجسادهن وكيف تدرك أن
الوصول إلى المعلومات والرعاية الصحية هو
حق أساسي من حقوق اإلنسان يعطيهن الشعور
بالتمكين والتحكم”.

تقع في
باكستان

الموقع اإللكتروني

تم تأسيسها عام

2018

http://herpakistan.com/

‘هير باكستان’ منظمة غير هادفة للربح
تقودها نساء شابات وتعمل على تمكين
األفراد بشأن الدورة الشهرية من خالل
التعليم والخدمة والمناصرة .تأسست
المنظمة في أيار/مايو  2018من قبل
شقيقتين مقرهما في باكستان .يتكون
برنامج التثقيف المجتمعي الخاص
بهما من جلسات توعية في المجتمعات
األكثر تهمي ًشا وحرما ًنا حيث تفتقر
النساء إلى التثقيف الصحي للحيض
ومنتجات الدورة الشهرية .يقوم برنامج
“تعليم البلوغ” بإعداد المراهقات وأولياء
أمورهن ومعلميهن لمرحلة البلوغ
وما يرتبط بها من تغييرات وتحديات.
مجتمعهن على الفيسبوك :أو ماي
بيريود! (يا دورتي!) هي مساحة رقمية
آمنة مناسبة للدورة الشهرية للحائضات/
ون من جميع أنحاء العالم للتحدث
عن كل ما يتعلق بالحيض والتعلم من
تجارب بعضهن/م البعض.
تدعم حملة اإلغاثة من فيروس الكورونا
األفراد فيما يتعلق باحتياجاتهن/م
الصحية أثناء الدورة الشهرية .لقد
خدمن/وا أكثر من  2300دورة
شهرية .كما قدمن/وا كؤوس الحيض
للعامالت/ين في الرعاية الصحية
والمستشفيات اللواتي/ين يقاتلن/ون
بال كلل في الخطوط األمامية لوباء
كوفيد.19-

JUSTICIA FEMINIST NETWORK
جوستيسيا فيمينيست نتوورك ( -شبكة العدالة النسوية)

“‘جوستيسيا’ هي شبكة نسوية واألولى من
نوعها في بنغالديش .بلدنا مجتمع محافظ
من الناحيتين االجتماعية والدينية وتتعرض
النسويات للوصم الشديد والعار وسوء
المعاملة .إحدى قصص نجاحنا هي أنه ألول
مرة في بنغالديش أجرينا حملة -orShe
لهي) لهيئة األمم المتحدة للمرأة
( HeFهو َ
في المناطق النائية وتلقينا ردودًا إيجابية مما
ساعد أعضاء المجموعة وحلفائهن/م على فهم
أهمية استراتيجية شمل الرجال في النقاش من
أجل تحقيق األجندة النسوية .نحن شبكة من
متبرع لعملنا
النسويات وال نعتمد ك ّل ًيا على أي
ّ
ونشاطنا .وهنا يكمن السحر الرئيسي لجوستيسيا
في أننا ‘نفعل ما نؤمن به ونحن نؤمن بالعدالة
الجندرية’!”

تقع في

تم تأسيسها عام

بنغالديش

2016

الفيسبوك

https://www.facebook.com/justicia985/

جوستيسيا هي شبكة للمهنيات
القانونيات النسويات .يهدف نظام
الشبكة في المقام األول إلى ربط
وتقوية العالقات بين المهنيات
في القانون النسويات وطالبات
القانون .تهدف جوستيسيا إلى وضع
المحاميات النسويات على نفس
المعرفة والخبرة ومنصة تبادل
الفرص من أجل تعزيز قدراتهن
حتى ال يتأخرن عن زمالئهن الذكور
وليساهمن في تسريع عملية العدالة
الجندرية في المجتمع .إنطال ًقا من
الجوهر والشغف بالعدالة الجندرية،
أنشأت مجموعة من المحاميات
النسويات سنة  2016شبكة
جوستيسيا النسوية التي تعد الوحيدة
من نوعها في بنغالديش.

KL QUEER SPACE
كوااللمبور كوير سبيس ( -مساحة كوااللمبور للكوير)

“لقد نجحنا في إدارة أكثر من  100ورشة عمل (شخص ًيا
وعبر اإلنترنت) تتضمن الوصول إلى الحقوق وصناعة األفالم
والكتابة اإلبداعية .لقد أنتجنا محتويات لألفالم باإلضافة
إلى ّ 7
مجلت ْزين حيث قمنا بتجميع إبداعات مجتمع الميم
الماليزي ،وذلك بتمويل ذاتي بالكامل من مساهمات/ين
المؤسِ سات/ين وأعضائنا اللواتي/ين يزيد عددهن/م عن
ضا
 1000شخص ومن خالل أكثر من  50حد ًثا رئيس ًيا وأي ً
من خالل عرض أكثر من  003فنان/ة آلالف المشاركات/
ين من مجتمع الميم .حافظنا طوال الوقت على سياسات
خصوصية صارمة من أجل سالمة المشاركات/ين وعملنا
بنجاح دون تدخل من السلطات .لقد عززنا القيادة النسوية من
خالل تمكين النساء واألشخاص الترانس واألشخاص الشباب
بشكل خاص لقيادة الحلول لقضاياهن/م القائمة على الحقوق.
على سبيل المثال ،قامت مجموعة نقاش النساء الكويريات في
كوااللمبور بإدارة ورشة عمل تاريخية مع المحامي الوحيد
العابر جندر ًيا في مجلس نقابة المحامين الماليزي  -حيث
تشاركن/وا النصائح المهنية مع أكثر من  40امرأة مثلية
ومزدوجة الجنسانية وعابر/ة الجندر حول كيفية حماية
حقوقهن/م وفرضها”.

تم تأسيسها عام

تقع في
ماليزيا

2016

الموقع اإللكتروني

bit.ly/klqueerspaceKL

تم تأسيس كوير سبيس في تشرين األول/
أكتوبر  2016كحدث أدائي يجمع كل
األنواع واألجناس واألنواع اإلجتماعية
واألعراق .في نيسان/أبريل ،2018
تم افتتاح أول مساحة مادية للمجموعة
لمدة  6أشهر تالها مبنى أكبر في
أيار/مايو  .2019إنها مساحة مادية
لألشخاص الكوير تركز على زيادة
الوعي والمناصرة وتقديم الخدمات
والتشابكات والتمكين للتخفيف من العنف
والتمييز الذي يعاني منه مجتمع الميم
في كوااللمبور .يشجع اإلبداع كمحفز
لتماسك المجتمع والتعامل والتحرر من
الصدمات .تتم مواجهة العزلة االجتماعية
من خالل برنامج االستجابة المجتمعية.
يتم إنشاء المزيد من المساحات للتواصل
والتعاون من خالل تعزيز المبادرات التي
تقودها نساء مجتمع الميم والتي تم ّكنهن
من الوصول إلى حقوقهن .يحتفلن/ون
بالتنوع ويدعمن/ون صنع القرارات
بقيادة المجتمع وينمّين/ون حرية التعبير
والعالقات القيّمة .تغطي خدماتهن/م
التعبير اإلبداعي ومشاركة المعرفة
والتواصل وورش العمل ومجموعات
الدعم العاطفي ودعم الصحة العقلية وبناء
القدرات.

LABAN KABABAIHAN
البان كبابايهان

تأسست البان كبابايهان في 2018
من قبل بعض القيادات النسائية
المحلية من مجتمعات مختلفة
في مينداناو ،الفلبين .تعمل البان
كبابيهان على النهوض بالحقوق
السياسية للنساء المسلمات والسكان
األصليات والمهاجرات المستوطنات
في مينداناو من خالل زيادة حدة
الحملة وأنشطة المناصرة.
أهداف البان كبابايهان هي التالية:
 )1تعزيز وعي وقدرات النساء على
التخطيط وإطالق أنشطة  /برامج
الحملة الخاصة بقضايا المرأة،

“حافظت منظمة البان كبابيهان على
التضامن على الرغم من التنوع والتقاطعية
بين األعضاء فهن نساء ينتمين/ون إلى
فئات عمرية وثقافات ومعتقدات مختلفة.
نستخدم دائ ًما مبدأ االحترام والحساسية تجاه
الفردية والسياقات المميزة لألعضاء ولكننا
نعمل بشكل جماعي لقضايانا المشتركة
وأجندتنا كنساء“.

 )2توفير مساحة لتبادل الخبرات
وتعزيز التضامن،
 )3قيادة إجراءات حملة أوسع
لحماية النساء من أي شكل من
أشكال العنف،
 )4تعزيز اإلطار النسوي اإلشتراكي
البيئي في المجتمع،

تقع في
الفلبين

تم تأسيسها عام

2018

 )5الحفاظ على التعاون والتضامن
مع الهويات الجندرية األخرى نحو
دعم أوسع لحقوق المرأة والمساواة
الجندرية.

SISTA

سيستا منظمة خيرية تأسست في
فانواتو في عام  2016وتحركها
القيم النسوية .تهدف سيستا إلى
استخدام الفنون واإلعالم واالتصاالت
لتمكين النساء والفتيات وزيادة الوعي
والمناصرة للقضايا التي تؤثر عليهن.
تهدف سيستا أيضًا إلى مساعدة
فانواتو على إنشاء مجتمع متوازن
في األنواع اإلجتماعية ومحترم.
رؤيتها هي عالم تستطيع فيه النساء
والفتيات التمتع بحقوقهن والمشاركة
الكاملة في القرارات التي تؤثر على
حياتهن .مهمتها هي العمل مع النساء
والفتيات لتعزيز العدالة الجندرية
وتمثيل المرأة في فانواتو.

سيستا

“عندما تأسست ‘سيستا’ ألول مرة في عام ،2016
بدأنا كمجلة على اإلنترنت .مع مرور السنين ،توسع
عملنا إلى ما بعد تبادل المعلومات ونحو التنفيذ .في عام
 ،2018بدأنا رحلتنا كمنظمة خيرية .في عام ،2019
سجلنا رسم ًيا! نعتقد أن أعظم سحر لدينا هو أننا نبقي
المحادثة حول المساواة الجندرية حية وأننا نشجع
الرعاية الذاتية وحب الذات  365يو ًما في السنة من
خالل منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا!
نتحدث عن القضايا التي تعتبر تابو ونكسر الحواجز
مؤخرا مكتبة على
من خالل اإلبداع واالبتكار .أنشأنا
ً
اإلنترنت تجمع بين الموارد المتعلقة بالنوع االجتماعي
ضا
لضمان إتاحة المعلومات للجميع .لكننا نحاول أي ً
االستمتاع .على سبيل المثالُ ،تظهر جلسة تصوير أزياء
‘سيستا ﭽات ستايل’ تنوع نساء ني-فانواتو ونستخدم
التصوير لرفع قضايا أخرى بما في ذلك حقوق المرأة
والتمكين االقتصادي وما إلى ذلك”

تقع في

تم تأسيسها عام

فانواتو

2016

SISTERS OF HOPE
سيسترز أوف هوپ ( -أخوات األمل)

ُ
“تعرضت لعنف جنسي من قبل والدي البيولوجي في
ّ
التفت إلى والدتي التي انحازت إلى
التاسعة من عمري.
ُ
أسرت لصديق/ة قام/ت باالتصال بمساعداتي.
والدي.
عمري  21سنة اآلن وأنا ناشطة ضد االعتداء
وأشجع الفتيات األخريات الالئي
الجنسي على األطفال
ّ
سلكن نفس المسار الذي سلكته أنا بنفسي وأقول لهن
أن هناك دائ ًما ضو ًءا في نهاية النفق .عندما أصبحت
مقيمة في مأوى في عام  ،2012كنت طفلة غاضبة.
لكني وجدت السالم في أغرب األماكن .الحفر في
التربة يساعدني على التخلص من غضبي ويسعدني أن
أرى نباتاتي تنمو .أعطيت الحديقة اسمي :حديقة ليلوا
للسالم .في عام  ،2019سافرت إلى لندن والتقيت
باألمير هاري لتلقي جائزة االبتكارية في الكومنولث
لحديقة السالم الخاصة بي .هناك ما يقارب  300طفل
ُمساء إليهن/م وجدن/وا السالم في حديقتي وم ًعا نبني
ً
جيل أقوى من النسويات الشابات”.

تقع في
ساموا
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2018

https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/

تأسست المجموعة في عام 2018
من قبل ناجيات/ين من االعتداء
الجنسي اللواتي/ين وجدن/وا المالذ
في مأوى كامپس أوف هوپ (مخيم
األمل) الذي تديره مجموعة ساموا
لدعم الضحايا .تتمثل مهمة األختية
في تعزيز جو عائلي بين أفرادها
وهو أمر ضروري لهن/م للنهوض
من قساوة تعرضهن/م لالعتداء
الجنسي .تم وضع األساس لنطاق
عمل المجموعة أثناء وجود الناجيات/
ين في الملجأ .هذا هو المكان
الذي يتم فيه تشكيل شبكة دعم من
األخوات التي ساعدت بشكل كبير
في إعادة تأهيل الفتيات وإعادة
دمجهن في المجتمع .هنا يتم أيضًا
تقديم نهج األخوة للحياة خارج أمان
المأوى .على مر السنين أصبح/ت
أعضاء المجموعة سفيرات/راء ضد
االعتداء الجنسي ويتحدثن/ون عل ًنا
في المدارس بين التجمعات الشبابية
وفي وسائل اإلعالم مستعينات/ين بها
كمنصة توعية.

وسط أوروبا الشرقية والقوقاز ووسط وشمال آسيا

وصف الصورة
خمسة أشخاص ينظرن/ون إلى الكاميرا ويحملن/ون عل ًما بألوان قوس قزح.
يرفعن/ون أيديهن/م ً
رمزا للقوة .هن/م في منتصف زهور صفراء .وتظهر
في الخلفية سماء زرقاء داكنة وأرجوانية مع قمر متضائل وثالثة طيور
خضراء وصفراء وحمراء.

LOVE
NOTES
FEMHOUSE
ARMENIA

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL

ROMANIA

We really appreciate your support and
we will do our best not to disappoint
you! No matter what you do, just do it,
at least you’re moving in a direction.

ARMENIA

In these days of the pandemic, we find ourselves in
a situation that requires a lot of effort and patience.
Many of us face even more difficulties, problems, and
limitations due to the lockdown. With this message of
solidarity and care, we wanted to share our positive
energy and stubborn spirit with you. Please do not forget
about self-care, mutual support and empathy, which
is even more important these days. Last but not least,
thank you for all your support and encouragement! Warm
energies and love to all of you. Stay well!

LATCHO DIVE

ДЕВОЧКИ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК
(GIRLS FOR GIRLS)

RUSSIAN
FEDERATION

Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то,
что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы
дали нам возможность быть с вами, бороться за свои
права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас
это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим
сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!

Latvian Drag
King ColLECTIVE

LATVIAN

We are so thankful to everyone who voted for our group
for us to be the lucky ones to receive this amazing grant!
It was so inspiring to read all the proposals from nearby
countries that face very similar governmental and societal
oppression as us and to see that there
ARE groups that are actively fighting against them.
We cannot express how much it means when fellow
activists acknowledge our work as important and
beneficial. It has been tough but so very worth it!
Thank you from the Latvian Drag King Collective!

MACEDONIA

All women and girls should seek for their rights, fight
against the discrimination. Be motivated, educate yourself
as much as you all can, be a role model in your community
and raise you voice whenever needed, possible. We are
all worth and we should always stay together, because
together we are stronger and louder. < 3

GRLZWAVE
SOCIAL LAB

KOSOVO

Thank you all for believing in our idea
and giving us the opportunity to start
working in something that we have
planned for a long time. We are united
and we are one, no matter where we
are physically. — Social Lab Team.

GEORGIA

It is a great honor for us to receive this grant from Frida,
especially as all other groups from our region had such
interesting and important projects submitted. Thanks
to everyone who voted for us, we hope we will not let you
down and achieve all the goals we set for ourselves.
We want to share our love and support with all those queer
and women-run organizations, especially during these
hard times. We want to show our solidarity with everyone
in need and especially, LGBTQ+ activists in Poland, as
they are being repressed because of the government’s
anti-LGBTQ+ attitude.

)Розовый круг (PINK CIRCLE
ِپنك سيركل – (دائرة زهرية)

“تتكون مجموعتنا من ثالثة ناشطات/
ين مختلفات/ين اآلراء والمشاركة.
ليست دائ ًما لدينا نفس األفكار وغال ًبا
ما نواجه أسئلة لم نفكر فيها من قبل.
وهذا أم ٌر ال يعيق نشاطنا بل يعززه .لقد
تعلمنا أن نتواصل مع بعضنا البعض
وأن نتعامل مع النزاعات بشكل ب ّنائي
بما في ذلك (وهذا مهم بشكل خاص)
الصراعات األيديولوجية .في زمن
التشرذم والمعارك الشخصية وبين
الناشطات/ين واأليديولوجيةُ ،تعتبر هذه
التجربة قصة نجاح”.

تقع في
االتحاد الروسي

تم تأسيسها عام

2019

التقت أعضاء المجموعة من خالل
إجتماع الناشطات/ين في سانت
بطرسبرغ .طورن/وا معًا مجموعة
من القيم المشتركة المهمة التي
أردن/وا النضال من أجلها .يردن/وا
التحدث عن الالمساواة الجندرية في
روسيا والعالم والعدالة االجتماعية
وحقوق األشخاص ذوات/ي اإلعاقة
وكذلك األشخاص من مجتمع
الميم من خالل المشاريع الترفيهية
والتعليمية.

CLUB SPORTIV OCAZIONAL
كلوب سپورتيڤ أوكازيونال

“كان لدينا شعور مجتمعي قوي
عندما نظمنا حفلة عيد الميالد لجميع
المشاركات/ين وحصلنا على ردود فعل
جيدة عن عملنا .كانت هناك نساء قلن
إنهن غ ّيرن نظرتهن بطريقة إيجابية
لمجتمع الميم بسبب لعب كرة القدم
معنا .كما فاز فريقنا بالمركز الثالث في
مسابقة للهواة ونحن متحمسات/ون
للغاية”.

تقع في
رومانيا
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2018
https://www.facebook.com/csocazional/

في كانون الثاني/يناير  ،2018علمت
المجموعة بأول بطولة لكرة القدم
لمجتمع الميم في رومانيا .من أجل
هذه القضية جمعت إحدى العضوات
ً
مختلطا .هكذا
صديقاتها وسجلت فري ًقا
بدأ كلوب سپورتيڤ أوكازيونال .في
البداية لم يكن لديهن/م اجتماعات
منتظمة لكنهن/م الحظن/وا بعد ذلك
أنه ال يوجد خيارات كثيرة للنساء
لممارسة كرة القدم لذا شعرن/وا
بالحاجة إلى إقامة نشاط أكثر تنظيما ً
فبدأن باللقاء أسبوعيًا .كرة القدم ممتعة
وأردن/وا جعلها في متناول النساء
اللواتي لوال ذلك ،لما كانت ستتاح
لهن/م الفرصة للعب .نظرً ا ألنهن/م
كن/وا يلعبن/ون في الحدائق وغيرها
من المناطق المفتوحة فقد واجهن/وا
انتقادات وغالبًا ما تعرضن/ون للتنمر
أو السخرية لكنهن/م لم يتوقفن/وا
وبفضل أسلوبهن/م الو ّدي على قنوات
التواصل االجتماعي الخاصة بهن/م
تمكنّ /وا من تحسين المشاركة .مهمّة
مجموعتهن/م هي توفير مساحة آمنة
للشابات من خلفيات متنوعة لممارسة
كرة القدم.

FEMHOUSE ARMENIA
فيمهاوس أرمينيا

“إن افتتاح فيمهاوس أرمينيا مع جزئيها المه َّمين:
المكتبة النسوية (فيماليبراري) ومقهى كوير (كوير
كافي) هو قصة مهمة بالنسبة لنا .لقد كانت عملية
جميلة ومم ّكنة ومؤثرة وملهمة من الجهود الجماعية
والمشاركة والرعاية .بشكل عام شارك/ت العشرات
صا بالضبط) من أرمينيا
من األشخاص ( 155شخ ً
وحتى في الخارج في هذه الرحلة القوية إلنشاء أول
مكتبة نسوية ومقهى كوير على اإلطالق في البالد ويعد
افتتاحهما نتيجة مهمة أخرى خاصة بالنسبة لمجتمعات
الكوير والمثليات في أرمينيا .يعد تشكيل نوادي قراءة
مستقلة وتنظيم مبادرات ذاتية في فيمهاوس جز ًءا
مه ًما آخر من تاريخ النساء في أرمينيا .يستضيف
فيمهاوس كالً من المناقشات الخاصة والمفتوحة
والتحضير لإلجراءات العامة واجتماعات العمل
بالتعاون مع ناشطات/ين وحليفات/اء متنوعات/ين.
خالل العامين الماضيين نظم فيمهاوس حوالي  62حد ًثا
صا حضن/روا كل
كبيرا .كان هناك من  7إلى  60شخ ً
ً
حدث بحسب هدفه وشكله ونطاقه”.

تقع في

تم تأسيسها عام

أرمينيا

2017

الفيسبوك

https://www.facebook.com/armfemlibrary/

وُ لدت المجموعة في عام 2017
عندما أدركت مجموعة من
الناشطات/ين النسويات/ين الشابات/
ين والكاتبات/ين والفنانات/ين
اللواتي/ين يعكسن/ون مساهمتهن/م
على مدى سنوات في الحراك
النسوي والحراكات االجتماعية
األخرى أن هنالك حاجة إلى
مساحة نقد توحّ د النشاط النسوي
والفن والمعرفة .وُ لدت فكرة
مبادرتهن/م المجتمعية من محادثات
طويلة مع ناشطات/اء نسويات/ين
وكوير والسُلطاويّات/ين وبيئيات/
ين ومُناهضات/ين للعسكرية
وكانت هذه المحادثات حول أهمية
التعاون بين الحراكات وبناء القوة
الجماعية والفكر النسوي المتقاطع.
تم إنشاء المساحة في عام 2018
كمكان للحلم وبناء االستراتيجيات
والمشاركة في اإلنشاء في مجموعة
نسوية مليئة بالشجاعة والرعاية
الذاتية والمقاومة.

GRLZWAVE
ﭽرلزوايڤ

“في أقل من عام أصبح لدينا أكثر من
 33,000متابع/ة .ردود الفعل التي
نتلقاها على وسائل التواصل االجتماعي
مثل وصول مناشيرنا (أكثر من
 300,000كل أسبوع) والمشاهدات
(أكثر من  100,000مشاهدة كل أسبوع)
جيدة ح ًقا .عالوة على ذلك ،نحظى ببعض
االهتمام من وسائل اإلعالم .األهم من
ذلك ،غال ًبا ما نتلقى رسائل مؤثرة من
أعضاء جمهورنا لتقديم الشكر على إنشاء
المنصة ولدعمنا بعدة طرق .كل رسالة
تقول إننا ساعدنا بأي شكل من األشكال
أو قدمنا المعلومات المطلوبة ،تحفزنا
وتساعدنا على أن نكون أفضل”.

تقع في

تم تأسيسها عام

جورجيا

2019
الفيسبوك

www.facebook.com/GrlzWave/

تأسست ﭽرلزوايڤ في  9أيلول/
سبتمبر  2019من قبل ثالث
نسويات .هدفهن/م هو تحفيز
األشخاص الشباب وخاصة الفتيات
واألفراد الكوير على الشعور
بالراحة في أجسادهن/م والتحدث
عن المشاكل التي يواجهونها وأن
يكن/وا على طبيعتهن/م على الرغم
مما يتوقعه المجتمع منهن/م .يردن/
ون أن يناضل األشخاص الشباب
من أجل التغيير المجتمعي وطريقة
التفكير حتى يتمكنّ /وا من العيش
خال من الصور النمطية.
في عالم ٍ
مهمتهن/م هي بدء المناقشات
حول المواضيع التي ال تزال من
المحرمات في بلدنهن/م وتمثيل
الفئات المهمشة وخلق مساحة آمنة
للجميع.

INITIATIVE FOR FIGHTING LGBTIQ* YOUTH HOMELESSNESS

إنيشاتيڤ فور فايتنچ ال.جي.بي.تي .أي .كيو .يوث هوملسنس
تشرد أشخاص مجتمع الميم الشاب)
(مبادرة لمحاربة ّ
“لقد نجح تواصلنا مع المنظمات المحلية
المشردات/
التي تعمل مع األشخاص الشباب
ّ
كبيرا مدركات/ين
ين .قدّ من/وا لنا دع ًما ً
المشكلة ومنفتحات/ون على التعاون خاصة
بما يتعلق بالعمل الميداني .يه ّمنا ً
جدّ ا أن
يكون لدينا حليفات/اء منظمات/ين يمكنهن/م
دعمنا بخبراتهن/م والحوار معنا حول أه ّمية
معالجة موضوع الت ّ
شرد عند األشخاص
الشباب من مجتمع الميم”.

تقع في

تم تأسيسها عام

سلوفينيا

2019

تأسست المجموعة في عام 2019
وتتمثل مهمتها في زيادة الوعي
حول تشرّ د األشخاص الشباب من
مجتمع الميم وتوفير مساحة آمنة
لهن/م وتمكينهن/م من الوصول
إلى المنظمات األخرى ومقدمات/ي
الخدمات ذات الصلة .رؤية
المجموعة هي مجتمع يتمتع فيه
شباب مجتمع الميم بشبكات دعم قوية
وحيث يشعرن/ون بالترحيب في
المجتمع بغض النظر عن ظروفهن/م
الشخصية وتجاربهن/م ويعرفن/ون
أين يتجهن/ون للحصول على الدعم
في حاالت األزمات (مثل السكن)
ويشعرن/ون بالتمكين للقيام بذلك.

LOBBY LGBT
لوبي أل.جي.بي.تي ( -لوبي مجتمع الميم)
“يكمن سحرنا في تنوع مجموعتنا من حيث
األعمار والخبرات وطرق وأساليب الناشطات/
ين والشخصيات والهويات .يظهر ذلك في
إنجازاتنا فلقد تمكنا من نشر كتاب تعليمي حول
مناهضة التمييز “من األلف إلى الياء حول
المثلية وازدواجية التوجه الجنسي والعبور
الجندري والكوير وثنائية الجنس والالجنسية
والشمولية الجنسية” (about LGBTQIAP
 )From A to Zوالذي وصل إلى أكثر من
 9,000شخص كوير شاب في بولندا؛ وقمنا
بزيارة البلدات المعلنة على أنها مناطق “خالية
وعلمنا أكثر من  002شخص
من مجتمع الميم” ّ
حول حقوق مجتمع الميم؛ وقمنا بتوزيع أكثر
من  20,000ملصق عليها شعارات كويرية
في جميع أنحاء بولندا؛ ّ
ونظمنا مظاهرات
وأعمال الشوارع الكويرية؛ وقدّ منا الدعم للعديد
من الشباب/ات الكوير ً
مثل في تعليم وتمكين
المجموعات الكويرية وتأمين االستشارة القانونية
للناشطات/اء اللواتي/ين يتم توقيفهن/م وما
زلنا نقوم بهذه األعمال .أدت أفعالنا إلى توحيد
منظمات مجتمع الميم وجعلها أكثر راديكالية”.

تقع في

تم تأسيسها عام

بولندا

2019
الموقع اإللكتروني

https://lobby.lgbt

تأسست المجموعة في عام 2019
وهي اآلن في طور إنشاء منظمة.
تعمل من أجل مجتمع الكوير من
خالل التعاطف الراديكالي والدعم
المتبادل وبتمكين وتعبئة مجموعات
وحراك الناشطات/اء الكوير والتعليم
والنشاط المباشر في المجال العام.
تقف بحزم ضد النظام األبوي
والرأسمالية وكراهية النساء وجميع
أشكال التمييز واإلقصاء المنهجي.
تتصوّ ر عالم يتم فيه حماية األفراد
الكوير من العنف والتمييز المنهجيان
وحيث يشعرن/ون باألمان وبإمكانية
تحقيق إمكاناتهن/م الكاملة وحيث
تكون مجتمعات الكوير قادرة على
التصرف بحرية واالزدهار.

)POBUNJENE ITATELJKE (REBEL READERS
المتمردات/ين)
ريبيل ريدرز ( -القارئات/اء
ّ
“كانت ‘الحرب من منظور األطفال’ (-tive
from the Children’s Perspec
 )The Warأول مشروع كبير لنا ولقي
استحسا ًنا بين القارئية المختلفة .نشرنا كتا ًبا
يحتوي على مقاالت بقلم  15شابة ناقدة من
منطقة يوغوسالفيا السابقة .كانت فكرتنا لفت
االنتباه إلى وجهات نظر النساء واألطفال
المهمشة في روايات عن الحرب مكتوبة في
بلدان يوغوسالفيا السابقة بد ًءا من الحرب
العالمية الثانية حتى يومنا هذا .يمثل هذا
الكتاب بداية تعاوننا اإلقليمي الذي نستمر
به حتى اآلن في مشاريعنا األخيرة .تتوسع
المجموعة في كل مشروع وتدعو المزيد
من المتعاونات/ين في المجموعة والشبكة
اإلقليمية .نجتمع كل عام لتقديم نتائج مشروع
مشترك ولرسم خطط للمستقبل .إن العمل على
إنشاء شبكة قوية من الناقدات األدبيات في
المنطقة أمر أساسي لهدفنا المتمثل في القضاء
على القيم القومية وكراهية النساء السائدة في
مجاالتنا الثقافية”.

تقع في

تم تأسيسها عام

صربيا

2014
الفيسبوك

https://www.facebook.com/bookvica.net/

تأسست ريبيل ريدرز في عام
 2014بهدف تعزيز الحراك
األدبي النسوي في منطقة ما بعد
يوغوسالفيا وخاصة في مجال
الكتابة النقدية ومنذ ذلك الحين،
شجعن/وا الشابات على االنخراط في
المجال العام بتفسيراتهن/م النسوية
لألدب مسلطات/ين الضوء بشكل
خاص على النساء كمؤلفات أدبيات.
لقد قدمن/وا تعليمًا بديالً للشابات
وأعضاء مجتمع الميم في القراءة
النقدية والنقد النسوي والكويري
والمناهض لالستعمار والماركسي
الجديد .لقد أنشأن/وا أيضًا شبكة
إقليمية من الناقدات/اد النسويات/
ين اللواتي/ين يعملن/ون معهن/م
في العديد من المشاريع وأنشأن/وا
موقعين إلكترونيين حيث ينشرن/ون
بانتظام انتقادات ومقاالت ومقابالت
حول األدب لألطفال والشباب
والبالغات/ين.

ROMA WOMEN OF PALILULA
الروما في باليلوال)
روما ويمِن أوف پاليلوال ( -نساء ّ

“سحر عملنا هو أننا بدأنا من إرادتنا وقوتنا
فقط على التغيير ولم نمتثل لالمرئية .لقد تم
االعتراف بنا وكذلك بجهودنا لتغيير حياة
الروما على الضفة اليسرى
الفتيات والنساء ّ
لنهر الدانوب في بلغراد”.

تقع في
صربيا

انستغرام

تم تأسيسها عام

2015

انستغرام

https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/

تأسست نساء الرّ وما في باليلوال
في عام  2015في بوركا وهي
جزء من بلغراد .يركزن عملهن
على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
واألقليات مع التركيز على السكان
الرّ وما وال سيما حماية النساء من
العنف والتمييز وكراهية المثليّة.
رؤيتهن هي أن تكون النساء
األقليات متحررات ومتساويات
ومحترمات في المجتمع .تعمل
منظمتهن على تمكين وتعليم الفتيات
والنساء األقليات للنضال من أجل
حقوقهن والعيش دون عنف وتمييز
وكراهية المثلية وذلك من خالل
النشاط والعمل المجتمعي.

SOCIAL LAB
سوشال الب ( -المختبر اإلجتماعي)

“أكبر إنجازاتنا هو أننا كنساء شابات نناصر من أجل
الصحة الجنسية واإلنجابية في كوسوفو .قد يكون
أمرا
الحديث عن القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية ً
صع ًبا في مجتمعنا ولكن باستخدامنا للتكنولوجيا يمكننا
الوصول إلى عدد كبير من األشخاص الشباب من خالل
تطبيق “ ”Shnetالخاص بنا للهاتف الجوال”.

تقع في

تم تأسيسها عام

كوسوفو

2016

الفيسبوك

https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/

تأسس سوشال الب في عام .2016
تتمثل رؤيتهن/م في إنشاء مجتمع
مبني على مبدأ المساواة حيث تحظى
النساء واألشخاص الشباب بالفرص
واالهتمام الذي تستحقنه/يستحقونه.
تتمثل مهمتهن/م في إنشاء مساحات
افتراضية ومادية آمنة للشابات
للتحدث عن القضايا التي تهمهن
وتمكينهن من أن يصبحن جزءًا من
عملية صنع السياسة في كوسوفو.

THE ASSOCIATION FOR ROMA WOMEN
DEVELOPMENT LATCHO DIVE
الروما)
التشو دايڤ ( -رابطة تنمية نساء ّ
“نساء وفتيات قويات ومتحمسات وحازمات
ومدربات ومتعلمات يقررن ويقاتلن ويتحدثن
ّ
عال حول حقوقهن ومطالبهن وما
بصوت ٍ
يخصهن .نحن مجموعة ستراقب وضع نساء
الروما وستحدث تغييرات في المجتمع
وفتيات ّ
وستكون ً
مثال وداف ًعا لجميع النساء والفتيات
األخريات من المجموعات العرقية”.

تقع في
مقدونيا
الموقع اإللكتروني

تم تأسيسها عام

2018
http://www.latchodive.org

تأسست رابطة تنمية نساء الرّ وما
“التشو دايڤ” في الثامن من نيسان/
أبريل  .2018تأسست هذه الرابطة
بسبب عدم وجود منظمات عاملة
لنساء الرّ وما في بلدهن .إن وضع
نساء وفتيات الرّ وما آخذ في التحسن
ولكن ال يزال هناك الكثير من
العمل الذي يتعين القيام به .تعيش
نساء وفتيات الرّ وما في أسر أبوية
ذات قيم وتقاليد أسريّة قوية .تتمثل
رؤية الرابطة في أن تكون نساء
وفتيات الرّ وما في جمهورية مقدونيا
مواطنات متساويات ومستقالت
اقتصاديًا ومشاركات ناشطات في
الحياة العامة والسياسية .تتمثل مهمة
الرابطة في تعزيز وتطوير وضع
ورفاه الفتيات والنساء من طائفة
الرّ وما في جمهورية مقدونيا.

THE LATVIAN DRAG KING COLLECTIVE
ذي التفيان دراچ كينچ كوليكتيڤ ( -مجموعة الممثلة بلباس
رجل الالتفية)
“عندما نتذكر الفترة التي كان فيها مهرجان
دراچ كينچ في التفيا ال يزال قيد التخطيط ،كان
من المستحيل التنبؤ بمدى ازدهار مجتمع منه
وعدد الصداقات التي سيتم تكوينها ومقدار
النشاط الذي يمكن تحقيقه من خالل األداء
الدراچ .لقد كان من المدهش رؤية الفرح
والعطش في عيون جمهورنا عندما قام ملوكنا
بأداء وتجربة إنشاء وتحويل الشخصيات
ٍ
متعددة األوجه من الخيال الجسدي ألعضائنا.
حتى ولو استفاد شخص واحد فقط من حديثنا
عن رجولة ال ُمحددات/ين إناث عند الوالدة،
فيستحق العمل على مدار العام كل هذا العناء.
ولكن كان من المدهش رؤية كل عضو/ة
جديد ت/ينضم إلى المجموعة وأن نرى عملنا
يساعد الملوك الشباب في دولتي أستونيا
وليتوانيا المجاورتين .نمضي قد ًما بكامل
طاقتنا في إنتاج الفيديو تاريخ الدراچ كينچ
 101والمهرجان القادم في الخريف!”

تقع في

تم تأسيسها عام

التفيا

2019
الفيسبوك

https://www.facebook.com/DragKingLV/

تم إنشاء مجموعة التفيان دراچ كينچ
بغرض تنظيم أوّ ل مهرجان دراچ
كينچ في التفيا سنة  2019في ريغا،
التفيا .كان المهرجان مخصصًا
لعروض الدراچ كينچ (االستكشاف
المسرحي للذكورة والتجسد) .تتمثل
مهمة المجموعة في بناء مجتمع أكثر
شموالً في التفيا من خالل زيادة
وضوح وفهم أفراد مجتمع الميم
والجندر .تسعى المجموعة إلى إعادة
التفاوض على الفهم التقليدي للذكورة
وتوسيع المساحات اآلمنة عبر
السحب والتعليم والنقاش .وتسعى
أيضًا إلى القيادة بقوة غير اعتذارية
في تحد للقوانين والمفاهيم التمييزية
الموجودة في التفيا .تسعى المنصة
إلى الجمع بين الناشطات/النشطاء
والفنانات/ين من التفيا ومنطقة
البلطيق لتعزيز النشاط النسوي في
مجتمع الميم.

Y PEER AZERBAIJAN
واي پير أذربيجان

“لقد نجحنا حتى اآلن في تطوير آليات
تعليمية لمعالجة القضايا األكثر حساسية
واألهمية المتعلقة بالنوع االجتماعي
والجنسانية والصحة الجنسية واإلنجابية
باإلضافة إلى السالم وتحويل النزاعات.
وصلت هذه المنهجية التي استخدمناها
إلى آالف المراهقات/ين واألشخاص
الشباب في أذربيجان وعززت حشدهن/م
على مستوى المجتمع”.

تقع في

تم تأسيسها عام

أذربيجان

2013

إنستاغرام

https://www.instagram.com/ypeerazerbaijan/

الفيسبوك

https://www.facebook.com/ypeerazerbaijan/

تأسست المجموعة الحالية في
عام  2013لتأسيس تضامن بين
األشخاص الشباب ذوات/ي الهويات
المتقاطعة لمحاربة العنف والتمييز
القائم على النوع االجتماعي ولتعزيز
حقوق المرأة واألشخاص الكوير
والصحة والحريات الجنسية من
أجل بناء مجتمع أكثر صحة وأما ًنا
ً
وعدل في أذربيجان وفي منطقة
جنوب القوقاز األوسع .تتمثل المهمة
األساسية لمجموعتهن/م في تمكين
األشخاص الشباب وبناء قدراتهن/م
وال سيما النساء الشابات والكويريات
في أذربيجان للقضاء على جميع
أنواع العنف والتمييز والالمساواة
الجندرية ولتحسين الصحة البدنية
والجنسية والعقلية من خالل المشاركة
المباشرة والهادفة .إنها منظمة غير
هرمية وتتألف من مجموعة تقودها
الشابات واألفراد الكوير وتهدف
إلى تغيير السياق المحلي واإلقليمي
والعالمي لعدم المساواة الجندرية
وثقافة العنف من خالل توفير المزيد
من الموارد والقدرات للشابات
واألفراد الكوير لتغيير ديناميات القوة
ووقف االضطهاد الجندري.

Группа девочек-подростков
يونكا
)_Юнка (YUNKA

“يونكا’ هي مجموعة فريدة من الفتيات
المراهقات في أوكرانيا .ونعم  -لقد ولدنا
مع فيروس نقص المناعة البشرية! تتميز
مجموعتنا بموقفها الدقيق وفهمها لنقاط القوة
والقدرات لكل منا والرغبة في التنظيم في
فريق قوي واستباقي .ندرس الممارسات الشبه
القانونية لتكون مفيدة لألطفال والمراهقات/
ين المتعايشات/ين مع فيروس نقص المناعة
البشرية في بلدنا .نناصر ضد وصمة العار
والتمييز ضد المراهقات المتعايشات مع
فيروس نقص المناعة البشرية .نقدم المشورة
والدعم للفتيات من نفس العمر”.

تقع في

تم تأسيسها عام

أوكرانيا

2020

تأسست مجموعة “يونكا” األوكرانية
في عام  2020لتعبئة القادة
والناشطات/ين وتقديم دعم أخويّات
وتعبئة مجتمع الفتيات بآراء حديثة
وأحيا ًنا جريئة واستباقية حول النشاط
كقوة دافعة في مكافحة وصمة العار
والتمييز ضد الفتيات المراهقات
المتعايشات مع فيروس نقص
المناعة البشرية.

Девочки для девочек
)(Girls for girls
چيرلز فور چيرلز ( -فتيات للفتيات)
مؤخرا وبالتالي ال يمكننا
“تم إنشاء مجموعتنا
ً
في الوقت الحالي التفاخر بإنجازاتنا المهمة.
لكننا نؤمن باإلجماع أننا متحدات/ون ضد
الظروف الصعبة حيث ُتن َتهك حقوق الفتيات
والنساء كل يوم .لقد وجدنا الشجاعة لمواجهة
األعراف المعتمدة على مستوى الدولة .واحدة
من المشاكل الرئيسية في المدرسة هي قواعد
اللباس .نحن مجبرات/ون على ارتداء التنانير
الطويلة في المدرسة رغم أن هذه التنانير غير
مريحة أبدًا .ال َيسمح لنا أمن المدرسة بدخول
مبنى المدرسة إذا تم كسر قواعد اللباس.
سنبحث عن طرق مختلفة لمقاومة وتعزيز
حقوقنا ومصالحنا .نأمل أن تنتظرنا قصص
نجاح أمامنا وسنشاركها بالتأكيد”.

تقع في

تم تأسيسها عام

روسيا

2019

تم إنشاء المجموعة لحماية حقوق
فتيات المدارس .تم إنشاء المجموعة
في نهاية مارس  .2019يقع مقرها
في غروزني حيث تعيش أحد
أعضاء المجموعة حاليًا وهي في
الصف الحادي عشر .لقد اتحدن/
وا لحماية ليس فقط حقوقهن/م
ولكن أيضًا حقوق فتيات المدارس
االبتدائية األخريات حيث يتم انتهاك
حقوقهن/م بالمثل .هدفهن/م األساسي
هو مكافحة التمييز الجندري والتنمر
في المدرسة والمعاملة الغير
متساوية .يردن/ون أن يُحترمن/
وا كأفراد وأن يُعاملن/وا كأشخاص
عاديات/ين وسيعملن/ون على تعزيز
حقوقهن/م ومصالحهن/م وحماية
الفتيات األخريات.

МырзАйым (THE MYRZAIYM
)TRANSGENDER INITIATIVE GROUP
ميرزايم ترانسجندر إنيشاتيڤ  -مبادرة ميرزايم للعبور الجندري)

“نحن المبادرة الوحيدة في آسيا الوسطى”.

تقع في

تم تأسيسها عام

قيرغيزستان

2020

تم إطالق مبادرة ميرزايم
ترانسجندر إنيشاتيڤ في أواخر عام
 .2017حتى اآلن ميرزايم هي
المبادرة الوحيدة للعبور الجندري
في قيرغيزستان التي أسس(ت)
ها عابرات/ي الجندر .تتمثل إحدى
األولويات واألنشطة الرئيسية
الحالية لميرزايم اليوم في زيادة
قدرة المجتمعات العابرة الجندر ككل
باإلضافة إلى ناشطات/نشطاء وأفراد
محددات/ين.

جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا

وصف الصورة
ثالث فتيات صغيرات يستمتعن ويمارسن الرياضة .يرتدين سترات
صفراء وحجاب أبيض.محاطات بالزهور الصفراء والبرتقالية.
تظهر في الخلفية أنقاض مدينة قديمة وسماء زرقاء ووردية مع
قمر في الربع األخير .الصورة محاطة بفسيفساء ملونة.

W.T.B.S.

YEMEN

كم نحن سعداء بوجود مجموعات نسوية بهذه العظمة والقوة
من الحراك النسوي الفاعل الذي يجعلنا اكثر قوة وعزيمة
في المضي نحو هدفنا في السعي للوصل الى مجتمع العدالة
االجتماعية الذي يضمن مشاركة المرأة في بناء وتنمية
المجتمع ويكفل كافة حقوقها تصويتكم لنا كان بمثابة الجدار
القوي الساند لنا والذي يجعلنا نقف بثبات امام عواصف
التحديات ونمضي قدما ً في تحقيق اهدافنا تقديري واحترامي
لكل المجموعات النسوية الذي صوتت لنا وتحية لكل
النسويات في هذا العالم
LIBYA

نون التضامن

LEBANON

نحن ممتنات ونقدر هذا الدعم  ،ونعد اننا سنكون على
قدر ثقتكن ونتحدى اوضاعننا كنساء في مجتمع ابوي
وكمواطنات في بلد يشهد ظروفا صعبة وإستثنائية على كل
المستويات وعدنا ان نكون إستثنائيات  ،نتطلع الى العمل
معكن وحشد الجهود لنصنع التغيير الذي نستحقه كنساء
YEMEN

LOVE
NOTES
Yemeni Feminist
Movement

We are so overwhelmed and grateful for all the support
from FRIDA fund and the groups that voted for us. We
can’t begin to express how thankful we are. Beyond that,
we feel so blessed to be part of an amazing community
with common goals and values. We are so inspired
by all the groups and are in awe by all the great work
that is being done and will continue to be done. All the
love, support and solidarity from us, Yemeni Feminist
Movement Tea

HERA

الهي اعطيني القوة لتغيير االشياء التي استطيع والقوة لتقبل
االشياء التى ال استطيع تغيرها والحكمة ألعرف الفرق
بينهما ) ليس من السهل ان تكون امرأة.دائما عليك ان
تكوني مثالية ,جميلة,ذكية,صغيرة ..ال احد يهتم بما تشعرين
من الداخل ولكننا نفعل ونحن نعلم انك انت فقط من يملك
من القوة لتغير االشياء والشجاعة للمحاولة مرة اخرى
والحكمة للوصول..فخورون بكم جميعا واعلموا انكم لستم
وحدكم..لم تكونوا يوما وحدكم كل الحب والدعم فريق هيرا
التطوعي.

JORDAN

TAKATOAT

We believe that Takatoat will grow stronger and louder
with your trust and support. Solidarity is always the key
!to lift each other up

ANONYMOUS
نشكر كل المجموعات التي شاركت و وثقت في عملنا و
أمنت بأهدافنا المستقبلية ،نتمنى لكن.م كل النجاح و مسيرة
موفقة في مشارعيكن.م المستقبلية  ,حب كويري نسوي

LOVE
NOTES
PALESTINIAN
TERRITORY

FEMIN AMFI

We live in a period in which women’s solidarity has
reached an international level. Thousands of women
from all over the world are empowering each other and
our struggle. As young feminists, we are aware of the
importance of the support and solidarity you give us.
We found the strength we needed to hit the road in the
struggles and experiences of feminists before us. We
continue to learn from each other every day. On this
journey, we are happy and excited to find our way with
you.Our solidarity will increase the resistance against
the patriarchy. Long live women’s solidarity!

جمعية زاخر لتنمية
قدرات المرأة الفلسطينية

رسالتي للمجموعات الصديقة التي صوتت لمجموعتنا هي
رسالة شكر وتقدير علي جهودكم ودعمكم لمجموعتنا
وثقتكم في عملنا ونحن سعداء بان نكون جزء من
فريدا ونتمتي ان يكون هناك تواصل بيننا لتبادل االفكار
والمعلومات و الخبرات التي تخدم مجتمعاتنا وتحقق اهدافنا

NOON MOVEMENT

TURKEY

Queer Women-Run
Community Group

ASIA-PACIFIC

Thank you, sisters, for your support. Although we have
never met, everyone is fighting for feminism in our
hometowns. It is this power of women and femme that
has broken down the barriers of national boundaries,
races and cultures. We are in community with each
other and your strengths and energy are empowering us.
Sisters! Come on!

SUDAN

Words are feckless to express how grateful we are, it’s
a great honor for us to be supported by such groups as
we saw the intersectionality in the goals, vision, hopes
and dreams, what made us believe that feminism is some
sort of a global sisterhood that doesn’t believe in the
patriarchal political boarders,we shall remember all the
groups, the inspiring visions we will do our best to bring
these visions to reality in our our country and we hope
that one day we would all celebrate them together.

WE PLAY EQUAL

TURKEY

We’d like to say a huge thank you to everyone
who has believed in our project. With your support,
we are confident that we will make our promised
impact to contribute towards gender equity come
true. We will particularly be more dedicated to fight
gender-based violence during the shadow pandemic
besides COVID-19.

التنمية في المجتمع ويرفضن فكرة
االقصاء ومصادرة الحقوق من
الرجال تاسست في مدينة اب اليمنية
بتأريخ  28/4/2017رؤيتنا :وجود
مجتمع العدالة االجتماعية الذي يضمن
مشاركة المرأة في عملية التنمية •
رسالتنا :نسعى إلدراج دور المرأة في
عملية التنمية االجتماعية من خالل
حماية وتمكين وتأهيل المرأة في جميع
المجاالت والدعوة لجميع القضايا التي
تتطلب العدالة االجتماعية .اعمالنا -:
عملت المجموعة منذ بداية تأسيسها
في مجال الدفاع عن حقوق المرأة
ومناهضة زواج القاصرات حيث
كان العام  2017عام اشتمل على
تنفيذ انشطة توعوية للفتيات واالسر
لمناهضة زواج القاصرات  .و عملت
المجموعة بالشراكة مع مؤسسات
ومبادرات شبابية في مجال الدعوه
للقضاء على العنف القائم على النوع
االجتماعي وتستمر المجموعة في
تنفيذاعمالها بمجهود ذاتي في ضل
ضرف صعب وحذر

W.T.B.S
المرأة كائن بشري يعتبر نصف المجتمع بل اهم
عنصر في المجتمع فيجب ان تتمتع المرأة بكافة
حقوقها وهذا الشيئ كان صعب في مجتمعنا الن
العادات والتقاليد السلبية عملت على سياسة
االقصاء والتهميش للمرأة وجعل المرأة تعاني
من االضدهات والننا فتيات شابات وقساوة هذه
الضروف التي تعيشها المرأة في الواقع األليم كان
هذا هو الدافع الذي جعلنا نخرج عن صمتنا ونقطع
وعد على انفسنا بان لن نقف اال وقد انتزعنا
حقوقنا كوننا نساء وهذه المهمة لم تكن بالسهل فقد
واجهنا مضايقات ومصاعب فقد تم اتهامنا بالخروج
عن االخالق والتحرر واتهامنا بتحريض الفتيات
واتباعنا لدول الكفر حسب االتهامات التي كنا نتلقها
من المجتمع المتشدد لكن الن االرادة هي المحرك
االساسي وحقنا هو المبدى مضينا في عملنا بجهد
كبير رغم شحة االمكانيات ولكن نمتلك شعار في
خيالنا هو (ان تشعل شمعة خيراً من تلعن الظالم
ونحن تلك الشمعة التي ستنير سماء المرأة وتستعيد
حقوقها فهي القضيه االساسية والتي لن نتخلى
عنها مهما حصل

تقع في

تم تأسيسها عام

اليمن

2017

الفيسبوك
https://twitter.com/FeministHawa
https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

ةع ومجم
سارتم تاباش

METRAS
PALESTINE
GROUP

“أنتجنا ملف “ت :الدالة على الفاعل” والذي تناول
قضايا النساء مجتمعيا ً وسياسا ً وثقافياً ،وعبر
عن حراكات الشارع تجاه مظالم النساء .شكلنا
شبكة ناجعة من الكاتبات وصانعات الرأي العام
والمؤثرات ،وخصصنا دورات لتمكين بعض النساء
على الكتابة ونشر مقاالت الرأي والصحافة”.

تقع في

تم تأسيسها عام

PALESTINE

2019

مجموعة شابات متراس فلسطين
مجموعة شابات متراس أسست
عام  ،٩١٠٢بهدف دعم النساء
الشابات في فلسطين ،للتعبير
عن آرائهم وأفكارهم في القضايا
السياسية واالجتماعية والثقافية ،
وتمكينهم في حقل الكتابة الصحافية
واإلعالمية إلنتاج مواد تحليلية
وبحثية متينة.

هيرا

HERA

تأسست هيرا كفكرة منذ 2015
حيث بدأ الفريق في صقلها من خالل
مشاريع ذاتية الدعم ثم في 2017
سجلت هيرا كمنظمة قانونية رسمية.
يعانين/ون من العديد من المشاكل
في بالدهن/م ولكن كيفية معاملة
المرأة هو االمر المقلق .هناك العديد
من اآلراء المختلفة حول كيف يجب
ان تتصرف المرأة وكيف يجب ان
تفكر ولكن الشخص الوحيد الذي
يجب أن يقرر ذلك هو المرأة نفسها.
ويؤمنّ /ون أن النساء يملكن القدرة
والقوة لصناعة امور عظيمة ولكن
ربما ال يعرفن هذا األمر ولذلك
تهدف المؤسسة من خالل عملها إلى
كسر القيود الفكرية وتخطي الخطوط
الحمراء التى ترسمها العادات
والتقاليد البالية .تهدف إلى أن تحقق
المساواة الجندرية والمصالحة
وتحقيق السلم االجتماعي.

“قال/ت لنا أحد المشاركات/ين في مشاريعنا:
“انتن/م ال تقلن/ون لنا ما يجب فعله بل
تقلن/ون لنا ماذا نستطيع ان نفعله” .ولدنا
وترعرعنا في بيئة صعبة وواجهنا كل التحديات
وواجهناها وهذا ما جعلنا نكتسب الخبرات
للتعامل الحياة الصعبة في مجتمعنا .فقد رسم
هذا المجتمع مالمحنا وعرفنا مالمحه وعرفنا
ضا نقاط قوتنا ونقاط ضعفه من خالل العيش
أي ً
فيه .تجمعنا دائ ًما الصعوبات واألوقات الشاقة
التى صقلت شخصياتنا وجعلتنا ما نحن عليه
اآلن .لذا فنحن أكثر من يعرف هذا المجتمع
القاسي وأكثر من واجهه .ولعله هذا ما يميزنا
ويجعل من عملنا ذو قيمة فنحن نشارك حياتنا
ومشاعرنا مع اآلخرين من خالل إنشاء شبكة
ومساحة آمنة لمن هن/م مثلنا”.

تقع في

تم تأسيسها عام

ليبيا

2015
الفيسبوك

https://www.instagram.com/hera_lby/

فيمينأمفي

بدأت فيمينأمفي رحلتها كشابات
نسويات في عام  2016بعد مذبحة
أوزجكان أصالن في عام  .2015كان
ذلك العام نموذجً ا تاريخيًا حيث تفاقمت
الهجمات على وجود المرأة وحياتها
وحريتها وهويتها باإلضافة إلى
محاوالت لتدمير إنجازاتهن وال تزال
أشكال العنف هذه مخفية إلى حد كبير
نتيجة القمع األبوي .مع إدراك أهمية
العمل في انسجام وبسبب الظروف
األصلية لعصرهن/م فإن هدفهن/م
الرئيسي هو تنمية الحركة النسوية
في الجامعات وتعزيز تضامن المرأة
وتنظيمها .تم إنشاء منظمتهن/م للقضاء
على عدم المساواة بين جميع الهويات
والتوجهات الجنسية .تعشن/ون في
بيئة سياسية وثقافية عنيفة وتمييزية
يهيمن عليها الذكور وهي تعزز خطاب
الكراهية والسلوك التمييزي تجاه
جميع أنواع الميول الجنسية؛ مما يدفع
فيمينأمفي إلى القتال ضد نهج انحياز
المغايرة الجنسية وانحياز األحادية
الجنسية تجاه مجتمع الميم وأنواع
مختلفة من العنف.

FEMINAMFI

“احتجت فيمينأمفي أمام متجر  Watsonsحيث
ُجردت امرأة تبلغ من العمر  71عا ًما من مالبسها
متهمة بسرقة أحمر الشفاه .أدى هذا االحتجاج إلى
انتشار القضية .بعد ذلك تم طرد الجاني واعتذرت
الشركة .عززت فيمينأمفي جدول أعمالها من خالل
العمل الذي قامت به في مديرية السياسات األسرية
واالجتماعية وذلك في الفترة التي تزايدت فيها
الهجمات على اتفاقية اسطنبول .تعرضنا للعنف من
قبل الشرطة بسبب انتشار الصور ،مما دفع جميع
المنظمات النسائية األخرى إلى المطالبة بالحراك.
لقد أظهرنا مرة أخرى قوة التضامن .لقد كشفنا عن
العديد من األكاديميين/ات الذين/اللواتي تحرشوا/ن
بطالبات/طالب الجامعات وتحولت إلى حركة -oo
 #metبين الفتيات في الجامعات .لقد تضام ّنا مع
األكاديميات في هذه العملية .نستمر في التواجد في
المناطق المحظورة كل  8مارس ونظهر أن النضال
النسوي ال يعرف حدودًا”.

تقع في

تم تأسيسها عام

تركيا

2016

تويتر

https://twitter.com/FeminAmfi

إنستاغرام

https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr

تأسست مجموعتنا بتمويل من
مؤسسة أوكسفام العام .2018
رؤيتنا :خلق حراك نسوي فاعل
في الريف اللبناني مهمتنا -1 :رفع
الوعي النسوي  -2بناء قدرات
النساء في المجتمع الريفي بكافة
المجاالت  -3تحفيز المشاركة
السياسية لدى النساء  -4تمكين
النساء  ،حرفيا مهنيا ومعرفيا
 -5تقديم الدعم النفسي اإلجتماعي
للنساء  -6المساهم في تقديم فرص
التعليم للنساء

NOON AL TADAMON
“قصة نجاحنا الرئيسية واالساسية تتمثل في قدرتنا
على عبور االنقسام السياسي االجتماعي المذهبي
الحاد في بالدنا  ،ونجاحنا في خلق مجموعة نسوية
متنوعة الخلفيات الثقافية والسياسية والمناطقية
والمذهبية .من القصص الملهمة أيضا  ،مساهمتنا
في تمكين عدد من النساء مهنيا وحرفيا  ،وخلق
فرص عمل لهن .في بداية اطالق المجموعة  ،كان
بين المشاركات محاربة سابقة  ،شاركت في الحرب
اللبنانية  ،شاركت تجربتها مع المشاركات  ،وكن على
قدر عالي من المسؤولية بقبول افصاحها ودورها
الحساس في حرب خسر معظمهن فيها احبة وارزاق .
نحن مستمرات في صنع قصص نجاح نسوية”.

تقع في
LEBANON

تم تأسيسها عام

2018

NOON MOVEMENT
حركة نون
“تمكنا من ترك توقيعنا الخاص في الحركة
النسوية السودانية خاصة في مثل هذا الوقت
الحرج (الحكومة االنتقالية) .شاركنا في توحيد
مجموعات ومنظمات حقوق المرأة على طاولة
واحدة على الرغم من أننا قد ال نكون المجموعة
األولى التي تطالب بالعدالة االجتماعية لمجتمع
الميم وثنائية الجنس والالجنسية فنحن أول
من طالب بجرأة بالعدالة .ومن مساهماتنا خالل
الثورة أنه خالل العام األول للحكومة االنتقالية،
تم اختيار اثنين من مجموعتنا لت/يكونا
مرشحتين/ين في برلمان الحكومة االنتقالية”.

تقع في

تم تأسيسها عام

السودان

2018

الفيسبوك

https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/

تأسست حركة نون خالل ثورة
كانون األول/ديسمبر .اجتمعن/وا
بعد أن الحظن/وا اإلهمال الجماعي
للسياسيات/ين تجاه أجندة المرأة.
أدركن/وا أن الحراك السائد والحالي
لحقوق المرأة ال تمثل آمالهن/م
وأحالمهن/م وأن أجندته ليست
راديكالية بما يكفي لذلك فهو ليس
ذات جذور شعبية .يعملن/ون على
إنشاء قاعدة معرفية نوعية جديدة
عند الجيل الصاعد لكسر الحلقة
ألنهن/م يعتقدن/ون أن المعرفة هي
قوة.

Organize for Gender Culture
أورچانايز فور جندر كلتشر ( -التنظيم من أجل ثقافة الجندر)

“نظرا للظروف التي تأسست فيها مجموعتنا،
ً
من الشبه المستحيل بالنسبة لنا التفكير في
‘قصة نجاح’ .ومع ذلك نشعر أن قوتنا تكمن
في حقيقة أن كل واحد/ة منا جاء/ت من دائرة
مختلفة من النشاط النسوي وأنه على الرغم
من خيبة األمل التي شعر/ت بها كل واحد/ة منا
في الماضي ما زلنا على استعداد للشروع في
مغامرة جديدة مع أناس جدد .نعتقد أن سحرنا
يكمن في قدرتنا على الوثوق مجددًا بالعملية
والحلم م ًعا”.

تقع في

تم تأسيسها عام

تونس

2019

تأسست المجموعة في عام 2019
بهدف إتاحة المعرفة المتعلقة بالنوع
االجتماعي والمتجذرة في نموذج
نسوي ومتقاطع .يعتقدن/ون أن
الوقت قد حان لتجميع المعرفة
النسوية والكويرية في تونس وشمال
إفريقيا ومشاركتها والتفكير فيها.
يعتقدن/ون أنها مسؤولية تاريخية
وأنه يجب عليهن/م ترك شيء من
تجربتهن/م للجيل القادم وعليهن/م
المساهمة في التاريخ الدولي
والعالمي والنسوي.

تقاطعات هي جمعية نسوية مستقلة
غير حكومية مقرّ ها في األردن .ت/
يقودها مجموعة من الناشطات/ين
النسويات/ين الشابات/ين يعملن/ون
معًا لنشر المعرفة النسوية وإنشاء
مساحات آمنة للنساء والفتيات،
ولدعم تضامنهن ونضالهن ضد
الثقافة والممارسات والسياسات
واألعراف األبوية المهيمنة،
ولتعزيز مشاركتهن الفعّالة في
جميع القطاعات وضمان تمتعهن
بالحقوق والحماية من جميع أشكال
العنف القائم على النوع االجتماعي
والوصول إلى الحرية والعدالة
والمساواة .يعمن/لون من أجل
مجتمع آمن حيث تمارس النساء
والفتيات التضامن ويتمتعن بالسلطة
والحرية والحقوق والمساواة.

TAKATOAT
تقاطعات

“تقاطعات هو تج ّمع يعمل على بناء حركة
نسوية شابة تتحدى ديناميكيات القوة في األردن.
كبيرا في حشد الناس حول القضايا
دورا ً
نلعب ً
كبيرا
المتعلقة بحقوق المرأة
دورا ً
ومؤخرا لعبنا ً
ً
في المناصرة ضد جرائم الشرف بعد قُتلت امرأة
شابة على يد والدها ونجحنا في اتخاذ إجراءات
على األرض وفي وسائل التواصل االجتماعي”.

تقع في
األردن
الموقع اإللكتروني

تم تأسيسها عام

2019
www.takatoat.org

WE PLAY EQUAL
وي پالي ايكوال ( -نلعب على قدم المساواة)
اعتبارا أنه
قصير جدًا ذلك
كثيرا في وقت
ً
“لقد تقدّ منا ً
ٍ
كان لدينا الحد األدنى من الميزانية .نركز بشكل كامل
على التأثير ونعزز اإلبداع بين القضايا الجندرية والتفكير
التصميمي:
أطلقنا حملة واسعة النطاق عبر اإلنترنت من خالل
والتحرك.
وسائل التواصل االجتماعي لتشجيع الحوار
ّ
ً
مدربة/ا بإمكانية تأثير على 10,000
قمنا بتدريب 60
مراهق/ة من خالل سلسلة من ورش عمل ‘تدريب
المدربات/ين’ على العمل ضد العنف القائم على النوع
االجتماعي وتغيير معايير وأدوار النوع االجتماعي.
قمنا ببناء العديد من االئتالفات لتضخيم الحركة مع أكثر
من  10من أصحاب مصلحة.
نعمل مع المراهقات/ين من كال الجندرين ألن الهدف
الرئيسي لمبادرتنا لن يكون ممك ًنا إال عند العمل مع جميع
األنواع اإلجتماعية كمستفيدات/ين مشاركات/ين من
توازن قوى أكثر إنصا ًفا بين األنواع اإلجتماعية .لهذا
السبب نقول بصوت أعلى :ننجح فقط إذا لعبنا م ًعا!”

تقع في
تركيا

تم تأسيسها عام

2019

تأسست مجموعة ‘وي پالي ايكوال’
في عام  2019بهدف معالجة
العنف القائم على النوع االجتماعي
والالمساواة الجندرية باستخدام القوة
التحويلية االجتماعية للرياضة.
إن تحسين المساواة الجندرية ال
يتعلق بتغيير اإلحصاءات القائمة
على النوع االجتماعي بل يتعلق
بتغيير ثقافة المجتمعات حول كيفية
إدراكها للعدالة الجندرية .الهدف
النهائي للمبادرة هو مكافحة العنف
المنزلي واالعتداء الجنسي ضد
المرأة والمساهمة في تحقيق المساواة
الجندرية من خالل زيادة الوعي
وإلهام العمل الجماعي وتغذية التغيير
الثقافي.

YEMENI FEMINIST MOVEMENT
الحراك النسوي اليمني

رؤيتهن/م هي أن يكون هناك
مجتمع أكثر دعمًا للمرأة والمساواة
الجندرية .تهدفن/ون إلى زيادة
الوعي وتوفير الموارد ومشاركة
المعرفة باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي ورواية القصص من أجل
الوصول إلى أهدافهن/م.

“الحراك النسوي اليمن هي األول من نوعها
كمنصة نسوية يمنية على اإلنترنت .نحن فخورات/
ون بكوننا من أولى المنصات التي بدأت المحادثات
على وسائل التواصل االجتماعي حول النسوية
والمساواة الجندرية في اليمن .عملُنا حساس
وخطير ولذلك نشعر باإلحساس باإلنجاز عندما
نبدأ حملة مناصرة ونس ّلط الضوء على قصة امرأة
يمنية.
كثيرا بشكل أساسي من خالل قصص
لقد فعلنا هذا ً
العنف القائم على النوع االجتماعي وجرائم الشرف
حيث نطالب بالعدالة للضحايا من خالل الحمالت
عبر اإلنترنت.
باإلضافة إلى العمل على العدالة االجتماعية فإننا
ضا .ولهذا السبب أطلقنا
نركز على تمكين المرأة أي ً
مؤخرا سلسلة مقابالت [ IGTVعبر اإلنستاغرم]
ً
‘المرأة اليمنية الذكية’ حيث أجرينا مقابالت مع
نساء يمنيات ناجحات وبرزنا أعمالهن وإنجازاتهن.
منبرا يسلط
نسعى جاهدات/ين للمواصلة كوننا
ً
الضوء على قصص النساء اليمنيات الرائعات
اللواتي ال ُيس َّلط عليهن الضوء في الكثير من
األحيان”.

تم إنشاء المنصة اإللكترونية للحراك
النسوي اليمني ألول مرة في عام
 2013لبضعة أشهر فقط ثم تم
إغالقها بسبب الهجمات والتهديدات.
تم إحيائها مجد ًدا في عام 2019
بهدف تثقيف وتغيير العقليات من
خالل تعزيز النسوية وتمكين المرأة.

تقع في

تم تأسيسها عام

اليمن

2013

انستغرام

https://instagram.com/yemenifeministmovement

The group was established in Palestine
in Gaza City in 2013 based on a
pioneering approach initiated by a
group of Palestinian entrepreneurs
in order to enhance and develop the
capabilities of women in a way that will
positively affect the family and society.
And then its activities developed to
include providing programs aimed
at empowering and enhancing the
role of women in society. Their vision:
To provide distinct development
services to empower women, develop
children, and advocate for their rights
in order to bring about sustainable
development. Their mission is to seek
the development and empowerment
of marginalized women and children
in the eastern Gaza region, especially
through capacity-building, women’s
empowerment and child development
programs. Our group is committed
through achieving its vision and
mission to the principles of human
rights, equality and commitment to
the rule of law, active participation,
and empowerment of marginalized
groups. Our goals: Paying attention to
Palestinian women’s issues, developing
their own capabilities and enhancing
their role in society. Educating
women in the fields of childhood
and motherhood care. Carrying out
developmental projects that aim
to empower women economically.
Encouraging women to interact with
community issues.

Zakher Association for the
Development of Palestinian
WOMEN CAPABILITIES

(جمعية زاخر لتنمية قدر
)ات المرأة الفلسطينية

تم تأسيسها عام

تقع في

2013

PALESTINIAN
TERRITORY

https://www.facebook.com/Zakher.Association/

الفيسبوك

“Our group is distinguished by the fact that all
its members are young volunteer girls who
chose to challenge obstacles and difficulties
to prove their inherent capabilities. They are
graduate girls who have not had the luck of
obtaining job opportunities in light of the crises
and high unemployment that the Palestinian
society is going through. The great importance
of society, which enabled them to prove their
presence on the ground despite the difficult
economic, social and political conditions in
which the Palestinian community lives. Among
the most important achievements that have
been achieved are: That it enjoys good relations
with some financiers; Needs intervention; The
association is a well-known address to various
institutions and society, especially as it targets
marginalized groups; Establishing partnerships
and networking with associations at the
regional and global level.”

غرب وشرق وجنوب ووسط أفريقيا

وصف الصورة
ستة أشخاص ينظرن/ون إلى الكاميرا ويرتدين/ون أقنعة ملونة ويرسمن/
ون بأيديهن/م ً
رمزا (يد مفتوحة مع راحة اليد باتجاه الكاميرا) .إنهن/م بجوار
ماكينة خياطة ويظهرن/ون قما ً
شا قمن/وا بخياطته .تحيط بهن/م أزهار صفراء
ضا بأزهار صفراء .تظهر في الخلفية سماء مرصعة بالنجوم
وصبار مزهر أي ً
وهالل .هنالك قماش مطبوع باأللوان األسود والبرتقالي واألصفر فوقهن/م
وفوق القمر.

LOVE
NOTES

ISEGURI INITIATIVE

ISEGURI INITIATIVE wish to express our gratitude all the
group who voted for us during grant section God richly
bless you for your support, thank you. Charity A Nketiah

KAMBI KAKATA

BURKINA FASO

Participatory
Research and
Development
Programme

Nous sommes heureuses de faire partie d’un
mouvement mondial de jeunes filles dédié à la cause
de la jeune fille, socle de l’umanité naissante et dont
nous voulons juste, équitable, inclusive, paisible.
Notre reconnaissance va à l’endroit de FRIDA et de
ses partenaires qui ont décidé de consacrer des
moyens pour aider de petits groupes qui ne verraient
pas forcement le jour sans cela ou qui peineraient à
émerger. L’équipe de FRIDA a certainement travaillé
durant une période de confinement. Merci Nous disons
un grand coucou aux filles qui, malgré les différentes
difficultés ont voté. Nous restons en contact. Merci.

GIRLS FOR
GIRLS

GHANA

To all those feminist organizations who voted in our
favour and those who never voted for us, we thank you
all. We are one large family that works to change the
narrative of young women, girls and transgender youth.
We thank you for giving us a chance to make disabled
girls voices be heard.

BURUNDI

COLLECTIVE
RAISING

Girls for Girls salue l’engagement, l’abnégation et le
sens élevé d’objectivité aux groupes qui ont voté à
notre subvention.

NEW HOPE GIRLS

KENYA

THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE
CONGO

Nous NEW HOPE GIRLS remercions tous ces groupes
qui ont placés l’amour en vers nous et leur demandons
de continuer dans l’amour.

MADAGASCAR

We have bounded from afar but we are bound in our
vibrant soul and spirit and in actions for social justice,
equity, freedom and love. We are sending vibes of love
and solidarity to you all. ( we want to remain anonymous).

LOVE
NOTES

INTERSEX NIGERIA

TIWALE

MALAWI

NIGERIA

Intersex Nigeria is appreciative of your votes that has
given us this support we received to enable us carry
out work and mission. We pledge our commitment in
utilizing the resources to our best ability to achieve the
community interest. We also know that not all groups got
the funds not because they aren’t qualified but because
they have to sacrifice for others. We are grateful for this
opportunity. Thank you!

Thank you for giving our work such support and trust.
Your support is all the encouragement for us to work even
harder and break toxic norms in our society. Knowing you
are rooting for us is power. We are rooting for you too.

GREEN GIRLS
PLATFORM

Health and
Equal Rights
Organisation
(H.E.R.O.)

RWANDA

As H.E.R.O., we thank all of our sister organisations who
supported us in this FRIDA grant process. Thank you for
believing in us and our work. Know we appreciate your
passion and commitment to our common work. We are in
this together!

MALAWI

Thank you so much for voting for our group and for
showing us that we are not alone in the fight for a just
world where young feminist are engaged, included and
heard in their environmental activism. It was inspiring
reading all your work. Once again, thank you for trusting
our work and choosing us to advance environmental
activism in Malawi Green Girls Platform- Malawi

SABER NASCER

MOZAMBIQUE

O nosso muito obrigado a todas e todos que votaram no
nosso grupo e confiaram em nós. Está oportunidade vai
servir para de forma direta ajudar a erradicar a violência
obstétrica, que vem tirando a dignidade e oprimindo as
mulheres. Khanimambo

LOVE
NOTES

BLACK WOMXN
CAUCUS

LADIES WITH VISION

SIERRA
LEONE

On behalf of the entire Ladies With Vision team, we
say a big thank you to the groups that voted for us. We
appreciate the fact that you believe in us! Our team
will do its best to work assiduously in implementing
all task as proposed, we will not disappoint you. For
those who could not get the grant, please don’t relent,
keep pressing, you will surely see light at the end of
the tunnel. Thanks for all the love and support! Lots of
love from Ladies With Vision Sierra Leone.

HAWA FEMINIST
COALITION

SOUTH
AFRICA

To all the people who have contributed and continue to
contribute to the development of this movement, we
remain inspired by your teachings. Black Womxn Caucus
reflects the lives and experiences of the womxn who
have labored for it. As we enter another stage of growth,
we remain focused on building a continental feminist
movement, that advocates for and with the people we
lead. We will continue to build Black Womxn Caucus to
take new heights. Let us dare to dream bigger than our
realities because feminism says we can.

Rise Initiative
for Women’s
Right Advocacy

SOMALIA

We convey a message of love and solidarity to all young
feminists groups who have recognized the worthiness
of our application and voted us to receive the grant. We
extend our gratitude to you and affirm our affection and
total optimism to our shared vision of creating a world
free from oppression and violence. We are excited to
be part of a community of young feminist groups to
exchange ideas, learn from each other and establish
bonds of love and sisterhood. With warm regards,
Hawa Feminist Coalition Bosaso, Somalia

SOUTH
SUDAN

On behalf of RiWA and young feminist in South Sudan,
we would like to say the world is a better place because
there is always a female out there helping others and
who is always trying to make this world a better place
to live. Whether it’s through their actions, votes or
comments, these folks deserve our appreciation. Thank
you all for trusting us with your vote to receive this
grants. RiWA Team

LOVE
NOTES
GOLDEN MAMAS
GROUP

Trans Feminist
Womens* Organization
from Zambia

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

Dear Colleagues, thank you so much for the vote of
confidence to our group. It is not because we deserve
it, but because of the passion and motivation you have
for the sake of equality and safety women and girls
around the world. We promise to work collaboratively
with every partner to achieve our goal in a collective
power of young Feminists.

To all young feminist groups that with great confidence
voted for the young trans feminist group from Zambia
in the application process of this grant cycle we would
like to express our gratitude & thanks to you. Our work
collectively is and will always remain incredibly vital in
dismantling systems that exclude and don’t include us.
We send strength, love, light & great thanks to you. Like
you all we will continue doing the work of radical social
& systematic transformation and once more are thankful
for your confidence in our beginning. We hope for
collaboration & learning with you

KU MWANACHI
FOUNDATION
THE PINK BOX
INITIATIVE

ZAMBIA

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

We would like to say a huge THANKS to all groups
that voted for our group to receive this grant. As we
read through each of your projects in your respective
countries during the voting stage, we were astonished by
each of your accomplishments and we’re so proud of you.
We promise to never let you down and use the grants for
the benefits of the adolescent girls and young women
living in vulnerable conditions in Rwanda and Tanzania!
Sending lots and lots of love!

ZAMBIA

Please don’t give up! No matter how hard it may seem to
not have gotten funding this time around, it will serve as
a learning experience and give you a heightened insight
on what to do the next time around. Having applied for
the third time and being successful, I can assure you
that you’re one step or chance away from achieving your
desires. Keep striving. You’re unstoppable! ;-)

AFRICAN TRANS #WOMENS ALLIANCE
أفريكان ترانس ويمِنز ألالينس ( -تحالف النساء
الترانس األفريقيات)
“تم تشكيلها في كانون الثاني/يناير  2020وتعمل
بشكل رسمي منذ شباط/فبراير  2020وال تزال
ٍ
مستمرة .كانت مجموعتنا قادرة على التنظيم الذاتي
على الرغم من الصعوبات التي نواجها بسبب الوباء
المستمر باإلضافة إلى نقص التمويل والمعدات
التشغيلية .لقد أنشأنا منصة للتفاعل حيث اجتمعنا
م ًعا لمناقشة نوع العمل الذي نرغب في القيام به
وبعض األهداف من عملنا”.
تمكنت المجموعة من بناء عالقات تشبيك مع كل
من المنظمات الوطنية واإلقليمية لزيادة تمكين
الفرص التعاونية سواء اآلن أو في المستقبل
واكتسبت إرشادات حول التنظيم كمجموعة نسوية
شابة من المنظمات النسوية اإلقليمية والوطنية
القائمة حال ًّيا“ .لقد تمك ّنا من معرفة كيف نرغب في
التنظيم والبناء كمجموعة وبفضل فريدا تمك ّنا من
تجربة عملية جمع التبرعات”.

تأسس التحالف في زامبيا في كانون
الثاني/يناير  2020لتلبية احتياجات
النساء العابرات جنسيًا في زامبيا
من خالل تمكينهن من التعبير عن
االحتياجات الحيوية الضرورية
للمجتمع وخلق مساحة حيث مجتمع
العابرات/ين جنسيا ً له رأي و َقول في
نوع العمل الذي تقوم به المجموعة
وكيف تقرر معالجته .رؤيتهن/م هي
تحقيق العدالة والمساواة لألقليات
الجندرية في زامبيا.
مهمتهن/م هي إنشاء مساحات آمنة
مستدامة وتدوم مدى الحياة وتلبي
احتياجات األقليات الجندرية.

تقع في

تم تأسيسها عام

زامبيا

2020

SABER NASCER
سابير ناسير ( -معرفة كيفية نولد)

“ ُينظر إلى ‘معرفة كيفية نولد’ على أنها
منظمة تضمن وتعزز إضفاء الطابع اإلنساني
على رعاية التوليد ويتبنى العديد من النساء
هذه المبادرة ألنهن يرون فينا طريقة للدفاع
عن حقوقهن في سياق التوليد”.

تقع في

تم تأسيسها عام

موزامبيق

2019

الفيسبوك

https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/

تأسست الجمعية في عام 2019
وتتمثل مهمتها في تعزيز الوقاية
من العنف ضد الفتيات والنساء
والقضاء عليه مع التركيز بشكل
أكبر على العنف أثناء الوالدة من
خالل تعزيز اإلجراءات التعليمية
وتحفيز إضفاء الطابع اإلنساني على
خدمات التوليد باإلضافة إلى تدريب
المزيد المهنيات/ين الصحيات/ين في
هذا المجال من فترة ما قبل الوالدة
إلى فترة الوالدة وما بعدها في
أنسنة التوليد .وتتمثل رؤيتهن/م في
إضفاء الطابع اإلنساني على خدمات
التوليد في جميع أنحاء البالد من
أجل أن يكن/وا مرجعًا ككيان مساعد
في إجراءات الممارسات الجيدة
في قضايا حقوق اإلنسان للفتيات
والنساء مع احترامهن باعتبارهن
ذوات حقوق وكذلك قضايا احترام
الحقوق الجنسية واإلنجابية.

Black Womxn Caucus
بالك ويمِن* قوقس ( -تجمع النساء* السود)
قام التجمع ببناء حركة تضم أكثر من  200امرأة عبر هياكلها
التنظيمية الرئيسية للتنظيم ضد العنف القائم على النوع االجتماعي.
تجمع النساء السود ( )BWCهو عضو مؤسس في مسيرة
( #TotalShutDownإظراب تام) ضد العنف القائم على النوع
االجتماعي وقتل النساء والتي أدت إلى القمة الرئاسية لمناهضة
العنف القائم على النوع االجتماعي .قادت منظمة  BWCمسيرة
( #SandtonShutDownإضراب ساندتون) في بورصة
جوهانسبرغ ( )JSEلتقديم مذكرة إلى القطاع الخاص لتمويل مكافحة
العنف القائم على النوع االجتماعي .تدير  BWCخط المساعدة
( #CrisisOfCareأزمة العناية) على تطبيق واتساب الذي يوفر
خدمات دعم عاطفية ومجاني يمكن الوصول إليه لخدمة المستخدمات/
ين طوال مدة .COVID-19
الفتيات السود في التجمع ( :)BGCمن خالل التعليم النسوي الشعبي
الذي يتم تشغيله في المدارس الثانوية ،نفذت  BGCحملة ناجحة
( #MakeOurSchoolsSafeإجعلن/وا مدارسنا آمنة) تر ّكز
على معالجة أشكال العنف السائدة في المدارس.
( Bereka Mosadiالنساء العامالت) :قدم مشروع توزيع الطعام
 #BerekaMosadiالطعام لـ  120عائالت عبر أربعة مجتمعات
أثناء اإلغالق الوطني بسبب .COVID-19

تقع في
جنوب أفريقيا

تم تأسيسها عام

2017

إنستاغرام

https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/

الفيسبوك

https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/

تويتر

https://twitter.com/BWC_ingwe

مهمتهن/م هي الدعوة والتعبئة
والتثقيف من أجل مجتمع خال
من العنف ضد النساء* واألطفال.
رؤيتهن/م هي خلق وكالة من خالل
النسوية .مبادئهن/م التنظيمية هي
المشاركة الديمقراطية والعدالة
في االستحقاق وتعاون أصحاب
المصلحة المتعددات/ين والتنوع
والتضمين والتمكين وأوبونتو
والتعليم القائم على المجتمع .تجمع
النساء* السود هو حركة غير حزبية
تأسست في  18أيار/مايو .2017
تم تشكيل الحركة استجابة النتشار
العنف القائم على النوع االجتماعي
وقتل النساء* ( )GBVFضد النساء
(بما في ذلك مجتمع الميم والمجتمع
ذو القدرات المختلفة  -لذلك فهن/م
يستخدمن/ون  womxnمع [ xأي
*]) واألطفال في جنوب أفريقيا.
وبالتالي فإن ال GBVF-هو جزء
من تنظيمهن/م كحركة للنساء*
الناجيات/ين وضحايا محتمالت/
ين لل GBVF-يناصرن/ون من
أجل استراتيجيات تدخل دقيقة
لل GBVF-ألنه يتجلى بالطرق
االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والمادية والجغرافية والنفسية التي
تعزز نظامًا يشجع على العنف ضد
النساء* واألطفال.

COLLECTIVE RAISING
كولكتِڤ ريزنچ ( -التربية الجماعية)
“إحدى معالمنا البارزة هو شجاعتنا في
الجرأة على ترجمة واقعنا إلى مساحات
مشتعلة سمحت لنا بااللتقاء والبدء في
تغيير رواياتنا كناشطات/ين شابات/اب .أدى
التنقل في الهيكل المنهجي وإدراك التحديات
الناشئة في رحلتنا كناشطات/اء وبشر إلى
إفساح المجال الكتشاف الذات والشفاء
والتضامن والتفكير والحوارات واإلجراءات
التي نمتلكها بشكل جماعي م ّنا ولنا ومعنا”.

تقع في
مدغشقر

تم تأسيسها عام

2018

تأسست المجموعة في عام 2018
كمساحة بديلة للنشاط والتنظيم وبناء
الحراك في مدغشقر .لقد شعرن/وا
من تجاربهن/م ووقائعهن/م الخاصة
أنه ال توجد منصة حيث يمكنهن/م
بصفتهن/م ناشطات/ين شابات/اب
أن يجتمعن/وا معًا الكتشاف الذات
وللرعاية الذاتية والدعم الجماعي
والحوارات حول النشاط والمجاالت
ذات الصلة من عملهن/م وحياتهن/م
الشخصية والناشطة ،ومن أجل
المشاركة واالستدامة الذاتية
والجماعية والنمو .من المهم بالنسبة
لهن/م أن تزدهرن/وا في المساحات
البديلة التي هي بقيادتهن/م ولهن/م
ومعهن/م والتي تستجيب لوقائعهن/م
وتهيئ قيادتهن/م حيث ترفعن/
ون أنفسهن/م ونشاطهن/م بشكل
جماعي .ترتكز رؤيتهن/م على
اإلبداع المشترك والقيادة المشتركة
واإلجراءات الجماعية والتنظيم من
أجل التحول االجتماعي.

GIRLS FOR GIRLS
چرل فور چرلز ( -فتاة للفتيات)

“من أجل رؤية الفتاة البوروندية الريفية تحلق
بجناحيها بشكل خاص  ،وضعنا في قلب تدخالتنا
مشاركة الفتيات الصغيرات من خالل احترام قيمها
وطموحاتها وأولوياتها”.

تقع في
بوروندي
الفيسبوك

تم تأسيسها عام

2018

https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7

تأسست ‘چرل فور چرلز’ في عام
 .2018وتتمثل رؤيتهن/م في
أن تتمتع الفتيات البورونديات/
ين المحتاجات للعافية في الكرامة
والحقوق مثل أي فئة اجتماعية
أخرى .وتتمثل مهمتهن/م في بناء
مستوى معيشي مرتفع للفتيات
البورونديات/ين في المناطق
الريفية من خالل التعزيز الذاتي
االجتماعي واالقتصادي ومن
خالل التقييم التشاركي الحتياجات
الفتيات الريفيات ضحايا انتهاكات
حقوق اإلنسان .تتمثل أيضًا في
تطوير مشاريع وبرامج تشاركية
لتعزيز قدرات المجموعة المستهدفة
(في األخص الفتيات الريفيات
والفتيات الالئي تي ّتمن بسبب الحرب
واالعتداء الجنسي والفتيات ذوات
اإلعاقة وعامالت الجنس والفتيات
األمهات والفتيات األميات).

GOLDEN MAMAS GROUP
چولدن ماماز چروپ ( -مجموعة األمهات الذهبية)

“تأتي قصة نجاحنا من دراسة حالة لخمس
فتيات انضممن إلى ‘مبادرة تنمية المهارات’
لدينا .واجهت هؤالء الفتيات عدة ظروف
مختلفة مثل الحمل في سن المراهقة والزواج
المبكر والقسري والتنمر والوصم .لقد انضممن
إلى مركزنا في أوقات مختلفة وكنّ في مواقف
مؤلمة .بعد عدد من التدريبات وبعض اإلرشاد
من شهر آب/أغسطس  2019إلى آذار/مارس
 ، 2020تعافين تقري ًبا .تلقين دورات في
المهارات الحياتية وريادة األعمال ومهارات
القيادة ومحو األمية المالية باإلضافة إلى
المهارات المهنية وخاصة الخياطة والتطريز.
إنهن اآلن قادرات على الدفاع عن أنفسهن
وحقوقهن واستقرارهن من الناحية المالية.
ضا خطط إلنشاء شركة خاصة بهن
لديهن أي ً
لتصميم األزياء”.

تقع في
تنزانيا
انستغرام

تم تأسيسها عام

2019

https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc

تم تأسيس وتسجيل ‘چولدن ماماز’
اعتبارً ا من مهرجان الجندر الرابع
عشر في عام  .2019عقد هذا
المهرجان برنامج شبكات النوع
االجتماعي في تنزانيا (.)TGNP
تتمثل رؤيتهن/م في أن يكون
لديهن/م مجتمع متمكن بالمعرفة
والمهارات الكافية لمعالجة أي شكل
من أشكال العنف .مهمتهن/م هي
تمكين ودعم المراهقات والشابات
المعرضات ألي شكل من أشكال
العنف ومساعدتهن على النجاح في
الحياة.

GREEN GIRLS PLATFORM
چرين چرلز پالتفورم ( -منصة الفتيات
الخضراء [البيئيات])

إنهن/م مصممات/ون على ضمان
إدراج الحقوق الجندرية وحقوق المرأة
في جداول األعمال المحلية والوطنية
والعالمية المتعلقة بتغير المناخ والبيئة
من خالل المشاركة للفتيات والنساء
مع تعزيز وزيادة عدد النساء والفتيات
المشاركات في تغير المناخ و البرامج
البيئية في هياكل الحوكمة المحلية
والوطنية ومن خالل تعزيز القدرات
الحالية في مجال النوع االجتماعي
وحقوق اإلنسان وتغير المناخ
والسياسات والممارسات البيئية وأيضًا
من خالل تعزيز القدرة على المناصرة
لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ لدعم
التدخالت التي تقودها النساء بشأن
تب ّني وتقوية شبكات ومبادرات العدالة
المناخية التي تقودها النساء.

“حتى اآلن هذه هي إنجازاتنا:
 .1بناء قدرة  10قائدات شابات على مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ وعمليات مؤتمر األطراف.
برنامجا حوار ًيا إذاع ًيا .وتم تدريب 48
مباشرا وتسجيل 24
 .2تم بث
ً
ً
فتاة وشابة على التواصل الفعال والخطابة العامة وقيادة هذه البرامج
والمشاركة فيها .وشاركت  250فتاة بنشاط في مناقشة جماعية أسبوعية
على تطبيق واتساب تنظمها حوالي  24شابة قادة.
 - 3تشارك الشابات اآلن في مجاالت صنع السياسات.
ُ .4زرعت حوالي  200,000شجرة خالل العامين الماضيين وتم تدريب
 021من قادة الشباب على إنشاء الحضانة وشاركت  4,000فتاة وشابة
في أنشطة التوعية وزراعة األشجار.
 .5تم تعزيز معرفة القيادات الشابات بشأن تغير المناخ ومفهوم العدالة
المناخية بشكل رئيسي في سياق حقوق اإلنسان والقيادة والدعوة القائمة
على األدلة والتواصل الفعال ومهارات التعبئة.
 .6تم صياغة وتجديد نوادي العدالة المناخية في المدارس”.

تأسست ‘چرين چرلز پالتفورم’ في
عام  .2016وتتمثل رؤيتهن/م في
ضمان حصول الفتيات والشابات في
مالوي على خيارات مستدامة للتكيّف
والتخفيف البيئي تمكنهن وأسرهن من
الخروج من دائرة الفقر والقدرة على
الصمود مع المناخ.

تم تأسيسها عام

تقع في
مالوي

2016

الفيسبوك

Green Girls Platform

انستغرام

@girlsplatform

تويتر

@girlsplatform

HAWA FEMINIST COALITION
حواء فيمينيست كواليشن ( -تحالف حواء النسوي)
الصومال لديها معدالت عالية للغاية من وفيات األمهات
واالغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
والعنف ضد النساء والفتيات وزواج األطفال .ويتفاقم
هذا بسبب انخفاض مشاركة المرأة في السياسة
ومجاالت صنع القرار والثقافة العشائرية التي تعزز
التسلسل الهرمي والسلطة الذكورية الصارمة .كأول
حركة نسوية في الصومال تتألف من أعضاء ذات
خبرات ونقاط قوة متنوعة ،قمنا بخلق الوعي وتيسير
الوصول إلى الخدمات القانونية لـ  2,300ناجية
ضا
من العنف القائم على النوع االجتماعي ودافعنا أي ً
عن تحسينات في الحماية القانونية لحماية النساء
والفتيات.
باإلضافة لقد قام بعض أعضائنا من ذوي المهارات
والخبرات في الخياطة بتدريب  311امرأة شابة
على كيفية صنع فوط صحية قابلة للغسل وقابلة
إلعادة االستخدام باستخدام مواد شائعة حتى يتمكنّ
من الوصول السهل إلى الحماية الصحية المستدامة
والنظافة الصحية للحيض”.

تقع في
الصومال

تم تأسيسها عام

2018

تويتر

https://twitter.com/FeministHawa

الفيسبوك

https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

تأسس تحالف حواء النسوي من قبل
نسويات شابات تقل أعمارهن عن
 35عامًا في عام  2018بهدف
تعزيز السالمة والمساواة والعدالة
والحقوق والكرامة للفتيات والشابات
في الصومال حيث تتحمل النساء
والفتيات وطأة غير متكافئة من
المصاعب التي تفاقمت بسبب الفقر
والصراع والقيود الدينية والثقافية
التي تعزز سلطة الرجل الصارمة.
من أجل تحقيق هذه المعالم ،تتمثل
مهمة تحالف حواء النسوي في حشد
صوت ووحدة الشابات والفتيات
الصوماليات لتحقيق المساواة
الجندرية وحقوق الشابات والفتيات
على جميع المستويات للتمتع
بجميع حقوقهن والعيش بكرامة في
الصومال.

)Health and Equal Rights Organisation (H.E.R.O.

هيلث أند ايكوال رايتس أورچانايزايشن (ه.ي.ر.و- ).
(منظمة الصحة والحقوق المتساوية)
“تدعم ‘ه.ي.ر.و ’.منذ إنشائها األنشطة التي تهدف
إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لألقليات الجنسية
داخل رواندا على المستويين الوطني والمحلي.
نحن متحمسات/ون لهذا العمل ويعترف اآلخرون
اآلن بالتزامنا العاطفي تجاه من نخدمهن/م .في عام
 ،2018أنشأنا العديد من مجموعات تضامن من
مجتمع الميم في كيغالي .في عام  ،2019بدأنا في
تسربن من المدرسة
تمكين الفتيات الصغيرات الالئي ّ
ألنهن فقدن الدعم وتم نبذهن من أسرهن بسبب
ميولهن الجنسية .كما عملنا بجد لتسهيل المصالحة
بين الفتيات الصغيرات المنبوذات وعائالتهن .في عام
ضا عالقات عمل هادفة مع العديد
 ،2019أنشأنا أي ً
من المنظمات المحلية األخرى ذات المهام المماثلة
التي تدعم حقوق مجتمع الميم .أدت هذه العالقات
اإليجابية إلى الطلب م ّنا في يوليو  2020تولي زمام
القيادة في تسهيل برنامج توزيع األغذية في حاالت
الطوارئ للفئات األكثر ضع ًفا داخل مجتمع الميم
وعامالت الجنس”.

تم تأسيسها عام

تقع في
رواندا

2018

الفيسبوك

H.E.R.O.Rwanda

انستغرام

@h.e.r.o_rwanda

تأسست في أغسطس  .2018تتمثل
مهمة منظمة الصحة والحقوق
المتساوية في توفير منصة تعزز
الصحة الجيدة والرفاهية وحماية
ً
امتيازا بما
حقوق األشخاص األقل
في ذلك مجتمع الميم والعامالت
في مجال الجنس ،من خالل الدعوة
والتعليم والتمكين .تتمثل رؤيتهن/م
في مجتمع رواندي يحترم ويقبل
ويعزز تحقيق الذات لألشخاص األقل
ً
امتيازا بغض النظر عن ميولهن/م
الجنسية أو هويتهن/م الجندرية
أو وضعهن/م أو إعاقتهن/م أو
عمرهن/م.

INTERSEX NIGERIA
إنترسكس نيجيريا ( -الثنائية الجنسية في نيجيريا)

“إن إنشاء أول منظمة تقودها أشخاص ثنائي/
اتي الجنس (إنترسكس) في نيجيريا والتي
أنشأت منصة لألشخاص اإلنترسكس للتواصل
وتبادل مخاوفهن/م ومعالجة القضايا كان
بمثابة حلم يتحقق .شاركت إنترسكس نيجيريا
ضا في منتديات إقليمية وعالمية لإلنترسكس
أي ً
وقد ساعد ذلك في نمو المجتمع واالتصاالت
الرائعة التي ستساعدنا في تحقيق أهدافنا.
نعتبر التواصل الذي قمنا به حتى اآلن مع
العديد من األشخاص الثنائيات/ي الجنس في
نيجيريا والمثابرة في الوصول إلى المزيد
من األشخاص الثنائيات/ي الجنس بمثابة
ً
كبيرا بالنسبة لنا حيث نأمل في التعاون
إنجازا ً
للحصول على حقوقنا”.

تم تأسيسها عام

تقع في
نيجيريا

2019

الفيسبوك

Intersex-Nigeria

ّ
تتمثل رؤية إنترسكس نيجيريا في
االندماج الكامل والتأكيد واحترام
لألشخاص المختلفات/ي الجنس
(الجسد) والوجود وحقوق اإلنسان
والثقافة داخل المجتمع .تتمثل مهمة
إنترسكس نيجيريا في المساهمة في
خلق بيئة مجتمعية شاملة خالية من
جميع أشكال العنف والتمييز الذين
يستهدفان األشخاص اإلنترسكس
وذلك من خالل التوعية والتطوير
وتنفيذ السياسات واإلجراءات
والممارسات الطبية واإلدارية
والقانونية التي تحترم وتشمل جميع
األشخاص المختلفات/ي الجنس
(الجسم).

ISEGURI INITIATIVE
ايسيچوري اينيشاتيڤ ( -مبادرة ايسيغوري)
“منذ بدايتها ،أنشأت وم ّكنت مبادرة ايسيچوري
أكثر من  500أم مراهقة وعازبة في األنشطة
الزراعية الذكية مناخيا ً لتحسين تغذية ْ
ودخل
األسرة .كما قامت المنظمة بتمكين أكثر من
 1,000مزارعة من أصحاب الحيازات الصغيرة
وهن اآلن مستقالت اقتصاد ًيا ولديهن إمكانية
متزايدة للوصول إلى موارد اإلنتاج مما زاد من قوة
أصواتهن.
برنامجا حول فيروس كورونا والتدابير
نظمنا
ً
الوقائية منه وتأثيراته على الزراعة للمزارعات
أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق التي نعمل
فيها .تم تدريب المزارعات األمهات والمراهقات
والعازبات على كيفية ارتداء أقنعة األنف وغسل
اليدين بانتظام بالصابون والماء واستخدام
المعقمات اليدين وطرق التباعد االجتماعي”.

تقع في

تم تأسيسها عام

غانا

2013

تأسست مبادرة ايسيچوري في 14
كانون الثاني /يناير  .2013وتتمثل
رؤيتهن/م في تمكين المرأة للعيش
في بيئة صحية ومستدامة .مهمتهن/م
هي تحسين سبل عيش النساء
الريفيات والمراهقات واألمهات
العازبات من خالل تمكين الحقوق
واإلنتاج الزراعي المستدام والحفاظ
على البيئة وتعزيز التثقيف العام
للمجتمعات الريفية في منطقة أوتي
حول زواج األطفال المبكر والقسري
وآثاره على مجتمعاتهن/م.

KAMBI KAKATA
كامبي كاكاتا
في حزيران/يونيو  ،2019انضمت امرأة تبلغ
من العمر  25عا ًما اسمها مينسيتا سيينو من
قرية كونچا إلى كامبي كاكاتا .كانت في أيار/مايو
قد فقدت ابنتها األولى والوحيدة البالغة من العمر
شهرا حياتها نتيجة الختان .تم إحضار الطفلة
18
ً
إلى نيوري (قرية تقع على الحدود بين مالي
وبوركينابي) حيث تقيم والدة أمها ،ليتم تشويهها
(ختنها) .أسرت مينسيتا في قريبتها أليماتا سيينو
ً
باكية لها .وصادف أن أليماتا عضو مؤسس في
حركة كامبي كاكاتا فطلبت منها االنضمام إلى
المجموعة وأن تكون جز ًءا في نقل رسالة قوية.
ضا
في شهر آب/أغسطس أقامت كامبي كاكاتا عر ً
دورا
مسرح ًيا في كونچا لعبت فيه مينسيتا سيينو ً
مؤثرا تطالب فيه النساء األخريات بأن يرفضن
ً
ختان اإلناث إلى األبد .بدأت كامبي كاكاتا من
واقع حزين حيث ُطلب من ضحية إدالء الشهادة
والدخول في صراع تصالحي”.

تقع في

تم تأسيسها عام

بوركينا فاسو

2018

تأسست كامبي كاكاتا في عام
 .2018تتمثل مهمتها في زيادة
القدرة والوسائل للنشاط الفعال
والغير المحجوب للفتيات والشابات
بين سن  10و  30عامًا في
مجتمعاتها .والغرض منها هو دعم
ظهور فتيات وشابات قادرات على
الصمود والقيادات واإلندفاع للعمل/
المناصرة في مجتمعاتها .يريدن/
ون تمكين األشخاص الشباب ل
“القضاء” على جميع الممارسات
الضارة بالفتيات مثل الزواج
والزواج المبكر أو القسري وختان
اإلناث (الهدف  5.3من أهداف
التنمية المستدامة) .وتتمثل أهدافها
في دعم ظهور فتيات شابات
قادرات على الصمود والقيادة
والنشاط لتعزيز والدفاع عن الصحة
الجنسية واإلنجابية وحقوق الفتيات
ولدعم السياسات الوطنية ولتعزيز
النوع االجتماعي وتحسين الظروف
المعيشية للفتيات والنساء.

KU MWANACHI FOUNDATION
كو مواناشي فاوندايشن ( -منظمة كو مواناشي)

“تم ّكنا منذ البداية على تأمين المساعدة
االقتصادية ألكثر من  1,500امرأة بشكل
مباشر وغير مباشر في زامبيا من خالل
بناء قدراتهن في مهارات تنظيم المشاريع
ومحو األمية المالية ومساعدتهن على
الوصول إلى األراضي لكي تقمن بأعمالهن
المرتبطة بالزراعة 50% .من النساء
اللواتي ساعدناهن كن متسربات من المدرسة
اإلعدادية لكنهن اآلن تعملن في النهار كبائعات
في السوق ومزارعات أما في الليل فيحضرن
الصفوف المسائية .باإلضافة إلى ذلك ،من
خالل أعمال الزراعة والبيع تستطيع النساء
المستضعفات اآلن تحمل تكاليف المدرسة
لجميع أطفالهن وليس فقط أطفالهن الذكور
(من المعتاد في المجتمع الزامبي أن ُتعطى
األولوية للطفل وليس الطفلة إذا كانت هناك
قيود مالية)”.
الفيسبوك

تقع في

تم تأسيسها عام

زامبيا

2016

https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278

تأسست مؤسسة كو مواناشي في
عام  2016بهدف المساهمة في
إنهاء الفقر والجوع والعنف القائم
على نوع اإلجتماعي ضد المرأة في
زامبيا .ال يقتصر اهتمامهن/م على
النساء في السوق اللواتي ال يتقدمن
اقتصاديًا وبالتالي ال يزالن يعشن في
فقر مدقع ويتعرضن لإليذاء الجسدي
والجنسي ولكن أيضًا على أطفالهن
الصغار اللواتي/الذين يعملن/ون في
البيع في األسواق معهن/م بسبب
القيود المالية بدالً من الحصول على
الحق في التعلم .لديهن/م أيضًا رؤية
لتعزيز المساواة الجندرية وإعطاء
المرأة فرصة عادلة لالزدهار
والنجاح.

LADIES WITH VISION
اليديز ويذ ڤيجن ( -سيدات مع رؤية)

تأسست سيدات مع رؤية في  10أبريل
 2018وهي منظمة غير ربحية تعمل على
دعم وتمكين وإلهام والمناصرة للنساء
ً
امتيازا بما في ذلك األيتام
والفتيات واألقل
واألشخاص ذوي اإلعاقة في سيراليون.

تقع في
سيراليون
الموقع اإللكتروني
الفيسبوكتويتر

تم تأسيسها عام

2018

www.ladieswithvision.com
https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/
https://twitter.com/Ladies_WV

إنستاغرام

https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/

يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber

تشمل أنشطتهن ونجاحاتهن ما يلي:
التبرع بالمواد الغذائية لمدرسة بومبالي
للمكفوفات/ين في شمال سيراليون
( .)2018الشروع في حملة توعية
عن االغتصاب تستهدف  6مدارس
في المنطقة الغربية .تعاون الفريق
أيضًا مع إناث في سيراليون في سباق
ماراثون ضد االغتصاب ()2019
.وتكريمًا لليوم العالمي للمرأة 2020
( ،)IWDتبرع الفريق بمواد غذائية
ومستلزمات النظافة وبعض كلمات
التشجيع للسجينات في مركز إصالحية
النساء في المنطقة الريفية الغربية.
باإلضافة إلى ذلك ،قمن بتصوير فيديو
توعوي حول المساواة الجندرية لدعم
موضوع اليوم العالمي للمرأة .ساعد
الفريق أيضًا امرأة تعاني من كيس
مبيض لدفع فواتير المستشفى في بو،
جنوب سيراليون ( .)2019خالل
جائحة فيروس الكورونا ،تبرع الفريق
بالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة
لدور األيتام وقناع الوجه للعامالت/
ين الصحيات/ين وقام بتصوير فيديو
توعي باللغة اإلنجليزية ولغات أخرى
تم التقاطه في منافذ األخبار المحلية.

NEW HOPE GIRLS
نيو هوپ چرلز ( -فتيات األمل الجديد)

دعت نيو هوپ چرلز إلى تقديم رعاية جيدة ودعم
غذائي ونفسي دون أي شكل من أشكال التمييز
للفتيات العابرات جنسيا ً المتعايشات مع فيروس
نقص المناعة البشرية واألطفال المتأثرات/ين
باإليدز .تهدف هذه الرعاية إلى رفاهية الفتيات
العابرات جنسيا ً واألطفال المتعايشات/ين مع
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في بيئتهن/م
الخاصة لتمكينهن/م من العيش بشكل إيجابي.
تستند نيو هوپ چرلز منذ عام  2019في عملها
على زيادة الوعي وتثقيف الفتيات المراهقات
والشابات العابرات جنسيا ً حول الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية واإليدز”.

تقع في

تم تأسيسها عام

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

2019

تأسست نيو هوپ چرلز في 23
أبريل  .2019تتمثل رؤيتهن في
خلق عالم تسوده المساواة الجندرية
حيث يتمتع جميع البشر بصحتهن/م
وحقوقهن/م الجنسية واإلنجابية.
تتمثل مهمة مجموعتهن/م في العمل
من أجل تضمين وتعزيز حقوق
النسويات/ين العابرات/ين جنسيًا
الشابات ورفاههن/م من خالل
مشاركة المعلومات والتدريب والبحث
والتعليم والتدخالت المبكرة المبتكرة.

PARTICIPATORY RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMME

پي.آر.دي.پي( - .برنامج البحث والتطوير التشاركي)
“پي.آر.دي.پي .هي منظمة نسائية تأسست
من قبل مجموعة من الفتيات والنساء ذوات
اإلعاقات ،لتحقيق التنمية العملية الشاملة من
خالل تعزيز السياسات والتشريعات والممارسات
الشاملة .كانت المنظمة وثيقة الصلة باإلدماج
المالي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
أطلق البرنامج مجتمعات االدخار واإلقراض
الداخلي الكتساب مهارات إدارة األعمال واإلدارة
المالية .يم ّكن البرنامج هؤالء النساء من ادخار
أموالهن واستخدام مواردهن الخاصة لتقديم
القروض فيما بينهن وكسب الفوائد .تحصل
حال ًيا  51فتاة وامرأة ذات إعاقة على القروض
الصغيرة لألعمال لتساعدهن على كسب أرباح
أكبر.
اإلرشاد المستمر للمشاركات/ين والتركيز على
خلق ثقافة االدخار بين النساء ،يجعل برنامج
فعال بشكل خاص“ .تمك ّنا من
پي.آر.دي.پيّ .
تأمين منح دراسية لـ  51فتاة ذات إعاقة مع
الحكومة وقدّ منا 10كراسي متحركة ألفراد
مجتمع ذوات/ي اإلعاقة”.

الفيسبوك

تقع في
كينيا

تم تأسيسها عام

2016

https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281

تم تسجيل برنامج البحث والتطوير
التشاركي في عام  2016مع االلتزام
بتمكين النساء والفتيات اللواتي ال
صوت لهن بالمعلومات والمهارات
واألدوات والموارد االقتصادية في
الوقت المناسب حتى يتمكنّ من الدفاع
عن حقوقهن وقيادة تنمية مجتمعاتهن
المحلية ويدركن إمكاناتهن الكاملة.
كانت الفكرة هي خلق مساحات تشعر
فيها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
(بصفتهن المستفيدات المستهدفات)
بالراحة والتمتع بحرية التعبير عن
أنفسهن دون خوف من الحكم أو األذى
أو الترهيب أو التهديد أو الوصم أو
التمييز .رؤية پي.آر.دي.پي :.وجود
مجتمع يتم فيه تقدير حقوق األشخاص
المستضعفات/ين وضمانها وحمايتها
وأيضًا حيث يتم منح هؤالء األشخاص
فرصة للعيش بكرامة حتى يتمكنّ /وا
من الوصول إلى كامل إمكانياتهن/م.
مهمّة پي.آر.دي.پي :.حماية وتعزيز
الحقوق وكرامة النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة المستضعفات والمهمشات من
خالل التعليم والتعزيز االقتصادي
والمناصرة وخدمات خلق الوعي.

RELLA WOMEN’s FOUNDATION
ريال ويمِنز فاوندايشن ( -مؤسسة ريال للنساء)

تقع في

تم تأسيسها عام

أوغندا

2017
الموقع اإللكتروني

www.rellawf.org

تتصوّ ر مؤسسة ريال للمرأة أوغندا
كبلد يعزز ويحمي ويحترم حقوق
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي
والنساء الكويريات .وتتمثل مهمتهن
في تعزيز حقوق المثليات ومزدوجات
الميل الجنسي والكويريات من خالل
توفير خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية وإنشاء مساحات آمنة
والدعوة والقيادة  -بناء الحراك
والعدالة االقتصادية .تدير مؤسسة
ريال للنساء ‘بيت ريال لألمل’ حيث
توفر مكا ًنا ومسك ًنا وبيئة آمنين كمسكن
مؤقت تحويلي لنساء مجتمع الميم في
أوغندا إلى حين ما تحصلن على سكن
دائم .وهذا أم ٌر يكسر الحلقة المتكررة
من التشرد .يسعى هذا البرنامج إلى
مساعدة أكثر من  50امرأة مشردة
من مجتمع الميم سنويًا للحصول على
الشفاء والعافية والحفاظ على سكن
دائم وكسر الحلقة المتكررة للتشرد
والعنف القائم على النوع االجتماعي
بين نساء مجتمع الميم.

RISE INITIATIVE FOR WOMENS RIGHT ADVOCACY

(مؤسسة رايز للمناصرة من أجل حقوق النساء)
حتى اآلن ،أدى وجودهنم في جنوب السودان
إلى تجربة التعلم المكثف في تطوير هذه
المرحلة من المشروع .كانت الشراكة مع
المنظمات غير الحكومية المحلية لحقوق
اإلنسان والحوار مع المستفيدات/ين وأصحاب
مصدرا داخل ًيا
المصلحة والهياكل المحلية
ً
مه ًما للتعلم .التمكين االقتصادي هو نقطة
دخول فعالة لتعزيز االستقالل االقتصادي وقد
أثبت أعضاء التجمع أنه منتدى اجتماعي
فعال للنقاش المفتوح حول قضايا النوع
االجتماعي .لقد أسسن فري ًقا نسائ ًيا ُيعرف
بإسم ‘نادي كرة القدم التاجي’ لدعم النساء
في الرياضة من خالل توفير خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية وتمثيل اإلناث في
الرياضة .تسجيل مبادرة رايز للدفاع عن
(ريوا) كمنظمة وطنية مع لجنة
حقوق المرأة ِ
اإلغاثة والتأهيل في جنوب السودان.

تقع في

تم تأسيسها عام

جنوب السودان

2018

الموقع اإللكتروني

https://web.facebook.com/

تويتر

TWITTER https://twitter.com/RiwasouthsudanRiWASouthSudan

مبادرة رايز للدفاع عن حقوق
(ريوا) هي منظمة نسوية
المرأة ِ
لحقوق اإلنسان تأسست في
فبراير  2018وتهدف إلى زيادة
قدرة النساء المهمشات وهي
مكرسة لتلبية احتياجات النساء
المستضعفات في جنوب السودان.
نشأت ِريوا من الحاجة إلى سد
الحلقة المفقودة لإلمكانيات الغير
المُستفاد منها والميزة النسبية
والحيلة االستراتيجية للنساء على
مستوى القواعد الشعبية وشبه
الحضرية في النضال من أجل
العمل من أجل تحقيق سياسة داعمة
وبيئة اجتماعية تتيح حياة صحية
ومنتجة.

The Pink Box Initiative
ذا پنك بوكس إنيشاتيڤ ( -مبادرة الصندوق الوردي)

“على الرغم من الوباء العالمي المستمر،
ك ّنا قادرات/ين على تنفيذ  7برامج توعية
في رواندا وتنزانيا وقمنا بتزويد أكثر من
 300مراهقة وشابة بفوط صحية قابلة
إلعادة االستخدام وإمدادات غذائية حتى ال
تضطررن للقلق بشأن األعباء المالية لشراء
الفوط الصحية في العامين المقبلين .ما زلنا
نتحرك بقوة ونقوم بالمزيد من برامج التوعية
خالل هذه األوقات مع مراقبة تدابير التباعد
االجتماعي بشكل صحيح .نحن فريق قوي من
النسويات الشابات الالئي يعملن يوم ًيا من أجل
مصالح الفتيات والنساء دون المساومة!”

تقع في

تم تأسيسها عام

تنزانيا

2017
انستغرام

الموقع اإللكتروني

https://www.instagram.com/the_pink_box_initiative/
https://www.thepinkboxinitiative.org/

تأسس الصندوق الوردي في كانون
الثاني/يناير  .2017وتتمثل رؤيته
في تشكيل مستقبل الفتيات المراهقات
والشابات الالئي يعشن في ظروف
هشاشة في المدرسة وفي المجتمع.
وتتمثل مهمته في تزويد المراهقات
والشابات الالئي يعشن في ظروف
هشاشة بالمعرفة المستدامة عن
مواضيع النظافة الشهرية والتوعية
عن االعتداء الجنسي والتمكين
االقتصادي من أجل اتخاذ قرارات
مسؤولة ومستنيرة فيما يتعلق
بصحتهن الجنسية واإلنجابية
واستقاللهن المالي.

تيوالي

تأسست في عام  .2012تتمثل مهمة
تيوالي في رفع معنويات بعضهن/م
البعض لمتابعة التعلم والشفاء والنمو
لبناء المهارات والمشاريع المستدامة
التي تغير مجتمعاتها بشكل إيجابي.
رؤيتها هي مجتمع صحي مزدهر
يحتضن التواجد لبعضنا البعض
والنمو المتبادل.

TIWALE

“تعني القيادة الشبابية الكثير من المرونة
والسهولة .نحن على استعداد لتغيير نهجنا سري ًعا
نحو ما هو األفضل للجميع ونصبح مبدعات/ين
في الظروف ونستمتع بفعل ذلك .لقد بدأنا بتمويل
متناهي الصغير وتحولنا إلى مهارات الموضة
ً
ضا
المهنية وأطلقنا
فصول تعليمية تقليدية وثم أي ً
التعليم القائم على المهارات الغير التقليدية .لقد
عدنا اآلن إلى استخدام مهاراتنا في الموضة
للمساعدة في توفير أقنعة الوجه للعامالت/ين في
أوضاع حرجة في جميع أنحاء مالوي .ال تزال
برامجنا األساسية األخرى أساسية في عملنا
ولكن مع األخذ في االعتبار األوضاع الحالية فإننا
نلجأ إلى السبل اإلبداعية للنجاة وفي اآلن ذاته
نرتكز على التأثير”

تقع في

تم تأسيسها عام

مالوي

2012

الموقع اإللكتروني
انستغرام

www.tiwale.org
https://www.instagram.com/tiwalecbo/

الكاريبي

وصف الصورة
خمسة أشخاص يجلسن/ون على كراسي في دائرة بالقرب من
بعضهن/م البعض .ت/يكتب شخص بينهن/م شي ًئا وت/يقترب األخريات/
اآلخرون لرؤيته .تحيطهن/م العديد من النباتات الخضراء وزهور
حمراء وفراشات مجنحة حمراء وسوداء وصفراء .بجانبهن/م طبول.
السماء زرقاء مع غيوم بيضاء وهناك قمر جديد في السماء.

LOVE
NOTES

Empowering Our
Women SLU - Girls
Helping Girls

COLESDOMComunidad
de Lesbianas
Inclusivas
Dominicanas

DOMINICAN
REPUBLIC

JAMAICA

With the many challenges we have faced globally
throughout the year as a people, the members of our
organization would like to express our sincere gratitude
to you for your support and recognition. With your vote
we are now able to impact the lives of many other women
in our country. “Each time a woman stands up for herself
she stands up for all women” — Maya Angelou, this is
why each and every vote is significant and treasured by
us. Forever Thankful Empowering Our Women SLU

Muchas Gracias Compañeras Feministas ! Esos voto
de confianza que le dieron a COLESDOM apoyará a
transformar la vida de juventudes. Articularemos la
conciencia feminista para desvincular la violencia del
amor romántico.

Nègès Kreyòl

HAITI

Nous aimerions remercier chacun des groupes qui ont
voté pour que nous puissions recevoir cette subvention.
Merci parce que grâce à ce don beaucoup de vies vont
être changé et nous contribuerons largement pour
l’égalité et l’équité ici en Haïti. Nous voulons également
vous féliciter pour le grand travail effectué pour les filles
et les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Continuez à travailler car nous avons beaucoup à faire.
Merci Frida, merci les filles. Nous sommes super excitées
de faire partie de la communauté de Frida.

GirlsCARE —
Climate
Action for
Resilience and
Empowerment

JAMAICA

With what is happening in the world at this time, we are
grateful to be a part of a community that empowers,
affirms, and validates the work that we are doing.

LOVE
NOTES
Coalición
Feminista
Cubana

EDITORIAL
CASA CUNA

PUERTO RICO

Agradecemos inmensamente a cada una de las
personas que han apoyado nuestro proyecto. ¡La
futura será interseccional, con apoyo mutuo y
solidaridad o no será!

RedRootSVG

CUBA

Agradecemos infinitamente a todos los grupos que
votaron por la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA...
Gracias a ustedes, companerxs, podremos ayudar
y aportar nuestro grano de arena a la ardua lucha
por reivindicar nuestros derechos, esos que nos han
arrebatado el patriarcado y todos los mecanismos
de dominio y sometimiento. Enfrentarnos explícita y
contundentemente a todos los intentos de robar nuestra
voz, nuestros sueños, nuestros derechos, será la mejor
manera de retribuir la confianza que depositaron en
nuestras propuestas y nuestra labor. ESTAMOS AQUÍ
PARA USTEDES, ABSOLUTA Y SORORAMENTE!!!!

SAINT VINCENT
AND THE
GRENADINES

We are so grateful for the persons that voted for us,
when we got the results we could not have responded
immediately because we were bursting with excitement,
we appreciate all the love and support from everyone,
this experience was a wonderful one, we look forword to
working with and meeting the other groups very soon,
thanks again. <3 Humbly RedRootSVG

C.E.P.G.

PUERTO RICO

Gracias a todas esas personas que confiaron en nosotres
y en nuestras labor. Ante esta realidad pandémica que
estamos viviendo, nuestra ciudadanía se ha visto afectada
y abandonada por el gobierno de Puerto Rico. Ahora solo
nos tenemos a nosotras para sacar el país adelante. Cada
voto que hicieron por nuestro proyecto fue una semilla
que crecera en la oportunidad de que estudiantes pobres
puedan tener acceso a todo tipo de educación incluyéndo
con perspectiva de género. El voto que que hiceron por
nuestro proyecto puede salvar vidad y dar oportunidad en
Puerto Rico hoy. ¡Se va a cer! ¡Gracias!

Nègès KREYÒL
ناجاس كريول

“سحرنا هو كيف نشرك المجتمع في برامجنا
وأنشطتنا المختلفة .ما يجعلنا أكثر سعادة هي
شهادات المستفيدات/ين وكيف ساعدناهن/م
على تغيير حياتهن/م سواء كان ذلك عن طريق
تجنب اإلجهاض الغير اآلمن أو من خالل
الوصول إلى وسائل منع الحمل .لقد كان لدينا
فتيات قد تعرضن لممارسات إجهاض خطيرة
للغاية واستخدمن مواد سيئة للغاية خالل
فترات الحيض وغ ّيرن اآلن عادات حياتهن”.

تقع في

تم تأسيسها عام

هايتي

2015

الفيسبوك

https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/

انستغرام

https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

تم تشكيل ناجاس كريول في عام
 2015لمحاربة جميع أنواع التمييز
وعدم المساواة االجتماعية واإليذاء
الجسدي والجنسي واللفظي الذي
تواجهه الفتيات والشابات الريفيات
في هايتي .مهمتها هي مساعدة
ومرافقة الفتيات والشابات الهايتيات
ً
إمتيازا
في المجتمعات الريفية واألقل
للسيطرة على أنفسهن أثناء العمل من
أجل تحريرهن.
وتهدف إلى تحقيق التغيير في
مجاالت مثل :التعليم والصحة والتنمية
االجتماعية التي من شأنها أن تؤدي
إلى مجتمع منصف وأقل تمييزا
للفتيات والشابات في المجتمعات
الريفية في هايتي .تريد ناجاس
كريول أن تتمتع الشابات الريفيات
باالكتفاء الذاتي وأن يثقن في أنفسهن
وأن يتحكمن في أجسادهن ويتحملن
المسؤولية عن اختياراتهن .تجعل
المعلومات الجنسية واإلنجابية متاحة
لتقليل معدالت اإللتهابات المنقولة
جنسيًا .وتهدف إلى الحد بشكل كبير
من معدل وفيات الشابات الريفيات من
خالل مكافحة ممارسات اإلجهاض
الغير اآلمن.

El Colectivo Educativo por la Perspectiva
)de Género (C.E.G.P

أل كوليكتيڤو ايدوكاتيڤو پور ال پيرسبكتيڤا دي جينيرو
(سي .اي .جي .پي).

“أنشأنا دليالً للناشطات/اء اللواتي/الذين يردن/
ون تثقيف الشباب األخريات/ين حول منظور النوع
االجتماعي.نكرس العنوان”Por ti, amor“ :
ّ
لوالدة مؤسس المجموعة .يحتوي الدليل على
معلومات سهلة االستيعاب وقضايا النوع االجتماعي
والعنف القائم على النوع االجتماعي واللغة الشاملة
والحقوق الجنسية واإلنجابية وألعاب الطاولة التي
تساعد على تسهيل عملية تع ّلم الطالب .قدمت لنا
 El Pueblo Críticoالنصائح لمساعدتنا في
هذا اإلنجاز .بدأنا في آذار/مارس الماضي ورش
عمل تدريبية وأكملت التدريب أكثر من  10منظمات
صا تقري ًبا) .والدليل موجود في دول مثل
( 50شخ ً
فنزويال وتشيلي وبويرتو ريكو والواليات المتحدة.
نريد أن يكون دليلنا بمثابة مصدر إلهام ومح ّفز للقيام
بمشاريع مثل مشروعنا في جميع أنحاء العالم .ندرك
أن قمع النساء واألشخاص في مجتمع الميم هو
مشكلة عالمية ولهذا السبب سنقوم بإسقاطها م ًعا”.

تقع في
بويرتو ريكو
الفيسبوك
انستغرام

تم تأسيسها عام

2019

https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/

https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

تأسست سي .اي .جي .پي .في
ماياجويز ،بويرتو ريكو في عام
 .2019تم تأسيس المجموعة بواسطة
منسقها لويس خوسيه موراليس
أورتيز ،ناشط وفنان ‘دراچ’ وطالب
ومعلم .لقد كرسن/وا شبابهن/م للنضال
من أجل ضمان حقوق التعليم والمرأة
ومجتمع الميم .تسعى المجموعة إلى
توفير دروس خصوصية تراعي
الفوارق الجندرية في اللغة اإلنجليزية
واإلسبانية والرياضيات للطالب
في المدارس العامة والمجتمعات
المحرومة .تهدف سي .اي .جي .پي.
إلى أن تساعد طالبها من االلتحاق
بالجامعة واختيار التخصصات التي
يرغبن/ون فيها ح ًقا دون الخوف من
القوالب النمطية الجندرية .ويردن/ون
أيضًا أن يكون لدى طالبهن/م األدوات
لمحاربة النظام األبوي والقمع الذي
يمارسه عليهن/م .تعمل المجموعة
جنبًا إلى جنب مع منظور التعليم
الشعبي وتنشئ وتنظم ورش عمل
باإلضافة إلى تقديم المشورة لطالب
الجامعات الشباب اللواتي/ين يردن/
ون أن يصبحن/وا ناشطات/ين .لدى
سي .اي .جي .پي .عنصر من الفن
النشاطي يسمى هاوس أوف مارتيل
(بيت مارتيل).

Coalición feminista cubana
كواليسيون فيمينيستا كوبانا

“نود أن نسلط الضوء على النضاالت واإلنجازات
التي حققتها ‘كواليسيون فيمينيستا كوبان’ بالرغم
من أنها جديدة جدًا واضطرت على مواجهة الخراب
الهائل الذي أحدثه الوباء في جميع أنحاء العالم
وللنساء.
يمكننا القول إننا تم ّكنا من جمع مجموعة كبيرة من
النساء اللواتي يرغبن في أن يصبحن ويعشن بفخر
كنساء “متجاوزات”؛ هن من جميع أنحاء الجزيرة
ومن مختلف األجيال والميوالت الجنسية والهويات
الجندرية والمواقف السياسية واألعراق والوقائع
والهويات التنظيمية .لكن نجاحنا األكبر عام إنشائنا
هذا هو عملنا الفعال في مجال المناصرة وإعطاء
صوت للمرأة الريفية .وهذا هو السبب في أن عملنا
على زيادة الوعي ومنع العنف ضد المرأة أدى إلى
إنشاء تحالفات استراتيجية مع المنظمات والمشاريع
النسوية في مناطق مختلفة من الجزيرة”.

تقع في

تم تأسيسها عام

كوبا

2019

الفيسبوك

FACEBOOK Coalición Feminista Cubana

تأسست ‘كواليسيون فيمينيستا كوبان’
في عام  .2019وخطتنا هي :أ.
نسج تحالفات استراتيجية من أجل
الديمقراطية وتعزيز ثقافة الالعنف
والتعبير عن العالقات األخويّة
والحوار بين النساء وتعزيزهما؛ ب-
دعم النساء اللواتي يتعرضن للتمييز
ووقعن ضحايا للعنف .واستنكار
والتعبير عن العنف القائم على النوع
اإلجتماعي وقتل النساء في كوبا،
وأيضًا لنرافق الضحايا وأسرهن/م
(وال سيما النساء الريفيات)
لمساعدتهن/م في هذه المرحلة
ولكي يتطورن/م المهارات التي
تسمح لهن/م بالعيش والعمل بكرامة
وبارتياح والوصول إلى مستويات
عالية من التنمية الشخصية؛ ج-
تعزيز وتقديم المشورة بشأن تصميم
وإدارة المشاريع المجتمعية الفعالة
والناجحة والشركات الناشئة مع
القيادات النسائية.

Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas

كومونيداد دي ليزبياناز إنكلوسيڤاز دومينيكاناز (كوليسدوم)

“بدأنا عملية التأسيس في عام  2018لكن دولة
الدومينيكان رفضتنا ومنذ تلك اللحظة تعلمنا
أهمية التحالفات مع المجتمع المدني والمنظمات
الحكومية والخوادم العامة اللواتي/الذين
يساعدوننا في تحقيق تأسيسنا .لقد ح ّفزنا هذا على
تطوير أعمال المناصرة السياسية على المستويين
الوطني والدولي .ونتطلع من خاللها إلى أن تتخذ
الحكومة الدومينيكانية إجراءات وقائية للمجتمعات
المهمشة من خالل تنفيذ سياسات عامة شاملة.
ما زلنا ننتظر شهادة التأسيس النهائية لدينا
ونخ ّمن أنه بحلول عام  2020ستصبح المؤسسة
قانونية .أسرار إنجازاتنا هي :المثابرة واالنضباط
والحب والعاطفة والنضال والطاقة ودعم شركائنا
والتركيز على مهمتنا ورؤيتنا لتحقيق أهدافنا”.

تقع في
جمهورية الدومنيكان

تم تأسيسها عام

2017

الموقع اإللكتروني

https://www.colesdom.org/

الفيسبوك

https://web.facebook.com/Colesdomrd/?_rdc=1&_rdr

انستغرام

https://www.instagram.com/colesdomrd/

وُ لدت ‘كوليسدوم’ في  29أيار/
مايو  .2017تتمثل رؤيتها في أن
تكون المنظمة الرائدة في استخدام
نهج تمثيلي من قبل الناشطات/
اء من خالل تحالفات استراتيجية
بين الحكومات والمجتمع المدني
بغرض الدفاع عن حقوق اإلنسان
لمجتمع المثليات ومزدوجات/ي
الميول الجنسي والعابرات/ين جنسيا ً
وثنائيات/ي الجنس والكويريات/
ين ( .)LBTIQمهمتها هي تعزيز
اإلدماج االجتماعي لمجتمع (-TIQ
 )LBوجعلهن/م أقل عرضة للفقر
من خالل الدعم البيولوجي-النفسي-
االجتماعي والتدريب والتوجيه
وتنسيق الخدمات من أجل تعزيز
تمكين هذه المجموعات وكذلك تعزيز
السياسات العامة التي تقلل من التمييز
والقوانين مع نهج حقوق اإلنسان.

EDITORIAL CASA CUNA
إديتولاير كازا كونا

“نحن نوفر مساحة ورشة عمل ومواد ومأوى
مؤقت ووسائل نقل لدعم مشاركة وقيادة العابرات/
ين والكويريات/ين والغير الثنائيات/ين والسود
والمنحدرات/ين من أصل أفريقي والعاطالت/ين
عن العمل والفقراء عامالت/ي الجنس والمنظمات
النسائية .نتخذ إجراءات للعمل على مصالح
المجتمعات المهمشة من خالل إعادة توزيع الموارد
وتسهيل توليد الدخل وتوفير المأوى والغذاء في
حاالت الطوارئ .نستخدم الفن في تدخالت الحراك
العام واالجتماعي ونشغل مساحات فنية لضمان
وأخيرا
الرفاهية الجسدية والعاطفية لمجتمع الميم.
ً
نقدم األدوات ونتشارك المعرفة لتشجيع المجتمعات
على التنظيم وتعبئة نفسها .نعتمد على نماذج
تنظيمية مسطحة (أفقية) ونعقد اجتماعات لتسهيل
القيادة والمشاركة والتوافق بين األشخاص اللواتي/
الذين يشاركن/ون في مبادراتنا .في هذه االجتماعات
نعطي األولوية ألصوات األشخاص الرانس والسود
والغير الثنائيات/ين”.

تقع في
بويرتو ريكو

تم تأسيسها عام

2018

الموقع اإللكتروني

www.editorialcasacuna.com

انستغرام

https://www.instagram.com/cceditorial/

الفيسبوك

https://www.facebook.com/cceditorial/

تعد إديتولاير كازا كونا ()ECC
مشروعًا فنيًا يركز على التحول
والتحرير والشفاء الجماعي باستخدام
الفن كوسيط .يعمل نحو الالمركزية
ونشر الفن واألدب وخلق قوة
شعبية باستخدام اإلدارة الذاتية
والدعم المتبادل والعمل التعاوني
وتنظيم المجتمع الذي يشجع القيادة.
يستهدف مشروعهن/م بشكل أساسي
مجتمعات المهمشات/ين والسود
والفقراء والطالب والشباب وتحدي ًدا
المجتمعات الميم والكوير .تأسست
 ECCفي سبتمبر  2018من
قبل كيتسيا راموس ،فنان/ة متعددة
التخصصات وغير ثنائية .في بداية
افتتاحية ‘إديتولاير كازا كونا’ كنّ /
وا يو ّفرن/ون مساحات للتمكين
االقتصادي للفنانات/ين المستقالت/
ين من المجتمعات المهمشة كما
كنّ /وا ينشرن/ون المحتوى األدبي
الذي ساعد على تمزيق التحيزات
الجندرية والمعايير األبوية كما كان
الحال مع مجلة ريفيستا مولوتوف
(مجلة مولوتوف) .استمر المشروع
في النمو وتمكن/ت العامالت/ي فيه
من تحويل أنفسهن/م من أجل تلبية
االحتياجات الفورية لمجتمعاتهن/م.

EMPOWERING OUR WOMEN SLU GIRLS HELPING GIRLS

إمپاورنچ أور ِويمِن سلو چرلز هلپنچ چرلز ( -تمكين
نسائنا في سانت لوسيا – فتيات تساعد الفتيات)
تتمثل مهمة مجموعتنا في توعية وتثقيف الشابات
في سانت لوسيا حول مواضيع القيادة والتمكين
واالعتداء الجنسي والتحرش والصحة اإلنجابية
والجنسية والصحة العقلية وحقوق المرأة بغض
النظر عن العمر والنوع اإلجتماعي والعرق
والدين والتوجه الجنسي والخلفية االجتماعية
ضا في تعزيز بناء المجتمع
واالقتصادية .تتمثل أي ً
وخدمته في سانت لوسيا .تشمل أنشطتنا األخيرة
تبرع في منزل في كاستريس؛ وندوة حول
حملة ّ
النظافة الشهرية للفتيات الفقيرات الالئي تتراوح
أعمارهن بين  21و  91عا ًما ،حيث قمنا بتوزيع
مجموعة أدوات الدورة الشهرية مع األدوات
الالزمة لمساعدتهن فيها؛ وتقديم سالل طعام
لألمهات العازبات في المجتمعات التي تعاني من
الكساد االجتماعي واالقتصادي؛ وبيع مخبوزات
لجمع التبرعات للتوعية عن شهر تاريخ المرأة
وللقيام بحملة على وسائل التواصل االجتماعي
لتسليط الضوء على النساء االستثنائيات الالئي
كان لهن تأثير كبير على مجتمعنا.

تقع في
سانت لوسيا
انستغرام

تم تأسيسها عام

2018

https://www.instagram.com/empoweringourwomenslu

تم إنشاء ‘تمكين نسائنا ’SLU
في عام  .2018تتمثل مهمتها
في تمكين وزيادة الوعي للفئات
المهمشة التي تقع ضحية للعنف
القائم على النوع االجتماعي في
سانت لوسيا باإلضافة إلى تثقيف
الغالبية العظمى من الشابات
المستضعفات حول أهمية تحقيق
الصحة والحقوق اإلنجابية
والجنسية.

GIRLSCARE

تتمثل مهمّة چرلزكير في تمكين
النساء والفتيات كمدافعات/ين عن
اإلجراءات المناخية التي تحمي
الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للمرأة في جهود التكيف
وبناء القدرة على الصمود على
الصعيد الوطني .وتتمثل أهدافها
تحدي ًدا في هذا الصدد هي تمكين
النساء والفتيات من المشاركة في
تغير المناخ من خالل بناء الوعي
والقدرة التقنية من خالل اإلرشاد
والتدريب؛ وللدعوة إلى اعتماد
نهج يراعي الفوارق الجندرية
ومنصف للمناخ لمشاركة الشباب في
استراتيجيات التكيف والصمود على
المستوى الوطني؛ ولتعزيز الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
للنساء والفتيات ولتعزيز نهج متكامل
للعدالة المناخية/الجندرية في إشراك
الشباب والتخطيط اإلنمائي.

چرلزكير

“يسرنا أن نكون قد تعاونا على چرلزكير لتنسيق
مساحة من الشابات وللنساء فنحن مجموعة من
الشابات الالئي يعملن في الفضاء البيئي منذ مدة
طويلة .في اليوم العالمي للمرأة ،سعينا إلى تسليط
الضوء على بطالت التغيير على مستوى العالم.
مؤخرا مع مجموعات شبابية أخرى
كما تعاونا
ً
للتعمق في حالة الطوارئ المناخية وأهميتها في
الناقشات التي سبقت انتخابات جامايكا .2020
نفتخر بكال الحدثين ونتطلع إلى أشياء أعظم!”

تقع في

تم تأسيسها عام

جامايكا

2020

REDROOTSVG
ريدرووتسفغ

تمكنت مجموعتنا من إطعام شهر ًيا عشرين
منزالً بسلة غذائية .تع ّل ْ
مت في المقابل هؤالء
الشابات مهارات مختلفة مثل الزرع وإعداد
الطعام وإصالح األجهزة الصغيرة إلخ .وحضور
ورشة عمل شهرية للتمكين .كل عام لدينا
مجموعة جديدة من الشابات الالئي يخضعن
لهذا البرنامج”.

تقع في
سانت فينسنت
والغرينادين

تم تأسيسها عام

2018

الموقع اإللكتروني

https://redrootsvg.wordpress.com/

الفيسبوك

https://www.facebook.com/RedRoot_SVG-116861476386482/

الموقع اإللكتروني

http://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/217612/5753958/114-40ee

تأسست ريدرووتسفغ في 28
يونيو  2018بهدف دعم وتمكين
األطفال والمراهقات/ين والنساء
ضحايا العنف أو سوء المعاملة.
هذه المهمة مجذرة في قيم الشفاء
والتعليم وتعزيز المساواة والعدالة
والشراكة والثقة بين األطفال
والفتيات الصغيرات .تتمثل
أهدافهن/م في تمكين الفتيات
الصغيرات من إحداث فرق في
حياتهن حتى يتمكنّ في المقابل من
تمكين فتيات أخريات.

اميركا الالتينية

وصف الصورة
نساء يمسكن بأيديهن ويقفن على حصيرة من القش .ينظر إلى الكاميرا.
يستخدم البعض منهن األعمال الفنية واللوحات األصلية (األهلية).
تحملهن جذور خضراء داكنة كبيرة .هناك العديد من النباتات البحرية
الخضراء في الخلفية وانعكاسات الضوء كما لو كنّ تحت الماء .وتوجد
خلفهن مرآة في الوسط بها قمر جديد.

LOVE
NOTES

COLETIVO AROEIRA

Obrigada a todos os grupos que confiaram no potencial
do nosso coletivo. Nos inspiramos ao ler sobre cada
grupo e estamos muito contentes em fazer parte dessa
rede. Com apoio do FRIDA, poderemos expandir nosso
planejamento e fazer nossa mensagem chegar em novos
lugares. Que essa rede só aumente!

Mujeres
activando

ARGENTINA

Desde mujeres activando queremos agradecer
profundamente a todas las Organizaciones que han
puesto su voto en nuestro proyecto. Gracias por
brindarnos la oportunidad de seguir creciendo y
aprendiendo. Apostando al trabajo de la juventud que
viene tomando fuerza desde hace tiempo. Queremos
una vida libre de violencias, esta es una oportunidad
que nos va a permitir seguir construyendo herramientas
de prevención y erradican de las violencias contra las
mujeres, niñas y niños. Gracias!

Asociación
Con Alas
Propias

BRAZIL

BOLIVIA

NO EXISTE MAS QUE AGRADECIMIENTO HACIA
CON USTEDES, GRACIAS A SU APOYO PODREMOS
CONTINUAR CON NUESTRAS LUCHAS Y SUEÑOS.
SIEMPRE DISPUESTAS APOYAR OTRAS CAUSAS
Y ABIERTAS A CUALQUIER APOYO A LA NUESTRA,
MILES DE GRACIAS, ABRAZOS Y FUERZA PARA
CONTINUAR POR UN MUNDO MAS IGUALITARIO Y
JUSTO CON LAS MUJERES

Coletivo de
mulheres
indígeas e negras
quilombolas

Colectiva de Arte
Feminista AntIcarcelaria
Pajarx Entre Púas

CHILE

Sentimos un tremendo orgullo de ser parte de esta
comunidad gracias al reconocimiento y afecto de
compañeras y compañeres activistas. Juntas más
fuertes y libres!! Gracias amoras < 3

BRAZIL

Nós do coletivo de mulheres indígenas e quilombolas
do estado de Goiás/Brasil, agradecemos a todxs que
votaram no nosso coletivo, que acreditaram e confiaram
no nosso trabalho. Dejesamos a todas vocês muita saúde
para passar por esse momento, muita força para seguir
na luta e muita proteção para vencer as baralhas. Forte
abraços das mulheres da terra.

LOVE
NOTES

JAURIA TRANS

Movimiento de
mujeres negras
barriales y
periféricas

We at Jauría Trans are so very thankful for giving us
the opportunity to keep continue doing our work and
impacting trans lives. The work we do, it is so important
for our communities and for us as well as we need to
continue on creating safe spaces for our trans children
and our trans youth, as well as trans sex workers, trans
people living with HIV and trans elders. We are more
than excited to be working with FRIDA and the rest of
you. Sincerely and with gratitude: Alexandra Rodriguez
Program Coordinator

COLOMBIA

Abrazamos con amor, fuerza, valentía y resistencia a
cada una de les compañerxs que votaron por nosotrxs y
creyeron en nuestros caminos de resistencia . Estamos
convencidas que desde el compromiso y amor seguimos
quebrando cadenas históricas de exclusión.

Revista Digital
Feminista
“La Periódica”

MEXICO

Mujeres Indígenas
en Acción

Nuestros agradecimientos a las hermanas y compañeras
feministas que apoyaron nuestras ideas; sinceramente
esta propuesta nace desde los corazones de nuestras
compañeras, como un camino de liberación, de paz
interior y de apoyo a otras compañeras de otras
comunidades que más lo necesitan. Gracias por ello
esperemos un día juntarnos para fortalecernos y
fortalecer nuestra organización feminista cada día mas,
y también pido que nos apoyen con ideas y con motivos,
porque ha sido y es un reto impulsar y promover el
feminismo en población indígena.

ECUADOR

Agradecemos a cada una de las compañeras y
organizaciones feministas que creen que hacer
#PeriodismoFeminista es necesario. Gracias por la
confianza ❤ ❤

ADEJUM Izabal

MEXICO

GUATEMALA

Desde el Caribe Guatemalteco, las miembras de
ADEJUM Izabal, queremos agradecer de todo corazón
a todxs las personas que han creído en nuestro trabajo
y en nosotras. Gracias a la comunidad feminista por
abrirnos las puertas y aportar al seguimiento de nuestras
acciones a favor de las juventudes, mujeres rurales
comunitarias y por la defensa de nuestra madre tierra.
Gracias FRIDA.

LOVE
NOTES

Faldas-r

Comite de
mujeres Kuña Aty

PARAGUAY

Nuestros mas sinceros agradecimientos a las
organizaciones de mujeres, compañeras y hermanas,
que nos han apoyado y siguen apoyando en este
proceso de construcción, para nosotras es muy
importante sentirnos acompañadas en este camino y
saber que podemos contar unas con otras. Nuestros
mas sinceros afectos y solidaridad a la lucha por un
mundo diferentes, donde la mujeres seamos parte
plena de todos los cambios.

Mizangas,
Movimiento de
Mujeres AfroDEscendientes

URUGUAY

Queridas compañeras de luchas, Estamos muy felices de
poder, juntas, conformar ese espacio. Desde Mizangas
estamos a la disposición para contribuir en lo que sea
necesario para transformar nuestra sociedad en un lugar más
seguro y menos desigual para todas las mujeres. Tenemos
a convicción de que juntas somos más fuertes y poderosas.
Agradecemos a todas que votaron en nuestro proyecto, con
su voto nos dieron la oportunidad que muchas veces nos hace
falta tener a las mujeres afro. Creemos en la construcción
colectiva, así que más que de Mizangas, ese proyecto es para
y por todas. Abrazos, Mizangas

VENEZUELA

¡Queremos agradecer el apoyo de todas las
organizaciones que participaron en el proceso de
votación! Cada voto para nosotras, viene a reforzar la
idea de que no estamos solas aportando al horizonte
que nos hermana: despatriarcalizar la sociedad, las
relaciones y los cuerpos. Reforzar la autonomía de los
procesos de la salud sexual y reproductiva es un camino
que recorremos junto a millones de feministas en el
mundo. Este apoyo nos hace sentir acompañadas y
nos da herramientas para acompañar a otras mujeres.
¡Muchísimas gracias! ¡Juntas somos infinitas!

Las AmapolasNicaragua

NICARAGUA

Queremos agradecer a todas las mujeres que se
tomaron el tiempo de leer la propuesta, y votarnos,
estamos muy alegre de que sea posible echar
a andar las acciones y crear una comunidad de
educación menstrual en nuestro país, también de
poder seguir promoviendo espacios para niñas y
adolescentes a través del arte. Las Amapolas

Asociación con alas propias
أسوسياسيون ْكون أالس بروبرياس (أسكاب)

“لقد ظهرنا ونظمنا في لحظة من التعب
واإلرهاق مع بعض المنظمات الغير الحكومية
المحلية والتي نيابة عن جيلنا وهوياتنا تستفيد
بال خجل من نضاالتنا وأحالمنا .نحن النقيضة
لهذه المنظمات التي تتطلع إلى الخارج وتهان من
تراثنا الثقافي.
أجرينا ،من بين أعمال أخرى ،دراسات ميدانية
في السجون لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان
لسجينات/اء مجتمع الميم والمتعايشات/ون مع
فيروس نقص المناعة البشرية .نحن في الوقت
الحالي في حالة عمل ورد فعل ألخواتنا العابرات
اللواتي ُيحرمن بشكل فاضح من الحقوق
السياسية .تعيش بوليفيا في فصل اجتماعي
صارخ حيث تسود الصور النمطية األبوية .نحن
شابات ترانس نريد عال ًما يسمح لنا بالحلم دون
خوف أو انتقام أو عقائد أو مفاهيم نابذة”.

تقع في

تم تأسيسها عام

بوليفيا

2019

وُ لدت ‘أسكاب’ في  12فبراير
 2016بفضل مجموعة من
النسويات المناهضات/ين للنظام
والمناهضات/ين للذكورية وكل
تعبير أنثوي ال يراه المجتمع طبيعيًا.
يقفن في الخطوط األمامية للمقاومة
ولالستجابة للقوانين القمعية التي
تحاول تشكيلهن وإرشادهن .يعشن
في عصر يتم فيه نزع الشرعية
عنهن باستمرار ويُحرمن من الحق
بالصراخ والعيش والحلم والغضب
وإظهار الغضب المتراكم الناتج
عن قمع النساء .طوال حياتهن يتم
تعليمهن كيف يجب أن يكنّ وكيف
يتصرفن “بشكل صحيح” ويتم
إخبارهن عن كل المتطلبات التي
يجب أن تتطلبها رغبتهن ودافعهن
الجنسي وحبهن .إنهن بنات كوكب
من الواضح أنه امرأة وأنثى وأم
وابنة وجدة ...وإن دم األنوثة يسري
في كل إنسان؛ وترشدهن فلسفة
الحياة هذه في معاركهن.

LEERNOS JUNTAS
لييرنوس خونتاس

“بعض أعضاء المشروع ينتمين/ون
إلى مجموعة راديو نساء جونبوج ،مما
يعني إنهن قد عملن/وا في المجتمع منذ
فترة طويلة وفتحن/وا طري ًقا للنساء في
تالهويتولتيبيك .من ناحية أخرى ،قام
أشخاص يعملن/ون في مجال الكتابة
والقراءة والتحرير بحضور ورشة العمل
وخبرتهن/م في إدارة المشاريع الثقافية
جعلت من الممكن لنا جمي ًعا أن نتع ّلم المزيد
وبالتالي بدون هذه األشخاص لم يكن من
الممكن تشكيل ورشة العمل هذه التي
تحولت فيما بعد إلى مجموعة .نحن ندرك
ّ
ونشارك تاريخنا .كان المسار الذي سلك/
ته كل عضو/ة أساسي للوصول إلى هنا
وتساعدنا هذه الرحالت على تخيل وإنشاء
عوالم أخرى”.

تقع في

تم تأسيسها عام

المكسيك

2019

الموقع اإللكتروني

https://leernosjuntas.wordpress.com

بدأت الرحلة بورشة عمل صغيرة
للكتابة في سبتمبر  .2019قررن/
وا من خاللها تشكيل المجموعة
للقيام بأنشطة أخرى تتعلق بالعمليات
الفنية واإلبداعية ودعوة الزميالت/
اء األخريات/ين وتشكيل شبكة
صغيرة من النساء المشاركات في
اإلبداع الفني .مهمتهن/م هي ببساطة
سرد قصصهن/م الخاصة .كما تقول
تشيماماندا نغوزي ،يؤمنّ /ون أن
القصص مهمة .يعلمن/ون أن هناك
قصصًا مهيمنة تم سردها عنهن/م
ويعتقدن/ون أن الوقت قد حان
للتجمع واالتفاق على قصصهن/م.
إنهن/م على يقين من أنه يمكنهن/م
مع بعض ومع أصدقائهن/م
ومعارفهن/م وعائالتهن/م تبادل
المعرفة واألدوات والخبرات التي
ستثريهن/م وتسمح لهن/م بالعثور
على طرقهن/م الخاصة لإلبداع.

COLECTIVA DE ARTE FEMINISTA ANTICARCELARIA
PAJARO ENTRE PUAS

كوليكتيڤا دي أرتي فيمينيستا أنتيكارسيالريا پاراجو إنتري پواس
“لقد كانت مشاريع مثل ‘-uetas a la Calle
 ’silو ‘ ’Feministas Bailandoقصص
نجاح جميلة ج ًدا وبالتالي فقد سمحت لنا هذه
المشاريع بإنشاء رابطة بين السجينات لتكون جسر
من التواصل الحساس والمحب بينهن وبين العالم
الخارجي .تم تنفيذ المشروعين في السجن وتم
عرضهما الح ًقا في األماكن العامة والمسارح حيث
استطاعت الناس مشاهدة الصور الظلية للرفيقات
والرقص ومسرحيات الذاكرة (من خالل فيديو يرافق
الممثالت/ين)  ،ثم كتب/ت الحاضرات/ين رسائل
للسجينات وتم استالمها الح ًقا في السجن بعاطفة
تأثيرا لدرجة أننا توصلنا
كبيرة .وقد أحدث هذا
ً
إلى إنشاء برنامج تجريبي يربط السجون بالمراكز
الثقافية بد ًءا من حديقة فالبارايسو الثقافية وسجن
فالبارايسو للنساء .الهدف الرئيسي هو بناء أخو ّية
ومجتمع إبداعي بين األعضاء”.

تقع في
شيلي

تم تأسيسها عام

2016

انستغرام

https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la

الفيسبوك

pajarxentrepuas

الموقع اإللكتروني

www.pajarxentrepuas.cl

إنهن مجموعة نسوية متعددة
التخصصات  -مجموعة مناهضة
للسجن يرتكز عملها على أصول
التدريس والجسد والفن والذاكرة.
هدفهن الرئيسي هو بناء أخويّة من
النساء واألسر والسجناء والسجينات
السابقات والفنانات النسويات مما
سيتيح لهن نسج شبكات الدعم
واإلبداع لتخريب وتخيل معًا عالمًا بال
سجون.
إنهن مهتمات من خالل البحث/
التصرف بإنشاء محتوى وخرائطية
ناقدة يجعالن ظروف الالمساواة
مرئية .يسلطن الضوء على ظروف
الالمساواة هذه من خالل إنشاء
المسرحيات والصور التي تسمح لهن
بتصور احتمالية عالم آخر .تستند
منهجيتهن الجسدية/الحوارية إلى
االرتباط الفردي والجماعي وربط
الجسم الفني بالسياقات االجتماعية
والثقافية وعمليات الهوية لتعبئة ذاكرة
جماعية تتدخل في الشوارع والسجون
وتندد بالظلم .يعتقدن أنه من الممكن
التفكير في العدالة باستخدام الفنون
والنسوية .شعارهن هو “تحويل األلم
إلى حركة والحركة إلى حرية” .لقد
طورن منهجية فنية تؤدي إلى اتصال
فردي وجماعي.

COLETIVO AROEIRA
كوليتيڤو ارويرا
“القصص التي نحبها تتضمن دائ ًما سكان المنطقة
اللواتي/الذين يك ّملن/ون طعامهن/م بما تم زرعه
في ‘أرويرا’ واالستخدامات المختلفة للنباتات
التي نتعلمها .القصة الخاصة التي تميزنا هي
قصة شخص كانت تسافر في البرازيل والتقت
ب‘أرويرا’ وش ّكلت عالقات قوية معنا .وباإلضافة
إلى التبادل الذي حصل بيننا في حديقتنا المجتمعية
فقد شاركت في دورات لتقليل الضرر وحصلت
على وظيفة وغادرت الشوارع وحصلت على
رعاية نفسية .عادت اآلن إلى مسقط رأسها
فأصبح من الممكن مواصلة االتصال مع عائلتها.
نتلقى دائ ًما رسائل من هذا الشخص تحتوي على
تحديثات منها أنها قد أنشأت حديقة مجتمعية في
المدينة”.

تقع في

تم تأسيسها عام

البرازيل

2018

انستغرام

https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/

تأسست المجموعة في عام 2018
من قبل شابات لربط المعرفة
باإليكولوجيا الزراعية بممارسات
الحد من الضرر وبالتالي تعزيز
االستقاللية وممارسات الرعاية
لسكان الشوارع واألشخاص
اللواتي/ين يتعاطين/ون المخدرات
في وسط مدينة برازيليا .إنهن/م
يرين/ون الممارسات التي تحد من
الضرر على أنها أخالقيات الرعاية
من منظور فردي وجماعي وتسعى
إلى تعزيز الرعاية بغض النظر عن
الخيارات الفردية .يزرعن/ون في
المدينة كوسيلة الحتالل المناطق
المدنية وتعزيز رعاية األرض
والناس والوصول إلى المعرفة
ومشاركتها حول االستخدامات
الطبية والغذائية للنباتات .الروابط
والمعرفة التي نشأت عبر تاريخ
الجماعة كثيرة مما يجعل مهمّة
اختيار قصة ليتم روايتها مهمّة
مع ّقدة!

COLETIVO DE MULHERES INDIGENAS E NEGRAS QUILOMBOLAS

كوليتيڤو دي مولهيريس إنديجيناس اي نيچراس كويلومبوالس

تم تعزيز عالقات المجموعة في
أبريل  2019عند مشاركتها في
أكبر تجمع للناس من البرازيل
عنوانه Camp )ATL( Terra
 Livreفي برازيليا.
كان من الضروري أن ينظمن
أنفسهن بشكل جماعي واالجتماع
بشكل مستمر والحصول على
ٍ
حافلة لكي تشاركن في ،ATL
ومع إدراكهن/م أنه اجتماع تدريب
وتقوية لهن/م كنساء كويلومبوال
من السكان األصليات/ين والسود،
بحثن/وا عن طرق للمشاركة في
هذا الحراك من أجل النضال لسالمة
الكرة األرضية.

“لألسف ليس لدينا قصص نجاح لنشاركها.
لقد عشنا في حرب ألكثر من  500عام.
وفي الوقت الحالي كأشخاص أصليات/ين
وتقليديات/ين نمر بوقت عصيب ليس فقط
ضا من قبل الحكومة
بسبب الوباء ولكن أي ً
الحالية .ما زلنا في حالة حرب والسحر الذي
يوحدنا ويقوينا يكمن في أسالفنا وروحانياتنا
التي ترشدنا وتحمينا”.

تقع في
البرازيل
انستغرام

تم تأسيسها عام

2019

https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01

Comité de Mujeres Jovenes Rurales
كوميتي دي موخيريس خوڤينيس روراليس

“سيندي (ليس اسمها الحقيقي) فتاة تبلغ من
العمر  15عا ًما تعيش في أحد المجتمعات في
البلدية (لن نذكر اسم المجتمع من أجل سالمة
سيندي) حيث يعمل الغالبية العظمى من سكانه
في الزراعة وحيث ينتهي األمر بمعظم الفتيات
بمرافقة بعضهن البعض في سن من  12إلى 15
سنة؛ إنه مجتمع ريفي حيث يوجد سوء معاملة
واغتصاب ولكن في نهاية المطاف ال أحد يعرف
أي شيء وال أحد يقول أي شيء ﻷنه مجتمع
تهدف النساء فقط إلى خدمة أزواجهن .سيندي
عاملة منزلية مثل والدتها وهدفها في الحياة هو
أن تكون محترفة .ليس لديها أب و اغتصبها
زوج والدتها .بعد أن سئمت هذه المعاناة اتصلت
باللجنة طالبة المساعدة في تقديم شكواها،
وذهب المعتدي إلى السجن”.

تقع في
السلفادور

تم تأسيسها عام

2016

مهمتهن هي تعزيز أنفسهن
كمجموعة نسائية لديها القدرة على
إحداث تحوالت اجتماعية وتتمتع
بالتمكين في اإلدارة المستدامة
للبيئة من منظور العدالة البيئية
والمناخية التي تسمح بتعبير
ومشاركة أكبر وأكثر فعالية للمرأة
في الوصول واالستخدام المستدام
والدفاع عن الموارد الطبيعية وأن
تكون الجمعية مرجعية في تعزيز
التنمية المستدامة وتحسين نوعية
حياة المرأة الريفية من خالل البناء
الجماعي للمعرفة لضمان تكافؤ
الفرص.

ADEJUM IZABAL IZABAL
أديجم ايزابال ايزابال

“يدرك معظم أعضائنا اآلن مدى أهميتهن/م
وبدأن/وا بالتغ ّلب على الخوف من التعبير
عن أنفسهن/م .نود أن نسلط الضوء على
أنه في ‘أديجم’ وجدت شابتان تعانينا من
االكتئاب واألفكار االنتحارية القوة لالستمرار
في مواجهة محنهما .تغ ّلبتا على أجسادهما
وشعرا بأنهما مهمات وتحررا من النماذج
وأصبحت لديهما رغبة شاقة في العمل
الجماعي لصالح اآلخرين”.

تقع في

تم تأسيسها عام

غواتيماال

2019

الفيسبوك _https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz
wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6

رؤيتهن/م هي المساهمة في الحد
من التفاوتات االجتماعية .ولجعل
األشخاص الشباب والنساء أبطال
تحولهن/م من خالل مشاركة
المواطنين الواعية في الواقع
االجتماعي ولبناء عقلية جماعية
تسعى إلى تنمية ذاتية االستدامة.
مهمتهن/م هي تعزيز بدائل للتنمية
ومشاركة سياسية لألشخاص الشباب
والنساء في ظروف الالمساواة
في ايزابال ،غواتيماال من خالل
المشاريع التي توفر الدعم النفسي
واالجتماعي والبيئي مع الجهود
المشتركة ونماذج من المنظمات
المحلية ذات الصلة الثقافية.

COMITE DE MUJERES KUNA ATY
كونا آتي

“تمك ّنا من تقوية مساحتنا الخاصة كنساء داخل
المجتمع وتم االعتراف بنا كلجنة وتمك ّنا من
المشاركة في مشاريع إنتاجية مثل تقوية أعضاء
اللجنة وعائالتهن/م في السياقات الريفية .بما
مجرد أننا فتحنا
أننا ما زلنا نواصل في النمو،
ّ
طريقنا ُيعتبر من أعظم إنجازاتنا”.

تقع في

تم تأسيسها عام

باراغواي

2015

تأسست اللجنة في فبراير 2015
وقبل تأسيسها ،كانت عضواتها
تعملن كمجموعة نسائية ور ّكزن
على أنواع مختلفة من العمل
المجتمعي .مهمتهن هي تحسين
الظروف المعيشية ألفرادهن
وأسرهن في جميع المجاالت مثل
الصحية والتعليمية واالقتصادية
والبيئية والسياسية والثقافية من
خالل مشاركات فعّالة ورائدة
واإلدارة الذاتية وتعبئة المواطنات/
ين وتعزيز األنشطة النموذجية
للزراعة الفالحية والتعاون
والتضامن.

FALDAS-R

تأسست فالداس (تنانير) في عام
 2011هي منظمة شابات (بالمعنى
الواسع والشامل) .تتمثل مهمتها في
توليد طريقة عمل ودعوة وأبحاث
حول الحقوق الجنسية واإلنجابية
للنساء واألطفال والمراهقات/ين
والحوامل في فنزويال مع التركيز
بشكل خاص على الوصول إلى
إجهاض آمن وتعليم شامل وواسع
ووسائل منع الحمل الحديثة .يُعرّ فن
مجموعتهن كمنظمة نسوية تسترشد
بمبادئ األفقية السياسية واألخويّة
والشمول واالستقاللية .رؤيتهنّ
والهدف التاريخي الذي يجمعهنّ
هو ضمان الممارسة المستقلة للحياة
الجنسية والوصول إلى الصحة
للنساء واألطفال والمراهقات/ين في
فنزويال وهن تسترشدن بأفق العدالة
اإلنجابية والعادات السياسية النسوية
المبنية على المرافقة واالستماع.

فالداس

“منذ تأسيسنا وعلى مر السنين ،تدهورت حالة
الحقوق الجنسية واإلنجابية في فنزويال بشكل
صا نقص شديد في التربية
تدريجي .الحظنا خصي ً
الجنسية المتكاملة والوصول إلى وسائل منع
الحمل .فقررنا في عام  2016إنشاء استراتيجية
مناصرة لتغيير هذا الوضع ومن ثم ُولد ‘طريق
(روت) وأصبح
الحياة الجنسية اآلمنة والممتعة’ ْ
استراتيجيتنا الرئيسية لزيادة الوعي باالستعانة
بأدوات التثقيف الشعبي حول الحياة الجنسية.
ضا في توزيع وسائل منع الحمل
‘روت’ أي ً
ساعدنا ْ
على النساء المعرضات للخطر كما سمح لنا ،في
سياقات شديدة الوصم ،بالتحدث بصراحة عن
اإلجهاض مع النساء الالئي لم يكن ل ُيسمح لهن
بهذه المحادثات لوال ذلك .في الوقت الحاضر ،
قمنا بتنفيذ ما ال يقل عن ْ ‘ 02روت’ ووزعنا أكثر
من  1500وسيلة لمنع الحمل في مناطق مختلفة
من البالد”.

تقع في

تم تأسيسها عام

فنزويال

2011

الموقع اﻹلكتروني

www.faldas.red

الفيسبوك

FALDAS-R

إنستاغرام

@faldasr

تويتر

@FaldasR_Ve

MUJERES ACTIVANDO
موخيريس أكتيفاندو

“تتمثل أهدافنا في زيادة وعي المرأة بحقوقها
والمساهمة في إبراز العنف القائم على النوع
االجتماعي وتوفير المعلومات واألدوات المفيدة
للمرأة لبناء استقالليتها .كما نعمل على المساهمة
في بناء صحة المجتمع .نعمل على توعية النساء
المشاركات في ورش عملنا بالموضوعات المتعلقة
بهن .منذ العام الماضي وحتى اليوم ،كنا نرافق
تتعرض لها امرأة مستضعفة من
مع حالة عنف ّ
الحي؛ نعتبر هذا من أهم تجاربنا .إحدى اإلنجازات
ّ
األخرى التي حققناها هي عندما قدّ منا الدعم
المرأة شابة اختطفها شريكها السابق في بداية
العام .تمك ّنا من العثور عليها من خالل شبكات
مختلفة وأنقذناها ورافقناها فيما بعد .وهي تعمل
وتدرس حال ًّيا”.

تقع في

تم تأسيسها عام

األرجنتين

2015

الفيسبوك
انستغرام

https://www.facebook.com/MujeresActivadas

https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la

تأسست المنظمة في عام 2015
لتوفير مساحة من الدعم والعمل
للنساء اآلتيات من مختلف األحياء
الهامشية واللواتي تكافحن العنف
ضد المرأة .نستخدم أدوات ثقافية
مختلفة لمنع العنف والقضاء
عليه .عضوات من النساء من
المنظمة خلقن فرقة الراب -erto
 Flores del Desiوهي
مجموعة ناشطة في مجال حقوق
المرأة .أغانيهن مليئة بالتعليقات
االجتماعية التي يعبّرن من خاللها
عن قصص الحياة ويُظهرن
وينددن الحقائق التي تمر بها
النساء في مجتمعهن ويدعين
الجميع لبناء وقائع أخرى.

REVISTA DIGITAL FEMINISTA
ال بيريوديكا
“نبدأ بتعريف أنفسنا بالنسويات وهذا ما يوجه
صحافتنا وتواصالتنا .نعتقد أن وجهة النظر هذه
بالتحديد هي التي سمحت لنا بالنظر إلى الكلمة
كشكل من أشكال التعويض .هدفنا هو أن تقوم
‘ال بيريوديكا’ بتضخيم أصوات المجموعات التي
تم نسيانها تاريخ ًيا .نضع حياة نساء مجتمع
الميم في مركز عملنا .أنتجنا في السنوات الثالث
هذه ،سلسلة من القصص المتعلقة بالذاكرة
التاريخية لحركة مجتمع الميم في البالد .لقد
صا تتعلق بالعنف الجنسي واألمومة
أخبرنا قص ً
ضا ،مع نظرة نسوية وخط
القسرية ولقد قمنا أي ً
تحريري ،بتغطية اإلجراءات والمطالبات بالعدالة
من قبل المنظمات النسوية والتعبئة الوطنية
مثل اإلضراب الوطني في تشرين األول/أكتوبر
ضا بإنتاج تقارير وقصص حول
 .2019قمنا أي ً
مطالب المدافعات عن البيئة في منطقة األمازون
اإلكوادورية “.

تقع في

تم تأسيسها عام

اإلكوادور

2016

الموقع اإللكتروني

www.laperiodica.net

‘ال بيريوديكا’ هي أول وسيلة
إعالم رقمية ونسوية وصحفيّة في
اإلكوادور .وُ لدت ‘ال بيريوديكا’
في عام  2016وهي متاحة على
اإلنترنت منذ أبريل  .2017ويركز
هذا المشروع على إدانة وإظهار
انتهاك حقوق النساء والفتيات
ومجتمع الميم ورواية الواقع من
منظور نسوي نقدي.

JAURIA TRANS
جوريا ترانس

“قبل جائحة  ،COVID-19تمكنا من إقامة
حدثنا السنوي ‘ملتيفيرسو ترانس’ .هو حدث
مدته يومين نتناول فيه موضوع ‘العائالت
المختلفة ممكنة’ وكان لدينا أكثر من مائتي
مشارك/ة تعلمن/وا عن العائالت الترانس
واألطفال الترانس واألشخاص الشباب الترانس.
ضا فن ًيا نسق/ته فنانات/ين
ضا معر ً
كان لدينا أي ً
ترانس وحضر/ته فنانات/ين الترانس المشاركات/
ين ليلقين/وا أشعارهن/م ويحضرن/وا ورش
العمل والنقاشات حول قضايا الترانس .تمك ّنا
من إنشاء مركز تبرع للمجتمعات الترانس
ضا للوباء ،مثل عامالت/ين الجنس
األكثر عر ً
الترانس والترانس المتعايشات/ين مع فيروس
نقص المناعة البشرية ،على الرغم من أننا
ضا نقاشات
أغلقنا أبوابنا خالل الجائحة .ندير أي ً
افتراضية حول القضايا التي تعيشها هذه
المجتمعات”.

تقع في
المكسيك
انستغرام

تم تأسيسها عام

2017

https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22

تأسست ‘جوريا ترانس’ في عام
 .2017تتمثل مهمتها في مشاركة
األنشطة الهامة المتعلقة بالثقافة
المعاصرة لخلق الوعي وتشجيع
المجتمع على شمل األشخاص
بشكل أكبر ،حتى يتمكنّ /
الترانس
ٍ
وا من عيش التحول الداخلي
والخارجي الذي سيضعهن/م داخل
وخارج األيديولوجية المهيمنة.
وتقوم بكل هذا من خالل مواقفها
النسوية المتقاطعة والمناهضة
للنيوليبرالية.
رؤيتها هي تطوير األنشطة
االجتماعية والثقافية والنشاطية؛
وتطوير األنشطة التكوينية
حتى تتمكن من إنشاء نظام دعم
لألشخاص الترانس وإنشاء مجتمع
وشبكة فعّاالن يمكنهما أن يساعدا
في التخفيف من الشعور بالوحدة
والنبذوالخوف الذي يعيشه
األشخاص الترانس من دون أي
أنظمة دعم .هدفها هو أيضًا إبراز
عمل وإنتاج الفنانات/ين الترانس
في الفنون المرئية والموسيقى
واألدب والنشاط واألكاديميا.

LAS AMAPOLAS
الس أمابوالس
“تم بناء هذه المساحة بقصد القيام بنشاط
نسوي ولكن سرعان ما أدركنا أنها كانت مكا ًنا
تقربنا من بعضنا البعض وتعلمنا
آم ًنا حيث ّ
الشفاء .عانت ريفيتنا المثليات في المجموعة
من الكثير من العنف وكانت الس أمابوالس أول
ضا نساء من الدول
مساحة آمنة لهن .نحن أي ً
الهامشية ،لذا فإن كل عمل نقوم به هو استجابة
ألفعال العنف المختلفة التي نعانيها وعانيناها.
لقد رافقتنا المجموعة في مقاومتنا ودعمتنا
في أحالمنا الفردية والجماعية .نخلق مساحة
فنية للنساء في مدينتنا والطريقة التي بنينا بها
المعرفة كانت من الشارع .أنقذت هذه التجربة
حياتنا في عام  2018عندما تلقينا تهديدات
خالل فورة العنف .اليوم ،غالبية من هن/م
في المنفى بأمان .أعطتنا المجموعة المعرفة
حول كيفية تطبيق األدوات األمنية والبحث
عن الحماية والدعم عن بعد ولذا فإننا نواصل
التحدث عل ًنا“.

تقع في

تم تأسيسها عام

نيكاراغوا

2015

انستغرام

@Vulvatrip

بدأن العمل في إجراءات محددة
في عام  2013وأصبحن رسميًا
مجموعة في عام  .2015تتمثل
مهمتهن في المساهمة في تعزيز
حقوق الفتيات والمراهقات/
ين واألشخاص الشباب والنساء
والدفاع عنها وخاصة الحقوق
الجنسية واإلنجابية .تقمن بذلك من
خالل أنشطة متعددة التخصصات
مثل المسرح أوّ ًل وأشكال أخرى
من التعليم الشعبي .رؤيتهن هي
أن يكنّ مكا ًنا آم ًنا ومرجعًا لجميع
النساء وخاصة الشابات .تقمن
بتقديم الدعم العاطفي لضحايا عنف
الذكور وألولئك اللواتي/ين يرغبن/
ون في بناء القيادة والحصول على
المعلومات والتعلّم عن التربية
الجنسية .وتهدفن إلى أن تأمين
مساحة للشفاء من أشكال العنف
المتعددة ولتطوير األعمال الفنية
للدفاع عن حقوق المرأة ولتقوية
شبكات الدعم ولتعزيز الفن اإلبداعي
للمرأة.

Mizangas, Movimiento de Mujeres afrodescendientes

ميزانغاس
“لقد تمكنا من التأثير على جداول األعمال المتعلقة
بحقوق المنحدرات/ين من أصل أفريقي والحراك
النسائي الواسع والحراك االجتماعي في مختلف
المجاالت ودمج المكون العرقي واإلثني والجنس
واألشخاص الشباب والتنوع الجنسي في المقترحات
ضا من المساهمة في
واإلجراءات .لقد تمك ّنا أي ً
تطوير السياسات العامة المركزة للمساواة الجندرية
والمساواة العرقية واإلثنية من خالل تقديم هذه
القضايا للجمهور .كما قمنا من الناحية المفاهيمية
بصياغة والمساهمة في القانون رقم 19,122/13
الذي يضع قواعد لتعزيز إدماج المنحدرات/ين
من أصل أفريقي في مجاالت التعليم والتوظيف.
وبالتواصل مع حراكات المجتمع المدني األخرى،
نشارك منذ عام  2006في تنسيق المسيرة من أجل
التنوع التي تتض ّمن مكافحة العنصرية ومختلف
أشكال العيش كنساء من أصل أفريقي .كما ساهمنا
في النقاش العام حول القانون رقم 19.075/13
المعني بالزواج المتساوي”.

تقع في

تم تأسيسها عام

أوروجواي

2006

الفيسبوك

Mizangas Antares y Mizangas Mujeres Afrodescendientes

انستغرام

Mizangas Mujeres Afro T

تويتر

Mizangas Mujeres Afro

تأسست ميزانغاس (حراك النساء
المنحدرات من أصل أفريقي) في
عام  2006استجابة للحاجة إلى
وضع احتياجات ومطالب الشابات
المنحدرات من أصل أفريقي على
جدول األعمال الوطني وإنشاء
مكانهن الخاص .طورت ميزانغاس
خطوط عمل في مختلف المجاالت
للوصول إلى أهدافها (البحث
والتدريب والمناقشات والمنشورات
وورش العمل والتعبئة والمناصرة)
ون ّفذت تنسيق المخروط الجنوبي
لشبكة النساء األفرو-التينيات
واألفرو كاريبيات ونساء الشتات
وأسست الشبكة الوطنية للنساء
األفرو-أوروغوايات .تتمثل مهمتها
الرئيسية في تعزيز بناء وتوطيد
حراك واسع للنساء المنحدرات من
أصل أفريقي تضم وجهات نظر
اإلثنية والعرقية والجنس والشبوبية
على المستويات المحلية والوطنية
واإلقليمية.

Movimiento DE MUJERES NEGRAS Y BARRIALES

موفيميانتو دي موخيريس تيجراس اي بارياليس
وحدنا حركة شبابية نسائية أكثر
“لقد ّ
قوة لحراك المجتمع والحي
تنظيما ً وأعطينا ّ
داخل أراضينا .تقوم النساء المنتسبات إلى
‘موفيميانتو دي موخيريس تيجراس اي
بارياليس’ بالتنظيم بوعي سياسي واجتماعي
لمواصلة بناء مسارات الحرية والسالم داخل
مجتمعاتهن .تعرف الشابات اآلتيات من
األحياء الفقيرة في المدينة أن هناك حراك
يدافع عن حقوقهن وأنه تم تشجيع النساء
داخل األحياء الفقيرة في المدينة على التنظيم
كمجموعات والتأثير في العمليات المجتمعية
الهادفة إلى حياة خالية من العنف القائم على
النوع االجتماعي”.

انستغرام

تقع في

تم تأسيسها عام

كولومبيا

2019

https://instagram.com/movmujeresnegrasybarriales?igshid=18h0h2v6xadco

تتمثل مهمتهن في أن تكنّ شبكة
تر ّكز على الحب والدعم والمرافقة
والتعليم الهادفة إلى الدفاع عن
حياة وكرامة األخوات واإلخوة
المنحدرات/ين من أصل أفريقي
اللواتي/ين تعشن/ون في األحياء
األكثر فقراً في المدينة .تحاولن
خلق استراتيجيات سياسية وجماعية
ومقاومة ثقافية وفنية واقتصادية
في األحياء .تحاولن أيضًا توليد
مساحات تسمح لنا بإدارة حوار حول
السيطرة التاريخية للدولة والمجتمع
على أجسادهن .تتمثل رؤيتهن
في أنه بحلول عام  2023ستكنّ
حراك يتمتع بقوة كبيرة في العمليات
التنظيمية للعمل الجماعي التي تدعم
القضاء على األنماط التمييزية على
صعيد المجتمع والثقافة .تتصوّ رن
أنه بحلول عام  2023ستكنّ حراك
رئيسي إلقامة عالقات متساوية في
خضم ممارسات المناصرة وعالقات
خالية من العنف بغض النظر عن
النوع اإلجتماعي والعرق واإلثنية.

MUJERES INDIGENAS EN ACCION
موخيريس إنديجيناي إن أكسيون

“تحدياتنا اليومية كشابات من السكان األصليات
من سان خوان كانكوك ،هي أنه ينبغي أن تتاح
لنا الفرصة للتدريب على المستوى المتوسط
األعلىوالعالي فهذا التعليم والتدريب سيحمينا
من الزواج المبكر (في سن  .)41-31أحد
إنجازاتنا هو أننا تمكنا من إثبات أنه لدينا القدرة
على الدراسة والتفكير وأنه يمكننا الوصول إلى
المستوى األعلى أو المستوى التقني للدراسة.
الرحلة التي قادتنا لتحقيق النجاح هي الرابط
الذي جمعنا بنساء أخريات لسن من مجتمعنا
وبعضهن ليسن من التزيلتال (شعوب المايا)
ألنه من المؤسف أن أهالينا ال يؤمنّ /ون بنا بل
يؤمنّ /ون بالنساء األخريات اللواتي لسن من
التزيلتال ولذلك ننتهز هذه الفرصة إلثبات أننا
قادرات على النجاح ويو ًما ما ،سوف يؤمنّ /ون
بنا وسنعمل كفريق واحد”.

تقع في

تم تأسيسها عام

المكسيك

2014

بدأت موخيريس إنديجيناي إن
أكسيون (نساء الشعوب األصلية في
الحراك) في التنظيم في عام 2014
بسبب التمييز ضد المرأة والعنف
الجنسي واإلنجابي واالنتهاك لحقوق
المرأة .مهمتهن هي العمل والدفاع
عن حقهن والدفاع عما دافع عنه
أسالفهن وضمان أن األجيال القادمة
ستكون قادرة على التمتع بحياتها
ومواردها الطبيعية وثقافتها وطعامها
وطريقة حياة تمنحها الكرامة
والهوية كنساء التزيلتال األصليات
في منطقتها .تتمثل رؤيتهن في
أن تكنّ منظمة نسوية متم ّكنة تقوم
بمسؤولياتها وبالمشاركة الفعالة في
واقعها.

