فريدا

ملف تطبيق 2022

حول فريدا
فريدا | الصندوق النسوي الشاب هو الصندوق الوحيد الذي بقيادة
ً
فئة عمر الشباب ويركز حصري ا على دعم النشاط النسوي العالمي
لتعزيز حراك وأجندات العدالة االجتماعية .تهدف فريدا إلى جلب موارد
جديدة وفرص جديدة للفتيات والشابات واألشخاص الرتانس وثنائيات/ي
الجنس الشباب على مستوى العالم .ولتحقيق هذه الغاية  ،نقدم
ً
تمويل يمكن الوصول إليه واسرتاتيجي للمبادرات النسوية الشابة
ً
المنشأة حديث ا واليت تقودها النسوية وذلك من خالل عملية تقديم
منح تشاركية تضع سلطة القرار التمويلي في أيدي المتقدمات/ين.
ً
تعمل فريدا أيض ا على تعزيز قدرة المنظمات النسوية الشابة على
.االستفادة من موارد إضافية لعملها وتعزيز تأثريها
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دعوة فريدا لتقدمي
الطلبات

تقدم فريدا تمويل أساسي مرن للمجموعات الشعبية
الناشئة بقيادة نسويات شابات يعملن بما يتماشى مع
مبادئ فريدا .يمكن للمجموعات التقدم للحصول على
منحة قدرها  6000دوالر أمريكي .تمويل المنح مرن
ً
ويمكن استخدامه على مدى  12شهرا للدعم العام و /
أو المشاريع وهو قابل للتجديد .إذا كنت قد تقدمت في
السنوات السابقة ولم تحصل/ي على تمويل من فريدا
!من قبل ،فنحن نرحب بك لتقديم الطلب مرة أخرى

ً
ً
إذا كنت شريكة/ا حالية/ا في منحة فريدا أو كنت أحد
الشريكات/اء في الماضي ،فتفقد/ي بريدك اإللكرتوني
للحصول على فرص أخرى .هذه الدعوة مخصصة فقط
ُ
.للمجموعات اليت لم ت دعم بعد من قبل فريدا

تبدأ دعوة فريدا الثامنة لتقديم الطلبات في  15مارس/
آذار  2022وستظل مفتوحة لمدة خمسة أسابيع تنتهي
في  19أبريل/نيسان  2022وتتلقى فريدا جميع الطلبات
عرب اإلن رتنت .يمكنك التقديم بأي من اللغات التالية:
الع ربية أو اإلنجلزيية أو الف رنسية أو الروسية أو اإلسبانية
ً
أو ال ربتغالية .إذا كنت ال تتكلم/ين أي ا من هذه اللغات
بطالقة ولكنك ال تزال/ي ترغب/ين في التقدم بطلب
يمكنك استخدام أي خدمة ترجمة عرب اإلن رتنت للتقديم
ً
فإن القواعد النحوية المثالية ليست معيارا لالختيار في
.هذه المرحلة
تقدم فريدا دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات كل سنتني.
إنها خطوتنا األولى للرتحيب في فريدڤريس بالمنظمات
النسوية الجذرية الجديدة والناشئة اليت تركز على قيادة
أشخاص في سن الشباب! يمكنك معرفة المزيد عن
بعض هذه المجموعات الرائعة اليت انضمت إلى فريدا
!في الدعوة السابقة على موقعنا

كيفيةالتقدمي
يمكن للمجموعات النسوية الشابة المتمركزة في معظم البلدان تقديم
طلب عرب اإلن رتنت باللغات ال ربتغالية أو اإلسبانية أو الف رنسية أو الروسية
أو اإلنجلزيية أو الع ربية من  15مارس/آذار  2022إلى  19أبريل/نيسان .2022
شامل لإلشارة إلى البلدان
بشكل
تستخدم فريدا مصطلح “دول األغلبية”
ٍ
ٍ
ذات المستويات المختلفة من الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي
والسياسي .وهذا يتضمن البلدان في المناطق التالية :منطقة البحر
الكارييب )2 .أمريكا الالتينية )3 .وسط وشرق أوروبا والقوقاز وشمال ووسط
آسيا )4 .غرب وشرق وجنوب ووسط أفريقيا )5 .جنوب غرب آسيا وشمال
أفريقيا )6 .الجنوب والجنوب الشرقي وشرق آسيا والمحيط الهادئ .يجب
هذه المنصة آمنة SmartSimple.تقديم الطلبات عرب منصة منح فريدا
ويتم التعامل مع كل بياناتك قبل موظفات/ي ومستشارات/ين فريدا فقط.
الرجاء الضغط هنا لقراءة المزيد من التفاصيل عن سياسة الخصوصية
الخاصة بفريدا .لن تحتوي البيانات اليت يتم مشاركتها مع المتقدمات/ين
األخريات/ين كجزء من عملية تقديم المنح التشاركية على معلومات خاصة
حول مجموعتك وسنطلب موافقتك قبل المشاركة 1

تشجع فريدا بشدة تقديم جميع الطلبات على منصتنا
عرب اإلن رتنت .إذا واجهت أي صعوبة في الوصول إلى
المنصة ،يرجى مراسلتنا للتحقق من البدائل على
خادم applications@youngfeministfund.org.
ً
الربيد الخاص بنا آمن أيض ا ،ويتم التعامل مع جميع
االتصاالت والمعلومات بعناية .لن يتم النظر في الطلبات
المرسلة عرب الربيد اإللكرتوني ،ما لم يتم االتفاق
1
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول بيانات فريدا واألمن
الرقمي المتعلقة بتطبيقك ،فالرجاء مراسلتنا على
applications@youngfeministfund.org

مالحظة حول
إمكانية الوصول
تتم عملية الدعوة لتقديم الطلبات عرب اإلن رتنت بالكامل.
ً
ونظرا لطبيعة فريدا كمكتب افرتاضي ولقدرة الموظفات/
ين الحالية ،يجب تقديم جميع الطلبات عرب منصة تقديم
المنح على االن رتنت .تلزتم فريدا بضمان أن العملية برمتها
في متناول الجميع وتقر بأن العديد من المنظمات الشابة
والنسوية والجذرية موجودة في البلدان المؤهلة ولكن
ليس لديها وصول ثابت إلى اإلن رتنت .لدعم المجموعات اليت
تتقدم من المناطق ذات النطاق الرتددي المنخفض التصال
الوايفاي ،قمنا بإنشاء نسخة منخفضة الدقة وملخصة من
حزمة التطبيق هذه .الرجاء الضغط هنا للوصول إليها ،إذا
كان هذا هو الحال بالنسبة لموقعك الجغرافي

ً
ً
تقر فريدا أيض ا بأنه قد ال تتكلم المجموعات أي ا من لغاتها
(اإلسبانية أو الف رنسية أو ال ربتغالية أو اإلنجلزيية أو
الع ربية أو الروسية) ،وقد يكون ذات إعاقة م رئية و  /أو غري
م رئية ،أو قد يكون لها احتياجات وصول أخرى .إذا كان هذا
هو الحال بالنسبة لمجموعتك ،فريجى مراسلتنا على
قبل  19أبريلapplications@youngfeministfund.org /
ً
نيسان  .2022سنحاول العمل مع ا إليجاد طريقة لضمان
ً
إمكانيتك للتقديم وجعلك جزءا من العملية

من حيصل ىلع املحنة؟

شرح معلية محن فريدا

1

5

يتم فتح الدعوة لتقديم الطلبات! تفتح فريدا الدعوة لتقديم الطلبات ،وتتقدم بالطلب
النسويات/ين الشابات/ين في جميع أنحاء العالم و  /أو يشاركن/ون المكالمة على
.نطاق واسع

القرارات النهائية! تقوم لجنة إقليمية مكونة من موظفات/ي فريدا
ومستشارات/ين وشريكات/اء حاليات/ين للمنح بمراجعة مجموعات التصويت
والمجموعات ذات التصويت األعلى

يتم تقديم الطلبات! تقدم المجموعات الطلبات عرب اإلن رتنت باللغات اإلسبانية أو
الف رنسية أو ال ربتغالية أو اإلنجلزيية أو العربية أو الروسية

عملية العناية الواجبة! يتم االتصال بمراجع المجموعات المختارة في عملية
العناية الواجبة

3

7

يتم فرز الطلبات من قبل موظفات/ي فريدا والمستشارات/ين .تواصل المجموعات-
عملها الرائع على األرض وتتلقى تعليقات من فريدا بمجرد اكتمال عملية الفرز

يتم تقديم المنح! تتلقى المجموعات رسالة بريد إلكرتوني للجائزة وتعمل مع
موظفات/ي فريدا لتلقي المنحة بأمان

2

4
يتم نقل المجموعات المؤهلة إلى عملية التصويت! يتم وضع المجموعات
المؤهلة في مجموعات التصويت اإلقليمية و  /أو المواضيعية وتقوم/ي أنت
بالتصويت ألفضل التطبيقات في مجموعتك

6

8
الدخول إلي فريداڤريس! تتلقى المجموعات مكالمات ترحيب مع أعضاء مجتمع
فريدا وتصبح ً
جزءا من مجتمع

دعوة فريدا
لتقدميالطلبات
العملية

1

تُفحت دعوة لتقدمي الطلبات

من  15مارس/آذار  2022إلى  19أبريل/نيسان  2022يمكن للمجموعات النسوية
الشابة من أي من البلدان ذات األغلبية تقديم طلب عرب اإلن رتنت باللغات
ال ربتغالية أو اإلسبانية أو الف رنسية أو الروسية أو اإلنجلزيية أو الع ربية عرب
منصة فريدا لتقديم المنح .كما تمت مشاركته من قبل  ،فإن البلدان ذات
األغلبية ستشمل البلدان في المناطق التالية :دول الجنوب  ،والجنوب
الشرقي  ،وشرق آسيا والمحيط الهادئ  ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب  ،وغرب وشرق وجنوب ووسط أفريقيا  ،والشرق األوسط وشمال
أفريقيا  ،وأوروبا الوسطى والشرقية  ،والقوقاز ووسط وشمال آسيا .يرجى
مالحظة أن فريدا ترحب بالطلبات من المناطق اليت تم سلبها القومية (على
سبيل المثال :فلسطني  ،التبت  ،كشمري) .إذا لديك أي شكوك حول ما إذا كان
ً
الموقع الجغرافي لمجموعتك مؤهال للحصول على تمويل من فريدا  ،يرجى
 applications@youngfeministfund.orgاالتصال بنا على
لن يتم النظر في الطلبات المرسلة عرب الربيد اإللكرتوني  ،إال إذا تم االتفاق
ً
على ذلك مسبق ا مع فريدا

2

معلية تقدمي طلب
فريدا سهلة

يتم تقديم الطلبات من قبل مجموعات نسوية شابة
من البلدان المؤهلة في جميع أنحاء العالم .تبدأ
ُ
صفحة التطبيق باختبار قصري لألهلية ثم ي طلب من
المجموعات تقديم معلومات حول مجموعتهن/م
وأنشطتها وتمويلها وشبكاتها .من أهم األشياء
اليت يجب مراعاتها عند استكمال طلباتك هو أن هذه
المعلومات ستتم قراءتها ومراجعتها من قبل
ً
ناشطات/ين نسويات/ين شابات/ين مثلك تمام ا! ال يتم
فحص الطلبات من حيث القواعد أو األسلوب ولكن
ً
باألحرى من حيث أهليتها وفق ا لمعايري فريدا واآلراء
المستنرية للمتقدمات/ين اآلخرات/ين اللواتي/الذين
تصوتن/ون ألفضل التطبيقات في كل منطقة

الفرز
معلية
3
يتم فحص الطلبات من قبل موظفات/ي فريدا
والمستشارات/ين اإلقليميات/ين 2.تتم مراجعة جميع
الطلبات مع مراعاة خصوصيات السياقات المختلفة.
في هذه المرحلة  ،يتم فرز الطلبات فقط من أجل
األهلية 3.هناك المزيد من المعلومات حول األهلية
أدناه .يتم إرسال الطلبات المؤهلة إلى مرحلة التصويت
2
مستشارات/و فريدا اإلقليميات/ون هن/م ناشطات/ين نسويات/ين شابات/
ين خبريات/اء من مناطقهن/م ويعملن/ون بشكل وثيق مع فريدا خالل جميع
العمليات ال رئيسية بما في ذلك عملية الدعوة لتقديم الطلبات
3
إذا تلقت فريدا ً
عددا ً
األولويات
فإن
،
معينة
دولة
أو
منطقة
من
الطلبات
من
ا
كبري
ُ
ً
الموضوعية اليت قررها مستشارات/و فريدا قبل إرسال الدعوة ت ستخدم أيض ا
كوسيلة لتحديد أولويات الطلبات لالنتقال إلى المرحلة التالية

4

حان وقت التصويت

تمن األشياء اليت تجعل منح فريدا مختلفة هي
مشاركتك أنت كمتقدم/ة .وهذا أمر أساسي في
القرار بشأن المجموعات اليت ستتلقى المنح
النهائية .تؤمن فريدا بأن النسويات/ين الشابات/
ين خبريات/ين في قضايا النسوية وحقوق اإلنسان
في مناطقهن/م وضمن المواضيع اليت يعملن/
ً
ً
ون عليها .لذلك  ،تعتقد فريدا أن قرارا مهم ا مثل
أين يجب أن يذهب التمويل هو قرار يجب أن يتخذه
أولئك اللواتي/الذين سيحصلن/ون عليه في
النهاية

ت يتم تقسيم جميع الطلبات المؤهلة إلى
مجموعات تصويت داخل مناطق فريدا الست
منطقة البحر الكارييب
أمريكا الالتينية
أوروبا الوسطى والشرقية والقوقاز وشمال
ووسط آسيا
غرب وشرق وجنوب ووسط أفريقيا
جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
الجنوب والجنوب الشرقي وشرق آسيا والمحيط
الهادئ

ُ
بمجرد وصول طلبك إلى مرحلة التصويت  ،سي طلب
من مجموعتك التصويت ألفضل  3تطبيقات في
مجموعة التصويت الخاصة بك .من المتوقع أن
تحدث هذه المرحلة بني مايو/أيار ويونيو/حزيران
 2022وسيتم إرسال المزيد من المعلومات حول
هذا إليك بمجرد دخول مجموعتك في عملية
التصويت .التصويت إلزامي  ،وسيتم استبعاد
.مجموعتك إذا لم تشارك في عملية التصويت
يختلف عدد مجموعات التصويت حسب المنطقة
باإلضافة إلى عدد المتقدمات/ين اللواتي/الذين
سيتم تقديم منح لهن/م في كل مجموعة تصويت.
يتم تقسيم مجموعات التصويت على مستوى
شبه إقليمي و  /أو حسب الموضوعات

النهائي
ار
ر
الق
5

واجبة
العناية
6

بعد عملية التصويت ،تقوم لجنة مكونة من موظفات/ي
فريدا والمستشارات/ين والشريكات/اء الحاليات/ين للمنح
بمراجعة مجموعات التصويت والمجموعات اليت حصلت على
أعلى األصوات .يتفق مستشارات/و فريدا بشكل جماعي
على األولويات الموضوعية والقضية داخل المناطق الست
المذكورة أعاله قبل إرسال الدعوة لتقديم الطلبات .في حالة
وجود تعادل في مجموعة التصويت ،يتم استخدام هذه
ً
.األولويات اإلقليمية المحددة مسبق ا التخاذ القرار النهائي
باإلضافة إلى ذلك ،قد توصي اللجنة اليت تتخذ القرارات
النهائية بمجموعة إضافية في كل منطقة إذا رأت أنه لم يتم
التصويت على موضوع أو مجتمع ذي أولوية المتفق عليها
ً
مسبق ا .هذا ال يؤثر على عملية التصويت وال على المجموعات
المختارة من قبل العدد الكبري من األصوات ألنها توصية إضافية

مجرد اكتمال القرارات النهائية ،يقوم طاقم فريدا بعملية
مراجعة للمجموعات المختارة .تتضمن هذه العملية االتصال
ّ
بالمراجع اليت سم تها المجموعة خالل التقديم .الهدف من هذه
المرحلة هو التحقق من وجود وعمل المجموعات للتأكد من أن
المجموعات تفي بمعايري أهلية فريدا

ملمنوحة
ا
ملحن
ا
7

بمجرد اكتمال عملية العناية الواجبة ،يتم تحديد القائمة النهائية
للمتقدمات/ين ومراسلة المتقدمات/ين الناجحات/ين عرب الربيد
ً
االلكرتوني للرتحيب بهن/م في مجتمع فريدا رسمي ا كشريكات/اء
ممنوحات/ين من فريدا .يجب أن تتلقى جميع المجموعات معلومات
حول حالة طلباتهن/م بحلول نهاية يوليو/تموز 2022

8

الدخول إلي فريداڤيرس

تتلقى الشريكات/اء الحاصالت/ين على منح فريدا مكالمات ترحيب
وكل المعلومات اليت يحتجنها/ونها لرحلة ممتعة ومغذية معنا
وتنضم إلى فريداڤريس (عالم فريدا) .تتمتع جميع الشريكات/اء
الحاصالت/ينعلىمنحفريدابإمكانيةالوصولإلىدعمتعزيزالقدرات
ُ
والبدء في تنفيذ األنشطة .في نهاية عام واحد ،ي طلب منهن/م
تقديم تقرير عرب اإلن رتنت عرب منصة منح فريدا لمشاركة إنجازاتهن/م
وتحدياتهن/م وعملهن/م على مدار العام .المجموعات مدعوة
ً
أيض ا للتقدم بطلب لتجديد المنحة ،إذا رغنب/وا في ذلك

جاهز/ة للتقدمي؟
ي ىلع معايير التأهيل

جاهز/ة للتقدمي؟
ُ
ت منح منح فريدا للمنظمات والمجموعات الموجودة في جميع
4
البلدان باستثناء التالية
أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،كندا ،الدنمارك ،إستونيا ،فنلندا،
ف رنسا ،ألمانيا ،اليونان ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،إسرائيل،
اليابان ،لوكسمبورغ ،نيوزيلندا ،هولندا ،الرنوي ـج ،ال ربتغال،
كوريا الجنوبية ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،المملكة المتحدة،
الواليات المتحدة األمريكية

يتم منح تمويل فريدا المرن للمجموعات اليت تركز على
تحسني حياة الشابات  /الفتيات  //األشخاص ترانس و  /أو
حامالت/ي صفات الجنسني على المستويات المحلية أو الوطنية
أو اإلقليمية أو الدولية
التنظيم الشامل
العمل الجماعي وبناء الحراك النسوي
ً
ال حاجة إلى أن تكون المنظمة مسجلة قانون ا لتقديم الطلب
تدعم فريدا المجموعات والتجمعات اليت تقودها شابات وفتيات
وأشخاص ترانس و  /أو االنرتسكس تحت سن  .30للتأهل للحصول
على منحة فريدا ،يجب أن تكون  70٪على األقل من أعضاء المنظمة
والقيادة و  /أو متخذات/ي القرار من من النساء والفتيات
واألشخاص ترانس و  /أو االنرتسكس تحت سن 30
4
مستشارات/و فريدا اإلقليميات/ون هن/م ناشطات/ين نسوي ً
نظرا للسهولة
في الوصول العام إلى الموارد وتوزيع الموارد في هذه البلدان ،ال تستطيع
فريدا في الوقت الحالي توفري الدعم للمجموعات العاملة هناك

المثليات
ومزدوجات/و الميول الجنسية
والكوير واألشخاص ترانس و  /أو
االنرتسكس
النساء والفتيات واألشخاص ترانس و  /أو
االنرتسكس المتعايشات/ون مع فريوس نقص
المناعة البشرية واإليدز
العامالت/ين بالجنس
النساء والفتيات واألشخاص ترانس و  /أو االنرتسكس
ذوي اإلعاقة
النساء والفتيات واألشخاص ترانس و  /أو االنرتسكس الذين
يعيشن/ون أو يعملن/ون في الزناعات المسلحة ومناطق ما بعد الزناع
نقابات النساء والفتيات واألشخاص ترانس و  /أو االنرتسكس
المجموعات العاملة في مجال العدالة المناخية و  /أو حقوق األرض
المجموعات اليت تستخدم اسرتاتيجيات إبداعية ومبتكرة لتعزيز نشاطها (بما
في ذلك على سبيل المثال الفن والموسيقى والثقافة والشعر ووسائل التواصل
)االجتماعي واألبحاث اليت تحركها الناشطات النسويات وما إلى ذلك

أثناء عملية الدعوة لتقديم الطلبات ،ستعطى األولوية
لما يلي
مجموعات على مستوى شعيب صغرية ناشئة مع
وصول ضئيل أو معدوم إلى التمويل من الجهات المانحة
األكرب
المجموعات الموجودة في المناطق الريفية النائية
المجموعات اليت تتكون من و  /أو تعمل مع النساء
والفتياتواألشخاصترانسو/أواالنرتسكسالمستبعدات/
ً
ين اجتماعيا ،وخاصة
ً
:اعيا ،وخاصة
الالجئات/ون و  /أو المجتمعات الموجودة في األوضاع
اإلنسانية
األقليات العرقية والقومية والطائفية
النساء والفتيات الريفيات واألشخاص ترانس و  /أو
االنرتسكس
المشردات/ون اللواتي/الذين يعيشن/ون في األماكن
الحضرية و  /أو المتأثرات/ين بالفقر الحضري

إليك ما ال تستطيع دمعه فريدا يف
الوقت احلالي
.مجموعات بمزيانيات سنوية تزيد عن  50000دوالر أمريكي
ً
ً
المجموعات اليت تظهر موقف ا أو سلوك ا غري متسامح تجاه اآلخرين على أساس
العمر أو الدين أو الجنس أو العرق  /األثنية أو الطبقة الطائفية أو اإلعاقة أو الطبقة
االجتماعية أو المهنة أو التوجه الجنسي أو الهوية والتعبري الجنسية
المجموعات اليت تعمل مع الفتيات والشابات واألشخاص الرتانس واالنرتسكس
ولكن يقودها ويؤسسها في المقام األول أشخاص تزيد أعمارهن/م عن  30عام اً
ال سيما عندما يتمتعن/ون بمعظم سلطة اتخاذ القرار
الطلبات اليت تطلب دعم المنح الدراسية ،والتدريب الداخلي ،والبحث األكاديمي أو
الرسوم المدرسية
الطلبات المقدمة من األفراد أو المؤسسات الحكومية أو المنظمات السياسية أو
المجموعات الدينية
المجموعات اليت تركز فقط على توفري الخدمات المباشرة أو األنشطة المدرة
للدخل دون بذل أي جهد للمشاركة في ديناميكيات القوة المتغرية والمناصرة و
 /أو إحداث تغيري أعمق (مثل محو األمية المجتمعية ،والتعليم الرسمي ،والتدريب
)الفين ،والحرف أو الرعاية الصحية ،إلخ

المجموعات اليت تركز فقط على األنشطة المدرة للدخل واليت ال تركز على
العدالة االجتماعية وال تبذل بعض الجهد لالنخراط في ديناميكيات القوة
.المتغرية والمناصرة و  /أو إحداث تغيري أعمق
ً
نظرا للسهولة في الوصول العام إلى الموارد وتوزيع الموارد في البلدان
التالية ،ال تستطيع فريدا في الوقت الحالي توفري الدعم للمجموعات العاملة
في :أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،كندا ،الدنمارك ،إستونيا ،فنلندا ،ف رنسا ،ألمانيا،
اليونان ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،إسرائيل ،اليابان ،لوكسمبورغ ،نيوزيلندا،
هولندا ،الرنوي ـج ،ال ربتغال ،كوريا الجنوبية ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،المملكة
المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية
ال تمول فريدا المنظمات اليت يقودها رجال متوافقي الجنس حىت لو يعرفوا
أنفسهم بأنهم نسويني بسبب مواردنا المحدودة المخصصة لمعالجة عدم
المساواة والتميزي األساسيان الذان تواجههما الفتيات والشابات واألشخاص
الرتانس و  /أو االنرتسكس .يمكن لرجال متوافقي الجنس أن يكونوا أعضاء أو
حلفاء في المجموعات اليت ندعمها .ولكن ،فإن الحد األقصى لمشاركة رجال
متوافقي الجنس هو  30بالمائة من العضوية بالكامل .في بعض الحاالت
.وبسبب السياق ،قد تكون فريدا م رنة
إذا كانت لديك أي أسئلة حول المعايري ،نوصي بقراءة األسئلة الشائعة أدناه .إذا
@ applicationsلم تتم اإلجابة على سؤالك أدناه ،فيمكنك االتصال بنا على
youngfeministfund.org

أسئلة شائعة

يمكن زيارة موقع فريدا اإللكرتوني للحصول على القائمة الكاملة لألسئلة الشائعة .إذا لم تتم اإلجابة على
 applications@youngfeministfund.orgسؤالك ،فممكن مراسلتنا على

ماذا تعني فريدا بـ “النسوية” و “النسوية الشابة”؟
تستخدم فريدا مصطلح “النسوية” على نطاق
واسع لإلشارة إلى األفراد والجماعات العامالت/
ين داخل الحراكات النسائية أو في الحراكات
االجتماعية األخرى لتعزيز والعمل من أجل
السالمة والمساواة والعدالة وحقوق وكرامة
الفتيات والنساء والفئات المهمشة األخرى.
ً
بناء على فهم أن التميزي األساسي يحدث داخل
أنظمة الهيمنة األبوية في جميع المجتمعات

فإن النسويات/ين الشابات/ين مصممات/ين
على تحدي ومعالجة وتغيري األسباب الجذرية
لعدم المساواة القائمة وانتهاكات الحقوق
والظلم .ندرك أن هنالك العديد من النسوية
ونعزز الفرص للتعبري عن تلك المبادئ في
عملنا .تؤكد فريدا على المبادئ النسوية في
جميع أعمالها .وتشمل هذه المبادئ :عدم
التسلسل الهرمي والجماعية والمشاركة

ّ
والتنوع والشمول .نعرف الناشطات/ين
النسويات/ين الشابات/ين كأفراد من جميع
أطياف النوع االجتماعي وملزتمات/ين بتعزيز
المساواة الجندرية وحقوق المرأة من خالل
وسائل نسوية واضحة .تركز فريدا على النشاط
الذي تقوده النسويات/ين تحت سن الثالثني

هل ميكننا التقدمي إذا كنا
فوق الثالثين؟
ُ
َ
ت خص ص منح فريدا للمنظمات  /المجموعات اليت
تقودها الفتيات والشابات واألشخاص الرتانس
واالنرتسكس اللواتي/الذين تقل أعمارهن/م عن
ً
 30عام ا .تدرك فريدا أن هناك فرص تمويل محدودة
للناشطات/ين النسويات/ين الشابات/ين تحت
سن الثالثني ولذا تسعى لملء هذه الفجوة .إذا
كانت مجموعتك بقيادة شابات أو أشخاص الرتانس
ً
وانرتسكس سن  35عام ا ،فال يزال بإمكانك التقديم
إذا كانت غالبية أعضاء مؤسستك ( 70٪أو أكرث) تحت
ً
ال 30عام ا .ولكن ،ستعطى األولوية للمجموعات
اليت يتقودها الفتيات والشابات واألشخاص الرتانس
واالنرتسكس اللواتي/الذين تقل أعمارهن/م عن
 30.عام اً

تقبل فريدا أن النطاق العمري الذي يتم تغطيته
يشمل شابات/اب الذين يعتربن/ون في العديد
من السياقات “بالغات/ين” (أمهات ،مزتوجات/
ً
ون ،أصحاب دخل ،ناخبات/ون ،إلخ) وأن هناك تحزيا
ً
ً
ثقافي ا وطبقي ا غري مقصود في مفاهيم ما يجعل
ناشط “شاب” ولكن تلزتم فريدا بدعم المجموعات
ً
ً
اليت تظهر الزتام ا قوي ا بالنشاط النسوي وبناء
الحراك بينما نبذل قصارى جهدنا لعدم تعزيز
.مفهوم مصطنع ل ـ”الشباب” كهوية

هل ميكننا التقدمي إذا كنا
مجموعة نسوية شابة بقياجة
رجال متوافيق اجلنس؟
ً
ّ
حالي ا لن تقدم فريدا التمويل للمجموعات اليت
يقودها رجال متوافقي الجنس شباب حىت لو
ّ
عرفوا أنفسهم بأنهم نسويني بسبب مواردنا
المحدودة المخصصة لمعالجة عدم المساواة

والتميزي األساسيان الذان تواجههما الفتيات
والشابات واألشخاص الرتانس و  /أو االنرتسكس.
يمكن لرجال متوافقي الجنس أن يكونوا أعضاء
في مجموعات ،يجب أن يكون  ٪ 70من األعضاء من
الفتيات والشابات واألشخاص الرتانس واالنرتسكس
ويجب أن تكون القيادة في المجموعة من الفتيات
والشابات واألشخاص الرتانس واالنرتسكس تحت 30
عام اً

حنن مؤسسة حديثة التأسيس،
هل حنن مؤهالت/ون للتقدمي؟
نعم .ليس من الضروري أن يكون لديك أي سنوات
من الخربة من أجل التقدم بطلب للحصول على
منحة فريدا .تدعم فريدا عن قصد المنظمات
ً
والمجموعات اليت تم تشكيلها حديث ا واليت تأسست
في الفرتة بني 2015-2022

هل ميكننا التقدمي إذا كنا هل حنتاج إلى تقدمي اقتراح
ميزانية تفصيلي يف طلبنا؟
فوق الثالثين؟
ة با ش لا ة يو س ن لا ك ت م ظ ن م  /ك ت عو م ج م جا ت ح ت ال .ال
ً
ة ل هؤ م نو ك ت ىت ح ا نو نا ق ة ل ج س م نو ك ت نأ ى لإ
تا عو م ج م لا ح فا ك ت ،تالا ح لا ن م ري ث ك ي ف .م يد ق ت ل ل
ً
،ل ي ج س ت لا ل جأ ن م ا ث يد ح ةأ ش ن م لا ة با ش لا ة يو س ن لا
ً
ً
ا ي سا ي س ارار ق تا عو م ج م لا ذ خ ت ت ،ىر خأ تالا ح ي فو
ة مزت ل مو ة ح ت ف ن م اد ير ف .ا ه س ف ن ل ي ج س ت مد ع ب
ك لذ كو ة ل ج س م لا ري غ تا عو م ج م لا ن م ل ك م عد ب
ي ف ة ي مو ك ح ري غ تا م ظ ن م ك ا ي نو نا ق ة ل ج س م لا ك ل ت
ا ه ناد ل ب

ن م س ي ل ،م يد ق ت لا ة ي ل م ع ن م ة ل حر م لا هذ ه ي ف
ة ما ع ةر ظ ن ط ق ف ،ة ل ص ف م ة ي نازي م م يد ق ت يرور ض لا
ة ح ن م لا ماد خ ت سال ك ط ي ط خ ت ة ي ف ي ك ى ل ع

بأي لغة ميكننا التقدمي؟
ة ي نا ب سإلا :ة ي لا ت لا تا غ ل لا ىد حإ ب م يد ق ت لا ك ن ك م ي
وأ ة ي لا غ ترب لا وأ ة يزي ل ج نإلا وأ ة ي بر ع لا وأ ة ي س نر ف لا وأ
ة ي سور لا

هل ميكننا التقدم حللصول
ىلع أكثر من محنة يف دوةر
واحدة لتقدمي املحن أم ميكننا
تقدمي أكثر من طلب واحد؟
ع م ط ق ف ةد حاو ةر م مد ق ت لا ة عو م ج م ل ل ن ك م ي ،ال
يت لا تا عو م ج م لا ب ب حر ن .ط ق ف د حاو ة ح ن م ب ل ط
ةر م م يد ق ت ل ل ة ق با س لا ح ن م لا تارود ي ف ت مد ق ت
ىر خأ

الميكنناالوصولإلىمنصة ما هو مقدار ومدة ماذا تعني فريدا بالمتويل
هل
نت،
ر
اإلنت
عبر
ملحن
ا
محنة فريدا؟
املرن؟

ميكننا إرسال الطلب عبر
البريد اإللكتروني؟
نوصي بشدة أن يتم تقديم الطلب عرب منصة فريدا
لتقديم المنح .إذا الوصول إليها غري ممكن ألي
سبب ما ،فريجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوني
ٍ
 applications@youngfeministfund.orgعلى

ما هو املوعد النهائي لتقدمي
طلبي؟
يجب تقديم جميع الطلبات بحلول  19أبريل/
نيسان 2022

بعد عملية تقديم المنح التشاركية ،يتم منح
المجموعات المختارة منحة قدرها 6000
دوالر أمريكي .يمكن استخدام تمويل المنحة
ُ
على مدار عام واحد .في نهاية العام ،ي طلب
من الشريكات/اء الممنوحات/ين تقديم تقرير
ودعوتهن/م للتقدم بطلب لتجديد المنحة
الخاصة بهن/م

يمكن استخدام منح فريدا من قبل المجموعات
ً
بناء على احتياجاتهن/م المحددة بشكل جماعي.
يمكن استخدام المنح لدعم المشروع ،على سبيل
المثال :لتخطيط واستضافة ورش عمل أو دورات
تدريبية ،ولتمويل النقل والطعام والمواد األخرى
ً
ذات الصلة ألنشطة المجموعة .ويمكن أيض ا
استخدامها للدعم العام ،على سبيل المثال :لدفع
رواتب الموظفات/ين ،وإيجار مكتب أو الخدمات
ذات الصلة .ستتلقى المجموعات اليت يتم منحها
ً
مزيدا من المعلومات حول طرق استخدام المنحة
في ملف الرتحيب الخاصة بهن/م
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