
ملف تطبیق فریدا: النسخة الطویلة

حول فریدا

النسويالنشاطدعمعلىحصرًیاویركزالشبابعمرفئةبقیادةالذيالوحیدالصندوقھوالشابالنسويالصندوق|فریدا
والشاباتللفتیاتجدیدةوفرصجدیدةمواردجلبإلىفریداتھدفاالجتماعیة.العدالةوأجنداتحراكلتعزیزالعالمي

إلیھالوصولیمكنتمویًالنقدمالغایة،ھذهولتحقیقالعالم.مستوىعلىالشبابالجنسوثنائیات/يالترانسواألشخاص
تضعتشاركیةمنحتقدیمعملیةخاللمنوذلكالنسویةتقودھاوالتيحدیًثاالمنشأةالشابةالنسویةللمبادراتواستراتیجي

مناالستفادةعلىالشابةالنسویةالمنظماتقدرةتعزیزعلىأیًضافریداتعملالمتقدمات/ین.أیديفيالتمویليالقرارسلطة
موارد إضافیة لعملھا وتعزیز تأثیرھا.

فریدا.مبادئمعیتماشىبمایعملنشاباتنسویاتبقیادةالناشئةالشعبیةللمجموعاتمرنأساسيتمویلفریداتقدم
مدىعلىاستخدامھویمكنمرنالمنحتمویلأمریكي.دوالر6000قدرھامنحةعلىللحصولالتقدمللمجموعاتیمكن
تمویلعلىتحصل/يولمالسابقةالسنواتفيتقدمتقدكنتإذاللتجدید.قابلوھوالمشاریعأو/والعامللدعمشھًرا12

من فریدا من قبل، فنحن نرحب بك لتقدیم الطلب مرة أخرى!

علىللحصولاإللكترونيبریدكفتفقد/يالماضي،فيالشریكات/اءأحدكنتأوفریدامنحةفيحالیًة/اشریكًة/اكنتإذا
فرص أخرى. ھذه الدعوة مخصصة فقط للمجموعات التي لم ُتدعم بعد من قبل فریدا.

الجذریةالنسویةبالمنظماتفریدڤیرسفيللترحیباألولىخطوتناإنھاسنتین.كلالطلباتلتقدیممفتوحةدعوةفریداتقدم
الرائعةالمجموعاتھذهبعضعنالمزیدمعرفةیمكنكالشباب!سنفيأشخاصقیادةعلىتركزالتيوالناشئةالجدیدة

!موقعناالتي انضمت إلى فریدا في الدعوة السابقة على

19فيتنتھيأسابیعخمسةلمدةمفتوحةوستظل2022مارس/آذار15فيالطلباتلتقدیمالثامنةفریدادعوةتبدأ
اإلنجلیزیةأوالعربیةالتالیة:اللغاتمنبأيالتقدیمیمكنكاإلنترنت.عبرالطلباتجمیعفریداوتتلقى2022أبریل/نیسان

تزال/يالولكنكبطالقةاللغاتھذهمنأًیاتتكلم/ینالكنتإذاالبرتغالیة.أواإلسبانیةأوالروسیةأوالفرنسیةأو
معیاًرالیستالمثالیةالنحویةالقواعدفإنللتقدیماإلنترنتعبرترجمةخدمةأياستخدامیمكنكبطلبالتقدمفيترغب/ین

لالختیار في ھذه المرحلة.

كیفیة التقدیم
أواإلسبانیةأوالبرتغالیةباللغاتاإلنترنتعبرطلبتقدیمالبلدانمعظمفيالمتمركزةالشابةالنسویةللمجموعاتیمكن

فریداتستخدم.2022أبریل/نیسان19إلى2022مارس/آذار15منالعربیةأواإلنجلیزیةأوالروسیةأوالفرنسیة
واالقتصادياالجتماعيالوضعمنالمختلفةالمستویاتذاتالبلدانإلىلإلشارةشامٍلبشكٍلاألغلبیة""دولمصطلح
وشرقوسط)3الالتینیة.أمریكا)2الكاریبي.البحرمنطقة)1التالیة:المناطقفيالبلدانیتضمنوھذاوالسیاسي.والثقافي
)6أفریقیا.وشمالآسیاغربجنوب)5أفریقیا.ووسطوجنوبوشرقغرب)4آسیا.ووسطوشمالوالقوقازأوروبا

ھذه.SmartSimpleفریدامنحمنصةعبرالطلباتتقدیمیجبالھادئ.والمحیطآسیاوشرقالشرقيوالجنوبالجنوب
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منالمزیدلقراءةھناالضغطالرجاءفقط.فریداومستشارات/ینموظفات/يقبلبیاناتككلمعالتعاملویتمآمنةالمنصة
كجزءاألخریات/ینالمتقدمات/ینمعمشاركتھایتمالتيالبیاناتتحتويلنبفریدا.الخاصةالخصوصیةسیاسةعنالتفاصیل

1.من عملیة تقدیم المنح التشاركیة على معلومات خاصة حول مجموعتك وسنطلب موافقتك قبل المشاركة

یرجىالمنصة،إلىالوصولفيصعوبةأيواجھتإذااإلنترنت.عبرمنصتناعلىالطلباتجمیعتقدیمبشدةفریداتشجع
ویتمأیًضا،آمنبناالخاصالبریدخادم.applications@youngfeministfund.orgعلىالبدائلمنللتحققمراسلتنا
االتفاقیتملممااإللكتروني،البریدعبرالمرسلةالطلباتفيالنظریتملنبعنایة.والمعلوماتاالتصاالتجمیعمعالتعامل

مسبًقا على ذلك مع فریدا.

مالحظة حول إمكانیة الوصول

الحالیة،الموظفات/ینولقدرةافتراضيكمكتبفریدالطبیعةونظًرابالكامل.اإلنترنتعبرالطلباتلتقدیمالدعوةعملیةتتم
الجمیعمتناولفيبرمتھاالعملیةأنبضمانفریداتلتزماالنترنت.علىالمنحتقدیممنصةعبرالطلباتجمیعتقدیمیجب
إلىثابتوصوللدیھالیسولكنالمؤھلةالبلدانفيموجودةوالجذریةوالنسویةالشابةالمنظماتمنالعدیدبأنوتقر

نسخةبإنشاءقمناالوایفاي،التصالالمنخفضالتردديالنطاقذاتالمناطقمنتتقدمالتيالمجموعاتلدعماإلنترنت.
لموقعكبالنسبةالحالھوھذاكانإذا،إلیھاللوصولھناالضغطالرجاءھذه.التطبیقحزمةمنوملخصةالدقةمنخفضة

الجغرافي.
أوالعربیةأواإلنجلیزیةأوالبرتغالیةأوالفرنسیةأو(اإلسبانیةلغاتھامنأًیاالمجموعاتتتكلمالقدبأنھأیًضافریداتقر

الحالھوھذاكانإذاأخرى.وصولاحتیاجاتلھایكونقدأومرئیة،غیرأو/ومرئیةإعاقةذاتیكونوقدالروسیة)،
.2022أبریل/نیسان19قبلapplications@youngfeministfund.orgعلىمراسلتنافیرجىلمجموعتك،بالنسبة

سنحاول العمل مًعا إلیجاد طریقة لضمان إمكانیتك للتقدیم  وجعلك جزًءا من العملیة.

من یحصل على المنحة؟ شرح عملیة منح فریدا

دعوة فریدا لتقدیم الطلبات: العملیة

1الخطوة

ُتفتح دعوة لتقدیم الطلبات!

األغلبیةذاتالبلدانمنأيمنالشابةالنسویةللمجموعاتیمكن2022أبریل/نیسان19إلى2022مارس/آذار15من
فریدامنصةعبرالعربیةأواإلنجلیزیةأوالروسیةأوالفرنسیةأواإلسبانیةأوالبرتغالیةباللغاتاإلنترنتعبرطلبتقدیم
والجنوبالجنوب،دولالتالیة:المناطقفيالبلدانستشملاألغلبیةذاتالبلدانفإنقبل،منمشاركتھتمتكما.المنحلتقدیم

أفریقیا،ووسطوجنوبوشرقوغربالكاریبي،البحرومنطقةالالتینیةوأمریكاالھادئ،والمحیطآسیاوشرقالشرقي،

إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى حول بیانات فریدا واألمن الرقمي المتعلقة بتطبیقك، فالرجاء مراسلتنا على1
applications@youngfeministfund.org.
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ترحبفریداأنمالحظةیرجىآسیا.وشمالووسطوالقوقازوالشرقیة،الوسطىوأوروباأفریقیا،وشمالاألوسطوالشرق
كانإذاماحولشكوكأيلدیكإذاكشمیر).التبت،فلسطین،المثال:سبیل(علىالقومیةسلبھاتمالتيالمناطقمنبالطلبات

علىبنااالتصالیرجىفریدا،منتمویلعلىللحصولمؤھالًلمجموعتكالجغرافيالموقع
applications@youngfeministfund.org

لن یتم النظر في الطلبات المرسلة عبر البرید اإللكتروني، إال إذا تم االتفاق على ذلك مسبًقا مع فریدا.

2الخطوة

عملیة تقدیم طلب فریدا سھلة!

قصیرباختبارالتطبیقصفحةتبدأالعالم.أنحاءجمیعفيالمؤھلةالبلدانمنشابةنسویةمجموعاتقبلمنالطلباتتقدیمیتم
یجبالتياألشیاءأھممنوشبكاتھا.وتمویلھاوأنشطتھامجموعتھن/محولمعلوماتتقدیمالمجموعاتمنُیطلبثملألھلیة

شابات/یننسویات/ینناشطات/ینقبلمنومراجعتھاقراءتھاستتمالمعلوماتھذهأنھوطلباتكاستكمالعندمراعاتھا
واآلراءفریدالمعاییروفًقاأھلیتھاحیثمنباألحرىولكناألسلوبأوالقواعدحیثمنالطلباتفحصیتمالتماًما!مثلك

المستنیرة للمتقدمات/ین اآلخرات/ین اللواتي/الذین تصوتن/ون ألفضل التطبیقات في كل منطقة.

3الخطوه

عملیة الفرز

مراعاةمعالطلباتجمیعمراجعةتتم.اإلقلیمیات/ینوالمستشارات/ینفریداموظفات/يقبلمنالطلباتفحصیتم 2

حولالمعلوماتمنالمزیدھناك.األھلیةأجلمنفقطالطلباتفرزیتمالمرحلة،ھذهفيالمختلفة.السیاقاتخصوصیات 3

التصویت.. یتم إرسال الطلبات المؤھلة إلى مرحلةاألھلیة أدناه

4الخطوة

حان وقت التصویت!

تصوت مقدمات/و الطلبات على الطلبات التي یعتقدن/ون أنھ یجب دعمھا في منطقتھن/م.

التيالمجموعاتبشأنالقرارفيأساسيأمروھذاكمتقدم/ة.أنتمشاركتكھيمختلفةفریدامنحتجعلالتياألشیاءمن

إذا تلقت فریدا عدًدا كبیًرا من الطلبات من منطقة أو دولة معینة، فإن األولویات الموضوعیة التي قررھا3
مستشارات/و فریدا قبل إرسال الدعوة ُتستخدم أیًضا كوسیلة لتحدید أولویات الطلبات لالنتقال إلى المرحلة التالیة.

مستشارات/و فریدا اإلقلیمیات/ون ھن/م ناشطات/ین نسویات/ین شابات/ین خبیرات/اء من مناطقھن/م ویعملن/ون2
بشكل وثیق مع فریدا خالل جمیع العملیات الرئیسیة بما في ذلك عملیة الدعوة لتقدیم الطلبات.
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فياإلنسانوحقوقالنسویةقضایافيخبیرات/ینالشابات/ینالنسویات/ینبأنفریداتؤمنالنھائیة.المنحستتلقى
ھوالتمویلیذھبأنیجبأینمثلمھًماقراًراأنفریداتعتقدلذلك،علیھا.یعملن/ونالتيالمواضیعوضمنمناطقھن/م

المؤھلةالطلباتجمیعتقسیمیتمالمرحلة،ھذهفيالنھایة.فيعلیھسیحصلن/وناللواتي/الذینأولئكیتخذهأنیجبقرار
إلى مجموعات تصویت داخل مناطق فریدا الست:

الكاریبيالبحرمنطقة.1
الالتینیةأمریكا.2
آسیاووسطوشمالوالقوقازوالشرقیةالوسطىأوروبا.3
أفریقیاووسطوجنوبوشرقغرب.4
أفریقیاوشمالآسیاغربجنوب.5
الھادئوالمحیطآسیاوشرقالشرقيوالجنوبالجنوب.6

التصویتمجموعةفيتطبیقات3ألفضلالتصویتمجموعتكمنسُیطلبالتصویت،مرحلةإلىطلبكوصولبمجرد
المعلوماتمنالمزیدإرسالوسیتم2022ویونیو/حزیرانمایو/أیاربینالمرحلةھذهتحدثأنالمتوقعمنبك.الخاصة

فيتشاركلمإذامجموعتكاستبعادوسیتمإلزامي،التصویتالتصویت.عملیةفيمجموعتكدخولبمجردإلیكھذاحول
عملیة التصویت.

كلفيلھن/ممنحتقدیمسیتماللواتي/الذینالمتقدمات/ینعددإلىباإلضافةالمنطقةحسبالتصویتمجموعاتعددیختلف
مجموعة تصویت. یتم تقسیم مجموعات التصویت على مستوى شبھ إقلیمي و / أو حسب الموضوعات.

٥الخطوة

القرار النھائي

بمراجعةللمنحالحالیات/ینوالشریكات/اءوالمستشارات/ینفریداموظفات/يمنمكونةلجنةتقومالتصویت،عملیةبعد
األولویاتعلىجماعيبشكلفریدامستشارات/ویتفقاألصوات.أعلىعلىحصلتالتيوالمجموعاتالتصویتمجموعات

فيتعادلوجودحالةفيالطلبات.لتقدیمالدعوةإرسالقبلأعالهالمذكورةالستالمناطقداخلوالقضیةالموضوعیة
مجموعة التصویت، یتم استخدام ھذه األولویات اإلقلیمیة المحددة مسبًقا التخاذ القرار النھائي.

التصویتیتملمأنھرأتإذامنطقةكلفيإضافیةبمجموعةالنھائیةالقراراتتتخذالتياللجنةتوصيقدذلك،إلىباإلضافة
منالمختارةالمجموعاتعلىوالالتصویتعملیةعلىیؤثرالھذامسبًقا.علیھاالمتفقأولویةذيمجتمعأوموضوععلى

قبل العدد الكبیر من األصوات ألنھا توصیة إضافیة.

6الخطوة

العنایة واجبة

4



االتصالالعملیةھذهتتضمنالمختارة.للمجموعاتمراجعةبعملیةفریداطاقمیقومالنھائیة،القراراتاكتمالبمجرد
أنمنللتأكدالمجموعاتوعملوجودمنالتحققھوالمرحلةھذهمنالھدفالتقدیم.خاللالمجموعةسّمتھاالتيبالمراجع

المجموعات تفي بمعاییر أھلیة فریدا.

7الخطوة

المنح الممنوحة

البریدعبرالناجحات/ینالمتقدمات/ینومراسلةللمتقدمات/ینالنھائیةالقائمةتحدیدیتمالواجبة،العنایةعملیةاكتمالبمجرد
المجموعاتجمیعتتلقىأنیجبفریدا.منممنوحات/ینكشریكات/اءرسمًیافریدامجتمعفيبھن/مللترحیبااللكتروني

.2022یولیو/تموزنھایةبحلولطلباتھن/محالةحولمعلومات

8الخطوة

الدخول إلي فریداڤیرس!

ومغذیةممتعةلرحلةیحتجنھا/ونھاالتيالمعلوماتوكلترحیبمكالماتفریدامنحعلىالحاصالت/ینالشریكات/اءتتلقى
دعمإلىالوصولبإمكانیةفریدامنحعلىالحاصالت/ینالشریكات/اءجمیعتتمتعفریدا).(عالمفریداڤیرسإلىوتنضممعنا

فریدامنحمنصةعبراإلنترنتعبرتقریرتقدیممنھن/مُیطلبواحد،عامنھایةفياألنشطة.تنفیذفيوالبدءالقدراتتعزیز
إذاالمنحة،لتجدیدبطلبللتقدمأیًضامدعوةالمجموعاتالعام.مدارعلىوعملھن/موتحدیاتھن/مإنجازاتھن/ملمشاركة

رغبن/وا في ذلك.

جاھز/ة للتقدیم؟ تعرف/ي على معاییر التأھیل

لمن ُتقدم منح فریدا؟

4:البلدان باستثناء التالیةجمیعُتمنح منح فریدا للمنظمات والمجموعات الموجودة في

الیابان،إسرائیل،إیطالیا،أیرلندا،أیسلندا،الیونان،ألمانیا،فرنسا،فنلندا،إستونیا،الدنمارك،كندا،بلجیكا،النمسا،أسترالیا،
الوالیاتالمتحدة،المملكةسویسرا،السوید،إسبانیا،الجنوبیة،كوریاالبرتغال،النرویج،ھولندا،نیوزیلندا،لوكسمبورغ،

المتحدة األمریكیة.

یتم منح تمویل فریدا المرن للمجموعات التي تركز على:
أوالمحلیةالمستویاتعلىالجنسینصفاتحامالت/يأو/وترانساألشخاص//الفتیات/الشاباتحیاةتحسین•

الوطنیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة

نظًرا للسھولة في الوصول العام إلى الموارد وتوزیع الموارد في ھذه البلدان، ال تستطیع فریدا4
في الوقت الحالي توفیر الدعم  للمجموعات العاملة ھناك.
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• التنظیم الشامل
• العمل الجماعي وبناء الحراك النسوي

ال حاجة إلى أن تكون المنظمة مسجلة قانوًنا لتقدیم الطلب.

للتأھل.30سنتحتاالنترسكسأو/وترانسوأشخاصوفتیاتشاباتتقودھاالتيوالتجمعاتالمجموعاتفریداتدعم
منمنالقرارمتخذات/يأو/ووالقیادةالمنظمةأعضاءمناألقلعلى٪70تكونأنیجبفریدا،منحةعلىللحصول

.30سنتحتاالنترسكسأو/وترانسواألشخاصوالفتیاتالنساء

أثناء عملیة الدعوة لتقدیم الطلبات، ستعطى األولویة لما یلي:
• مجموعات على مستوى شعبي صغیرة ناشئة مع وصول ضئیل أو معدوم إلى التمویل من الجھات المانحة األكبر

• المجموعات الموجودة في المناطق الریفیة النائیة
المستبعدات/یناالنترسكسأو/وترانسواألشخاصوالفتیاتالنساءمعتعملأو/ومنتتكونالتيالمجموعات•

اجتماعیاً، وخاصة:
◦ الالجئات/ون و / أو المجتمعات الموجودة في األوضاع اإلنسانیة

◦ األقلیات العرقیة والقومیة والطائفیة
◦ النساء والفتیات الریفیات  واألشخاص ترانس و / أو االنترسكس

◦ المشردات/ون اللواتي/الذین یعیشن/ون في األماكن الحضریة و / أو المتأثرات/ین بالفقر الحضري
◦ المثلیات ومزدوجات/و المیول الجنسیة والكویر واألشخاص ترانس و / أو االنترسكس

◦ النساء والفتیات واألشخاص ترانس و / أو االنترسكس المتعایشات/ون مع فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز
◦ العامالت/ین بالجنس

◦ النساء والفتیات واألشخاص ترانس و / أو االنترسكس ذوي اإلعاقة
ومناطقالمسلحةالنزاعاتفيیعملن/ونأویعیشن/ونالذیناالنترسكسأو/وترانسواألشخاصوالفتیاتالنساء◦

ما بعد النزاع
◦ نقابات النساء والفتیات واألشخاص ترانس و / أو االنترسكس

◦ المجموعات العاملة في مجال العدالة المناخیة و / أو حقوق األرض
الفنالمثالسبیلعلىذلكفي(بمانشاطھالتعزیزومبتكرةإبداعیةاستراتیجیاتتستخدمالتيالمجموعات◦

والموسیقى والثقافة والشعر ووسائل التواصل االجتماعي واألبحاث التي تحركھا الناشطات النسویات وما إلى ذلك)

فریدا في الوقت الحاليال تستطیع دعمھإلیك ما

أمریكي.دوالر50000عنتزیدسنویةبمیزانیاتمجموعات 
أوالجنسأوالدینأوالعمرأساسعلىاآلخرینتجاهمتسامحغیرسلوًكاأوموقًفاتظھرالتيالمجموعات 

الھویةأوالجنسيالتوجھأوالمھنةأواالجتماعیةالطبقةأواإلعاقةأوالطائفیةالطبقةأواألثنیة/العرق
والتعبیر الجنسیة.

المقامفيویؤسسھایقودھاولكنواالنترسكسالترانسواألشخاصوالشاباتالفتیاتمعتعملالتيالمجموعات 
القرار.اتخاذسلطةبمعظمیتمتعن/ونعندماسیماالعاًما30عنأعمارھن/متزیدأشخاصاألول

الطلبات التي تطلب دعم المنح الدراسیة، والتدریب الداخلي، والبحث األكادیمي أو الرسوم المدرسیة. 
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الطلبات المقدمة من األفراد أو المؤسسات الحكومیة أو المنظمات السیاسیة أو المجموعات الدینیة. 
للمشاركةجھدأيبذلدونللدخلالمدرةاألنشطةأوالمباشرةالخدماتتوفیرعلىفقطتركزالتيالمجموعات 

والتعلیمالمجتمعیة،األمیةمحو(مثلأعمقتغییرإحداثأو/ووالمناصرةالمتغیرةالقوةدینامیكیاتفي
الرسمي، والتدریب الفني، والحرف أو الرعایة الصحیة، إلخ).

بعضتبذلوالاالجتماعیةالعدالةعلىتركزالوالتيللدخلالمدرةاألنشطةعلىفقطتركزالتيالمجموعات 
الجھد لالنخراط في دینامیكیات القوة المتغیرة والمناصرة و / أو إحداث تغییر أعمق.

الوقتفيفریداتستطیعالالتالیة،البلدانفيالمواردوتوزیعالمواردإلىالعامالوصولفيللسھولةنظًرا 
فرنسا،فنلندا،إستونیا،الدنمارك،كندا،بلجیكا،النمسا،أسترالیا،في:العاملةللمجموعاتالدعمتوفیرالحالي
البرتغال،النرویج،ھولندا،نیوزیلندا،لوكسمبورغ،الیابان،إسرائیل،إیطالیا،أیرلندا،أیسلندا،الیونان،ألمانیا،

كوریا الجنوبیة، إسبانیا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األمریكیة.

المحدودةمواردنابسببنسویینبأنھمأنفسھمیعرفوالوحتىالجنسمتوافقيرجالیقودھاالتيالمنظماتفریداتمولال
أو/والترانسواألشخاصوالشاباتالفتیاتتواجھھماالذاناألساسیانوالتمییزالمساواةعدملمعالجةالمخصصة

األقصىالحدفإنولكن،ندعمھا.التيالمجموعاتفيحلفاءأوأعضاءیكونواأنالجنسمتوافقيلرجالیمكناالنترسكس.
فریداتكونقدالسیاق،وبسببالحاالتبعضفي.بالكاملالعضویةمنبالمائة30ھوالجنسمتوافقيرجاللمشاركة

مرنة.

فیمكنكأدناه،سؤالكعلىاإلجابةتتملمإذاأدناه.الشائعةاألسئلةبقراءةنوصيالمعاییر،حولأسئلةأيلدیككانتإذا
applications@youngfeministfund.orgعلىبنااالتصال

أسئلة  شائعة

فممكنسؤالك،علىاإلجابةتتملمإذاالشائعة.لألسئلةالكاملةالقائمةعلىللحصولاإللكترونيفریداموقعزیارةیمكن
applications@youngfeministfund.orgعلىمراسلتنا

ماذا تعني فریدا بـ "النسویة" و "النسویة الشابة"؟
أوالنسائیةالحراكاتداخلالعامالت/ینوالجماعاتاألفرادإلىلإلشارةواسعنطاقعلى"النسویة"مصطلحفریداتستخدم

والفئاتوالنساءالفتیاتوكرامةوحقوقوالعدالةوالمساواةالسالمةأجلمنوالعمللتعزیزاألخرىاالجتماعیةالحراكاتفي
المھمشة األخرى.
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الشابات/ینالنسویات/ینفإنالمجتمعات،جمیعفياألبویةالھیمنةأنظمةداخلیحدثاألساسيالتمییزأنفھمعلىبناًء
ھنالكأنندركوالظلم.الحقوقوانتھاكاتالقائمةالمساواةلعدمالجذریةاألسبابوتغییرومعالجةتحديعلىمصممات/ین

العدید من النسویة ونعزز الفرص للتعبیر عن تلك المبادئ في عملنا.
والتنوعوالمشاركةوالجماعیةالھرميالتسلسلعدمالمبادئ:ھذهوتشملأعمالھا.جمیعفيالنسویةالمبادئعلىفریداتؤكد

والشمول.
المساواةبتعزیزوملتزمات/یناالجتماعيالنوعأطیافجمیعمنكأفرادالشابات/ینالنسویات/ینالناشطات/یننعّرف

الجندریة وحقوق المرأة من خالل وسائل نسویة واضحة. تركز فریدا على النشاط الذي تقوده النسویات/ین تحت سن الثالثین.

ھل یمكننا التقدیم إذا كنا فوق الثالثین؟
اللواتي/الذینواالنترسكسالترانسواألشخاصوالشاباتالفتیاتتقودھاالتيالمجموعات/للمنظماتفریدامنحُتخَصص

سنتحتالشابات/ینالنسویات/ینللناشطات/ینمحدودةتمویلفرصھناكأنفریداتدركعاًما.30عنأعمارھن/متقل
فالعاًما،35سنوانترسكسالترانسأشخاصأوشاباتبقیادةمجموعتككانتإذاالفجوة.ھذهلملءتسعىولذاالثالثین

األولویةستعطىولكن،عاًما.30التحتأكثر)أو٪70(مؤسستكأعضاءغالبیةكانتإذاالتقدیمبإمكانكیزال
عاًما.30عنأعمارھن/متقلاللواتي/الذینواالنترسكسالترانسواألشخاصوالشاباتالفتیاتیتقودھاالتيللمجموعات

"بالغات/ین"السیاقاتمنالعدیدفيیعتبرن/ونالذینشابات/ابیشملتغطیتھیتمالذيالعمريالنطاقأنفریداتقبل
یجعلمامفاھیمفيمقصودغیروطبقًیاثقافًیاتحیًزاھناكوأنإلخ)ناخبات/ون،دخل،أصحابمتزوجات/ون،(أمھات،

قصارىنبذلبینماالحراكوبناءالنسويبالنشاطقوًیاالتزاًماتظھرالتيالمجموعاتبدعمفریداتلتزمولكن"شاب"ناشط
جھدنا لعدم تعزیز مفھوم مصطنع لـ"الشباب" كھویة.

ھل یمكننا التقدیم إذا كنا مجموعة نسویة شابة بقیاجة رجال متوافقي الجنس؟
بسببنسویینبأنھمأنفسھمعّرفوالوحتىشبابالجنسمتوافقيرجالیقودھاالتيللمجموعاتالتمویلفریداتقّدملنحالًیا

الترانسواألشخاصوالشاباتالفتیاتتواجھھماالذاناألساسیانوالتمییزالمساواةعدملمعالجةالمخصصةالمحدودةمواردنا
مناألعضاءمن٪70یكونأنیجبمجموعات،فيأعضاءیكونواأنالجنسمتوافقيلرجالیمكناالنترسكس.أو/و

واألشخاصوالشاباتالفتیاتمنالمجموعةفيالقیادةتكونأنویجبواالنترسكسالترانسواألشخاصوالشاباتالفتیات
.عاًما30تحتواالنترسكسالترانس

نحن مؤسسة حدیثة التأسیس، ھل نحن مؤھالت/ون للتقدیم؟
فریداتدعمفریدا.منحةعلىللحصولبطلبالتقدمأجلمنالخبرةمنسنواتأيلدیكیكونأنالضروريمنلیسنعم.
.2022-2015بینالفترةفيتأسستوالتيحدیًثاتشكیلھاتمالتيوالمجموعاتالمنظماتقصدعن

ھل نحتاج إلى أن نكون منظمة مسجلة قانوًنا في بلدنا للتقدم؟
الحاالت،منكثیرفيللتقدیم.مؤھلةتكونحتىقانوًنامسجلةتكونأنإلىالشابةالنسویةمنظمتك/مجموعتكتحتاجالال.

بعدمسیاسًیاقراًراالمجموعاتتتخذأخرى،حاالتوفيالتسجیل،أجلمنحدیًثاالمنشأةالشابةالنسویةالمجموعاتتكافح
غیركمنظماتقانونیاالمسجلةتلكوكذلكالمسجلةغیرالمجموعاتمنكلبدعموملتزمةمنفتحةفریدانفسھا.تسجیل

حكومیة في بلدانھا.

ھل نحتاج إلى تقدیم اقتراح میزانیة تفصیلي في طلبنا؟
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الستخدامتخطیطككیفیةعلىعامةنظرةفقطمفصلة،میزانیةتقدیمالضروريمنلیسالتقدیم،عملیةمنالمرحلةھذهفي
المنحة.

بأي لغة یمكننا التقدیم؟
یمكنك التقدیم بإحدى اللغات التالیة: اإلسبانیة أو الفرنسیة أو العربیة أو اإلنجلیزیة أو البرتغالیة أو الروسیة.

ھل یمكننا التقدم للحصول على أكثر من منحة في دورة واحدة لتقدیم المنح أم یمكننا تقدیم أكثر من طلب واحد؟
السابقةالمنحدوراتفيتقدمتالتيبالمجموعاتنرحبفقط.واحدمنحةطلبمعفقطواحدةمرةالتقدمللمجموعةیمكنال،

للتقدیم مرة أخرى!

ما ھو مقدار ومدة منحة فریدا؟
تمویلاستخدامیمكنأمریكي.دوالر6000قدرھامنحةالمختارةالمجموعاتمنحیتمالتشاركیة،المنحتقدیمعملیةبعد

بطلبللتقدمودعوتھن/متقریرتقدیمالممنوحات/ینالشریكات/اءمنُیطلبالعام،نھایةفيواحد.عاممدارعلىالمنحة
لتجدید المنحة الخاصة بھن/م.

ماذا تعني فریدا بالتمویل المرن؟
لدعمالمنحاستخدامیمكنجماعي.بشكلالمحددةاحتیاجاتھن/معلىبناًءالمجموعاتقبلمنفریدامنحاستخدامیمكن

ذاتاألخرىوالموادوالطعامالنقلولتمویلتدریبیة،دوراتأوعملورشواستضافةلتخطیطالمثال:سبیلعلىالمشروع،
أومكتبوإیجارالموظفات/ین،رواتبلدفعالمثال:سبیلعلىالعام،للدعماستخدامھاأیًضاویمكنالمجموعة.ألنشطةالصلة

الترحیبملففيالمنحةاستخدامطرقحولالمعلوماتمنمزیًدامنحھایتمالتيالمجموعاتستتلقىالصلة.ذاتالخدمات
الخاصة بھن/م.

ال یمكننا الوصول إلى منصة المنح عبر اإلنترنت، ھل یمكننا إرسال الطلب عبر البرید اإللكتروني؟
مراسلتنافیرجىما،سبٍبأليممكنغیرإلیھاالوصولإذا.المنحلتقدیمفریدامنصةعبرالطلبتقدیمیتمأنبشدةنوصي

applications@youngfeministfund.orgعلىاإللكترونيالبریدعبر

ما ھو الموعد النھائي لتقدیم طلبي؟

.2022أبریل/نیسان19بحلولالطلباتجمیعتقدیمیجب
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