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مين النسويّات.ـين مات والمنظِّ تقّدم «فريدا» موارد أكثر وأفضل للمنظِّ

الشابّات والشباب، وبذلك، تعزّز حراكاتهمّن بطريقة مستدامة وأكثر أمانًا،

وتبني نظم تشاركّية تستجيب الحتياجات مجتماعتهمّن األهلّية.

مساندة الشركاء

المستفيدين بشكل

أكبر وأعمق لخلق
موارد تبني قدراتهم

في التنظيم النسوّي.

دعم استقاللّية

مات.ـين المنظِّ

النسويّات.ـين الشابّات

والشباب وتبّني التعّدديّة

اللغويّة وتحسين عملنا

عىل صعيد السياقات

المحلّّية واإلقليمّية في

جميع إستراتيجّيات

«فريدا» وممارساتها
الجماعّية.
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مات.ـون المنظِّ

والنسويّات.ـون

الشابّات والشباب

يمتلكون موارد

وعالقات أكثر وأفضل،

وقيادتهمّن مدعومة

بشكل جماعّي

وإستراتيجّي وناجح.

مساندة المستشارات.ـين

بشكل أكبر بهدف دعم

حضورهمّن البّناء

ليزدهرن.ـوا بقدرات أكبر

ويحصلن.ـوا عىل مقابل

للوقت والجهد المبذولين،

ولتكون أصواتهمّن

وآراؤهمّن مركزيّة.



ثالثة أحالم وخمسة كواكب وخمس عشرة عالمة تغييرثالثة أحالم وخمسة كواكب وخمس عشرة عالمة تغيير

التركيز عىل العناية الراديكالّية والعافية الكوكبّيةالتركيز عىل العناية الراديكالّية والعافية الكوكبّية
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مبادئ وسياسات وممارسات السعادة

المرتبطة بالعافية والعناية حاضرة

ومحسوسة في العمل اليومّي. يتّم الحّث

عىل القيام بوقفات واستراحات مشتركة

لإلحساس واالعتراف واالحتفال باإلنجازات.

التقنّيات وسياسات البيانات والممارسات

ترى في األمن التكاملّي أولويّة؛ ممارسة

المساءلة المتبادلة والعمل عىل التهيئة

بهدف تعزيز تجربة «فريدا» في العمل

اليومّي.

تعتمد «فريدا» السعادة والعافية والتقنّيات الواعية واستخدام البيانات

لتحقيق العناية الراديكالّية وتنفيذ اإلستراتيجّيات األمنّية.

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


عمل «فريدا» يزدهر ويصبح أعمق، مّما يساعد المؤّسسة عىل القيام

بعملها وتحقيق رسالتها بطريقة أكثر إستراتيجّية واستدامة.

الحوكمة النسويّة وتقوية المؤّسسة من

خالل استشارات تُعقد مع مجتمع

«فريدا» فيما يخّص عملّيات اتّخاذ القرار
تصبح أعمق وتتجّذر وتخلق اتّساًقا وتوازنًا

في خطط العمل.

لدى «فريدا» موارد كافية ومالئمة تترك

مجاالً لإلبداع والعناية واالبتكار وتضمن

استدامة المؤّسسة ومناعتها.



مات.ـين والناشطات.ـين تجّسد «فريدا» العافية الكوكبّية للمنظِّ

النسويّات.ـين وفريق العمل.

سياسة إدارة بيئّية وممارسات بيئّية مستدامة في «فريدا».



سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.
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«فريدا»؛ مثال عىل مؤّسسة تجّسد وتحتفي بالتعّددّية واالنفتاح
مات.ـين النسوّيات.ـين الشابّات والشباب.  وقدوة للمنظِّ

ثقافة نِسويّة مؤّسسّية مزدهرة بفضل إدارة
نِسويّة للموارد البشريّة، وتتمحور وتحتفي

بالتعّدديّة واالختالف في مجتمع «فريدا».

إستراتيجّيات محّددة مصّممة بطريقة

تشاركّية تدعم الشباب والشابّات

العابرين.ـات والسكّان األصلّيين الشباب

والفتيات اليافعات والشابّات والشباب

المهاجرات.ـين، وتتواصل مع العامالت

والعاملين في مجال الخدمات الجنسّية.



«فريدا» تنادي بوجود عدد أكبر من المساحات اآلمنة التي تفسح
مات.ـين النسوّيات.ـين الشابّات والشباب المجال أمام المنظِّ

للخلخلة المبدعة ومشاركة المجتمعات األهلّية البّناءة.

مناصرة إنسانّية لتغيير الخطاب السائد

والممارسات المعتادة فيما يخّص

مات.ـين النسويّات.ـين مشاركة المنظِّ

الشابّات والشباب.

مات.ـين دعم مشاركة المنظِّ

النسويّات.ـين الشابّات والشباب

البّناءة والمقصودة في مساحات
المناصرة وكسب التأييد واستثمار

الموارد.
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مجموعةمجموعةمجموعة
اإلبداعاإلبداعاإلبداع

المشتركالمشتركالمشترك
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حلمان وأربعة كواكب وسّت عالمات تغييرحلمان وأربعة كواكب وسّت عالمات تغيير  

تعزيز ثقافة التعاونتعزيز ثقافة التعاون
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«فريدا» تتبّنى روًحا نسوّية مستندة إىل تضامن واسع في
مجتمعها وإىل روابط مبنّية عىل الثقة لتعزيز نظام بيئّي تشاركّي.

تعاون وترابط فاعالن في

مجتمع «فريدا» ويتمحوران

حول التضامن وبناء قيادة

جماعّية والتآمر المشترك

إلحداث التغيير.

االحتفاء بمساحات ولحظات

تعاون بين األفرقة، وذلك

من خالل توضيح األدوار

والمسؤولّيات وآلّيات اتّخاذ

القرار في كّل مساق عمل.

وجود ثقافة تشاركّية مبنّية عىل

المساءلة ووضوح عملّيات

اتّخاذ القرارات تضمن التعلّم

المستمرّ والقدرة عىل االنتقال

من عملّية إىل أخرى بسالسة. 



تحيط «فريدا» نفسها بتحالفات بّناءة وبنظام بيئّي واسع مكّون من

مؤّسسات قرينات.

شراكات أوسع وأقوى مع حلفاء في جميع المجاالت مّتسقين مع رسالة وقيم «فريدا».



مجموعةمجموعةمجموعة
التحرّك الكوكبّيةالتحرّك الكوكبّيةالتحرّك الكوكبّية

      
حلمان وثالثة كواكب وعشر عالمات تغييرحلمان وثالثة كواكب وعشر عالمات تغيير

تعزيز سرعة االستجابة والمرونة والقدرة عىل التأقلمتعزيز سرعة االستجابة والمرونة والقدرة عىل التأقلم

سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.سيتّم تقسيم عالمات التغيير بحسب السنة ونوع الدعم* والبلد والمنطقة* والهويّة الذاتّية* وموضوع العمل* والفئة السكّانّية الُمختارة* واإلستراتيجّية الُمختارة* ومجاالت التغيير.
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تدعم «فريدا» التعلّم في المؤّسسة وبناء العالقات المبنّية عىل

االنفتاح والمساءلة في مجتمعها.

تشارك أهّم التغييرات والتعلّم والتحّديات التي

تظهر في الحراك الِنسوّي الشاب وخالل تطبيق

إستراتيجّية «فريدا» التشاركّية، وإظهارها بهدف

تسليط الضوء عىل العنف األبوّي ومواجهته.

تغذية ثقافة التعلّم في المؤّسسة من خالل

التزامات جماعّية ونظم سريعة االستجابة تسّهل

الوصول إىل البيانات الذكّية وتيّسر انسيابّية

تناقل المعارف والخبرات في مجتمع «فريدا».



استجابة «فريدا» في األزمات والسياقات المتقلّبة سريعة

وتّتسم بالتعاطف.

استجابات تّتسم بالتعاطف وعملّيات تّتسم بالمناعة والقّوة مضمّنة في

إستراتيجّية «فريدا» للمساعدات الطارئة والتضامن بهدف تقديم الدعم

األفضل في األزمات والبيئات المقيِّدة.
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