
توفیر الموارد وإشراك الحراكات الترانس النسویة الشابة
2022مارس/آذارفيفریدا

لماذا استراتیجیة للتعامل بشكل أفضل مع المجموعات الترانس وتوفیر الموارد لھا
التھمیشمنعالیةمستویاتمنمتقاطعموضعفيأنفسھن/مالعالمأنحاءجمیعمنالترانسالنسویات/ینالناشطات/یني/تجد

وكذلكالترانسبقیادةالشابةالنسویةللمجموعاتالكافيوالدعمالمواردووفرةالجیدالتواصلضمانعلىفریداتعملوالقمع.
.2025-2020ألعواماإلستراتیجیةالخطةأھدافمعتماشیاًوھذاالترانس،قضایاعلىتركزالتيالمجموعات
وخلفیاتمناطقتمثلومجتمعاتترانسناشطات/ینعلىتركزأوبقیادةشابةنسویةمجموعاتودعمبتمویلفریداقامتقد

نحوالمستمرسعینامنجزءوھذاالترانس،والمواردالحراكمعأفضلبشكلبالمشاركةفریداتلتزمالمنح.لتقدیمدورةأولمنذمختلفة،
العدالةأجلمننشاطھن/موأنالنسويالحراكداخلللغایةمھًمادوًرایلعبن/ونالترانساألشخاصبأنبشدةنؤمنالمتقاطعة.النسویة

الجندریة یدعم الشفاء والحریة لنا جمیًعا.
التيوخاصةالنسوي،الحراكفيللترانسالمناھضةالنظرووجھاتالمشاعرفيتزایًداالماضیةالسنواتفيرأینالقد

المناھضة"األیدیولوجیةحراكاتتزایدأیًضاشھدنالقد).TERFs(للترانساإلقصائات/ینالرادیكالیات/ینالنسویات/ینلھاروجت
أوقاتفيأیًضاونعیشخاص.بشكلالترانسواألشخاصعامبشكلالجنستشیطنوالتيالعالمأنحاءجمیعفياالجتماعي"للنوع

واالجتماعیةالوطنیةللقضایافداءككبشالمیم+مجتمعاألحیانمنكثیرفيتستخدمالتيالمتطرفةالیمینیةوالسیاساتالشعبویةصعود
تقدمإحرازمنالرغموعلىفریدا.فیھاتعملالتيالمناطقجمیعفيلحقوقھن/مجسیمةانتھاكاتالترانساألشخاصیواجھواالقتصادیة.

في بعض البلدان، فإن المجتمعات عبر العالم تواجھ التمییز وعدم المساواة والعنف.
أیًضایصبحبلنسویات،كمموالتعاتقناعلىتقعمسؤولیةفقطیصبحالالترانسللحراكالمواردتوفیرفإنالسیاق،ھذافي

المستقبلإنشاءفيللمشاركةإعالنأیًضاوھوالجندریةالعدالةحراكفيالترانسللمجتمعالتاریخیةبالمساھماتیعترفسیاسًیاموقًفا
معوالمشاركةالمواردلتحسینفریدارحلةلدعماإلستراتیجیةھذهتطویرتمتنوعھن/م.بكلالشابات/ینالنسویات/یني/تزدھرحیث

نأملاألوسع.بشكٍلالترانسالحراكأیًضاولكنالممنوحات/ونوشریكاتھا/ؤھاالترانساألشخاصومركزھاي/تقودھاالتيالمجموعات
فياألخریات/ینالمموالت/ینإللھامأیًضاولكنالترانس،للحراككمموالت/ینبھانظھرالتيالطریقةتحسینفيفقطلیسخاللھامن

عملیاتھن/م.

ماذا نفھم من مصطلحات "ترانس" و"النسویة الترانس"
علىتساعدناومتغیرةحیةأداةاللغةأننعلمنستخدمھا.التيالكلماتخاللمنعدالًأكثرعالمفيالمساھمةونریدكبیرةبقوةاللغةتتمتع

التيالشائعةالوسیلةأیًضاھياللغةوالمعنى.والمجتمعالھویةعلىالعثورفيھذایساعدناأفضل.بشكلالبعضوبعضناأنفسنافھم
لمامباشرانعكاسھينستخدمھاالتياللغةكأفراد.معھاالتعاملنختاروكیفالخارجيبالعالموخبراتناومعتقداتناالداخلیةأفكارناتربط

نفكر فیھ وما نعتقده ھو ھویتنا.
عننتحدثفإننا،ترانسكلمةنستخدمعندماوالتعقید.الدقیقةبالفروقیسمحالذيھوترانسلمصطلحفھمنافإنالسببولھذا

أونساءأنھن/معلىالترانساألشخاصبعضیعّرفالوالدة.عندمحددھوماعنالجندریانتعبیره/او/أوھویتھ/اتختلفشخصأي
پالوپا،ڤاكاسالیوالیوا،ماھو،أكاڤائین،فاكافیفین،الیتي،فأفافین،مثلآخرونالجندر.ثنائي/ةكغیراآلخروالبعض(ترانس)رجال

كیّنار،مانغاالموخي،باندو،ھیجرا،سبیریت،توترافستي،اومیغید،موشي،تاِن،ایراتانغاتاواكاواھین،بروذربویز،سیسترغیرلز،
ترانسپینوي،ترانسپیناي،الكي-الكي،ترانسنان،جینغكزانَیھ،ماكواریا،كاتوي،میتي،سیرا،خواجاثیرونامبي،ثیرونانغاي،

.1كوا-سنغ-بت، ترانسجندر، ترانسسكشوال، جندركویر، جندر نون-بایناري، جندر دایڤرس، جندر نون-كونفورمنغ، أیجندر
نستخدمھاالتيوالمصطلحاتالجندریةواألجسادالھویاتعنونتحدثبھانفھمالتيالطریقةمناالستعمارإلنھاءجھداًنسعى

وجمیلةومعقدةمتعددةطرقتوجدخلفھأنھندركولكنالمستندھذافي"ترانس"كلمةسنستخدماألمورلتبسیطوتجاربنا.أنفسنالوصف
المصیروتقریرباالستقاللیةتماًمانؤمنشخصًیا.مخصصمصطلحولكنھنخصصھمصطلًحالیس"ترانس"المصطلحالجندري.للعیش

كقیم نسویة أساسیة.

1 International Trans Fund: https://www.transfund.org/about-us/faq/ العالميالترانسالتمویل

https://www.transfund.org/about-us/faq/


مثلمفاھیمبھانفھمالتيالطریقةحولبشدةمطلوبةجدیدةنظروجھاتالسوداء،النسویةغرارعلىالترانس"،النسویة"مصطلحیقدم
وینددالترانسالنساءحیاةأجلمنویقاتلالنسويالخطابداخلوقضایاھنالترانسالنساءعلىیركزإنھ.المرأةأوالجنسأوالنسویة
الحراكشكلوالعنف.والفقراالقتصاديالظلممثلالترانسالنساءضدموجھةأخرىقمعیةوقوىالترانسوإبادةالترانسبرھاب

الترانس.والرجالالثنائیات/ینالغیریشملأنأوالترانسالنساءعلىفقطیركزأنویمكنالعالممنمختلفةمناطقفيمختلفالترانس
الحقائقتغیرالتيالمختلفةوالطرقالترانسالنسویةأجنداتبھاتنموالتيالمختلفةللطرقأفضلوتوثیقفھمإلىحاجةھناكتزالال

المحلیة للعدید من المجتمعات.
فھمھن/مكانإذاماتقییموإعادةالداخلإلىالنظراألكبرالنسويالحراكمنالترانسالنسویات/ینتطلب،عدیدةنواٍحمن
علىالتركیزعنیتخلفكانإذاأوالمھمشةالجندریةواألنواعالنساءجمیعتحریرأجلمنویكافححًقایحتضنللنسویةوممارستھن/م

الصحیحة.المربعاتفيعالماتوضعأجلمنالحقةكفكرةأخرىجندریةوتعبیراتھویاتذلكفيوبمااألنوثةعنفقطواحدتعبیر
نقصإلىالمباشرةوترجمتھاالترانسورھاباإلقصائیةالحراكاتمواجھةفيمحایدات/یننظلأالالترانسالنسویةحراكیطالب

الوصول إلى الرعایة الصحیة المالئمة واإلسكان والتوظیف.
المجتمعاتھذهُتبقيتزالالالتيالممارساتمنالعدیدإلىأدىوالنسویةالترانسحراكيبینوانفصالتوتراتتاریخھناك

والعادلةالعادلةواألنظمةالجندريالتحررجمیًعانریدمتشابھة.األحیانمنكثیرفيقیمناأنمنالرغمعلىمنفصلةمجموعاتفي
منالمزیدوجودعدمخطریكمنجمیًعا.لصالحناوالتعاونوالرعایةالمتأصلةاإلنسانیةقیمنابأھمواالعترافالحقوقإلىوالوصول
أمسفيھن/مالذینأولئكیستبعدنموذجترسیخفياستمرارهفياألوسعالنسويوالحراكالترانسالناشطات/اءبینوالشراكةالتضامن
إھمالتمواللواتي/ینالحاجةأمسفيھن/ممنخدمةفيالمتمثلةالمتداخلةأھدافھتحقیقفياألوسعالحراكیساعدالأنھكماالحاجة.

أصواتھن/م لفترة طویلة.

مجاالت التركیز

المخاطرفيوتنظرالحالیةالقوةنقاطعلىقصدعنفریداتبنيعندماواقعةحقیقةأعالهاستكشافھاتمالتيالرؤىتصبحأنیمكن
لألشخاصظروًفاتخلقومستدامةصحیةبطریقةقدًماالمنظمةتمضيأنذلكسیضمنلمعالجتھا.المناسبةاإلجراءاتوتجدالحالیة

الصلةذاتالتركیزلمجاالتالعملنقاطأھمالوثیقةھذهوتجمعتلخصفریدا.إنشاءفيوالمشاركةھیاكلھاداخللالزدھارالترانس
المعلومات،منوغیرھاالقوةونقاطالمخاطرذلكفيبمالالستراتیجیةتفصیالوأكثركاملةنسخةعلىللحصولاألوسع.فریدابمجتمع

.الترانس الشابالموارد والمشاركة مع الحراك النسويیرجى االطالع على

أ. المنح
مثلمحددةلموضوعاتومفصلواضحوذكرلھافریدامنحاستخدامللمجموعاتیمكنالتياألنشطةألنواعأفضلتوضیح•

المشاریع التي تعمل على تحسین الوصول إلى العالج بالھرمونات باعتبارھا مؤھلة لتلقي منحة فریدا.
• تضمین نقاط محددة للترانس في توجیھ المستشارات/ین قبل تقییم مقترحات المشروع.

والسابقات/ینالحالیات/ینالمنحعلىالحاصالت/یناستخدامالترانس.بقیادةالتيوالقنواتالمجموعاتالستھدافتوعیةخطة•
للتواصل مع مجموعات جدیدة.

جدیدةمجموعاتإلىللوصولالمعلوماتواستخدامالترانسبقیادةالتيالمجموعاتعنالمزیدلمعرفةالمنحتقدیمدورةاستخدام•
في الدورة التالیة.

كانتإذامالمعرفةالمنحعلىحصلن/وااللواتي/ینوعددبطلبتقدمتالتيالترانسالمجموعاتوعددالتصویتنظامتحلیل•
یصوتن/ونالترانسالغیراألشخاصأنھواألمریكونقدحیثالحاليالنظامفيالترانسللمجموعاتمواتیةغیرظروفأيھناك

الترانسالمجموعاتیناسبالالتصویتنظامأنوجدإذاذلك.إلىوماالعاروصمةالشخصیةالتحیزاتبسببالترانسللمشاریع
فالبحث عن طرق بدیلة لھذه العملیة.

أكثرفریدامنحیصبحأنیمكنكیفمعھن/مواستكشافالترانسالممنوحات/ینخصوصیاتحولللمحادثةمقصودةمساحةتوفیر•
سھولة بالنسبة للحراك الترانس وذلك باستخدام المعلومات التي تم جمعھا.

عنسنوات10-5عمرھایزیدالتيللمجموعاتوالسماحالترانسللمجموعاتالسنبحداألمریتعلقعندماالمرونةمنالمزید•
المزیدلتوليالترانسللشابات/ابالدعمضمانكیفیةبشرحالمجموعاتمطالبةعلىالتركیزیمكنناذلك،منبدالًبالتقدم.الحاليالحد

من األدوار القیادیة. دعم المستشارات/ین في فھم السبب وراء ذلك.
معكجسرالعملخاللمندعمھابل–تماًماعاًما35عنعمرھایزیدالتيالقیادةو/أوالعضویةذاتالمجموعاتاستبعادعدم•

المموالت/ین األخریات/ین اللواتي/ین قد تكون/ون أكثر مالءمة. تعمل العدید من المجموعات عبر األجیال وھذا عمل یجب دعمھ.

https://docs.google.com/document/d/1FdjLgguN7pAT_Qmf660Z6J5UaL2jpabg8IvxWTaG-T0/edit?usp=sharing


ب. االتصاالت والمناصرة
سیاقاتمنأشخاصدعوةخاللمنوالمناصرةالتواصلخاللمنالعالميالصعیدعلىالترانستنظیمتنوعوإبرازاالنخراط•

التعویضاتتكونأنیجبللترانس.محددةموادعلىفقطولیسالموضوعاتجمیعحولوالمقاالتاالستراتیجیاتفيللمساھمةمتنوعة
المادیة في المیزانیة.

• االستثمار في تدریب خاص بالترانس لضمان أن تكون جمیع االتصاالت شاملة.
"النسویات/ینوتعریفبالترانسالمتعلقةالدقیقةوالفروقالمصطلحاتوتضمینفریداكتابةودلیلأسلوبفيالنظرإعادة•

الشابات/ین" على أنھ یشمل األشخاص الترانس، وكذلك السبب وراء ذلك.
تمویلھا.فيترغبوالTERFsمعتتماشىوالالترانسالحراكتدعمفریدابأنصراحةلإلبالغطرقعنالبحث•

یكونأنالترانس.بأمورالخاصةوالمنظماتوالمنتدیاتالمنصاتمنالمزیدلتشملبفریداالخاصةاالتصالقنواتفيالتنوع•
لتقدیمفریدادعوةنشرفيالدعموطلبمعھاالعالقاتتنمیةیجبوالتيالترانسبقیادةالتيالمنظماتمنباستمرارمحدثةقائمةھناك

مقترحات.
علىالضوءتسلیطإلىباإلضافةالترانسللناشطات/یناالجتماعيالتواصلوسائلومطالبوحمالترسائلوتضخیممتابعة•

قصص الشریكات/اء الممنوحات/ین كأمثلة.
• المشاركة في تنظیم فعالیات التوعیة االستراتیجیة مع المنظمات الترانس.

• الوصول إلى الناشطین/ات الترانس ذوات/ي العالقات الجیدة وطلب توجیھھن/م ودعمھن/م في النشر.
مناصرةبدعماالستجابةأجلمنالترانسالمجموعاتالحتیاجات)MEL(والتعلموالتقییمالمراقبةمنالمستفادةالدروستحدید•
فيالترانسالمجموعاتوتضمینالتقدیمعملیةبتبسیطیقمن/وناللواتي/یناألخریات/ینبالمانحات/ياألمریتعلقعندماخاصة

منحھن/م.

ج. المجتمعات والثقافة
والطرقالعالمأنحاءجمیعمنالدقیقةالثقافیةالفروقذلكفيبماالتحدیدوجھعلىالترانسالقضایابشأنالتعلمفرصتوفیر•

أيلمعالجةوكذلكمشتركفھموجودلضمانالمستشارات/ینجمیعیحضرھاأنیجبالترانس.والھویاتالجندربھانفھمالتيالمختلفة
تناقضات في تقییم المشاریع الترانس. توظیف األشخاص الترانس لتسھیل ھذه المساحات للتعلم.

• معالجة اللغة اإلقصائیة عندما تظھر بغرض إفساح المجال للتعلم والتوسع والتضامن.
• إشراك بشكل متكرر المستشارات/ین والموظفات/ین في عملیة رسم خرائط المجموعات المحلیة واإلقلیمیة التي بقیادة الترانس.

المجموعاتأفضلبشكلفھممنالمستشارات/ونیتمكنحتىوالمستشارات/ینالممنوحات/ینبینوالتواصلاإلقلیميالتضامندعم•
الترانس التي تمولھا فریدا.

د. تعزیز القدرات
والتضامنالتواصلفرصتوفیرأیضاولكنوالتنظیميالفرديللدعمفقطتسمحلنالتيبالترانسالخاصةالقدراتتعزیزتوفیر•

بین األشخاص الترانس الممنوحات/ین.
• عرض اجتماع عبر دعم تطویر شبكة ترانس من الحاصالت/ین على منح الترانس من فریدا وضمان التبادل والتضامن.

المعلومات).منالمزیدفترقبن/وا2022عامفيذلكلتنفیذ(نخططللترانسخاصةمنحتقدیم•
ببناءاألمریتعلقعندماسیماوالقدراتھن/متعزیزمنیتمكّن/واحتىالمنحمنالمستفیدات/ینإلىالفنیةالمھاراتمنالمزیدتقدیم•

القیادة وإدارة المنظمات ووضع المفاھیم وكتابة وتنفیذ المشروع وتعبئة الموارد والمناصرة.
التعبمنمنھن/مالكثیریعانيحیثوالجماعیةالذاتیةالرعایةعروضخاللمنخاصبشكلالترانسالناشطات/یندعم•

واإلرھاق؛ باإلضافة إلى إدارة ضغوط العیش في سیاقات رھاب الترانس.
األقرانبینالتبادلوتعزیزالجددالمستفیدات/ینمرافقةعملیةلدعموالسابقات/ینالحالیات/ینالترانسالممنوحات/یناستخدام•

بشكل عام.
• استكشاف كیفیة االستفادة من الخبرات الموجودة داخل الحراك الترانس بدالً من جلب "الخبرة الخارجیة".

اللواتي/ینالترانسالممنوحات/یناتصالعلىووالوضعالمیم+مجتمعمنومموالت/ینوشبكاتالترانسبینشراكاتتطویر•
تعبرن/ون.

)MEL(والتعلموالتقییمالمراقبةه.



وتقدیم(االستشاراتالحالیةالعملیاتخاللمنالترانسالمستفیدات/یناحتیاجاتعلىالتعرفخاللھامنیمكنناالتيالطرقتحدید•
المنح والمنح الخاصة واالنتقال وما إلى ذلك).

البحثیة.لألغراضMELعملیاتجمیعفيوالترانسالمیم+مجتمجفصل•
إجراءعندبالترانسالخاصةاألخرىالعناصروكذلكمحددجندريكعنفالترانسالنساءوكرهالترانسبرھاباالعتراف•

الدراسة االستكشافیة.
وكذلكالمجالھذافيفریدانمولدعمMELعملیاتفيجمعھاتمالتيالبیاناتمنالترانسوحقائقاحتیاجاتحولنتعلمھمانشر•

للنظام البیئي الخیري األوسع.
• وضع أھداًفا واضحة ومراقبة كیفیة تطور فریدا من حیث "التضمین" التراني مع مرور الوقت.

و. تعبئة الموارد
• تضمین قضایا الترانس في تعبئة موارد فریدا في جمیع عملیاتھا.

• حشد الحلیفات/اء المانحات/ین لدعم نشاط الترانس من خالل مواردھن/م.
اللواتي/ینالترانسواألشخاصالحقوقإلىوالوصولالصحیةالرعایةأجلمنالكفاحذلكفيبماالترانسللنشاطالمواردحشد•

تعشن/ون في حالة من عدم الیقین والعامالت/ین في الجنس واألكثر تھمیًشا.
• توعیة المتبرعات/ین بقضایا الترانس.

ز. األمن الشامل
• جمع ردود الفعل من الناشطات/ین الترانس.

• تسلیط الضوء على جھود فریدا لضمان األمن الشامل في جمیع العملیات.
• توفیر بناء القدرات في مجال األمن الشامل ودعوة المیسرات/ین والمدربات/ین الترانس لدعم ھذا العمل.

• تقدیم تمویل مرن لتطویر بنیة تحتیة آمنة في المنظمات الترانس.
إضافیةمخاطرتقدیمعدمأجلمنآمنةھيالترانسالناشطات/ینمعالمعلوماتومشاركةالرقمیةاالتصاالتجمیعأنمنالتأكد•

لھن/م.

ح. القیادة
بشكلالترانساستراتیجیةلتنفیذوالتفكیرالتوجیھوممنوحات/ینومستشارات/ینموظفات/ینمنتتألفترانسقیادةمجموعةإنشاء•

تدریجي وعضوي.
• دعوة الناشطات/ین الترانس لالنضمام إلى مجلس إدارة فریدا.

كمدیر/ةترانسشخًصاتشملأنلفریداالتالیةالمشتركةللقیادةیمكنبحیثالمطلوبةالشروطالطویلالمدىعلىوتخطیطمناقشة•
مشارك/ة.

• صقل مھارات الموظفات/ین الترانس حتى یتمكّن/وا من تولي أدوار قیادیة داخل المنظمة.
فيھنلمنیمكنالعمل.جوانبجمیعفيوالشاباتالفتیاتمعھومابقدراالعتبارفيالترانساألشخاصوضعمعفریداقیادة•

مناصب قیادیة أن یلھمن األخریات/ین من خالل خطابھن وأفعالھن لضمان أن ُینظر إلى قضایا الترانس على أنھا قضایا نسویة.

استبیاناتتضمنت:تشاركیةعملیةخاللمن2022ومارس/آذار2021األولدیسمبر/كانونبینالبدایةفياإلستراتیجیةھذهتطویرتم
التمویلمعومقابلةالموظفات/ینمعومقابالتمجتمعتینواستشارتینوالموظفات/ینوالمستشارا/ینفریدامنالممنوحاتللشریكات/اء

التياألشیاءھيومابالفعلتعملوالتيالموجودةاألشیاءلبعضملموستحلیلمعلفریداإرشادیةكرؤیةاإلستراتیجیةبناءتمالعالمي.الترانس
حراكعنالمزیدونتعلمالتعلممننتخلصبینماتحدیثھسُیستمرحيمستندإنھبذلك.القیامكیفیةحولاألفكاروبعضاھتمامإلىبحاجةتزالال

الترانس ومعھ.


