
 . الغالبية1"فيمينست"فيما يتعلق بمؤسسة 
 

 تعريف باألهداف و المبادئ
 

 .البرتغالية/  الفرنسية/  باللغة األسبانية
 

 . السياسة و العمل في تحقيق المساواة للمرأة في المجال السياسي و االقتصادي و االجتماعي":فيمينسم"
 "فيمينست": هو الشخص الذي يدافع عن حقوق المرأة.

 
:دافاأله  

الغالبية بهدف تطوير برامج و استراتيجيات من أجل تقدم المرأة و المساواة، آما " فيمينست"لقد تم إنشاء مؤسسة 
من أجل مناهضة العنف و تطوير المستوى االقتصادي و أهمه من أجل تقوية المرأة و الفتيات في جميع مجاالت 

اطات من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة و حماية الحق تضم مشاريع المؤسسة ذو النظرة الشاملة، نش. المجتمع
آما أن المؤسسة تعمل من خالل . في اإلنجاب و تسهيل الحصول على أحدث اإلمكانيات التي تساعد على اإلنجاب

 .تالقانون، األعمال، الطب، التعليم األآاديمي، الرياضة و اإلنترن: برامجها على تقوية المرأة في المجاالت التالية
بصندوق فيمينست "المعروفة " (فيمينست الغالبية"للمؤسسة و التي تحمل االسم " األخت"آما أن المنظمة 

قد رآزت جهودها على تعزيز دور المرأة في وضع السياسة العامة آما و في المساواة في األجناس في ") الغالبية
 .المراآز المختارة أو المنتخبة

 
 :المبادئ

 :هي التالية" و مؤسسة فيمينست الغالبية" الغالبيةفيمينست "إن مبادئ 
 

تدعم المؤسسة المساواة بين الرجل والمرأة و الفتيات و الصبية، و تدعم اإلجراءات الدستورية و القانونية من  •
 ".، و عالميا"، إقليميا"، دوليا"أجل الحصول على المساواة محليا

 الصحية، و طرق منع الحمل و تمويل العناية الصحية و تدعم المؤسسة طرق اإلجهاض السليمة القانونية و •
 .توفرها لألحداث

تكرس المؤسسة عملها من أجل تحقيق الحقوق المدنية لجميع الناس، بما فيه برامج للنساء و األشخاص  •
 .الملونين

 .تدعم المؤسسة حقوق المثلين و ذو الجنس الثالث •
، الوضع االجتماعي االقتصادي، الدين، اإلثنية، العمر، تكافح التميز ضد الجنس، العرق، الميول الجنسية •

 .الوضع العائلي، األصل الوطني، و اإلعاقة
 .تدعم الالعنف و تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة •

تدعم البرامج التي تحافظ على البيئة، الهواء النقي و المياه النقية، و تكافح التلوث و النفايات الملوثة و األسلحة  •
 .ائية و النوويةالكيمي

 . لألعمال الشاقة" تدعم المؤسسة العقود الجماعية للعمال و أجر متساو و وضع حدا •

                                                 
1 The Feminist Majority Foundation (FMF). 


