
ودوة عالمية

تتناول الثقافة "الكويرية" في أرجاء العالم

وذلك من ٨ إلى ١٧ آب ٢٠١٧ * في قصر فيثرستون * بمدينة نورث أمبرالند، إنجلترا

ً
    عالميا

ً
مجتمعا

لنخلق اجتماع دولي

بحضور 

"الراديكل ِفيريز"
واألصدقاء

والحلفاء 



 يف ظل التغريات الرسيعة يف العامل حيث ازدادت درجة الصالت الرقمية ما بني األشخاص

 إىل حد ال سابق تاريخي له، نواجه تحديات يف الوضع السيايس واالجتامعي يف أمكنة

 وبالد متعددة وذلك عىل الرغم من التقدم التكنولوجي. كيف سنناضل ونطالب بالحرية

واألمان والحقوق اإلنسانية ودورنا القيم يف املجتمع كعائلة دولية الكويرية؟

 سيتم االجتامع يف قرص رومانتييك إنجليزي ملدة تسعة أيام وبحضور "الراديكل ِفرييز"

 والناشطني من أرجاء العامل لنحتفل بفضائلنا كشعب ولنستكشف اوضاعنا الحالية

الحياتية عىل صعيد تحريرنا و حسن حال األشخاص والجامعات املعنية املذكورة سابقاً

تكاتف األشخاص الكويريين من كل ثقافات الكوكب!
 لنتناول ونحدد مواهبنا والدور الفعال األسايس يف كل ثقافات العامل. أين نجد االحرتام

 والرشف؟ أين نجد سوء التفاهم والقمع وملاذا؟ ما هي االسرتاتيجيات التي ميكن أن

 نخطط لها لنشبك أرواحنا الكويرية ولنكّون شبكة عاملية من رافقي املحبة؟ ما هو نوع

الدعم املتوفر الذي نقدره وما هو الدعم املمكن ان نقدمه إىل بعضنا البعض؟

 لنخلق سويا موجة الحب والوعي والتقدير الكوكبية لألشخاص املذكورة من خالل

مشاركة وتبادل التجارب واالحتفال بقوتنا. تعال وخلينا نسمع صوتك

من هم الراديكل ِفيريز؟
 إن الِفرييز يجتمعون ويخلقون جامعات ركنها حميمية القلب منذ أكرث من ثالثني سنة

 ونستخدم مصطلح "ِفريي" (املفرد) لتسليط الضوء عىل الصلة املقدسة التي تربط بني

 أفالك الوعي الكوين والجنسانية والطبيعة والروحانية.  لنا نحن مثليو الجنس و/أو ذوي

 الهويات الجندرية البديلة التي ال تتفق مع النظام السائد  أن نستكشف جذورنا و

 نظرتنا الفريدة ونقدمها كمرآة للمجتمع. ونجتمع ليك نعّمق العالقات بني بعضنا

 البعض ومع األرض وليك نحتفل بنشوء األشخاص الكويرية كحكواتيني وحافظي

 الطقوس ومديرات املراسم ومعالجات الروح ومهندسات الجامعة  اللوايت تسبنب

التحول يف العامل

قرص فيرثستون مبدينة نورث أمربالند، إنجلرتا

ندعو األشخاص المثليين والمثليات, ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والثنائيين والكويريين

من معالجين وشامان وحالمين وناشطين إلى الحكواتي و الفنان و صاحب كالم الحق

لنتكاتف معا وقلوبنا تنبض لإلحتفال واستكشاف َمن نحن المسمى "االجتماع العالمي" ذو وعي كويري!

 سيتيح لنا التجمع الدولي الفرص التالية

 

 

التكاتف يف سياق الجماعة املقدسة يف قرص فيثرستون بمدينة نورث 

أمربالند، إنجلرتا

 تكريم أسالفنا وتواريخنا ومساهمتنا يف كل عرص من التاريخ ويف كل 

الثقافات

االحتفال برتاثاتنا الثقافية عرب مشاركة الطعام والطبخ

واملوسيقى وفنون األداء إضافة إىل ما يسمى "دائرة وطقوس القلب" 

املشاركة بندوة تتناول ثقافة وحقوق وصحة وتاريخ األشخاص  

الكويريين (الرجاء مراجعة املوقع االلكرتوني ملزيد من املعلومات عن 

املواضيع املطروحة)

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com

 

 

 

االسرتاحة وتجدد النشاط واملرح مع فعاليي التغيير الثقايف امللتزميين  

تعزيز تطور شبكة عاملية لناشطيين يدافعون عن األشخاص

املذكورة

 تكلفة التسجيل ترتاوح بين ٢٥٠ إىل ٥٠٠ جنيه اسرتليني حسب

قدرة كل شخص

يغطي التسجيل مكان إقامة أو خيمة خارج املبنى وكل وجبات

الطعام

لن يرفض أحد ألسباب مالية ويطلب من الكل الكرم إىل أقىص

ا االجتماع التعاوني حد ونرحب ونقدر التربعات إىل هذ

ملقيمين يف  من املمكن أن يتوفر املزيد من الدعم للمشاركين ا

 بالد بعيدة من إنجلرتا واملحتاجين إىل منح سفر أو مساعدة يف مكان 

اإلقامة .وممكن أن يتوفر دعم آلخرين حسب الحاجة

التسجيل رضوري للمشاركة

من املمكن أن يتوفر الدعم ومكان اإلقامة لذوي االحتياجات

الخاصة
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 التاريخ:
 من يوم الثالثاء ٨ آب إىل يوم الخميس ١٧ آب ٢٠١٧

 املكان:

قرص فيرثستون مبدينة نورث أمربالند، إنجلرتا

ملزيد من املعلومات ولالتصال بنا وللتسجيل:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 

gatheringglobal@gmail.com

التسجيل رضوري للمشاركة!
نرحب ونقدر التربعات إىل هذا االجتامع املميز التعاوين.

De acordo com a Wikipédia, 96 países assinaram uma 
declaração das Nações Unidas de 2011 reconhecendo 
direitos LGBTIQA+, enquanto 54 assinaram uma 
declaração de 2008 opondo-se a eles. 44 países não 
expressaram nem apoio oficial, nem oposição. Relações 
entre pessoas do mesmo sexo são ilegais em 74 países     
e puníveis com morte em 13.

Pouquíssimos países reconhecem direitos transgêneres. 
Muitos punem ou obstruem fluidez de gênero.
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وفقاً لويكيبيديا وقعت ٩٦ دولة إعالن ٢٠١١ األمم املتحدة لدعم حقوق 
األشخاص املذكورة فيام كانت قد وقعت ٥٤ دولة بيانا معارض يف سنة 

٢٠٠٨. ومثة ٤٤ دولة مل تعّرب عن موقف داعم أو معارض إتجاه املوضوع. 
تحظر العالقات الجنسية املثلية قانونيا يف ٧٤ دولة ويعاقب عليها باإلعدام 

يف ١٣ دولة .

مثة دول قليلة تعرتف بحقوق املتحولني جنسيا كام ان معظمها تعاقب أو 
تحرص السيولة بني الجنسني
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