
    

    

في والية أالباما بالواليات المتحدة1944ولدت أنجيال ديفيز عام 

عتبربينما كانت عائلتها ت  . األمريكية ، وهي األكبر بين أربعة أطفال

بابهامن الطبقة المتوسطة واليسيرة إلى حد ما ، فقد عانت أنجيال في ش

جميع المدارس التي ارتادتها. من التمييز العنصري و اإلضطهاد

أنجيال تفصل بين األعراق ، وعندما كانت مراهقة ، كانت تنظم

ةمجموعات دراسة بين األعراق ، تم تفكيك العديد منها من قبل الشرط

لىتعزو أنجيال الكثير من نشاطها السياسي إ. التي داهمت االجتماعات

ت فيشارك. مشاركتها مع فتيات الكشافة بالواليات المتحدة األمريكية

في كولورادو ، وبصفتها1959التجمع الوطني ل فتيات الكشافة لعام 

فتاة كشافة ، شاركت في المسيرات واالعتصامات لالحتجاج على

، بدأت ديفيس التحدث1969من عام . الفصل العنصري في برمنغهام

وأعربت عن معارضتها لحرب فيتنام والعنصرية. أمام الجمهور

والتمييز الجنسي ومجمع السجن الصناعي ودعمها لحقوق المثليين

عارضت ديفيس مسيرة رجل. وغيرهم من حركات العدالة االجتماعية

، بحجة أن استبعاد النساء من هذا الحدث روج1995المليون عام 

وذكرت أن المنظمين بدوا وكأنهم يفضلون. لتحيز الذكور ضد المرأة

رليجنبا إلى جنب مع كيمب. أن تأخذ النساء أدواراً فرعية في المجتمع

ألميركيين من أصل أفريقي،2000كرينشو وغيرها ، شكلت أجندة 

.وهو تحالف من النسويات ذوات البشرة السمراء

أنجيال ديفيس

ANGELA DAVIS

فادومو دايب

FADUMO DAYIB

اسة في شتهرت فادومو دايب بأنَّها أول امرأة تترشح للرئ

ندا، الصومال، فبعد هجرتها مع أشقائها الصغار إلى فنل

ل هرباً من الحرب األهلية في الصومال، عملت بال كل

ى حتى تتمكن من العودة إلى بلدها ومساعدة شعبها عل

)  راءةبعد أن تعلمت كيفية الق. استعادة الحرية والسالم

ين في سن الرابعة عشرة، حصلت منذ ذلك الح( محو أمية

على درجة البكالوريوس وثالث درجات ماجستير 

ع وواصلت دراستها للحصول على الدكتوراه، وعملت م

صومال األمم المتحدة إلنشاء مستشفيات في جميع أنحاء ال

ان في وقررت الترشح للرئاسة على الرغم من أنَّ ذلك ك

ة، وبالرغم أيضاً من عدم فوزها بالرئاس. غاية الخطورة

حاء إال أنَّها لم تتخلَّ عن مساعدة الناس في جميع أن

الصومال للوصول إلى مستوى معيشي آمن، وعندما 

لدها،  س ئلت عن سبب عطائها وتضحياتها المستمرة لب

"أرى نفسي كخادمة لشعبي: "أجابت



    

    

مالال يوسفزاي

MALALA YOUSAFZAI

ولدت ماالال يوسفزاي في مينجورا ، باكستان في

.1997عام 

.كان والدها معلما ويدير مدرسة للبنات في قريتها

عندما سيطرت طالبان على البالد ، حظر

ىالمتطرفون كل شيء من التلفزيون إلى الموسيق

.ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة

.لمتحدثت علنا نيابة عن الفتيات وحقهن في التع

.وهذا جعلها مستهدفة

نجت يوسافزاي من محاولة الغتيال طالبان كرد

فعل على نشاطها لتعليم الفتيات ، وأصبحت

أصغر متحصلة على جائزة نوبل للسالم

هيلين كيلر

HELEN KELLER

بعد أن فقدت بصرها وسمعها في سن مبكرة ، تحدت كيلر

التوقعات بتحقيق درجة البكالوريوس وألهمت األجيال كناشطة

في مجال حقوق اإلعاقة المعروفة في جميع أنحاء العالم كرمز

للشجاعة في مواجهة الصعاب الجمة ، لكنها كانت أكثر من

كانت امرأة ذات ذكاء مضيئ وطموح كبير. مجرد رمز

1904في عام .وإنجاز كبير كرست حياتها لمساعدة اآلخرين

تخرجت هيلين من كلية رادكليف ، لتصبح أول شخصأصم و

.مكفوف يحصل على درجة البكالوريوس في اآلداب

كانت بالفعل مدافعة صريحة على األشخاص ذوي اإلعاقة ،

أسست المنظمة التي ستصبح فيما بعد هيلين1905في عام 

مع.كيلر الدولية ، لدعم قدامى المحاربين المكفوفين في القتال

مرور الوقت ، توسعت المهمة لتشمل مكافحة أسباب وعواقب

.العمى وسوء الصحة وسوء التغذية

،1924التحقت هيلين بالمؤسسة األمريكية للمكفوفين في عام 

فازت.وتعمل كمتحدثة رسمية وسفيرة للمؤسسة حتى وفاتها

.هيلين بجائزة األوسكارعن فيلم وثائقي عن حياتها



    

    

نادية مراد

MANAL AL SHARIF

بيلي جان كينج

BILLIE JEAN KING

فازت بيلي جين كينج ، أسطورة التنس األمريكية والفائزة بلقب

لجائزة973 بطولة ويمبلدون العشرين ، على بوبي ريجز في عام 

بعد أن قال لها إن الرجال" معركة الجنسين"دوالر في       

كينج مدافعة عن المساواة بين الجنسين. كانوا رياضيين متفوقين

وكان منذ فترة طويلة رائدا في المساواة والعدالة االجتماعية

.يةكانت أيًضا مؤسس اتحاد التنس النسائي ومؤسسة الرياضة النسائ

ألن987 تم ضم كينج إلى قاعة مشاهير التنس الدولية في عام 

الكثيرين في هذه الرياضة يعتبرونها واحدة من أعظم العبي التنس

للسيدات على اإلطالق قامت كينج بحملة للحصول على جوائز مالية

متساوية في ألعاب الرجال والسيدات أصبحت كينج أول امرأة

دوالر أمريكي من أموال      رياضية تكسب أكثر من 

فازت ببطولة. الجائزة، ومع ذلك ، استمرت أوجه عدم المساواة

لكنها حصلت على مبلغ 97 الواليات المتحدة المفتوحة في عام 

.دوالر أمريكي أقل من بطل الرجال إيلي نوستاسي   5 

صرحت بأنها لن تلعب العام المقبل إذا لم تكن أموال الجائزة

، أصبحت بطولة الواليات المتحدة973 في عام . متساوية

المفتوحة أول بطولة كبرى تقدم جوائز مالية متساوية للرجال

.والنساء

منال الشريف ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة ساعدت في

.2011بدء حملة حق المرأة في السياقة في عام 

في TIMEشخصية مؤثرة في مجلة 100منال ، واحدة من أكثر 

ثوريين في مجال التكنولوجيا في نيوزويك ،10العالم ، وأبرز 

وهي معروفة. هي صوت بارز يدافع عن حقوق المرأة وتمكينها

بأنها أول امرأة سعودية تتخصص في أمن المعلومات ، وبدأت

مع شركة أرامكو السعودية ، أكبر2002مسيرتها المهنية في عام 

.شركة نفط في العالم في ذلك الوقت

#، شاركت منال في تأسيس وقيادة حركة 2011في عام 

women 2 drive ،يلتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء ف

، وتم" قيادتها بينما كانت أنثى"تم اعتقالها وسجنها بسبب . بلدها

ةاإلفراج عنها شريطة أال تقود مرة أخرى على األراضي السعودي

ومع ذلك ، واصلت حملتها. وتتحدث عنها وتجري مقابالت معها

و Women 2 Drive# من أجل 

 #IAmMyOwnGuardianبعد. إلنهاء وصاية الذكور في بلدها

ية ،حملتها للقيادة ، بقيت الشريف ناقدة نشطة للحكومة السعود

هاحيث كانت تكتب تغريدات على تويتر على قضايا من بين

العامالت األجنبيات المسجونات ، وعدم إجراء انتخابات لمجلس

.الشورى ، ومقتل لمى الغامدي



    

    

يةيوفيروسينا كروز ميندوزا هي سياسية مكسيكية وأول امرأة سياس

من السكان األصليين في أواكساكا وناشطة في مجال المساواة بين

.الجنسين وناشطة في مجال حقوق السكان األصليين

في سانتا ماريا كيجوالني2007بعد فوزها في االنتخابات البلدية لعام 

، أخبرها الرجال ، المشرعون في زابتوك ، على وجه السرعة أنه ال

عينبغي السماح لها ، كامرأة ، بالترشح ، وبالتالي يجب إلغاء جمي

وليدعي البعض أنهم لم يسمحوا لها بالمشاركة في المقام األ. أصواتها

ألنهم ظنوا خطأ أنه ال أحد يريد أو يجرؤ على التصويت لها ، خاصة

م يرافقهابالتصويت ما ل) في ذلك الوقت(في مدينة ال ي سمح فيها للمرأة 

.زوجها أو عضو آخر من األسرة من الذكور

اتصلتنتيجة لقرارهم ، استنادًا إلى عادات زابتوك القديمة والشفوية ،

كروز ميندوزا بمنظمات حقوق اإلنسان وسلطات الدولة للطعن في

جحت فيفي العام التالي ، ن. قرارهم والدفع باتجاه تغيير دستور الوالية

ق ،مساعيها ، وفازت النساء أخيًرا بالحق في التصويت بدون مراف

بلفي نفس العام ، ق.والترشح وحتى شغل مناصب عامة في أواكساكا

سياسيأشهر قليلة فقط من الفوز بالجائزة الوطنية للشباب عن عملها ال
وهي جمعية ال،Quiego، أسست أيًضا مؤسسة 2008في عام 

، والتيتبغي الربح من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في أواكساكا

تهدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان والحرية و المشاريع التي تحسن
.نوعية حياة المرأة

يوفيروسينا كروز ميندوزا

EUROFROSINA CRUZ

كاترين جونسون

KATHERINE JOHNSON

كاثرين جونسون عالمة رياضيات أمريكية من أصل أفريقي ،

أظهرت كاثرين قدرات. ومعروفة بحساب مسار العديد من مهام ناسا

قوية في الرياضيات منذ سن مبكرة ، ولكن ألن مسقط رأسها ال يقدم

التعليم العام للطالب األمريكيين من أصل أفريقي بعد الصف الثامن ،

.ميل100رتبت األسرة لها لحضور مدرسة ثانوية على بعد 

، ودخلت كلية14تخرجت جونسون من المدرسة الثانوية في سن 

كطالبة ، درست كل دورة الرياضيات التي. والية فرجينيا الغربية

تقدمها الكلية ، وأضاف أستاذ واحد دورات الرياضيات الجديدة فقط

.عاًما فقط18تخرجت بأعلى درجات التميز في سن . لكاثرين

،1953أصبحت جونسون جزًءا من فريق ناسا المبكر في عام 

أجهزة"حيث عملت مع مجموعة من النساء يشار إليهن باسم 

، عملت كخبيرة1958من عام ". الكمبيوتر الالتي يرتدين التنانير

تقنية في مجال الفضاء الجوي ، ومنجزاتها أثناء وجودها في حساب

ألول أمريكي في1961مايو 5مسار رحلة الفضاء األمريكية 

1969لعام 11الفضاء ، وساعدت أيًضا بحساب مسار الرحلة أبولو 

لقد اكتسبت سمعة طيبة في إتقانها للحسابات اليدوية. إلى القمر

.المعقدة وساعدت في ريادة استخدام أجهزة الكمبيوتر ألداء المهام

دورها التاريخي كواحدة من أوائل النساء األميركيات"الحظت ناسا 
.من أصول إفريقية للعمل كعالمة ناسا



    

    

ولدت نادية مراد في عائلة تعمل بالزراعة في قرية كوجو، 

وهي  تنتمي إلى األقلية . شمال العراق في قضاء سنجار

العرقية والدينية األيزيدية، وهي ديانة محلية في شمال 

عاماً، هاجمت 19وعندما كانت تبلغ من العمر . العراق

قريتها وقتلت ( داعش)مجموعة تنظيم الدولة اإلسالمية 

تمَّ . رجل أيزيدي، بما في ذلك العديد من أفراد عائلتها600

اختطافها مع شابات أخريات وسجنها لمدة ثالثة أشهر، 

خالل هذه الفترة تعرضت لعنف رهيب وهربت إلى مخيم 

لالجئين ثم انتقلت الحقاً إلى ألمانيا حيث بدأت العمل مع

، ألقت نادية  2015ديسمبر 16في . منظمة غير ربحية

أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة كلمة تناشد فيها أحرار 

العالم حول مساعدة السبايا و قضايا االتجار بالبشر 

و كانت هذه هي المرة األولى التي يتم . والصراعات القائمة

فيها إطالع المجلس على قضية االتجار بالبشر، و بفضل

ف قادة العالم  على ما يحدث في تلك شهادتها تلك تم تعرُّ

البلدان وعن العنف الرهيب الذي ارتكبته جماعة الدولة 

، و هي كناشطة تقود حالياً من خالل ( داعش)اإلسالمية 

مبدادراتها العالمية تناصر قضايا االتجار بالبشر واإلبادة

وتابعت مسيرتها بعد ذلك  . الجماعية ومساعدة الناجين 

لتصبح إحدى الحاصالت على جائزة نوبل للسالم في عام 

نادية مراد

NADIA MURAD

كينياكان وانغاري ماثاي مؤسسة) 2011-1940( وانجاري ماثاي

.2004حركة الحزام األخضر وحائزة على جائزة نوبل للسالم لعام 

ولدت ماتاي في نيري ، وهي منطقة ريفية في كينيا ، في عام

وكانت أول امرأة في شرق ووسط أفريقيا تحصل على. 1940

.درجة الدكتوراه

، أثناء عملها في المجلس القومي للمرأة ، قدمت1976في عام 

واصلت تطوير هذه. األستاذة ماتاي فكرة زراعة األشجار المجتمعية

الفكرة لتصبح منظمة ذات قاعدة عريضة ، حركة الحزام األخضر
 (GBM) ،والتي تركز بشكل رئيسي على الحد من الفقر والحفاظ

.على البيئة من خالل زراعة األشجار

تم االعتراف بالبروفيسور ماثاي دوليًا لنضالها من أجل الديمقراطية

وحقوق اإلنسان والحفاظ على البيئة ، وعملت في مجلس إدارة

وتحدثت إلى األمم المتحدة في عدد من. العديد من المنظمات

المناسبات وتحدثت نيابة عن النساء في الدورات االستثنائية للجمعية

تقديرا اللتزامها. العامة خالل االستعراض الخماسي لقمة األرض

العميق بالبيئة ، عين األمين العام لألمم المتحدة البروفيسور ماثاي

، مع التركيز على2009رسول األمم المتحدة للسالم في ديسمبر 

في نفس العام ، بالشراكة مع جامعة نيروبي ،. البيئة وتغير المناخ
أسست معهد وانغاري ماتاي لدراسات السالم والبيئة

وانجاري ماثاي

WANGARI MAATHAI



    

إيرينا سيندلر 

IRENA SENDLER

خالل االحتالل . 1910ولدت إيرينا في بولندا عام 

األلماني النازي لبولندا ، وحصلت إيرينا على هوية 

مزورة لدخول الحي اليهودي حيث أ جبر العديد من 

تظاهرت بأنَّها ممرضة حتى تتمكن. اليهود على العيش

.  من إحضار الطعام والمالبس واألدوية إلى الناس هناك

وفي األربعينيات من القرن الماضي، بدأت هي 

وأصدقاؤها في إنقاذ األطفال اليهود، وقاموا بتهريبهم 

إلى أماكن آمنة في صناديق وحقائب وأكياس وحتى 

غيَّرت أسمائهم وأرسلتهم للعيش مع عائالت. توابيت

ة سّجلت إيرين أسمائهم الجديدة وأسمائهم الحقيقي. جديدة

على لفات صغيرة من الورق، ووضعت الورق في 

ض جرار ودفنتهم في حديقة ألصدقائها، و عندما تمَّ القب

عليها وتعذيبها لم تتخلى عن أصدقائها ولم تذكر أماكن

وهي بذلك ساعدت في إنقاذ ما .  األطفال أو أسمائهم 

طفل، وبعد الحرب حفرت الجرار 3000يقرب من 

.لجمع شمل العديد من األطفال مع أسرهم


