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العنف  ملناهضة  النشاط  من  يوما   16

القائم عىل نوع الجنس لعام 2016
 حزمة االتصاالت       

  #16Ways in #16Days ) ً16 طريقة يف 16 يوما( 

تنطلق حملة 16 يوماً من النشاط ملناهضة العنف القائم عىل نوع الجنس يف 25 نوفمرب / ترشين الثاين، وهو اليوم العاملي للقضاء عىل 

العنف ضد املرأة، ويتوج يف 10 ديسمرب / كانون األول باليوم العاملي لحقوق اإلنسان.

وباستخدام 16 يوماً من النشاط كمرحلة هامة خالل العام لألفراد واملنظامت يف جميع أنحاء العامل تتم الدعوة إىل العمل من أجل إنهاء 

العنف ضد النساء والفتيات ولحامية وتعزيز حقوق النساء والفتيات. ويشكل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان. 

ويف جميع أنحاء العامل يتم ارتكاب جرائم االعتداءات الجنسية بنسبة تصل إىل %50 ضد الفتيات تحت عمر 16 عاماً. كام أن هناك ما 

يزيد عن 60 مليون فتاة بأنحاء العامل خضعوا للزواج قبل عمر الثامنة عرش. وتشكل النساء والفتيات نسبة %80 من تعداد 800 ألف 

شخص يتم االتجار بهم عرب الحدود الوطنية سنوياً، وغالبيتهم بنسبة )%79(  يتم االتجار بهم ألغراض االستغالل الجنيس. وعىل أساس 

هذه الخلفية، يأيت برنامج 16 يوماً من النشاط يف وقت حرج من السنة حيث ميكننا أن نركز االهتامم عىل تجارب النساء والفتيات.

وهذه الحملة تدعمها حملة األمني العام لألمم املتحدة بعنوان "اتحدوا إلنهاء العنف ضد املرأة". وقد أدى ذلك إىل مشاركة دولية ضخمة 

خالل 16 يوماً من النشاط من املنظامت واألفراد. وإن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ملتزمة نحو محاربة العنف القائم 

عىل أساس نوع الجنس حيث بدأنا حملتنا بعنوان أوقفوا العنف: التحدث جهاراً وعلناً عن حقوق الفتيات عام 2011. وتُعد هذه املبادرة 

فريدة من نوعها من حيث أنها تعالج األسباب الجذرية للعنف املوجه ضد الفتيات ولوضع حجر األساس لتغيري إجتامعي فعيل. 

يف هذه الحزمة سوف تجدوا:
شعار الحملة  

الجدول الزمني للحملة  

رسائل الحملة  

 #16Ways in #16Days ًكيفية االنخراط يف حملة 16 طريقة يف 16 يوما  

عينة من الرسائل عىل وسائل التواصل االجتامعي وجدولها الزمني  

 #16Ways in #16Days ًالالفتات والرسوم الجرافيكية عن حملة 16 طريقة يف 16 يوما  

معلومات عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  

مقدمة: 16 يوماً من النشاط

املحتويات
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شعار الحملة

الجدول الزمني للحملة:

اإلجراء التاریخ

نشاط وسائل التواصل االجتامعي استعدادا اًلنطالق الحملة نوفمرب/ترشین

الثاين

إطالق الحملة وبدایة نشاط وسائل التواصل االجتامعي	 

إضافة لقطات فیدیو بعنوان “صوتكم”	 

دردشة بالتوتیرت الساعة الثالثة بعد الظھر بتوقیت جرینتش	 

تقریر إلكرتوين عن نتائج استطالع الرأي یتم نرشه عرب وسائل اإلعالم العاملیة	 

والتواصل االجتامعي	 

إطالق أداة تخطیط الحملة	 

نوفمرب/ترشین

الثاين

إجراء واحد وقصة كل یوم

نشاط وسائل التواصل االجتامعي	 

مشاركة الرسائل املساندة	 

نوفمرب/ ترشین

الثاين- ٠١ دیسمرب/

كانون األول

الیوم العاملي ملرض اإلیدز دیسمرب/ كانون

األول

الیوم العاملي لحقوق اإلنسان دیسمرب/ كانون

األول

 . #16Ways in #16Days ًملدة 16 يوماً من النشاط يف عام 2016، سوف تطلق الجمعية العاملية حملة 16 طريقة يف 16 يوما

إن العنف ضد النساء والفتيات ليس باألمر الحتمي. إذ ميكن ألي شخص أن يتخذ إجراءات إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ومن 

خالل الحملة، سوف نربز أن العمل الفردي ميكن أن يبدأ من خطوات شخصية صغرية إىل العمل عىل املستوى الوطني. وملدة 16 

يوماً ابتداًء من 25 نوفمرب / ترشين الثاين، سوف نشارك بعمل واحد يف اليوم حيث ميكن لألفراد أن يتخذوه إلنهاء العنف ضد النساء 

والفتيات. نحن نريد استخدام 16 يوماً من النشاط لنخرب الناس بأن كل شخص لديه القدرة عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف العنف. 

ومن خالل خطواتنا العملية حول كيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة فإننا سوف نشارك أيضاً بقصص الشجاعة والجسارة واإللهام من 

املرشدات وفتيات الكشافة الاليت يعملن بنشاط يف بلدانهن، وعىل الصعيد العاملي يف حملتنا بعنوان "أوقفوا العنف" ومنهجنا الدرايس 

الذي نقدمه بعنوان "أصواتنا ضد العنف" يتم تعزيز األهمية الحاسمة للتعليم كأداة للتغيري االجتامعي. ومن خالل جهودهن يتخذن 

خطوات واسعة نحو القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات يف مجتمعاتهن.
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رسائل الحملة:

يفية املشاركة:

16Ways in #16Days# رسالتنا الشاملة لحملة 16 طریقة يف 16 یوما

ال یجب أن نعیش بعد الیوم يف عامل یوجد فیھ العنف ضد النساء والفتیات. ویستطیع كل شخص أن یتخذ إجراءات

لوضع حد لذلك العنف.

وبعد تقديم رسالتنا الشاملة تم إعداد رسائل رئيسية لجامهري مختلفة:

للمشاركة مع الجمهور العام وزيادة التوعية بالعالمة التجارية للجمعية العاملية -   	

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة WAGGGS: متكني املرشدات وفتيات الكشافة يف التحدث جهاراً واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات 

للمشاركة مع املانحني املحتملني لجمع األموال -  	

دعم الجمعية العاملية اليوم ومساعدة عدد أكرب من الفتيات عىل مستوى العامل التخاذ إجراءات إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات. 

مشاركة الفتيات والشابات يف الحملة -    	

ميكنكم إحداث التغيري! ويف جميع أنحاء العامل فإن املرشدات وفتيات الكشافة بصدد اتخاذ خطوات إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات، 

وميكنكم أن تقوموا بذلك أيضاً.

وأنتم أيضاً ميكنكم أن تصنعوا فرقاً! انضموا إىل حملة 16 طريقة يف 16يوماً #16Ways in #16Days#  للمساعدة يف وقف العنف

االنضامم إلحداث فارق

اتخذوا إجراًء من ضمن 16 إجراء التي نقرتحها	 

شاركوا القصص	 

اعرفوا املزيد حول ما يقوم به بلدكم إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات، واستخدموا أدوات تخطيط الحملة للتحدث جهاراً واملناداة 	 

بالتغيري

لتصبحوا مراسالً إلكرتونياً ملشاركة صوتكم	 

معنا  بكم  الخاصة  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية  صوركم  مشاركة  طريق  عن  التخاذها  تخططوا  أو  اتخذمتوها  التي  باإلجراءات  عرّفونا 

#16Ways in #16Days ًباستخدام حملة 16 طريقة يف 16 يوما

#16Ways in #16Days  ًإنرشوا الكلمة عن حملة 16 طريقة يف 16 يوما

ندعوكم لتكونوا جزًء من حملة 16 طريقة يف 16 يوماً 16Ways in #16Days# عن طريق:

تشجيع مرشداتكم وفتيات الكشافة لديكم التخاذ إجراء من ضمن 16 إجراء إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات

تعزيز مشاريع العمل املجتمعي التي قاموا بها إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات

مساندة التوعية اإلعالمية الخاصة بالجمعية العاملية، مبا يف ذلك مشاركة األعامل والقصص	 

مساندة برنامج 16 يوماً من النشاط 16Ways in #16Days# عن طريق:

إضافة صوتكم إىل الحملة مبوقع اإلنرتنت 	 

 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/ 

رشاء التيشريتات )الفانالت( والحقائب وامللصقات والدبابيس والبادجات واألساور أو الوشم املؤقت بالعنوان

http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence  

جمع التربعات للجمعية العاملية – تربعاتكم تعني أنه ميكننا أن نصل إىل عدد أكرب من الفتيات والشابات أضف الوصلة 	 

https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails

http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence
https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails
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رسائل وسائل التواصل االجتامعي:

فيام ييل باقة من رسائل وسائل التواصل االجتامعي التي ميكن تطويعها لتتناسب مع املنظامت األعضاء واملجموعات:

االنطالق – 25 نوفمرب / ترشين الثاين	 
സ  16 تويرت – ميكن للجميع يف كل مكان أن يتخذوا إجراءات إلنهاء العنف ضد الفتيات. أعرفوا عن حملة  16 طريقة يف

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-theviolence/ #16Ways in #16Days! ًيوما

സ  16# حيث ميكنكم اتخاذ إجراءات باستخدام 16 طريقة إلنهاء العنف ضدWays تويرت – يجب أال تفوتكم فرصة برنامج

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/ #16Ways الفتيات خالل هذه األيام الستة عرش

الفيس بوك – يستطيع كل شخص يف كل مكان أن يتخذ إجراءات إلنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات. خالل هذه األيام 

الستة عرش من النشاط 16Days# ، وسوف نشارك بستة عرش طريقة 16Ways# حيث ميكنكم اتخاذ إجراءات لوقف 

العنف بأنحاء العامل.

സ  .ما عدد اإلجراءات التي ميكنكم اتخاذها؟ معاً نستطيع وسوف نوقف العنف

സ #StoptheViolence

സ https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/

جمع التربعات	 
സ   تويرت – تُعد مساندتكم أمراً حيوياً ملساعدة املرشدات وفتيات الكشافة عىل إنهاء العنف ضد الفتيات. تربعوا يف

 http://bit.ly/2fdM3zB

സ  تويرت – تربعاتكم تعني أنه ميكننا أن نصل إىل املزيد من الشباب بأنحاء العامل. ساعدوا يف وضع حد للعنف ضد النساء

http://bit.ly/2fdM3zB والفتيات

സ  .الفيس بوك -  تُعد ساندتكم أمراً حيوياً إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات بأنحاء العامل

تربعاتكم تعني أن الفتيات ميكن أن يستفدن من التدريب، والربامج التعليمية، والفعاليات الدولية، وبرامج املنارصة 

وغريها من األنشطة الكثرية. هذه الفرص متنح الفتيات والشابات إمكانية تحقيق طاقاتهن الكامنة عىل أكمل وجه 

كمواطنات عامليات مسئوالت وليتخذن إجراءات إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

http://bit.ly/2fdM3zB  ساندوا حملتنا لوقف العنف اليوم يف

إلضافة صوتكم	   
സ  تويرت – ميكنكم إضافة صوتكم إىل ندائنا العاملي لوقف العنف ضد النساء والفتيات مبوقع اإلنرتنت

സ  against women and girls at stoptheviolencecampaign.com

സ -theviolencecampaign.com  تويرت – اتخذوا إجراًء ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات – أضيفوا صوتكم باملوقع

stop الفيس بوك – نحتاج إىل مساعدتكم يف جعل أصواتنا مسموعة وصاخبة ووقف العنف ضد الفتيات يف جميع أنحاء 

العامل. فقد إنتهى وقت الصمت. أضيفوا صوتكم إىل ندائنا العاملي إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

www.wagggs.org/addyourvoice

http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
www.stoptheviolencecampaign.com/
www.stoptheviolencecampaign.com/
www.stoptheviolencecampaign.com/
https://www.wagggs.org/addyourvoice
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هناك عرشة ماليني من املرشدات وفتيات الكشافة يف 146 بلداً. إنها الحركة العاملية الوحيدة املوجهة خصيصاً لخدمة الفتيات.

وبصفتنا الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، فإننا نحافظ عىل حيوية الحركة ووحدتها ومنوها. 

الالفتات والرسومات البيانية لوسائل التواصل االجتامعي:

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة:

www.wagggs.org/resources قوموا بتحميل كافة الالفتات والرسوم البيانية من موقعنا عىل اإلنرتنت بالعنوان

صورة الغالف عىل الفيس بوك وشعار عىل تويرت

الفتة ترسد 16 إجراء

http://www.wagggs.org/resources
http://www.wagggs.org/resources

