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أوقفوا العنف
الحملة العالمية الوحيدة في العالم لوقف جميع 

أشكال العنف ضد الفتيات والنساء. 

واحدة أو أكثر من كل ثالثة من الفتيات والنساء 
حول العالم يتعرضن لشكل من أشكال العنف طوال 

حياتهن.1 



أوقفوا العنف

أصوات ضد العنف
“أصوات ضد العنف”، الذي 
تم إطالقه في عام 2013، 
متاح في أربع كتيبات –

المرحلة المبكرة )5-7(، الفئة

العمرية األصغر )7-11(، الفئة

المكّون التعليمي في حملة 
»أوقفوا العنف« هو »أصوات ضد 
العنف«، وهو منهج تعليمي غير 
رسمي تم تطويره بالشراكة مع 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، 
وهو مصمم للفتيات في جميع 

أنحاء العالم في الفئة 
العمرية من 5 إلى 25 عاًما. 

العمرية المتوسطة )16-12( 

يبدأ البرنامج بالفئة العمرية األصغر، وهنا تفشل المنظمات األخرى 
ألنها تبدأ مع البالغات، وهذا متأخر جًدا. نحن نربي جيالً جديًدا من 

الفتيات والنساء القويات الالتي يفهمن حقوقهن. 

أحد مدربي “أصوات ضد العنف”. 

التعليم هو المفتاح
المكّون »أصوات ضد العنف« قائم على أساس أن أفضل 

طريقة إليقاف العنف ضد الفتيات والنساء هو منعه من 
الحدوث في المقام األول، وأن التعليم هو المفتاح 

لتحقيق ذلك. يعد المنهج دليالً مرشًدا للفتيات 
والفتيان والشابات والشباب عن المسببات الجذرية 

للعنف وشكل العالقات اإليجابية المحترمة، وهو يوجههم 
إلى شبكة الدعم المناسبة إذا احتاجوا للمساعدة. 

يتضمن المنهج أيًضا قسم بعنوان 
»ارفعي صوتك وتحركي« والذي 

يعد الفتيات للعودة بالمعرفة 
الجديدة المكتسبة ألقرانهن، 

ووضع خطة عمل مجتمعية أو 
بدء حملة للتأثير على صناع 

السياسات. 

يعطي برنامج “أصوات ضد العنف” الفتيات والشابات الكلمات التي 
يحتجنها لتسمية العنف ورفضه. وهو يمرر فكرة قوية للفتيات – فليس 
عليهن قبول العنف القائم على أساس نوعي كقاعدة أو حقيقة خاصة بهن.

بيلين، التي حضرت فعالية التدريب الثالثة “تفعيل” )ACTIVATE( في 
الواليات المتحدة األمريكية. 

ارفعي صوتك وتحركي
يعد رفع الصوت والتحرك من المكونات الرئيسية 
لحملة »أوقفوا العنف«، ومنذ إطالقها في عام 2011، 

تناصر المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم 
من أجل إنهاء العنف ضد الفتيات والنساء في مجتمعاتهن 

ودولهن وفي جميع أنحاء العالم. خالل 16 يوم من األنشطة، 
نجحت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في 

تعبئة اآلالف من الشابات حول العالم كجزء من الحمالت مثل 
.#OurStreetsToo و #GirlsAreUnsafe #OurStreetToo

المناصرة
في عام 2017، أطلق فريق »أوقفوا العنف« الخاص 

بنا سلسلة من البرامج التدريبية الوطنية 
التي امتدت لتشمل أكثر من 350 شابة من 

شيلي، والبرازيل، واألرجنتين، وجنوب إفريقيا، 
وماليزيا، وساحل العاج، وغانا، ونيجيريا. 

والفئة العمرية األكبر )25-27(. 



   

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
2. http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

العنف ضد الفتيات والنساء موجود في كل بلدة وفي 
كل دولة في جميع أنحاء العالم. وقد يحدث هذا 

العنف لنا وألصدقائنا وأفراد عائالتنا وجيراننا وقد 
يؤثر على الفتيات في كل مرحلة من مراحل الحياة. 

 حجم المشكلة

في دراسة شملت عدد من الدول في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

ُوجد أن 40-60% من النساء قد 
تعرضن لتحرش جنسي في الشارع. 

 في غرب إفريقيا وإفريقيا 
الوسطى – حيث زواج األطفال أكثر 
شيوًعا – يتم تزويج 4 أو أكثر 
من كل 10 فتيات وشابات قبل 

أن يبلغن 18 سنة. 

 تشير تقديرات االتحاد 
األوروبي أن من 1 إلى 10 من 
النساء تعرضن لشكل من أشكال 

العنف من خالل اإلنترنت. 

 تعرضت حوالي 15 مليون مراهقة 
)من 15 إلى 19 سنة( حول العالم 
إلى الجنس القسري )الجماع الجنسي 
القسري أو أفعال جنسية أخرى( في 

مرحلة من مراحل حياتهن.2 

وعلى الرغم من انتشار العنف على مستوى العالم، عكس االستثمار 
الضئيل في البحوث والبرامج الوقائية الخاصة به، باإلضافة إلى 

النقص في البيانات الهامة التي تلقي الضوء على الحجم الحقيقي 
لهذه المشكلة، وجود نقص في اإلرادة السياسية التخاذ أي إجراء. 

وقد بادرت حملة »أوقفوا العنف« التي أطلقناها في 
عام 2011 إلى تغيير هذا الواقع. 

ال أظن أن أي مكان في العالم، حتى بلدنا، آمن بنسبة 100%. تحتاج 
الفتيات لدعم بعضهن اآلخر. ينبغي أن ُتَعِلم المرشدات الفتيات في 

بلدي كيف يستطعن مساعدة أنفسهن وغيرهن من المعرضات للعنف. إلى 
كافة نساء هذا الكوكب – ال يحق ألحد إيذائكن – ومًعا، نحن نملك 

القوة والقدرة على إيقاف هذا العنف.
لؤلؤة، 20 عاًما، الكويت. 

نبذة عن الحملة
وبوصفنا أكبر حركة تطوعية في العالم مكرسة 

للفتيات والشابات ولها 10 مليون عضو من 150 
دولة – حيث يعمل الكثير منهم بالفعل إليقاف 

العنف في مجتمعاتهم – فقد أدركنا دورنا الفريد 
في الوصول للفتيات وإلهامهن ليصبحن صوت 

التغيير.

تأتي جميع أنشطة حملة “أوقفوا العنف” تحت خمس 
مكونات مصممة لضمان أن للحملة أثر مباشر على 

حياة الفتيات، باإلضافة إلى تمكينهن من التأثير 
على السياسات، وتغيير السلوك المجتمعي على 

المستوى المحلي والوطني والدولي. 
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حملة التوعية

برنامج التعليم

البحوث والسياسات

ممارسة الضغط

 الحمالت الوطنية
والمجتمعية

بتأسيس الحملة على هذه المكونات المركزية األربعة – التعلم والقيادة ورفع 
الصوت والتطوع – نضمن أن نهجنا القائم على الشراكة الدولية يعكس أسلوب 

المرشدات وفتيات الكشافة األوسع ويساعدنا في تحقيق رؤيتنا الشاملة في الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛ وهي دعم الفتيات والشابات من أجل تطوير 

إمكاناتهن بشكل كامل كقائدات ومواطنات فاعالت في العالم. 
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حملة »أوقفوا العنف« نشطة اآلن في 70 دولة،  أثرنا

وتقوم 35 دولة من هذه الدول بتقديم منهج 
»أصوات ضد العنف« في أربع لغات مختلفة؛ 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية. 

قامت الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة بتقديم التدريب 

المباشر ألكثر من 200 مدربة وطنية، 
والالتي قمن بدورهن بتدريب ما يزيد عن 

7 آالف قائدة في الدول حيث ينتمين. 

أتم 80 ألف من 
الشباب منهج “أصوات 
ضد العنف” حتى اآلن. 

تم عقد 8 جوالت تدريبية وطنية خاصة 
ببرنامج “تفعيل” )ACTIVATE( والذي 
يركز على المرشدات وفتيات الكشافة 

للتحرك وذلك بالتأثير على صناع القرار 
وتعبئة الفتيات في مجتمعاتهن. 

في ماليزيا، قامت جمعية مرشدات ماليزيا بإطالق حملة إلنهاء زواج 
األطفال. وفي نيجيريا، تم إطالق حملة تنادي بتطوير قوانين إلنهاء العنف 
الجنسي ضد األطفال. وفي شيلي، تحركت المرشدات من أجل تطبيق القوانين 

الخاصة بالتحرش في الشوارع. وتستمر المرشدات وفتيات الكشافة في جميع 
أنحاء العالم في اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة العنف الذي تعاني منه 

الفتيات والنساء في مجتمعاتهن وذلك حتى يتوقف العنف.

المساواة بين الجنسين
الهدف ) 5( للتنمية المستدامة:

طموحنا في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هو عالم حيث ال 
تواجه أية فتاة أو شابة العنف أو التفرقة. ُصمم كل عملنا على مستوى 
حملة “أوقفوا العنف” للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية وتمكين العالم 
من الوفاء بالتزامه بالهدف الخامس للتنمية المستدامة؛ وهو تحقيق 

المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات. 

ويتم تعريف الكثير من المرشدات والقائدات بمفهوم المساواة بين الجنسين ألول 
مرة من خالل برنامج “أصوات ضد العنف”، الذي يوضح لهن أن األفكار النمطية 
المتعلقة بالنوع وعدم المساواة هي المسببات الجذرية للعنف، وُيَمِكَنهن من 

تحديد العنف في أسرهن ومجتمعاتهن واتخاذ اإلجراءات لمواجهته. 

 الخروج من المشكلة –
 الدخول في الحل:

الفتيات كمحركات للتغيير: شراكة
في عام 2019، قمنا بإطالق شراكة جديدة مع 
منظمة “أنقذوا األطفال” – الخروج من 
المشكلة، والدخول في الحل: الفتيات 

كمحركات للتغيير – والتي تبني على أساس عملنا 
في “أوقفوا العنف” وتتعامل مع العنف القائم على 

النوع في أوغندا واألردن. بتمويل من الصندوق 
العالمي للرمز البريدي، هذه الشراكة فريدة ألنها 

مدفوعة باألصوات والتجارب المباشرة للفتيات. 

وهي تجمع بين خبرتنا الفريدة في 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة في العمل مع الفتيات، 
وامتداد “أنقذوا األطفال” وتأثيرها 
الدولي لخلق برنامج موسع يركز على 

إنهاء العنف على أساس النوع من 
خالل التعليم وزيادة الوعي والضغط 

والحراك المجتمعي. 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مكرسة للفتيات والشابات في 
 www.wagggs.org العالم ولها 10 مليون عضو في 150 دولة. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.


