
اليوم العاملي للمرأة 2021
حزمة االتصاالت

إحياًء لليوم العاملي للمرأة، سنحتفل بالنساء والفتيات الاليت يشكلن حركتنا، وكيف يخرتن تحّدي األشياء غري العادلة واملجحفة يف العامل من 

حولنا، ألن التغيري يأيت من التحّدي. شكًرا لك عىل املشاركة، واختيارك للتحّدي معنا.



يُعترب اليوم العاملي للمرأة لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا كحركة عاملية للفتيات والشابات؛ إنه مينحنا فرصة إلظهار 
التزامنا باملساواة بني الجنسني، وإظهار الطرق التي نتحدث بها علًنا عن حقوق الفتيات والنساء.

املوضوع الرسمي لليوم العاملي للمرأة لعام 2021 هو اختاري التحّدي #ChooseToChallenge. يتعلق األمر 
مبعرفة حقوقك وتحدي أولئك الذين ينتهكونها. قد يكون هذا تحّديًّا للتحيز الجنساين، أو التمييز، أو تحّدي القوالب 

النمطية أو حتى التقاعس فيام يختص بتغري املناخ أو اإلساءة عرب اإلنرتنت. يتعلق األمر بتحّدي الهياكل واملواقف 
التي متنع الفتيات والنساء من الحصول عىل التقدير املناسب؛ حتى يتمكّن من تحقيق إمكاناتهن كمواطنات 

متساويات مع غريهن من مواطني العامل.

                                               #ChooseToChallenge 
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#ChooseToChallenge

رسائل وسائل التواصل االجتامعي املقرتحة 

يجب أال تكون الرسائل مجرد نص بسيط عادي. يجب أن تكون مصحوبة بصور ورسومات وصور متحركة GIF ومقاطع فيديو تجذب انتباه الناس. ال 

تقرري املحتوى الخاص بك بناًء عىل ما تريدين قوله، فكري فيام تريد املرشدات وفتيات الكشافة التفاعل معه. وإذا كنت ال تعرفني - فاسأليهن!

ضعي عالمة تذكري يف التقوميات الخاصة بك. اليوم العاملي للمرأة IWD2021# عىل بعد أقل من أسبوعني.

ال تفّويت فرصتك لالحتفال به. كل جهودنا ستمثل إضافة!

اقرعي الطبول من فضلك - نحن متحمسات للكشف عن املوضوع الرسمي لليوم العاملي للمرأة هذا العام IWD2021# وهو ………. اختاري 

!ChooseToChallenge# التحّدي

اختيار التحّدي يدور حول معرفة حقوقك وشعورك بالثقة الكافية للوقوف ضد التمييز اليومي الذي تواجهينه وأن تقويل كفى. نعلم أنكن جميًعا 

تفعلن ذلك طوال الوقت، لذلك دعونا نستغل اليوم العاملي للمرأة #IWD لنظهر للعامل مدى شجاعتنا وقوتنا جميًعا.

هناك أيًضا العديد من املسابقات الرسمية لليوم العاملي للمرأة التي ميكنك املشاركة فيها للتعبري عن رسائلك الخاصة بشأن موضوع اختاري التحّدي، 

لذا ضعي قبعة التفكري الخاصة بك. نتطلع إىل رؤيتها واالستامع إليها كلها!

الرئيسية الرسائل 

تدعم املرشدات وفتيات الكشافة اليوم العاملي للمرأة.

نحن نختار تحّدي القوالب النمطية التي تقول أن النساء والفتيات لسن قائدات جيدات.

نحن نختار تحّدي التحيز الجنساين والتمييز وعدم املساواة.

نحن نختار تحّدى القرارات التي تتخذ بشأن الفتيات بدون فتيات.

هل ستختارين التحّدي معنا؟

بالنسبة إىل ]املرشدات/فتيات الكشافة[، ال يوجد تحدٍّ كبرٌي للغاية، وال تأثرٌي ضئيٌل للغاية. اختاري التحّدي معنا.

من تغري املناخ إىل التلوث البالستييك، ومن الفقـر املــؤثر عىل التعامل مع فرتة الطمث إىل سوء التغذية، يواجه عاملنا تحّديات ضخمة.

بصفتنا أكرب حركة يف العامل للفتيات والشابات، نحن مصمامت عىل تحويل التحّدي إىل تغيري.

يف هذا اليوم العاملي للمرأة، انضمي لنا ونحن نحتفل مبا تختار مرشداتنا وفتياتنا الكشافة تحّديه. ألنه من التحّدي يأيت التغيري.



الفتات توقيع الربيد اإللكرتوين

تكبري الخلفيات

أصول وسائل التواصل االجتامعي

 رسائل وسائل التواصل االجتامعي املقرتحة

هل تعلمني أن اليوم العاملي للمرأة IWD2021# قد اقرتب جًدا؟

انضمي إلينا يف مشاركة ما ستختارين تحّديه #choosetochallenge لالحتفال باليوم العاملي للمرأة. قد يكون أمرًا يبعث عىل التحدي أن 
تقومي بأعامل منزلية أكرث من تلك التي يقوم بها إخوتك، أو أن تختاري تحّدي التحرش الجنيس الذي تتعرضني له يف الشوارع.

مبجرد أن تعريف ما ستختارين تحّديه، فكري يف الطريقة التي ستتحّدينه بها وشاريك خططك مع أصدقائك وشبكات تواصلك عىل وسائل 
التواصل االجتامعي.

إن اليوم العاملي للمرأة IWD2021# هو لحظة مهمة بالنسبة لنا لنجتمع سويًا  كحركة عاملية للفتيات والشابات، وإظهار التزامنا 
باملساواة ما بني الجنسني.

هذا العام، لدينا بعض الفرص املثرية للجميع للمشاركة.
كوين مبدعة! عربي عام ستختارين تحّديه لالحتفال باليوم العاملي للمرأة، وقومي بذلك بشكل إبداعي من خالل فن الشارع 	 

أو التصوير الفوتوغرايف أو الراب أو فن الطباعة أو حتى خبز الكيك. ميكنك مشاركة ذلك عىل وسائل التواصل االجتامعي، عىل 
IWD2021#، و#ChooseToChallenge، أو شاريك يف مسابقات اليوم العاملي للمرأة الرسمية!

قابيل املرشدات وفتيات الكشافة األخريات من جميع أنحاء العامل يف مناسبة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لالحتفال 	 
باليوم العاملي للمرأة يف 7 مارس. اطرحي أسئلتك الخاصة، حيث ستتحّدى الشابات من جميع أنحاء حركتنا ُصّناع القرار لالستامع 

إليهن.

هل ستنضمني إلينا وتختاري التحّدي #choosetochallenge؟!

ابحث عن جميع أصول االتصاالت

https://www.wagggs.org/ar/resources/iwd-2021-communications-resources/
https://www.wagggs.org/ar/resources/iwd-2021-communications-resources/
https://www.wagggs.org/ar/resources/iwd-2021-communications-resources/


الهاشتاجات والحسابات

يرجى استخدام الهاشتاجني الرسميني لليوم العاملي للمرأة: IWD2021# و#ChooseToChallenge يف رسائلك. يرجى أيًضا وضع إشارة )تاج( 

لحساب الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، واليوم العاملي للمرأة. سيساعدك ذلك عىل إيصال رسائلك إىل املزيد من األشخاص. 

      @wagggsworld   I    @Internationalwomensday       
      @wagggsworld   I    @Internationalwomensday_global

      @wagggsworld   I    @womensday

كيف تخططني لحملة اتصاالت عرب اإلنرتنت لالحتفال باليوم العاملي للمرأة
قبل أسبوعني من املناسبة

نويص بأن تبدأي تواصلك بشأن اليوم العاملي للمرأة بعد يوم الذكرى العاملي مبارشة ؛ لتقديم املوضوع، وحشد الناس، واالستعداد التخاذ إجراءات خالل 

كل األيام املؤدية إىل اليوم العاملي للمرأة، ويف اليوم نفسه . ارشحي نفسك بوضوح وببساطة، واستخدمي مرئيات قوية تجعل الفتيات تهتم مبا تريدين 

قوله.

شاريك دعواتك الرئيسية التخاذ إجراء كل من ميكنهن املشاركة فيه.

قبل أسبوع من املناسبة

ابدأي املحادثات التي ميكن أن تساعد أعضائك يف التفكري يف أهمية يوم املرأة العاملي، وما يعنيه بالنسبة لهن وللفتيات والنساء األخريات يف جميع أنحاء 

العامل.

استمري يف مشاركة دعواتك الرئيسية التخاذ إجراء.

3 أيام قبل املناسبة

تأكدي من أن كافة العضوات عىل دراية بأن اليوم العاملي للمرأة يقع يف 8 مارس، وتأكدي من معرفتهن بكيفية احتفالهن به هذا العام . تذكري أن 

تُْشيك وتُرفّهي بجانب اإلعالم عن املناسبة . تجنبي البث بشكل مبالغ فيه.

يف يوم املناسبة:

تأكدي من تسجيل األحداث الرئيسية التي تحدث؛ إلثارة الضجيج واإلثارة، التقطي الصور ومقاطع الفيديو، وأطلقي املحتوى الذي “حفظته” لهذا 

اليوم، و هو عادًة املحتوى الرئييس الذي قمت بإعداده مثل مقطع فيديو عىل سبيل املثال.

اليوم التايل للمناسبة:

اشكري من شارك، وشاريك أبرز األنشطة والصور التي تم إرسالها إليك أو التي متت اإلشارة إليك فيها عىل وسائل التواصل االجتامعي.



كيف تنفذين حملة اتصاالت دون اتصال باإلنرتنت

ليس من الرضوري أن يكون النشاط عرب اإلنرتنت. فيام ييل بعض املقرتحات ألنشطة االتصاالت التي ميكنك القيام بها لالحتفال باليوم العاملي للمرأة، والتي ال تحتاج 

إىل اتصال باإلنرتنت.

شاريك املعلومات مع الصحف املحلية أو منافذ األخبار املجتمعية

إذا كنت تخططني ألنشطة أو مبادرات تعتقدين أنها ستهم مجتمعك املحيل، فاتصيل بصحيفتك املحلية إلخبارهم بذلك.

ميكنك إعداد بيان صحفي إلرساله إليهم يقدم معلومات حول ما تخططني له وملاذا، أو العثور عىل رقم اتصال واالتصال بهم. إذا أرسلت بيانًا صحفيًّا، فتأكدي من 

إرساله إىل املنفذ اإلخباري مسبًقا قبل يوم االحتفال، وتأكدي من أن لديهم الوقت للتحدث معك إذا كانت لديهم أي أسئلة، ووضع ذلك يف جدولهم الزمني. ميكنك 

االطالع عىل منوذج لبيان صحفي من هنا.

مشاركة املعلومات مع محطات الراديو

سيكون هناك العديد من املحطات اإلذاعية املحلية التي من املحتمل أن تكون مهتمة باالستامع منا عن اليوم العاملي للمرأة. تذكري، نحن أكرب حركة يف العامل 

للفتيات والنساء، وهذا يعني يشء ما!

ميكنك االتصال مبحطتك اإلذاعية املحلية للتحدث مع الصحفيني ومشاركة املعلومات التي أعددتها معهم. قد تكون معلومات حول نشاط أو مبادرة أو قد تكون قصة 

مرشدة أو فتاة كشافة أو قائدة شابة متميزة. قد يرغبون بعد ذلك يف التسجيل املُسبق ملقابلة معك، أو يف أن تتحدثني أنت أو فتياتك املرشدات عىل الهواء مبارشة.

استخدام لوحات اإلعالنات املجتمعية

ضعي ملصقات )بوسرتات( عىل لوحات إعالنات املجتمع املحيل يف املتاجر املحلية أو املؤسسات الدينية. إن ذلك أمٌر رائع من أجل تواجدنا عىل الساحة كحركة.

------------------------------------------------------------

  
     

  
ملزيد من املعلومات حول زيارة اليوم العاملي للمرأة:

www.internationalwomensday.com
     

https://www.wagggs.org/ar/resources/iwd-2021-communications-resources/
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