ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਲੋ ਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਦਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਲੋ ਬਲ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਬਿਣਆ ਕਦਰ (ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ ) ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਲਈ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨੂ ੰ ਮਦਦ

ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ

ਲੋ ਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਲੰਗ-ਭੇਦ ਿਵਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣ| ਅਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ, ਿਲੰਗ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ, ਨੂ ੰ ਖਤਮ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂ ੰ ਸਭ

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਲੋ ਬਲ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਮਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧ ਤੇ, ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂ ੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ|
ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ 2010-2011 ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਕੰਪੋਨਟ/ਡੌਕਮੈਨ/ ਡੌਕ-ਡਾਊਨਲੋ ਡ/365-ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ -ਐਨੂ ਅਲ-ਿਰਪੋਰਟ2010-11
ਿਲੰਗ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ ਖਤਮ

ਕਰਨ

ਿਵਚ ਸਮਰਥਨ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਜੈਕਟ : ''ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ
ਤਾਂ ਅ ਸ ਇਸਨੂ ੰ ਿਮਲਟਰੀ, ਪੁਿਲਸ,

ਦੇਣਾ:
ਹਨ

? ਆਮ ਤੌਰ

ਤੇ, ਜਦ ਅਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਬਦ

ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ,

ਪਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ''ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ" ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਲਦੇ ਹਾਂ| ਇਸ

ਪਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਿਸਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਿਕ ਿਸਵਲ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਨੂ ੰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਯੋਗ ਿਵਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਕੀ ਤੁ ਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?
・ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਜੈਕਟ ਵੈ ਬਪੇਜ: ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ. ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਪੋਗਰਾਮਏਰੀਆਜ਼/ਜਡਰ-ਬੇਸਡ ਵਾਇਲਸ/ਿਸਿਕਉਰਟੀ-ਪਾਜੈਕਟ
・ ਟਿਵੱਟਰ : % ਮਾਈ ਿਸਿਕਊਰਟੀ
16-ਿਦਵਸੀ ਿਲੰਗ-ਭੇਦ ਿਹੰਸਾ ਿਵਰੁਧ
ੱ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ :
16-ਿਦਵਸੀ ਿਲੰਗ-ਭੇਦ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਇਕ ਗਲੋ ਬਲ ਸਮਰਥਕ

ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਇਹ ਕਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ, ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂ ੰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਮੁਿਹੰਮ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨੂ ੰ ਇਕਜੁਟ
ੱ ਕਰਨ

ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ

ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਲੰਗ-ਭੇਦ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ ਨੂ ੰ ਖਤਮ

ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਨ

ਕਰਨ

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ

| ਸਾਲ-1991 ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4100 ਤ ਵਧੇਰੇ

ਸੰਗਠਨ, ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਕੀ ਤੁ ਸ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?
・ 16-ਿਦਵਸੀ ਿਲਸਟਸਰਵ ਜਾਇਨ ਕਰੋ : ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ: //ਈ ਮੇਲ. ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਮੇਲਮੈਨ//ਿਲਸਟਇਨਫੋ/16 ਡੇਜ਼ ਿਡਸਕਸ਼ਨ
・ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ : ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ :// ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ. ਫੇਸਬੁੱਕ. ਕਾਮ/16 ਡੇਜ਼ ਕੰਪੇਨ
・ ਟਿਵੱਟਰ : % 16 ਡੇਜ਼ ਅਤੇ " ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ - ਰੁਟਗਰਜ਼
・ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੇਨ ਕੈਲੰਡਰ
ਸਟਰ ਫਾਰ ਵੁ ਮੈ ਨਜ਼ ਗਲੋ ਬਲ-ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ
ਰੁਟਗਰਜ਼, ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
-ਆਫ ਿਨਊ ਜਰਸੀ
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ ://16 ਡੇਜ਼ ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਕੰਪਨ
ੇ -ਕੈਲੰਡਰ

・ ਈ ਮੇਲ : 16 ਡੇਜ਼ " ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼ . ਐਜੁ
・ ਵੈ ਬ : ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://16 ਡੇਜ਼ ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ
・ ਫਿਲਕਰ: ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ:// ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ. ਫਿਲਕਰ. ਕਾਮ/ਫੋਟੋਜ਼/16 ਡੇਜ਼ ਕੰਪੇਨ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੱਰੀਏ ਤ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ :
ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ , ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ

ਨੂ ੰ ਆਰਿਥਕ ਤੇ

ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਭੰਡਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਗਿਹਸਥੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂ ੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ |
ਕੀ ਤੁ ਸ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ?
ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ ਦੇ ਈ ਐਸ ਆਰ ਪੇਜ
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਪੋਗਰਾਮ-ਏਰੀਆਜ਼/ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ
ਹੱਿਫੰਗਟਨ ਪੋਸਟ - ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੱਰੀਏ ਤ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂ ੰ ਆਕੂ ਪਾਈ ਕਰੋ (2011)
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ ਡਬਿਲਊ. ਹੱਿਫੰਗਟਨਪੋਸਟ. ਕਾਮ/ਰਾਿਧਕਾ-ਬਾਲਿ ਸ਼ਨਨ/ਆਕੂ ਪਾਈ-ਵਾਲ-ਸਟਰੀਟ-ਿਹਊਮਨ, ਰਾਈਟਸ ਬੀ
1071586. ਐਚ ਟੀ ਐਮ ਐਲ
ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਿਮਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁ ੱਖੀ-ਆਿਧਕਾਰ (2011) :
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼ ਐਜੁ/ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼/ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼/ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ/382-ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਿਮਕਸਡ-ਦੀ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ-ਟੂ -ਵਾਟਰ- ਡ-ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਮੇਲ ਜੋਲ : 21 ਵ ਸਦੀ ਿਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ੱਰੀਏ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣਾ| ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ

ਲਈ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਸੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

2012, ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਿਮਕਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ :
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੱਰੀਆ (2011)
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ/ਨੈ ਕਸਸ
ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਉਪਲੱਬਧ ਸੋਤ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ (2011)
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ/380-ਮੈਕਿਸਮਮ-ਅਵੇਲੇਬਲ-ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼-ਏ -ਿਹਊਮਨਰਾਈਟਸ-ਐਨਾਿਲਿਟਕਲ-ਿਰਪੋਰਟਭੋਜਨ, ਿਲਗ-ਭੇਦ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਿਧਕਾਰ (2011)
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼/ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼/ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ/379-ਦੀ-ਰਾਈਟ-ਟੂ - ਫੂ ਡਜਡਰ-ਇਕੁ ਐਿਲਟੀ- ਡ-ਇਕਨਾਿਮਕ-ਪਾਿਲਸੀ
ਬੌਡੀ, ਇਕਾਨਾਮੀ, ਮੂਵਮਟ : ਬੀਿਜੰਗ ਿਵਖੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ

ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਹਰ + 15 ਿਰਿਵਊ (2010)

ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ . ਰੁਟਗਰਜ਼. ਐਜੁ/ਕੋਿਲਸ਼ਨ-ਿਬਲਿਡੰਗ/299-ਬੋਡੀ-ਇਕਾਨਮੀ-ਮੂਵਮਟ-ਦੀ ਗਲੋ ਬਲ-ਵੁ ਮੈ ਨਜ਼-ਮੂਵਮਟਐਟ -ਦੀ ਬੀਿਜੰਗ 15-ਿਰਿਵਊ-2010
ਆਰਿਥਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਰਸਪਾਂਸ (2009)
ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ://ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ .ਰੁਟਗਰਜ਼ ਐਜੁ/ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼/ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼/ ਇਕਨਾਿਮਕ-ਏ -ਸੋਸ਼ਲ-ਰਾਈਟਸ/389-ਏ -ਿਹਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ-ਿਰਸਪਾਂਸ-ਟੂ -ਦੀ-ਇਕਨਾਿਮਕ-ਕਰਾਈਿਸਸ-ਇਨ -ਦੀ-ਯੂ ਐਸ :
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮ, ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ : ਆਰਿਥਕ ਸੰਕਟ ਸਮ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ (2010)
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