ضع شعار الحملة هنا وهو متوفر بخمسين
لغة
http://16dayscwgl.rutgers.edu/20
13-campaign/16-days-logos

ضع شعار منظمت هنا

االسم  ،المكان.
هاتف . XXX-XXXX :
البريد االلكتروني :
موقع المنظمة االلكتروني :
عنوان البيان
مالحظة :يتم كتابة بيان صحفي حول برنامج معين أو حدث أو قضية و هو يجيب على األسئلة" :من ،ماذا ،أين ،متى ،لماذا وكيفف انف
صفحة واحدة ويكتب في جمل واضحة وموجزة
الموقع – التاريخ
من ماذا متى أين لماذا
أذكر ما هي الفعاليات التي ستنفذ  ،اسم المنظمة المستضفيفة لهفذ الفعاليفة  ،ولمفاذا هفي فعاليفة مهمفة .ويجفب ان تحتفو علفى معلومفات
'تشد االنتبا ' مثل اإلحصاءات وأن تكون موجزة ودقيقة.
•للحصول على معلومات عن العنف القائم على النوع االجتماعي والنزعة العسفكرية بمفا ففي ذلف اإلحصفاءات وتحقف مفن المعلومفات
ورقة ( 4مجاالت األولوية) ورقة معلومات (5العنف القائم على نوع الجنس وحقوق اإلنسان ) (من  ،) 3102 take action kitمتاحة
في
: http://16dayscwgl
.rutgers.edu/2013-campaign/2013-take-action-kit.
منظمتكم
توفير معلومات أساسية حول منظمتكم على هذ الفعالية  ،مشيرا التواريخ الهامة واألشخاص والموضوعات ،الخ .صف بإيجفا مؤسسفت
وأية مجموعات أخرى التي تستضيف الفعالية  .اقتبس من قبل شخص هو جزء من المؤسسة الخاصفة بف أو مفن المجتمفع أو أشفخاص قفد
استفادوا من الحملة.
•يمكنفف ان تضففيف معلومففات مففن شففعار حملففة  01يففو لعففا  ،3102متاحففة فففي: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-
campaign/theme-announcement.
لماذا
وضح الهدف من هذ الفعالية  .اذكر األنشطة المخطط لها أو القادمة .أذكر أ شراكات مع منظمات أخرى .مناقشفة أ تطفورات جديفدة
فيما يتعل بالفعالية .اربط هذ الفعالية إذا كان ذل ممكنا بغيرها من القضايا الراهنة ذات الصلة.
•لمزيففففد مففففن المعلومففففات حففففول حملففففة ال  01يومففففا هففففو متففففا فففففي عففففا  3102كيففف العمففففل أخففففذ ،وعبففففر  01أيففففا الموقففففع :
http://16dayscwgl.rutgers.edu/.
-يمكن وضع معلومات االتصال الخاصة بمنظمت

Contact: Lucy V. Vidal
1-848-932-8325
16days@cwgl.rutgers.edu
http://16dayscwgl.rutgers.edu

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, NJ 08901-8555

للنشر الفور
حملة  01يو  :االالف يطالبون بوقف العنف القائم على النوع االجتماعي
 30 New Brunswick, NJ،نوفمبر  -3103اآلف المنظمات في جميع أنحاء العالم يطفالبون بإنهفاء العنفف ففي مجتمعفاتهم
كجزء من أنشطة حملة  01يو لمناهضة العنف الواقع على أساس النوع االجتماعي لعا  . 3103في
 25نوفمبر  3103مركز القيادة العالمية النسائية في جامعة  Rutgersستطل حملة  01يو لمناهضة العنف ضفد المفرأة للفدعوة إلفى وضفع حفد
للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي وتوجي نداء للحكومات للتجاوب وحماية ومنع العنف ضد المرأة.
العديد من األنشطة تم التحضير لها من قبل منظمات مختلفة ،بما في ذل صندوق المرأة األفريقية للتنمية و هيئة األمم المتحفدة للمفرأة ،والمفرأة
من أجل التغيير ,Bueaوالرابطة النسائية الدولية للسال والحرية.
تبدأ حملة ال  01يوما بمناسبة اليو الدولي للقضاء علفى العنفف ضفد المفرأة ( 35تشفرين الثفاني) وتنتهفي ففي اليفو العفالمي لحقفوق اإلنسفان (01
ديسمبر) للتأكيد على أن هذا العنف هو انتهاك لحقوق اإلنسان .شعار الحملة لهذا العفا هفو مفن السفال ففي المنفزل إلفى السفال ففي العفالم ،:دعونفا
نتحدى النزعة العسكرية وننهي العنف ضد المرأة  .مع التركيز على الدور الذ تلعب النزعة العسكرية في تكريس العنف ضد النساء والفتيات.
على خلفية العديد من عمليات إطالق النار الجماعية األخيرة في الواليات المتحدة فإن الحملة تسعى إللقاء الضوء على العالقة بين العنف األسر
واألسلحة الصغيرة .مع ما يقارب  011مليون قطعة من األسلحة الصغيرة في أيد جهات خاصفة اليفو  ،وتبفين البحفوث أن وجفود سفال صفغير
في المنزل يزيد مفن خطفورة التعفر للقتفل بنسفبة  ،٪40بالنسفبة للنسفاء علفى وجف الخصفوص ففان هفذا الخطفر يتضفاعف ثفالث مفرات تقريبفا.
وباإلضافة إلى ذل يوجد دراسة أجري عا  3115من قبل منظمة الصحة العالمية تقدر أن واحدة علفى األقفل مفن كفل ثفالث نسفاء علفى الصفعيد
العالمي يتم ضربها واغتصابها أو غير ذل من اإلساءات أثناء حياتها .ينتج عن العنف القتل أو االعاقة للنساء اللواتي تتراو أعمفارهن بفين 05
و  44عا كالسرطان ،وتؤثر سلبا على صحة المرأة بطريقة تفوق حوادث السير والمالريا مجتمعة.
"إن انتشار األسلحة الصغيرة والعنف الذ يعز النزعة العسكرية في مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم يشفجعنا علفى التفكيفر بشفكل جفد حفول
النزعة العسكرية في حياتنا اليومية ،واإلجراءات التي تقو بها الحكومات باسفم األمفن ،وكيفف يمكننفا ان نصفل الفى عفالم يسفود السفال " ،كمفا
يقول الدكتور  Dr. Radhika Balakrishnanالمدير التنفيذ ل ،CWGLالمنس العالمي لحملة ال  01يوما.
ومن المقرر تنفيذ العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على اآلثار المترتبة على تجارة األسلحة العالميفة والنزعفة العسفكرية
على المجتمعات في جميع أنحاء العالم والدعوة إلى وضع حد للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي  ،بما في ذل :
 Botswana, Lesotho Namibiaالرجففال والنسففاء معففا سففوف ينخرطففون بففالحوار مففع المجففالس الحكوميففة لمراقبففة خطففط العمففل الوطنيففة
وجهود الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
•في جامعة تبليسي في والية (جورجيا) ،جامعة فيرونا (إيطاليا) ،ومدرسة لندن للصحة والطب االستوائي (المملكفة المتحفدة) ،سفيعقد مفؤتمرات
حول الحرب والسال  ،وأسس الحياة الجنسية والعنف ضد المرأة على التوالي.
•في  ، Port-au-Prince, Haitiمففن المقففرر عقففد حلقففة دراسففية تدريبيففة ألكثففر مففن 0111امففرأة و مهرجانففات ثقافيففة و جففداريات وبففرامج
طالبية على العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية
 blogsحول العنف القفائم علفى أسفاس النفوع االجتمفاعي والنزعفة العسفكرية مفن قبفل مركفز القيفادة
انشاء سلسلة من الصفحات على االنترن
العالمية النسائية ،جامعةRutgers .
ان حملة ال  01يوما في عامها  33هي شاهد على التزا ونضال النساء والرجفال ففي جميفع أنحفاء العفالم إللقفاء الضفوء علفى العنفف القفائم علفى
أساس النوع االجتماعي في جميع أشكال والطلب من كل المجتمعات والحكومات لوضع حد لهذا االنتهاك  .منذ عا  0990حشدت حملفة  01يفو
السنوية أكثر من  4011منظمة في  003دولفة لرففع مسفتوى الفوعي إ اء انتشفار أشفكال متعفددة مفن العنفف التفي تواجهف المفرأة .مفن أنغفوال إلفى
اليابان أصبح حملة ال  01يوما تشكل أساسا قويا لتثقيف الجمهور والحكومات حول العنف ضد المرأة وحقوق اإلنسان.
حملة  01يو لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة دولية من مركز القيادة العالمية النسائية في جامعفة  Rutgersلمزيفد مفن المعلومفات يرجفى
يارةhttp://16dayscwgl.rutgers.edu/.
-يمكن وضع معلومات االتصال بمنظمت هنا

16 Days of Activism
against Gender Violence
November 25 – December 10

FEIM AND PROYECTARTEتفتتح اللوحة الجدارية
الرسم التوعو لمكافحة العنف ضد المرأة
هفذا الصفبا the Fundación para Estudio e Investigación de la
Mujer – FEIM ProyectArte
افتتح جدارية بمناسبة اليو الفدولي للقضفاء علفى العنفف ضفد المفرأة .تقفع الجداريفة ففي
الممر بين  Soler and Avenida Juan B. Justoبجفوار  ، Palermoوأنهفا
تتضمن "المصلحة الثقافية واالجتماعية" من قبل المجلس التشفريعي للمدينفة Buenos
Aires
تم تصميم ورسم الجداريفة مفن قبفل الفنفانين الشفباب التفي تفم تفدريبهم مفن قبفل ، ProyectArteبالتنسفي La Paternal
 ،Espacio Proyecto – LPEPبعفد االسفتماع إلفى األفكفار والمشفاعر التفي انبثقف مفن ورش العمفل حفول العنفف ضفد
المرأة التي تم استضافتها من قبل فيم .و يسعى هذا العمل الجماعي لتوعية المفواطنين بانف مفن حف المفرأة أن تعفي حيفاة خاليفة
من العنف وتعزيز دور الفن كوسيلة للتغيير االجتماعي وسيلة اتصال .
"العنفف ضفد المفرأة يشفكل انتهاكفا جسفيما لحقفوق المفرأة" ،وذكفر  ، Mabel Biancoرئفيس  FEIMأثنفاء االفتتفا نفادى
بالرسالة التي قدمتها المديرة التنفيذية لألمم المتحدة للنساء لهذ المناسبة" :هناك وعي أكبر في كل مرة أن العنفف ضفد النسفاء ال
يمكن تجنب وبنفس الوق هو غير مقبول "Michelle Bachelet..
"ومفن المؤكفد أن لفدينا تقففدما ،لكننفا ال تفزال تفتقففر إلفى قفرارات سياسففية .نحفن بحاجفة الففى مزيفد مفن الففدعم للتوجيف والعمفل مففع
النساء ،باالضافة الى تمكينهم اقتصاديا لترك المعتدين عليهن " ،أكد BICANO
 David Smithمدير مركز المعلومات التابع لألمم المتحدة ) (ICUNفي األرجنتين وأوروغوا  ،وج رسالة رسمية من
األمين العا لألمم المتحدة بمناسفبة اليفو الفدولي للقضفاء علفى العنفف ضفد المفرأة .وأكفد  smithهفذ هفي الطريقفة لمواجهفة
المشكلة .العنف ضد المرأة موجود ففي جميفع أنحفاء العفالم مفن الكونغفو إلفى شفيكاغو إلفى قرطبفة .ففي جميفع هفذ األمفاكن العفدو
الرئيسففي هففو دائمففا الصففم  ،ولهففذا السففبب فان ف شففيء عظففيم ان تعبففر الجداريففة بهففذا الوضففو بعبففارة " ال للعنففف ضففد النسففاء
والفتيات".
 ، Ana Slavinالمفديرة التنفيفذ لشفركة  ، ProyectArteكانف سفعيدة بمجموعفة الفنفانين الشفباب الفذين عملفوا بشفكل
مكثف على الجدارية و"كان معبرة في تحقي الرسالة التفي اقترحتهفا  FEIMلهفذا اليفو ...هفذا العمفل يتطلفب  ،مفن وجهفة
نظر السال والمحبة ان العنف يجب أن ينتهي " ،وقال  Slavinوأشار الى أن هذا النشاط يتماشى مع مهمة ProyectArte
التي تؤكد على أن يكون للفنانين التزا اجتماعي فيما يحدث في مجتمعاتهم المحلية" .
"شكرا لكم على هذ الفرصة التي أعطي لنا للمشاركة مع الشباب و القدرة على تقديم شفيء ملمفوس عفن طريف الففن والرسفم.
شكرا لكم على اعطائنا الحرية لالبتكفار والمعلومفات التفي تلقيناهفا حفول العنفف ضفد المفراة مفن "  FEIMوقفال Martina

 Nosettoالذ تحدث بصفت ممثال عن مجموعة الفنانين "جاء بينما كنا نرسفم اللوحفة الجداريفة-واصفل الشفابة – كثيفر مفن
الناس و قاموا بتهنئتنا فأدركنا أن ما كنا نفعل كان يولد تعاطف الناس وأن هذ الطريقة ففي نقفل الرسفالة كانف فعالفة جفدا ،ألن
الرسالة كان واضحة جدا".
Franc Paredes and María José Algueroهفم فنفانين مفن Espacio Proyectoالفذين شفاركوا التنسفي
الفني والتطوير االبداعي الخاص بالجدارية ،ركزوا " اعتبار الفن وسيلة أكثر من مجرد خرفة أو شفيء مفاد يفتم بيعف  .هفذا
النمفوذ مفن التفدخل الفذ تفم اقتراحف مفن قبفل  ProyectArteو  FEIMيجعفل الففن يعطفي المجتمفع طريقفة للتعبيفر عفن
نفس ".
تل اللوحات التي كان موجودة في االفتتا شمل كل الفنانين الذين شفاركوا ففي اللوحفة الجداريفةthe Buenos Aires ،
 ،Legislator María Elena Naddeo; Isolina Peña and Carlos Cantinمفن برنفامج Pasión por
 ،Buenos Airesوسكان الحي من Palermoالذين لديهم اهتما في الموضوع .باإلضفافة إلفى ذلف  ،تلقف الجداريفة تأييفد
مفن the Foro Eurolat de las Mujeres, el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos and el Parlamento del Mercosur.
تفم دعفم المشفروع مفن قبفل programs Fortalecimiento de la Sociedad Civil and Pasión por
Buenos Aires of Buenos Aires city government and the Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanos y del Caribe – RSMLC.
تم تنظيم هذ األنشطة من قبل حملة  01يو لمناهضة العنف ضد المرأة ،التي تبدأ ففي  35نفوفمبر وتنتهفي ففي  01ديسفمبر ففي
ذكرى االعالن العالمي لحقوق اإلنسان من أجل التأكيد على أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان.

لمزيد من المعلومات
FEIM : + 54 11 4372.2763 | feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar
ProyectArte. +54 11 4899.0444 | info@proyectarte.org | www.proyectarte.org
gisela@feim.org.ar ، de prensa: + 54 9 11 15.4421.4264

