16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE
16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE

16
http://16dayscwgl.rutgers.edu

25 November – 10 December

نبذة عن حملة  16يوم
خالل السنوات األربع والعشرين الماضية ،حملة  16يوم من مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي العالمية كانت مكرسة للدعاية والتوعية
والتنسيق في األعمال الداعمة إلنهاء العنف القائم على النوع على المستويات المحلية والدولية .وقد نشأت الحملة من قلب أول معهد للقيادة
العالمية للنساء رعاه مركز القيادة العالمية للنساء في  1991بجامعة روتچرز .وقد تم اختيار التواريخ للتوكيد على العالقة بين إنهاء العنف القائم
على النوع ومبادئ حقوق اإلنسان وإبراز أن العنف القائم على النوع هو انتهاك لحقوق اإلنسان العالمية ،فالـ 25من نوفمبر هو اليوم العالمي
للقضاء على العنف ضد النساء والـ 10من ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق
انشر حزمة "افعل شيئا"
اإلنسان.
فترة الـ 16يوم هذه تلقي الضوء أيضا على تواريخ أخرى مهمة منها الـ 29من
نوفمبر وهو اليوم العالمي للمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان للنساء،
أتاح القيادة العالمية للنساء وفر مواد حزمة "افعل شيئا" لعام
 2015على االنترنت ومن خالل نسخ مطبوعة .شاركوها مع
واألول من ديسمبر وهو اليوم العالمي لإليدز ،والسادس من ديسمبر وهو
النشطاء االخرين المهتمين بالمشاركة في حملة  16يوم.
ذكرى مذبحة منتولاير .يحتفي بحملة  16يوم أفراد ومجموعات من حول العالم
ويستخدمون اإلطار الحقوقي في الدعوة إلنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء
لتحميل  http://16days.cwgl.rutgers.eduزوروا موقعنا
ة.
عن طريق رفع الوعي على المستويات المحلية والوطنية واالقليمية والدولي
المواد
ما موضوع هذا العام؟
عام  2015هو العام الرابع والعشرون لحملة  16يوم من مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي التي بدأت في  1991وينسقها مركز القيادة
العالمية للنساء .اشترك في الحملة أكثر من  5478منظمة وصناع سياسات وحكومات ووكاالت تابعة لألمم المتحدة وعدد ال يحصى من األفراد
من أكثر من  180دولة حول العالم .ومعا قمنا بإلقاء الضوء وزيادة االهتمام بقضايا العنصرية وثقافات العنف والعداء للمثليين ودعونا لتطبيق
التزامات حقوق اإلنسان بما في ذلك الحق في الصحة والحقوق االنجابية وإنهاء العسكرة والعنف القائم على النوع وغيرها من األمور .ويعود
الفضل في قوة واستمرار الحملة لمدة طويلة آلالف المشاركين مثلكم.
"من السالم في المنزل للسالم في العالم :جعل التعليم آمنا للجميع"
هذا العام ،ستركز حملة  16يوم بالتحديد على العالقة بين العسكرة والحق في التعليم في مواقف النزاعات المسلحة والسالم النسبي والعديد من
السياقات التعليمية ،مع االستمرار في الربط بين هذا والعسكرة كنظام أبوي شامل قائم على التمييز والتفاوت وفقا لعالقتنا بالقوة والنفوذ.
التعليم سلعة عامة وحق أساسي من حقوق اإلنسان معترف به في المادة  26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948ومذكور في العديد
من االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان .ورغم ذلك ،يتعرض الحق في التعليم لتحوالت واضطرابات سياسية واقتصادية
واجتماعية ،حيث تحرم جماعات بعينها من هذا الحق األساسي أكثر من غيرها مثل النساء والفتيات وأصحاب اإلعاقات والمثليين ومزدوجي
الميول الجنسية والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير النمطيين بوجه عام والمهاجرين والشعوب األصلية.
انضموا لحملة  16يوم
نشجع المجموعات المختلفة على:
تركيز خططهم من أجل حملة  16يوم لعام  2015على األنشطة التي تتناول التحديات الكثيرة التي تواجه النساء في الحرم الجامعي في الواليات
المتحدة و/أو حول العالم.
االختيار بحرية لكيفية االنخراط في العمل على هذه القضايا بالطرق المناسبة لسياقهم .فالمشاركون يعرفون أفضل من غيرهم فيم ينخرطون ومع
من ينخرطون من أجل تحدي األبنية التي تؤدي الستمار العنف القائم على النوع وتغييرها بشكل ايجابي.
استخدموا هاشتاج  #16daysعلى تويتر.
موضوعات الحملة في األعوام السابقة
حتى اليوم ،أكثر من  5478منظمة في أكثر من  180دولة في كل مناطق العالم شاركوا في حملة  16يوم .وعلى مدار السنوات ،عمل مركز
القيادة العالمية للنساء بالتشاور مع المدافعين عن حقوق النساء حول العالم على موضوعات وقضايا متنوعة ذات أولوية.
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

وتضمنت هذه الموضوعات ما يلي:
 :1992/1991العنف ضد النساء انتهاك لحقوق اإلنسان
 :1993الديمقراطية بدون حقوق اإلنسان للنساء ...ليست ديمقراطية
 :1994الوعي والمحاسبة والفعل :العنف ضد النساء انتهاك لحقوق اإلنسان
 :1995فيينا والقاهرة وكوبنهاجن وبيكين :جلب حقوق اإلنسان للنساء إلى بالدنا
 :1996جلب حقوق اإلنسان للنساء إلى بالدنا :تحقيق رؤانا في الواقع
 :1997المطالبة بحقوق اإلنسان للنساء في بالدنا والعالم
 :1998بناء ثقافة احترام حقوق اإلنسان
 :1999تحقيق وعد الحرية من العنف
 :2000االحتفال بالعام العاشر للحملة
 :2001العنصرية والتمييز على أساس الجنس :ال عنف بعد اآلن
 :2002خلق ثقافة تقول ال للعنف ضد النساء
 :2003العنف ضد النساء انتهاك لحقوق اإلنسان :الحفاظ على الزخم بعد عشرة سنوات من فيينا ()2003-1993
 :2005/2004من أجل صحة النساء ،من أجل صحة العالم :ال عنف بعد اآلن
 :2006االحتفال بالعام الـ 16لحملة  16يوم :تعزيز حقوق اإلنسان ↔ إنهاء العنف ضد النساء
 :2007المطالبة بالتنفيذ وتحدي المعوقات :إنهاء العنف ضد النساء
 :2008حقوق اإلنسان للنساء ↔ حقوق اإلنسان للجميع :االحتفال بـ 60عام على االعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 :2009االلتزام – الفعل – المطالبة :يمكننا إنهاء العنف ضد النساء
 :2010أبنية العنف :تحديد التقاطعات بين العسكرة والعنف ضد النساء
 :2014-2011من السالم في المنزل للسالم في العالم :لنتحدى العسكرة وننهي العنف ضد النساء
 :2015من السالم في المنزل للسالم في العالم :جعل التعليم آمنا للجميع
أين أجد المزيد من المعلومات حول الفاعليات المخطط لها هذا العام حول العالم؟
 ،http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar/eventsولو كنتم تخططون لفاعليات في الحرم الجامعي رجاء تقديم اسم
منظمتكم والتاريخ والموقع ووصف قصير للبرنامج وبيانات التواصل إلى 16days@cwgl.rutgers.edu.

تواصلوا معنا!
16 Days Campaign: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: @16DaysCampaign
Join the 16 Days Listserv: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
International Campaign Calendar: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Read our blog: https://cwgl.wordpress.com

•
•
•
•
•
•
•

