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مقدمة

حملة UNiTE واللون البرتقالي

ضد  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لمناهضة  يوم   16 حملة  تدشن  عام،  كل  في 
النساء والفتيات في 25 تشرين الثاني والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف 
10 كانون أول والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.  ضد المرأة وتستمر حتى 
وأطلقت هذه الحملة عام 1991 من قبل مجموعة من الناشطات في الجلسة االفتتاحية 
والتي  عام،  كل  الحملة  هذه  ينسق  المعهد  يزال  وال  للمرأة،  العالمية  القيادة  لمعهد 
يستخدمها األفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم كاستراتيجية تنظيمية للدعوة إلى 

منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء وعليه.

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  قيادة  وتحت  المدني،  للمجتمع  المبادرة  لهذه  ودعمًا 
غوتيريس، تدعو حملة األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة إلى اتخاذ إجراءات عالمية 
لزيادة الوعي، وتحفيز جهود الدعوة، وتبادل المعرفة واالبتكار فيما يتعلق بالعنف ضد النساء 
UNiTE، وهو شعار مستمر يستخدم  الرسمي لحملة  اللون  البرتقالي  اللون  والفتيات. ويعد 
في جميع األنشطة وفي كل جزء من العالم، كرمز لمستقبل مشرق ومتفائل خال من العنف ضد 

النساء والفتيات.



بهدف إظهار التضامن تجاه هذه الحركة العالمية والتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات 
بإطالق  والقدس  وغزة  الغربية  الضفة  في  والدوليون  الوطنيون  الشركاء  يقوم  فلسطين،  في 
التغيير  صانعات/صانعي  مع  بالتعاون  وذلك  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  إلنهاء  منسقة  أنشطة 
اإلعالميون،  والشركاء  المرأة،  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعات  والمدافعين  الشباب، 
األكاديمية،  واألوساط  المرأة،  حقوق  مجال  في  والناشطات  الجنسين،  بين  المساواة  وأبطال 
الحكومية  غير  والمؤسسات  الفلسطينية،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الدوليون،  والشركاء 

الدولية، وهيئات األمم المتحدة، والقطاع الخاص.
تقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين منذ العام 2018 وفي إطار مجموعة العمل التي 
العنف،  لمناهضة  الفلسطيني  والمنتدى  اإلنمائي  للتعاون  اإليطالية  الوكالة  جانب  إلى  ترئسها 
القائم على  العنف  16 يوم لمناهضة  الحملة المشتركة "حملة  التنسيقية إلطالق  الجهود  بدعم 

النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين".
كما تم االتفاق مع كافة الشركاء، فإن اللغة الرسمية للحملة هي اللغة العربية. تم تطوير شعار 
الحملة والرسائل الرئيسية باللغة العربية ومن ثم ترجمتها للغة اإلنجليزية. شعار الحملة، والمواد 

المشتركة، والرسائل الرئيسية سيتم استخدامها باللغة العربية خالل الحملة.

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي
ضد النساء والفتيات في فلسطين

مع  عديدة  مناقشات  وبعد   ،2022 لعام  العالمية  للحملة  الرئيسي  العنوان  مع  وتماشيًا 
كافة الشركاء وإجراء عملية تصويت إلكترونية، تم االتفاق على أن يكون العنوان الرئيسي 

للحملة لهذا العام:

الحماية...
مسار مش شعار



فيما يلي المبادئ التوجيهية الرئيسية للحملة والتي ينبغي 
أن يسترشد بها الشركاء طوال الحملة خالل تنفيذ األنشطة 

المختلفة، بما فيها االنشطة االتصالية:

في  ااإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج  تطبيق 
أنشطة الحملة وتركيز اإلنتباه على الفئات األكثر 
ضعفـــًا من النســـاء والفتيــــات وخاصــــة النســاء 

والفتيات ذوات اإلعاقة.

لكل فرد في المجتمع 
دور هــام يؤديــــه في 
إنهاء العنف ضد النساء 
والفتيــات، ويجب علينا 
جميعـــًا أن نعمـــل معــًا 
في مختلف القطاعات 
لمعالجة مختلف جوانب 
العــــنف ضــــد النســــاء 

والفتيــــات. 

الحملة تحت عنوان رئيسي وشعار موحد شامل،  تنسيق مختلف أنشطة 
تعكس الرسائل الرئيسية التي تم التوافق عليها من خالل عملية تشاركية 
واستشارية ونهج شامل ومرّكز مدفوع بالنتائج؛  وذلك بهدف إظهار اإلتحاد 

والتكاتف بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في فلسطين. 

العنف  الناجيات من  اتباع نهج يحترم  وذلك من خالل 
سرد  خالل  لهن  ضرر  بأي  التسبب  عدم  يراعي 
قصصهن، ومراعاة الحصول على إذن/تفويض مسبق 

واألخذ بعين اإلعتبار الظروف اللتي يوافقن عليها.

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

المبادئ التوجيهية الرئيسية للحملة

عدم ترك أي أحد خلف الركب: 

التركيز على الناجيات من العنف: 

إظهار اإلتحاد والتكاتف: 

متعدد القطاعات: 

لكل شريك في الحملة المشتركة دور هام وفريد يؤديه في إنهاء 
العنف ضد النساء والفتيات إنطالقًا من مركزه ومنبره. 

احترام أدوار جميع األطراف المشاركة: 

وتبادل  استخدام  الحملة  طوال  شريك  كل  على  يجب 
الرسائل اإليجابية والتمكينية، واستخدام لغة بسيطة 

يفهمها كافة أفراد المجتمع.  

استخدام الرسائـل اإليجابيـة والتمكينيـة
وتجنب السلبية منها:
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ضد  العنف  بإنهاء  والتزامنا  تضامننا  على  مجددًا  التأكيد  يعني  الحملة  في  شركاء  كوننا 
النساء والفتيات في فلسطين وعلى الصعيد العالمي. ويشاطر الشركاء أيضًا االعتقاد 

بأننا أقوى معًا وأن التغيير ممكن. 

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

التضامن والمعتقدات المشتركة 

أهداف الحملة: 

الهدف األول:
إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الناجيات  وصول  دعم 

الخدمات من خالل رسائل تمكينية.

الهدف الثاني:
إشراك الرجال والفتيان في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي 

ضد النساء والفتيات.

الهدف الثالث:
إشراك عامة الجمهور في مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 
ضد النساء والفتيات لكسر حاجز الصمت والحد من أثر وصمة العار الناتجة 

عن هذا العنف، مع التركيز على الشابات والشباب.

الهدف الرابع:
قانوني  حماية  إطار  اعتماد  بهدف  الحكومة  لدى  مناصرة  بجهود  القيام 

يكفل حماية النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف.
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فيما يلي الرسائل الرئيسية للحملة، بناًء على اقتراحات الشركاء، وكما تم االتفاق عليها 
من خالل عملية التصويت:

الرسالة الموجهة للنساء والفتيات:
إلك الحق في الحماية من جميع أشكال العنف منها الجنسي، والجسدي، والنفسي، واالقتصادي. إنت 

مش منسية. ال تترددي بطلب الحماية. 

الرسالة الموجهة للرجال والفتية: 
حماية النساء والفتيات قرار. أنا وأنت بنغّير واقع العنف في فلسطين.

الرسالة الموجهة للشابات والشباب: 
إيد بأيد بنغير سوا، وبنحمي النساء والفتيات من العنف، وبنعيش بأمان. 

الرسالة الموجهة للحكومة  المرتبطة بقانون حماية األسرة من العنف:  
رسالتنا إلى صناع القرار: حان الوقت إلقرار قانون حماية األسرة من العنف، وتوفير العناية الواجبة لجميع 

أفرادها فعًال ال قوًال. 

الرسالة ألصحاب الواجب  المرتبطة بحماية الصحفيات:  
توفير الحماية للصحفيات واجب، ال إلسكات صوت الحق والحقيقة. 

رسالة ألصحاب الواجب  مرتبطة بالمدافعات عن حقوق اإلنسان: 
حمالت  فيها  بما  العنف  أشكال  كافة  من  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  للمدافعات  الحماية  توفير 

التحريض ضدهن/م، هو حق وواجب. فلنقف أنا وأنت في وجه التحريض. 

الرسالة المرتبطة بالناجيات من العنف: 
قصة نجاتك هي نجاة لغيرك، عّلي صوتك. 

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

رسائل الحملة الرئيسية 



بناًء على النقاشات التي تمت مع أعضاء لجنة االتصال ومجموعة العمل، تم تطوير الشعار 
التالي لحملة العام 2022: 

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

شعار الحملة: 

بالحملة  الخاصة  اإلتصالية  المواد  الحملة على جميع  استخدام شعار 
أمر ضروري. عند استخدام شعار الحملة إلى جانب شعار واحد أو أكثر، 

يفضل أن يكون شعار الحملة على الجانب األيسر.  

كافة الشركاء مدعوون لمتابعة صفحة الحملة على منصة "فيسبوك" 
ومشاركتها من خالل الصفحات خاصتهم.  إدارة الصفحة ستقوم بنشر 
و/أو مشاركة كافة األنشطة والمواد الخاصة بالحملة المنفذة/المنتجة 
يتم  األصلية  المنشورات  و/أو  المواد  كافة  الشركاء.  كافة  قبل  من 

إرسالها عبر رسائل صفحة الحملة على "فيسبوك".

الهاشتاغ أمر ضروري في كافة المنشورات والمواد ذات  استخدام 
العام  لحملة  التالية  الهاشتاغات  اعتماد  الحملة. سيتم  العالقة في 

  :2022

استخدامات
الشعار:  

الهاشتاغ: 

صفحة الحملة على منصة "فيسبوك"

صفحة الفيسبوك

#الحماية_مسار_مش_شعار     #حملة_16_يوم     #لّون_العالم_برتقاليًا 

رابط التنزيل

https://trello.com/b/wd3q8Soc/16-days-campaign-2022-palestine
https://www.facebook.com/16DaysPal


كافة الشركاء مدعوون إلى إدارج شعار الحملة لتوقيع البريد اإللكتروني خاصتهم طوال 
فترة 16 يوم، وتشجيع زميالتهم/زمالئهم على ذلك. 

#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

توقيع البريد ا�لكتروني 

صورة الغالف
كافة الشركاء مدعوون إلى تغيير صفحة الغالف الخاصة بمؤسساتهم/منظماتهم بالصورة التالية: 

المواد الموحدة الخاصة باستخدامات
مواقع التواصل االجتماعي: 

Name 

Title 

Organisation 

Adress:

Tel:  

Mobile:

Email:

رابط التنزيل

https://trello.com/b/wd3q8Soc/16-days-campaign-2022-palestine


#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

بطاقات مواقع التواصل االجتماعي

كافـة الشركــاء مدعـوون 
إلى استخـدام البطاقات 
التاليــــة والتــي تحتــــوي 
على الرسائـل الرئيسيـة 
التواصـــل  عبــر منصـــات 

االجتماعي خاصتهم:

رزنامة األنشطة 
المشتركة للحملة 

التالي،  الرابط  من خالل 
يمكنكم إضافة األنشطة 
الخاصة بكم خالل الحملة، 
أنشطــة  على  واإلطــالع 

كافــة الشركـــاء. 

رابط التنزيل

رابط الرزنامة

https://trello.com/b/wd3q8Soc/16-days-campaign-2022-palestine
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EvCESp4BLikWDxCy9mS0QzlGrkSwJWwwRYRzoscdps/edit?usp=sharing


#الحماية ـ مسار ـ مش ـ شعار

لإلستفسارات الخاصة بالحملة 

ألي استفسارات بخصوص حملة 16 يوم 
المشتركة يمكنكم التواصل مع: 

موسى خليل، هيئة األمم المتحدة للمرأة  

بريد إلكتروني: 
 Musa.khalil@unwomen.org

جوال: 0595554693 


