
العنف  على  للقضاء  النضال  من  يوم  الـ١٦  حملة 
الموجه ضد النساء والفتيات لهذا العام تأتي لتسّلط 
الضوء على قصص وحياة النساء الناجيات من العنف 
العنف  من  نجاة  عن قصة  إذًا  القصة هي  األسري. 
الوقت ألن  حان  عنف! فقد  وليس عن قصة ضحية 
وأن  قصصهّن،  تشارك  أن  أصواتهّن،  النساء  ترفع 

يحصلن على الدعم من البيئة المحيطة والمجتمع.

والعالم من  والمنطقة  لبنان  يحدث في  ما  في ظل 
مع  نتواصل  أن  بنا  يجدر  ربما  وقاسية،  مؤلمة  أحداث 
إنسانيتنا ونحتفل بقوة النساء، وشجاعتهّن، ومثابرتهّن 
وإنسانيتهّن. النساء هن بطالت حملة الـ ١٦ يوم من 
النساء  ضد  الموّجه  العنف  على  للقضاء  النضال 
بالتعاون  أبعاد  منظمة  تطلقها  التي  والفتيات 
والشراكة مع مجموعة من الهيئات األهلية والدولية 

لعام ٢٠١٥.

لنا  حقيقي  إلهام  هّن  العام  هذا  نساء 
ولغيرهّن من النساء!

عن حملة الـ١٦ يوم لهذا العام

نحن  والبيانات.  األرقام  إجتياح  زمن  في  نعيش 
يمكن  ال  وبيانات  معلومات  بتخمة  مصابون 
إستيعابها. األخبار واألرقام والبيانات والمعلومات 
الالجئين،  الحروب،  ضحايا  تعداد  في  كلها 
وإنتهاكات حقوق اإلنسان، باألرقام! بات العنف 
"طبيعي"  بشكل  معه  نتعايش  وبتنا  تفصيل. 
في مجتمعاتنا. علينا أن نذّكر الجميع بأن العنف 
ليس "طبيعيًا" وغير مبرر. علينا أن نذكر الجميع 
حقيقيون  أشخاص  يكمن  األعداد،  خلف  بأنه 
رقم،  كل  خلف  وأوجاع.  وأسماء  قصص  لديهم 

هناك امرأة، ولدى كل امرأة إسم وقصة.

تهدف الحملة هذا العام إلى جعل قضايا النساء 
عام،  رأي  قضية  األسري  العنف  من  الناجيات 
للعنف  المخفية  الكلفة  على  الضوء  ولتسليط 
وعلى  واألطفال،  والرجال  النساء  على  األسري 
أن  يمكن  الذي  اإليجابي  والدور  ككل.  المجتمع 
الممارس  العنف  من  الحد  في  امرأة  كل  تلعبه 

ضدها.  إذ أن إنهاء العنف... ممكن!

متابعة نشرات األخبار يوم ١ كانون األول/ديسمبر 
على قنوات: أل بي سي، أم تي في، نيو تي في
في  الناجيات  النساء  قصص  ومشاركة  متابعة 

صفحة شباب السفير في شهر كانون األول
في  الحملة  وتطورات  وأخبار  أدوات  مشاركة 
الفيسبوك،  على  سواًء  الخاصة  صفحاتكم/كن 

اإلنستاغرام، أو التويتر.
وإلى   Medco بنزين  محطات  إلى  التوجه 
حيث  وضواحيها  الكبرى  بيروت  في  الصيدليات 

ستحصلون على بعض أدوات الحملة. 
خدمة  إلى  سيارتكم/ن  أعطيتم/ن  حال  وفي 
VIP، ال ترموا الكارت! ترقبوا المعلومات  الفاليه 

المدرجة عليه، وشاركوها مع من تحبون. 
التواصل مع منظمة أبعاد لإلطالع على تفاصيل 
إضافية عن الحملة على صفحة الفيسبوك التالية: 

 facebook.com/abaadmena

المشاركة في النشاط اإلختتامي للحملة: 
ُتفتتح  الذي  للكب"  "مش  بعنوان  معرض 
فعاليته يوم الخميس الموافق فيه ١٧ كانون 
األول/ديسمبر الساعة ٥ مساًء برعاية وحضور 
من  وعدد  لبنان  في  السياحة  وزير  معالي 
النساء اللواتي شاركن في إعداد قطع فنية 
حشد  إلى  باإلضافة  تدويرها  معاد  مواٍد  من 
من الفعاليات والناشطين/ات في منظمات 

المجتمع المدني الدولية والوطنية. 

من  والسبت  الجمعة  أيام  المعرض  يستمر 
الدعوة  مساًء.   ٨ حتى  صباحًا   ١١ الساعة 
مفتوحة للجميع والمواقف مؤمنة. يعود ريع 
في  شاركن  اللواتي  النساء  إلى  المعرض 
صنع القطع الفنية وأسرهّن في كل من صور 

وبر إلياس وطرابلس.  

كيف يمكنكم/كن المشاركة في أنشطة الحملة؟الحملة في كلمات...

وجوه الحملة

١
 إطالق تنويه تلفزيوني مصّور مدته 40 ثانية 

يسلط الضوء على جوانب من حياة الناجيات من 
العنف، والقصة التي سيروونها لنا عن 

تجربتهّن في تخطي تجربة العنف والنجاة منها

٢
 ،LBC مذيعات األخبار في كل من أل بي سي
أم تي فيMTV، نيو تي فيNTV يعبرن عن 

تضامنهن مع النساء الناجيات من العنف 
األسري، عبر مشاركتهّن في الحملة الوطنية 

(على اللوحات اإلعالنية الضخمة) وعرض 
التنويه التلفزيوني خالل نشرات األخبار 
وإعدادهن تقارير صحافية حول القضية... 

كقصص نجاحات وليس خبر حول موت إحدى 
الضحايا

٣
إطالق حملة إلكترونية على مواقع التواصل 

اإلجتماعي حول بعض الحقائق وقصص لنساء 
ناجيات والكلفة المخفية

للعنف األسري

 
٤

توزيع آالف النسخ من المطوية التعريفية حول 
الحملة والتثقيفية حول كلفة العنف وتوفير 
رقم أمان لإلتصال وطلب الدعم في كافة 

المناطق اللبنانية، في الصيدليات ومحطات 
الوقود التابعة لشركة Medco وخدمة الـ 

VIP Valet Parking ومع الصحف وعلى حواجز 
محبة ستنظم في مختلف المناطق اللبنانية

وغيرها من األنشطة الميدانية

MTV - ديانا فاخوري
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Lebanon CBPF projects are funded through: United Nations/Country Based Pooled Funds (UN/CBPF),
with the generous support of Belgium, Denmark, Germany, India, Netherlands and Sweden
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Lebanon CBPF projects are funded through: United Nations/Country Based Pooled Funds (UN/CBPF),
with the generous support of Belgium, Denmark, Germany, India, Netherlands and Sweden
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Lebanon CBPF projects are funded through: United Nations/Country Based Pooled Funds (UN/CBPF),
with the generous support of Belgium, Denmark, Germany, India, Netherlands and Sweden


