
 
 
 

 
 
 
 

“   TERRE DES FEMMES”حملة ااألعالمم لجمعيیة   ال للعنف ضد االمرأأةة! -  
 
 
 

إإطارر االيیومم االعالمى للقضاء على االعنف ضد االمرأأةة بتجهيیز أأعالمم تحمل فى “  TERRE DES FEMMES”معيیة  تقومم ج
شعارر"حيیاهه حرةة  االنساء فى جميیع أأنحاء االعالم. خاليیة من االعنف" ررفضًا منها للعنف االذىى يیماررسس يیوميیًا ضد االفتيیاتت وو -  

 
ووقد أأصبح االخامس وواالعشروونن من نوفمبر ررمزاًا  للحركة االنسائيیة بجميیع أأنحاء االعالم  وويیومًا عالميیًا أأقرته ااألمم االمتحدةة 

بجمهورريیة االدووميینيیكانن ووذذلك  1960ررسميیًا. وويیذكرنا هذاا االيیومم باألخوااتت ميیراابالل االثالثث االالتى عذبن وو أأغتيیلن عامم 
تهن االسيیاسيیة  للحاكم االديیكتاتوررىى ترووخيیلو. لمعاررض  

 
بتصميیم علمًا طوله ثالثة أأمتارر أألواانه  مبهجة ووذذلك ليیومم “  TERRE DES FEMMES”معيیة  ج قامت 2001فى عامم 

خمسة ووعشريین نوفمبر. صوررةة االمرأأةة االمطبوعة على االعلم وواالشعارر"حيیاهه حرةة  خاليیة من االعنف" كالهما يیرمزاانن إإلى  -
فيیها االمرأأةة فى جميیع أأنحاء االعالم حرةة مستقلة تتساووىى فيیها مع غيیرها.حيیاةة تعيیش   

 
وومنذ ذذلك االحيین بدأأتت هذهه  االحملة  فى ااالنتشاررليیس فقط فى أأنحاء االجمهورريیة ااأللمانيیة وولكن خاررجج حدووددها أأيیضًا. ووهكذاا 

أأةة. من رروومانيیا إإلى هندووررااسس غربًا يیتعاوونن االعديید من االناسس فى جميیع أأنحاء االعالم من أأجل االقضاء على اانتهاكك حقوقق االمر
للتوعيیة ضد االعنف االمماررسس ضد االمرأأةة.“  TERRE DES FEMMES”ووكيینيیا جنوبًا  يیحلق علم   

 
شارركواا معنا وو ااررفعواا ااألعالمم. ااددعواا  ززمالءكم ووأأسركم أأوو من تعرفونهم من االسيیاسيیيین للمشارركة فى ررفع تلك ااألعالمم على 

قومواا بتنظيیم حمالتت  (مناظرااتت ووندووااتت ووأأمسيیاتت لعرضض أأفالمم)  فى إإطارر االخامس وواالعشريین مناززلهم أأوو باألماكن االعامة. 
من نوفمبر لتوعيیة من حولكم بمماررساتت االعنف ضد االمرأأةة.  

 
جميیع االمواادد وواالكتيیباتت ووااألعالمم وواالالفتاتت متوفرةة باللغة ااإلنجليیزيیة وواالفرنسيیة ووااألسبانيیة وواالتركيیة وواالعربيیة . يیمكنكم 

  www.frauenrechte.de "  على موقعنا Shop"ليیها عبر االتسوقق اااللكتروونى على صفحة االحصولل ع
عند االطلب يیمكننا تجهيیز ااألعالمم بلغاتت أأخرىى.  

وويیسعدنا ااستقبالل ااستفساررااتكم حولل االحملة وواالردد عليیها عبر االبريید اااللكتروونى:   
fahnenaktion@frauenrechte.de  

 
 
 
 

TERRE DES FEMMES  
.e.Vحقوقق ااإلنسانن للنساء   

Brunnenstr. 128  
برليین 13355  

 
fahnenaktion@frauenrechte.deاالبريید ااإللكترووني:    

11 - 99 46 50 030/40هاتف:   
www.frauenrechte.de:  االموقع اااللكتروونى  

  www.facebook.com / terre.des.femmesاالفيیسبوكك :
!twitter.com / # / TDFeVتويیتر:   
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