
 
 الیوم العالمي للتضامن - مسیرة افتراضیة باألحذیة الحمراء

 إن التقاریر الواردة من نشطاء الخط األمامي الذین نعمل معهم كل یوم رهیبة.  العنف المنزلي والجنسي في ازدیاد.  تضطر النساء واألطفال إلى

االحتماء مع المعتدین علیهم وسط عملیات اإلغالق الضروریة لحمایة مجتمعاتنا في جمیع أنحاء العالم . یتقاطع العنف الوبائي مع جائحة  كوفید-
 19،  ومهمتنا إلنهاء العنف ضد النساء والفتیات أصبحت أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى.

 یعني هذا اإلغالق العالمي أن النساء واألطفال  معزولون اآلن عن شبكات الدعم الخاصة بهم ، بدون مكان یلجأون إلیه، وفي كثیر من األحیان ،

 معزولین في صمت.

 في الرابع من یونیو، سنقف مع الناجین من جمیع أنحاء العالم  في عمل جماعي مستوحى من الفنانة المكسیكیة إیلینا شوفیه ومعها.

 في عام 2009 ، نظمت شوفیه أول تركیب فني خاص بها لألحذیة الحمراء – والذي مثل إراقة الدماء التي تتعرض النساء في المكسیك بسبب

 قتل اإلناث والعنف المنزلي والعنف الجنسي.  ومنذ ذلك الحین، ألهمت تركیباتها الفنیة النشطاء في جمیع أنحاء العالم الرتداء أحذیة حمراء،

 وتكرار نفس االحتجاجات في مدنهم وبلدانهم، ومشاركة صور أحذیتهم الحمراء.

 

 

 

 

 



 
  شاركنا صوتك واتخذ موقفًا معنا – من أجل جمیع النساء والفتیات. في الرابع من یونیو، سنستضیف تركیب فني ومسیرة افتراضیة

 باألحذیة الحمراء.

 انضم إلى القضیة

  في الوقت الذي یتصارع فیه العالم مع كوفید-19 ، وعملیات اإلغالق الضروریة، تتوالي تقاریر عن العنف ضد النساء والفتیات اللواتي

 یجبرن على اللجوء في مكان واحد مع المعتدین علیهن.  ندعو كل دولة على وجه األرض إلى تنفیذ التدخالت القائمة على األدلة والمعروفة

 بتوفیر السالمة.  نحن ندافع عن حیاة خالیة من العنف لكل امرأة وفتاة في كل مكان. نحن نقف مع المفقودین والقتلى من النساء. وننظم هذه

 المسیرة من أجلهن.

 #األحذیة_الحمراء_كل_امرأة
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 للمشاركة في التكوین الفني االفتراضي لألحذیة الحمراء:  انشر الصور عبر وسائل التواصل االجتماعي یوم 4 یونیو  و/أو أرسل صوًرا وفًنا

.RedShoes@everywoman.org عبر 

 

 التقطي صورة لألحذیة الحمراء أو الجوارب الحمراء. لیس لدیكم أحذیة أو جوارب حمراء؟ یمكنكم مشاركة رسوماتكم أیًضا. باإلضافة

 للزهور الحمراء، واألقمشة، والطالء باللون األحمر - كونوا مبدعین. أو أخرجي أحمر الشفاه وطالء األظافر األحمر وارسمي رمز للتضامن.

 نحن نفهم أن األلوان لها فروق ثقافیة دقیقة، ونرحب بجمیع الصور ورسائل التضامن.

 

 سیستضیف البث المباشر نشطاء في الخطوط األمامیة من جمیع أنحاء العالم.  إذا كنت ترغب أنت أو أحد أعضاء فریقك في االنضمام إلى البث

 المباشر - فالجمیع مرحب بهم. تواصل معنا على Elizabeth@everywoman.org  للمشاركة.

 

 البرید االلیكتروني

 تواصلوا مع شبكاتكم عبر البرید اإللكتروني واطلبوا منهم االنضمام إلینا في اتخاذ موقف یوم 4 یونیو 2020. شاركوا (1) سبب انضمامكم

 للحدث، (2) كیف یمكنهم أن یتضامنوا معكم، و (3) للتأثیر على المؤثرین - المشرعون والسفراء ورؤساء الدول الذین لدیهم القدرة على تغییر

 النظم العالمیة - لضمان مستقبل حر وآمن وعادل للنساء والفتیات.

 

 وسائل التواصل االجتماعي

  

 فیما یلي بعض النماذج الستخدامها في مشاركاتكم على تویتر و فیسبوك وانستغرام. تأكدوا من عمل إشارة لنا! سنعید مشاركة قصصكم

 وسنسلط الضوء علیها.

  

 وسط إغالق #كوفید_19، تتوالي التقاریر عن العنف ضد النساء والفتیات اللواتي أجبرن على تنفیذ العزل الصحي في نفس المكان مع

 المعتدین. ندعو كل دولة إلى تنفیذ التدخالت القائمة على األدلة. نحن نقف من أجل حیاة خالیة من العنف. نقف مع النساء المفقودات والقتلى.

 #حذاء_أحمر

  

 هاشتاج األحذیة_الحمراء – مستوحى من الفنانة الشجاعة إلینا شوفیه من #المكسیك. وال یمكننا أن ننسى #الوباء و #العنف_ضد_المرأة

 والخطر الذي یفرضه االغالق العالمي على النساء والفتیات. حیث یعلم الجمیع أن النساء والفتیات هن األكثر تأثرًا باألزمة.

  

 خطوط المساعدة مكتظة بالمكالمات، ویجب على الحكومات االستجابة للمعدالت المرتفعة ل #العنف_ضد_النساء والفتیات خالل #كوفید-19.

 و#التضامن مع #الناجیات وجمیع النساء والفتیات اللواتي فقدناهن. #األحذیة_الحمراء

  

 الیوم، أقف #متضامنا مع #الناجیات، وأدعو إلى تغییر النظم العالمیة لحمایة النساء والفتیات. حیث تتقاطع جائحتي العنف و#

 فیروس_كورونا. #األحذیة_الحمراء_كل_امرأة #األحذیة_الحمراء

 ضع اشارة لنا:

  هاشتاج:

  


