
 

 
 

 من شهر نوفمبر       25 الموافق الخامس والعشرين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة 
  2009 نوفمبر 29 إلى 27من  (Ffm)في مدينة فرانكفورت فعالية خاصة 

 
 
 

جموعة من     بمبادرة من م 1981تم إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة للمرة األولى عام                
الناشطات النسويات من دول مختلفة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، الالتي سعين إلى إحياء ذآرى               

وتعرضت األخوات الثالث وهن من جمهورية          . األخوات باتريا ميرسيدس ومينيرفا وماريا تيريزا ميرابال        
إن   .  لنظام الديكتاتوري في ذلك البلد    آولومبيا إلى االختطاف واالغتصاب، وأصبحن رمزا للمقاومة ضد ا          

قصتهن أصبحت معروفة من خالل أختهن الرابعة ديدا التي نجت وروت بعد نجاتها قصة آفاح وحياة               
 .أخواتها الثالث
"  أوري "وتمثل .   بتنظيم فعالية نهاية األسبوع التي ستقام أواخر الشهر الحالي            " Üri/  أوري "وتقوم رابطة   

طات في مجال حقوق المرأة والنساء المثليات والمتحوالت جنسيا على مستوى                  تجمعا للنساء يضم الناش    
بتنظيم عدد من الفعاليات في     " أوري "وقامت    . 2003ألمانيا، وتعقد الرابطة اجتماعات منتظمة منذ عام           

ر   وتمثل المحو .  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة      2005مدينة هامبورغ شرقي ألمانيا عام  
الرئيسي في تلك الفعاليات التظاهر و االحتجاج على التمييز الجنسي والعنصري ضد النساء واستغاللهن                    
من قبل الشرآات الكبرى، باإلضافة إلى محاور أخرى منها قصور الرعاية الصحية بالنسبة للنساء               

ن الناحيتين    في آل تلك الفعاليات أن يصب جهدها ونشاطها م      "  أوري" وقد حرصت رابطة    . الالجئات  
 . النظرية والعملية في تعرية النظام األبوي

ومن المخطط في عطلة نهاية األسبوع األخير من الشهر الجاري إحياء عدد من الفعاليات في مدينة               
 .فرانكفورت وذلك بهدف النقاش حول أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضدنا  آنساء وضد مقاومتنا



 
 
 

 
 

 البرنامج
 

  نوفمبر 27الجمعة 
 BdP (Bund deutscherالتجمع في الفناء الخلفي لمبنى        :  من الساعة السادسة مساء  ءابتدا

 Pfadfinder) �   شارعBaumweg 10 . 
  BdPالعشاء في مبنى : الساعة السابعة مساء
 انبثق عن مشروع حمل     ، وهذا الفيلم المؤثر    "النساء تتحدين الحواجز    "عرض فيلم  :  الساعة التاسعة مساء  

 . والفلسطينياتت، وهو يتناول لقاءات ونشاطات مشترآة بين النساء اإلسرائيليا"آسر الحواجز"عنوان 
 يليه مناقشة مفتوحة حول موضوع الفيلم 

 
  نوفمبر28السبت 

 ، ثم لقاء جامع إللقاء الضوء على سير الفعالياتBaumwegاإلفطار في : الساعة العاشرة صباحا
 :فعاليات مختلفة تدور حول القضايا التالية: لساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة مساءمن ا

المرأة واللجوء، العنصرية، وسياسة ترحيل المهاجرين إلى الخارج، والتمييز الجنسي، واألفالم والصور                    
 االباحية

 
 نرحب بكل المقترحات واألفكار اإلضافية

 
دعم اعتصام النساء اإليرانيات ضد السياسة المتبعة في         : لثامنة مساء  بين الساعة السادسة مساء وحتى ا   

 وسط مدينة  Hauptwacheوقد بدأت النساء اإليرانيات احتجاجاتهن في        .  الوقت الراهن في إيران  
فرانكفورت منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك تضامنا مع  االحتجاجات المتوازية التي تقودها النساء في                       

وستتم المشارآة في االعتصام في وسط فرانكفورت،       . ة طهران على وجه الخصوص    إيران وفي العاصم 
حيث تحيى ذآرى الضحايا الذين قتلوا في االحتجاجات التي أعقبت اإلعالن عن نتائج االنتخابات               
 .الرئاسية، آما يمكن على هامش االعتصام الحصول على معلومات حول آخر تطورات الوضع في إيران

 Exzess ،Leipziger Str. 91العشاء في  : ة والنصف مساءالساعة الثامن
 Exzess في ختام األمسية في Disco" ديسكو"ثم 
 

  نوفمبر29األحد 
 

  BdPاإلفطار في مبنى : الساعة العاشرة مساء
 BdPاجتماع عام وتقييم للفعاليات،  مبنى 

 على النساء الالتي تعرضن      رحلة استكشافية في المدينة تسلط الضوء      : الساعة الثانية عشرة ظهرا   
تم   : مالحظة . (ساعتان تقريبا  : ، مدة الرحلة.Baumweg 10االنطالق من   . للمطاردة إبان العهد النازي   

 ).التخطيط لمسار الرحلة مع مراعاة تناسب الطريق مع الكراسي المتحرآة
   لترتيب وتنظيف المكانBdPالعودة إلى مبنى : الساعة الثانية ظهرا تقريبا

 
 تجمع واإلقامة والمبيتال
 



 وذلك خالل الفترة التي ستقام    Baumweg 10 في شارع  BdPتم تأجير عدد معين من الغرف في مبنى 
لكن المكان لألسف ال    . فيها فعاليات عطلة نهاية األسبوع، وهي تتضمن مطبخا وغرفة اجتماعات آبيرة            

اح عبر المبنى المجاور حيث مقر نادي           يتالءم مع استخدام الكراسي المتحرآة، لكن هناك بديل آخر مت         
 . Frauenvereinالنساء 

وفي هذه الحالة يجب        .  يورو 15 مكان تقريبا بتكلفة قدرها     20أما األماآن المتوفرة للمبيت فهي حوالي        
 نوفمبر، ويمكنك الكتابة    13آخر موعد للتسجيل وحجز مكان للمبيت هو    .  جلب أغطية الفراش واللحافات       

 :ليكتروني التاليعلى العنوان اال
 

flfltWiderstand@yahoo.de 
 

 عناوين ومعلومات
 

 www.feministischeWiderstandstage.de: للحصول على المزيد من المعلومات
 flfltWiderstand@yahoo.de: ان االليكترونيالتسجيل على العنو

 هل أنت بحاجة إلى ترجمة؟ أو هل بإمكانك القيام بالترجمة إلى لغة معينة؟: الترجمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


