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كيف يمكنك أن تصبح جزًءا من دّوي؟

كونوا
سفراء لدّوي

ابدأوا
دائرة دّوي للحكى

سفيراء دّوى  يدعمون تمكين البنات من خالل دعم أسرهن ومجتمعاتهن.

شاركوا معنا قصص إنسانية ملهمة يمكننا نشرها عىل موقعنا األليكتروني وصفحات 
السوشيال ميديا الخاصة بنا حتى تساعد اآلخرين وتلهمهم ىف رحلتهم نحو التغيير.

تطوعوا ىف أحداث دّوى المحلية، وشجعوا غيركم عىل المشاركة. وأدعو لحوار مجتمعى 
بين األجيال ىف مجتمعكم.

مع  ننشره  الذى  المحتوى  وشاركوا  الفيسبوك  عىل  صفحتنا  معجبى  من  كونوا  
Facebook: @nccmegypt أصدقاءكم عىل

انشروا رسالة دّوى، وشجعوا أهلكم، أصدقاءكم وأقرانكم أن يكونوا جزء من دّوى.

قوموا بدعوة 5 – 10 أشخاص من اصدقائكم، يكونوا محط ثقتكم تقابلوا بشكل دورى ىف 
مكان آمن ويوفر لكم الخصوصية والمساحة لتشاركوا خبراتكم وقصصكم عن مواقف 
مستوى  عىل  أو  عملكم  أو  الخاصة  حياتكم  ىف  سواء  تغيير  وراء  السعى  فيها  حاولتم 

مجتمعكم.

ويسعوا  أنفسهم،  عن  ليعبروا  واألوالد  للفتيات  آمنة  مساحة  ىه  للحكى،  دّوى  دوائر 
األساسية:  المهارات  بإكتساب  لهم  يسمح  الذى  الوقت  نفس  ىف  أقرانهم  لمساندة 

كمهارات االتصال وإتخاذ القرار.

زمان كنت.........................
وحاولت.............................
وفكرت ىف........................
وبعدين اتكلمت مع.........
وقالوا ىل............................
لحد...................................
ودلوقتى...........................

نموذج من المنشورات التفاعلية 
دعوة لجمهورنا المستهدف 

للمشاركة بقصصهم

لمزيد من المعلومات عن كيف تبدأ 
دائرة دّوى للحكى الخاصة بك 

www.dawwie.net زوروا موقعنا

٢

ما يه دّوي؟

هدفنا أن يحكى كل شابة وشاب قصتهم وأن يصل "صوتهم" لمصر كلها.

من  مجتمع  لخلق  وطنية  مبادرة  يه  دّوي 
الفتيات  تدعم  التي  والمؤسسات  األشخاص 
الطريقة  وتغيير  الكاملة،  إمكاناتهن  لتحقيق 
التي يرى بها المجتمع الفتيات ويتحدث عنهن. 

لــــ من نـــ دّوي؟

من يساند دّوي؟

باإلضافة  سنة،   18  –  10 عمر  من  والوالد  البنات 
ألسرهم ومجتعاتهم بشكل عام ألن مشاركتهم 

أساسية ىف خلق بيئة داعمة للبنات.

لألمومة  القومي  المجلس  بقيادة  دّوي  بدأت 
القومى  المجلس  مع  بالشراكة  والطفولة، 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  للمرأة 
والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة 
االجتماعي،  التضامن  ووزارة  والسكان،  الصحة 
 ، المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة 
مصر  يونيسف  من  فني  بدعم  الثقافة،  ووزارة 
المتحدة  األمم  صندوق  منظمة  مع  وبالتعاون 

للسكان وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط. 

من ىه فتاة دّوي؟
أسرتها  من  مدعومة  بذاتها،  مؤمنة  شابة   -
األقران  من  شبكة  ولديها  ومجتمعها 

الملهمين والقدوة الناجحة.

فرص  توفير  خالل  من  تمكينها  تم  شابة   -
الوصول للمهارات واألفكار والمعرفة.

-   شابة يمكنها الوصول للخدمات التى تحتاجها 
ىف تعليمها، صحتها، غذاءها، وحمايتها.

دّوي هو فعل يعني الصوت العايل المصحوب بتأثير وصدى  

الثالث نقاط 

مكتملة، غير  فكرة  تعني   قد 
دوّي أو  استهاللية،   جملة 
اإلنترنت عصر  يف  لكن   صوت. 
 الحايل، تعني رسالة يتم كتابتها.
يتبع الذي  المدّوي   فالصوت 
 الصمت يحمل رسالة مفادها أنه

قد حان الوقت للكالم

شعار 
بحكايتك تكمل حكايتهم

  
 يمثل قوة الحكايات والبناء عىل

 تجارب وخبرات اآلخرين



www.dawwie.net

  نموا مهاراتكم
من خالل دّوي للتّعلم الرقمي

 شاركوا ىف3
فعاليات دّوي المجتمعية

التى  الملهمة  فعاليات دّوي المجتمعية تسمح لألسر والمجتمع بمشاركة قصصهم 
أثرت عىل حياتهم. ويجب أن يكون هذا الحدث أكبر من دوائر الحكى ويجذب أعداد أكبر 

من المجتمع المحىل.

هذة الفعاليات المجتمعية تكون فرصة إلقامة حوار بين األجيال حتى تتمكن الفتيات 
التعبير عن أنفسهن ليس فقط داخل دائرة صغيرة بل ليصل صوتهن ألسرهن،  من 

ومجتمعاتهن.

لمعرفة المزيد عن فعاليات دّوي المجتمعية بالقرب منكم، زوروا موقعنا األليكترونى
 www.dawwie.net 

@nccmegypt او تابعوا صفحتنا عىل الفيسبوك

 شاركوا قصتكم٤
عىل منصات دّوي الرقمية 

@nccmegypt صفحة دّوى عىل الفيسبوك

قصصهم  ليشاركوا  واألوالد  للبنات  إليكتروني  موقع  هو   www.dawwie.net
الحكومية  الخدمات  عن  للمعلومات  مصدر  أنه  كما  غيرهم.  ليلهموا  أونالين 
الرقمى. التّعلم  أدوات  بعض  إىل  باإلضافة  يحتاجونها  قد  التى   المختلفة 

ماذا تقدم منصات دّوى الرقمية؟
- شبكة واسعة بين أصحاب اإلهتمامات المشتركة، الذين لديهم الرغبة ىف تقديم الدعم 

ألقرانهم واإلستماع إىل قصصهم.
- المعلومات واألدوات التعليمية التى تساعد عىل تنمية المهارات وتحقيق األهداف.

- مساحة لمشاركة قصصكم.
- خريطة ألهم الخدمات بالقرب منك ىف كل محافظات مصر.

هذا التدريب سيعطيكم معلومات عن:

- المبادئ األساسية لإلعالم الرقمي، والمهارات الالزمة 
إلستخدام هذا الوسيط ىف حياتك اليومية.

- كما يساعدك عىل تنمية مهاراتك اإلجتماعية.

- وخلق فرص إقتصادية لنفسكم وأسرتكم 
ومجتمعكم.

يمكنكم الوصول لدليل دّوي للتعلم الرقمى عن طريق 
تحميل نسخة مجانية من خالل موقعنا أو خوض 

 www.dawwie.net .التدريب التفاعىل عىل موقعنا أيضًا
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دّوى تحاول التوسع للوصول لخريطة متكاملة لكل الخدمات المقدمة التى تضمن 
سالمة وحقوق الفتيات واألوالد، من ضمن هذه الخدمات:

الوقاية والحماية

الصحة )السالمة الجسدية والنفسية(

الخدمات التعليمية

المشاركة ىف الحياة العامة وسوق العمل.

زوروا www.dawwie.net  لإلطالع عىل الخريطة الكاملة للخدمات بالقرب منكم.

 احصلوا عىل الدعم6
من خالل خريطة خدمات دّوى



كيف تكونوا جزء من التغيير؟

مزيد من األوالد 
والبنات األقل 
تمكينًا حصلوا 
عىل حقوقهم 

األساسية

حين تكونوا مؤهلين 
بالمهارات الالزمة

حين يكون لديكم وصول 
للخدمات التى تحتاجونها

اإلعالم مشبع بالنماذج 
اإليجابية.

الفتيات واألوالد يعرفون 
حقوقهم األساسية 

واالمتيازات، وكذا عىل دراية 
بالخدمات المتوافرة لهم.

الممارسات الضارة مثل 
)ختان اإلناث وزواج 

األطفال( أصبحت أقل 
قبواًل وتفضياًل

الفتيات واألوالد األقل 
تمكينًا لديهم دور أكبر ىف 
إتخاذ القرارات المؤثرة عىل 

حياتهم

التغيير ىف السياسات يدعم 
الفتاة لتتمتع بحقوقها 

األساسية

حين يكون لديكم منصات 
للتعبير عن قصتك.

المجتمع واعى بدوره ىف
دعم تمكين الفتيات

 بالتعاون معبالشراكة مع

 دّوي... المبادرة الوطنية لتمكين
البنات

تحت رعاية



www.dawwie.net

/@nccmegypt


