
 

 

 

#THINKONIT “Without Equal Parts we Cannot be Whole” 

 # فكر  في األمر !
“ امليبدون مساواة ال يمكننا أن نكون ك   ” 

 

حملة توعية       

االجتماعي التواصل  منصات  صفحة  
 

HASHTAGS LEAD ACCOUNTS (to mention &/or tag – you 
may select one or more)  Main Slogan (as in the pictures) 

Without equal parts we cannot be whole 
 

Main hashtag (in all languages) 
#Thinkonit 
 
 
 

COPPEM 
Twitter: @COPPEMorg; @medequality 
Facebook: COPPEM; MedEquality 
 

Region of Sicily 
Twitter: @Regione_Sicilia 
Facebook: Regione Siciliana 
 

Websites where to download visual materials 
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
 
https://charter-
equality.eu/news/thinkonit.html 
 

CEMR 
Twitter: @CEMR_Equality 
 

PLATFORMA 
Twitter: @Platforma4Dev 
 

Other hashtags (optional) 
 
English: #SDG5 #orangetheworld 
#genderjusticenow 
#endviolenceagainstwomen #localequality 
#UnionofEquality 
 
 
 

CPMR 
Twitter: @CPMR_Europe 
Facebook: CPMR - Conference of peripheral 
maritime regions 

UCLG Africa 
Twitter: @UCLGAfrica 

FIDAPA BPW Sicilian Section  
Facebook: @Fidapa Distretto Sicilia 

https://www.euromedcharter.org/services-9
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html


 

 

 

N. Example tweet/post Picture 

1 @COPPEMorg, @CEMR_Equality, @CPMR_Europe, 
@UCLGAfrica, @Regione_Sicilia  

نداء لجعل كل يوم هو اليوم العالمي ل                   
# ن العدالة بين الجنسي                       
#Thinkonit !     ! رفي األم  # فكر 

     !  طرفا فاعال في التغيير وانضم معنا للحملة كن
https://www.euromedcharter.org/services-9 

 

 
 

تمنعنا القوالب النمطية الجنسانية من التعبير عن إمكاناتنا   2
.لكاملةا  

 #Thinkonit !  

! ال ترضى بالنصف   

 كن مع الحركة لتكون كال !
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html 

 
 

هل تعلم أن البنك الدولي يقدر تكلفة عدم المساواة بين الجنسين   3
ر؟ هذا هو ما يقرب من ضعف قيمة  تريليون دوال 160.2بـ 

 .الناتج المحلي اإلجمالي العالمي السنوي

الحقوق؟  المساواة فيإلى أي مدى سندفع ثمن إنكار  
!في األمرفكر#   

#Thinkonit ! 

نضم الينا !                                  ا   
https://www.euromedcharter.org/services-9 

 



 

تؤثر االختيارات التي يتم إجراؤها على المستويين المحلي   4
. واإلقليمي على ماليين النساء والفتيات   

 

#Thinkonit !                                  في األمر! # فكر        
 
 

العدالة بين الجنسين اآلن #الى    م إلينا في الدعوةنضا  
#LocalEquality 

  المساواة المحلية #
 

https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html  
 

دعونا نلقي الضوء على كيفية تأثير عدم المساواة بين الجنسين   5
ه .على المجتمع بأسر . 

لتحقيق  طريق تنوير اليمكن للحكومات المحلية المساعدة في 
.   ساواةالم  

#Thinkonit 

! في األمر # فكر        

مساواة  ال#و     ! مساواة المحلية ال#الى    م إلينا في الدعوةانض
   اإلقليمية!

https://www.euromedcharter.org/services-9 

 

 
 

؟ تساوى في الحقوق  ما الذي نفتقده أيًضا عندما ال ن 6  

   لنفكر في األمر! #لنتناقش و 

   !العدالة بين الجنسين اآلن #نضم الينا اآلن لطلب ا
https://www.euromedcharter.org/services-9 

 
 

 


