
 

 

 

 

 خ�ب صح�ف 

 للن�ش الفوري 

 ترحب هيئة األمم المتحدة للمرأة بالجهود الوطن�ة غ�ي المسبوقة لدعم الناج�ات من االعتداء والتحرش الجن�ي 

 

ا    - 2020يوليو    15لقاهرة ،  ا  ا اجتماع�� ا  �شهد م� زخم� ي ذلك  ضد المرأة من العنف    اتالناج�لدعم  كب�ي
.   والتحرش  االعتداء ، بما �ف  الجن�ي

ي م� �شجاعة العد�د من �ش�د و 
ف المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) �ف ف وتمكني ف الجنسني ي  النساء هيئة األمم المتحدة للمساواة بني

الاليت
من   الناج�اتلدعم   ،تحت ق�ادة المجلس القو�ي للمرأة، ، وترحب باالستجابة الوطن�ة الق��ة نعن تجار�ــهن للعنف وتحدث  تعرضن

 .الجناة  وضمان مساءلة    د المرأةالعنف ض

ي م� الجهود الوطن�ة المبذولة إلنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة ت
ي عليها   الحظ هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف ، ال س�ما من خالل   وتثيف

ة والمبادرات   �ع�ة األخ�ي ي س�اساتلتبّ اإلصالحات الت�ش ي الدستور الم�ي؛    يف
  لدعم وحما�ة حقوق الناج�ات من العنف المنصوص عليها �ف

ي  للناج�اتأ��ب  نحو ع�  وصولال إمكان�ة و�تاحة
ف �عان الاليت   قطاعات  من قبل  من العنف للحصول ع� خدمات أساس�ة عال�ة الجودةني

األجندة  هذە التطورات خطوات مهمة نحو تحقيق  �شكل      ضد النساء والتصدي له.   منع العنف؛ وتنف�ذ برامج وطن�ة تهدف إ�  متعددة
ي ، وال س�ما هدف التنم�ة المستدامة    2030عام  ول  ل بحالتنم�ة المستدامة  ألهداف      العالم�ة 

) �شأن "القضاء  5.2(   الخامس ومقصدە الثايف
ي 

ف ع� جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفت�ات �ف ي ذلك االتجار  المجالني
غ�ي  و  ستغالل الجن� واال بالب�ش العام والخاص، بما �ف

ف المرأة الم��ة  أنواع االستغالل" ذلك من  ات�ج�ة الوطن�ة لتمكني ي �س�  2030واالس�ت إ� إنهاء جميع أشكال العنف   �شكل واضح، اليت
 ضد المرأة. 

ي جميع أنحاء العالم. ال يتطلب القضاء ع� جميع  النساء والتواجها  "إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالم�ة ما زالت 
فت�ات �شكل خاص �ف

ا المجتمعات واأل�   ا وخدمات دعم �مكن الوصول إليها بق�ادة وطن�ة فحسب، بل يتطلب أ�ض� ا ق��� �ع� أشكال العنف ضد المرأة ��ش
ا واألقران وأصحاب العمل ...   .  ا دون خوف بخروجهن عن المألوف والتحدث علن� المرتبطة  وصمة  ال... لدعم صوت الناج�ات و�نهاء    جم�ع�

ي م�  حصول إن
ي   ع� الناج�ات من االعتداء والتحرش الجن�ي �ف

ام اآلن أمر غ�ي مسبوق ، ومنارة إ� دول أخرى �ف المساحة واالح�ت
ف عرب ؛   ت�ح " المنطقة لتدو�ن وتقي�م ك�ف�ة معاملة الناج�ات  بم�.   للمرأةألمم المتحدة هيئة ا  ممثلة ك��ستني

امها بدعم الجهود الوطن�ة لضمان تحقيق هدف التنم�ة المستدامة و    ف ي م� من جد�د ال�ت
  الخامستؤكد هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

ف بحلول عام   ف الجنسني  . 2030لتحقيق المساواة بني

المتحدة للمرأة ع�  لم��د من المعلومات، ير�ب التواصل مع مها راتب؛ محللة االتصال والدعم بهيئة األمم 
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