
 
 

 

 

 

 بیان صحفي مشترك 

 للنشر الفوري 

ً الجیزة  ات أھرام یضیئانالمجلس القومي للمرأة وھیئة األمم المتحدة للمرأة في مصر    للقضاء على  النشاط من  یوم  61الـ  لحملة  إطالقا
ضد المرأة   العنف   

ة وأبو   – 2020نوفم�ب  26القاهرة،  ض ي م� أهرامات الج�ي
ا�ة مع مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة �ض أضاء المجلس القو�ي للمرأة بال�ش

ي يوم 
تقا�ي �ض ي  الدو�ي نوفم�ب لينضموا بذلك إ� المجتمع  25الهول باللون ال�ب

يوم من النشاط للقضاء ع� العنف   16ال  إطالق حملة�ض
ي  16ضد المرأة. وتبدء حملة الـ 

  اليوم الدو�ي نوفم�ب وهو اليوم الدو�ي للقضاء ع� العنف ضد المرأة و�ستمر حىت  25يوم كل عام �ض
 .د�سم�ب   10لحقوق اإل�سان الموافق  

 
 و�ضاءة األهرامات وأبو الهول 

�
ي من خاللها   "اتحدوا "ضمن حملة وتندرج دعوة #لّون_العالم_برتقال�ا ض العام لألمم المتحدة والىت لألمني

ي جميع أنحاء العالم. خالل ال 
تقا�ي إ� مستقبل خاٍل من جميع أشكال العنف ضد النساء والفت�ات �ض يوم من النشاط   16يرمز اللون ال�ب

تق ي جميع أنحاء العالم باللون ال�ب
ة �ض ي والمعالم األث��ة الشه�ي

ي ا�ي كدعوة للعمل  تضاء المبايض
العالم أجمع ل��ادة الو�ي وحشد الجهود مع    �ض

 إرسال رسالة إ� العالم بأ�ە مفادها أن العنف ضد النساء والفت�ات غ�ي مقبول.  
 
 لحقوق اإل�سان ، و �سبب العد�د من   "أة  رئ�سة المجلس القو�ي للمر   / ما�ا مر�ي   و قالت الدكتورة 

�
 جس�ما

�
�مثل العنف ضد المرأة انتها�ا
ي اآلثار غ�ي اال�جاب�ة ع� المرأة سواء الجسد�ة أو النفس�ة، مما �منعها من المشاركة الفعالة 
كب�ي    تأث�ي المجتمع، كما انه عامل قوي وذو  �ض

وحشد   �ستلزم تكاتف الجميع  ياألمر الذ  س�ة والثقاف�ة سواء محل�ا او عالم�ا، المست��ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�ا  ع� كافة 
 ." الجهود لمواجهة هذە المشكلة والتصدي لها والتع��ف بآثارها وتداع�اتها ع� المرأة و جميع أفراد األ�ة و المجتمع والوطن بأ�مله

 
مث�ل. قبل الجائحة وأثنائها ال يزال العنف ضد النساء والفت�ات �مثل ظاهرة  تصارع العالم مع تأث�ي جائحة لم �سبق لها    2020شهد عام  " 

 ع� أ�هن ومجتمعاتهن و�الدهن. ول�ن �مكن التغلب ع� العنف ضد  
�
عالم�ة ل�س لها عواقب سلب�ة ع� النساء فحسب، بل أ�ضا

كة  ي  �حت الس� "النساء والفت�ات من خالل جهودنا واستثماراتنا وأصواتنا المش�ت
ض عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ض دة/ ك��ستني

 .م�
 

ة   ي م� بالتعاون    16طوال ف�ت
يوم من النشاط للقضاء ع� العنف ضد المرأة، ينظم المجلس القو�ي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة �ض

كاء التنم�ة عددا� من األ�شطة ع� المنصات  اض�ة باإلضافمع العد�د من �ش إ� األ�شطة الم�دان�ة وذلك مع مراعاة اإلجراءات   ةاالف�ت
از�ة الخاصة ب كوف�د  ض مختلف الجهات لتع��ز تغي�ي الثقافات السلب�ة من أجل القضاء  19االح�ت . وتهدف تلك األ�شطة إ� الجمع بني

 ع� جميع أشكال العنف 
 

یرجى التواصل مع   المعلومات   للمزید من  

 maha.rateb@unwomen.orgھیئة األمم المتحدة للمرأة على ، محللة االتصال والدعماألستاذة/ مھا راتب:  -
 azzaabdelhai@gmail.comالمجلس القومي للمرأة على  ،إلعالمدارة اإل عامةال مدیرة الاألستاذة/ عزة عبد الحي:  -

 


