
 

 

 ملشروع ممول من االتحاد األورو�ي اهذا 

ك   ي مش�ت
 ب�ان صح�ف

 للن�ش الفوري 

 

ف العام لألمم المتحدة والمديرة التنف�ذ�ة لهيئة األمم المتحدة للمرأة   لم�  ز�ارة وك�لة األمني

تقا�ي إح�اًء  ا من النشاط لمناهضة  16ال لحملةإضاءة المتحف القو�ي للحضارة الم��ة باللون ال�ب يوم�
 العنف ضد المرأة 

كاءنخبة من القادة   أمس انضم مساء  –  2021نوفم�ب   29القاهرة،   ي فعال�ة نظمتها  وال�ش
ا�ة مع هيئة األمم  �ف المجلس القو�ي للمرأة بال�ش

ي  
ي م� المتحدة للمرأة �ف

ي وسفارة ممل�ة هولندا �ف ا من النشاط    16ال  حملةإلح�اء    م� واالتحاد األورويب ضد المرأة  العنف    لمناهضةيوم�
ي م� تحت  

ا: فلننِه العنف ضد المرأة اآل"  لهذا العام  عال�ي الشعار  ال�ف للحضارة    القو�ي   الفعال�ة بالمتحفأق�مت  وقد  ".  نلون العالم برتقال��
تقا�ي   والذي تم إضاءته،  الم��ة  ف    ،وهو اللون الذي يرمز إ� عالم خاٍل من العنف ضد النساء والفت�ات   باللون ال�ب بحضور وك�لة األمني

ي إطار أو� ز�اراتها الرسم�ة ،  ثس�ما بحو   ، الس�دةالعام لألمم المتحدة والمديرة التنف�ذ�ة لهيئة األمم المتحدة للمرأة
ها منصبها  منذ تولي  �ف

ي هذا العام. 
  �ف

ي م�   تعمل 
ا�ة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف ي تعرضن للعنف. تتضمن هذە   مع الحكومة الم��ةبال�ش

ع� توف�ي الخدمات للنساء الاليت
ا�ات العمل مع ،    ومرا�ز   ،للمرأة  القو�ي مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس    ال�ش استضافة وتوج�ه المرأة التابعة لوزارة التضامن االجتما�ي

. ممل�ة هولندا واالتحاد  من دعم ب ي  األورويب

ي كلمته  
ة)، نقل الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القو�ي للمرأةو�ف تح�ات الدكتورة    ومدير المركز الم�ي لبحوث الرأي العام (بص�ي

ي هذا الحدث  (هن) ا بالشكر والتقدير للجميع ع� مشاركتهمرئ�سة المجلس، متوجه�   ،ما�ا مر�ي 
 .  المهم�ف

 وتم عرض كلمة مسجلة الدكتورة ما�ا مر�ي رئ�سة المجلس القو�ي للمرأة ضمن فعال�ات الحفل جاء فيها:   

ة م��ة انها تعرف حقوقها ك��س وتطالب  طالب كل بنت وس�دا يوم من األ�شطة لمناهضة العنف ضد المرأة أنا    ١٦مناسبة حملة  "ب
ي بيها.. وتعرف انها بتع�ش ع�   ي   ذهيب

. وانه ال �مكن تع��ز وحما�ة حقوق اإل�سان �شكل  المرأة. وز�ر    أنهدولة رئ�س جمهور�تها أعلن    �ف
 ع� كل أشكال العنف ضد  إ كامل دون حما�ة حقوق المرأة وتمكينها..و�تميف  

�
ف الجا�ه بالقضاء نهائ�ا كل س�دة    المرأة. النننا نحتفل السنني

 " وفتاة م��ة �ستحق أن تع�ش ح�اە آمنه خال�ة من العنف. 

ا  وخالل كلمتها  أوضحت  للمرأة لمديرة  الرئ�س�ة،  المتحدة  األمم  لهيئة  ال   التنف�ذ�ة  �س� حملة  ي  اليت العالم�ة  ا ع�    16التحد�ات  يوم�
ي معالجتها قائلة: 

ف النساء والفت�ات اللوايت لخطر �سبب العنف القائم ع� الن�ع  إ� ا ح�اتهن  ال تزال تتعرض "�جب أال ندير ظهورنا لماليني
ل  . للاالجتما�ي نلعبه  ا دور  الظاهرة"دينا جم�ع� ".  قضاء ع� هذە  قائلة:  منكم وأ�ملت حديثها  ا   أطلب  األمم    جم�ع� هيئة  إ�  االنضمام 

ي الدعوة إ� وضع حد إلفالت
ي   المتحدة للمرأة ع� الصع�د العال�ي �ف

ي    أي شخص جايف من العقاب ووضع حد للثقافة العالم�ة األوسع اليت
 � محمل الجد بما ف�ه ال�فا�ة". ال تأخذ العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي ع  مازالت

غر  كل  ألقتها وتضمنت الفعال�ة كلمات رئ�س�ة  ؛ وسعادة السف�ي ك��ست�ان ب�ي رئ�س    ، من معا�ي الوز�رة ران�ا المشاط، وز�رة التعاون الدو�ي
ي 
ي جمهور�ة م� الع���ة؛ وسعادة السف�ي هان مور�تس شابف�لد، سف�ي ممل�ة هولندا �ف

ي �ف  م�؛ والس�دة إلينا بانوفا،  وفد االتحاد األورويب
ي م�. 

 المنسقة المق�مة لألمم المتحدة �ف
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ال   بمناسبة االجتما�ي   ١٦حملة  الن�ع  ع�  القائم  العنف  لمناهضة  النشاط  من  ا  ي   �حت  ،يوم�
�ف المتحدة  لألمم  المق�مة  المنسقة 

هدد إنجازات جهود ومن شأنه أن يفور�ة وط��لة األجل  و والفت�ات عواقب مدمرة   النساءالعنف ضد   لدىإ�لينا بانوفا، "   الس�دة /  م�
ف علينا جمع��  وس كورونا. وإلنهاء هذە الظاهرة، يتعني ك وتعبئة الجهود لمواجهة التنم�ة بأ�ملها خاصة بعد أزمة ف�ي ا أن نعمل �شكل مش�ت

ف    حدها،و هذە المشكلة ومعالجتها. هذا ال �مكن تحق�قه من خالل الحكومة   كاء التنم�ة الدوليني ي وحدە، أو من خالل �ش
أو المجتمع المديف

كة،  ول�نها تتطلب .  فحسب ا دور نلعبه ح�ث لدينا مسؤوليتنا المش�ت  ." جم�ع�
 

ي التمتع بحقوق متساو�ة قائلة  وأضافت
ي م� عن حقوق النساء والفت�ات �ف

ي الع�ش و: "�دافع ف��ق األمم المتحدة �ف
ي ح�اة خال�ة  �ف

�ف
امنا بمواصلة العمل مع  ال جميع أشكالمن   ف ي ومنسق داخل البالد. نع�د تأ��د ال�ت ات��ب عنف وتحقيق إمكاناتهن ال�املة من خالل نهج اس�ت

 ." الحكومة الم��ة والمجتمع لمعالجة األسباب الجذر�ة للعنف ضد النساء والفت�ات بط��قة شاملة وفعالة
 
ا�د للقضاء ع� العنف ضد  وز�رة التعاون الدو�ي أنه  ؛  طران�ا المشا   الدكتورة  �حت خالل كلمتها  و  ف ، هناك زخم م�ت ع� الصع�د العال�ي

ف والقضاء ع� العنف ضد المرأة   ف الجنسني ا أنه ال �مكن تهم�ش هذە القض�ة بعد. إن تحقيق المساواة بني النساء والفت�ات وندرك جم�ع�
المستدامة لجميع الحكومات حول العالم، ول�ن ال يزال هناك حاجة إ� التم��ل واالستثمارات  من األول��ات القصوى ألهداف التنم�ة  

الدراسات   استثمارات ذك�ة، ح�ث �ش�ي  بالفعل  إ� حق�قة واقعة. هذە االستثمارات �ي  الس�اس�ة  التطلعات  لتح��ل هذە  الطموحة 
ي النساء والفت�ات يولد  

ا. العالم�ة إ� أن كل دوالر ُ�ستثمر �ف � ا كب�ي  عائد�
 

ي من خالل تعاونه القوي مع السلطات المحل�ة   ف برجر عن فخر االتحاد األورويب ي م�، الس�د ك��ستني
ي �ف و�ح سف�ي االتحاد األورويب

ي م� وحمايتهن من جميع أشكال العنف.  
ف النساء والفت�ات �ف ، بتمكني ي

 واألمم المتحدة ومنظمات المجتمع المديف
 
ي   

ي م�  قالكلمته  و�ف
ة ممل�ة هولندا �ف   جميع البلدان  ال تزالإن قض�ة العنف ضد المرأة معقدة للغا�ة و : "  هان مور�تس شابف�لد، سف�ي

ي محاوالت للقضاء عليها 
�فتح    والفت�ات   بأن القضاء ع� العنف ضد النساء  ع� اقتناع . نحن  لحلها فرص    ما زال أمامنا ،  رغم ذلك. و �ف

ي المجتمع الم�ي ككل. ومن ثم،  وعل�ه، س  الباب أمام الم��د من النساء والفت�ات الم��ات للنجاح وتط��ر أنفسهن
�ساهم �شكل كب�ي �ف

ا ب�نجازات    21من    21فإننا نطلق حملة   التواصل االجتما�ي الخاصة بنا لالحتفال مع� ي مختلف    21ع� منصات 
امرأة م��ة مؤثرة �ف

ي 
   " . 2021عام   المجاالت �ف

ا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة �ي حملة  16إن حملة ال ي عالم�ة ح�ث يوم�
،  من   25 ال تبدأ كل عام �ف  الدو�ي اليوم وهو نوفم�ب

ي الللقضاء ع� العنف ضد المرأة 
، وهو يوم حقوق اإل�سان  10وتنت�ي �ف  . من د�سم�ب

ي ت
تقا�ي   أيت ا�ة مع الحكومة الم��ة،إضاءة المتحف القو�ي للحضارة الم��ة باللون ال�ب ف العام لألمم    ، بال�ش ضمن حملة "اتحدوا" لألمني

ا من النشاط،    16ال  لالمتحدة. خال ء يوم� ي
تقا�ي و�تم تنظ�م عدد من    ت�ف ي جميع أنحاء العالم باللون ال�ب

ة �ف ي والمعالم األث��ة الشه�ي
المبايف

ي العالم أجمعطة، كدعوة للعمل  األ�ش
مفادها أن العنف ضد النساء والفت�ات  و رسالة إ� العالم  لتوص�ل  جهود  الل��ادة الو�ي وحشد    �ف

 �ي مقبول. غ أمر 

 :  للم��د من المعلومات وللتواصل اإلعال�ي

 maha.rateb@unwomen.org التصال والدعم بهيئة األمم المتحدة للمرأة ع� األستاذة مها راتب، محللة ا  -
، األستاذة   -  azzaabdelhai@gmail.comالمديرة العامة إلدارة االعالم، المجلس القو�ي للمرأة ع� عزة عبد ال�ي

mailto:maha.rateb@unwomen.org
mailto:azzaabdelhai@gmail.com

