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 صحفي بيان
  

 نفالع إنهاء إلى الرامية العالمية الجهود طلقت  " برتقالي العالم" ،المنعجهود  على الضوء تسليطفي إطار 

 والفتيات النساء ضد
 

 بوابةو أوروبا، مجلسوبناية  نياجرا، شالالت إضاءةمن بينها  ،دولة 70 نمن المقررة إقامتها فيما يزيد عبرتقالية" فاعلية " 450 من أكثر
 األردن في البتراء وأطالل الهند،

 
 المئات إضاءةوصوالً إلى  ة،يالمدرس اتظروالمنا القدم، كرة مبارياتإلى  المسيرات من - 2015 /تشرين الثانينوفمبر 24 نيويورك،

 دض للعنف حد وضع إلىالداعية  العالمية الجهود زيتعزل" برتقالي العالم" دعوة الغد من ابتداءً  المتحدة األممتطلق  المميزة، المعالم من

 .العالم أنحاء جميع في ثالثةمن كل  ةواحدضرر منه تت الذي والفتيات، نساءال
 

 رمزاً  حأصب الذي البرتقالي، اللون استخداميجمع بينها عامل مشترك وهو  االجتماعية لتعبئةهذه الفعاليات الواسعة النطاق والعالمية ل

 المتحدة لألمم العام األمينفي إطار حملة أطلقها  العمل إلى الدعوةوتأتي هذه . والفتيات النساء ضد العنف من خال   ومتفائل مشرق لمستقبل

يوماً من األنشطة التي يقودها  16وتجري الحملة على مدى . للمرأة المتحدة األممهيئة  بقيادة ،المرأة ضد العنف على للقضاءاتحدوا بعنوان 

 على للقضاءالدولي  اليوموهو  /تشرين الثاني،نوفمبر 25 من الفترة في وتمتد ،جنسال نوع على القائم العنف لمناهضة المجتمع المدني

 على العالمهذا  ي"برتقالالعالم  مبادرة" تركز وسوف. اإلنسان لحقوق العالمي اليوم ،/كانون األولديسمبر 10 حتىو ،المرأة ضد العنف

 أهدافاً  تضمني يذال ،2030 عامل المستدامة التنمية أعمال جدول اعتمادوهو  محدد سياق في والفتيات، النساء ضد العنف منع موضوع

 .والفتيات النساء ضد العنف إلنهاء
 

 الثث إلى بزيارات مالمبو فومزيلىالسيدة  للمرأة المتحدة األمملهيئة  ةالتنفيذي ةالمديرقوم ت ،طاالنش من يوماً  16حملة الـ مع وبالتزامن

 وكذلك – يةالمحل إلى العالمية من – المستويات جميع علىالمتفشي  لعنفل للتصدي جهودال لبذل الملحة الحاجة على الضوء تسليطل قارات

 .وتركيا سبانياإو الديمقراطية الكونغو وجمهورية البرازيل في البارزة األحداثأثناء  المجتمع،أنحاء  في
 
وثيقة بارزة وهي  إطالق نيويورك في الثاني تشرين/نوفمبر 25 في المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي باليوم الرسمي االحتفاليشهد و

ة من بينها هيئ المتحدة األمم كيانات من عدد اوضعهالتي اشترك في  ،"المرأة ضد العنف منعجهود  لدعم اإلطارية المتحدة األمماتفاقية "

 الصحة ومنظمة لسكاناألمم المتحدة ل وصندوق واليونسكو اإلنمائي المتحدة األمم برنامجو الدولية العمل ومنظمة للمرأة المتحدة األمم

 .العالمية
 

 النساء دض العنفال يزال " :مالمبو فومزيل السيدة للمرأة المتحدة األمملهيئة  ةالتنفيذي ةوالمدير المتحدة ألممل العام األمين كيلتقول وو

. آن واحد لهما في ونتيجة الجنسين بين والتمييز المساواة لعدم سببوهو . المسكوت عنها اإلنسان حقوق انتهاكات أخطر من واحداً  والفتيات

 أن يجبو. ذلك تغيير على عازمون ونحن التوازن، اختاللالتي تعاني من  المجتمعاتالمؤشرات على  أوضح حديشكل أ هوجود استمرارو

التي  اإلجراءات من مجموعة على متزايدة أدلة هناك المعقدة، المشكلة لهذه وحيد حل يوجد ال أنه ورغم ،المنع على اآلن التركيز نصبي

 والوكاالت للمرأة المتحدة األممهيئة  وضعته الذي الجديد اإلطار جوهر يشكل الشامل النهج هذاو. وقوعه قبل العنف توقف أن يمكن

 ".لنا الشريكة
 

تجّرم  دولة أخرى 119و الجنسي التحرش ضد قوانين لديها دولة 125ثمة  اليومف. الماضية القليلة العقود مدى على التقدم بعضوتم إحراز 

 النساء ضد العنف يزال ال ،المبذولة الجهود من الرغم علىو. الزوجي االغتصاب علىفقط هي التي تعاقب  دولة 52 ولكن المنزلي العنف

وال شك أن . اإلنترنت شبكة على تخويفالو الشوارع في لمضايقاتوا نمنازله في للضرب النساءإذ تتعرض  بلد، كل فيموجوداً  والفتيات

 الصحة منظمةأطلقت  ،2014 عام فيو. الجنسين بين المساواة عدمهي و ،ذه المشكلةله الجذرية األسباب معالجة يعني العنف نهاءوإ منع

 لعنفل تتعرض نساء ثالث كل من واحدة على لتأثيره نظراً  العامة، الصحةمجال في  أزمةً اعتبرته و" عالميال وباءال"عليه مسمى  العالمية

 في 70لتصل إلى إلى درجة مذهلة النسبة  رتفعت وأحياناً  حميم،ال شريكال جانب منغالباً  – حياتها من ما مرحلة في الجنسي أو الجسدي

 يد على حتفهن لقين هننصف من يقرب ما ،2012 عام في ضحايا جرائم القتل من النساء جميع بين منف. البلدان بعض في النساء من المائة

 وتمثل. الختان/التناسلية األعضاء تشويه أشكال منمن شكل  وامرأة فتاة مليون 133 بنحو يقدر ماوعانت . العائلة أعضاء أحد أو شريكال

 .العالمي الصعيد علىعنها  الكشففي الجرائم التي تم  بالبشر االتجار ضحاياإجمالي  نصف من يقرب ما البالغات النساء
 

http://www.un.org/ar/women/endviolence/orangeday.shtml
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/in%20focus/16%20days%20of%20activism/unite%20invitation%20final%20(2).pdf?v=1&d=20151113T210220
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/in%20focus/16%20days%20of%20activism/unite%20invitation%20final%20(2).pdf?v=1&d=20151113T210220
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism


 ،2015 /أيلولسبتمبر فيللتنمية  وجريء جديد ، وهو جدول أعمال عالميالمستدامة تنميةال هدافألمؤخراً  العالم زعماء اعتمادفي ظل و

إن كذلك ف. من الممكن معهاوإن كان  خطيرة مشكلة والفتيات النساء ضد العنف بأن العالمي االعتراف في حرج منعطف إلى التوصل تم

 نساءال ضد التمييز أشكال لجميع حد وضع إلىيسعى  ،بين أهداف التنمية المستدامة من 5 الهدفوهو  الجنسين، بين المساواة هدف

 بشأن لةشام مؤشرات وفريوس التنمية أعمال جدول كامل تحقيقتحول دون  عقبة باعتباره المرأة ضد العنفب يعترفهدف هو و. والفتيات

 العالم قادة تماعاج فيو. واإلنجابية الجنسية الحقوق لتلبية الخدمات توفير علىالهدف  يركز كما. الهدف هذا لمعالجة به القيام علينا ينبغي ما

 الذينالسبعين  العالم قادة من العديدفإن  ،2015 /أيلولسبتمبر 27 فيتاريخي ُعقد  حدثوهو  ،المرأةتمكين و الجنسين بين المساواةبشأن 

 ،ياً شيوعها عالمو المشكلة حجمعلى  فقطذلك  يدلوال  للعمل، كأولوية والفتيات النساء ضد العنف إنهاءصعدوا إلى المنصة أشاروا إلى 

 تمكينو الجنسين بين المساواة كامل تحقيق أمام رئيسية كعقبةالمتفشي  العنفب الدول/اتالحكوم رؤساءمن جانب  اعتراف أيضاً  هولكن

 .المرأة
 

 حول العالم
 بلداً  70 من أكثر في اً ثحد 450 من أكثرإقامة  المقرر من ،التي تستمر ألسبوعين" برتقالي العالم"في إطار دعوة  العالمي، الصعيد على

ماء الزع مع الحوار جلساتك المدني المجتمعيشارك فيها  التي األنشطة من والعديد الرئيسية، المعالم إضاءة تشملهي و. يوماً  16طوال 

 رعب الرقمي والنشاط الماراثون وسباقات والمسيرات والتجمعات ةقصاالرالعروض و يةالمسرحالعروض و األفالم ضووعرالدينيين 

 الواليات/كندا) نياجرا شالالت: ذلك في بما يالبرتقالباللون  الرئيسية المعالم إضاءة فعالياتال وستتضمن. االجتماعيةالشبكات  منصات

 العدل وقصر ،(األردن) البتراء في ثريةاأل طاللاألو( فرنسا) أوروبا مجلسبناية و( بلجيكا) األوروبية المفوضية يةوبنا( األمريكية المتحدة

 (.الديموقراطية الكونغو جمهورية)
 
 في الشباب مسيراتتجري  حين في ،مانديال نيلسون جسر أفريقيا جنوبتضئ  القوية، المبادرات من سلسلة ضمنو أفريقيا، فيو

 العنف نهاءتصعيد الجهود إل" عنوان تحت لألفالم مهرجانيُقام  والجنوبية، الوسطى أميركا فيالفعاليات  من العديد بين منو. موزامبيق

 لطائراتل وكبميُقام  غواتيماالأما في  ي،برتقال ماراثون اإلكوادور،عاصمة  كيتو،وتستضيف . وتوباغو ترينيداد في" والفتيات النساء ضد

ناشطي  مع التعاونيجري  الهادئ، والمحيط آسيا منطقة فيو. والفتيات لنساءضد ا العنف من التحررعلى  تشجيعلل رسائل مع الورقية،

 لنساءل اً وقصص اً صورتضم  "قصة 16و امرأة 16"بعنوان  االجتماعيةقوية على الشبكات  حملة قطالإلباكستان حقوق اإلنسان في 

 ثماني من اةفتآالف  10حضور نحو  توقعيف باكستان فيللمرأة  الهور كلية جامعة مع عاونبالت عقديُ  الذي ،‘اتحدوا’ مهرجانأما . المحليات

ن مإعالنية في خطين شديدي االزدحام  لوحات على المرأة ضد للعنف حد وضعرسائل عن  عرضتُ و الهند بوابةتُضاء  الهندوفي . جامعات

 يسير أوروبا، فيو. لفنونل اً مهرجان ليشتي -تيمورتنظم  حين في ،كم 8.4برتقالي بطول  ماراثون كمبودياوتستضيف . دلهي متروخطوط 

 األردن في نلالجئييشهد مخيم الزعتري  العربية، الدول منطقة فيأما  ،ياً برتقالمرتدين زياً  الشوارع في بدوريات األلبانية الشرطة ضباط

 .أخرى أنشطة ضمنمن  ،نساءلل مشي ماراثون

 

 قضيةلبا الشخصي االلتزام إظهارعلى  نووالصحفي المؤثرة اإلعالم وسائل تثحُ  الشركاء، قبل من التعبئةوفي إطار  ذلك، على وعالوة

 دح لوضع الالزمة اإلجراءات اتخاذ علىالمشاهدين  مع حث مالبسهم، في أو ستوديوهاتاال فيبشكل رمزي  البرتقالاللون  باستخدام

 .والفتيات نساءال ضد للعنف
 

   ملحوظة لوسائل اإلعالم:
 

 صادياالقت المجلس قاعة في نيويورك مدينة في المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي المتحدة األمم بيوم الرسمي االحتفال تُجرى مراسم

 ،ظهراً  12 - صباحا 10 الساعة من /تشرين الثانينوفمبر 25 األربعاء يومصباح  المتحدة األمم مقر المتحدة، األمم مقرب واالجتماعي،

 .والفنانين المدني المجتمع ونشطاء المتحدة مماأل مسؤولي وكبار السفراء بحضور

   november-25-advisory-http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/11/media 
 

 زيدميمكن االطالع على . المتحدة مماألجانب  من المعتمدة يةاإلعالمللجهات  فقط مفتوحة المتحدة األمم مباني الفعاليات التي ت جرى في

 /http://www.un.org/en/media/accreditationعبر:  المعلومات من
 

 https://flic.kr/s/aHskokiKb6 :الفعاليات عبر ت تاح صور

 

الهاشتاق  باستخدامشارك اآلخرين رسائلك و  SayNO_UNiTE@ اتبع: االجتماعيةالشبكات  علىالحوار  إلى انضم

#orangetheworld 16#وdays .الفيسبوكلفعاليات  الصفحة هذهعلى  نشاطاتك تحميل أيضاً  يمكنك. 
 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/in%20focus/16%20days%20of%20activism/unite%20invitation%20final%20(2).pdf?v=1&d=20151113T210220
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/in%20focus/16%20days%20of%20activism/unite%20invitation%20final%20(2).pdf?v=1&d=20151113T210220
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/11/media-advisory-25-november
http://www.un.org/en/media/accreditation/
https://flic.kr/s/aHskokiKb6
https://www.facebook.com/events/1686128894932252/

