
 
 

 بيان صحفي

ات الناجي الضوء على تحدة للمرأةهيئة األمم الم التعبئة العالمية، تسلّط مع تصاعد

في االحتفال باليوم العالمي للقضاء  المناصرينالمناصرات ومن العنف و والناجين

 على العنف ضد النساء والفتيات

األصوات، ويستدعي المزيد من علي " ( (HearMeToo#اسمعني#العام، "لّون العالم برتقالياً:  موضوع األمم المتحدة لهذا ركزسي  

 العنف القائم على النوع االجتماعي" لمناهضة يوًما من النشاط 16" اإلجراءات والحلول خالل

" و TimesUp#" و "MeToo#أدت الحركات العالمية مثل " - 2018 تشرين الثاني /نوفمبر 19نيويورك، 

"#BalanceTonPorc" و "NiUnaMenos#!" و "HollaBack#" و "#TotalShutdownاالحتجاجات في الشركات إلى " و

 وبينما تُظهر األبحاث أن العنف ضد النساء والفتيات يؤثر على الكشف عن حجم العنف ضد النساء والفتيات وإلى أي حد يجري تطبيعه.

ي لق   من تحميل الجناة المسؤولية، يُ ن ضد هذا الوباء، فإنه بدالً حص  في مختلف أنحاء العالم، وأنه ال يوجد بلد مُ  واحدة من كل ثالث نساء

 بشكل منهجي.   ك في شهاداتهن باللوم في كثير من األحيان على النساء والفتيات الالئي يتعرضن للعنف ويُشك  

ا من يومً  16الـ ( و تشرين الثاني /نوفمبر 25موضوع األمم المتحدة لهذا العام لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة )يهدف 

ن العالم برتقاليً "(  كانون األول /ديسمبر 10 - ر/ تشرين الثانينوفمب 25) نوع االجتماعياللعنف القائم على ا ةلمناهضالنشاط  ِّ  ا:لو 

عالمية ضد  إلى دعم النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم الالئي يجتمعن في حركة تضامن   ”(#HearMeToo) عنياسم  #

 الجذور.  ةيقالتحرش الجنسي وأشكال العنف األخرى عم الت التاريخية في القوى التي تجعلاالختال

وتصديقهم، وإنهاء ثقافة السكوت  ات والناجينإلى تكريم هذه األصوات وزيادة تضخيمها، واالستماع إلى الناجيهذا  العام ويدعو موضوع 

ط االستجابة. كما يهدف إلى توسيع نطاق الحوار العالمي وتسليجهود الناجين في قلب المناقشة وو الناجيات واإلفالت من العقاب، ووضع

يغيب حيث  -تلف أنحاء العالم في مخ المناصرينالمناصرات والناجين من العنف وو الناجيات جميع اتالضوء على أصوات ونشاط

 عن العناوين الرئيسية في وسائل اإلعالم والمناقشات عبر شبكات التواصل االجتماعي. اغالبً  الكثيرون منهم

الناجيات ين إلى إسكات أصوات مالي - اةوليس الجن - ة والناجية التي يحملها الناجي"أدى الخوف من االنتقام، وعدم التصديق، والوصم

المستمرة،" بحسب المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة وعة رو  الحقيقي لتجارب النساء المُ  الناجين من العنف وإخفاء الحجمو

الناجون، والحركات العالمية الناجيات وقام الناشطون على المستوى الشعبي، ونكوكا. "ومع ذلك، ففي اآلونة األخيرة،  -فومزيل مالمبو

. إنهم يفضحون انتشار العنف من المناصب العليا إلى أرضية المصنع ويطالبون حركة تضامن عالمية بين النساءبتحويل العزلة إلى 

 إقرأ البيان الكامل. بإخضاع الجناة للمساءلة."

 المناسبة االحتفالية الرسميةتحت مظلة حملة األمين العام لألمم المتحدة إلنهاء العنف ضد المرأة، بقيادة هيئة األمم المتحدة للمرأة، جمعت 
م يوًما من النشاط العالمي. في مقر األمم المتحدة في نيويورك، انض 16 حملة اليوم في نيويورك بين الناجين والناشطين، وأطلقت

من األرجنتين، والهند، ومصر، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والواليات المتحدة  والناجيات والناجون والناشطات الناشطون
 العام األمريكية إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيسة الجمعية العامة، ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا، ووكيلة األمين

نكوكا في مناقشة حول الممارسات الجيدة المبتكرة التي تقدم  -لألمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فومزيل مالمبو
م بنيامين تاكر، النائب األول لمفوض شرطة (. قد  HearMeToo#) #اسمعني حلوالً إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات في عهد

ةً عن المعهد النسوي بشرطة نيويورك وبرفقته تمثيل كبير من ضباط الشرطة، رؤًى مدروسة حول دور أجهزة إنفاذ نيويورك، نياب
 القانون في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في األماكن الخاصة والعامة.
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، والناجيات يوًما من النشاط بمثابة لحظة لالحتشاد بين الحكومات، والمجتمعات، والناجين 16 فترة الـ أنحاء العالم، ستكون في مختلف

ة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خالل األحداث والناشطات والناشطين ، والجمهور لرفع مستوى الوعي حول الحاجة الُملح 

 دوس؛حدثًا، بما في ذلك في المدارس والجامعات في ماالوي وبربا 70البارزة، والمسيرات، والتجمعات، والحمالت. في أكثر من 

ومباريات كرة القدم في مصر، سيتعاون المواطنون العالميون مع الناجين،  ي السلفادور، وفانواتو، والفلبين؛النقل العام ف ومحاور

والهجوم  الصد   عالم، بينما يواجه العديد منهماء الوالمناصرين، والحركة النسائية، والمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة في مختلف أنح

 ص الحيز المتاح للمجتمع المدني. متزايد مع تقل  بشكل  

األمين العام لألمم المتحدة إلنهاء اللون الرسمي لحملة وهو اللون البرتقالي، بواألماكن األثرية  الشهيرة المباني تزين، ستلجذب انتباه العالم

ى الجمعية الوطنية في مبن في اللون البرتقالي في ذلك اليومسيُعرض من العنف.   خال  لعالم  التي ترمز لألمل و دو(العنف ضد المرأة )اتح

، ومباني إدارة قناة بنما، ومبنى المجلس الوطني وتمثال المسيح الفادي في المغرب البرلمانمبنى ساحة المسلة في السنغال، ونيجيريا، و

كازاخستان، ومبنى االتحاد األوروبي في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، عاصمة  والهرم في أستانال، وبرج بيتيرك في البرازي

 ومكتب الرئيس وسبعة مبان برلمانية في نيبال.

نساء الجهود المبذولة إلنهاء جميع أشكال العنف ضد ال م المتحدة للمرأةهيئة األم من المبادرات اإلستراتيجية، تتصد ر من خالل العديد

االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والتي تُنفذ بالتعاون مع شركاء مليون يورو بين  500بقيمة  مبادرة تسليط الضوءوالفتيات، من خالل 

 أكبر استثمار منفرد على اإلطالق للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم والعمل من أجل  وتُعد   مم المتحدة األ

 دولة.   35في  مدن وأماكن عامة آمنة

وهو اآللية ، صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة إلى المتحدةسفيرة النوايا الحسنة لألمم نيكول كيدمان ستنضم 
ديسمبر،  10الوباء، في حفل غداء لجمع التبرعات في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في  متعددة األطراف التي تتصدى لهذاالعالمية الوحيدة 

سيجمع هذا الحدث بين قطاع الشركات، واألفراد المعنيين، واألمم المتحدة  من النشاط. يوًما 16الـ فترة  بانتهاء يوم حقوق اإلنسان، إيذانًا

 ن في مختلف أنحاء العالم.لجمع األموال لوضع حد لهذه االنتهاكات لحقوق اإلنسا
 

دولة وإقليًما على مدى العقدين الماضيين، دعم صندوق األمم المتحدة االستئماني مبادرات  139مشروًعا في  460من خالل أكثر من 

الماليين من النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم إلى ول وصيق القوانين والسياسات، وتحسين تغيير الحياة في مجال منع العنف، وتطبل
. في العام الماضي وحده، تمك ن صندوق األمم المتحدة االستئماني من الوصول إلى أكثر من العنف الحيوية للناجيات والناجينالخدمات 

 ماليين شخص. 6من 

 
 media.team@unwomen.orgلطلب إجراء مقابلة، يُرجى االتصال بـ 

ِّن صورة ملفك التعريفي   على جميع شبكات التواصل االجتماعي باستخدام الهاشتاجات وانشر الخبر باللون البرتقالي إلظهار دعمك لو 

و  @SayNO_UNiTE  ، وتابع المحادثات 16days#و  #orangetheworld، و HearMeToo# يوم16#اسمعني #

UN_Women  @unwomenarabic@ .على تويتر 

focus/end-http://www.unwomen.org/en/news/in- :الموقع لىديدة وغير ذلك عقصًصا ومقاطع فيديو جشاهد 

women-against-violence 
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