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 مؤتمر صحفي بشأن إنارة مبنى جامعة الدول العربية باللون البرتقالي 
 تضامنًا مع حملة "العالم برتقالي"، للتوعية بالعنف ضد المرأة، 

يوًما من لمناهضة العنف ضد المرأة 16حدث خالل حملة ال   
عنوان "الرجال والنساء معا، حان وقت العمل"تحت   

ي تمام الساعة  2021نوفمبر  25يوم الخميس الموافق 
 
 18:00ف

مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرةالمكان:   

 
 لمناهضة العالمي اليوم في تنطلق والتي المرأة  ضد العنف لمناهضة يوماً  16يحتفل العالم سنويًا بحملة الـ

تقوم حيث اإلنسان،  لحقوق  العالمي لليوم الموافق ديسمبر 10 في وتنتهي نوفمبر 25 فيالمرأة  ضد العنف
يومًا تضامنًا مع الحملة، ومن أشكال التضامن والتفاعل مع  16مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء ال

الذى اختير كداللة على المستقبل  البرتقاليباللون  والصروح المهمةعلى سبيل المثال إنارة المعالم  يتمالحملة 
 .شكل من أشكال العنف أيالذى تنادى الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة ال تعانى فيها من 

مع استمرار  2021يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لعام  16تأتي الفعالية الخاصة بإطالق حملة الـ
أزمة الوباء والتي يترتب عليها تبعات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، والتي اثمرت عن ظاهرة 
 .مخفية في ظل جائحة الكورونا وهي "جائحة الظل".. جائحة العنف المتفاقم المرتكب ضد الفتيات والنساء

لتي قدمها العاملين والعامالت الموجودين في الخطوط فمنذ اندالع الجائحة، أظهرت البيانات والتقارير الحديثة ا
األمامية تفاقما ملحوظا في كافة أنواع العنف المتصاعد ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي مما يؤكد 
حاجتنا إلى جهد جماعي عالمي للحد من ذلك العنف. ومع تواصل استنفاذ حاالت الوباء لجهود الخدمات 

دمات األساسية، مثل مالجئ العنف المنزلي وأرقام المساعدة إلى حدها األقصى. ولذا الصحية، وصلت الخ
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يجب بذل مزيد من الجهود لتأكيد أولويات معالجة العنف ضد المرأة في جهود االستجابة واإلنعاش لوباء 
جامعة الدول  تقومعلى التوالي وللعام الثالث األمانة العامة لجهود واستكماال  في ضوء هذا السياق  .الكورونا
لألمانة العامة في حدث بإنارة المبنى العريق  ،إدارة المرأة واالسرة والطفولة -القطاع االجتماعي -العربية 

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب اإلقليمي بالتعاون مع  تاريخي باللون البرتقالي
 .المفوضية السامية لشؤون الالجئينو  صندوق األمم المتحدة للسكانللدول العربية ل

 

ي 
 اجندة المؤتمر الصحف 

 كلمات افتتاحية مساءً  07:00 –مساًء  06:00

السفيرة الدكتورة هيفاء  جامعة الدول العربيةل، رئيس القطاع االجتماعيالكلمة االفتتاحية لألمين العام المساعد،  -
 دقائق( 5أبو غزالة )

 دقائق(  5اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة ) المدير ميخائيل،دكتورة سوزان  -
   دقائق( 5صندوق األمم المتحدة للسكان )ل نائب المدير اإلقليمي - الدكتورة كارينا نرسيسيان -
 دقائق( 5)الالجئين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  السيد بابلو ماتيو -

 

 
 

 


