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بيجين 2020-1995

الصورة :ياو دا وي .حقوق الطبع والنشر :هيئة األمم المتحدة للمرأة

في عام  ،1995التقى أكثر من  17000ممثل وممثلة من  189دولة في بكين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة حيث أسفر االجتماع
التاريخي عن اعتماد باإلجماع إلعالن ومنهاج عمل بيجين وهو أجندة تعتبر “شرعة حقوق” للمرأة فبعد  25سنة من بيجين ،ستجتمع الدول
األعضاء ومنظمات المجتمع المدني وكل من يناصر حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم الستعراض تنفيذ جدول األعمال هذا .ستركز
صحيفتنا اإلخبارية على األفراد والمؤسسات التي تقود هذه العملية العالمية في منطقة الدول العربية .لقراءة المزيد.

سلسلة من اللحظات الفارقة
يمثل االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجين نقطة تجمع لإلصرار على إعمال حقوق اإلنسان لجميع النساء
والفتيات حيث سيتم تنظيمهما كحشد عالمي.
ستستفيد عملية استعراض إعالن ومنهاج عمل بيجين  25 +من الحظات الملهمة األخرى في حركة حقوق المرأة في القرن الحادي والعشرين:

هيئة األمم المتحدة
المرأة +10

سيداو +40

الذكرى العاشرة لتأسيس هيئة
األمم المتحدة المرأة.

الذكرى األربعون التفاقية
القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة.

جدول أعمال

قرار مجلس األمن
رقم +20 1325

+5 2030

الذكرى السنوية الخامسة لخطة
التنمية المستدامة لعام 2030
وأهداف التنمية المستدامة.

بيجين +25

الذكرى العشرون لقرار مجلس
األمن رقم  1325بشأن المرأة
والسالم واألمن.

تستعرض الدول العربية تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين +25

الصورة :اإلسكوا .حقوق الطبع والنشر :هيئة األمم المتحدة للمرأة

أجرت  17دولة في الدول العربية استعراضات وطنية للتقدم المحرز والتحديات التي واجهتها في تنفيذ جدول أعمال بيجين ومن ضمنهم:
الجزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية والسعودية
والجمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية المتحدة .لقراءة المزيد.

ما هو “جيل المساواة”؟

تحتفل هيئة األمم المتحدة للمرأة ،النصير العالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين إلعالن
ومنهاج عمل بيجين بحملة رائدة متعددة األجيال تسمى “جيل المساواة :إعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو” .لقراءة المزيد.
لتحميل مجموعة أدوات حملة “جيل المساواة” أنقر هنا.

منتدى تونس للمساواة بين الجنسين

الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة /عماد كريم

نظم منتدى تونس للمساواة بين الجنسين ،الذي تم تنظيمه في الفترة التي تسبق الذكرى  25إلعالن بيجين ،أكثر من  500مشارك ومشاركة
يمثلون  70دولة من جميع أنحاء العالم وخالل ثالثة أيام من المناقشة النشطة والديناميكية ،أتيحت للمشاركين والمشاركات الفرصة لجعل
أصواتهم مسموعة وتبادل انطباعاتهم وخبراتهم حول كيفية جعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة للجميع في كل مكان .لقراءة تقرير
التوصيات الخاص بالمجتمع المدني الصادرة عن المنتدى أنقر هنا.

الفعاليات الرئيسية القادمة
منتدى شباب الدول العربية بيجين +25

 29-27آب /أغسطس
القاهرة ،مصر

اجتماع فريق الخبراء حول منهاج عمل بيجين 25 +

 26-25ايلول /سبتمبر
بيروت ،لبنان

اجتماع رفيع المستوى الحكومي حول المرأة

تشرين الثاني /نوفمبر 2019
بيروت ،لبنان
لجنة وضع المرأة د64.

 20-9آذار /مارس 2020
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
منتدى جيل المساواة

آيار /مايو – تموز /يوليو 2020
مكسيكو /المكسيك – باريس/فرنسا
االجتماع رفيع المستوى حول منهاج عمل بيجين +25

ايلول /سبتمبر 2020
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية

لقراءة المزيد حول األحداث القادمة الخاصة بإعالن ومنهاج عمل بيجين  ،+25أنقر هنا.
تابعنا على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على تحديثات حول عملية مراجعة بيجين وحملة جيل المساواة.

أنضموا إلى المحادثات من خالل هاشتاج #بيجين 25و #جيل_المساواة

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية
فيال  ،37شارع  85المعادي
القاهرة ،مصر

