الدول العربية – العدد الثاني

صحيفة
بيجين +25
الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة /عماد كريم

الدول العربية توافق على أولويات تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين

ممثلو وممثالت الدول العربية في االجتماع الرفيع المستوى بشأن استعراض بيجين  .25 +الصورة:هيئة األمم المتحدة للمرأة  /لورين روني

شهرا ،اجتمعت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وممثلو من
بعد عملية مراجعة إقليمية شاملة والتي امتدت لما يقرب من 12
ً
الشباب والشابات من جميع أنحاء منطقة الدول العربية في  28تشرين الثاني/نوفمبر لالتفاق على مجموعة من األولويات واالستراتيجيات
لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ضوء الذكرى الـ 25إلعالن ومنهاج عمل بيجين .لقراءة المزيد.

المجتمع المدني والقيادات الشبابية من الدول العربية يسلطون
الضوء على التقدم المحرز والتحديات فيما يخص تمكين المرأة في
المنطقة

اجتماع المجتمع المدني والقيادات الشبابية بشأن بيجين  .25 +الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة  /لورين روني

وممثل عن منظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب من جميع أنحاء منطقة الدول العربية في عمان ،األردن
اجتمع أكثر من  70ممثلة
ً
في  26و 27تشرين الثاني /نوفمبر ،الستعراض ومناقشة التقدم والدروس المستفادة في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ،في الفترة التي
تسبق االجتماع الرفيع المستوى للدول العربية المعني بمراجعة بيجين  .25 +لقراءة المزيد.

اجتماع فريق الخبراء المعني بمراجعة بيجين 25+

الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة /دياجو دي الروسا

التقى خبراء المساواة بين الجنسين من مختلف الدول العربية في بيروت في أيلول /سبتمبر لمراجعة التقرير اإلقليمي بشأن التقدم الذي
أحرزته البلدان العربية في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين .قدم االجتماع وناقش التقرير العربي اإلقليمي الذي يستند إلى التقارير الوطنية
العشرين التي قدمتها الدول العربية األعضاء في وقت سابق من هذا العام للمساهمة في المراجعة العالمية لبيجين  .25+لقراءة المزيد.

القيادات الشبابية في الدول العربية يضعوا أسس الطريق للمضي
قدما في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين
ً

اجتمع  22من القيادات الشبابية من الجزائر ومصر واألردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا وتونس واليمن
لمناقشة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين التاريخي في إطار الذكرى الخامسة والعشرين العتماده.
وقد ُاقيم االجتماع في القاهرة في الفترة من  27إلى  29آب /أغسطس  2019من قبل المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في
الدول العربية .كما حضر االجتماع خبراء في الشؤون المتعلقة بالنوع االجتماعي من المنطقة العربية حيث شاركن في المؤتمر العالمي الرابع
المعني بالمرأة في عام  ،1995بهدف إنشاء حوار وتبادل المعرفة بين جيلين من دعاة المساواة بين الجنسين .لقراءة المزيد ولمشاهدة
الفيديو ولتصفح البوم صور المنتدى.

كيف يساهم المجتمع المدني في إعالن ومنهاج عمل بيجين 25+
بمنطقة الدول العربية؟
ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ
2019

أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019

اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء
ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻮﻧﺲ
ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﻮﻧﺲ
واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ

ﻛﻼ ﻣﻦ :اﻹﺳﻜﻮا
ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ً
وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آذار /ﻣﺎرس

ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻟﺠﻨﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

2020

2020

ﺳﺘﻌﻘﺪة ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة وﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺘﻪ
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2020

ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ

آب /أﻏﺴﻄﺲ

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎدات
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

2019

ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﻹﺳﻜﻮا وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2019

ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ/
اﻻﺟﺘﻤﺎع رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء  ،ﻋﻤﺎن

ﻋﻘﺪه ﻛﻞ ﻣﻦ  :ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ /ﻋﻘﺪه ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻮا
وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك

2020

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺳﺘﻌﻘﺪه ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة وﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ
رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

هيئة األمم المتحدة للمرأة تعلن عن فريق عمل القيادات الشبابية
المعني ببيجين 25+

أعلنت هيئة األمم المتحدة للمرأة عن “فريق القيادات الشبابية المعني ببيجين  ،“ 25 +الذي يضم  30من الشابات والشباب من مختلف
المنظمات الشبابية والتي تخدمهم في الوقت نفسة ،والذين لديهم الخبرة الواسعة من شتى بقاع العالم والهدف من ذلك الفريق هو دعم
جهود هيئة األمم المتحدة للمرأة وتوجيهها إلشراك القيادات الشبابية في قلب عملية إعالن ومنهاج عمل بيجين  .25+للتعرف على
القيادات الشبابية الممثلة لمنطقة الدول العربية.

متطوعين ومتطوعات من القيادات الشبابية ينضموا إلى ورشة كتابة
جماعية بشأن صحة المرأة

الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة  /عماد كريم

مقال في ويكيبيديا العربية بهدف التركيز على قضايا
قام  70متطوعة ومتطوع من القيادات الشبابية بالبحث وترجمة وتحرير وإضافة 97
ً
النساء والصحة ،من أجل المساهمة في جعل هذه المعلومات الحيوية في متناول جمهور اللغة العربية .تم استضافة الحدث بمناسبة أسبوع
أيضا الذكرى الخامسة والعشرين منذ إعتماد إعالن ومنهاج
الشمول الرقمي الذي نظمته اليونسكو واالتحاد الدولي لالتصاالت وبمناسبة ً
عمل بيجين .تعد قضية المرأة والصحة من إحدى المجاالت الحاسمة الـ  12المحددة في إعالن بيجين  25+والتي تؤكد على أن “المرأة لها
الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية وان التمتع بهذا الحق أمر حيوي لحياتهن ورفاههن وقدرتهن على
المشاركة في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة “ .لقراءة المزيد.

عاما على
سؤال لناشطة :إلى أي مدى قد وصلنا اآلن بعد مرور ً 25
اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين وهل له أهمية بالنسبة للقيادات
الشيابية؟

الصورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة  /عماد كريم

عاما من اعتماده حيث أنها حضرت
تشارك الناشطة الشابة ،هناء فايدي من ليبيا ،وجهة نظرها حول أهمية إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد ً 25
منتدى تونس للمساواة بين الجنسين الذي تم تنظيمه في نيسان/أبريل في الفترة التي سبقت االستعراض العالمي لعملية بيجين .25+
لقراءة المزيد.

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

