
       

  

 بيان صحفي        

 1122أيار/مايو  11حسب التوقيت الشتوي لنيويورك يوم صباحاً  21تحت الحظر حتى الساعة    

 في أرجاء العالم للتركيز على المساواة بين الجنسين تدعو هيئة األمم المتحدة للمرأة المواطنين

 !: تمكين المرأة تمكين لإلنسانية... فلنتخيّل معا  02بيجين+ وتطلق حملة

خالل الحدث حملة رئيسية  في بيجين، أطلقت هيئة األمم المتحدة للمرأة اليوم  -أيار/مايو، نيويورك(  00) 

عام من  فترة هدفت  المعني بالمرأة. التاريخي التمهيدي لالحتفال بالذكرى العشرين للمؤتمر العالمي الرابع

الى حشد الحكومات والمواطنين على حد سواء ليتخيّلوا عالما  تكون فيه   األنشطة في كافة أرجاء العالم

 تمكين المرأة  من أجل تمكين البشرية. في موضوعالمساواة بين الجنسين واقعا ، ولالنضمام الى بحث 

ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ والثغرات في موضوع الم التي تحققت ستركز األحداث على اإلنجازات

الطريق لمشاركة  ستشرافيةوتمهّد هذه الخطة اال  .9111حكومة إعالن ومنهاج عمل بيجين  981أن تبنّت 

 المرأة الكاملة والمتكافئة في كافة مجاالت الحياة واتخاذ القرارات.

منهاج عمل بيجين هو وعد " وكا بأن مالمبو نغ يلهيئة األمم المتحدة للمرأة فومزيل المديرة التنفيذية وتفيد

به.  وهدفنا صريح: التزام متجدد وعمل معزز وزيادة الموارد من أجل تحقيق  يتم الوفاء لم للمرأة والفتاة

 "وحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة.  ،تمكين المرأةو ،المساواة بين الجنسين

في حين  ،مشاركا   900222 مشاركين لم يسبق له مثيل بلغعددا من الجذب مؤتمر بيجين المعني بالمرأة وقد 

، التقّدم 0291.  وستقيّم األمم المتحدة العام المقبل، ممثل 020222منظمة غير الحكومية حضر منتدى ال

المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين خالل األعوام العشرين الماضية، استنادا  الى تقارير وطنية تعّدها حاليا  

 .الدول األعضاء في األمم المتحدة 

 

 

 



 

طيلة يوم حول العالم  جريت ،رتويتشبكة التواصل االجتماعي على ماراثونية  تغريداتستنطلق الحملة ب

 World) ، جمعية الشابات المسيحية العالمية(Lean In) "ن"لين إ من الجماعات المشاركة ألفكامل.  وستت

YWCA)الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، (World Association of Girls Guides and 

Girls Scouts)،  نصف السماء(Half the Sky) جماعة الضغط النسائية األوروبية ،(European 

Women’s Lobby) مركز إعالم المرأة ،(Women’s Media Center) ، "ديفكس"(Devex)  إضافة

 خبراء إقليميين ووطنيين آخرين.الى 

 global information hub وفي هذه المناسبة، ستكشف هيئة األمم المتحدة للمرأة النقاب عن مركز عالمي للمعلومات

تقريرا  ينقل أصواتا  مختلفة، وشهادات عن تجارب وإنجازات شخصية، وبطالت شهيرات  ورزنامة  يعرض

الضوء على رجال بارزين  HeforSheوستلقي المنصة الشبكية .  02عمل لتتبع مسار أحداث بيجين+

ستدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة كما يهدفون لوضع حد للعنف ضد المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.  

يحمل إسم "أغلقوا  Facebookشبكة مكاتبها القطرية وتطلق تطبيقا  تفاعليا  على فايسبوك  االلتزام من خالل

 الفجوة".

وكا على أن "االحتفال بهذه الذكرى سيجري ة األمم المتحدة للمرأة مالمبو نغلهيئ المديرة التنفيذية دتؤككما 

 (MDG)نمائية للألفية هداف اإلاألفي وقت تاريخي، كون أمم العالم تجتمع من أجل تسريع التقّدم لتحقيق 

نغتنم فرصة الجيل الفريدة هذه كي نضع ولتحديد إطار تنمية عالمي جديد.  يجب أن  ،0291بحلول عام 

 البرنامج العالمي ونجعل منها حقيقة." صلبفي قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكين المرأة 

ع التخطيط لحملة مناسبات رئيسية حول العالم.  فخالل حزيران/يونيو المقبل، سيتجمّ  بهذا الشأن، ويتم

لمناصرة حماية حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة.  وفي أيلول/سبتمبر، ستقام عشرات آالف األشخاص في السويد 

النساء وهي مؤتمر القمة المعني بالمناخ الذي سيعقد في نيويورك بحضور رؤساء الدول  مناسبة خاصة

عرض قّوة من أجل المساواة بين  في الهند، سيقّدم الرجال والصبيانثاني/نوفمبر ووناشطات.  أما في تشرين 

 الجنسين. 

اليوم سيخصص و ،للجنة وضع المرأة 11وسيجري االحتفال الرسمي بالذكرى العشرين خالل الدورة 

 رفيع من مستوى علىيتوقّع عقد اجتماع كما .  02إلعالن ومنهاج عمل بيجين+  0291 العالمي للمرأة

 . 0291االلتزام في أيلول/سبتمبر 

حصيل التو يتعلق بالحقوق القانونية للمرأة لقد تّم تحقيق الكثير من التقّدم خالل العشرين عاما  الماضية في ما 

والمشاركة في الحياة العامة.  لكن يبقى الكثير للقيام به لمعالجة الفجوات في األجور بين الجنسين  العلمي

في القيادة في المكاتب العامة والقطاع الخاص،  تمثيل المرأة المنخفض النسبةووالفرص غير المتكافئة، 

 انتهاكات أخرى مرتكبة ضد المرأة والفتاة.العنف المستفحل ووزواج األطفال، و

نتخيّل معا ! يمكننا أن نحقق سوية لوكا: " أدعو الجميع اليوم ليشكلوا جزءا  من الحل.  فوأضافت مالمبو نغ

 وعد بيجين: المساواة بين المرأة والرجل".

http://beijing20.unwomen.org/
http://heforshe.org/

