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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى الرفيع العربي المؤتمر 
 عاما   عشرين

 

 للنساء والمساواة العدالة مؤتمر يعقدان المتحدة واألمم العربية الجامعة: الموجز 
 غًدا. .بالتعاون المرأة عن عربي مؤتمر افتتاح :بوابة فيتو 
 حول العربي المؤتمر تستضيف القاهرة.. بالمنطقة للنساء والمساواة العدالة شعار تحت :صدى البلد 

 "بيكين" منهاج تنفيذ في المحرز التقدم
 بالقاهرة بيجين إعالن تنفيذ حول عربي مؤتمر في تشارك الجزائر: البوابة نيوز 
 بيجين إعالن تنفيذ حول عربي مؤتمر في بالقاهرة تشارك الجزائر:  المرأة حقوق :مصدرك نيوز 
 بكين إعالن»بمؤتمر لتشارك القاهرة في السودانية االجتماعي الضمان وزيرة :تحرير نيوز» 
 المنطقة في للمرأة والمساواة العدالة»مؤتمر تنظم العربية الجامعة.. اليوم :شبكة اإلعالم العربية 

 «العربية
 في للنساء والمساواة العدالة حول مؤتمرها إلطالق اليوم ستعدت العربية الجامعة :وكالة الفرات نيوز 

 العربية المنطقة
 في للنساء والمساواة العدالة شعار تحت العربي المؤتمر تستضيف القاهرة :بوابة األهرام العربي 

 العربية المنطقة
 نساءلل والمساواة العدالة" مؤتمر يعقدان المتحدة واألمم العربية الجامعة :الوطن نيوز" 
 لحقوق بيجين إعالن تنفيذ حول المؤتمرالعربي في بالقاهرة تشارك مسلم مونية :اإلذاعة الجزائرية 

 المرأة

 

 

 للنساء والمساواة العدالة مؤتمر يعقدان المتحدة واألمم العربية الجامعة

 الموجز

 بعد بكين عمل ومنهاج النإع تنفيذ في التقدم حول المستوى رفيع عربًيا مؤتمًرا العربية الدول جامعة تعقد

 المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون وذلك ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة" شعار تحت عاًما، 02

 في ،0202 فبراير 3و 0 يومي للمرأة، المتحدة األمم وهيئة ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 .صباًحا العاشرة ةالساع في الجزيرة،" سوفيتل" فندق



 األمين وكيلة خلف، وريما العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي، نبيل الدكتور المؤتمر في ويشارك

 ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام

 للمرأة، المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو وفومزيلي

 مكاوي، وإيناس ،"اإلسكوا" في المرأة مركز شعبة مديرة هلل، عطا وسميرة األشقر، نضال القديرة والفنانة

 .العربية الدول بجامعة والطفولة واألسرة المرأة إدارة مديرة

 ومنهاج إعالن تنفيذ في الوطنية والتحديات اإلنجازات وعرض يةالتنظيم اإلجراءات المؤتمر ويستعرض

 حول العربي اإلقليمي التقرير واعتماد وعرض األعضاء، الدول من موجزة مداخالت بعرض بكين، عمل

 المساواة لتحقيق الموازية الدولية والمسارات عاًما، 02 مرور بعد بكين عمل ومنهاج إعالن لتطبيق التقدم

 .للسكان القاهرة مؤتمر عمل برنامج في المرأة وقضايا وأولويات المرأة، وتمكين الجنسين بين

 التحوالت وانعكاس بكين، مسار على وتأثيرها العربية المنطقة في الراهنة التحوالت المؤتمر يتناول كما

 والتهجير النزاعات وأثر العربية، المنطقة في االجتماعية التنمية ومنحى المرأة أوضاع على االقتصادية

 قضايا بجانب االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف حاالت وتصاعد والفتيات النساء على القسري

 حول المشاركة المدني المجتمع لمنظمات مخصص وعرض العام، والخطاب اإلعالم في العربية المرأة

 .المتحدة األمم في المرأة للجنة 25الـ الدورة

 

ا.. بالتعاون مرأةال عن عربي مؤتمر افتتاح  غد 

 بوابة فيتو

 تنفيذ في المحرز التقدم حول المستوى، رفيع العربي المؤتمر فعاليات يومين ولمدة غًدا، القاهرة في تقام

 فنادق بأحد العربية، المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو عاما عشرين بعد بيجين عمل وبرنامج إعالن

 .القاهرة

 األمم وهيئة العربية الدول وجامعة" اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية نةاللج المؤتمر وتنظم

 .المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 العربية، للجامعة العام األمين العربي نبيل الدكتور من لكل كلمات تتضمن افتتاحية بجلسة المؤتمر ويبدأ

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية األمينة ،"خلف ريما "المتحدة لألمم العام األمين ووكالة

 لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة ،"نغكوكا مالمبو فومزيلي" ،"اإلسكوا" آسيا لغربي

 ".ألشقرً ا نضال" القديرة العربية الفنانة الرئيسية، للمتحدثة إضافة للمرأة، المتحدة األمم

 نهاية في ختامية وجلسة المختلفة، المرأة قضايا تناقش جلسات، ثماني يومين مدى على المؤتمر ويشهد

 نجاحات من العربية المرأة حققته وما بيجين، إعالن تنفيذ في إحرازه تم الذي التقدم سبل تبحث المؤتمر،

 .الفترة هذه في المجاالت مختلف على



 

 العربي المؤتمر تستضيف القاهرة.. بالمنطقة للنساء واةوالمسا العدالة شعار تحت

 "بيكين" منهاج تنفيذ في المحرز التقدم حول

 صدى البلد

 

 الرفيع العربي المؤتمر القاهرة تستضيف ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة" شعار تحت

 غدا من اعتبارا وذلك" عاماً  عشرين بعد بيكين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى

 .اًلجزيرةً  سوفيتل فندق في يومين مديى على" االثنين"

 األمم وهيئة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويساهم. العربية الدول جامعة و المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 .للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى منظمات

 الدول لجامعة العام األمين العربي، نبيل السيد معالي من لكل كلمات للمؤتمر، االفتتاحية الجلسة وتشهد

 ومزيليوف لإلسكوا، التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما والدكتورة العربية،

 الفنانة وتحل للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو

 .رئيسية بكلمة   المؤتمر على ضيفةً  األشقر، نضال القديرة العربية

 والخبيرات والخبراء القرار وصانعي والدبلوماسية السياسية الشخصيات من حشد   المؤتمر في ويشارك

 وممثلين العربية، الدول في للمرأة الوطنية واآلليات الرسمية الجهات عن وممثالت ممثلين إلى باإلضافة

 .المدني المجتمع ومنظمات واإلقليمية الدولية المتحدة األمم منظمات عن وممثالت

 المنطقة في والفتيات اءالنس وتمكين الجنسين، بين المساواة تحقيق في االلتزام تجديد إلى المؤتمر ويهدف

 ختامية وثيقة اعتماد في الهدف هذا ويتجسد. بيجين عمل ومنهاج إعالن إطار في حقوقهن، وتعزيز العربية

 يهدف كما. الراهنة اإلقليمية التحوالت ظل في العمل أولويات وتحدد المبادىء، هذه على التأكيد تعيد

 المنطقة في عاماً  عشرين بعد بيجين عمل منهاج تنفيذ ولح الموّحد العربي التقرير" اعتماد إلى المؤتمر

 دولة 00 من المَقدمة الوطنية التقارير على بناء لإلسكوا التابع المرأة مركز في اعداده تمّ  الذي ،"العربية

 في المدرجة عشر اإلثني الحاسمة اإلهتمام مجاالت في الدول هذه في المحرز التقدم يرصد والذي عربية،

 .عملال منهاج

 على بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الوطنية والتحديات اإلنجازات عرض على المؤتمر جلسات وتركز

 ومنهاج اإلعالن ألهداف ومتكامل تام لتحقيق مستقبلّية سبل تحديد إلى تتطرق كما الماضية، السنوات مدى

 وفي. العربية المنطقة في للنساء والعدالة المساواة نحو الموازية الدولية المسارات مع التفاعل وكيفية عمله،

 .بيجين مسار على وتأثيرها المنطقة في الراهنة التحوالت على الضوء المؤتمر يسلّط النطاق، هذا



 المعني الرابع العالمي المؤتمر خالل 0552 العام في اعتمد بيكين عمل ومنهاج إعالن أن إلى اإلشارة تجدر

 العام في المتحدة لألمم العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة اللخ عليه التأكيد وأعيد بالمرأة،

 ويدعو والفتيات، النساء وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق عالمياً  إطاراً  العمل منهاج ويشكلّ . 0222

 إلى الخاص، قطاعوال الحكومية غير المنظمات ذلك في بما المدني، والمجتمع الدولي، والمجتمع الحكومات،

 والتدريب؛ التعليم الفقر؛: التالية عشر اإلثنى الحاسمة اإلهتمام مجاالت في استراتيجية إجراءات اتخاذ

 بالمرأة؛ للنهوض المؤسسية اآلليات القرار؛ وصنع السلطة مواقع االقتصاد؛ المسلح؛ النزاع العنف؛ الصحة؛

 .والطفلة البيئة؛ اإلعالم؛ وسائل اإلنسان؛ حقوق

 

 بالقاهرة بيجين إعالن تنفيذ حول عربي مؤتمر في تشارك الجزائر

 البوابة نيوز

 غّدا عامر، سى مسلم مونية المرأة، وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة فى ممثلة الجزائر تشارك

 بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ فى المحرز التقدم" حول المستوى رفيع العربي المؤتمر أعمال فى اإلثنين،

 .القاهرة فى يعقد والذى ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو: عاما عشرين بعد

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة تنظمه المؤتمر هذا بأن األحد، اليوم للوزارة، بيان وأفاد

 .العربية الدول وجامعة المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة( اإلسكوا)

 وفق الجنسين بين المساواة تحقيق فى االلتزام تجديد إلى أساسية بصفة يهدف المؤتمر أن البيان وأوضح

 تحدد( عاّما 02 بعد بيجين منهاج تنفيذ حول الموحد العربى التقرير وهى) نهائية وثيقة باعتماد بيجين إعالن

 الدورة إلى سترفع النهائية الوثيقة هذه أن إلى مشيّرا الراهنة، اإلقليمية التحوالت ظل في العمل أولويات

 .0202 سنة خالل بنيويورك انعقادها المقرر المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة 25الـ

 

 بيجين إعالن تنفيذ حول عربي مؤتمر في بالقاهرة تشارك الجزائر:  المرأة حقوق

 مصدرك نيوز

 في بالقاهرة اإلثنين غدا عامر، سي مسلم مونية المراة، وقضايا سرةواأل الوطني التضامن وزيرة تشارك

 عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى رفيع العربي المؤتمر أشغال

 ". العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو: عاما( 02)

 آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تنظيم من المؤتمر اهذ أن األحد اليوم للوزارة بيان وأفاد

 . العربية الدول وجامعة المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة  األمم وهيئة( االسكوا)



 وفق الجنسين بين المساواة تحقيق في اإللتزام تجديد" إلى أساسا يهدف المؤتمر أن ذاته المصدر أوضح و

 تحدد( عاما 02 بعد بيجين منهاج تنفيذ حول الموحد العربي التقرير) نهائية وثيقة بإعتماد بيجين إعالن

 ".الراهنة اإلقليمية التحوالت ظل في العمل أولويات

 المقرر المتحدة باالمم المرأة وضع للجنة 25ال الدورة الى --البيان حسب --النهائية الوثيقة هذه وسترفع

 .0202 ةسن خالل بنيويورك إنعقادها

 

 «بكين إعالن»بمؤتمر لتشارك القاهرة في السودانية االجتماعي الضمان وزيرة

 تحرير نيوز

 وفد تترأس القاهرة، إلى األحد اليوم الدولب، مشاعر بالسودان االجتماعي والضمان الرعاية وزيرة وجهت

 بعد بكين ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى رفيع العربي المؤتمر في الُمشارك بالدها

 .يومين مدى على ويستمر غًدا أعماله تبدأ والذي ،"عاًما عشرين

 المؤتمر أهمية اليوم، مغادرتها قبيل الخرطوم بمطار صحفية تصريحات في السودانية، الوزيرة وأكدت

 الدول وجامعة( كوااالس) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من بدعوة يأتي والذي

 .للمرأة المتحدة األمم وهيئة العربية،

 

 األمم وهيئة العربية الدول وجامعة االسكوا به قامت الذي المتكامل للعمل تتويًجا يأتي المؤتمر إن وأضافت،

 وثيقة واعتماد بكين، ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم لمراجعة المعنيين كافة ويستهدف المتحدة،

 ظل في العمل أولويات وتحدد والفتيات النساء بتمكين االلتزام وتعزز المبادئ هذه على التأكيد تعيد يةختام

 .العربية المنطقة بها تمر التي الراهنة التحوالت

 عشرين بعد بكين منهاج تنفيذ حول الموحد، العربي التقرير باعتماد المؤتمر يخرج أن أملها عن وأعربت

 .عربيةال المنطقة في عاًما

 

 المنطقة في للمرأة والمساواة العدالة»مؤتمر تنظم العربية الجامعة.. اليوم

 «العربية

 شبكة اإلعالم العربية



 اإلسكوا آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون العربية الدول جامعة تنظم

 .يومين مدار على المستوى رفيع عربيا مؤتمرا ، لمرأةا وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة

 العدالة»شعار تحت وذلك ، عاما عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول وذلك

 .«العربية المنطقة في للنساء والمساواة

 

 يف للنساء والمساواة العدالة حول مؤتمرها إلطالق اليوم تستعد العربية الجامعة

 العربية المنطقة

 وكالة الفرات نيوز

 المنطقة في للنساء والمساواة العدالة حول مؤتمرها الطالق االثنين، ،اليوم العربية الدول جامعة تستعد

 .العربية

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون العربية الدول جامعة" ان اليوم االخبارية المواقع وذكرت

 مؤتمرا تنظم المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم وهيئة{ اإلسكوا} آسيا لغربي واالجتماعية

 عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم حول يومين مدى على المستوى رفيع عربيا

 ".{العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة} شعار تحت وذلك عاما،

 .االثنين اليوم المؤتمر فعاليات تنطلق نا المؤمل ومن

 في للنساء والمساواة العدالة شعار تحت العربي المؤتمر تستضيف القاهرة

 العربية المنطقة

 بوابة األهرام العربي

 الرفيع العربي المؤتمر القاهرة تستضيف ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة" شعار تحت

 -02+ببيجين المعروف-عاماً  عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى

 .0202 شباط/فبراير 3و 0 في وذلك

 األمم وهيئة( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كل المؤتمر وينظم

 المؤتمر تنظيم دعم في ويساهم. العربية لالدو جامعة و المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 . للسكان المتحدة األمم صندوق منها أخرى منظمات

 من لكل كلمات ستشهد للمؤتمر االفتتاحية الجلسة أن األحد اليوم بالقاهرة المتحدة االمم لمكتب بيان واشار

 المتحدة لألمم العام األمين لةوكي خلف، ريما والدكتورة العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي، نبيل

 التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو فومزيلي و لإلسكوا، التنفيذية واألمينة



 بكلمة   المؤتمر على ضيفةً  األشقر، نضال السيدة القديرة العربية الفنانة تحل كما.للمرأة المتحدة األمم لهيئة

 .رئيسية

 والخبيرات والخبراء القرار وصانعي والدبلوماسية السياسية الشخصيات من حشد   المؤتمر في ويشارك

 وممثلين العربية، الدول في للمرأة الوطنية واآلليات الرسمية الجهات عن وممثالت ممثلين إلى باإلضافة

 .المدني المجتمع ومنظمات واإلقليمية الدولية المتحدة األمم منظمات عن وممثالت

 النساء وتمكين الجنسين، بين المساواة تحقيق في االلتزام تجديد إلى يهدف المؤتمر ان البيان افاض و

 في الهدف هذا ويتجسد. بيجين عمل ومنهاج إطارإعالن في حقوقهن، وتعزيز العربية المنطقة في والفتيات

 اإلقليمية ظاللتحوالت يف العمل أولويات وتحدد المبادىء، هذه على التأكيد تعيد ختامية وثيقة اعتماد

 عشرين بعد بيجين عمل منهاج تنفيذ حول الموّحد العربي التقرير" اعتماد إلى المؤتمر يهدف كما. الراهنة

 المَقدمة الوطنية التقارير على بناء لإلسكوا التابع المرأة مركز في اعداده تمّ  الذي ،"المنطقةالعربية في عاماً 

 عشر اإلثني الحاسمة اإلهتمام مجاالت في الدول هذه في المحرز التقدم يرصد والذي عربية، دولة 00 من

 .العمل منهاج في المدرجة

 على بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في الوطنية والتحديات اإلنجازات عرض المؤتمرعلى جلسات وتركز

 ومنهاج اإلعالن هدافأل ومتكامل تام لتحقيق مستقبلّية سبل تحديد إلى تتطرق كما. الماضية السنوات مدى

 وفي. العربية المنطقة في للنساء والعدالة المساواة نحو الموازية الدولية المسارات مع التفاعل وكيفية عمله،

 . بيجين مسار على وتأثيرها المنطقة في الراهنة التحوالت على الضوء المؤتمر يسلّط النطاق، هذا

 

 

 المعني الرابع العالمي المؤتمر خالل 0552 العام في اعتمد بيجين عمل ومنهاج إعالن أن بالذكر الجدير و

 العام في المتحدة لألمم العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة خالل عليه التأكيد وأعيد بالمرأة،

 ت،والفتيا النساء وتمكين الجنسين بين المساواة لتحقيق عالمياً  إطاراً  بيجين عمل منهاج ويشكلّ . 0222

 والقطاع الحكومية غير المنظمات ذلك في بما المدني، والمجتمع الدولي، والمجتمع الحكومات، ويدعو

 التعليم الفقر؛: التالية عشر الحاسمةاإلثنى اإلهتمام مجاالت في استراتيجية إجراءات اتخاذ إلى الخاص،

 المؤسسية اآلليات القرار؛ عوصن السلطة مواقع االقتصاد؛ المسلح؛ النزاع العنف؛ الصحة؛ والتدريب؛

 .والطفلة البيئة؛ اإلعالم؛ وسائل اإلنسان؛ حقوق بالمرأة؛ للنهوض

 في الُمحرز التقدم بمراجعة نيويورك في المتحدة األمم مقر لدى المرأة وضع لجنة تقوم النطاق، هذا وفي

 ،0222 األعوام في ضاتإستعرا ثالثة إجراء اآلن حتى تمّ  حيث سنوات، خمس كل بيجين عمل منهاج تنفيذ

 النساء بتمكين العالمي اإللتزام تعّزز ختامّية وثيقة إستعراض عملية كل عن وإنبثق. 0202و ،0222

 .التالية الخمس للسنوات العمل أولويات وتحددّ  والفتيات،



 ،(25) والخمسين التاسعة دورتها خالل المرأة، وضع لجنة ُتجري سوف ،0202 آذار/مارس شهر وفي

 فقد وعليه،. اعتماده من عاماً  عشرين بعد بيجين عمل منهاج تنفيذ في المحرز للتقدم واستعراضاً  جعةمرا

 إلى تستند إقليمية تقارير بإعداد اإلسكوا، فيها بما المتحدة، لألمم التابعة الخمس اإلقليمية اللجان ُكلفت

 كافة إلدراج تمهيداً  المتحدة، األمم في األعضاء الدول من كل بتحضيرها قامت التي الوطنية اإلستعراضات

 في للمنظمة العامة الجمعية الى المتحدة لألمم العام األمين يقدمه سوف الذي العالمي التقرير ضمن التقارير

 .القادمة دورتها

 

 "للنساء والمساواة العدالة" مؤتمر يعقدان المتحدة واألمم العربية الجامعة

 الوطن نيوز

 بعد بكين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في التقدم حول المستوى رفيع عربًيا مؤتمًرا ربيةالع الدول جامعة تعقد

 المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون وذلك ،"العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة" شعار تحت عاًما، 02

 في ،0202 فبراير 3و 0 مييو للمرأة، المتحدة األمم وهيئة ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 .صباًحا العاشرة الساعة في الجزيرة،" سوفيتل" فندق

 األمين وكيلة خلف، وريما العربية، الدول لجامعة العام األمين العربي، نبيل الدكتور المؤتمر في ويشارك

 ،"اإلسكوا" آسيا بيلغر واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم للجنة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام

 للمرأة، المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا، مالمبو وفومزيلي

 مكاوي، وإيناس ،"اإلسكوا" في المرأة مركز شعبة مديرة هلل، عطا وسميرة األشقر، نضال القديرة والفنانة

 .العربية الدول بجامعة والطفولة واألسرة المرأة إدارة مديرة

 ومنهاج إعالن تنفيذ في الوطنية والتحديات اإلنجازات وعرض التنظيمية اإلجراءات المؤتمر ويستعرض

 حول العربي اإلقليمي التقرير واعتماد وعرض األعضاء، الدول من موجزة مداخالت بعرض بكين، عمل

 المساواة لتحقيق الموازية الدولية والمسارات عاًما، 02 مرور بعد بكين عمل ومنهاج إعالن لتطبيق التقدم

 .للسكان القاهرة مؤتمر عمل برنامج في المرأة وقضايا وأولويات المرأة، وتمكين الجنسين بين

 التحوالت وانعكاس بكين، مسار على وتأثيرها العربية المنطقة في الراهنة التحوالت المؤتمر يتناول كما

 والتهجير النزاعات وأثر العربية، المنطقة في االجتماعية التنمية حىومن المرأة أوضاع على االقتصادية

 قضايا بجانب االجتماعي، النوع أساس على القائم العنف حاالت وتصاعد والفتيات النساء على القسري

 حول المشاركة المدني المجتمع لمنظمات مخصص وعرض العام، والخطاب اإلعالم في العربية المرأة

 .المتحدة األمم في المرأة للجنة 25الـ الدورة

 



 لحقوق بيجين إعالن تنفيذ حول المؤتمرالعربي في بالقاهرة تشارك مسلم مونية

 المرأة

 اإلذاعة الجزائرية

 في بالقاهرة اإلثنين هذا عامر، سي مسلم مونية المراة، وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة تشارك

 عشرين بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ في المحرز التقدم" حول المستوى رفيع العربي المؤتمر أشغال

 ". العربية المنطقة في للنساء والمساواة العدالة نحو: عاما( 02)

( االسكوا) آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة تنظيم من المؤتمر هذا أن األحد هذا للوزارة بيان وأفاد

 . العربية الدول وجامعة المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة  األمم وهيئة

 وفق الجنسين بين المساواة تحقيق في اإللتزام تجديد" إلى أساسا يهدف المؤتمر أن ذاته المصدر وأوضح

 تحدد( عاما 02 بعد بيجين منهاج تنفيذ حول الموحد العربي التقرير) نهائية وثيقة بإعتماد بيجين إعالن

 ".الراهنة اإلقليمية التحوالت ظل في العمل أولويات

 المقرر المتحدة باالمم المرأة وضع للجنة 25ال الدورة الى --البيان حسب --النهائية الوثيقة هذه وسترفع

 .0202 سنة خالل بنيويورك إنعقادها

 يةالجزائر التجربة حول عرضا العربي المؤتمر هذا خالل الوطني التضامن وزير تقدم أن المنتظر ومن هذا

 .المرأة ترقية مجال في

 

 في العربية للجامعة العام األمين ومستشارة المرأة إدارة مديرة مكاوي سيد ايناس أكدت السياق هذا وفي

 الحكومي التمثيل أن موضحة العربية المنطقة داخل ايجابي تأثير لها المرأة أن األولى اإلذاعية للقناة تصريح

 . مرموقة مكانة تتبوأ جعلتها ياديةالق المواقع في الجزائريات للنساء

 

 


