
 

 

 

 إعالن القيادة العالمية لتحالفات عمل "جيل المساواة" لتسريع عجلة تعزيز المساواة بين الجنسين

يجتمع قادة الدول األعضاء والمجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة والهيئات 

 القيادات الشبابية والقطاع الخاص من أجل تحقيق تغير ملموس في واقع جميع النساء والفتيات.الخيرية والمنظمات التي يقودها 

 2020تموز/ يوليو  1بتاريخ: 

 [  GEFcommunications[at]unwomen.orgعالمي: ]للتواصل اإل

هيئة األمم المتحدة قبل من  منظم ، وهو تجمع عالمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسينمنتدى جيل المساواةأعلن  ]نيويورك[

جيل المساواة لتحقيق  قادة تحالفات عملوفرنسا بالشراكة مع المجتمع المدني، اليوم عن  حكومتا المكسيك باستضافةللمرأة و

ستحقق تحالفات العمل تغييًرا ملموًسا وتحويليًا في حياة جميع حيث  المساواة بين الجنسين وجميع حقوق اإلنسان للنساء والفتيات

لتحقيق  ستة مواضيع أساسيةلسنوات الخمس القادمة. إن محور تركيز القيادة العالمية هم النساء والفتيات حول العالم في ا

على النوع االجتماعي والعدالة والحقوق االقتصادية واالستقاللية الجسدية والصحة الجنسية   المساواة بين الجنسين: العنف القائم

النسوي من أجل العدالة المناخية والتكنولوجيا واالبتكار من أجل المساواة بين الجنسين والحركات النسوية  عملواإلنجابية وال

 .قد تم ذكره أعالة في صميم عمل كل تحالف عملوالقيادة. والجدير بالذكر أن المراهقات والشابات سيكونن 

من القيادة العالمية لتحالفات العمل الدول األعضاء والمنظمات النسوية المتنوعة ومنظمات حقوق المرأة  65ول أيمثل 

لإلطالع على  األخرى )والمنظمات التي يقودها الشابات والشباب والهيئات الخيرية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

ان للمرأة وهدف يجلب قادة تحالفات العمل التزاًما وخبرة عميقين في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنس (.القائمة الكاملة

 التجارب والهويات المختلفة للنساء والفتيات من جميع أنحاء العالم. استعراضالعمل هو 

سيتم تعيين مزيد من قادة تحالفات العمل في األشهر القليلة المقبلة، ليتضمن شركات القطاع الخاص والمنظمات التي يقودها 

 المشتركة بين األجيال.القيادات الشبابية، لضمان القيادة 

، والتي تضم فرنسا والمكسيك والمجتمع األساسية لمنتدى جيل المساواة العمل مجموعةتم اختيار قادة تحالفات العمل من قبل 

م القادة وسجل اإلنجاز السابق في الختيار القادة، بما في ذلك دليل التزا  خمسة معاييرالمدني وهيئة األمم المتحدة للمرأة. تم اتباع 

 مواضيع تحالفات العمل ذات الصلة. 

مكسيكو، المكسيك وسيتوج في مدينة تعد تحالفات العمل واحدة من النتائج الرئيسية لمنتدى جيل المساواة الذي سيتم إطالقه في 

هو أساسه تحالفات العمل المذكوره  . سوف يساهم منتدى جيل المساواة، الذي2021باريس، فرنسا، في النصف األول من عام 

أعالة، في تعبئة اإلجراءات العاجلة إلحراز تقدم ال رجعة فيه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات 

 على الصعيد العالمي. 

م عدم المساواة بين الجنسين وكان لها ، التي أدت إلى تفاق19-يأتي هذا اإلعالن بينما يستجيب العالم لتأثيرات تفشي جائحة كوفيد

تأثير غير متناسب على النساء والفتيات في جميع البلدان. في هذا السياق من الجائحة، يعد منتدى جيل المساواة وتحالفات العمل 

وشمواًل  مهًما ودليل على أن هناك حاجة ُملحة للتغلب على هذا المرض والتعافي منه بشكل أسرع وبناء مستقبل أكثر عدالً 

 وإنصافًا للجميع.

لدفع العمل والموارد   لمرأة والسالم واألمن والعمل اإلنسانيجدول أعمال اميثاقًا مبتكًرا لطلق منتدى جيل المساواة أيًضا كما سيُ 

 اباتالنساء والشإشراك العمل اإلنساني. سيعزز االتفاق التنسيق بين المبادرات والشراكات القائمة لضمان نحو السالم واألمن و

   بشأن المرأة والسالم واألمن. 1325من الدولي رقم قرار مجلس األا من عامً  20في قلب السالم واألمن والعمل اإلنساني، بعد 
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وسيُسترشد في تطوير االتفاق من خالل مشاركة صاحبات وأصحاب المصلحة ومشاورات واسعة النطاق مع التركيز بشكل خاص على  

الحالية للمشاركة والعمل الوطني  مدخالت نشطاء القاعدة الشعبية من النساء والسالم واألمن لضمان تسخير العمليات العالمية واإلقليمية 

 .والمحلي

 الخطوات القادمة:

ليتم تنفيذها على مدى  الواقعسيجتمع قادة تحالفات العمل معًا في األشهر المقبلة لتصميم خطط عمل ملموسة وقادرة على تغيير 

 السنوات الخمس المقبلة.

المحادثات العامة االفتراضية لتعبئة أصوات النساء والقيادات الشبابية ، ستُجرى مجموعة من 2020اعتباًرا من آيلول/ سبتمبر 

 وعرضها على تحالفات العمل. 

سيتم بعد ذلك تحسين مخططات عمل التحالف وتطويرها في منتدى جيل المساواة الذي سيُعقد في مكسيكو سيتي، خالل الفترة 

 . 2021عام  منالمساواة في باريس، في وقت الحق وسيتم إطالقهما رسميًا في منتدى جيل  2021األولى من عام 

تهدف تحالفات العمل إلى تعبئة سبل الدعم المتاحة باإلضافة إلى هيكل القيادة. ستشارك مجموعة واسعة من صاحبات وأصحاب 

للنهوض بقضايا المصلحة في تصميم تحالفات العمل خالل األشهر المقبلة وستتاح لهم فرص االلتزام بإجراءات تحويلية 

 االمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

 . هناحول منتدى "جيل المساواة" وتحالفات العمل، يرجى النقر  للمزيد من المعلومات

من خالل الدعوة عبر  2020في هذه الفرصة االستثنائية والتحويلية في بالطاقة والطموح المشاركة يمكن للجميع : انضموا إلينا

 . هنا المتاحةمجموعة أدوات التواصل االجتماعي استخدام من خالل أو خارجها اإلنترنت شبكة 
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