المجموعة القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين لجيل المساواة
دعوة لتقديم الطلبات :ممثلو المجتمع المدني والهيئات الشبابية ومجموعات الفتيات المراهقات
المعلومات األساسية:
ش ّكل منتدى جيل المساواة تجمعا عالميا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ،عقدته هيئة األمم المتحدة للمرأة واشتركت في
استضافته حكومتا المكسيك وفرنسا ،بشراكة وثيقة مع المجتمع المدني والمنظمات الشبابية .وبصفته مبادرة ألصحاب المصلحة
المتعددين ،جمع المنتدى ممثلين من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية ومنظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص
والجهات الفاعلة الخيرية ،وذلك من أجل تسريع عجلة التقدم نحو إحقاق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء على مدى السنوات
الخمس المقبلة .وقد تعاون هؤالء الشركاء معا لدعم التنفيذ الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجين في حين يعاود العالم بناء نفسه
بشكل أفضل وبقدر أكبر من المساواة بعد جائحة كوفيد.19-
ت ّم إطالق فعاليات المنتدى في مدينة مكسيكو سيتي خالل شهر آذار /مارس من العام  2021وتم استكماله في باريس في شهر
تموز /يوليو  .2021ويتضمن اإلرث الذي خلّفه المنتدى :خطة عمل عالمية جديدة مدتها خمس سنوات لتسريع المساواة الحقيقية
بين الجنسين وأكثر من  2000التزام لدعم الخطة وتحالفات العمل الخاصة بها؛ ميثاق بشأن المرأة والسالم واألمن والعمل
اإلنساني مع  120توقيعا وحوالي  1000إجراء مشترك؛ وإجراءات لتعزيز عمل أصحاب المصلحة المتعددين من أجل دعم
المساواة بين الجنسين .في غضون عامين من التعبئة وحشد الجهود ،وصل المنتدى إلى أكثر من  2.1مليار شخص ،وجمع بين
أكثر من  104,000مشارك تقريبا ،مسفرا عن التزامات مالية بقيمة  40مليار دوالر أمريكي مقابل الخطة العالمية لتسريع إحقاق
المساواة.
من العوامل الرئيسية التي أفضت إلى هذا النجاح نذكر البنية المبتكرة القائمة على أصحاب المصلحة المتعددين التي أثرت على
عمليات منتدى جيل المساواة وآلياته االستشارية .فقد أدى هذا النموذج القائم على تعدد أصحاب المصلحة إلى رفع أصوات النسوية
الشبابية والمجتمع المدني وعزز القيادة في هذين القطاعين مع ضمان المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة اآلخرين من خالل
نموذج قائم على التحالفات والقيادة المشتركة .من خالل إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات ،أنشأ المنتدى بيئة لدعم
المساواة بين الجنسين مع مجموعة مختلفة من الشركاء الذين يتمتعون بحس قوي بملكية هذه المبادرة وااللتزام بها.
من المطالب الرئيسية التي يُفارض بهؤالء الشركاء تحقيقها في متابعة المنتدى هو الترويج المستمر للنموذج القائم على تعدد
أصحاب المصلحة الذي حدد جيل المساواة ،بما في ذلك من خالل إنشاء هيكل إلشراك الشركاء من أجل تقديم المشورة ودعم
عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمبادرة ،باإلضافة إلى هياكل القيادة الحالية ،مثل هياكل القيادة الخاصة بتحالفات العمل أو الميثاق.
سيساعد إنشاء المجموعة القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين على االستجابة لهذه المطالب واالستمرار في نمذجة جوهر تعددية
أصحاب المصلحة في جيل المساواة ضمن نطاق عمل متفق عليه لدعم دور هيئة األمم المتحدة للمرأة في تنظيم االجتماعات
بالتكامل مع الهياكل األخرى القائمة.
دعوة لتقديم الطلبات من مجموعات المجتمع المدني والهيئات الشبابية ومجموعات الفتيات المراهقات:
بينما تمضي هيئة األمم المتحدة للمرأة قُدما في تنفيذ مبادرة جيل المساواة ،فإنها تهدف إلى االستمرار في الحفاظ على مشاركة
أصحاب المصلحة المتعددين وقيادتهم في صميم جهودها .في هذا السياق ،تدعو هيئة األمم المتحدة للمرأة ممثلين عن المجتمع
المدني ،بما في ذلك المنظمات والشبكات والتحالفات التي يقودها شباب ومراهقات ،إلى تقديم الطلبات لالنضمام إلى المجموعة
القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين لجيل المساواة التي ستدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة في تحقيق دورها في تنظيم االجتماعات
لمتابعة منتدى جيل المساواة .وستعمل هذه المجموعة القيادية بالتنسيق مع الهياكل القيادية لتحالفات العمل والميثاق من أجل ضمان
التكامل والمواءمة.
للتأكد من أن المجموعة القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين لجيل المساواة تمثل جميع الفئات المستهدفة الرئيسية ،فضال عن
كونها فعالة وشاملة ،ستش ّكل هيئة األمم المتحدة للمرأة هيئة:
▪ تشمل تمثيال متنوعا من الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات
الخيرية والمجتمع المدني ،بما في ذلك الهيئات الشبابية ومجموعات الفتيات المراهقات.
▪ تضمن التمثيل المتنوع والعادل لمنظمات المجتمع المدني المشتركة بين األجيال التي تخدم القواعد الشعبية والمجتمعات
المهمشة
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▪
▪
▪
▪

تضمن التمثيل الجغرافي المتنوع وتمثيل الفئات المستهدفة المتنوعة ومختلف األجيال مع إشراك أصحاب المصلحة
العالميين واإلقليميين والمحليين
تشمل قادة تحالفات العمل والجهات الموقعة على الميثاق ومقدمي االلتزامات.
يجوز لألعضاء التناوب كل عامين ،تبعا للضرورة ،من أجل ضمان تنوع األصوات والتمثيل
ستتألف المجموعة القيادية من  20عضوا يشاركون في الهيئة بالنيابة عن الحكومات والمؤسسات والمنظمات والكيانات.
أما توزيع العضوية ،فهي على الشكل التالي:
 6 oممثلين عن الحكومات ( 3من بلدان الشمال و 3من بلدان الجنوب) .ستشمل هذه المجموعة بلدان مضيفة
محتملة ألنشطة منتصف المدة.
 3 oممثلين عن المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص
 4 oممثلين عن منظمات المجتمع المدني
 3 oممثلين عن المنظمات الشبابية
 oممثلتان اثنتان عن شبكات/مجموعات الفتيات المراهقات
 oممثالن اثنان عن وكاالت األمم المتحدة  /المنظمات الدولية

معايير األهلية لتقديم الطلبات:
مالحظة حول متطلبات األهلية :يجب أن يتم تقديم الطلبات لالنضمام إلى المجموعة القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين لجيل
المساواة من قبل منظمات تتولى قيادة تحالفات العمل أو أطراف موقّعة على الميثاق أو مقدّمة التزامات .إنه معيار رئيسي حيث
أن المعرفة بأساليب عمل منتدى جيل المساواة واالستثمار في عملياته أمر مهم في المجموعة القيادية.
ستشمل المجموعة القيادية ألصحاب المصلحة المتعددين لجيل المساواة تمثيال للفئات الشبابية والفتيات المراهقات .يجب أن يكون
أصحاب الطلبات الممثلون عن منظمات يقودها شباب من الفئة العمرية  18عاما وما فوق (وصوال إلى  30عاما) ،يتم طرح
أسمائهم من قبل المنظمات أو الشبكات أو الحركات التي يقودها شباب أو التي تركز على الشباب أو التي تخدم مصالح الشباب.
يجب أن تتراوح أعمار مقدّمات الطلبات اللواتي يمثلن مجموعات الفتيات المراهقات بين  13و 18عاما ،وأن يتم طرح أسمائهن
من قبل المنظمات أو الشبكات أو الحركات التي تقودها فتيات مراهقات أو التي تركز على الفتيات المراهقات أو التي تخدم مصالح
الفتيات المراهقات.
لالنضمام إلى المجموعة القيادية لجيل المساواة ،تدعو هيئة األمم المتحدة للمرأة المنظمات من جميع المناطق .غير أنه سيتم إعطاء
األولوية للمناطق غير الممثلة بالقدر الكافي في عملية جيل المساواة:
▪
▪
▪
▪

غرب ووسط أفريقيا
الدول العربية
منطقة البحر الكاريبي (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،بلدان الكاريبي الناطقة باإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية وسكان الكاريبي المنحدرون من أصل أفريقي)
آسيا والمحيط الهادئ (خاصة آسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ)

كما يتم أيضا تشجيع الفئات التالية غير الممثلة بالقدر الكافي على تقديم الطلبات:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

شباب الشعوب األصلية
المنحدرون من أصل أفريقي
األقليات العرقية والدينية والطائفية
األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة
الناشطون في مجال العدالة المناخية
المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين
– مجتمع الميم
المهاجرون أو الالجئون والشباب الذين يعملون مباشرة مع الالجئين
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ال يتوجب على المنظمات أن تكون مسجلة رسميا .غير أنه يُفترض تقديم الطلب من قبل منظمة أو شبكة أو تحالف وليس من قبل
فرد .يمكن لكل منظمة أو شبكة أو تحالف ترشيح شخص واحد فقط نيابة عنها.
عملية تقديم الطلبات :لتقديم الطلبات ،يرجى مراجعة بيان االختصاصات والمعايير وإرسال النموذج ابتداء من  17حزيران/يونيو
 .2022سيتم فتح الباب أمام تقديم الطلبات لمدة ثالثة أسابيع حتى  8تموز/يوليو  .2022تتم مراجعة الطلبات بعد تقديمها من قبل
لجنة يتم تشكيلها من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة ،على أن يتم حسم القرار بحلول أغسطس/سبتمبر  .2022وسيتم إخطار
المرشحين بالقرار بشأن طلباتهم في ذلك الوقت.
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