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 لجيل المساواة المتعددين  صحاب المصلحةألة يمجموعة القيادال

 الخيرية ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاصمؤسسات الالدول األعضاء و: بداء الرغبةخطابات إ لتقديم دعوة

 
 

 :المعلومات األساسية

 

للمرأة  تقبل  تس   المساواة،  جيل  منتدى  متابعة  من  كجزء المتحدة  األمم  لهيئة  الطلبات  إلى  القيادالنضمام  صحاب أل  ةيمجموعة 

  جيل منتدى    عملية  ودعم  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئةإلى    المشورة  تقديموهي هيئة تهدف إلى  ،  لجيل المساواةالمتعددين    المصلحة

خاص ومحدد  عمل نطاق مع تتماشى التي العمليات على تركز ، على أن األخرى للهياكل مكملة المجموعةهذه  ستكون. المساواة

 . المقبلة األربع السنوات مدى على المساواة جيلمنتدى ل مهمة عملياتعلى تصميم  ساعدتس هي و. الهدف

 

  عن   فضالا   ،الرئيسية  المستهدفة  الفئات  جميع   تمثل  المساواة  جيلل  المتعددين  المصلحة  ألصحابالقيادية    مجموعةال  أن  من  للتأكد

 : هيئة للمرأة المتحدة األمم هيئةشّكل ست وشاملة، فعالة كونها

ا   الا تمثي  شملت ▪  والمؤسسات  الخاص  والقطاع  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم  ووكاالت  األعضاء  الدول  من  متنوعا

 . المراهقات الفتياتمجموعات و يةالشباب هيئات ال ذلك في بما المدني، والمجتمع الخيرية

 والمجتمعاتالقواعد الشعبية    تخدم  التي  األجيال  بينالمشتركة    المدني  المجتمع  لمنظمات  والعادل  المتنوع  التمثيل  ضمنت ▪

 المهمشة

المستهدفة    وتمثيل  المتنوع  الجغرافي  التمثيل  ضمنت ▪  أصحاب  إشراك  مع  األجيالمختلف    وتمثيل  ةالمتنوع الفئات 

 والمحليين واإلقليميين العالميين المصلحة

 ات. االلتزاممقدمي والجهات الموقعة على الميثاق و العمل اتتحالف قادة شملت ▪

ا ل عامين، كل التناوب لألعضاء جوز ي ▪  والتمثيل  األصوات تنوع ضمان لمن أج لضرورة،تبعا

. والكيانات والمنظمات والمؤسسات الحكومات عن نيابة الهيئة فييشاركون  اا عضو 20 من ةيالقياد مجموعةال ستتألف ▪

 :التاليالشكل  علىالعضوية، فهي  توزيعأما 

o 6  مضيفة  بلدان  المجموعة  هذه  من بلدان الجنوب(. ستشمل 3من بلدان الشمال و 3)  الحكومات  عن  ممثلين 

 منتصف المدة. نشطة أل محتملة

o 3 الخاص والقطاع الخيرية المؤسسات عن ممثلين 

o 4 المدني  المجتمع منظمات عن ممثلين 

o 3 الشبابية  المنظمات عن ممثلين 

o المراهقات  الفتيات مجموعات/شبكات اثنتان عن ممثلتان 

o  ممثالن اثنان عن وكاالت األمم المتحدة/ المنظمات الدولية 

 

 خطابات إبداء االهتمام:  معايير

 
 هيئة: ال أو المنظمة على يجب اهتمام،إبداء  خطاب لتقديملتأهل ل

 

وكالة تابعة لألمم المتحدة أو منظمة دولية أو جهة فاعلة في القطاع  أو    ةخيريجمعية  أو  من الدول األعضاء  أن تكون   •

 الخاص

ا أطرافأو    مقدّمة التزامات  تتولى قيادة تحالفات العمل أوالتي    منظماتأن تكون من ال •   يتم على أن    ،موقّعة على الميثاق  ا

 المساواة  جيلة لمنتدى مموللجهات الل األفضلية إعطاء

ا  قدمتأن تكون قد  • ا  التزاما  المساواة جيل لمبادرة األقل على واحداا  موثقا

 ة يالقياد مجموعةال إلىوتضيفه   ستقدمه لما مقنع دافعأن تبرهن عن  •
 قبل أفراد.  من وليسالهيئة،  أو منظمةال عن نيابةبال االهتمام إبداء خطابات إرسال يجب

 

 :  اتتقديم الطلب عملية

https://commitments.generationequality.org/dashboard/data/
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)سيتم فتح  2022تموز/ يوليو  8خطاب إلبداء االهتمام بحلول  لتقديم الطلبات، يرجى مراجعة االختصاصات والمعايير وإرسال

. تتم مراجعة الطلبات بعد تقديمها من قبل لجنة يتم تشكيلها من قبل  هنا(  2022حزيران/يونيو  20الباب امام إرسال الخطابات ف

ر المرشحين بالقرار بشأن طلباتهم . وسيتم إخطا 2022هيئة األمم المتحدة للمرأة، على أن يتم حسم القرار بحلول أغسطس/سبتمبر  

 في ذلك الوقت.

 

https://forms.office.com/r/zab2fMBnTZ

