دعوة المنظمات التي تقودها القيادات الشبابية لتقديم الطلبات بشأن القيادة العالمية
لتحالفات عمل جيل المساواة
●
●

النقاط الرئيسية
ر
التاىل:
ون
اإللكب
يد
الب
إىل
2020
إرسال خطاب إعالن النية يف موعد أقصاه يوم  19تموز/يوليو
ر
ي
ي
actioncoalitions@unwomen.org.
إذا تم تقديم طلب سابق ،ر
يرج التقديم مرة أخرى ،مع العلم أنه يجوز استخدام الخطاب نفسه أو إجراء تعديالت عىل
الخطاب السابق.

توضح هذه الوثيقة كيفية تقدم المنظمات برئاسة القيادات الشبابية للمشاركة يف القيادة العالمية لتحالفات عمل جيل المساواة.
ً
ر
المدن للمشاركة يف القيادة العالمية لتحالفات عمل جيل المساواة.
تأن هذه الوثيقة إلحاقا بالدعوة السابقة لمنظمات المجتمع
ي
و ي
.
ى
ن
يتعي عىل أي منظمة يقودها شابات أو شباب أن تعيد تقديم طلبها اآلن يك يتم إعتبارها منظمة قائدة إلحدى التحالفات ،حت
وإن قامت بتقديم طلب سابق.
ه تحالفات العمل؟
ما ي
ر
تشكل تحالفات العمل خطوة حيوية من أجل تطوير شاكات عالمية قوية ،ومبتكرة وموجهة صوب اإلتيان بنتائج ملموسة.
وتعتب هيئة
ر
األمم المتحدة للمرأة الجهة الداعية لتحالفات عمل جيل المساواة.
تغط الموضوعات التالية:
هناك ستة تحالفات عمل
ي
االجتماع؛
العنف القائم عىل النوع
.1
ي
الحقوق والعدالة االقتصادية؛
.2
االستقاللية الجسدية والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية؛
.3
النسان للعدالة المناخية؛
العمل
.4
ي
التكنولوجيا واالبتكار يف إطار المساواة بي الجنسي؛
.5
الحراك النسوي والقيادة النسائية؛
.6
من هم قادة تحالف العمل؟
تتكون قيادة تحالفات العمل من:
ن
1
ى
ى
الت ترأسها الفتيات الشابات
الت يرأسها القيادات الشبابية ،بما يف ذلك المنظمات ي
• المنظمات ي
• حكومات بلدان الجنوب والشمال العالمية،
• المنظمات المعنية بشؤون النساء والحركات النسائية،
• كيانات القطاع الخاص ،بما يف ذلك المنظمات الخبية،

 1تقوم المنظمات والشبكات والحركات التي يقودها الشابات والشباب بإضفاء الطابع المؤسسي على القيادات الشبابية في المناصب القيادية ،مما يحقق
القيمة التي يتمتعون بها كخبيرات وخبراء في حياتهم الخاصة .تستفيد المنظمات التي يقودها الشابات والشباب من تفويضاتها التنظيمية من واقع عملها
فضالً عن مجتمعات هذه الفئة العمرية المعاصرة .وتسعى إلى االنخراط في مبادرات شاملة وتحويلية لتلك الفئة نفسها وللمجتمع بشكل عام.
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ال يوجد عدد محدد لقادة تحالف العمل ،ولكنه يعتمد عىل موضوع العمل نفسه وعىل قرار المجموعة األساسية لمنتدى جيل المساواة
2.
بشأن العدد الخاص بكل تحالف
الت يقودها الشابات والشباب ً
ً
ر
حاسما يف تحالفات العمل ،حيث سيتم تعيي منظمة واحدة عىل األقل يقودها
دورا
ستلعب المنظمات ي
الشابات والشباب يف دور قيادي لكل تحالف عمل.
ى
الت يقودها الشابات والشباب المؤهلة للتقديم؟
ه المنظمات ي
ما ي
ر
الت يقودها الشابات والشباب أن تتمتع إدراتها بقيادة شبابية من حيث التوظيف والقرارات
للنظر يف الطلب ،يتعي عىل المنظمات ي
ر ُ
ُ
ر
الت تركز محور عملها عىل الشباب ،التندرج
الت تقدم خدمات للشابات والشباب أو تلك ي
المتخذة ،مع األخذ يف الحسبان أن المنظمات ي
تحت هذه الفئة ولن تكون مؤهلة للنظر يف طلباتها المقدمة للمشاركة.
رسم ،ولكن يجب أن تكون طلبات المشاركة ُمقدمة من منظمات أو شبكات أو
ليس عىل المنظمات أن تكون ُمسجلة بشكل
ي
اتحالفات وليست من األفراد.
يمكن الئتالف من المنظمات تقديم طلب ر
مشبك مع األخذ يف االعتبار أنه عند التقديم ،ر
يرج إرسال خطاب واحد فقط مع توضيح
ر
الت ستعمل كجهة التواصل الرئيسية.
المنظمة ي
ما هو المطلوب من قادة تحالفات العمل؟
التاىل:
تتمثل المعايب األساسية لقادة تحالف العمل عىل النحو ي
• القدرة عىل ى ن
االلتام بموضوع تحالف العمل ،إما من خالل أعمال سابقة يف مجال تحالف العمل أو من خالل رؤية جديدة.
ُ
ر
وختة رائدة مدتها خمسة سنوات يف مجال تحالف العمل بشكل محدد ،وبحيث تسهم يف طرح رؤية للتغيت.
• البام ر
• المشاركة الفعالة يف تصميم وثيقة التخطيط الخاصة بتحالف العمل بجانب المتابعة النشطة ،وإعداد التقارير الدورية كجزء
من المساهمة يف إصدار التقارير السنوية .باإلضافة إىل ذلك ،سيتم تشجيع جميع قادة تحالف العمل عىل المشاركة يف واحدة
3.
من الفعاليات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة
ر
/
ضاف لموضوع تحالف العمل.
• عرض لكيفية استخدام المنظمة لصوتها وشبكاتها إلشاك اآلخرين ات وحشد الدعم اإل ي
ُ
الت يقودها الشابات والشباب تقديم أي مساهمة أو ى ن
ر
التاما ماليا.
ال يتوقع من المنظمات ي

 2المجموعة األساسية هي الهيئة المعنية باتخاذ القرار لمنتدى جيل المساواة ويشترك في رئاستها هيئة األمم المتحدة للمرأة وفرنسا والمكسيك وممثالن
عن المجتمع المدني (من الشمال والجنوب العالمي).
 3في هذا السياق ،ال يوجد تمويل مضمون لدعم نفقات السفر .ستعمل األمانة العامة على ضمان حصول جميع القادة على الدعم للحصول على
تأشيرات السفر لحضور فعاليات ائتالف العمل.
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كيف تقوم المنظمة بتقديم طلب لتكون من ضمن المنظمات القائدة؟
ر
يجب عىل جميع المنظمات أو الشبكات أو التحالفات ُ
التاىل:
المهتمة إرسال خطاب إعالن النية إىل ر
البيد اإللكب ي
ون ي
 actioncoalitions@unwomen.orgويمكن إرسال الخطاب يف صيغة  PDFأو .Word
يجب أن يكون الخطاب:
ً
موجها إىل المجموعة األساسية لمنتدى جيل المساواة
 ال يزيد عن صفحتي يمثل منظمة وليس أفرادُ
ر
 يبدى االهتمام فيما يخص قيادة تحالف عمل محدد واحد؛ عىل سبيل المثال ،يكتب اآل ين "نكتب هذا الخطاب بغرضالمعت بالحقوق والعدالة االقتصادية".
لتوىل قيادة تحالف العمل
التقديم
ي
ي
ً
يجب أن يتضمن الخطاب دليل عىل:
ا ىنلتام المنظمة بموضوع التحالف
ختة مدتها خمسة سنوات يف مجال موضوع تحالف العمل أو المجاالت ذات الصلة
 ر نوع الدعم الذي ستقدمه المنظمة إىل تحالف العملنقاط إضافية لألخذ يف اإلعتبار عند إعداد الخطاب:
•

تسليط الضوء عىل معايب ودالئل القيادة االشابة للمنظمة من حيث التناوب يف اإلدارة ،واختيار القادة ،ومعايب العضوية وما
إىل ذلك ،ويمكن التعبب عن ذلك يف بضع عبارات.
ُ
إذا كان التقديم كائتالف ر
ر
مشبك ،ر
الت ستمثل جهة التواصل الرئيسية والممثلة عن تحالف العمل ،مع
يرج تحديد المنظمة ي
تقديم رشح ألسلوب عمل اإلتالف ً
معا.

ما هو خطاب إعالن النية القوي؟
ر
• أن يكون الخطاب من منظمة وليس من فرد .إذا كانت المنظمة جديدة ،فعليها الشح يف الخطاب بوضوح كيفية استعدادها
ينبغ تسليط الضوء عىل حقوق واحتياجات المراهقات الضعيفات
،و خططها يف االستجابة إىل موضوع تحالف العمل ،و ي
والمهمشات.

ر
يرج استخدام ذلك يف الخطاب.
الت تود التقديم ورق يحمل ترويسة ،ر
إذا كان لدى المؤسسة ي
•

ؤشات ر
يجب أن يوضح الخطاب ر
البام المنظمة للمض ً
قدما ف اإليفاء بالهدف العام لتحالف العمل ،أمثلة لم ر
االلبام:
ي
ي
خبة المنظمة أو معرفتها أو دعمها للموضوع؛ التمويل؛ أو
القانون؛ العمل
السياس أو
اإلصالح
المضت من أجل التقدم؛ ر
ي
ي
ي
العالم.
الدعوة للعمل
ي

•

يرج إرسال خطاب خاص لكل تحالف عمل عىل حده.
توىل قيادة عدة تحالفات عمل ،ر
إذا كان تقديم الطلب لغرض ي

•

التمويىل للمنظمة.
أال يتضمن الخطاب الدعم
ي

عند مراجعة الطلبات ،تراع الجهة المراجعة التباين ف قدرة المنظمات صغبة الحجم من حيث ر
االلبامات وطبيعتها عن المنظمات
ي
ي
العالمية الكببة.
نظرا لضورة توضيح أدلة محددة عىل ر
ً
االلبام بموضوع ائتالف العمل يف الخطابات ،باإلضافة إىل رالبام لمدة خمس سنوات بالموضوع،
فيجب توجيه خطابات إعالن النية إىل تحالف عمل واحد فقط عىل وجه التحديد يف كل مرة.

3

ى
الت يقودها الشباب والشابات؟
كيف سيتم اختيار قادة المنظمات ي
ستتم مراجعة جميع الخطابات ُ
ر
والت ستضع
خباء من المجتمع
المستلمة من قبل لجنة من ر
ي
المدن ،بما يف ذلك القيادات الشبابية ي
ر
ر
النهان.
الت ستتخذ القرار
ي
قائمة قصبة بالتوصيات لكل تحالف عمل .سباجع هذه القائمة المختضة المجموعة األساسية ي
ماذا سيحدث بعد إنتهاء منتدى جيل المساواة؟
نظرا الستمرار مبادرات تحالفات العمل ر
ً
ً
ر
لفبة مدتها خمس سنوات تبدأ رسميا يف تموز /يوليو  2020وتستمر حت تموز /يوليو ،2025
فمن المتوقع أن يستمر رإشاك القيادات من خالل المشاركة يف المتابعة السنوية وإعداد التقارير وكذلك من خالل حضور الفعاليات
واالجتماعات بصفة منتظمة ،باإلضافة إىل ذلك ،ستقرر المجموعة القيادية لكل تحالف عمل أي مشاركة ر
إضاف.
والبام
ي
كيفية الحصول عىل معلومات إضافية؟
ر
ون:
ر
اإللكب
يد
الب
هذا
عب
التواصل
يرج
النية
إعالن
خطاب
لتقديم
أو
العمل
تحالفات
للمزيد من المعلومات حول قيادة
ر
ر
ي
actioncoalitions@unwomen.org

ر
ر
التاىلgen.equality.forum@unwomen.org :
ون
يرج إرسال األسئلة المتعلقة بمنتدى جيل المساواة إىل ر
البيد اإللكب ي
ي
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