
 معلناً عن قطع التزامات ثورية ختتم منتدى جيل المساواة أعماله في باريسا

 2026بحلول عام  إلسراع في تحقيق المساواة بين الجنسينلعالمية وعن خطة 

ً عن  – 2021تموز/يوليو  2باريس، فرنسا،  اختتم منتدى جيل المساواة أعماله اليوم في باريس، معلنا

خمسة  فترةعلى عالمي للعمل يمتد مسار استهالل ئة بشأن المساواة بين الجنسين، وعن يالتزامات جرقطع 

خطة المنتدى  تلقىوست. 2026أعوام ويرمي إلى اإلسراع في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 

الحكومات قطع  علىفضاًل مليار دوالر أمريكي من االستثمارات المؤكدة،  40العملية قرابة الجريئة و

 األهداف التزامات طموحةومنظمات الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني 

 تأثير فيه يقي ِّم العالم حاسمالمنتدى هذه النتائج الهامة في وقت أثمر وقد . السياسات والبرامجبمجالي  متعلقة

وحثَّ المدافعون النساء والفتيات.  حياة لسلبي فيالمتفاوت وا جائحة فيروس كورونا األزمة الناجمة عن

من أجل ضمان الجنسانية قضايا لعن المساواة بين الجنسين على وضع حوافز وخطط لإلنعاش مراعية ل

 النساء والفتيات في أثناء إعادة بناء العالم.تخلي عن العدم 

: إن   ، في هذا الصددنكوكا فومزيلي مالمبوالسيدة  ،هيئة األمم المتحدة للمرأةل المديرة التنفيذيةوقالت 

فقد حشدنا جهودنا معاً في السلطة والمنظور، يعتبر نقطة تحول إيجابية وتاريخية منتدى جيل المساواة "

ل إلى قوة عظيمة أطياف عبر مختلف  فصل  تدشينجاهزة لالمجتمع ومن الجنوب إلى الشمال لكي نتحوَّ

مة المنتدى التي تتألف من ومنظ إنَّ ، وتابعت حديثها قائلة: ""نجديد في مجال المساواة بين الجنسي

وااللتزامات والطاقة التي سخروها لمواجهة أكبر العوائق التي تحول دون الشركاء ومن االستثمارات 

. "مقارنًة بالماضيبوتيرة أسرع النساء والفتيات في العالم  تقدم، ستضمن تحقيق المساواة بين الجنسين

 يمتد على الذي لعملامسار دور حاسم في الدفع بعجلة اضطالعها بهيئة األمم المتحدة للمرأة وستواصل 

المحاسبة وإحراز تقدم خالل السنوات على تنفيذ االلتزامات بغية ضمان واإلشراف ، أعوامخمسة  فترة

 ".الخمس المقبلة

في أثناء كلمتها  بالتصريح التالي، أو،دلفين السيدة وأدلت السفيرة واألمينة العامة لمنتدى جيل المساواة، 

نجحنا في " قائلةً إننا بالنيابة عن الحكومة الفرنسية المضيفة لمنتدى باريس ألقتهاالختامية للمنتدى التي 

الذي جاء  الرامي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة، تمويلمن ال غير مسبوق جمع قدر

الدول األعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمنظمات الخاصة. ثمرة عامين من التعاون مع 

من خالل تنفيذ أسلوب جديد ترتيب األولويات على جدول األعمال الدولي منتدى جيل المساواة  وغي ر

ل المساواة بين الجنسين، الفعالة األطراف تعدديةالمتمثل في للتعامل مع القضايا العالمية  من قضية ، وحو 

تقف على قدر المساواة ، إلى قضية طويلة األجلال يعيرها المجتمع الدولي االهتمام الكافي لوقت طويل 

إحراز تقدم من أجل الخطوط األمامية  حشد جهودها على فرنسا فيوستثابر المناخ والتعليم والصحة.  مع

 ."على نحو أسرع المساواة بين الجنسين في تحقيق

والتي أُكدت إب ان اختتام المنتدى، تغييراً كبيراً في  ،مليار دوالر أمريكي 40تبلغ التي وتمث ل االستثمارات 

لبطء  ارئيسً  اسببً التمويل بدرجة كبيرة االفتقار إلى ويعتبر حقوق النساء والفتيات. توفير الموارد للنهوض ب

المؤتمر نتج عن  ذيالحقوق المرأة جدول أعمال تنفيذ تحقيق المساواة بين الجنسين، و فيلتقدم اوتيرة 

وكانت قد تعهدت الحكومات ومؤسسات . 1995في بيجين في عام الذي عقد الهام المعني بالمرأة  الدولي

والتزم في مجال المساواة بين الجنسين، مليار دوالر أمريكي  21في ختام المنتدى باستثمار القطاع العام 



مليار دوالر  4،5باستثمار مؤسسات الخيرية مليار دوالر أمريكي، وال 13القطاع الخاص باستثمار 

مليار  1،3ألمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية بدفع مبلغ إجمالي قدره هيئات تابعة لتعهدت وأمريكي. 

في راسخة التزامات جريئة، باستثمارات  التعهد فضاًل على ،العديد من المنظماتوقطعت  دوالر أمريكي

يقودها  منظمةً  94من منظمات المجتمع المدني و منظمةً  440السياسات والبرامج، ومن بينها  مجالي

ر منظمو المنتدى أنَّ عدد الشباب.  في الوقت الراهن  التي أكدت التزامهاالتزامات  الجهات التي قطعتويقد ِّ

 مسة المقبلة.من الجهات األخرى خالل األعوام الخالعديد ، وستنضم إليها جهة 1000بلغ زهاء 

ن ين األخيرياليومكشف في إبَّان حفل افتتاح المنتدى،  ميط عنها اللثامااللتزامات الهامة التي أُ  وفضاًل على

، وفيما يلي أمثلة عن عن مجموعة كبيرة من االلتزامات التي تعهدت بها جميع القطاعاتالمنتدى  من

 بعضها:

  على إعداد التزامات مشتركة والنيجر وتوغومع بنن وغينيا ومالي  بوركينا فاسوعمل حكومة ،

دون  وتقديم الرعاية المجانية للنساء الحوامل واألطفال ما لتربية في مجال الحياة األسريةمتعلقة با

العنف القانوني واالجتماعي بغية إنهاء  في المجالين ومواصلة إحداث تغييرسن الخامسة؛ 

 وزواج األطفال؛التناسلية  اإلناث تشويه أعضاء الذي يشملالجنساني، 

  بمجموعة من السياسات الهامة، وبطلبات االستثمار التزام حكومة الواليات المتحدة األمريكية

البرامج الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء،  التي تتضمن استثمار مليار دوالر أمريكي في دعم

على الصعيد  اي والتصدي لهالعنف الجنسانأعمال لمنع مليون دوالر أمريكي  175واستثمار 

 العالمي؛

 استهلته حكومة المكسيك مع هيئة األمم الذي  من أجل الرعاية توسيع نطاق التحالف العالمي

 ً بلداً؛ فعلى سبيل المثال، تعهدت حكومة كندا  39أكثر من المتحدة للمرأة، وهو يضمُّ حاليا

مليون دوالر أمريكي من أجل التصدي ألوجه عدم المساواة في اقتصاد الرعاية  100بتخصيص 

 على التوازي مع االستثمار الكبير الذي خصَّصته لنظام الرعاية لديها؛على صعيد العالم، 

  ألنشطة التعليمية اتمويل ل مليون دوالر أمريكي على األقل 20بتخصيص تعهد صندوق مالله

 ؛على نحو يراعي المسائل النسوية للفتيات

  لتها سلس عبربالنهوض بالعدالة والحقوق االقتصادية للمرأة  بروكتر وغامبلتعهدت مجموعة

شركات تملكها  مع ،2025حتى عام  مليارات دوالر أمريكي 10العالمية للقيمة، وذلك بإنفاق 

 ؛نساءتتولى إدارتها شركات و نساء

  مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بتعزيز بنغالديشتعهدت حكومة 

 في المئة 25 لتبلغ نسبتهاالشركات التكنولوجية الناشئة وقطاع التجارة اإللكترونية،  الذي يشمل

 ؛2041بحلول عام  في المئة 50و 2026بحلول عام 

 على دوالر أمريكي للنهوض بتمكين المرأة مليون  100ي بال" بتخصيص اتعهدت شركة "ب

 االقتصادي؛ الصعيد

  تعهدت منظمة "ارفعي صوتك يا سانت لوسيا" بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في منطقة

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الدعوة إلى االعتراف بحقوق  بغيةالكاريبي 

تعهدت بإجراء إصالح و، الجنسانية وحاملو صفات الجنسين الهوية الجنسانية وأحرار الهوية

 ؛حد إلى أدنى واإليذاءالتمييز  أعمال تشريعي على مستوى المنطقة بغية تقليص



  مليون دوالر أمريكي على األقل خالل السنوات  100تعهدت مؤسسة المجتمع المفتوح بتخصيص

 سائية.التعبئة والقيادة السياسية النالخمس المقبلة، لتمويل 

في فعالياته  صألف شخ 50تموز/يوليو، وشارك قرابة  2إلى حزيران/يونيو  30ُعقد منتدى باريس من و

 .العدل بين الجنسيناتخاذ إجراءات تعمل على النهوض السريع ب سعيًا إلى، اافتراضيً  التي كان معظمها

، اضطلعت خطة عالمية رامية إلى اإلسراع في تحقيق المساواة بين الجنسينواستهلت إب ان المنتدى 

جراءات اإل أهم حديد، قامت بتشراكات متعددة الجهات الفاعلة تتمثل في، تحالفات للعملبإعدادها ستة 

في مجاالت تتراوح بين العنف الجنساني تحقيق المساواة بين الجنسين من أجل تنفيذها التي يجب 

اتفاقاً بشأن المنتدى أيضاً واستهل  والعدالة االقتصادية والمناخية من جهة أخرى. ،من جهةوالتكنولوجيا 

ز المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني، وأعلن عن  مبادرات جديدة في مجال المساواة بين الجنسين ترك ِّ

 الصحة والرياضة والثقافة والتعليم. مجاالت على

نيارادزاي غمبونز السيدة ، إنهاء زواج األطفالالنوايا الحسنة لدى االتحاد األفريقي المعني ب ةسفير توقال

ع مرة أخرى ما عشته في عام لقد اختبرت خالل هذا األسبو"فاندا، في معرض حديثها عن المنتدى: 

الذي عقد المعني بالمرأة  المؤتمر الدولي، عندما كنت حينها ناشطة شابة في مجال حقوق المرأة في 1995

أكبر إلهام  رجائحة فيروس كورونا وغيرها من العوائق مصد األزمة الناجمة عن أصبحتو. في بيجين

وقت  اآلن حانو ات التي ُقطعت خالل هذا األسبوع،بتكار والتضامن واإلدماج، وأنا ممتنة لاللتزاملال

الستثمار في الفتيات والشابات، وحان الوقت ألن تصل الموارد إلى المجتمعات المحلية الريفية تعزيز ا

مساءلة لزيادة للتكنولوجيا أن تعمل للصالح العام وأن تكون متاحة للجميع، وحان الوقت والمهمشة، و

 ."حقوق اإلنسانالنساء والفتيات ببشأن تمتع دول األعضاء ال
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