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بيان صحفي: هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة كير العاملية في فلسطين تطلقان حملة مشتركة لتعزيز املساواة بين  

 الجنسين 

 

 2020يونيو  30الثالثاء 

 

الضفة الغربية / غزة اليوم حملة مشتركة لتعزيز    -األمم املتحدة للمرأة ومنظمة كير العاملية في فلسطين أطلقت هيئة 

ع عاملي تعقده هيئة األمم  املساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كجزء من فعاليات منتدى جيل املساواة، وهو تجم

بالشراكة مع املجتمع املدني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين إلطالق   املتحدة للمرأة وتشترك في رئاسته فرنسا واملكسيك 

 لتحقيق تمكين املرأة واملساواة بين الجنسين على الصعيد العاملي
ا

. إعالن ومنهاج عمل بيجين، وهي الخطة األكثر شموًل  

 

ا إلشراك املجتمع املدني الفلسطيني والجهات املمثلة عن ال م الحملة استعدادا
َ
نظ

ُ
حكومة الفلسطينية في فعاليات منتدى  ست

، من أجل تحفيز املناقشات حول املوضوعات ذات األولوية للمنتدى بما فيها  2021جيل املساواة والتي ستعقد خالل العام 

العنف القائم على النوع اًلجتماعي، والعدالة اًلقتصادية والحقوق الجنسية واإلنجابية، والعمل النسوي من أجل العدالة  

. ناخية، والتكنولوجيا واًلبتكار من أجل املساواة بين الجنسين، والحركات والقيادة النسويةامل  

 

، 2020تشمل الحملة املشتركة سلسلة من األنشطة املقرر إجراؤها في الفترة ما بين تموز/ يوليو إلى كانون األول/ ديسمبر 

ن بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات املجتمع  شترك الذي نظمته املؤسستيوستبني الحملة على نجاح الحدث امل

ا" الذي أقيم في  25جين بعد بي - املدني النسوية حول "سد الفجوة بين األجيال  ، والذي جمع   2020أذار/ مارس  16عاما

ل  ومدافعات شابات متميزات إلجراء نقاش عام حو  1994قيادات نسائية من فلسطين بارزات ممن حضرن مؤتمر بيجين عام 

.12إنجازات وثغرات املساواة بين الجنسين في فلسطين في سياق إعالن ومنهاج عمل بيجين ومجاًلته الحاسمة الـ   
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إن منتدى جيل املساواة في فلسطين هو تجمع عاملي يركز على املجتمع املدني وأصحاب املصلحة من أجل املساواة بين  

ا منذ خمسة وعشرين  م املحرز ًلعتالجنسين، وهو ينبع من ذات املنطق الذي جعل التقد ماد إعالن ومنهاج عمل بيجين ممكنا

ا . عاما  

 

وقالت ماريز غيموند، املمثلة الخاصة لهيئة األمم املتحدة للمرأة في فلسطين "يمثل منتدى جيل املساواة لحظة رئيسية  

مات واملجتمع املدني والقطاع الخاص  لالنخراط بين دعاة املساواة بين الجنسين من كافة قطاعات املجتمع بما فيها الحكو 

لتعزيز محادثة   - ورواد األعمال والنقابات والفنانات والفنانين واألوساط األكاديمية واملؤثرين اًلجتماعيين من اإلناث والذكور 

ات  عامة لتسريع العمل واملساءلة فيما يخص املساواة بين الجنسين. نتوقع أنه سيثمر املنتدى عن مجموعة من اإلجراء

امللموسة والطموحة والتحويلية لتحقيق تقدم فوري ًل رجعة فيه نحو تحقيق املساواة بين الجنسين في فلسطين والعالم  

".كله  

 

ا، وفي فلسطين، بعد  2020في عام  ، كان من املفترض أن تحظى حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين على اهتمام مركزي عامليا

ا من اعتماد   لتنمية املستدامة  إعالن ومنهاج عمل بيجين التاريخي وبعد خمس سنوات من إطالق أهداف اخمس وعشرين عاما

التي تضع املساواة بين الجنسين في جوهرها. تهدف الحملة املشتركة إلى الحفاظ على زخم تسليط الضوء على   2030خطة  -

والسياسية الصعبة في فلسطين، وتهدف إلى   حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين في السياقات اًلجتماعية واًلقتصادية

، والتي عمقت من واقع التهميش لدى النساء والفتيات  19-معالجة التحديات الناشئة في السياق الحالي ألزمة جائحة كوفيد 

.الفلسطينيات   

 

الوطني واإلقليمي بين مختلف  وقالت سالم كنعان، مديرة منظمة كير العاملية في فلسطين "ستركز أنشطة الحملة على الحوار 

ا  الجهات الفاعلة، حيث سيتم تق  ديم املمثالت الفلسطينيات وقيادات املجتمع املدني من النساء على املستوى املحلي وإقليميا

من خالل سلسلة من النقاشات وعروض األفالم واًلجتماعات اإللكترونية )الوبينار(. كما ستركز الحملة على إقامة ندوات  

ية عبر اإلنترنت وإثارة املناقشات حول مشاركة املرأة وتبوأها املناصب القيادية وحقوقها اًلقتصادية وإنهاء العنف افتراض

". ضدها  

 

: للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع  

 سالم كنعان، مديرة منظمة كير العاملية في فلسطين )اإلنجليزية، العربية(؛

salam.kanaan@care.org 

mailto:salam.kanaan@care.org
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 +970 (0) 592 885588 

 

 إيناس مرجية، مديرة البرنامج في هيئة األمم املتحدة للمرأة، مكتب فلسطين )اإلنجليزية، العربية(؛

 inas.margieh@unwomen.org  

 +970 (0) 595924459  

 

 حول منظمة كير العاملية 

 

، في الوًليات املتحدة األمريكية ملساعدة ضحايا الحرب العاملية الثانية في أوروبا، وهي  1945تأسست منظمة كير في عام 

بشكل خاص على   منظمة إنسانية رائدة تحارب الفقر العاملي وتقدم املساعدة املنقذة للحياة في حاًلت الطوارئ. تركز املنظمة

ا إلى جنب مع الفتيات والنساء الفقيرات، وتعمل املنظمة على تزويدهن باملوارد املناسبة، وزيادة قدرتهن على   العمل جنبا

.املساعدة في انتشال أسر بأكملها ومجتمعات بأكملها من الفقر   

 

 حول هيئة األمم املتحدة للمرأةهيئة األمم املتحدة للمرأة

 

األمم املتحدة املكرسة لتعزيز للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة. تم إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة كنصير  هي منظمة 

. عاملي للنساء والفتيات ولتسريع التقدم في تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم  

 

 النهاية
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