
نداء من أجل نسویة لمنصب األمین العام لألمم المتحدة!  

حان وقت التغییر...  

ونحن نعتقد أن ألمین عام أنثى یجب ان تقود األمم المتحدة. بعد تعیین ثمانیة ذكور في منصب أمین عام، ھناك حاجة ملحة 
ألمین عام أنثى من أجل تعزیز المساواة بین الجنسین في قیادة األمم المتحدة.  

 ي تجلب رؤیة نسائیةتنحن نعتقد أن المرشح الناجح یجب أن یكون امرأة الإلى جانب ضمان أن األمین العام المقبل ھي امرأة، 
ً األمم المتحدة، وذلك  إلى ةقوی .والعدالةاإلنسان، والمساواة،  للحقوقألمم المتحدة لمع القیم األساسیة  وفقا  

المستدامة، ویجب أن یكون األمین العام  التنمیةجدید اإلشراف على تنفیذ أھداف  بدورالمتحدة تأدي األمم  في الوقت الحالي
 المساواة بین الجنسین والنظم والقیم التي تقوض الھیاكل العالمیة، معالجةعلى  قدرتھاي أثبت تال مرآة القادم لألمم المتحدة

یق عدالة التطور التحولي.وحقوق اإلنسان للمرأة في جمیع أنحاء العالم، والتي تمنع من تحق  

ولذلك ندعو إلى امرأة كاألمین العام التي لدیھا االلتزام بما یلي:  

 بترابطاإلنسان للمرأة في المحافل الحكومیة الدولیة التي تعترف  وشامل لحقوقجریئ  أعمال جدول عنالدفاع  •
وعالمیة حقوق اإلنسان للمرأة  

في ذلك عدم المساواة االقتصادیة واالجتماعیة بین الدول، وبین األغنیاء لتحدي عدم المساواة في جمیع أشكالھ، بما  •
والفقراء، وبین الرجل والمرأة  

اتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة لوقف األزمة البیئیة الحالیة وآثارھا االجتماعیة، بما في ذلك تغیر المناخ •  
ھا كمؤسسة دیمقراطیة متعددة األطراف التي تعمل تسمعالتأكد من أن األمم المتحدة تنفذ اإلصالحات الالزمة لحمایة  •

في مصالح جمیع الناس وجمیع البلدان، ولیس فقط للدول القویة  
مشتركین بل  تقریر السیاساتمراقبین  فقط لیست والمجتمع المدنياتخاذ إجراءات لضمان أن حركات النسویة   •

ونشطینمتساوین   
المستویاتتعزیز دور القیادة النسائیة على جمیع  •  
  .ضمان نزاھة األمم المتحدة ووكاالتھا وعدم تقویضھا من قل التمویل من القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع الشركات •

.2016یرجى مواصلة التوقیع على العریضة والمشاركة عبر اإلنترنت للدفاع عن امرأة على قیادة األمم المتحدة في عام   

وسائل اإلعالم االجتماعیة    

نساء للاألمین العام لألمم المتحدة، فقد حان الوقت للمرأة. أظھر دعمك على االنترنت  ذكور في منصبثمانیة تعیین بعد 
في مشاركاتك لنشر الوعي.  FemUN#ھاشتاغ  استخدم .المرشحین المؤھلین  

إقتراحات للتویتر:  

FemUN# مسؤولیةذكور األمین العام لألمم المتحدة، نحن نطالب نسویة لتولي  8بعد  •  
  FemUN#كیف یمكن لألمم المتحدة دعم المساواة بین الجنسین عند القیادة ال تفعل ذلك؟ •
  FemUN# لقد حان الوقت للمرأة أن تتولى األمم المتحدة •

 


