
سياسة النوع االجتماعي

العالمــي لحقــوق  اإلعــان  ينــص  حيــث  االجتماعــي غيــر ممكــن،  والنــوع  اإلنســان  حقــوق  بيــن مفهومــي  الفصــل  إن 
ــاج  ــان ومنه ــص إع ــا ين ــان. كم ــوق اإلنس ــي حق ــاء ف ــال والنس الرج ــن  بي ــاواة  ــى المس ــه عل ــس في ــكل ال لب ــان بش اإلنس
عمــل بيجيــن للعــام 1995 فــي الفقــرة األولــى مــن بيــان مهمتــه علــى أن »المســاواة بيــن المــرأة والرجــل هــي مســألة تتعّلــق 
ي وأساســي لتحقيــق المســاواة  أيًضــا متطلــب ضــرور بحقــوق اإلنســان وشــرط لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، وهــي 
ا أن غيــاب المســاواة  ًر ا وتكــرا ًر البشــرية العربيــة مــرا التنميــة  والتنميــة والســلم.« وفــي الســياق اإلقليمــي، توضــح تقاريــر 

التنميــة. أمــام  التحديــات األساســية  بيــن الجنســين يشــّكل أحــد 

تــدرك شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــذا الســياق، وهــي تتبنــى نتائــج إعــان وخطــة عمــل بيجيــن، 
النــوع  علــى  القائــم  التمكيــن  علــى  العمــل  جانــب  إلــى  الجنســين،  بيــن  المســاواة  تحقيــق  هــدف  رؤيتهــا  فــي  وتدمــج 
المنظمــات  وقــد شــارك عــدد كبيــر مــن  العربيــة.  الــدول  وإقصائهــن فــي  النســاء  االجتماعــي، لوضــع حــد الضطهــاد 
التــي تســتمر فــي ســعيها إلشــراك تلــك المنظمــات  النســائية فــي تأســيس شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة، 
حــول  الشــبكة  نقاشــات  طليعــة  فــي  لتكــون  تمثيلهــا،  وضمــان  والدوليــة،  واإلقليميــة  الوطنيــة  المســتويات  علــى 

والعولمــة. والتنميــة  اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 

تهدف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى المساهمة في هدفين رئيسيين:

الشــبكة إلــى سياســات تقضــي علــى 	  االجتماعــي: تدعــو  النــوع  الجنســين/القائمة علــى  بيــن  المســاواة 
ــق  ــي تحقي ــة(، وبالتال ــية، والثقافي ــة، والسياس ــة، واالجتماعي ــاالت )االقتصادي ــع المج ــي جمي ــاء ف النس ــد  ــز ض التميي

الحقــوق اإلنســانية للمــرأة. المســاواة فــي 

النســاء فــي 	  زيــادة مشــاركة  النــوع االجتماعــي: تعمــل الشــبكة علــى  القائــم علــى  تمثيــل الجنســين/التمثيل 
القيــام بإجــراءات ملموســة تقودهــا  التــي يمكنهــا ضمــان  القــرار فــي كل مــن المؤسســات الخاصــة والعامــة،  صنــع 

المــوارد. النســاء إلــى  النســاء لتغييــر السياســات وتعزيــز وصــول 

بناًء على ما سبق، تقوم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالخطوات التالية:

تعزيــز المســاواة بيــن الجنسين/المســاواة الجندريــة ووجهــات النظــر الجندرية/القائمــة علــى النــوع االجتماعــي في 	 
مجــاالت برامجهــا مثــل التنميــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والتجــارة والعولمــة.

البرامج وتنفيذها.	  العمل على إشراك النساء والفتيات والمنظمات النسائية في شتى جوانب تخطيط 

تبنــي ممارســات وسياســات تنظيميــة تعــزز المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي، وتضمــن تكافــؤ الفــرص فــي 	 
التحــرش والتمييــز، وتضمــن المســاءلة فــي حــاالت االنتهــاك. النســاء مــن  التوظيــف، وتحمــي 



استراتيجيات الشبكة لتعزيز سياسة النوع االجتماعي

االستراتيجيات الداخلية )التعامل مع الهياكل الداخلية(

ــا 	  ــص قضاي ــا يخ ــاء، فيم ــات األعض ــيق، والمنظم التنس ــب  ــبكة، ومكت ــي الش ــي موظف ــارات ووع ــع مه ــل م التعام
النــوع االجتماعــي.

الكاملة في العمل والحياة األسرية.	   تبني ممارسات عمل صديقة لألسرة تمكن النساء والرجال من المشاركة 

القرار داخل الشبكة على جميع المستويات.	  تعزيز مشاركة النساء وقيادتهن في صنع 

االستراتيجيات الخارجية )التعامل برامج وشراكات الشبكة(

القائمــة علــى 	  التــي تدعــو إلــى المســاواة  التــي تــروج بنشــاط للسياســات والبرامــج  تعزيــز الشــراكات مــع المنظمــات 
النــوع االجتماعــي.

 تواصل مع مزيد من المنظمات النسائية لانضمام إلى الشبكة كأعضاء كاملي العضوية.	 

ــز 	  ــا، لتعزي ــي تنظيمه ــبكة ف ــارك الش ــك تش ــة تل ــة، وخاص ــة والدولي ــة واإلقليمي ــات الوطني ــة االجتماع ــام فرص اغتن
النــوع االجتماعــي واآلليــات ذات الصلــة. القائمــة علــى  الحــوار حــول المســاواة 

ــين 	  ــاء؛ وتحس النس ــد  ــف ض ــاء العن ــر؛ إنه الفق ــث  ــن تأني ــد م الح ــا  ــج قضاي ــي تعال الت ــبكة  ــاء الش ــطة أعض ــم أنش دع
التعليــم )الفنــي والمهنــي والثالــث( والخدمــات  وصولهــن إلــى برامــج محــو األميــة ومســتويات وأنــواع مختلفــة مــن 
بيــن  المســاواة  تحقيــق  األمــراض(؛  ومكافحــة  األوليــة  الصحيــة  والرعايــة  والطفــل  األم  صحــة  )مثــل  الصحيــة 
ــى  ــة عل القائم ــاواة  ــق المس ــف وتحقي ــة العن ــة لمكافح القانوني ــر  ــاء األط ــي؛ وإنش الديمقراط ــم  ــي الحك ــين ف الجنس

النــوع االجتماعــي.

اإلســهام فــي تعزيــز الشــبكات والمنظمــات القائمــة التــي تهــدف إلــى إعطــاء النســاء صوتـًـا أكثــر كفــاءة باإلضافة إلى 	 
تدريبهــن للوصــول إلــى مناصــب قيادية.

النوع االجتماعي من خال جميع برامج الشبكة.	  زيادة الوعي بقضايا  اإلسهام في 

الــدول العربيــة، بمــا فــي 	  بيــن الجنســين والثقافــة فــي  النــوع االجتماعــي والعاقــات  اإلســهام فــي تعميــق فهــم 
النســاء فــي ســبل العيــش الائقــة وحقــوق  التــي تعيــق حــق  الرجــل؛ ومعالجــة المعتقــدات والسياســات  ذلــك دور 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــة ف الكامل ــان  اإلنس

اســتخدام فــرص الدعــوة والمناصــرة التــي تقــوم بهــا شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة للتعبيــر عــن 	 
احتياجــات وأولويــات النســاء ولعــب دور فعــال فــي تعزيــز مصالحهــن.
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