سياسة النوع االجتماعي

إن الفصــل بيــن مفهومــي حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي غيــر ممكــن ،حيــث ينــص اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان بشــكل ال لبــس فيــه علــى المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي حقــوق اإلنســان .كمــا ينــص إعــان ومنهــاج
ّ
تتعلــق
عمــل بيجيــن للعــام  1995فــي الفقــرة األولــى مــن بيــان مهمتــه علــى أن «المســاواة بيــن المــرأة والرجــل هــي مســألة
بحقــوق اإلنســان وشــرط لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وهــي ً
أيضــا متطلــب ضــروري وأساســي لتحقيــق المســاواة
والتنميــة والســلم ».وفــي الســياق اإلقليمــي ،توضــح تقاريــر التنميــة البشــرية العربيــة مــرا ًر ا وتكــرا ًر ا أن غيــاب المســاواة
بيــن الجنســين يشـ ّـكل أحــد التحديــات األساســية أمــام التنميــة.
تــدرك شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــذا الســياق ،وهــي تتبنــى نتائــج إعــان وخطــة عمــل بيجيــن،
وتدمــج فــي رؤيتهــا هــدف تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،إلــى جانــب العمــل علــى التمكيــن القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،لوضــع حــد الضطهــاد النســاء وإقصائهــن فــي الــدول العربيــة .وقــد شــارك عــدد كبيــر مــن المنظمــات
النســائية فــي تأســيس شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة ،التــي تســتمر فــي ســعيها إلشــراك تلــك المنظمــات
علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وضمــان تمثيلهــا ،لتكــون فــي طليعــة نقاشــات الشــبكة حــول
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والتنميــة والعولمــة.
تهدف شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى المساهمة في هدفين رئيسيين:

•المســاواة بيــن الجنســين/القائمة علــى النــوع االجتماعــي :تدعــو الشــبكة إلــى سياســات تقضــي علــى
التمييــز ضــد النســاء فــي جميــع المجــاالت (االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والسياســية ،والثقافيــة) ،وبالتالــي تحقيــق
المســاواة فــي الحقــوق اإلنســانية للمــرأة.
•تمثيــل الجنســين/التمثيل القائــم علــى النــوع االجتماعــي :تعمــل الشــبكة علــى زيــادة مشــاركة النســاء فــي
صنــع القــرار فــي كل مــن المؤسســات الخاصــة والعامــة ،التــي يمكنهــا ضمــان القيــام بإجــراءات ملموســة تقودهــا
النســاء لتغييــر السياســات وتعزيــز وصــول النســاء إلــى المــوارد.
بنا ًء 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.
•العمل على إشراك النساء والفتيات والمنظمات النسائية في شتى جوانب تخطيط البرامج وتنفيذها.
•تبنــي ممارســات وسياســات تنظيميــة تعــزز المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ،وتضمــن تكافــؤ الفــرص فــي
التوظيــف ،وتحمــي النســاء مــن التحــرش والتمييــز ،وتضمــن المســاءلة فــي حــاالت االنتهــاك.

استراتيجيات الشبكة لتعزيز سياسة النوع االجتماعي
االستراتيجيات الداخلية (التعامل مع الهياكل الداخلية)
•التعامــل مــع مهــارات ووعــي موظفــي الشــبكة ،ومكتــب التنســيق ،والمنظمــات األعضــاء ،فيمــا يخــص قضايــا
النــوع االجتماعــي.
• تبني ممارسات عمل صديقة لألسرة تمكن النساء والرجال من المشاركة الكاملة في العمل والحياة األسرية.
•تعزيز مشاركة النساء وقيادتهن في صنع القرار داخل الشبكة على جميع المستويات.
االستراتيجيات الخارجية (التعامل برامج وشراكات الشبكة)
•تعزيــز الشــراكات مــع المنظمــات التــي تــروج بنشــاط للسياســات والبرامــج التــي تدعــو إلــى المســاواة القائمــة علــى
النــوع االجتماعــي.
• تواصل مع مزيد من المنظمات النسائية لالنضمام إلى الشبكة كأعضاء كاملي العضوية.
•اغتنــام فرصــة االجتماعــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وخاصــة تلــك تشــارك الشــبكة فــي تنظيمهــا ،لتعزيــز
الحــوار حــول المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي واآلليــات ذات الصلــة.
•دعــم أنشــطة أعضــاء الشــبكة التــي تعالــج قضايــا الحــد مــن تأنيــث الفقــر؛ إنهــاء العنــف ضــد النســاء؛ وتحســين
وصولهــن إلــى برامــج محــو األميــة ومســتويات وأنــواع مختلفــة مــن التعليــم (الفنــي والمهنــي والثالــث) والخدمــات
الصحيــة (مثــل صحــة األم والطفــل والرعايــة الصحيــة األوليــة ومكافحــة األمــراض)؛ تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين فــي الحكــم الديمقراطــي؛ وإنشــاء األطــر القانونيــة لمكافحــة العنــف وتحقيــق المســاواة القائمــة علــى
النــوع االجتماعــي.
•اإلســهام فــي تعزيــز الشــبكات والمنظمــات القائمــة التــي تهــدف إلــى إعطــاء النســاء صوتًــا أكثــر كفــاءة باإلضافة إلى
تدريبهــن للوصــول إلــى مناصــب قيادية.
•اإلسهام في زيادة الوعي بقضايا النوع االجتماعي من خالل جميع برامج الشبكة.
•اإلســهام فــي تعميــق فهــم النــوع االجتماعــي والعالقــات بيــن الجنســين والثقافــة فــي الــدول العربيــة ،بمــا فــي
ذلــك دور الرجــل؛ ومعالجــة المعتقــدات والسياســات التــي تعيــق حــق النســاء فــي ســبل العيــش الالئقــة وحقــوق
اإلنســان الكاملــة فــي المنطقــة العربيــة.
•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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