مشروع االستراتيجية الخاصة

باالتحاد النسائي العربي العام
االهداف العامة لإلستراتيجية
النهوض بواقع المرأة العربية واالرتقاء بأوضاعها القانونية االقتصادية

واالجتماعية والسياسية والثقافية.
تنسيق الجهود وتعزيز التشبيك والنهج التشاركي بين مختلف المؤسسات

االجتماعية والرسمية والشعبية ذات الصلة بقضايا المرأة والنهوض بواقعها على
المستوى العربي ،وكذلك التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تسعى
للنهوض بواقع المرأة في العالم بشكل عام.
تعزيز القيم والمفاهيم االيجابية والرؤى المستنيرة المحفزة للتقدم والمنبثقة

عن البنى والمنظومات التقافية والقيم للحضارة العربية االسالمية بمضمونها
االنساني وحماية عناصرها ومكوناتها وتأكيد االعتزاز بها تحقيقا لمجتمع يتمتع
بالعدل والحرية.
توسيع افاق العمل ومحاوره بحيث يشمل جميع المجاالت التي من شأنها

المساهمة في االرتقاء بواقع المرأة العربية بابعاده المستقبلية والذي يجب ان يتوافق
مع منطق العصر والتقدم.
تعميق دور االتحاد النسائي العربي العام ،وبالتعاون مع المنظمات النسائية

والمؤسسات الشعبية والتشريعية ذات الصلة بالنهوض بواقع المرآة وتكريس الجهود
باتجاه تحفيز المجتمعات والهيئات الرسمية.

االطار العام لإلستراتيجية
 تأكيد دور االتحاد النسائي العربي العام في المحافظة على الهوية العربية
واالعتزاز باللغة العربية وبالروابط القومية واإلنسانية ومواجهة مشاريع التقسيم
الجغرافي واالجتماعي ورسم الخطط والبرامج االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التي تعزز وحدة االنتماء لألمة والوطن وتعزيز المواطنة.

 تأكيد أولوية المشاريع الوطنية واالجتماعية في مواجهة العولمة وتحديات الغزو
الثقافي.
 تعميق الوعي التخطيطي وإدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسيات
التخطيطية ما يكفل العدل واإلنصاف وعدم التميز بين الجنسين في جميع المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتحقيق حركة مجتمعية مساندة لذلك.
 تعميق دور االتحاد النسائي العربي العام في إظهار معاناة النساء العربيات ة
الالجئات بهدف التأييد والمناصرة المادية والمعنوية ومواصلة مناشدة المجتمع
الدولي لرفع كل انواع الحيف والظلم اللذان يقعان على النساء واألطفال واألسرة.

تحديد المرجعيات
االستناد في رسم االستراتيجية:

أ -وطنيا
 oالدساتير الوطنية والقوانين والتشريعات الناظمة لحياة المجتمع وبناءه
وعالقاته.
 oاالستراتيجيات الوطنية والمرتبطة بخطط الدولة وسياساتها االجتماعية
واالقتصادية.
 oالدراسات والبحوث العلمية والميدانية في الدول العربية والتي تعكس واقع
المرأة وهمومها واحتياجاتها وطموحها واالستئناس بنتائج تلك الدراسات في
بناء تصور عام التخطيط المستقبلي.

ب – عربيا:
 oاالستفادة من الدراسات والبحوث والتقارير الخاصة بالمرأة العربية والتنمية
البشرية واإلنسانية والتي يمكن اعتمادها او االستئناس بها في بناء تصور
واقع المرأة الحقيقي في المجتمع العربي واعتماد المؤشرات االحصائية
المصنفة حسب الجنس.
 oالمشاريع التنموية الناجمة في الوطن العربي ،والتي حققت ارتقاء حقيقيا
لواقع المرأة وقدمت حلوال لمشكالت عانت منها النساء واألسر ،واالستئناس
بها كنمادج رائدة وفاعلة ،سواءا انجزتها مؤسسات حكومية او شعبية أو
خاصة ،وذلك تحفيزا للهمم والمبادرات الخالقة والبناء.

ت – دوليا:
 oاالستئناس بالتجارب الناجحة والمشاريع التنموية التي عالجت قضايا الفقر
والتخلف والجهل والتمييز والعنف ضد النساء لإلطالع واالستفادة.
 oتطبيق مضامين االتفاقية الدولية والمعاهدات الخاصة بإزالة الحيف
والتمييز والعنف ضد المرأة وربطها بقيم المجتمع ضمن منظور مستنير
يستشرق أبعاد المستقبل ،ودعوة الدول التي لم توقع االتفاقية الى التوقيع
والمصادقة.
 oتعميق الشراكة والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات االهداف
االنسانية والتنموية بما يخدم اهداف المجتمع في مجاالت الدراسات والتوثيق
والمشاريع التنموية والتي من شأنها تحقيق تسريع الخطى باتجاه االفضل.

 oاالستئناس بأهداف االلفية الثالثة التي وافقت عليها معظم دول العالم
واعتمدتها كأهداف استراتيجية.

المحاور االساسية
 المحول االجتماعي:


متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس

وإعداد التقارير الالزمة بهذا الشأن.


إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتركيز على اعداد برامج

خاصة للنساء العربيات وتحديد المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي
لتحديد الفجوات والسعي لتقليصها والعمل على اعداد موازنات مستجيبة
للنوع االجتماعي.


السعي الى النهوض بواقع المرأة االجتماعي وإعداد برامج مشتركة

خاصة بتأهيل النساء في المجاالت األسرية واالجتماعية بالتنسيق مع
الجهات المعنية.

 المحور االقتصادي:


العمل على إشراك النساء في العمل االقتصادي والقيادي في جميع

المجاالت وذلك باالستعانة بالدساتير الوطنية و بالقرارات واالتفاقيات
الدولية والعربية وباآلليات ذات الصلة.


خلق شراكات فاعلة مع العديد من المؤسسات االقليمية والدولية

والقطاع الخاص لتنمية المشاريع النسائية وتسويقها.


تعزيز قدرات النساء على تطوير مشاريعهن عن طريق الدورات

التكوينية ومشاركتهن في المعارض العربية والدولية.

 المحور الثقافي والعلمي:


تنسيق الجهود بين االتحادات النسائية العربية والجامعات ومراكز

البحوث المختصة بشؤون المرأة إلعداد الدراسات والبحوث المشتركة
ذات الصلة.


العمل على توفير منح دراسية للطلبة المتفوقين قصد استكمال

دراستهم الجامعية ذات الصلة بالنوع.



التأكيد على غرس المبادئ والقيم وروح المواطنة والتعايش

السلمي والحفاظ على التراث الالمادي العربي.


العمل على إنشاء مراكز التوثيق من اجل الحفاظ على ذاكرة

االتحاد النسائي العربي العام.

 محور االعالم والتواصل:


إعداد منصة الكترونية لالتحاد النسائي العربي العام.



القيام بدراسات وحمالت توعوية حول القوانين ذات الصلة

بالمرأة.


تحسين صورة المرأة في االعالم العربي.

ملحوظة:
 - 1الرجاء اخبار الاتحاد النسائي العربي العام بأي تغيير في عناوين
التواصل
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