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رؤيتنا

تتطلــع شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة الــى قيــام مجتمعــات آمنــة ومتضامنــة ومنتجــة وديمقراطيــة 
فــي المنطقــة العربيــة. مجتمعــات تصــان فيهــا كرامــة األفــراد وحرياتهــم وحقوقهــم السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة 
واالســتقرار.  واألمــن  الســام  يعمهــا  المؤسســات، حيــث  ودولــة  القانــون  اطــار ســيادة  والثقافيــة، فــي  واالجتماعيــة 
آليــات  بوجــود  وبرلمانــات تمثيليــة منتخبــة ديمقراطيــا. مجتمعــات تتميــز  بواســطة حكومــات مدنيــة  مجتمعــات تــدار 
ى المجتمــع المدنــي والمواطنيــن مــن المشــاركة المؤثــرة فــي السياســات  تشــاركية معتــرف بهــا وممأسســة تمكــن قــو
ى ومتفاعلة معهــا، ملتزمــة بالقانون الدولــي ومنظومة  العامــة. مجتمعــات منفتحــة علــى الثقافــات والمجتمعــات األخــر

حقــوق االنســان. 

رسالتنا

شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة مدنيــة ديمقراطيــة مســتقلة، تهدف إلــى تعزيز المشــاركة 
الديمقراطيــة  المواطنيــة، وتقويــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي وتطويــر قدارتهــا مــن اجــل تمكنيهــا مــن تعزيــز قيــم 
واحتــرام حقــوق اإلنســان وتحقيــق اهــداف التنميــة البشــرية المســتدامة فــي البلــدان العربيــة، بمــا ينســجم مــع الشــرعة 
التــراث  والمحافظــة علــى  العــادل للثــروة  والتوزيــع  التنــوع  واحتــرام  وكرامتــه  الفــرد  وحريــة  اإلنســان  الدوليــة لحقــوق 
ــي  ــام عالم ــار نظ ــي اط ــعوبها ف ــة وش ــدول المنطق ــة ل التنموي ــات  ــق األولوي ــة وتحقي ــي المنطق ــي ف ي والثقاف ــار الحض

عــادل.

خلفية 

ئ المؤسســة للشــبكة  طــورت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة سياســة الحمايــة انطاقــا مــن المبــاد
العامليــن والمتعاقديــن معهــا.  بيــن أعضائهــا ومــع  العاقــات  التزامهــا بحقــوق االنســان، وبترجمــة ذلــك فــي  ومــن 
ــة  ــة بحماي ــة المتعّلق ــة واإلقليمي الدولي ــات  ــل الممارس ــى أفض ــاء عل ــة وبن الدولي ــر  ــى المعايي ــك إل ــي ذل ــتندت ف ــد اس وق

العامليــن فــي قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة. 

التعاريف

الهشاشة  

الهشاشــة  الدوليــة  )Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability(، تعــرف  وفقــا للمعاييــر 
أو  ــرض،  الم أو  ــة  أو اإلعاق ــر  ــل العم ــة مث ــل فردي ــبب عوام ــر بس ــة للخط ــون عرض ــن يكون الذي ــخاص  ــة األش ــا وضعي بانه
ألنهــم يرعــون اآلخريــن المعرضيــن للخطــر؛ او بســبب عوامــل االجتماعيــة وظــروف محيطــة بهــا تســهم فــي تعريضهــم 
يزيــد تدنــي مكانــة  او  التمييــز والتهميــش مثــل كل مــا  يســبب  لحــاالت مــن الضعــف. ويشــمل تعريــف الهشاشــة حــاالت 
ي اإلعاقــة، او حــاالت العــزل او االقصــاء االجتماعــي بمــا فــي ذلك المنع مــن الوصول  النســاء والفتيــات، او األشــخاص ذو
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النــاس، كمــا الهشاشــة  التــي مــن شــأنها ان تهــدد معيشــة  البيئيــة المتدهــورة  إلــى المعلومــات. كمــا يشــمل األوضــاع 
او  العــرق اوالطبقــة  التمييــز علــى   أســاس  ي شــكل مــن اشــكال  الفقــر وانعــدام العدالــة، والفســاد، وا الناجمــة عــن 

الميــول الشــخصية. او  أو السياســي،  الدينــي  االنتمــاء 

المضايقة

او الضغط ويدخل في ذلك:  أو العدائية  الترهيب  أيجاد بيئة عمل يشوبها  ي إلى   المضايقة عبارة عن تصرف يؤد
أو المعنوية. . 	 أو اإلساءة الجسدية  أو غير الشفهية  أو التصرفات الشفهية  	التلميحات/االيحاءات 

الدين. . 	 أو  أو السن  أو اإلعاقة  أو األصل  أو الجنس  التمييزية بسبب العرق  التصرفات 

التحرش الجنسي 

أو  ــوف  ــعر بالخ ــك تش أو يجعل ــك،  ــك كرامت ــية: ينته ــة جنس ي طبيع ــه ذ ــوب في ــر مرغ ــلوك غي ــو س ــي ه ــرش الجنس التح
بيئــة معاديــة أو مســيئة. أو يخلــق  أو اإلهانــة  الضعــف 

ليــس علــى الشــخص المعنــي أن يكــون قــد اعتــرض علنــا علــى ســلوك شــخص مــا لكــي يعتبــر غيــر مرغــوب فيــه. يمكــن 
للتحــرش الجنســي أن يشــمل:

النكات	  أو  التعليقات الجنسية 
ي، بمــا فــي ذلــك العــرض الجنســي غيــر المرغــوب فيــه، واللمــس وأشــكال مختلفــة مــن االعتــداء 	  لســلوك الجســد

الجنســي،
أو الرسومات ذات الطبيعة الجنسية أو نشر الصور واستخدامها،	  عرض الصور 
ى جنسي	  البريد اإللكتروني مع محتو إرسال النصوص أو رسائل 

التبليغ عن سوء المعاملة

يجــب اإلبــاغ فــورا او فــي أســرع وقــت ممكــن، عــن الحــوادث الفعليــة أو المشــتبه فيهــا عبــر اتبــاع آليــة التبليــغ المعتمــدة 
فــي الشــبكة. 
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