
اإلجتماعي؟ النوع  عالمة  هي  ما 



اعرف أكثر عن عالمة سونغا للنوع اإلجتماعي

ملاذا عالمة سونغا للنوع اإلجتماعي؟

تهدف عالمة سونغا للنوع اإلجتماعي، التي أنشأتها مؤسسة سونغا في 
نغيسو،  الناشطة اإلجتماعية دانيال ساسو  سنة 2015، بحرص من 
النشاط  خالل  من  خاصة  الكونغولية  املرأة  متكني  في  املتخصصة 
اإلقتصادي، إلى حتسني مكانة املرأة في املؤسسات الكونغولية، وتطمح 
إلى حتقيق زيادة بنسبة 15٪ من النساء في وظائف املسؤولية، على 

مدى 5 سنوات0

ما هي عالمة النوع اإلجتماعي؟

مت إنشاء هذه العالمة بشراكة جديدة مع السلطات العمومية، مواصلة 
للمجهودات الكبرى التي بذلتها الدولة الكونغولية على املستوى املؤسسي 
مابوتو(0  بروتوكول  على  التصديق  )مثل  املرأة،  لفائدة  والسياسي 
احلسنة  املمارسات  مجموعة  تطوير  إلى  املجددة  اآللية  هذه  وتهدف 
على  املؤسسات،  في  ومتثيلها  املرأة  إدارة  تطوير  أجل  من  والتوعية 

أساس قاعدة مشتركة للحوار0  

وتعتمد العالمة على أفضل املمارسات الدولية في هذا املجال)أوروبا، 
كندا...( حتى تتمكن من اإلنتشارسريعا على املستوى دون اإلقليمي 
بها  تتميز  التي  اإلجتماعي  النوع  خصوصيات  وإدراج  بإفريقيا، 

الكونغو0  



»من أجل التنمية الشاملة بأفريقيا، التي تنهض فيها املرأة، حاضرا ومستقبال، بدور كبير وسوف تواصل  
االضطالع في املستقبل بدور أكبر، نعول عليكم لتعزيز ''عالمة النوع االجتماعي سونغا'' واعتماده في 

بلدكم.«

كيف تعمل عالمة النوع اإلجتماعي؟

يتم إسنادها ملدة 3 سنوات مع مراجعة بعد 18 شهرا، ويتم احلصول عليها عن طريق مراجعة داخلية مطابقة ملجموعة املؤسسات املشاركة وفي 
إطار وزنامة مواحدة يتم إعدادها مسبقا0

يسبق اسناد العالمة إجراء استبيان »دليل حتقيق املساوة« قائم على إطارمجعي مهني، وموجعه إلى مجموعة الشركات.
ميكن اإلستبيان املؤسسات من حتليل التدخالت األساسية الالزمة إلرساء سياسة مبنية على

 النوع اإلجتماعي، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة فنية توفرها مؤسسة سونغا ملساعدتها
 على تعميرها عند اإلقتصاد0 تتكون العالمة من 5 أصفاف )جنوم(، بحسب معابير التقييم

 واإلداء، ومستوى خمسة جنوم ميثل احلد األقصى الذي للمؤسسة بلوغه0 يتغيرنظام
 التدرج في العالمة ارتفاعا أو نزوال، بحسب اجلهد أو التقصيراملسجل في نتائخ املراجعة الداخلية0

متى ينطلق العمل بعالمة النوع اإلجتماعي؟

سوف يتم اسناد أولي عالمات النوع اإلجتماعي خالل سنة 2017، على إثر املرحلة التجريبية األولى في بداية 2017  0

أي إنتشار لعالمة النوع اإلجتماعي؟

سوف تكون الكونغو، التي تعد ميدانا جتريبيا لتطوير عالمة النوع اإلجتماعي، متبوعة في مرحلة أولى وبطريقة مالئمة لكل سياق، بالدول الواقعة 
في منطقة وسط أفريقيا أو في اجلنوب األفريقي، مثل الغابون وأنغوال،وغينيا االستوائية، والبلدان التي اعتمدت مقاربة النوع االجتماعي، وتعتبر 

رائدة في أفريقيا في هذا املجال، على غرار رواندا0
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