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نتبع يف مؤسسة فريدريش إيربت مبدأً بديهياً وهو أنّه "ال عدالة اجتماعية من دون العدالة الجندرية". ونحن نسعى باستمرار 
لتحسني عملنا على قضايا العدالة الجندرية ونمّونا كمنظمة. ويف عملنا اإلنمايئ الدويل، أصبحت االسرتاتيجية الجديدة إلدماج 
يّة. نتيجًة لهذه االســرتاتيجية، أنِشئت  املنظور الجندريّ، اليت أطِلقت يف عام 2018، أســاس عملنا يف مجال السياســات الجندر
يّة إقليمية يف أفريقيا، وآســيا، واملحيط الهادئ،  شــبكة مؤسســة فريدريش إيربت لالبتكار الجندريّ، وهي تضم حالّياً مراكز جندر
يــي. وتدعم الشــبكة تنفيذ إدمــاج املنظور  يــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكار والــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وكذلــك يف أمر
الجنــدريّ يف جميــع مشــاريعنا، وتوّفــر للمكاتب الِقطريّة جهــة اتصال يف منطقتها ويف مقّرنا يف برلــني. ويتيح لنا التبادل املنتظم 
داخل املناطق ويف ما بينها تعزيز التعلُّم الجماعي، وتقييم تجارب شــبكتنا املكتبّية، ومشــاركة املمارســات الجّيدة واالبتكارات بني 
كرث  النسويات، والناشطات والناشطني يف مجال حقوق املرأة يف جميع أنحاء العامل، والزمالء والركاء. ونوّد كمنّظمة أن نصبح أ

كرث من 100 مكتب ِقطريّ ومروع حول العامل. نسويًّة وتحّواًل يف عملنا مع أ

إنّنــا ملزتمــون يف آســيا واملحيــط الهــادئ الزتاماً عميقــاً بدعم العدل بني الجنســني يف املنطقة األكــرث اكتظاظاً بالســكان يف العامل. 
ويتّم تنسيق هذا العمل من خالل مركز العدالة الجندرية يف آسيا )GEHA(، الذي يستضيفه مكتب مؤسسة فريدريش إيربت 
يف النيبال يف كاتماندو. ونعمل يف هذا املركز جنباً إىل جنب مع الزميالت الزمالء، والناشــطني والناشــطات النســويني والركاء، 

إلنشاء مساحات للتعلُّم املتبادل ووضع اسرتاتيجيات لدعم التغيري التحويلي.

تكمن الفكرة من هذا املروع يف اكتســاب فهم أعمق الســرتاتيجيات دعم العدالة الجندرية. وقد رأت الفكرة النور خالل مؤتمر 
إقليمي حول عمل مؤسسة فريدريش إيربت النقايبّ يف أفريقيا يف عام 2018. حيث ناقش الزمالء والّزميالت من جميع أنحاء 
القــاّرة كيــف يمكــن نُهــج عملنا أن تدعم زيادة املســاواة بني الجنســني يف الحركــة العمالية األفريقّيــة. واعتربنا أّن هذه املســاواة 
ترتــدي أهميــة اســرتاتيجية لنقابــات العمــال لتوطيد وبنــاء قّوتها من أجــل تعزيز مصالح العمال بشــكل عام. كمــا اتّضح وجود 
فجــوة يف التمثيــل بــني الرجل واملرأة يف الكثري من األماكن، وأنّها ليســت مشــكلة افتقار للخربة واملؤهالت، بل مشــكلة ســلطة. 
ومع ذلك، ركّز عدد من أنشطتنا مع النقابيات على بناء القدرات. ويف حني ُيَعّد بناء القدرات مهّماً لدعم رشيكاتنا، إاّل أنّه يبدو 
أّن نهج عملنا مل يكن مناسباً لتحليلنا للمشكلة. بعد مرور بضعة أشهر، شاركُت يف تنظيم ورشة عمل يف برلني يف سياق مروع 
يــش إيربت بعنوان "املســتقبل نســوي". وأدركت مّرة أخــرى أّن أمامنا الكثري لنتعّلمه من النســويات حول كيفية  ملؤسســة فريدر

تغيري هياكل السلطة: ففي نهاية املطاف، هذا جّل ما تعنيه النسويّة. 

 Priyanka وبريانكا كابار Pabitra Raut لذا، عندما وصلت إىل كاتماندو بعد بضعة أشهر، وبدأت العمل مع زميليتّ بابيرتا راوت
Kapar على تنسيق عمل مؤسسة فريدريش إيربت بشأن العدالة الجندرية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، قّررنا إلقاء نظرة 
عن كثب على االسرتاتيجيات النسوية التحويلّية. نريد أن نتعّلم من هذه االسرتاتيجيات ألجل عملنا الخاص، لكن أيضاً لجعل 

هذه املعارف متاحة للركاء والريكات يف املنطقة وخارجها. 

بالتايل، يستكشف هذا الدليل األعمال النسوية الساعية إىل التغيري التحويلي، ويحاول اإلشارة إىل االسرتاتيجيات اليت تطّبقها. 
كيــد عــّدة وجــوه، وذلــك مــا صّعــب املهّمة؛ ال ســّيما ألننــا أردنــا أن نجعــل النتائج متاحــة قدر اإلمــكان. وأخذت  فللّنســوية بالتأ
املؤلفتان روان هاريف وكلوي سافري املهمة على عاتقهما بحماس قويّ وأنجزاها بنجاح كبري: شكراً لكما ملرافقتنا يف هذه الرّحلة! 

 ،Farah Daibes أوّد أيضاً أن أشــكر زمالءنا، ورشكاءنا، وخرباءنا اّلذين شــاركوا أفكارهم ومعارفهم مع املؤلفتني: فرح دعيبس
يــدي Michelle Reddy، ســارة هريولــد Sarah Herold، تينــا هينيكــني أنــدرادي  غوبيــكا بــايش Gopika Bashi، ميشــال ر
 Akshat كشــات ســينغال Tina Hennecken Andrade، برينــدا كامبــوس Brenda Campos، إيفــا نيلــز Eva Nelles، أ
Singhal، ميسون وو Misun Woo، جويل ثيكودان Julie Thekkudan، مارييك كونينغ Marieke Koning، ناتاليا فيجي 
 Silke من دونكم َلما كان هذا ممكناً! أخرياً، شــكر خاص إىل ســيليك ســتينهلرب .Lisa Vettori ولزيا فيتوري ،Natalia Figge

Steinhilber: كانت تعليقاتك –كالعادة- قّيمة للغاية! 

بالنظر إىل الوجوه املتعّددة للحركة النسوية -ربّما يكون من األنسب التحّدث عن "نسويّات"- سيكون من االّدعاء أن نزعم بأنّنا 
يــر يحمل جميع اإلجابات. بل نــراه كنقطة انطالق  تمكّنــا مــن تغطيــة جوانبهــا كاّفــة. عالوة على ذلك، إنّنــا ال نّدعي أن هذا التقر
يــة، محادثة يمكن أن نكون قادرين فيها على التعّلم  ملحادثــة: محادثــة حول اســرتاتيجيات التغيري التحويلي نحو العدالة الجندر

من بعضنا البعض.

يــة –مــن خــالل التفكّــر يف  يــر أولئــك اللــوايت والذيــن يقاتلــون ويكافحــون مــن أجــل العدالــة الجندر نأمــل أن يفيــد هــذا التقر
كرث مساواًة ونسويًّة! اسرتاتيجياتهم إلحداث التغيري وجعل املستقبل أ

Jonathan Menge جوناثان مينجي
مدير مكتب مؤسسة فريدريش إيربت يف النيبال

ومركز العدالة الجندرية يف آسيا 

https://www.fes.de/en/themenportal-gender-jugend/gender/the-future-is-feminist
https://www.fes.de/en/themenportal-gender-jugend/gender/the-future-is-feminist
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ملّخص بصرّي

الركيزة 1:
التعاطف والتفّكر الذاتي

– الوعي الذاتي
- قيادة مدروسة وذاتّية التفكير

– الرعاية الذاتية
– التركيز على الفرح والحب والشفاء

     إنها تشّجعنا على 
   دراسة السلطة، وأين

 ُتمَسك زمامها ويمكن
  تحّديها

   إّنها تضمن التشارك 
 في السلطة بشكل أكثر

    توازنًا وبين األشخاص
 لألكثر تهميشًا

     إنها تشّجعنا على 
   دراسة السلطة، وأين

 ُتمَسك زمامها ويمكن
  تحّديها

 إنها تعّزز العمل
    الجماعّي للنساء، 

 واألشخاص المتحّولين
جنسّيًا واألشخاص اّلذين 

ال يدخلون ضمن التصنيف 
الثنائي الجندري

    إنها تضمن معالجة 
 األسباب الكامنة وراء
      الالمساواة، وليس

  فقط أعراضها

الركيزة 3:
تحويل السلطة

– النُهج القائمة على الحقوق
– النُهج التشاركية 

– تسمية النظام الّذكورّي وتحّديه

الركيزة 2:
بناء التضامن

- تقاطع األوجه
- العالقة بين األجيال

– عقد تحالفات واسعة

مــا هــي االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا المنظمات 
النســوّية لجعــل عملهــا تحويلّيــًا؟

لَم هــي تحويلّية؟مــا اّلذي تســاعد فــي تحقيقه؟

لمعرفــة المزيــد حول االســتراتيجيات 
النســوية التحويليــة، رجــاًء االّطالع 

24 علــى الصفحة  

لمعرفــة المزيــد حــول كيفية حدوث 
التغييــر التحويلــي، رجــاًء مراجعة 

17 الصفحــة 

لمعرفــة المزيــد حول 
الســلطة، رجاًء االّطالع 

12 علــى الصفحة 

االستراتيجيات النسوية التحويلية
ألغراض هذا الدليل، ُيقَصد 

باالستراتيجيات النسوية استراتيجيات 
التغيير التي تعّطل الهياكل واألنظمة 
الذكورّية القائمة، وتتصّدى لاّلمساواة 

بين الجنسين وغيرها من جوانب 
الالمساواة المتقاطعة األوجه، وتكون 

واعية بالسلطة.

المساواة بين الجنسين
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

اســترنا كذلــك مجموعــة من املنشــورات ملنّظمات نســويّة ومنظمــات حقوق املرأة، بمــا يف ذلك منظمة إيجاد املــوارد من أجل 
 ،Gender at Work "و"جينــدر أت وورك ،Oxfam وأوكســفام ،JASS "و"جاســت أسوشــييتس ،CREA التمكــني الفعلــي
 African "و"املنتــدى النســويّ األفريقــي ،FRIDA The Young Feminist Fund "الشــاب يــدا الصنــدوق النســويّ  و"فر
Feminist Forum، ويشــار لتلــك املنشــورات علــى طــول الدليــل كقراءات إضافّيــة. يمكن إيجــاد ملحة عاّمة عن هــذه املواد يف 

املرفق 2.

يف جميع أنحاء العامل، يأخذ الناشطون والناشطات، واملنظمات، والحركات، خطوات جريئة للنهوض بالعدالة الجندرية. وكثرية 
هــي األمــور اّلــيت يمكــن تعّلمها من الّطــرق املبتكرة واملدروســة اّليت يحّولون بواســطتها الوضــع الراهن. ومن شــأن هذا الدليل 
تحديد بعض االســرتاتيجيات النســوية املســتخَدمة للدفع قدماً بالتغيري املستدام والطويل األمد باتجاه املساواة بني الجنسني. 
يز السلطة الجماعّية بني  ية يتطّلب يف جوهره دعم الحركات النسوية املستدامة، إىل جانب تعز فالنهوض بالعدالة الجندر

أولئك املكرّسات واملكرّسني للتغيري. 

مــن خــالل إلقــاء نظرة فاحصة على االســرتاتيجيات النســوية، نأمل أن نشــارك التعّلــم واإللهام الناجمني عن الطــرق اإلبداعّية 
يــة. فهذا الدليل يهدف إىل إنتاج التعّلــم واملحادثة والتحرّي،  والتعاونّيــة ألولئــك الذين واللوايت يســاهمون يف العدالة الجندر

ية حقيقة واقعة للجميع.  ية لجعل العدالة الجندر كجزء من الجهود الجماعية الجار

ُولِــد هــذا الدليــل نتيجــًة لطلــب من مركــز العدالــة الجندرية يف آســيا التابــع ملؤسســة فريدريش إيــربت. ويكمن الهــدف منه يف 
تشــجيع مؤسســة فريدريش إيربت واملنظمات الريكة لها على التفكّر يف أســاليب عملها، وتوفري املعلومات ألي منظمة أخرى 

أو فرد مهتم بمعرفة املزيد عن االسرتاتيجيات النسوية للتغيري التحويلي. 

يتأّلف الدليل من خمســة أقســام تشــمل مزيجاً من التحليل واألفكار واألدوات العملّية. ويتضّمن كل قسم دراسات لحاالت 
توضح كيف يمكن تطبيق املفاهيم.

يــف عن املفاهيــم: ما املقصود باســرتاتيجية نســوية للتغيري التحويلي مــن أجل العدالة 	  يف القســم األوّل مــن الدليــل تعر
الجندرية؟  نستكشف كيف يمكن أن تعين هذه املصطلحات أموراً كثرية، وكيف يتّم استخدامها ألغراض هذا الدليل.

تتعّلــق الالمســاواة بالســلطة: من يملك الســلطة، مــن ال يملكها، ومن يمكنــه الوصول إىل أي موارد. عندما نســعى إىل 	 
إنشــاء العدالة الجندرية، نســعى إىل عالج االختالالت يف القوى. يف القســم الثاين، يستكشــف الّدليل كيف تتجّذر السلطة 
يف فهــم التغيــري وتحقيقــه. كما يقــّدم الدليل نماذج لفهم مكاِمن الســلطة وكيف تعمل، حىت نفهم بشــكل أفضل كيفية 

تحويل السلطة باتجاه العدالة. 

يف القســم الثالــث، ننظــر يف كيفيــة حــدوث التغيــري التحويلــي. فالســلطة تحتــاج إىل التحّول لتحقيــق العدالــة الجندرية، 	 
وإلنشاء نوع التغيري اّلذي نريد أن نراه. والسؤال اآلن هو: كيف يحدث التغيري املستدام والطويل األمد؟ ونلقي نظرة عن 
كثــب علــى إطــار عمل "جيندر أت وورك" Gender at Work، وهو إطار تحليلي يســاعد علــى رشح كيفية حدوث التغيري 

وأين تكون الفرص والتحديات لجهة تحقيق العدالة الجندرية.

يف القســم الّرابع، يستكشــف الّدليل كيف ســيكون الّســبيل إىل إحداث التغيري. يف ما يتعّلق بالعدالة الجندرية، إننا نهتّم 	 
بالنتائــج )كيــف تتحــّول الســلطة(، لكــن أيضاً بالّســبل اّلــيت توصلنا إليهــا: من الذي يتــم تضمينه وكيف يتــم تضمينه يف 
عمليــة التغيــري؟ يف هــذا القســم، نستكشــف بعــض االســراتيجيات النســوية اليت يســتخدمها الناشــطون والناشــطات 

والحركات واملنظمات لضمان وصول عملهم وتأثريه.

يف القســم الخامــس أدوات ملســاعدتك علــى البــدء يف تطبيــق هــذا التعّلــم يف العمــل واملمارســة. وتتــّم العــودة إىل هــذه 	 
األدوات أيضاً يف جميع أنحاء الدليل، للمساعدة يف اإلشارة إىل كيفية فهم املفاهيم موضع النقاش من الناحية العملّية. 

نقــّدم علــى طــول الّدليل دراســات لحاالت توضح كيــف تفكّر املنظمات والحركات يف كيفية تحويل الســلطة واإلســهام يف 	 
العدالة الجندرية. وتقّدم دراسات الحاالت هذه أمثلة ملهمة ملا تبدو عليه اسرتاتيجيات التغيري يف املمارسة العملّية. 

مة من القارات الخمس.  للتمكّن من إنتاج هذا الدليل، أجرينا مقابالت مع 12 ناشطاً/ناشطة ومنارصاً/منارصة ومنّظماً/منظِّ
كانت األفكار من هذه املقابالت جوهريّة للّدليل، ونريد أن نشــكر جميع األشــخاص الذين تّمت مقابلتهم إلعطائنا من وقتهم 

ومشاركتنا هذه األفكار.

مالحظــة: نشــري إىل "النســاء واألشــخاص املتحّولــني 
الثنــايئ  التصنيــف  خــارج  مــن  واألشــخاص  جنســّياً 
الجنــدري" طــوال الدليــل، يف محاولــة لالبتعــاد عــن 
التصنيــف الثنــايئ الجنــدري ولضمــان الشــمولية قــدر 

اإلمكان.

يهّم مؤسسة 
فريدريش إيربت واملؤلفتان شكر 

األشخاص التالني على أفكارهم وللتخصيص من 
وقتهم لهذا الدليل: فرح دعيبس Farah Daibes، غوبيكا 

بايش Gopika Bashi، ميشال ريدي Michelle Reddy، سارة 
 Tina Hennecken تينا هينيكني أندرادي ،Sarah Herold هريولد

 ،Eva Nelles إيفا نيلز ،Brenda Campos بريندا كامبوس ،Andrade
كشات سينغال Akshat Singhal، ميسون وو Misun Woo، جويل  أ
 ،Marieke Koning مارييك كونينغ ،Julie Thekkudan ثيكودان
ناتاليا فيجي Natalia Figge، ولزيا فيتوري Lisa Vettori. يمكن 

إيجاد تفاصيل عن أدوارهم ومؤسساتهم يف المرفق 1.
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ما هي االستراتيجية النسوية 
للتغيير التحويلي؟ 

يمكــن أن تعــين االســراتيجيات النســوية أموراً كثرية ألنّــه ما من تعريف واحد متَفق عليه للنســوية؛ فالتعددية ســّيدة املوقف، 
وتتنّوع "النسويات" اليت تعّرفها وتحّددها أولئك اللوايت يتبّننَي الكلمة. ألغراض هذا الدليل، ُيقَصد باالسراتيجيات النسوية 
يّــة القائمــة، وتتصّدى لّلمســاواة بــني الجنســني وغريها من  اســراتيجيات التغيــري الــي تعّطــل الهيــاكل واألنظمــة الذكور

جوانب اللمساواة املتقاطعة األوجه، وتكون واعية بالسلطة. 

يــة. وتعــين العدالة  يف يومنــا هــذا، تتحــّدى الحــركات النســويّة يف جميــع أنحــاء العــامل الوضــع الراهــن وتطالــب بالعدالــة الجندر
يّة، يتمتعون باملســاواة يف الوصول إىل املوارد، والفرص، والصوت،  الجندرية أّن جميع الناس، بغض النظر عن هوياتهم الجندر

واملشاركة، وصنع القرار والحقوق.

إّن فهم الّســلطة هو يف صميم فهم كيفّية حدوث التغيري وملاذا. وكما سنستكشــف يف الفصل التايل، تتعّدد أنواع الســلطة. 
يــز العلقــات املتكافئــة والشــاملة طــوال عملّية صنــع التغيري  فاالســراتيجيات النســوية تســتخدم الســلطة التحويليــة لتعز
الــيت تتحــّدى مبــارشة النظــام األبويّ وجميع أشــكال الالمســاواة )ســواء كان ذلك بناًء علــى الجنس، أو على صعيــد العرق، أو 
الطبقة، أو القدرة، أو الهويّات األخرى(. وغالباً ما تكون االسرتاتيجيات النسويّة شاملة ومتقاطعة األوجه، وتبين الروابط لتعزيز 

التضامن على املدى الطويل. كما يتّم رشح هذه املفاهيم أيضاً بمزيد من التعّمق يف وقت الحق يف هذا الدليل. 

يجب فهم هذا الّدليل كنقطة انطالق للمحادثة؛ فنحن ال نغّطي التعقيد الهائل لجميع االسرتاتيجيات النسويّة القائمة. حيث 
تختلف االســرتاتيجيات النســويّة حســب الســياق واملجتمع، وتقّدم تلك الــيت جمعناها لهذا الدليل مجموعــة متنّوعة من نُهج 

الناشطات والناشطني والحركات واملنّظمات.

تســعى االســرتاتيجيات النســوية إىل تحقيــق التغيري التحويلــي. والتغيري التحويلي هو التغيري املســتدام والطويــل األمد، اّلذي 
يتحّدى بشــكل أســايس الســلطة واللمســاواة النظامية والهيكلية. كما يضمن التغيري التحويلي أن يتمكّن األشــخاص األكرث 

تأثراً بمشكلة ما من ممارسة االختيار والوصول والقدرة على معالجة هذه املشكلة.

تقــرتن االســراتيجيات النســوية للتغيــري التحويلــي بهــذه العنارص-مــع اعتمــاد نُهج طويلــة األمد ومســتدامة ملعالجة األســباب 
يّــة للتميــزي، بمــا يف ذلــك التميــزي الهيكلــي، والالمســاواة، وديناميكّيــات الســلطة غري املتســاوية مــن أجل تحقيــق العدالة  الجذر
يــة. ويمكــن لهذه االســرتاتيجيات أن تبدو مختلفة جّداً يف املمارســة. فاالســرتاتيجيات النســوية للتغيــري التحويلي تحتوي  الجندر
يف جوهرها على الطرق املتعّددة اليت يســهم بها الناشــطون والناشــطات والحركات والشــبكات واملنظمات يف جهود أشــخاص 
متنّوعــني، من أجل تنظيم أنفســهم بشــكل جماعي. وإنّهــم يعملون بهذه الطريقة معاً على التصــّدي للحواجز اّليت تقف أمام 

العدالة والّرفاه للجميع وكرسها. 

بما أّن السلطة هي املفتاح لفهم التغيري وإحداثه، سوف نغوص فيها مع املزيد من التفصيل يف القسم التايل.

إذا فهمنا
    كيف تعمل الّسلطة 

                      وأين تكمن…

واستخدمنا 
االستراتيجيات 

النسوّية
- الوعي الذاتي
- بناء التضامن

- تحويل السلطة

سنتمّكن من
   إعادة توزيع

  السلطة بين يَدي
       الحركات والمجموعات

فيتحقق التغيير
    المستدام

 الطويل األمد
من أجل العدالة

  الجندرية
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فهم السلطة

لســــــلطة ا المساحات

لخفيّة ا

محلّية

المقّدمة/

المتبّنــاة/المدعّوةالمغلقــة

المنشأة

المحجوبــة
طنّية و

لمّية عا

المنظورة

بما أّن الســلطة هي يف صميم االسرتاتيجيات النسوية للتغيري التحويلي، 
العدالــة  إىل  للوصــول  أساســّياً  تغيريهــا-  -وكيفيــة  الســلطة  فهــم  ُيَعــّد 
يــة. وتوضح دراســة الحالــة أدناه كيف يمكّن تحويل الســلطة من  الجندر
إحداث التغيري. عندما نتحّدث عن السلطة، فإننا نعين: القدرة على أداء 
يقة معّينة، أو على توجيه أفعال أو قدرات اآلخرين أو التأثري  فعــل بطر

فيها. 

نقّدم يف هذا القسم بعض النماذج لفهم السلطة وديناميكّيات السلطة، 
وأين هي مكامن السلطة أو أين يتّم الوصول إليها. وتستند بقية الدليل 
إىل هذه النماذج: قبل أن نتمكّن من التحّدث عن كيفية تغيري الســلطة، 

علينا أن نفهم ماهّية الّسلطة. 

يــربز مــن بــني النمــاذج املفيــدة لفهــم ســريورة الســلطة نمــوذج مكّعــب 
يــق املشــاركة والســلطة والتغيــري االجتماعــي يف  الســلطة اّلــذي طــّوره فر
معهــد الدراســات اإلنمائّيــة. ويوّفر مكّعب الســلطة طريقة لفهم أشــكال 
والناشــطون  الناشــطات  يمكــن  بحيــث  املتعــّددة،  وتجّلياتهــا  الســلطة 
والحــركات واملنظمــات فهــم كيفيــة تحــّول الســلطة للدفع قدمــاً بالتغيري 

بشكل أفضل. 

يساعدنا مكّعب السلطة على فهم مستويات السلطة املتعّددة. 

الســلطة المنظورة: هي السلطة الي تكون ظاهرة للعلن، وواضحة 
أو رسمّية؛ على سبيل املثال، سلطة الحكومة. يف سياق شبكة أو حركة، 
كــرب قــدر مــن املــوارد أو تتواجــد يف  إن املنظمــة أو املجموعــة الــيت تملــك أ

منصب قيادي محّدد تتوىّل شكاًل من أشكال السلطة املنظورة. 

مثال على السلطة املنظورة: يتمتع قائد املنظمة بسلطة اتخاذ القرارات، 
وتوظيف املوظفني وترسيحهم، ووضع السياسات. 

الســلطة المحجوبة: هي السلطة املوجودة يف مساحات أقل وضوحاً 
بســبب العقبــات الــي تجعــل مــن الصعــب علــى البعــض املشــاركة. يف 
ســياق املنظمــة، يمكــن أن تكــون الســلطة املحجوبــة علــى شــكل إجــراء 
اجتماعات بلغة ال يفهمها الجميع، ما ينتج عنه حصول بعض األشخاص 

على املعلومات والفرص وعدم حصول البعض اآلخر عليها. 

مثــال علــى الســلطة املحجوبــة: الجهــات املانحــة الفرديّة والرثيّة الــيت تنارص منّظمــة تتخذ إجــراءات تتماىش مــع مصالح هذه 
الجهات الشخصية.

الســلطة الخفّيــة: يف حــني يمكــن الكشــف عن الســلطة املحجوبــة، إاّل أنّــه يصعب تحديــد الســلطة الخفّية. تتفّعل الســلطة 
الخفّيــة مــن خلل املعايــري الثقافية، وأنظمة املعتقدات املهيمنة، والهياكل واألنظمة الــي تعطي األفضلّية ملصالح مجموعة 

على أخرى، ويصعب تسميتها أو تحديدها. 

مثال على السلطة الخفّية: من بني شبكة من املنظمات اليت تعمل على معالجة تأثري التغرّي املناخيّ، يمكن أن تتلّقى املنظمات 
اليت تركّز رصاحة على حقوق املرأة تموياًل أقل بسبب املعايري الذكورية املتجذرة لدى أولئك الذين يخّصصون املوارد.

يبنّي لنا مكّعب الســلطة أيضاً كيفّية تويّل الســلطة يف أماكن ومســاحات مختلفة: عاملّية، ووطنّية ومحلّية. فالســلطة موجودة 
يف املســاحات الخاّصة )مثل املزنل( كما العامة )مثل املدرســة(. ويمكن الســلطة أن تربز داخل مجموعات مغلقة، يف مســاحات 

ال يمكن للناس االنضمام إليها إال عن طريق الّدعوة، ويف مساحات يتّم تبّنيها أو إنشاؤها )وهذا غالباً ما تفعله الحركات(. 

يمكن النظر إىل السلطة بطريقة أخرى، يتّم استكشافها أيضاً يف أداة مكّعب السلطة، وهي التفكري يف الطرق املختلفة اليت يتم 
فيها التعبري عن السلطة. وُيّعّد فهم األماكن اّليت تتواجد فيها السلطة وكيف يتّم   Arrow-from-right التعبري عن السلطة  عنرصان أساسّيان 

لفهم كيفية تحّول السلطة، ويمكن استخدامهما لتعزيز العدالة الجندرية.

عبارات السلطة
"الســلطة علــى" هــي عندمــا تمــارس مجموعــة أو فرد الســلطة على مجموعة أخــرى أو فرد آخــر. ويمكن أن يشــكّل هذا النوع 
يــز مصالحه/ها  مــن الســلطة إشــكالّية )علــى ســبيل املثــال، عندما يســتخدم رئيس أو رئيســة املنظمــة أو الحركة ســلطته/ا لتعز

الشخصية، بداًل من العمل لصالح الجماعة(. وُتَعّد "السلطة على" وسيلة شائعة جّداً يساء بواسطتها استخدام السلطة. 

"الســلطة الخارجــة عــن الســيطرة" تحــدث عندما تســتخدم مجموعــة أو فرد تجارب اإلســاءة، والقمــع، والصدمات النفســية، 
لكســب الســلطة والترّصف بشــكل مدّمر لها/له ولآلخرين. وتقّدم "الســلطة على" و"الســلطة الخارجة عن الســيطرة" مثاَلني 

على السلطة القمعّية. 

لكــن ليــس بالرضورة أن تكون الســلطة قمعّية! لذا، يميل الناشــطون والناشــطات والحــركات واملنظمــات إىل الرتكزي على تعزيز 
كرث إيجابية الســتخدام الســلطة. وتشــري  "جاســت أسوشــييتس" ]JASS[ إىل هذه الطرق على أنّها ســلطة تحويلّية، أي  طرق أ

ُتسهم يف تحّوالت مستدامة وطويلة األمد نحو العدالة الجندرية.

كرث تكافؤاً،  إّن الســلطة التحويلّيــة "توّفــر طرقــاً إيجابّية للتعبري عن الســلطة اليت تنجم عنها إمكانّية تشــكيل عالقات وهيــاكل أ
كيــد على قدرة الناس على العمل بشــكل إبداعــيّ وَجماعيّ، تقّدم هــذه الطرق بعض  وتحويــل "الســلطة علــى". مــن خالل التأ

املبادئ األساسية لبناء اسرتاتيجيات تمكينّية."

األصوات النسوية في   
الشرق األوسط   

لبنان  في  إيبرت  فريدريش  مؤسسة  مكتب  يستضيف 
مشروع النسوّية السياسّية اإلقليمي، الذي يعمل على دمج 
االستراتيجيات النسوية في المحادثات االجتماعية االقتصادية 
بدأت  التي  مشاريعه  بين  ومن  المنطقة.  في  والسياسية 
تتناول  َيت "مساحة"  الماضي  سلسلة بودكاست ُسمِّ العام 
قضايا الساعة المواضيعّية، مثل الحقوق االقتصادية والتمييز 
المنّصة  أعطت  وقد  نسوي.  منظور  من  العمل  مكان  في 
ليكّن تقدمّيات  المنطقة مساحة  أنحاء  النسويات من جميع 
وناقدات، ألّن البودكاست بشكل عام لم يدخل )حتى اآلن( 
أّن  لالهتمام  المثير  ومن  الحكومّية.  الرادارات  ضمن  بقّوة 
حوالى %40 من المستمعات والمستمعين هم من المملكة 
للخطاب  حقيقية  شهّية  إلى  يشير  ما  السعودية،  العربية 
فيها  تقّيد  التي  األماكن  في  المتعّمق  النسوي  السياسي 

الحكومات الكالم الذي ينطوي على مثل هذه المواضيع. 

النسوية  مشروع  برنامج  مديرة  دعيبس،  فرح  قالت  وكما 
هذه  كانت  جديد؛  أي  نخترع  "لم  اإلقليمي:  السياسية 
المحادثات جارية بالفعل." لكن من خالل إنشاء منّصة ورفع 
أصوات النسويات المتخّصصات في قضايا العدالة الجندرية، 
في  المحادثات  هذه  إيبرت  فريدريش  مؤسسة  وضعت 
الواجهة -وحّولت السلطة من خالل تسليم المذياع ألولئك 
اللواتي رّبما لوال ذلك لما ُسمعت أصواتهّن في جميع أنحاء 

المنطقة.

المصدر: مقابلة مع فرح دعيبس، من مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان

 دراسة
 حالة

األمــاكن

https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/jass_famm_2018_solidarity_safety_and_power_e-version_19oct.pdf
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 Arrow-from-right إطار "دجاست أسوشييتس" للسطة 
التحويلية: 

"الســلطة الكامنــة": إدراك الفرد أّن الســلطة تكمــن يف داخله.   
إّن "الســلطة الكامنة" هي شــعور الشــخص بقيمته الذاتّيــة وكرامته، 

ومعرفته لذاته، وقدرته على التفكري، والتخّيل، والسؤال، واألمل.

"الســلطة ألجل": القدرة الشــخصية. إّن "السلطة ألجل" هي   
الّرغبــة والقــدرة على التحــّرك )مثل التحدث علناً، أو اتخاذ الشــخص 
لخيــاره الشــخيص، أو مقاومة األفــكار القمعّية أو الســلوك القمعي(. 

إنّها اإلمكانات الفريدة لكل شخص لتكوين حياته وعامله.

"الســلطة مــع": ســلطة العــدد يف العمــل مــن أجــل هــدف أو   
غــرض مشــرتك. إنّهــا إيجــاد أرضيــة مشــرتكة بــني املصالــح املختلفــة 

كأساس للدعم املتبادل، والتضامن، والقّوة واألثر الجماعيَّني.

"الســلطة نحــو": تحديد ما نؤيّــد، والتغيري املنشــود. إنّها تحديد   
لرؤية بديلة للعامل والعمل نحو تحقيقها.

النساء يتنّظمَن في جنوب   
شرق آسيا والمحيط الهادئ    

مع  بالشراكة   )IWDA( المرأة  لتنمية  الدولية  الوكالة  عملت 
المرأة  "عمل  برنامج  تقديم  المرأة على  لحقوق  18 منظمة 
من أجل الصوت والتمكين" )WAVE( في خمسة بلدان في 
حكومة  من  بتمويل  الهادئ،  والمحيط  آسيا  شرق  جنوب 
المرأة من  برنامج "عمل  بين 2016 و2020. ويدعو  هولندا 
يمكن  حيث  المساحات  ويعّزز  إلى  والتمكين"  الصوت  أجل 
وبناء  التواصل،  النسائية  والمنظمات  النساء  من  للقادة 
العالقات، والتشارك، والتعّلم والتنظيم معًا لتعزيز الحركات 
بالفعل في آسيا ومنطقة  بالحياة  القوية والنابضة  النسائية 

المحيط الهادئ ولتعميقها.

العناصر  بين  من  أّنه  المرأة  لتنمية  الدولية  الوكالة  تؤمن 
الرئيسة لحركة نسوّية قوّية العالقة القوّية مع الدوائر الناخبة 
المهّمشة والمستبَعدة اجتماعيًا، وأّنه غالبًا ما تكون الحركات 
الطريقة األكثر فعالية للمجموعات النسائّية المهمشة لتصبح 
منظورة وتسِمع صوتها. ودعم البرنامج الجهات الشريكة في 
جميع أنحاء المنطقة الستضافة منتديات للنساء المتنوعات 
وبناء وعيهن، وتبادل الخبرات، وإجراء تحليل مشترك للقضايا، 
بَنت  البرنامج،  بداية  منذ  الجماعية.  االستجابات  وتنسيق 
هذه المنتديات النسائية قاعدة قوّية للدوائر الناخبة، وعّززت 
حول  الزخم  حالّيًا  تبني  وهي  الجماعي،  النسوي  تحليلها 
بالمبادرة،  يتعلق  ما  وفي  التغيير.  أجل  من  العمل  تنسيق 
إليزابيث تونغني Elizabeth Tongne، مديرة جمعية  قالت 
المرأة  عمل  لبرنامج  الشريكة   ،)PNG( للمحافظة  باي  وايد 
للناس  مساحة  تتوّفر  "عندما  والتمكين:  الصوت  أجل  من 
للتعلم وتبادل المعلومات، يصبحون واثقين من االنتقال إلى 

مساحات لم يملكوا الثقة لدخولها من قبل".

المرأة، لتنمية  الدولية  الوكالة  قّدمتها  لحاالت  دراسات   المصدر: 
https://iwda.org.au/

 دراسة
 حالة

https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/mch3_2011_final_0.pdf
https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/mch3_2011_final_0.pdf
https://iwda.org.au
https://iwda.org.au
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كيف يحدث التغيير التحويلي

يحــدث التغيــري التحويلــي عندمــا يتــم تحــّدي الوضــع الراهــن للســلطة. ويبحــث هــذا القســم يف كيفّيــة إســهام الناشــطات 
والناشــطني واملنظمــات والحــركات يف التغيــري التحويلــي -ويعــين ذلــك أن هــذا التغيــري يحــّول أوجه عــدم التكافــؤ الكامنة يف 
يّة  . فالتغيري التحويلــي يركّز على األســباب الجذر

ٍ
الســلطة ويعّطــل األنظمــة والهيــاكل الي توّزع الســلطة بشــكل غري متســاو

كرث استدامة. لعدم املساواة، لذا عندما يحدث التغيري، فإنّه يستمّر لفرتة أطول وأ

إطار تحليلي للمساعدة في فهم كيفية حدوث التغيير
يــأيت إطــار تحليلــي قيِّم لفهــم التغيري التحويلي من "جيندر أت وورك" Gender at Work، وهي منّظمة تبين ثقافيَت املســاواة 
واإلدماج. ويسّلط هذا اإلطار )رجاًء مراجعة الشكل أدناه( الضوء على أبعاد التغيري املرتابطة الالزمة لتحقيق تقّدم مستدام يف 

مجال العدالة الجندرية وتمكني املرأة.

ويمكــن تطبيــق هــذا اإلطــار علــى عدد مــن الســياقات املختلفة. يمكــن تطبيقه علــى املنظمــات، لتحديــد كيفية تمكــني الثقافة 
والقواعــد والسياســات واملــوارد التنظيمية، والقدرات الفرديــة والوعي الفرديّ، قدرة املنظمة على أن تكون شــاملة ومنصفة، أو 
تقييدهــا لهــا. ويمكــن تطبيقــه أيضاً على ســياقات مثل األرس، أو املجتمعــات املحلية، أو البلدان أو املناطق، للمســاعدة يف توليد 
يّــة التغيري"، وهي  فهــم ملكاِمــن االختــالالت يف القــوى، وما يجــب فعله ملعالجتها. وغالباً ما يســتخَدم هذا اإلطار إلنشــاء "نظر
فكرة أو مجموعة من االفرتاضات حول كيفية حدوث التغيري. رجاًء مراجعة األداة رقم 4 لتحديد كيف يمكن عملك أن يساهم 

 :Gender at Work "يف العدالة الجندرية، عرب استخدام إطار عمل "جيندر أت وورك

يحتــوي اإلطــار علــى أربعة أرباع. لإلســهام يف التغيري الطويل األمد واملســتدام، يجب فهم أبعاد الســلطة يف األربــاع األربعة كّلها، 
ومــن األمثــل معالجتهــا أيضــاً. ويجب تحويل أوجه الالمســاواة يف الســلطة يف كلٍّ من األرباع، إلحداث تغيــري حقيقي والحفاظ 
عليه. وهذه ليســت مســؤولية أي مجموعة أو حركة أو منظمة واحدة: فغالباً ما تعمل جهات فاعلة مختلفة يف أرباع مختلفة 

لتحقيق الهدف املشرتك املتمثِّل يف العدالة الجندرية . 

باإلضافــة إىل ذلــك، تتداخــل األربــاع وتؤثّــر يف بعضها البعض، كما هــو موضح يف دراســات الحاالت أدناه. ويتم اســتخدام هذا 
اإلطــار من قبل الشــبكات النســوية والحركات والناشــطني والناشــطات واملنظمــات، لتطوير نظريّة حول كيفيــة حدوث التغيري 

لتحقيق العدالة الجندرية. 

يدّل الجانب األيمن من اإلطار على الطرق الي تظهر بها اللمساواة القائمة على النوع اإلجتماعي يف املساحات الرسمية. 

بــع الســفلي األيمن على القواعد والسياســات الرســمية، مثل الدســاتري والقوانني والسياســات املؤسســّية. وإذا كانت  يــدّل الرّ
هذه القواعد والسياســات غري عادلة أو غري منصفة، أي إذا كانت ُتديم ديناميكّيات الســلطة غري املتســاوية بني الناس من أي 
نوع اجتماعي كانوا، فيجب معالجة هذه الهياكل والنظم األساسية. على سبيل املثال، ُيعترَب القانون الذي ينص على أنّه يمكن 
الرجال فقط وراثة األرض مثااًل على قانون رسمي يحافظ على الالمساواة القائمة على النوع اإلجتماعي. وبغية تحقيق العدالة 

الجندرية ، ال بّد من تغيري هذا القانون.

تشمل األسئلة املتعّلقة بهذا الّربع ما يلي:

ما هي القوانين والسياســات اّلتي تمّيز صراحًة ضد النســاء والفتيات، أو األشــخاص المتحّولين جنسّيًا، أو األشخاص 	 
اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنائي الجنسي؟

ما هي القوانين والسياسات القائمة لحماية األشخاص من أي نوع اجتماعي كانوا من التمييز والتحّرش؟	 
هل يضمن الدستور أو النظام القانوني المساواة في الحقوق للجميع؟ إن لم يكن األمر كذلك، ما اّلذي ينقص؟	 

بــع العلــويّ األيمــن مــن اإلطار على كيفية وصول األشــخاص مــن أي نوع اجتماعــي كانوا إىل املوارد. ويشــمل ذلك أي  يــدّل الرّ
مــوارد، أو فــرص، أو مزايــا ماديّــة يحصــل عليها األشــخاص املختلفون من حيث النوع االجتماعيّ بشــكل مختلف. على ســبيل 

املثال، يف بعض املجتمعات، يمكن الصبيان الذهاب إىل املدرسة، لكن ال يمكن الفتيات فعل املثل. 

تشمل األسئلة املتعّلقة بهذا الّربع ما يلي:

مــن يتمّتــع بإمكانيــة الوصــول إلــى المزيــد من الفــرص ولماذا؟ هــل من فرق بيــن الطرق التــي يحصل فيهــا الرجال، 	 
والنساء، واألشخاص المتحّولون جنسّيًا واألشخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنائي الجنسي، على الفرص 

المهنية، والشخصية والتعليمّية؟
هــل مــن فــرق بين كيفّيــة وصول األشــخاص المختلفين من حيــث النوع االجتماعــي إلى الموارد؟ يمكن أن تشــمل 	 

الموارد المال، واألرض، والمياه وغيرها من المنافع الملموسة.

يركّــز الجانــب األيــر مــن اإلطــار علــى العنــارص غــري الرســمّية يف املجتمــع أو املنظمــة أو الثقافــة. وغالباً مــا يصعــب تحديد هذه 
العنــارص، ألنّهــا علــى عكــس القوانني والسياســات، ال يتم كتابتهــا على الورق يف أغلب األحيــان. وغالباً ما يتطّلــب فهم الجانب 

األيرس من اإلطار معرفة عميقة بالسياق.

ينظر الربع العلوي األير إىل الجوانب الفردية غري الرسمّية لالمساواة، اّليت تشمل الوعي الفردي )كيف يفكّر الناس يف قضايا 
العدالة الجندرية  ويّتصلون بها(، والقدرة الفرديّة )ما إذا كان يتمّتع الناس بالقدرة على معالجة الالمساواة القائمة(.  

تشمل األسئلة املتعّلقة بهذا الّربع ما يلي:

هــل يملــك األفــراد فــي ســياق معّين فهمــًا واضحــًا لالمســاواة القائمة علــى النــوع االجتماعي في هذا الســياق، 	 
ولكيفّية تأثير أوجه الالمساواة هذه في حياتهم؟

هــل يمتلــك األفــراد القــدرات والمهــارات التــي يحتاجــون لمعالجة الالمســاواة القائمة علــى النــوع اإلجتماعي في 	 
حياتهم؟ لماذا أم لَم ال؟

غالبــاً مــا يكون الربع الســفلي األيــر، الذي يدّل على التغيري النظامي/غري الرســمي، هو الّربع األصعــب للفهم والتحويل. يدّل 
هــذا الربــع علــى املعايــري واملعتقــدات واملمارســات الثقافيــة غري الرســمية التميزييّــة، اّليت تتجــّذر بعمــق يف املجتمعات األوســع، أو 

فردّي

الوعي قدرات 

القواعــد غير الرســمية 
 والممارسات
االســتبعادّية

الموارد

والسياســات  القواعد 
سمية لر ا

مّي نظا

غير رســمي سمي ر

رجــاًء مراجعة 
17 من  الصفحــة 
 ،4 أجل األداة 

االســتراتيجية ولتعّلــم المزيــد حول  هذه 
ّية لنسو ا

https://genderatwork.org/
https://genderatwork.org/
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املجتمعات املحلية، أو املنظمات أو األرس. وغالباً ما تكون أوجه الالمساواة 
الفاِعلــة يف هــذا الربــع غري منظورة، لكن ُيَعّد فهم هــذا الربع بالغ األهمية 
يف الصــورة الشــاملة لكيفيــة حدوث التغيري نحو املســاواة بني الجنســني. 
علــى ســبيل املثــال، يف حــال وجــود قوانــني تعــّزز املســاواة بني الجنســني 
وتحميهــا، لكــن مــن دون أن يتحــّرك أحــد أو ينّفــذ تلك القوانني بســبب 

املعايري الثقافية، لن يكون لهذه القوانني فائدة كبرية.

تشمل األسئلة املتعّلقة بهذا الّربع ما يلي:

مــا هي األعــراف االجتماعيــة أو المعتقدات الثقافيــة القائمة حول 	 
النوع االجتماعي؟

كيــف تعــزز هــذه المعاييــر والمعتقــدات العدالــة الجندريــة ؟ كيــف 	 
تمنع أو ُتديم الالمساواة القائمة على النوع اإلجتماعي؟ 

كيــف تؤثــر هــذه القواعــد والمعتقــدات فــي األربــاع األخــرى، بمــا 	 
فــي ذلك الموارد والقوانين والسياســات، والوعــي الفردّي والقدرات 

الفردية؟ 

نّفــذ عــدد مــن املنظمــات عمــاًل ملهمــاً ملعالجة القضايــا يف كّل مــن األرباع 
األربعــة. وتقّدم دراســات الحاالت أدنــاه أمثلة على كيفّيــة عمل املنظمات 
والناشطات والناشطني والحركات يف األرباع كاّفة، إلحداث تغيري تحويلي 

من أجل العدالة الجندرية. 

يف دراســة الحالــة املذكــورة أعاله، عملت املنظمات علــى معالجة الظلم يف 
الربع األيمن الســفلي )القوانني والسياســات الرسمية( من خالل اعتماد 
قانــون العنــف األرسيّ. لكنها وجــدت أنّه من الرضوري أيضــاً العمل على 
الجانــب األيــرس مــن اإلطــار، ملعالجة املعايــري الثقافيــة العميقة الــيت تحول 
دون تنفيــذ القوانــني، وعلــى الجانــب األيمــن العلــوي من اإلطار، إلنشــاء 

املوارد اليت تمكّن القانون من العمل على النحو املنشود.

عمــل صنــدوق نســاء فيدجــي، املُــدَرج يف إطــار عمــل "جينــدر أت وورك" 
Gender at Work، علــى أربــاع ثالثــة: حــّول الوعــي الفــرديّ والقــدرات 
الفرديــة )الربــع العلــوي األيــرس(، وعالــج املعايــري واملعتقــدات الثقافيــة غــري 
الرســمية يف املجتمعــات املحليــة الــيت كانــت تشــكّل حواجــز أمــام إدمــاج 
املــرأة يف قطــاع األلبــان، كمــا أنشــأ مــوارد جديدة )الربــع العلــوي األيمن(، 
مثــل نظــم اإلدارة املالية، لتمكني املرأة من املشــاركة. ومن خالل العمل يف 
األرباع الثالثة، تمكّن صندوق نساء فيدجي من اإلسهام يف تغيري حقيقي 

وتحويليّ.

تهــدف حملــة املــادة 308 إىل تغيــري القوانــني والسياســات الــيت تحافــظ 
يّــة. لكن مل يكن مــن الرضوري أن  علــى الوضــع الراهن لالمســاواة الجندر
يحقــق تغيــري القوانني )الــيت تتطّلب العمل على الجانب األيمن الســفلي 
مــن الّربــع( لوحده أثراً. لذا، كان على الحملة أيضاً تحويل املعايري الثقافية 

الّراسخة يف الجانب األيرس السفلي من اإلطار إلحداث التغيري.

كما يبدو من األمثلة أعاله، إّن التفاعل كبري بني األرباع.

فوروم مولير )المنتدى   
النسائي( في موزمبيق    

يمكن أن يصعب على الناِجيات من العنف القائم على النوع 
القانونية  العدالة  إلى  الوصول  موزمبيق  في  االجتماعي 
للمنتدى  الّدعم  أوكسفام  قّدمت  لذا  القانوني.  والدعم 
النسائية،  المنظمات  من  شبكة  تنسيق  أجل  من  النسائّي 
"أموديا" AMUDEIA، للضغط من أجل قانون  بما في ذلك 
على  المناقشات  الشبكة  وشّجعت  األسرّي.  العنف  بشأن 
بحوثًا،  أجرت  كما  إعالمية(،  حملة  )وقادت  الوطني  الصعيد 
الجمعية  أمام  اعتصامات  ونّظمت  مسيرات،  واستضافت 
المناقشة. فساهمت هذه  القانون قيد  الوطنية حيث كان 
عام  في  األسرّي  العنف  بشأن  قانون  إصدار  في  اإلجراءات 
2009، وهو قرار تاريخي أعطى الناِجيات من العنف األسرّي 

أسسًا قانونّية للحماية.

بالّرغم من القانون الجديد، ال تزال غالبية الموزمبيقيين تعيش 
في المناطق الريفية، حيث يصعب الوصول إلى آليات العدالة 
الرسمّية. وبداًل من ذلك، تلجأ الناِجيات إلى نظام غير رسمي 
والمحاكم  التقليديون  الزعماء  يرأسه  العرفية،  القوانين  من 
المجتمعية، وغالبًا ما يكون تمييزّيًا ضّد النساء والفتيات. في 
عمل  القانون،  هذا  العتماد  )والالحقة!(  السابقة  السنوات 
الموارد  إنتاج  على  أوكسفام  من  بدعم  النسائي  المنتدى 
ومساعدة الناجيات في مجتمعاتهن، حّتى يتمّكّن من تجاوز 

العقبات الثقافية أمام القانون والوصول إلى العدالة.

 Oxfam "Changing Laws, Changing Lives: Supporting :المصدر
survivors of gender-based violence in Mozambique", https://

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/changing-laws-
changing-lives-supporting-survivors-of-gender-based-

violence-in-m-345994

 دراسة
 صندوق نساء فيدجي ومجموعة النساء العامالت في زراعة األلبان حالة

في نايتاسيري 

النساء  من  مجموعة صغيرة  تقّدمت   ،2017 عام  في  األلبان.  زراعة  على  تقليدّيًا  الّرجال  يهيِمن  فيدجي،  في 
تدعم  منظمة  وهي  فيدجي،  نساء  صندوق  من  منحة  على  للحصول  بطلب  األلبان  زراعة  في  العامالت 
المجموعات والشبكات والمنظمات النسائية داخل البالد لتعزيز العدالة الجندرية. وكانت النساء العامالت في 
زراعة األلبان مهتّمات بتعلم كيفية زيادة دخلهّن من إنتاج حليب األلبان، وتمّكن من فعل ذلك في غضون ثالث 

سنوات فقط، بمساعدة من صندوق نساء فيدجي.

برز من بين التحديات التي واجهَن نقص الموارد، ما حّد من قدرتهّن على تطوير أعمالهن. فاستخدمَن بوجه هذا 
اثنين وينتقلَن إلى إحدى  التحدي ممارسة تقليدية تسّمى "solesolevaki": تجتمع نساء المجموعة كل يوم 
المزارع المملوكة من نساء ليعملن في األرض ويتشاركن األدوات الزراعية. وأتاح ذلك لهّن زيادة إنتاجهن، إضافًة 
حّولَن وعيهن  لقد  الجماعية.  بالسلطة  إحساسهن  وتعزيز  العالقات،  وبناء  المجموعة،  داخل  التضامن  بناء  إلى 
الفردي ونّميَن حّسهّن بما يقدرَن على تحقيقه سوّيًة. كما بَنيَن السلطة الجماعية من خالل مشاركة تحدياتهن 

والتعّلم معًا ودعم بعضهن البعض.

قبل بضع سنوات فقط، لم تكن مجموعة النساء العامالت في زراعة األلبان في نايتاسيري تتمّتع بالكثير من 
السلطة أو التأثير في قطاع زراعة األلبان. أّما حالّيًا فُيعتَرف بمجموعتهن على نطاق واسع، ال سّيما أّنها نجحت 
في زيادة إنتاج الحليب والمداخيل. وطلبت وزارة الزراعة من المجموعة االنضمام إلى فرقة عمل كان يهيمن 
 Farming Group" عليها الّرجال في السابق، ويشاركَن حالّيًا في هيئتين مختلفتين لصنع القرار. كما فزَن بجائزة
أعمالهن  حاليًا  توسيعهّن  لدرجة  أساليبهن  وتنجح  عام 2019.  الزراعّية( في  السنة  )مجموعة   "Of The Year
لتشمل زراعة الفطر. واستطاعت المجموعة أن تحدث فرقًا ليس في سبل عيشها وحسب، بل أيضًا في تصّور 

ما يمكن المرأة أن تفعله وتنجزه في مجتمعاتها المحلية وفي قطاع زراعة األلبان.

تمّكن صندوق نساء فيدجي من تقديم الّدعم الفّعال لعمل مجموعة النساء العامالت في زراعة األلبان، ألنه 
قّدم دعمًا مخّصصًا، ومدروسًا، ونسوّيًا في نهجه. عندما تقّدمت المجموعة بطلب للحصول على منحة، كانت 
مجموعة غير رسمية، ولم تكن قد تعاملت مع منحة مباشرة من قبل. وبداًل من أن يطلب صندوق نساء فيدجي 
من المجموعة فتح حساب مصرفّي، عرض عليها دفع ثمن المعّدات، وابتكر طرقًا إبداعّية لدعمها ماليًا، من دون 
أن يطلب من المجموعة تغيير نظمها أو إجراءاتها. ومع نمو المجموعة، والحاجة إلى إنشاء نظم للتعامل مع 
كميات أكبر من المال )شكل من أشكال الموارد(، قّدم صندوق نساء فيدجي الدعم لها لفعل ذلك من خالل 

التدريب والتوجيه في مجال اإلدارة المالية.

باإلضافة إلى ذلك، أتاح صندوق نساء فيدجي فرصًا جديدة لمجموعة النساء العامالت في زراعة األلبان، من 
مزارعات  يمكن  االجتماعات، حيث  لعقد  المنظمة مساحات  وأنشأت  السلطة.  إلى من هم في  الوصول  أجل 
األلبان االجتماع مع وزارة الزراعة ووكاالت األمم المتحدة التي تدعم قطاع الزراعة. وبإيجاد مساحات يمكن فيها 
مزارعات األلبان الوصول إلى من يتوّلى السلطة في القطاع الزراعي، تمّكنت مزارعات األلبان من تحويل الوضع 
الراهن للسلطة )حيث لم يتّم االستماع إليهّن أو شملهّن(، وإنشاء واقع جديد يكون فيه ألصواتهن نفوذ وتأثير.

الوعي  )لتحويل  االجتماعي  واإلدماج  الجنسين  بين  المساواة  على  التدريب  فيدجي  نساء  صندوق  قّدم  كما 
الفردّي(. وجمعت هذه اللقاءات مجموعات وشبكات ومنظمات مختلفة يدعمها صندوق نساء فيدجي، حتى 

تتعّلم االستراتيجيات من بعضها البعض وتكّيفها.

https://fijiwomensfund.org/ ،صندوق نساء فيدجي ،Michelle Reddy المصدر: مقابلة مع ميشال ريدي

 دراسة
 حالة

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/changing-laws-changing-lives-supporting-survivors-of-gender-based-violence-in-m-345994
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/changing-laws-changing-lives-supporting-survivors-of-gender-based-violence-in-m-345994
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25 24

كيف يحدث التغيير التحويليالتغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

يعمــل الكثري من األشــخاص والناشــطني والناشــطات والحــركات واملنظمات من أجل العدالــة الجندرية. بالتــايل، من املهم أن 
تفهــم كل جهــة فاعلــة دورهــا، وأن تفهــم املنظمــات والنقابات والحــركات قيمتهــا املضافة املحــّددة يف هذا النظــام الحيوي. وال 
يحتــاج الجميــع إىل العمــل يف األربــاع األربعــة كّلها طــوال الوقت ويف كل ســياق. كما تقع علــى عاتق كّل مــن يعمل من أجل  
يــد معالجة عالقــات القّوة  كــرب، ويف أي مــن األربــاع ير يــة مســؤولّية تحديــد أيــن يمكنــه أن يكــون لــه مســاهمة أ العدالــة الجندر
غــري املتكافئــة بطريقة نســويّة. لذا، يتطّلب التغيــري الفّعال نحو تحقيق العدالــة الجندرية التعاون والعمل الجماعي، وتجّســد 

دراسات الحاالت كيف حّققت التحالفات والشبكات والحركات العاِملة أثراً قّيماً للغاية. 

باختصــار، تشــري الدروس املســتخلصة مــن الحمــالت واملنظمات 
والحــركات النســوية والعاملــة علــى حقــوق املرأة إىل أنّــه من أجل 
تعزيز التغيري التحويلي نحو املساواة بني الجنسني، ال بّد من أخذ 
النقــاط التاليــة بعني االعتبار من أجل تحقيــق التغيري التحويلي 

ية: نحو العدالة الجندر

فهم كيفّية عمل السلطة، ومن يتوىّل السلطة، ومكامن ( 	
يع السلطة على قدم املساواة.  الفرص إلعادة توز

يــن، كجزء من ( 2 العمــل بشــكل تعــاوين وجماعي مــع اآلخر
يــة يتحّقق  الفهــم بــأن التغيــري مــن أجــل العدالــة الجندر
عندمــا يشــكل األشــخاص مجموعــات وحــركات قويّــة 

ومستدامة من أجل التغيري.

يقــة الــي يتحقــق بهــا التغيــري هــي ( 	 كّــد مــن أن الطر التأ
كرب. نسويّة يف النهج. يعرض القسم التايل ذلك بتعّمق أ

حملة المادة 308  

في األردن، قادت جمعّية معهد تضامن النساء األردني )SIGI( حملة 
متعددة السنوات ومتعددة األهداف إللغاء المادة 308 من قانون 
ضحاياهم  من  تزّوجوا  الذين  للمغتصبين  سمحت  اّلتي  العقوبات، 
لالستراتيجيات  قوّيًا  مثااًل  الحملة  وتقّدم  العقاب.  من  اإلفالت 
النسوية الفاعلة، نظرًا للحس القوي بالملكية المشتركة بين أولئك 
الذين عملوا في الحملة، والطريقة التي جمعت بها تحالفات واسعة، 
ووضعت حقوق المرأة وحقوق الضحايا في الصميم. كانت الحملة 
بوجه المادة 308 فريدة من نوعها، حيث أّنها لم تستهدف القانون 
بحّد ذاته وحسب، بل أيضًا المعايير الثقافية المرتبطة به. وفي بعض 
البلدان، تتغير القوانين، لكن الَبت في القانون والتقّيد به ال يتغّيران 
والمجتمعات  والشرطة  المحاكم  )مثل  القانون  على  القّيمين  ألّن 

المحلية( يتبعون معتقدات اجتماعية تقليدية وتمييزية.

إشراك  وتحويلّي من خالل  تغيير عميق  تحقيق  الحملة من  تمكنت 
الدين  ورجال  القضاة  ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  من  عدد 
والجهات المانحة والمجتمعات المحلية. وتشّكل ائتالف بين مختلف 
استخدمت  حيث  الكيانات،  من  وغيرها  المرأة  حقوق  منظمات 
سبيل  )على  العكسّية  الفعل  ردود  لمواجهة  األبحاث  المنظمات 
أّن األردنّيات  المثال، أصدرت دراسة حول تصّور المادة 308 إلظهار 
واألردنيين كانوا وراء إلغاء القانون(. ولجأت الحملة أيضًا إلى عدد من 
المنّصات المختلفة لنقل رسائلها، بما يشمل المقابالت التلفزيونية، 
المطبوعة  والحمالت  واالحتجاجات،  والندوات،  والمؤتمرات، 
المنظمات،  جانب  االجتماعي. من  التواصل  والحمالت على وسائل 
القوانين  يستهدف  ال  األمد  طويل  استثمارًا  الحملة  هذه  تطّلبت 
والسياسات الرسمية وحسب، بل أيضًا األعراف االجتماعية الّراسخة. 
بعضها  مع  عملت  التي  المنظمات  بين  تحالفات  ذلك  واستلزم 
البعض بشكل تعاوني في عّدة مساحات. نتيجًة لذلك، حّولت الحملة 
ديناميكيات الّسلطة: لصالح كلٍّ من النساء الفردّيات اللواتي لم يعد 
حقوق  وحركات  ولمنّظمات  مغتصبهّن،  من  الزواج  منهن  مطلوبًا 

المرأة التي أثبتت قدرتها على التأثير.

إذا  القانون،  تغيير  يكفي  األحيان — ال  الكثير من  "يحدث ذلك في 
لم تتغير األعراف االجتماعية حوله وإذا لم يتم تدريب الذين ينفذون 
القانون أو تعليمهم على تطبيق هذه التغييرات. لذا، يجب الحصول 
فرح  قول  حّد  على  المنشود"،  األثر  إلى  للوصول  الناس  دعم  على 

دعيبس.

المصدر: فرح دعيبس، دراسة حالة مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان وجمعّية 
)SIGI(. معهد تضامن النساء األردني 

https://www.newtactics.org/sites/default/files/resources/SIGI_
CaseStudy.pdf
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تدريب الشباب على القيادة في موزمبيق   

الناشطات  يجمع  القيادة،  على  الشباب  لتدريب  برنامجًا  موزمبيق  في  إيبرت  فريدريش  مؤسسة  مكتب  أنشأ 
والناشطين الشباب ويستخدم نهجًا إبداعية وتشاركية لدعم تعّلمهم وعملهم الجماعي. طوال البرنامج اّلذي 
امتّد على سنتين، يجمع الميّسرون والميّسرات الذين يستخدمون أساليب مبتكرة إللهام الحوارات التي ال يتم 
التطرق إليها بالعادة ، المجموعة التي تضم نسويات وناشطات وناشطين اجتماعيين، وأولئك الذين يعملون 
على قضايا العدالة االجتماعية. وفي كل وحدة، يرّكز الناشطون والناشطات الشباب على قضية عدالة اجتماعية 
الناشطات  أّن  أي  الجوانب،  متقاطع  النهج  ويكون  االجتماعي في كل موضوع.  النوع  تضمين  ويتم  مختلفة، 

والناشطين الشباب يأتون من عّد قطاعات ويبحثون في أبعاد متعّددة للقضايا التي يعملون عليها.

على سبيل المثال، لم يكن بعض الناشطين والناشطات الشباب قد عملوا من قبل مع أفراد من مجتمع "الميم". 
واكتسب هؤالء  "المبدا"،  تسّمى  منّظمة  المجموعة  زارت  والمعتقدات،  المواقف  تفكيك  وفي وحدة حول 
الناشطات والناشطون الشباب الوعي، وتحّدوا الّصَور النمطية حول الوقائع اّلتي يعيشها أفراد مجتمع "الميم" 

في موزمبيق.

يبرز عنصر أساسي في البرنامج وهو المنهجّية: فبداًل من "تعليم" الناشطين والناشطات الشباب، رّكز التيسير 
م الخاص بهم، ومن ثم نقل هذا التعّلم إلى مجتمعاتهم. واستخدمت المنهجّية  على دعم األفراد لتوليد التعلُّ
مزيجًا من األساليب، مثل النقاشات المفتوحة والخرائط الحيوية )حيث يبني الفريق تمثيالت ثالثية األبعاد للنقاط 
التي يودون معالجتها أثناء التحّدث في مجموعات صغيرة(، ما أعاد ترتيب ديناميكيات السلطة بين الناشطات 
والناشطين الشباب والمتحّدثات والمتحدثين الذين يعتَبرون عادة خبراء، كاألكاديميين على سبيل المثال. وتأخذ 
هذه األساليب بعين االعتبار العالقة بين العقل والجسم وتحاول تطوير النقاشات على أساس واقع المشاِرك/ة 

نفسه.

في  السياسي  بالنقاش  قضاياهم  ربط  كيفية  أيضًا  الشباب  والناشطات  الناشطون  يتعّلم  البرنامج،  خالل  في 
بالدهم. في عام 2017، دعوا، على سبيل المثال، وزير الشباب إلى حوار حول األزمة االقتصادية وتأثيرها في 
ناشطين  مع  مفتوحة  مساحة  الشباب  والناشطات  الناشطون  نّظم  الوزير،  مع  للنقاش  واستعدادًا  الشباب. 
من  السياسة  لعالم  جماعية  توصية  تقديم  بشكل مشترك، وضمان  أفكارهم  لتطوير  آخرين  وناشطات شباب 
تحّولت:  الهرمية قد  التقليدية  السلطة  ديناميكّيات  أن  الواضح  االجتماع نفسه، كان من  الشباب. في  منظور 
التركيز على  المحادثة، وحافظوا على  الميكروفونات وعلى دفق  الشباب على  الناشطون والناشطات  سيطر 
القضايا التي يهتمون بها. بالتالي لم ُيجَر الحوار كالمعتاد؛ فقد حّول الناشطون والناشطات الشباب السلطة، 

بأنفسهم، وكذلك دورهم في تكوين المستقبل السياسي.

 ،Eva Nelles وإيفا نيلز ،Brenda Campos بريندا كامبوس ،Tina Hennecken Andrade المصدر: مقابلة مع تينا هينيكين أندرادي
من مؤسسة فريدريش إيبرت في موزمبيق
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

يف بدايــة الّدليــل، حّددنــا أّن فهــم مكامــن الســلطة، وكيفّيــة عملهــا هو أســايس لفهــم كيفية اإلســهام يف التغيــري التحويلي نحو 
يــة. لقــد تعرفنا إىل مفهوم الســلطة، ثّم ألقينا نظرة على إطار "جينــدر أت وورك" Gender at Work التحليلي  العدالــة الجندر
لفهــم كيــف تظهــر أوجــه الالمســاواة القائمــة علــى النــوع اإلجتماعــي يف الســلطة، وما هــو بحاجــة إىل التغيري من أجــل تحقيق 
 مســتدام وطويل األمد. أّما اآلن فسنستكشــف بعض االســرتاتيجيات النســويّة اليت يســتخدمها الناشطون والناشطات 

ٍ
تغيري

واملنظمات والحركات لتحقيق التغيري التحويلي.

بغيــة استكشــاف االســرتاتيجيات املختلفــة الــيت تّتبعهــا الناشــطات واملنظمــات والحــركات النســوية، طلبنــا مــن الناشــطات 
والناشــطني وصانعات وصانعي التغيري من خمس قارات تبادل األفكار واملشــاريع والربامج واألنشــطة اليت وجدوها ملهمة أو 
أرشدت جهودهم. انطالقاً من هذا التبادل، رشعنا يف استخالص قائمة من الخصائص املشرتكة، واالسرتاتيجيات املستخَدمة، 

اليت نشاركها معكم هنا. 

تــربز مجموعــة واســعة مــن الُنهج اّليت طّورتها الحركات والناشــطات والناشــطني واملنظمات النســويّة، وهي ُتســتخَدم بشــكل 
اســرتاتيجي، اعتمــاداً علــى عوامــل مختلفــة. وتمامــاً كما هــي الحال مع النســويّة نفســها، يمكــن أن تبدو هذه االســرتاتيجيات 
مختلفة يف املمارسة يف سياقات ومجتمعات مختلفة. ومع ذلك، من خالل املقابالت ودراسات الحاالت، حّددنا 10 ممارسات 
تشــكّل جــزءاً حيويّــاً مــن االســرتاتيجيات النســوية التحويلّيــة. وتخــدم كّلهــا هدفــاً اســرتاتيجياً أساســّياً واحــداً: تمكني النســاء، 
والتنظيــم الجماعــي لألشــخاص املتحولــني جنســّياً، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيف الثنــايئ  الجنــدري، وبناء 

منظمات وحركات نسويّة قويّة ومرنة لتحويل السلطة.

لطلطاملا شكّل تمكني النساء، واألشخاص املتحّولني جنسّياً واألشخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري 
، ألجل تنظيم أنفسهم بحسب أولويّاتهم، هدفاً أساسّياً للربامج والحركات النسويّة. وليس من املستغرب أنّه ُذِكر ذلك يف 
مة ودراسات الحاالت اّليت سّلط عليها الضوء مصادر املعلومات لدينا. وشملت املجموعات الثلث الواسعة 

ِ
كلٍّ من األدّلة املله

النطاق اإلضافّية، للسراتيجيات اّلي حددناها، التعاطف، والتفكّر الذايت، وبناء التضامن وتحويل السلطة.

تجدر اإلشارة هنا مّرة أخرى إىل تعّدد النسويّات، وإىل أنّه ال حاجة بالجهات النسوية الفاعلة كّلها إىل االجتماع التخاذ قرار بشأن 
نهج اسرتاتيجي واحد لتكون فّعالة. نتيجًة لذلك، إنّنا ال نهدف هنا إىل اقراح األشكال الي يجب أن تتخذها االسراتيجيات 
النســويّة، بل إىل اســتخلص الِعرَب من النســويّات والحركات واملنظمات النســوية والنســائية املتنّوعة. ونظراً للرتابط الوثيق 
بني االســرتاتيجيات اليت حددناها، فمن املحتمل أن يتم تجميعها بطرق مختلفة كثرية، كما أّن هذه القائمة غري نهائّية بل على 

سبيل املثال ال الحرص.

ســنبدأ هذا القســم باستكشــاف لَِم ُيعّد تمكني التنظيم الجماعي أســاس يف الُنهج النسوية، قبل االنتقال إىل النظر بمزيد من 
التفصيل يف االســرتاتيجيات الواردة يف الركائز الثالث، وأســاليبها ومنهجّياتها. بالنســبة إىل املنظمات املانحة أو املنظمات الداعمة 
اليت تهتم بدعم العمل النسايئ الجماعي، يجدر تحديد أي من هذه االسرتاتيجيات يمكن اعتمادها للمساعدة يف جعل عملك 
كرث  كــرث تحــّواًل. يمكــن أن يبدو بعضها واضحــاً ومألوفــاً، فيما ســيبدو البعض اآلخر جديــداً أو أ كــرث اســتدامة، وأ كــرث نســويّة، وأ أ

تعقيداً، لذا لّخصناها بإيجاز هنا ملساعدتك على تطبيقها يف عملك وممارستك.

دعم العمل النسائي الجماعي
غالباً ما ينبع التغيري التحويلي من بناء تحالفات وشــبكات واســعة النطاق تعكس الطرق اليت ترتبط بها الالمســاواة، وااللزتام 
بأســاليب املســاواة يف تشــارك الســلطة وتحويلها، وضمان تمتُّع أولئك اللوايت والذين تعّرضوا للتهميش تاريخّياً بصوت. وتربز 
يف صميم ذلك الحاجة إىل التنظيم الجماعي بعدســة متقاطعة األوجه، تتمحور حول قيادة الناشــطات واملنظمات والحركات 

النسويّة والنسائية.

إّن الحــركات النســويّة هــي مجموعــات مــن األفــراد أو املنظمــات اليت تمّثــل، وتنّظم، وتحشــد النســاء، واألشــخاص املتحّولني 
جنســّياً، واألشــخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري، للمطالبة بحقوقهم بشــكل جماعي وتحقيق أهداف 
يــة. وقــد أوَضحــت الناشــطة والباحثــة رسيالثــا باتليــواال Srilatha Batliwala، يف بحــث ملبــادرة بنــاء الحركات  العدالــة الجندر
واملنظمــات النســوية نّفذتــه الوكالــة الدولية لتنميــة املرأة، عدداً مــن الخصائص األساســية للمنظمات والحركات النســويّة، بما 
يف ذلك التحليل الجندريّ الذي يقوم عليه عملها؛ وأّن النســاء واألشــخاص املتحّولني جنســّياً، واألشــخاص اّلذين ال يدخلون 
ضمــن التصنيــف الثنــايئ الجنــدري، يشــكّلون كتلــة حرجــة مــن خــالل عضويّتهــم ويصبحــون الفاعلني يف هــذا العمل بــداًل من 
املتلّقني؛ وأنها تبين  القيادة النسائية وتجعلها املحور؛ وأن تسعى أهدافها وغاياتها إىل الّدفع قدماً باملساواة بني الجنسني؛ وأن 

تعمل باستمرار على تحويل نفسها واتباع املمارسة النسوية.

أظهرت األبحاث أن الحركات النســوية القويّة أساســّية لتأمني التغيري التحويلي من أجل العدالة الجندرية. وعلى ســبيل املثال، 
كرث فعالية  وجــد معهــد الدراســات اإلنمائية أّن الربمجة اليت تركز على مســاعدة النســاء على العمل مع بعضهــّن البعض كانت أ
من التدخالت اليت تركّز على األفراد وحدهم؛ ووجد البنك الدويل أن املنظمات النسائية رضورية إلصالح السياسات والقوانني؛ 
يّة، اليت تحول  وخلصت وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة إىل أّن "تنظيم النســاء أمر بالغ األهمية لتحديد الهياكل الذكور

دون تمّتع النساء والفتيات بحقوقهّن اإلنسانّية الكاملة وممارستها، والتصّدي لها". 

يــزه تحدياً وفرصــة للجهــات الحليفة املحتملــة. وُيعترَب دعــم التنظيم  تمّثــل كيفيــة اإلســهام يف التنظيــم النســايئ الجماعــي وتعز
النسايئّ الجماعي حيويّاً، لكن يجب القيام به بطريقة تضمن عدم تأثّر العمل بشكل ال مرّبر له بأجندات أولئك الذين يسعون 

إىل الراكة معهّن، أو بمطالبة تماشيهّن مع األيديولوجيات املهيِمنة للجهات املانحة أو الحلفاء األكرث قّوة. 

ال تــرى الحــركات النســائية كّلهــا بالــرضورة نفســها علــى أنّها نســويّة، كمــا يمكن أن ينهــض من هم مــن غري النســاء بالنضاالت 
يــز قــدرة النســاء، واألشــخاص املتحّولــني جنســّياً،  النســوية، لكــن يجــب أن تســعى جميــع االســراتيجيات النســوية إىل تعز
واألشــخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري املهّمشــني على تنظيم أنفســهم والعمل من أجل تحقيق 

االستراتيجيات النسوية في الممارسة

االستراتيجيات النسوية في الممارسة

دعــم العمــل الجماعــّي للنســاء، واألشــخاص المتحّولين جنســّيًا، 
واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلون ضمــن التصنيــف الثنائي الجنســي

التضامن الســلطةبنــاء  تحويل 

ُنُهــج قائمة على 
ق لحقو ا

تحــّدي الذكورّية

تشــاركّية ُنهج 
بيــن األجيال

بيــن األوجــه المتقاطعة
تحالفات  بنــاء 

واســعة النطاق

التعاطــف والتفّكــر الذاتّي

الرعاية 
الذاتية

التركيــز علــى الفرح / 
الحب / الشــفاء

الوعــي الذاتي 
واالســتجواب الذاتّي

المدروســة  القيادة 
التفّكر والذاتّيــة 

لقــد أدرجنا فــي المرفق 
قــراءات إضافّية حول 
اّلتي  واألدّلة  األدوات 
يمكــن اللجــوء إليها 

الستكشــاف كّل ركيــزة بمزيد 
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

حقوقهــم. وتضمن االســرتاتيجية النســوية للراكة اإلدماج، وتشــّجع قيــادة أولئك الذين تعّرضوا للتهميــش تاريخّياً من قبل 
قيــادة النضــاالت مــن أجــل العدالــة االجتماعيــة. ويمكــن أن يختلــف الدعــم الــذي تحتاجه منظمــة أو حركــة معّينة، كمــا يجدر 

كّد من اإلصغاء ألصواتها واالستجابة لها، واالستعداد التباع توجيهاتها وأولويّاتها. بالجهات الحليفة التأ

الركيزة 1: التعاطف والتفّكر الذاتي
تــدرك االســرتاتيجيات النســوية أهميــة التعاطف والوعــي الذايت كطرق لبنــاء العمل الجماعــي وتحويل الســلطة. وال يمكننا 
أن نّدعــي أنّنــا نفهــم تماماً حياة وحقائــق اآلخرين الذين يواجهون أنواعاً مختلفة من القمــع الهيكليّ ولديهم مزايا مختلفة عن 
مزايانا، لكن يمكننا االلزتام بالحفاظ على عقل منفتح، والّرغبة يف االستماع، بقلب يفيض باملشاعر عندما نسعى إىل فهم أولئك 

اللوايت والذين يختربون العامل بشكل مختلف عّنا. 

ويــأيت يف صميــم املمارســة النســويّة شــأٌن خاصٌّ بنــا -كأفراد أو منظمــات أو حركات. يتطّلب هذا الشــأن مّنــا أن نفكّر يف كيفية 
تويّل الســلطة واســتخدامها، وكيف نســكن يف املســاحات الي نتحرّك فيها، وكيف نؤثّر يف من هم حولنا. وتتمحور الحركات 

النسويّة حول الرعاية العاطفية لآلخرين، إىل جانب الحاجة إىل الرتكزي على الذات والرعاية الذاتية.

كمــا يعــاين أولئــك اللــوايت واّلذين يتحّملــون مســؤولّية التصّدي لالمســاواة الهيكليــة، والنضال مــن أجل العدالــة االجتماعية، 
بشــكل كبــري اإلنهــاك واإلرهاق الشــديَدين، إضافة إىل عواقب خطرية علــى األفراد وكذلك املجموعات والحركات األوســع نطاقاً 
اّليت يساعدون يف الحفاظ عليها. وعلى حّد قول الكاتبة والناشطة أودري لورد Audre Lourde، "إن االهتمام بنفيس ليس 
تدليًل للذات، بل هو حفاظ على الذات، وفعل من أفعال الحرب السياسية." عند تأطري الّرعاية الذاتية بهذا الشكل، ال تعود 

مجّرد اعتناء بالذات. بل هي جزء من اسرتاتيجية سياسّية علنّية وطويلة األمد.

تشــمل االســرتاتيجيات الــيت تســتخدمها املنظمــات النســوية لدعم التعاطــف والتفكّر الذايت مــا يلي: الوعي الــذايت، والتحّول 
الشخيص؛ القيادة املدروسة والذاتّية التفكري؛ الرعاية الذاتية؛ والركزي على الفرح والحب و/أو الشفاء.

الوعي الذاتي واالستجواب الذاتي
كمــا ســبق وناقشــنا، تــرّب وتثّقــف كّل واحــد وواحــدة مّنــا يف عــامل توّجهــه 
أفكارنــا، وتحــدث  تؤثــر يف  اّلــيت  القائمــة  التحــزّيات واملعايــري واملعتقــدات 
بطــرق ال يمكننــا دوماً التعــّرف عليهــا. وتتطّلب النُهج النســويّة التواضع 
واالســتعداد للتشــكيك يف افراضاتنــا، والتعّلــم، واالعــراف باألخطــاء، 

والنمو. 

ال تكــون الجهــود واإلجراءات الطويلة األمد واملســتدامة ذات األثر اإليجايب 
يف املساواة بني الجنسني ممكنة، من دون تفّحص الّطرق اليت تعمل بها 
يّة والســلطة من خالل أســاليبنا الخاّصة لجهــة العمل والعالقات.  الذكور
فــال أحــد يعمــل يف فــراغ. لــذا، ُيَعــّد تحويــل أنفســنا، وتحويــل الحــركات 

واملنظمات الي نعمل فيها، اسراتيجية نسوية حيويّة. 

وكما قالت جويل ثيكودان Julie Thekkudan، مستشــارة املساواة بني 
الجنســني للحمــالت العاملّية يف أوكســفام، "ُيعترب القيــام بعمل تحويلي يف 
الربامج أسهل من التفكّر الذايت وتغيري الذات داخلّياً. لقد فهم الناس أنّه 
يجــب تشــارك الســلطة يف العامل من حولهــم، لكن بدرجة أقــل يف عملهم 
الخــاص ومنظماتهــم الخاصــة. ال شــّك أنهــا عمليــة طويلــة، ويمكــن أن 
تكــون غــري مريحة. لكن يجب مواجهــة هذا االنزعاج بداًل مــن االبتعاد عنه 
يــن نختــار منــه ما  يــق. ال يمكــن أن يكــون علــى غــرار تمر يف منتصــف الطر

يعجبنا."

يشــكّل التحّول الشــخيصّ عملية مســتمّرة مدى الحياة، تشــمل دراســة الهياكل واألنظمة اليت تكون بمثابة الّدعامة يف حياتنا 
اليوميــة )بمــا يف ذلــك تفــّوق العرق األبيض، واالســتعمار الجديــد، والنظام الذكــوريّ(. وينبغي بنا أن نتحّدى باســتمرار تفكرينا 

ومعتقداتنا، عندما يتعّلق األمر بهويّاتنا وهويّات اآلخرين.

علــى حــّد قــول ميشــال ريدي من صندوق نســاء فيدجي، "إّن كل فشــل، وأســتخدم هــذا املصطلح ملجّرد غيــاب أي مصطلح 
أفضــل، هــو خطــوة نحــو النجاح. إنّنا نتعّلم من خالل الفعــل، كفريق تمويليّ، ونحن منفتحات فعلَياً تجــاه األمور اليت جّربناها 
وفشــلنا فيها... من شــأن ذلك تحويل الديناميكّية بني الجهة املمّولة والجهة املتلقية للمنح. ومن األهمية بمكان التحّدث عّما 
مل يــرِس علــى مــا يــرام، ودورك فيه، وما اّلذي تعّلمته منه برأيك، ثــّم تغيريه. بالتايل، عليكم التفكر، لكــن بعد ذلك عليكم بالتغيري 
الفعلــيّ. إنّنــا نتحــّدث برصاحــة عــن األمور اّلــيت مل نفلح فيها. ونشــارك ردود الفعــل مع الجهــات املتلّقية للمنح، قائلــني: هذا ما 

ثّمنتم يف دعمنا لكم، وهذا ما مل تثّمنوا. إنّنا نقول، ونسمع لكم".

قيادة مدروسة وذاتّية التفّكر
غالبــاً مــا نــرى القــادة علــى أنّهم يســتخدمون نفوذهم الشــخيص واملؤســيّ لضمــان تحقيــق املنّظمــات أهدافهــا. ويمكن أن 
تساعدنا الدروس املستفادة من القياديات النسويات يف تخّيل مقاربات بديلة ألشكال القيادة التقليديّة والهرمّية. فالقياديّات 
النسويّات يعملن على تحويل هياكل السلطة وبناء عمليات املساواة داخل املنظمات أو الحركات، ما يعّزز بالتايل قدرتهّن على 
تحّدي الالمســاواة والظلم يف العامل األوســع. ويمكن التفكري يف ذلك من منطلق أنّه إذا كانت القيادة عادًة "ســلطة على"، فإّن 

القيادة النسويّة تستخِدم "السلطة مع"، و"السلطة الكامنة"، و"السلطة ألجل" و"السلطة نحو".

تــدرس القياديّــات النســويّات كيفّية إحداث التغيري، بــداًل من الركزي حرصاً على اإلنجازات والنتائج النهائية. ويســتلزم الرتكزي 
علــى العمليــات وطــرق العمــل االســتثمار، ويتطلب الشــجاعة، لكن من املحتَمــل أن يؤّدي إىل تغيــري تحويليّ ألنّــه يعّطل وضع 
الســلطة الراهــن. وليســت هــذه املفاهيم حكــراً على النســويّة -فالقيادة الذاتّيــة التفكّر تشــكّك يف االفراضــات، وتفكّر وتغرّي 
املســار تبعــاً للمعلومــات الجديــدة؛ وُيعّد ذلــك بجوهره، بكّل بســاطة، قيادة جّيــدة. وإّن املرونــة، والقدرة علــى اإلمالة بوجه 

الظروف الجديدة، دليٌل على القّوة ال الضعف.

الرعاية الذاتية
كما نوِقش من قبل، لقد أّطرت املنظمات والحركات النســوية بشــكل مزتايد الّرعاية الذاتية كعنرص أســايس يف النُهج التحويلّية. 
ويمكن أن تكون الجهود املبذولة لزيادة العدالة الجندرية مرِهقة، وغالباً ما تواجه مقاومة سلبّية ونِشطة قويّة يمكن أن تؤّدي 
إىل إنهاكنا، واستزنافنا، فنمي غري قادرين على التواصل والتعاطف بشكل كامل مع من هم حولنا. ما مل ُيعالج غياب الرعاية 
الذاتيــة، يمكــن أن ينتــج عنه اإلرهاق التام اّلذي يســلب األفراد القابلني للتكّيف واألقوياء مــن مجموعاتنا وتحالفاتنا، وُيضِعف 

قدرتنا على مواصلة العمل من أجل التغيري. 

يمكــن أن تنطــوي الرعايــة الذاتيــة علــى مســاندة األفراد ودعمهــم؛ ويمكن أيضــاً أن تنطــوي على الّرعايــة الذاتيــة الجماعية، أو 
الخطــوات الــيت تتخذهــا املنظمــة أو املجتمع أو الحركة لتشــجيع ممارســات الشــفاء األكرث صّحــًة ولطفاً ودعمها. كمــا يمكن أن 
ترتاوح ممارسات الرعاية الذاتية الجماعية بني تشجيع األفراد على تشارك عبء املهام الرضورية حىت ال يثقل كاهل أي شخص 

واحد بشكل مباَلغ به، وبناء ممارسات اليقظة يف التجمعات، أو دمج ممارسات العافية يف املساحات املشرتكة. 

يّدعــي الكثــري مــن املجموعــات االلــزتام بمفاهيــم الرعايــة الذاتية، لكن مــن دون أي  دمــج فعليّ ملمارســات الرعايــة الجماعية أو 
الذاتية يف ثقافتها. وال يمكن اإللقاء بالرعاية الذاتية على عاتق الفرد وحسب لتحقيق التوازن بينها وبني الطلبات اليت تتنافس 

على وقته، بل يجب أن تتغلغل يف طُرق العمل، ويف نسيج املنظمات، أو الحركات، أو التحالفات، أو النقابات.

التركيز على الفرح والحب والشفاء 
بالنســبة إىل عدد من النســاء، واألشــخاص املتحّولني جنســّياً، واألشــخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري 
، خاّصــًة أولئــك الذيــن يواجهــون عــّدة أنــواع من القمــع املتقاطعــة الجوانب، تنطــوي الحياة اليومّيــة على تجارب شــبه دائمة 
مــع الشــعور بانخفــاض قيمة الذات، والتعرّض للتميزي، والســيطرة، واالســتبعاد، ما يؤدي إىل اإلرهــاق واإلنهاك واإلجهاد. 

االستراتيجيات النسوية في الممارسة

طف لتعا  ا
الذاتّي والتفّكــر 

الرعاية 
الذاتية

التركيــز علــى الفرح / 
الحب / الشــفاء

الوعي الذاتي واالســتجواب 
الذاتّي

المدروســة  القيادة 
التفّكر والذاتّيــة 

 49 رجــاًء مراجعة ص. 
إليجــاد أدوات إضافّية 

ألجــل معرفــة المزيد حول 
.1 الّركيزة 

رجــاًء مراجعة 
40 ألجل أداة  ص. 
للبــدء بالتفّكــر الذاتّي 

والتنظيمــّي.

رجــاًء مراجعة ص.14
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ويمكن أن تؤّدي هذه التجارب مجتمعًة إىل صدمة فرديّة، وبني األجيال، وعلى مســتوى املجتمع. وال تكمن هذه الصدمة 
يف العقل وحســب، لكن يف الجســم أيضاً، وتتطّلب إجراءات الشــفاء معالجة بقايا الّصدمة املادية والشخصية، والروحية، لدى 

األفراد وداخل املجتمعات.

غالبــاً مــا نســعى إىل معالجــة املظــامل مــن خــالل الرتكزي علــى أمل النســاء، واألشــخاص املتحّولــني شــخصّياً، واألشــخاص اّلذين ال 
يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنايئ الجنــدري، وعلى كونهم ضحايا. ويف حــني أنّه من الحيويّ معالجة هاتني املســألتني برصاحة 
ووضــوح، إاّل أنّــه يجــب الحــرص علــى عــدم فــرض وضــع الضحية على األشــخاص الذيــن نســعى إىل دعمهــم. فليس األمل 
والصدمات النفســية إاّل جانباً واحداً وحســب من الذات ؛ إذ أّن أجســاد النســاء، واألشخاص املتحّولني جنسّياً، واألشخاص 
اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنــايئ الجنــدري ، هي أيضاً مصــادر للمتعــة والفرح. وُيعترَب هــذا الفهم والنهج الشــامالن 
للعمــل مــع املجتمعات جزءاً مــن معالجة اختالالت القوى اليت تنتج عن رؤية مجموعة معّينة كمجموعة من األجســاد الضحّية 

)وال يشء غري ذلك(.

لقــد اســتجاب عــدد مــن املنظمــات والحركات النســوية مــن خلل اإلعــداد لوضع الفــرح واملتعة والشــفاء عمــداً يف صميم 
عملهــا. وغــاص بعــض منهــا أيضاً يف العلقة بني العقل والجســم يف إجراءات الشــفاء والعدالة. وتمامــاً كما هي الحال مع 
الرعايــة الذاتيــة، يمكــن أن يصعــب على املنظمــات ذات الّطرق األكرث تقليديّــة يف العمل فهم هذه الجهود. لكــن كما هي الحال 
أيضاً مع الرعاية الذاتية، يشكّل فهم العالقة بني العقل والجسم، والرتكزي على الفرح واملتعة، جزءاً أساسّياً من تحويل الوقائع 

كرث قدرة على التكّيف من أجل التغيري. املختربة للناس، وبناء حركات أ

الركيزة 2: بناء التضامن 
يــزداد إدراك النســويات بــأّن كّل شــخص يتمّتــع بتجاربــه الفرديــة الخاصــة مــع الالمســاواة، والقمــع، وبأّن كّل شــخص يجلب 
يــدة إىل النضال من أجــل العدالة االجتماعيــة. ونتيجًة لذلك، تطّورت املمارســة النســويّة  معــه نقــاط قّوتــه ووجهات نظــره الفر
الستكشاف الطرق اليت ترتابط بها أنواع القمع وتتداخل يف ما بينها، ومعىن ذلك لبناء التضامن النسوي بني الجهات الفاعلة 

اّليت تعمل على إنهاء املظامل املختلفة، لكن املرتابطة.

عندمــا يتم التعامل مع الســلطة واملــوارد على أنّها محــدودة وغري دائمة، 
فســتكون النتيجــة النهائية حتماً املنافســة والــزناع. وغالباً مــا ُيطلب من 
منظمات حقوق املرأة واملنظمات النسوية على وجه الخصوص التنافس 
علــى املــوارد واملســاحة. لكــن يرفــض عــدد مــن منظمــات حقــوق املــرأة 
واملنظمات النســوية ذلك، وتعطي بداًل من ذلك األولويّة لبناء "السلطة 
كرب  مــع"، مــن خــالل بنــاء التضامــن والتحالفــات مــع إمكانــات تحويلّية أ

بشكل جذريّ.

الــي تســتخدمها املنظمــات النســويّة لبنــاء  وتشــمل االســراتيجيات 
التضامــن: تقاطــع األوجــه، والتداخــل بــني األجيــال؛ وبنــاء تحالفــات 

واسعة النطاق.

تقاطع األوجه 
يشــكّل تقاطع األوجه حجر الزاوية يف االســرتاتيجيات النســويّة. وبحسب 
 Kimberlé تصــّور املحاميــة ومنــارصة الحقــوق املدنّيــة كيمــربيل كرينشــو
Crenshaw، يعــرف تقاطــع األوجــه بأّن النــاس يواجهون عــّدة أنواع 
مــن القمــع الهيكلــيّ، اســتناداً إىل مجموعــة واســعة مــن الخصائــص 
االجتماعيــة، مثــل الطبقــة، واملســتوى االجتماعــي، والعــرق، والنــوع 
االجتماعي والعمر. كما يقرّ بتداخل هذه الهويّات فيما بينها، ما يؤّدي 
إىل شــبكة معّقــدة من أنظمــة وهياكل القمــع، أو الهيمنــة، أو التميزي، 

تقّيد حياة الناس وخياراتهم.

ال تشــكّل النســاء، واألشــخاص املتحّولــون جنســّياً، واألشــخاص 
اّلذيــن ال يدخلون ضمــن التصنيف الثنايئ الجنــدري، مجموعات 
متجانسة، ويواجه األفراد حواجز مختلفة إىل حد كبري تحول دون 
وصولهم لحقوقهم وتشــارك الســلطة. ويتيح لنــا النَّهج املتقاطع 
األوجه أن نفهم بشكل أفضل الهياكل وأنواع القمع الكامنة وراء 
القضايا اليت نعمل عليها، وكيف يعيش األشــخاص الذين نعمل 
معهــم هــذه القضايــا، وكذلــك كيف يمكــن الحــركات االجتماعية 
التفاعــل مــع بعضهــا البعــض ودعــم ومســاندة بعضهــا البعض. 
كمــا يســاعدنا علــى فهــم أي أصوات يجــب أن ترتفــع، لضمان 

سماعنا لألكرث تهميشاً.

 كثــرية، ُيَعــد تقاطــع األوجــه مبدأً أساســّياً واســراتيجية 
ٍ
يف نــواح

لضمان التغيري التحويلي. ونظراً لألهمية الجوهريّة اّليت يحملها 
مفهــوم  تقاطــع األوجــه بالنســبة إىل الحــركات النســوية املتنّوعة، 
نــويص بشــّدة بقــراءة أو مشــاهدة املــوارد اإلضافية، بمــا يف ذلك 

تلك اليت تناقش فيها كيمربيل كرينشو هذه املفاهيم وعملها.

التداخل بين األجيال 
تتطلب الحركات املستدامة نُهجاً شاملة لألجيال، لضمان تشجيع 
الجيل القادم من الناشطات والناشطني وبناة الحركات وإرشاكهم.

غالبــاً مــا تركّــز املنظمــات يف بلــدان الشــمال مواردهــا واهتمامها علــى املجتمع املــدين، أو املنظمــات املجتمعية اليت تتمتــع بقيادة 
يــخ يف اإلدارة املاليــة؛ لكــن هــذا يعين يف بعض األحيــان أنه ال تصل إىل مواردها ســوى املنظمات املحليــة اليت "تتحدث  قويــة وتار
لغة" املنظمات العاملية. ويصّعب ذلك على املبادرات الجديدة، أو الناشــئة، أو غري الرســمية الوصول إىل الفرص، والتمويل، 
والدعم، والتغطية السياسية. كما يصّعب على األجيال الشابة من الناشطات والناشطني الحصول على مقعد على الطاولة، 

وإسماع أصواتهم، أو شملهم يف القرارات اليت تؤثر يف حياتهم.

يــش إيربت، مــن ضمن عملها على تعزيز تبــادل املعارف إقليمّياً بني النســويات يف أفريقيا، على ســبيل  نّظمــت مؤسســة فريدر
املثــال، "مختربات نســوية" جمعت النســاء مــن مختلف الحــركات االجتماعية، والنقابــات، واألحزاب السياســية، اّللوايت يعتربن 
أنفسهّن نسويّات. وكان تنّوع املجموعة، اّليت تضم مروحة واسعة من الناشطات والناشطني من مختلف األعمار ومستويات 
كرث شمواًل. وشكّل النهج املتقاطع األوجه  يّاً إلجراء محادثات أعمق وأ التعليم، ومن مختلف البلدان والخلفيات الثقافية، رضور
لهذا العمل الجماعيّ تحّدياً. إذ كان على الفريق أّواًل أن يعالج وينىس األحكام املسبقة واآلراء املكّونة مسبقاً، للتمكّن من معرفة 
يــد عــن بعضهــم البعض والتعّلم من بعضهم البعض. لكن يف نهاية املطاف، ســاعد العمل معاً على بناء التضامن والشــعور  املز

بامللكية الجماعية، وعّمق فهم نزاعاتهم الواحد/ة لآلخر/لألخرى.1

يعين اتّباع النهج الشــامل لألجيال أمرين: فهو يعين ضمان إســماع الشابات والشبان صوتهم يف املجتمعات أو املساحات 
كهــم وتثمينهم كخــرباء بناًء علــى تجاربهــم الخاصة.  الــي تعمــل فيهــا املنظمــة، وأخذهــم بعني االعتبــار، وشــملهم، وإرشا
ويعين ذلك أيضاً أنّه يمكن املنظمات، بل ينبغي بها، إنشاء مساحة للناشطني والناشطات من مختلف األعمار والدرجات 
الرســمّية، من أجل التواصل والتعاون واملشــاركة. ومن خالل إنشــاء مســاحات للتاليق، حيث يمكن الناشــطات والناشطون 
مــن مختلــف األجيــال الحــوار وإســماع أصواتهــم بــكل احــرتام، وحيــث يمكــن النــاس التعّلم مــن بعضهــم البعض، تســتطيع 

كرث استدامة. املنظمات دعم حركات أ

Tina Hennecken Andrade, Eva Nelles and Brenda Campos مقابلة مع تينا هينيكني أندرادي وإيفا نيلز وبريندا كامبوس  1

التضامن بنــاء 

تحالفات  بنــاء 
واســعة النطاق

بيــن األوجــه المتقاطعة
بيــن األجيال

 49 رجــاًء مراجعة ص. 
ألجــل أدوات إضافّية 
ومعرفــة المزيد حول 

.2 الّركيزة 

مختبر "روتز الب" لبنان  

حركات  إلى  للحاجة  استجابًة  لبنان  في  الب"  "روتز  مختبر  إنشاء  تم 
الشابات  الناشطات  أصوات  األجيال، تشمل  نسوية قوية ومتعددة 
اللواتي يرغبَن في إحداث تغيير في مجتمعاتهن. في خالل البرنامج 
متعددة،  قطاعات  من  شابات  البرنامج  أشرك  لبنان،  في  التجريبي 
المبتكرة  الحلول  وتجربة  مجتمعاتهن  في  المطلوب  التغيير  لتحديد 
واختبارها. ورّكز أحد العناصر األساسية للبرنامج على سد الفجوة بين 
النسويات:  والناشطات  المرأة  حقوق  مجال  في  الناشطات  أجيال 
منظمات  من  لمشاريعهّن  مخصصًا  دعمًا  المشاركات  تلّقت  فقد 
حقوق المرأة القائمة والخبراء والخبيرات في مختلف القطاعات ذات 
بطريقة  للمشاركة  للجميع  مساحة  الب"  "روتز  مختبر  وأنشأ  الصلة. 
النظر  بغض  الفريدة،  ورؤيتهن، وحكمتهن  نظرهن،  بوجهات  تعترف 

عن عمرهن أو موقعهن.

https:// ،المصدر: مختبر "روتز الب": حاضنة ابتكارّية اجتماعّية لحقوق الشابات
views-voices.oxfam.org.uk/wp-content/uploads/2017 / 04 / FINAL-

Roots-Lab-Lebanon-Partners-Summary-Proposal.pdf

 دراسة
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الســلطة تحويل 

ُنهــج قائمة على 
ق لحقو ا

تحــّدي الذكورّية

تشــاركّية ُنهج 

إرساء تحالفات واسعة النطاق 

يضمــن بنــاء تحالفــات واســعة النطــاق عمل الناشــطات والناشــطني واملنظمات مــن هويات وخلفيــات مختلفة مــع بعضهم 
البعــض، وتشــاُرَكهم الســلطة أثنــاء عملهــم لتحقيــق األهداف املشــرتكة. ومــن خالل الرتكــزي على األســباب الجذرية لالمســاواة 
والظلــم، بــداًل مــن الرتكــزي علــى أعراضهــا، تــّم بنــاء تحالفــات عــرب وطنيــة 
وشــاملة لعــدة قطاعــات تتمّتــع بالقــدرة على تحــدي الســلطة، وتحقيق 

يّة على املستويات كاّفة. العدالة الجندر

تســتند هــذه التحالفــات إىل مفهــوم التضامــن النســوي، اّلــذي يعــرَّف 
علــى نطــاق واســع بأنــه مبــدأ الدعــم املتبــادل بــني األفــراد، واملجموعات، 
يّــة وحقــوق املــرأة. يعتمــد بنــاء  واملنظمــات العاملــة علــى العدالــة الجندر
تحالفات واسعة النطاق على املبادئ األساسية للتضامن و"التحالف" 
كــة، ويتطّلــب من جميع األعضاء مقاومة إغراء محاولة تســخري  والرشا
مــن  وبــداًل  الخاصــة،  غاياتهــم  لتحقيــق  توجيههــا  أو  التحالــف  قــّوة 
ذلــك االعــراف بالتحالــف كنظــام بيــي متطــور قــادر علــى التكيف مع 
احتياجــات األعضــاء واإلســهام يف الوقــت نفســه يف نضــاالت متعــّددة 
للعدالة االجتماعية. كما يتطّلب النَّهج النســوي النظر يف أفضل الســبل 
لدعــم مثل هــذه النظم البيئّيــة، واالعــرتاف بقيادتها وتمكينها، وتشــارك 

السلطة واملوارد.

الّركيزة 3: تحويل السلطة 
كما رأينا بالفعل، ُتَعّد االسرتاتيجيات النسويّة سياسّية بطبيعتها، كما رأينا 
بالفعل، ُتَعّد االســرتاتيجيات النســويّة سياســّية بطبيعتها، وتتمحور حول 
تحليــل الســلطة ونقدها. وهذا هو العنرص األســايس اّلــذي يجعلها أيضاً 

تحويلّية إىل حّد كبري.

كرث توازناً، إضافًة إىل بنائها بشــكل  أشــارت صانعات التغيري النســويّات اللوايت قابلنا إىل أنّه يجب تشــارك الســلطة بشــكل أ
تعــاوين مــن خــلل التضامــن والعمــل الجماعــي. كمــا ذكــر البعــض أنّــه يمكــن أن تنقلب أي مــن الخطــوات املتخــذة لتحقيق 
مت النســاء والفتيات واألشــخاص املتحولون جنســّياً، واألشــخاص اّلذين ال 

ِ
يّة أو جميعها وبكّل ســهولة، إذا ُحر العدالة الجندر

يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري من سلطة ضمان احرتام حقوقهم. إضافًة إىل ذلك، يتعّرض السعي إىل "مساعدة" 
األشــخاص املهمشــني علــى الوصــول إىل املــوارد، بــداًل من التصــّدي لتوزيع هذه املــوارد وتغيري من يقــّرر كيفية تخصيــص املوارد، 
لالنتقــاد، باعتبــاره ســطحّياً وقصــري األمــد، وباعتبــاره يف بعــض الحــاالت محاولــة لرتقيــع الالمســاواة الهيكلّية العميقــة الجذور 

وحسب.

تشمل االسراتيجيات الي تستخدمها املنظمات النسويّة لتحويل السلطة: النُهج التشاركية، والنُهج القائمة على الحقوق، 
وتسمية النظام الذكوريّ وتحّديه.

النُهج القائمة على الحقوق 
تمكنــت الجهــات الفاعلــة والحــركات النســوية، من خــالل الجهود العاملية، مــن بناء وتأمني قوانــني وسياســات واتفاقات رائدة 
تعــرتف بمجموعــة واســعة من حقوق املرأة. على الصعيد الدويل، شــملت هــذه التدابري االتفاقية التاريخيــة للقضاء على جميع 
أشــكال التميــزي ضــد املرأة )ســيداو( يف عام 1979، وإعالن ومنهاج عمل بيجني يف عــام 1995. لكن يدرك الكثريون أّن ضمان 
الحقوق على الورق ليس كافياً، وأّن املســاءلة عن هذه الحقوق ترتدي أهمية حيويّة أيضاً يف املمارســة العملية. وتســعى النُهج 

القائمة على الحقوق إىل ترجمة صكوك حقوق اإلنسان إىل سياسات وممارسات ُتفيض إىل تغيري حقيقي.

تشكّل النُهج القائمة على الحقوق طريقة أساسّية تستخدمها الجهات الفاعلة واملنظمات والحركات النسوية لتحويل السلطة 
وكيفيــة فهمهــا. ومــن شــأن االســتخدام االســرتاتيجي لصكــوك حقــوق اإلنســان وخطــاب حقــوق اإلنســان أن ينقلنا مــن رؤية 
يــن على أنّهم يملكون "الســلطة علــى"، إىل إعــادة تصنيفهم علــى أنّهم "أصحاب  الحكومــات والــركات وصانعــي القــرار اآلخر
واجــب" يتحّملــون مســؤولية ضمــان حقوق الجميع واحتياجاتهــم. بالتايل، يعين اعتماد نهج قائم علــى الحقوق الركزي على 
يــادة الوعــي بالقوانــني والسياســات القائمــة، وضمــان فهــم الجميع لحقوقهــم كجزء مــن عملية بناء  أهميــة الحقــوق، وز

السلطة الكامنة.

ويمكــن إبــراز التبايــن بــني النهج القائم علــى الحقوق والنهج الوصويلّ. فعلى ســبيل املثــال، يمكن أن يقرتح النهــج الوصويلّ أنّه 
يجــب تمتُّــع املــرأة بحقوق متســاوية يف العمل، ألّن ذلك مفيــد لالقتصاد، أو أنّه ينبغي تعليم الفتيات حىت يتمكّن من اإلســهام 

يف إجمــايل الناتــج املحلــي. كمــا يعتــرب النهــج الوصويلّ حيــاة ورفاه النســاء، 
واألشــخاص املتحّولــني جنســّياً، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن 
التصنيــف الثنــايئ الجنــدري، ثانويَّني مقارنــة بما يمكــن أن يقّدموه لنظام 

أو هيكل ال يخدم بالرضورة مصالحهم أو يلّي احتياجاتهم األساسية.

ترفــض بعــض النســويات اســتخدام النُهــج الوصولّيــة، باعتبــار أّن أثرهــا 
يــات أنّه يمكــن نر هذه  يف الخطابــات األوســع نطاقــاً مــيٌء. وترى أخر
النُهج بشــكل اســرتاتيجي، ال ســّيما عنــد العمل مع أولئــك الذين يجدون 
دة أو غري مقنعة. لــذا يفّضل عدد من  الحجــج القائمــة على الحقوق مهــدِّ
الحكومات والركات والجهات الفاعلة األخرى االبتعاد عن النُهج القائمة 

على الحقوق اليت تسعى إىل مساءلتها حول الزتاماتها السابقة. 

النُهج التشاركية 
يكفــل النهــج التشــاريك أاّل يكــون مــن يعانون الظلــم عنارص ســلبّية، بل 
عنــارص فاعلة يف تكوين االســتجابات للمظامل. ويتطّلب النهج التشــاريك 
التفكــري الدقيــق يف الســلطة واالمتيــاز، خاّصــة لجهــة تيســري املحادثــات 
العمليــة،  الناحيــة  مــن  وتكوينهــا.  وتنظيمهــا  املشــركة  واملســاحات 
ينطــوي النهج التشــاريك على إنشــاء مســاحات يكون فيهــا الجميع بأمان 
ومشــمولني، وتتــّم مالحظة ديناميكّيات الســلطة وتســميتها، كمــا ُتتَّخذ 

إجراءات لُتسَمع أصوات الجميع.

ال تكتفــي النُهــج التشــاركّية بتحســني عملّيــة صنــع القــرار وحســب، بل 
تســاعد يف تحــّدي األفكار حول مكان املعارف، ومن يتمكّن من إســماع 
صوته. ويشــكّل التغيري الذي يأيت من الناحية التشــاركّية، بحد ذاته، جزءاً 
يــادة وعي  مــن عمليــة تغيــري ديناميكّيات الســلطة على املــدى الطويل، وز
األفــراد واملجتمعــات بحقوقهــم الخاصة ومعرفتهــم بكيفيــة املطالبة بهذه 

الحقوق. وعلى هذا النحو، تحّول النُهج التشاركية السلطة وتغرّيُها.

مــن األهميــة بمــكان إدمــاج النَّهــج التشــاريك يف رصــد الجهــود الّرامية إىل 
اإلســهام يف التغيــري وتقييمهــا. فالتقييــم ســيايس بطبيعتــه: كيــف ُتجَمــع 
املعلومات، ومن الذي يحّدد شــكل النجاح، هما بحّد ذاتهما شــكالن من 
أشــكال الســلطة. ويتطّلــب النهــج التشــاريك لتقييــم التغيــري طرقــاً تحّول 
الســلطة إىل يــَدي أولئك الذيــن واللوايت يعانون الظلم حــىت يتمكنوا من 
تحديد ما يجب فعله حيال ذلك )وكيف ينبغي قياس النجاح والفشل(.
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.3 الّركيزة 

مجموعة بينجرا تود في الهند

التقت مجموعة من الشابات مع بعضهن البعض في دلهي، 
الجامعة  عليهّن  فرضتها  اّلتي  القيود  إزاء  بالقلق  لشعورهّن 
في  التأثير  حّد  إلى  وصلت  حركة  وأطلقَن  السالمة،  باسم 
مروحة من قضايا حقوق اإلنسان في جميع أنحاء الهند. وكان 
التحّرك قد بدأ رّدًا على حظر التجول والقيود المفروضة على 
األماكن  إلى  ووصولهن  تنّقلهّن  في  أّثر  ما  الطالبات،  حركة 
العامة، ومنعهّن على سبيل المثال من الذهاب إلى المكتبة 
القواعد  الهدف من هذه  أّن  الجامعة  اّدعت  لياًل. في حين 
كان الحفاظ على سالمة الشابات، إاّل أّن الطالبات أدركَن أّنها 
وفي  الراسخة،  الذكورّية  والتوقعات  األعراف  في  متجّذرة 
فكرة أن الشابات ممتلكات -أّواًل للوالدين، وّثم ألزواجهّن– 
يجب حمايتها. كما أدركَن الحاجة إلى تحويل النقاش إلى رؤية 
قاعدة  أي  معالجة  مجرد  من  بداًل  مستقّلين،  كبشر  النساء 

واحدة أو قانون واحد.

"كسر  تعني  اّلتي  تود"  "بينجرا  وأسسَن  الطالبات  اجتمعت 
—استعادة  االستراتيجيات  من  مروحة  إلى  ولجأن  القفص"، 
الجامعة، والمناداة بحقوقهن، ورفع  العامة في  المساحات 
حققَن  لقد  والحكومة.  الجامعة  سلطات  إلى  العرائض 
الجامعة  قواعد  تغيير  مثل  النجاح،  من  مختلفة  مستويات 
حول تنقل المرأة والوصول إلى المساحات العاّمة، وبعد ذلك 
الجنسي  التحّرش  مثل  أخرى،  قضايا  تغطية  من  أيضًا  تمّكّن 
ذلك  منذ  تود"  "بينجرا  مجموعة  وأصبحت  الجامعات.  في 
الحين منبرًا وصوتًا للشابات في جميع أنحاء الهند؛ مثل إظهار 
التضامن مع النساء في الجامعات األخرى، وقيادة اإلضرابات، 

والمشاركة في االحتجاجات بشأن تعديل قانون المواطنة.

https://www.oxfam. ،المصدر: مقابلة مع غوبيكا باشي، أوكسفام
org/enchanging-lives-supporting-survivors-of-gender-

based-violence-in-m-345994
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

تسمية النظام الذكورّي وتحّديه 

تكمــن الحواجــز أمــام حقــوق املــرأة، واألشــخاص املتحولــني جنســّياً، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنــايئ 
كرب وَضعت السلطة يف أيدي الرجال، وأحكمت قبضتهم على كل مجال من مجاالت الحياة.  يّة أ الجندري، يف هياكل ذكور

يّة أعراض النظام الذكوريّ، من دون السعي إىل تحديد  يف بعض األحيان، تعالج الجهود الرامية إىل تحقيق العدالة الجندر
األســباب الكامنــة وراء ذلــك أو فهمهــا. ومن األمثلة الشــائعة على ذلك منح النســاء قروضــاً لبدء أعمــال تجارية صغرية، مع 
تجاهــل العقبــات األخــرى، اليت تتجــاوز االئتمان األويل وتواجهها النســاء -من التميزي يف األســواق، وعدم األخــذ برأيهن يف صنع 
القــرار يف األرسة، إىل الالمســاواة يف الحصــول علــى الفــرص االئتمانّية واملالية املســتمّرة اليت يتمتع بها الرجــال يف مجتمعاتهم. ال 

شّك أّن هذه األنواع من املبادرات حسنة النّية، لكّنها ال تؤّدي يف نهاية املطاف إىل تغيري تحويليّ.

كرث شــمولّية للقضايــا الــي تواجهها النســاء واألشــخاص املتحّولني  يتيــح الركــزي علــى النظــام الذكــوري يف التحليــل فهمــاً أ
ية لتلك القضايا، وبالتايل إيجاد  جنســّياً، واألشــخاص اّلذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنايئ الجندري، ولألسباب الجذر

كرث شمولية ملعالجة املشاكل. طرق أفضل وأ

كّد من معالجتهم األســباب  يّة الناشــطات والناشــطني من التأ وكمــا تبــنّي دراســة الحالــة التالية، يمكّن تحديــد الهياكل الذكور
الجذرية لالمساواة الجندرية، وليس أعراضها وحسب.

تفعيل االستراتيجيات النسوية
تــّم اســتخالص االســرتاتيجيات النســوية املوَضحــة يف الّركائــز املذكــورة أعاله مــن املقابالت ودراســات الحــاالت. وبالّرغم مــن أنّها 
مدرَجة على سبيل املثال ال الحرص، إال أنّها توضح الّطرق اليت تنظم بها املنظمات والحركات النسائية نفسها لنمَذجة سُبل عمل 

كرث تحّواًل واستدامة.  كرث مساواة تتشارك السلطة، وتبنّي إمكانات لتغيري أ أ

يّة  من الجدير بالذكر أنه من غري املحتمل –مهما كان مستصوباً– أن تدمج الجهود املبذولة لإلسهام يف تحقيق العدالة الجندر
هــذه النُهــج كاّفــة. وســيتعنّي اتخاذ قرارات بشــأن توقيت وكيفّية اســتخدام كل اســراتيجية مذكــورة يف مجموعة األدوات 
هــذه، تبعــاً للســياق واملســألة املطروحــة. ومــع ذلــك، ينبغي اعتبــار تعزيز العمــل الجماعــي النســايئ، والّدفع قدمــاً باملنظمات 
والحركات النســوية، عنرصاً أساســّياً يف الجهود والربامج النســوية ويف التعبئة، ويجب أن تســعى جهودنا كّلها إىل اإلســهام فيه 

بوسائل كبرية وصغرية. 

كما تجدر اإلشــارة إىل ما ليســت االســرتاتيجية النسويّة عليه. بما أّن النسويّة سياسّية بطبيعتها وتنخرط يف مسائل السلطة، 
يجب أن تسعى االسراتيجيات النسويّة دوماً إىل تجاوز الخطاب السطحيّ، أو العبارات اآلرسة غري املسّيسة أو الشعارات. 
إذ يمكــن أن يعــين مصطلــح "االســرتاتيجية النســوية" أمــوراً كثــرية، لكــن يجــب أن يرتكــز علــى الــزتام عميــق بالتصــّدي للنظام 

الذكوري، وتحويل السلطة وتغيريها. فالنسويّة ليست نسويّة عندما تكون غري مسّيسة أو تخزَتل باسرتاتيجية إعالمية فقط.

تصــف بعــض املنظمــات نُهجهــا بأنّهــا نســويّة، مــن دون الشــعور بالحاجــة إىل القيام بمــا هو أعمق مــن ذلك من أجــل تحويل 
تفكريها وطرق مقاربتها للســلطة. ونتيجًة لذلك، غالباً ما تعالج جهودها أعراض اللمســاواة، بينما تتغاىض عن أســبابها 
يــة مــن دون املســاس بها على اإلطلق. ويعود ســبب قدرة النُهج النســوية علــى أن تكون تحويلّية، جزئّيــاً، إىل أنها تتيح  الجذر
يــد مــن التعّمــق -الرجوع عن املشــاكل االجتماعية وديناميكّيات الســلطة اليت تســّبب الالمســاواة والتهميــش، بداًل من  لنــا املز

التخفيف من آثارها.

كمــا رأينــا، يمكــن االســرتاتيجيات اّلــيت تعالــج الالمســاواة القائمــة على النــوع اإلجتماعــي أن تبدو مختلفــة للغايــة الواحدة عن 
األخــرى، لكّنهــا ال تــزال نســويّة بالقــدر نفســه. وبغيــة توضيــح كيفّيــة فعــل ذلــك، أدرجنــا ثالث دراســات لحــاالت أدناه، تــّم فيها 
اســتخدام النُُّهــج النســوية ملســاعدة املنظمــات املختلفة على تحقيــق أهدافها الخاصة. وقد اســتخدمنا األســهم الزرقاء لتحديد 

االسرتاتيجيات داخل النص.

ومن األهمية بمكان النظر يف ما يلي:

ما اّلذي يجعل كّل َنهج نسويّاً وتحويلّياً؟( 	
كيف تتفاعل االسرتاتيجيات املستخدمة يف كّل دراسة حالة مع بعضها البعض وتعّزز بعضها البعض؟ ( 2
هل من اسرتاتيجيات إضافية يف ركائزنا الثالث مل يتم تسليط الضوء عليها؟( 	

االستراتيجيات النسوية في الممارسة

المختبر الجندرّي

يسّخر المختبر الجندرّي في الهند سلطة العمل الجماعي، من خالل نظام بيئي متطّور من المشاريع الهادفة إلى 
النمو الشخصي والتحّول االجتماعي. وغالبًا ما تكون الفتيات في الهند "غير مرئّيات" بسبب األعراف واألنظمة 
االجتماعية التي تتجاهل صوتهن وقدرتهّن. ويدير المختبر الجندرّي برامج لتوعية الفتيات بإمكاناتهّن وقدرتهّن 

على إحداث التغيير.

يوّفر المختبر الجندرّي مساحة يمكن فيها الفتيات التفّكر في تجربتهن، والحصول على اإلرشاد، وتطوير مهارات 
يحملنها إلى مجتمعاتهن إلنشاء مشاريعهن الخاصة التي تعالج القضايا التي تؤثر في حياتهن. ومع مرور الوقت، 
يرشدن  اللواتي  والشابات،  األكبر سنًا  بالفتيات  ويرّحب  األجيال،  بين  نهجًا مشتركًا  ليّتخذ  البرنامج  نطاق  اّتسع 
األموال  المجموعات  إحدى  وحشدت  مشاريعهن؛  إلكمال  المحلية  مجتمعاتهن  وفي  المدارس  في  الفتيات 
لمساعدة األسر على الحصول على الكهرباء، فيما ناصرت مجموعة أخرى تحسين نظام الصرف الصحي. ومن 
خالل البرنامج، تحِدث الفتيات فرقًا في مجتمعاتهن، ويكتسبن ثقافًة بشأن القضايا االجتماعية. في نهاية الزمالة، 
يبنيَن األخّوة، والوعي الذاتي، والثقة، والمهارات التي تساعدهن على التنقل في عوالمهن. وقد توّسع البرنامج 
المتحّولين  الجنسّية، وحقوق  النوع االجتماعي، والحياة  بالفتيان، وإشراكهم في محادثات حول  للترحيب  أيضًا 

جنسيًا، والذكورة.

اّلتي  هي  البرنامج  في  المشاركات  الفتيات  مدخالت  أّن  ويضمن  المتعّمق؛  اإلصغاء  بقيمة  البرنامج  ويعترف 
ستكّون تطّوره. وعلى حّد وصف أكشات سينغال Akshat Singhal وأيوشي بانيرجي Ayushi Banerji، "إننا 
بحاجة إلى أن نكون أصحاب المساحة. لم نبادر بالعمل ونحن نفّكر "إّننا نعرف كل شيء، وهذا ما سيكون عليه 
رنا. إذا لم نصِغ، تكون جميع حلولنا ضّيقة النطاق وغير شاملة.  البرنامج." بل أصغينا بتعّمق إلى مجتمعاتنا وتطوَّ

اإلصغاء إلى الجميع -الفريق، والجهات المانحة، والفتيات، والفتيان، والزميالت- إّننا نصغي ونرتجل ونتحّسن."

يشارك أعضاء المختبر الجندرّي والزميالت، وطاقم العمل باستمرار في استجواب هياكل السلطة، وإيجاد طرق 
لتشارك السلطة بشكل أفضل، كما ُيجرى تحّديهم للتركيز على الفحص الذاتي والتحّول. من خالل هذه العملية، 
على سبيل المثال، أدركوا أن الصحة العقلّية كانت تؤّثر في أعضاء المختبر، لكن لم يتم معالجتها. أما اآلن، فأصبح 
توظيف معالج/ة كجزء من  رؤيتهم –من  جزءًا من  النفسي  الّرفاه  تحسين  أضحى  ذلك محور جهودهم، كما 
فريقهم، إلى تنظيم "أّيام االثنين الساحرة"– مع تخصيص وقت للتفّكر في القضايا التي يواجهون في عملهم 

اليومي ومعالجتها.

 Blue Ribbon Movement من حركة بلو ريبون ،Ayushi Banerji وأيوشا بانرجي ،Akshat Singhal المصدر: مقابلة مع أكشات سينغال.
)BRM( https://brmworld.org
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

نهوض المليار

 One العالمية للحملة  الهندي  الذراع   ،Jagori and Sangat جاغوري وسانغات  نسويتان،  منّظمتان  أطلقت 
Billion Rising أو نهوض المليار، التي تعمل في 206 دولة وتهدف إلى زيادة الوعي من خالل التجمعات، 
وسانغات  جاغوري  وُتعَرف  الذراع.  هذا  تقودان  وهما  اإلبداعية،  والنُهج  النطاق،  الواسعة  الرقص  وفعاليات 
على نطاق واسع بكونهما رائدتين في الحركة النسائية في جنوب آسيا، ولجهودهما الرامية إلى تعزيز الملكية 

الجماعية للحملة، وتشارك المعارف واألفكار بين األجيال، والقيادة النسوية التحفيزّية.

لَنهج  صت  ُخصِّ أّن مساحًة  إاّل  والفتيات،  النساء  ضّد  العنف  على  يرّكز  المليون  جمع  حملة  جوهر  أّن  حين  في 
متقاطع األوجه يمنح مساحة للمجموعات التي تعمل على مروحة من القضايا –من حقوق الطفل إلى حقوق 
مت فعاليات اجتذبت مئات اآلالف  مجتمع الميم وحقوق العامالت المنزلّيات– تحت مظلة الحملة. وقد ُنظِّ
من األشخاص في جميع أنحاء البلد، ولم تكتِف بالّدعوة إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات وحسب، لكن 
أيضًا إلى نزع فتيل العنف على نطاق أوسع داخل الهند، وفهم أن النساء والفتيات يتحملن في كثير من األحيان 
ين في هذه  وطأة هبوط جميع أشكال العنف والنزعة العسكرية عليهّن. كما أصبح الرقص والتعبير الفّني محوريَّ
األحداث، بهدف تعزيز األشكال الثقافية للمقاومة كبديل للعنف، وفي الوقت نفسه تشجيع السالم والفرح 

واالحتفاء بقدرة المرأة على التكّيف.

تشتهر جاغوري وسانغات لجهودهما اآليلة لضمان اتخاذ القرارات بشكل تعاونّي، وتشارك السلطة بين المنظمات 
المشاركة في الحملة. وقد شّكل هذا تحّديًا للمنظمات غير الحكومية األكبر حجمًا، المرّحب بها في التحالف، 
لكن المطلوب منها توفير الموارد والدعم للمنظمات األصغر حجمًا من دون الترويج دومًا لعالماتها التجارية 
الخاصة. وغالبًا ما اعتادت هذه المنظمات أن يؤّمن لها حجمها الكبير، وصوتها العلنّي، ومواردها وزنًا أكبر في 
صنع القرار. وقد وجد البعض صعوبة في المشاركة في الفعاليات وتوفير التضامن من دون الترويج لعالماته 
التجارية أو جمع التبرعات، فيما كان البعض اآلخر على استعداد لمشاركة الموارد، والترويج للمنظمات الصغيرة 

على منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة به، ومساعدتها على الوصول إلى جهات صنع القرار القوّية.

للتعلم  مستعّدة  قيادة  من  بتشجيع  الحملة،  في  والضعف  القوة  نقاط  حول  ومستمر  صحي  نقاش  يجرى 
واالستماع إلى أعضائها. 

Julie Thekkudan المصدر: مقابلة مع جولي ثيكودان
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حملة 12 ب12  

أّدت القواعد والقوالب النمطية الراسخة، والتقليل التاريخي من قيمة عمل المرأة، إلى إغفال العامالت المنزلّيات 
ومساهمتهن االجتماعية واالقتصادية على نطاق واسع. وشّكل اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
بأّن العمل المنزلي هو عمل مماثل لمهن  تاريخيًا –حيث تّم ضمان االعتراف أخيرًا  189 في عام 2011 تغييرًا 

أخرى، وإدراج البلدان العامالت المنزلّيات في الحقوق والحمايات التي توفرها قوانين العمل الخاصة بها.

العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  بعد ذلك  أطلق  األولى. فقد  الخطوة  يكن سوى  لم  االتفاقية  تأمين  أّن  غير 
)ITUC(، بالتعاون مع االتحاد الدولي لألغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ، ورابطات العّمال 
المتحالفة )IUF( واالتحاد الدولي للعّمال المنزلّيين )IDWF(، حملة 12 ب12 –اّلتي دفعت باتجاه مصادقة اثنتي 
عشر مقاطعة على االتفاقية بحلول عام 2012. وانضمت إلى الحملة مجموعة واسعة النطاق من المنظمات 
النسوية ومنظمات حقوق اإلنسان، اّلتي احتشدت من أجل القضية، ثّم تطّورت الحملة إلى شبكة من التحالفات 
والتعاون على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وبالّرغم من أّن الحملة لم تِف بالموعد النهائي المحّدد 
لها في عام 2012، فقد حصلت على 12 تصديقًا في عام 2013، وساعدت حتى اليوم في تأمين 29 مصادقة 
ر أن تكون قد أّثرت هذه الحملة في  وما يتصل بذلك من إصالحات في قانون العمل في أكثر من 50 بلدًا. ويقدَّ
حياة الماليين من العامالت والعّمال المنزليين، الذين أصبح بإمكانهم اليوم الوصول إلى الحق في الحد األدنى 
من  االنتصاف  وبعض  للّراحة،  ووقت  العمل،  ساعات  وتنظيم  مكتوبة،  وعقود  االجتماعية،  والحماية  لألجور، 

العنف والتحّرش في مكان العمل. 

وكان االتحاد الدولي للعّمال المنزلّيين )IDWF( عاماًل رئيسًا في نجاح الحملة واكتسابه آالف األعضاء الجدد من 
خاللها، فتوّسع إلى شبكة تضّم أكثر من نصف مليون شخص، وتوّلى القيادة في نهاية المطاف. في الماضي، 
كان ُيعتَبر من الصعب للغاية تنظيم العّمال والعامالت المنزلّيات ألّنهم يعملون في مساحات خاصة ألصحاب 
العمالية عدم فعاليتها. ونتيجًة لذلك، اضطر  النقابات  لتنظيم  التقليدية  أثبتت األساليب  الخاصين، وقد  عمل 
المجتمعات  تمثيل  وبالمثل، شرع منذ نشأته في ضمان  للتوعية.  أساليب جديدة ومبتكرة  ابتداع  إلى  االتحاد 

المهّمشة، وَشغِل نساٍء متنّوعات أدوارًا قيادّية.

في البداية، نظرًا لتهميش العامالت والعّمال المنزلّيين وقضاياهم، اعتبر الكثيرون أّن االثني عشر تصديقًا هدٌف 
المنزلّيين،  والعّمال  والعامالت  للنقابات،  والمناصرة  الضغط  حمالت  بفعل  النجاح  تأّمن  لكن  تحقيقه،  يصعب 
والجهات الحليفة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، يضع تحالف االتحاد الّدولّي 
واالتحاد  والخدمات،  للمهارات  العالمّي  النقابات  واتحاد  المنزلّيين،  للعّمال  الدولي  واالتحاد  العّمال،  لنقابات 
حول  أجندة  والتنظيم،  العولمة  الرسمي:  غير  العمل  في  والمرأة  العمالة  وتأمين  العامة،  للخدمات  الدولّي 
اقتصاد الّرعاية وبناء التضامن بين قطاَعي الرعاية والصحة -مع التركيز على المزيد من الوظائف الالئقة وزيادة 
االستثمارات المستدامة في خدمات الرعاية العامة والخدمات الصحية الجّيدة النوعّية. وعلى حّد قول ماريكي 
كونينغ من االتحاد الّدولّي لنقابات العّمال، "ُيَعّد األمل والتصميم محّرَكين مهمين للغاية لالعتراف بأن التغيير 
"ال،  جّدًا ونقول  نكون جريئات  أن  الطموح، علينا  اإلفراط في  التحدي بسبب  نواجه  أن يحدث. وعندما  يمكن 
سنحّقق ذلك". وعندما نبدأ في التنظيم بالشراكة مع مجموعة مهمشة، اتخذت بالفعل قرارًا شجاعًا بالمواجهة 
والتنظيم والتوّحد لتحقيق التغيير، من المهم أن نتضامن في تحقيق هذا الهدف. وبَفعلنا ذلك، يحدث التغيير".

https://www.ituc-csi.org/ ،االتحاد الدولي لنقابات العمال ،Marieke Koning المصدر: مقابلة مع ماريكي كونينغ
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

لقد استعرضنا حىّت اآلن كيفّية فهم السلطة ومكامنها، وإطاراً تحليلّياً للمساعدة يف فهم أين يجب إجراء التغيري، والطرق اليت 
يســتخدم بها الناشــطون والناشــطات االســرتاتيجيات النســوية ملعالجة الالمســاواة القائمة على النوع اإلجتماعي يف السلطة. 

وإنّنا نقّدم هنا مجموعة من األدوات اليت يمكن أن تكون مفيدة يف النظر يف كيفّية ترجمة هذا الدليل يف عملكم اليومي. 

يــد من القــراءة واألدوات املرتبطة بها يف األقســام األخرى،  ال تســعى هــذه األدوات إىل أن تكــون شــاملة، ويمكن اســتكمالها باملز
لكــن يمكنهــا أن توّفــر نقطة انطــلق جّيدة لتقييم الزتامكــم الجماعي، وتحليل ســياقكم الداخلي والخارجــي، والنظر يف أثر 
اللمســاواة يف الســلطة يف عملكــم، واملســاعدة يف رصــد جهودكم وتقييمها. يمكــن كّل من هــذه األدوات أن تدعم تخطيط 

املشاريع والربامج وتطويرها، بما يف ذلك من خالل التعّلم من الجهود السابقة، كجزء من رصد األعمال القائمة وتقييمها.

توّفــر الدعــم لتقييــم نقــدي ملا هــي التغيريات الفرديــة والتنظيميــة الالزمة لتمكيننــا من معالجة الالمســاواة القائمــة على النوع 
اإلجتماعي، واالنضمام إىل الكفاح من أجل التغيري.

← أداة رقــم 2 تســاعدنا علــى فهــم كيفيــة تأثري الالمســاواة القائمة علــى النوع اإلجتماعي يف الســياق أو الوضــع الذي نخطط 
للعمل فيه، حىت نتمكن من اتخاذ قرارات جّيدة حول املكان اّلذي يمكننا إضافة قيمة فيه.

←  رقم 	 تساعدنا على فهم أثر الالمساواة القائمة على النوع اإلجتماعي يف من يتوىّل السلطة، وأين، وكيف يمكن الوصول 
إىل هذه السلطة أو إعادة توزيعها لالنتصاف من الظلم.

← يمكــن اســتخدام األداة رقــم 4 كجــزء مــن عمليــات التخطيــط واملراجعة، لتحديــد االلزتامات املشــرتكة لدمج االســرتاتيجيات 
النسوية للتغيري التحويلي يف املشاريع والربامج.

← أداة رقم 5 يمكن أن تساعدنا على تقييم أثرنا وتبيانه، واالنخراط يف التعّلم املستمر.

يمكــن اســتخدام هــذه األدوات لتقييــم نهجكــم علــى أســاس فردي، لكــن تزيد فعاليتهــا عند نرهــا يف الفرق، كجــزء من دورة 
التخطيط والتنفيذ والتقييم ملروع أو برنامج.

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة 
بين الجنسين

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

تنفيذ المشروع
# 4 دمج االستراتيجيات النسوية

النظر في االستراتيجيات النسوية التي 
ستساعدنا على تحقيق أهدافن

# 5 الرصد
   والتقييم

ضمان مراجعة جهودنا 
واستخدام تعّلمنا ألجل 

التكّيف والتحسين

      # 3 تحليل
        السلطة

        الجندرّية 
مساعدتنا على فهم 

مكامن توّلي السلطة 
وكيف يمكن تغييرها

 # 2 تحليل السياق
    الجندرّي 

ضمان فهمنا لكيفّية تأثير 
 الالمساواة القائمة على النوع

   اإلجتماعي في السياقات
                    التي نعمل فيها

 # 1 التفّكر الذاتي
    والتنظيمي 

   استكشاف ُنُهجنا وتحّيزاتنا 
ونهج منظماتنا وتحّيزاتها
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األداة رقم 1: البدء بالتفّكر الذاتّي والتفّكر التنظيمي 

حــّى نتمكّــن من معالجة اللمســاواة القائمة على النــوع اإلجتماعي واالنضمام إىل الكفاح من أجــل التغيري، علينا أن نبدأ 
بأنفســنا ومنظماتنــا. ويتطّلــب ذلــك مّنــا تفكّراً مدروســاً بمن نحــن عليه، وباملواقــف والتحــزّيات واملعتقدات املتجــّذرة اّلي 

نحملها معنا يف تفاعلتنا وأعمالنا. يف غياب هذا التفكُّر، إننا نخاطر بتكرار الالمساواة واختالالت القوى وإدامتها. 

وال يتحّقق هذا الّنوع من التفكّر يف يوم واحد، أو من خالل ورقة عمل واحدة. لذا توّفر هذه األداة بعض األسئلة ملساعدتك 
علــى البــدء يف التفكــري يف املــكان اّلــذي بلغتــه يف رحلــة التفكّــر الخاصة بك، لكــن تجدر اإلشــارة إىل أّن هذه عملية مســتمرّة 

تتطّلب وعياً ذاتّياً عميقاً ورعاية. 

يجدر بك أخذ بعض الوقت للتفكري بخلفّيتك، وهويّاتك، وخرباتك الخاصة. ثّم استخدم/ي دفرتاً لجمع أفكارك حول األسئلة 
التالية:

إّن االمتيــاز هــو عندمــا يملــك أشــخاص معّينون أو مجموعــات معّينة الســلطة، أو المــوارد، أو المزايا بســبب هوّياتهم أو 	 
عالقاتهــم. وغالبــًا ما يكون غير منظور بالنســبة إلى األشــخاص اّلذيــن يحظون بهذا االمتياز. أّما التمييــز فهو عندما ُيحرم 
أشــخاص معّينــون أو مجموعــات معّينــة مــن الســلطة أو المــوارد أو المزايا بســبب هوّياتهــم أو عالقاتهم. وغالبــًا ما تعّزز 

األعراف أو القوانين أو القواعد االجتماعية التمييز. ماذا تعني لك هذه الكلمات؟
ما هي تجربتك مع االمتياز؟ ما هي الهوّيات التي تمتلكها وتمنحك االمتياز؟ هل يتغّير هذا االمتياز باختالف المساحات، 	 

مثاًل في عملك أو في مجتمعك؟ 
ما هي تجربتك مع التمييز؟ كيف كّون ذلك عقلّيتك وطرق فهمك للعالم؟ كيف يكّون مقاربتك لعملك؟ 	 
في عملك لتعزيز العدالة الجندرّية، ما هو نوع السلطة اّلذي تملك/تملكين لجهة األفراد، والجماعات، والمنظمات التي 	 

تعمل/تعملين معها؟ ما نوع الســلطة اّلتي يملكون؟ ما الذي يمنحك هذه الســلطة، وما الذي يمنحهم الســلطة اّلتي 
يتوّلون؟ 

كيف تستجيب/تستجيبين في الحاالت التي تنتَهك فيها السلطة؟	 
كيــف يمكنــك توّلــي الســلطة وتشــاركها داخــل منّظمتــك؟ هــل تأتي ســلطتك الشــخصية على حســاب اآلخريــن، أم هل 	 

تتعاون/تتعاونين لتشارك السلطة؟ 

خذ/ي اآلن بعض الوقت للتفكّر يف فريقك أو املنّظمة. ودّون/ي إجاباتك يف دفرت أو سجّل.

مــا هي نســبة األشــخاص الذين يتوّلون ســلطة صنع القرار والســلطة الثقافيــة يف منظمتنا ويتمّتعــون بخربة مبارشة يف 	 
القضايا اليت نعمل عليها وتأثّروا بها بشّدة؟ 

عندمــا يحــني الوقــت لالجتماع أو اتخاذ القــرارات، هل يكون صوت الجميع مســموعاً ومحرتماً بغــض النظر عن نوعهم 	 
االجتماعي، وعرقهم، وعمرهم، وقدرتهم، وجنسّيتهم، وخلفّيتهم االجتماعية؟

كيف يؤثّر األشخاص الذين ندعي أنّنا نعمل ألجلهم يف قرارات منّظمتنا وتخصيصنا املوارد؟  	 
هــل نتشــارك االســلطة واملنصــات مــع الجهــات الريكــة والحليفــة معنــا؟ هل إنّنــا منفتحــون علــى تحــّدي اآلخرين لنا 	 

واالستماع إىل آراء أولئك الذين يخالفوننا الّرأي

يجب بعد ذلك تلخيص أفكارك يف خمس نقاط أساسّية تجيب عن األسئلة التالية: كيف تؤّثر تحّيزاتي، ومعتقداتي الراسخة، 
وقناعاتي الشــخصّية في العمل الذي أقوم به، وكيف سأســعى إلى أن أكون أكثر مســاواًة، وشمواًل، وإنصافًا؟ ما هو 

دوري في معالجة أوجه الالمساواة الهيكلية داخل المنّظمة وفي الشراكات والتحالفات؟

خذ/ي النقاط الثالث الخاصة بك وثّبتها/ثّبتيها على الجدار. واستخدمها/استخدميها للتذكري، فالتفكّر الذايتّ والتفكّر التنظيميّ 
يّة! املنتظمان بالغا األهمية إلنشاء تغيري تحويلي طويل األمد من أجل العدالة الجندر

Tool #1

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

األداة رقم 2: تحليل السياق الجندرّي 

يــق ألي مروع، أو برنامــج، أو حملة، أو دراســة. إنه يمكّننا من فهم الســياق أو الوضع  يمّهــد تحليــل الســياق الجنــدريّ الطر
الــذي نخّطــط للعمــل فيه، حــى نّتخذ قرارات جّيدة حول املكان الذي يمكننا فيه إضافة قيمــة معّينة. ويمكن إجراء تحليل 
للســياق الجندريّ يف بداية العمل على برنامج، أو حملة، أو مروع، و/أو يمكن إجراؤه طوال الوقت لضمان اســتجابة العمل 

للظروف واالحتياجات الراهنة. 

يّــاً يــرح كيفية توزيع الســلطة، واملــوارد، والوصــول إليهــا، والتأثر بعوامــل الهويّة  يتضّمــن أي تحليــل ســيايق قــوي تحليــاًل جندر
املختلفــة مثــل النــوع االجتماعــي، والعرق، والطبقة والقــدرة وغريها. وغالباً ما تكون الالمســاواة القائمة علــى النوع اإلجتماعي 
كرث قدرة على  هي أصل الالمساواة النظامية والهيكلية. بالتايل، من خالل عملية تحليل السياق الجندريّ، ستكون/ستكونني أ

اإلسهام يف االنتصاف الفّعال من الظلم. 

يتطّلــب تحليل الســياق الجندريّ إجراء البحــوث. ويعين ذلك معرفة ما هي القوانني، والسياســات، واألعراف االجتماعية 
غــري الرســمّية، واملعتقدات الراســخة املطّبقة يف الســياق الــذي تخطط/تخططني للعمل فيه. ويمكنــك فعل ذلك من خالل 
يــر عن حقوق املــرأة واملنظمــات النســويّة. ويف بعض  البحــث عــن القوانــني والسياســات عــرب اإلنرتنت، واستشــارة مواقــع وتقار

يّة بشكل جّيد.  الحاالت، يمكن أن تحتاج/ي إىل اإلعداد ملقابالت إعالمّية مع أولئك اللوايت واّلذين يعرفون القضايا الجندر

يف ما يلي بعض األسئلة النموذجية اليت يجب التفكري فيها أثناء إجراء تحليل للسياق الجندري1ّ:

مــا هــي األدوار الجندرّيــة القائمة في هذا الســياق أو الوضع؟ كيف يختبر الّرجال، والنســاء، واألشــخاص اّلذين ال يدخلون 	 
ضمن التصنيف الثنائي الجندري، هذا السياق بشكل مختلف؟ 

ما هي أشكال التمييز األخرى في هذا السياق؟ 	 
رة في العمل اّلذي تنوي/تنوين القيام به؟ 	   كيف يمكن أن تؤثر أشكال التمييز هذه أو األدوار المقرَّ
كيف يؤّثر النوع االجتماعي في قدرة الفرد على الوصول إلى الموارد أو التحّكم بها؟ 	 
من لديه صوت ُيسَمع بالفعل، ومن يمكن أن يحتاج صوته للّدعم حّتى ُيسَمع؟	 

ســتوّجهك هذه األســئلة نحو البحث الالزم إلكمال تحليل الســياق الجندريّ. وبغية إكمال التحليل الجندريّ، عليك ملء ورقة 
العمل التالية:

Oxfam’s Guide to Feminist Influencing ّمقتبس من دليل أوكسفام للتأثري النسوي  1

Tool #2
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	. مــا هــي املعلومــات الهاّمــة اّلــي عرفتها عن النــوع االجتماعي يف الّســياق الــذي تخطط/تخططني للعمــل فيه؟ ما هي 
الثغرات يف البيانات أو األبحاث املتاحة؟

%25 مــن األراضــي. وتنــص القوانيــن علــى أّن الرجــل يمكــن أن يرث األرض، لكــن ال يمكــن المــرأة أن ترثهــا. وال تتوّفــر بيانات  كــذا"، ال تملــك النســاء ســوى  ]مثــال: فــي البلــد "
حــول مــدى تواتــر إدارة النســاء لألراضــي بشــكل غير رســمّي مــن دون امتالكها.[

2. كيف يعاين الناس جراء الظلم بشكل مختلف نتيجة لنوعهم االجتماعي؟ كيف يمكن أن يختربوا الحلول لهذه املشكلة 
بشكل مختلف؟

الثقافيــة، غالبــًا  أّن النخبــة الحاكمــة وأصدقاءهــا فقــط يمكنهــم العثــور علــى عمــل. وبســبب المعاييــر  يعنــي  كــذا"، االقتصــاد ضعيــف، والفســاد الحكومــي  " البلــد  فــي  ]مثــال: 
ضمــن  يدخلــون  ال  اّلذيــن  واألشــخاص  جنســّيًا  المتحّولــون  األشــخاص  ويواجــه  والطهــو(.  والتنظيــف،  )كالتمريــض،  الّرعايــة  صناعــات  فــي  إاّل  عمــاًل  النســاء  تجــد  ال  مــا 
التصنيــف الثنائــي الجنســي تمييــزًا شــديدًا فــي محاوالتهــم إليجــاد عمــل. ويجــب علــى إنشــاء فــرص العمــل، والتدريــب، والتنظيــم النقابــي مراعــاة -وتحويــل- هــذه المعاييــر 

للجميــع.[ الدائمــة  والفــرص  المســاواة  لتحقيــق  الثقافيــة 

	. أي أشــخاص هم األكرث تهميشــاً واســتضعافاً، بســبب طبقتهم، أو مرتبتهم، أو عرقهم، أو عمرهم، أو قدرتهم؟ ما رأي 
هذه املجموعات باملظامل، وما هي الحلول الي تقرحها أو تفكّر فيها؟ 

كــذا"، يواجــه األشــخاص مــن القبيلــة "الفالنّيــة" التمييــز بســبب وضعهــم كأقلّيــة. وهــم يتعّرضــون لالضطهــاد، وال يمكنهــم العثــور علــى عمــل، وأطفالهــم  " ]مثــال :فــي البلــد 
"الفالنّيــة" وقادتهــم، نفهــم أّنهــم اقترحــوا قانونــًا لفــرص  غيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى التعليــم فــي المــدارس الحكوميــة. ومــن خــالل محادثــات مــع أفــراد مــن القبيلــة 

متســاوية. وهــم يحتاجــون للّدعــم لضمــان اعتمــاد القانــون، وللضغــط مــن قبــل الجمهــور لضمــان إنهــاء التمييــز الثقافــي ضــّد قبيلتهــم.[

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

4. كيف تفهم منّظمات حقوق املرأة واملنظمات النسوية املشكلة؟ كيف تعمل بالفعل على معالجتها؟
واألشــخاص  جنســّيًا،  المتحّوليــن  األشــخاص  أّن  حقيقــة  إلــى  االنتبــاه  النســوّية  المجموعــات  ولفتــت  كبيــرة.  مشــكلة  العمــل  مــكان  فــي  التمييــز  يمّثــل   ، كــذا" " البلــد  فــي  ]مثــال: 
اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي الجنســي، ال يملكــون حمايــات غيــر تمييزيــة فــي مــكان العمــل. رّدًا علــى ذلــك، تعمــل هــذه المنظمــات علــى تعبئــة حملــة لضمــان وجود 
هــذه الحمايــة، وإنشــاء خــط ســاخن حيــث يمكــن األشــخاص اإلبــالغ عــن الحــوادث مــن أجــل التوثيــق والمتابعــة. كمــا أّنهــا تســعى للحصــول علــى دعــم تمويلــي والنضمام 

تحالفهــا.[ إلــى  المنظمــات 

5. كيف تعامل السياسات/الهياكل/املؤسسات ذات الصلة بهذه القضّية النساء، والرجال، واألشخاص املتحولني جنسّياً، 
أو األشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنايئ الجندري بشــكل مختلف؟ هــل يملك الجميع مكانــاً يف الهياكل 

الرسمّية الي تحّدد هذه السياسات/الهياكل/املؤسسات؟ من يمثَّل يف املساحات الرسمّية ومن ال يمثَّل فيها؟
مــن  الشــباب  بيــن  التعليــم  فــي  المســاواة  القائمــة  والسياســات  القوانيــن  تضمــن  ال  تحليلنــا،  وبحســب  التعليــم.  إصــالح  علــى  العمــل  منظمتنــا  تريــد   ، كــذا" " البلــد  فــي  ]مثــال: 

األنــواع االجتماعّيــة كاّفــة. عــالوًة علــى ذلــك، تتأّلــف وزارة التربيــة والتعليــم مــن رجــال وامرأة واحــدة فقط.[

6. كيف تعامل املعايري واملمارسات الثقافية ذات الصلة بهذه القضية الناس بشكل مختلف على أساس النوع االجتماعي؟
المعاييــر  بســبب  العمليــة،  الناحيــة  مــن  لكــن  االجتماعــي.  النــوع  أســاس  علــى  التمييــز  مــن  النــاس  تحمــي  اإلنســان  لحقــوق  قوانيــن  تحليلنــا  وجــد   ، كــذا" " البلــد  فــي  ]مثــال: 
فــي  بالمســاواة  ّيــًا،  جندر المتطابقيــن  غيــر  أو  الجنســي،  الثنائــي  التصنيــف  ضمــن  يدخلــون  ال  اّلذيــن  األشــخاص  أو  جنســّيًا،  المتحّولــون  األشــخاص  يتمتــع  ال  الثقافيــة، 

الحصــول علــى الســكن، أو التعليــم، أو العمــل، أو األرض، أو المــوارد والفــرص األخــرى.[
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األداة رقم 3: رسم خرائط السلطة الجندرّية  

يعها  يتيح لك رســم خارطة الســلطة  فهم من يتوىّل الســلطة، وأين، وكيف يمكن الوصول إىل هذه الســلطة، أو إعادة توز
يّة تكييف املفاهيم املوَضحة يف هذا الدليل، وتوفري وسيلة لتطبيق هذه  ملعالجة الظلم. ومن شأن رسم خرائط السلطة الجندر

املفاهيم. 

غالبــاً مــا يســتخَدم رســم خرائــط الســلطة كأداة لتحديــد مــن يتــوىّل الســلطة، وكيــف يمكــن التأثــري يف مــن هم يف الســلطة أو 
تغيريهــم. وستســاعدك الّرؤية بواســطة العدســة النســوية علــى فهم الّدور اّلــذي يؤّديه النــوع االجتماعي والهويــات األخرى يف 

يّة: تحديد كيفية تويّل السلطة وأين. يف ما يلي األسئلة األساسّية اّليت تساعد يف رسم خرائط السلطة الجندر

من الذي يتولّى السلطة في ما يتعّلق بتحقيق العدالة الجندرّية، وما هي الحواجز / نقاط الوصول الرئيسة؟	 
مــا هــي الســلطة التــي تتمتــع بها النســاء واألشــخاص المتحّولون جنســّيًا، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلون ضمــن التصنيف 	 

الثنائي الجندري بالفعل، وكيف يمكنهم الوصول إليها إلحداث التغيير؟
في من يجب التأثير، أو من اّلذي يجب إقناعه، أو جذبه إلى عالقة "التحالف"؟ كيف يمكن إشــراك هؤالء األشــخاص أو 	 

المجموعات بشكل أكثر فعالية؟

يّة الخــاص بك يعتمد علــى تحليلك للســياق الجندريّ، ويجــب أن يفيدك يف  تجــدر مالحظــة أّن رســم خرائــط الســلطة الجندر
تحديد أساس مروعك، أو حملتك، أو برنامجك، أو مبادرتك. وسوف يساعدك يف معرفة كيفّية حدوث التغيري، والخطوات 
الــي تحتاجها/تحتاجينهــا لتحقيــق ذلك. وتذكّر/ي أن تنخرط/ي مع حليفاتك النســويات يف هــذه العملية، وأن تعمل/ي 

عن كثب لتحديد مكان وكيفية تويّل السلطة. 

أّواًل، يجب العودة إىل القســم حول الســلطة )بدءاً من ص. 12(. وتذكر/ي أنّه يمكن أن تبدو الســلطة مختلفة يف مســاحات 
مختلفة. على سبيل املثال، يمكن أن يتمّتع شخص ما بسلطة سياسية يف منصب حكومي، لكن سلطته محدودة يف مجتمعه. 
وتعتمد تجربة السلطة بشكل كبري على الهويات املتقاطعة، اليت يمكن أن تشكّل حاجزاً أو تعظيماً للسلطة، وكذلك السياق. 

ينبغي اآلن مراجعة أشــكال الســلطة القمعّية )"الســلطة على" و"السلطة الخارجة عن السيطرة"(، ومقارنة ذلك مع السلطة 
التحويلية )"الســلطة مع"، "الســلطة ألجل"، "الســلطة الكامنة"، و"الســلطة نحو"(، كما هو موَضح يف وقت سابق )بدءاً من 

ص. 14(. 

بعد ذلك، استخدم/ي الرسم البياين أدناه لتحديد من يتوىّل السلطة وما نوع السلطة اّليت يتواّلها:

Tool #3

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

بالنظــر إىل مــا حّددتــه، يمكنــك اآلن تحديــد كيفية التأثري يف التغيري. اســتخدم/ي املعلومــات يف ورقة العمل لتبــادل األفكار حول 
األسئلة التالية: 

خذ القرارات؟  	  عندما يتعّلق األمر بمعالجة العدالة الجندرّية، من الذي يتوّلى السلطة؟ أين ُتتَّ
أين هي فرص تحويل االختالالت القائمة في القوى؟ 	 
أين تقع السلطة التحويلّية بالفعل، وكيف يمكننا البناء عليها؟  	 
كيــف نضمــن أن تكــون النســاء، واألشــخاص المتحّولــون جنســّيًا، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي 	 

الجندري في محور معالجة اختالالت القوى؟
كيــف ندعــم النســاء، واألشــخاص المتحوليــن جنســّيًا، واألشــخاص اّلذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي الجنــدري، 	 

للمطالبة واالستفادة من السلطة اّلتي يملكون بالفعل من أجل التغيير اإليجابي والتحويلّي؟ 

حّدد/ي االسرتاتيجيات املحتملة للتغيري والتحّول يف الرسم البياين أدناه:

الظلم الذي نرغب يف معالجته:

هل هذه الّسلطة تحويلّية 
)السلطة مع، ألجل، 

الكامنة، أو نحو( أو قمعّية 
)على أو خارجة عن 

السيطرة( ؟  

هل هذه السلطة منظورة، 
محجوبة أو مخفّية؟ 

هل هذه السلطة متواّلة 
يف املساحات العامة أو 

الخاصة؟

أصحاب السلطة )املحددون 
يف رسم خرائط السياق 

الجندريّ(

اسراتيجيات لبناء السلطة التحويلية وتعظيمها: اسراتيجيات التصّدي "للسلطة على" ومقاومتها:

يّــة تتبــّدل بمــرور الوقــت! فهــي متغرّية وتعتمــد اعتمــاداً كبرياً علــى التغرّيات  تذكّــر/ي أّن تحليــالت الســياقات والســلطة الجندر
كّد/ي من مناقشــة وتحديث فهمك للســلطة وكيفية املســاعدة يف تحويلها بانتظام،  السياســية واالقتصادية واالجتماعية. وتأ

من خالل التحالف والتعاون مع الجهات النسويّة الحليفة.
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األداة رقم 4: دمج االستراتيجيات النسوية

يمكــن اســتخدام هــذه األداة كجــزء من عملّيــات التخطيط واملراجعــة، لتوضيح الزتامكم بدمج االســرتاتيجيات النســويّة للتغيري 
التحويلــي يف مشــاريعكم وبرامجكــم. ونقــرتح اســتخدامها مــع فرقكــم وزمالئكــم إلنشــاء الــزتام مشــرتك بدمج االســرتاتيجيات 

النسوية التحويلية يف عملكم.

ملاذا اخرت العمل يف هذا الربع أو األرباع؟ كيف سيكّمل عملك عمل املنظمات يف األرباع األخرى؟

ضــع/ي علمــة علــى هذه الورقة من إطــار عمل "جينــدر أت وورك" Gender at Work حيث يناســب ذلك برنامجك أو 
فردّيتدّخلك بحسب تّوقعاتك:

اإلدراكّية القــدرات 

غير  القواعــد 
والممارســات  الرســمّية 

االســتبعادّية

الموارد

والسياســات  القواعــد 
الرســمية

مّي نظا

غير رســمّي سمّي ر

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

يز العمل النسايئ الجماعي، و/أو املنظمات و/أو الحركات النسائّية؟ كيف سيسهم عملك يف تعز

ما هي االسراتيجيات النسويّة الي تخّططون لدمجها يف برنامجكم أو مرشوعكم؟ ضع/ي علمة على كّل ما ينطبق.

كيف سيساعد اعتماد هذه االسراتيجيات مرشوعك أو برنامجك على أن يكون تحويلّياً، ويؤّدي إىل تغيري مستدام طويل 
األمد؟ كيف سيساعد يف تحويل ديناميكّيات السلطة غري املتكافئة؟

من سيكون مسؤواًل يف فريقك عن مراجعة هذا االلزتام بانتظام واإلبلغ عن التقّدم يف صدده؟

مى سيتم مراجعته بعد ذلك؟

النُهج القائمة على الحقوق   STOP
النُهج التشاركية   STOP

تسمية وتحّدي النظام الذكوريّ   STOP
الرتكزي على الفرح و/أو الحب و/أو الشفاء    STOP

إنشاء تحالفات واسعة   STOP

تقاطع األوجه   STOP
تداخل األجيال   STOP

الوعي الذايت واالستجواب الذايتّ   STOP
الرعاية الذاتّية   STOP

القيادة مدروسة وذاتّية التفكُّر   STOP
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األداة رقم 5: الرصد والتقييم 

مــن الــرضوري أن نرصــد جهودنــا باســتمرار لضمــان أن يكــون لُنُهجنــا األثر اّلــذي نهــدف إليه، وأن نتشــارك ونبين الســلطة مع 
الجهات الريكة والحليفة لنا، وأن نتمكّن من تكييف أو تغيري املســار، اســتجابًة للمعلومات أو التغيريات الجديدة يف ســياقنا. 
ذا بالشكل الصحيح - بل إنّهما بحّد ذاتهما  فالرصد والتقييم ال يساعداننا على تبيان تأثرينا والتعّلم من جهودنا وحسب، إذا ُنفِّ

قادران على تحويل اختالالت القوى؛ ما يجعلهما نسوينّي وتحويلّيني يف آن معاً. 

كرب قدر من الســلطة  عــادًة مــا يتــم إجــراء تقييمــات ملــروع أو برنامج من قبــل "املســؤولني/ات"، أو أولئــك الذين يتمتعــون بأ
واملوارد. وتجدر اإلشــارة إىل أّن التقييم هو نشــاط ســيايس، والسياقات اليت يتم فيها مسّيسة، وكذلك هي التجارب، ووجهات 
النظــر، والخصائــص الشــخصية اّلــيت يحملهــا املقّيمــون واملقّيمات معهــم إىل عملهم. ونتيجًة لذلــك، من املهم أن نفكّــر ملّياً يف 

كيفية إجراء تقييماتنا، والعمل بشكل نشٍط على التخفيف من آثار اختالالت القوى وكيف يمكن أن تؤثّر يف نتائجنا. 

لقــد اقرتحنــا مــوارد إضافيــة للمســاعدة يف استكشــاف التقييم النســويّ أدناه، لكــن يمكننا أن نبــدأ بطرح األســئلة التالية على 
أنفسنا:

لماذا نجري هذا التقييم؟ من ينتفع منه؟   أ( 

من ينّفذ التقييم؟ ما هي وجهات النظر الخاّصة التي يحملها/تحملها معه/ا ويمكن أن تؤثر في تصّوره/ا للعمل؟ ب( 

هــل يقّيــم رصدنــا وتقييمنــا األثــر الــذي نتركه فــي ضمان التقــّدم نحو تحقيــق العدالة الجندرّيــة؟  كيف نقّيــم قدرتنا على  ج( 
تحويل السلطة إلى يَدي األشخاص المهمشين؟

كيف نحّلل الهويات المتقاطعة التي تؤّثر في من استفاد من عملنا ومن لم يستِفد؟  د( 

كيــف ســيتم رفــع أصــوات النســاء، واألشــخاص المتحّولين جنســّيًا، واألشــخاص اّلذين ال يدخلــون ضمن التصنيــف الثنائي  ه( 
الجندري، من خالل تقييمنا؟ 

كيــف يمكــن أن تؤّثــر ديناميكّيات الســلطة في احتمال تقديم الجهات الشــريكة والحليفة لنا تعليقــات صادقة -إيجابية أو  و( 
سلبية- في جهودنا؟  كيف يمكننا التخفيف من حّدة ذلك؟

ع أو التغيير السلبي، بما في ذلك االنعكاسات أو رّد الفعل العكسي؟  كيف سنرصد التغيير غير المتوقَّ ز( 

كيف سنضمن أن يتّم تشارك التعّلم من تقييماتنا مع أولئك الذين ساهموا فيه وامتالكهم له؟  ح( 

كيف سنستخدم المعلومات التي تّم جمعها بواسطة تقييمنا لتوجيه الجهود المستقبلّية؟ ط( 

يف ما يلي عدد من األدوات واألدّلة املفيدة اليت يمكنك استخدامها للمساعدة يف اإلجابة عن هذه األسئلة، واستكشاف كيفّية 
كرث نسويّة: جعل التقييمات الخاصة بك أ

 	 Oxfam’s ورقــة مناقشــة أوكســفام  حــول تطبيــق املبــادئ النســوية على رصــد الربامــج وتقييمها واملســاءلة والتعّلــم Long-arrow-left
 discussion paper on Applying Feminist Principles To Program Monitoring, Evaluation,

Accountability And Learning تحتوي على نصائح مفيدة ودراسات لحاالت. 

Long-arrow-left تقييم أفضل Better Evaluation  جمَع هذه املوارد عن التقييم النسويّ.	 

 	 ،Capturing Change in Women’s Realities  دليل الوكالة الدولية لتنمية املرأة حول رصد التغيري يف واقع املرأة Long-arrow-left
يحتوي على تحليل شامل للمنهجيات والنُهج املختلفة.

أدوات التغيير التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620318/dp-feminist-principles-meal-260717-en.pdf?sequence=4
https://www.betterevaluation.org/en/themes/feminist_evaluation
https://www.betterevaluation.org/en/themes/feminist_evaluation
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/capturing_change_in_womens_realities.pdf
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التغيير التحويلّي من أجل العدالة الجندرية

المرفق

مسرد المصطلحات
يمكن إيجاد مسرد مفيد للمصطلحات على هذا الّرابط:

h t t p s : / / j u s t a s s o c i a t e s . o r g / w p - c o n t e n t /
feminist-movement-builders- /08 /uploads/2020

dictionary-jass.pdf

األشخاص اّلذين تّمت مقابلتهم
فرح دعيبس، مديرة مشروع النسوية السياسية اإلقليمي، مؤسسة 

فريدريش إيبرت لبنان

 Asia Campaigner حملة  من   ،Gopika Bashi باشي  غوبيكا 
Enough Campaign في آسيا، أوكسفام

ميشال ريدي Michelle Reddy، مديرة صندوق نساء فيجي
سارة هيرولد Sarah Herold، منّسقة مشروع، مؤسسة فريدريش 

إيبرت في تشيلي

الممثلة   ،Tina Hennecken Andrade أندرادي  هينيكين  تينا 
كامبوس  وبريندا  موزمبيق،  في  إيبرت  فريدريش  لمؤسسة  المقيمة 
Brenda Campos، منسقة مشاريع Fender and Feminist، وإيفا 
نيلز Eva Nelles، خبيرة مبتدئة في مجال النوع االجتماعي، مؤسسة 

فريدريش إيبرت في موزمبيق 
وأيوشي  شريك،  مؤسس   ،Akshat Singhal سينغال  أكشات 
الجندرّي  للمختبر  التنفيذّية  الرئيسة   ،Ayushi Banerji بانيرجي 

 Blue Ribbon Movement حركة الشريط األزرق ،Gender Lab

ميسون وو Misun Woo، منّسقة إقليمّية، منتدى آسيا والمحيط 
)APWLD( الهادئ المعنّي بالمرأة والقانون والتنمية

جولي ثيكودان Julie Thekkudan، مستشارة في مجال المساواة 
بين الجنسين، الحمالت العالمية، منظمة أوكسفام الدولية

االتحاد  سياساتية،  مستشارة   ،Marieke Koning كونينغ  ماريكي 
الدولّي لنقابات العّمال

الجنسين،  بين  التكافؤ  في  خبيرة   ،Natalia Figge فيجي  ناتاليا 
مؤسسة فريدريش إيبرت

معلومات إضافّية ُأرِسلت عبر البريد اإللكتروني من ِقبل:
الدولية  الوكالة  البرامج،  مديري  كبيرة   ،Lisa Vettori فيتوري  ليزا 

لتنمية المرأة

المرفق

قراءات إضافّية
المهمة،  النسوية  االستراتيجيات  من  عدد  إلى  الدليل  هذا  تطّرق 
لقد جمعنا في هذا  التفصيل.  بمزيد من  االستكشاف  كّلها  تستحق 
ووسائط  الفيديو،  ومقاطع  واألدوات،  واألوراق،  المقاالت،  المرفق 

اإلعالم األخرى التي نأمل أن توّفر المزيد من المعلومات واإللهام.

دعم العمل النسائي الجماعّي
وشبكة 	   Zohra Moosa موسى  زهرة  من  المورد  هذا  يقدّم 

 Gender and Development والتنمية  االجتماعي  النوع 
Network، حول دعم التغيير حيث يحدث، المزيد من المعلومات 

 حول أهمية الحركات النسائية القوية والجهات الفاعلة. 
https://drive.google.com/file/d/1aoA7UMT2r 

NCMePFsZR_ge0wgHwTEIgnU/view
ومبادرة 	  باتليواال  سريالثا  من  الورقة  هذه  تساعد 

على   AWID في  النسوية  والمنظمات  الحركات  بناء 
 تحديد الحركات النسوية وتحديد مبادئها األساسية.  

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/
files/changing_their_world_2ed_full_eng.pdf

 	 ActionAid إيد"  "أكشن  منّظمة  من  الدليل  هذا  يحدّد 
المرأة  حقوق  مجال  في  الفاعلة  الجهات  إلدماج  طرقًا 

 بشكل أفضل في الحركات االجتماعية.  
h t t p s : / / w w w . a c t i o n a i d . o r g . u k /
/s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / p u b l i c a t i o n s 
guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.

pdf
إيبرت 	  فريدريش  لمؤسسة  البحث  هذا  يستكشف 

النقابية  الحركة  في  النساء  تواجهها  التي  القضايا 
 في البرازيل، وكيف يمكن دعمهن لتحقيق التغيير.  

https://www.fes-connect.org/reading-picks/cut-
brazil-a-trade-union-centre-at-the-forefront-of-the-

feminist-struggle/

الركيزة 1: التعاطف والتفّكر الذاتي
أجل 	  من  تنظيمّية  ثقافة  إلنشاء  األصوات  رفع  دليل  ُيَعّد 

 Raising Voices’ guide to االجتماعية  العدالة  نشاطّية 
 Creating an Organizational Culture for Social Justice

 Activism نقطة انطالق رائعة للتفّكر الشخصي.  
h t t p : / / r a i s i n g v o i c e s . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/09/LP1.OrgCulture.FINALredesign.

dec2015.pdf
 	 Feminist Organizational تستحق أداة التنمية التنظيمية النسوّية

Development Tool للمنتدى النسوي األفريقي هي أيضًا العمل 
 عليها، من خالل النظر في نهج منظمتك ودورك فيه.  

https://awdf.org/wp-content/uploads/The-Feminist- 
Organisational-Development-Tool-English.pdf

المرأة 	  صحة  أدوات  مجموعة  من  الخامسة  الوحدة  تتضمّن 
 Module five of Women’s للعمل في منظمة نسوّية الغربية 
 Health West’s Toolkit for Working in a Feminist
المفيدة  المرجعية  القوائم  بعض  أيضًا   Organization

 لبدء التفكير في المسؤولية الشخصية والتنظيمية. 
h t t p s : / / w h w e s t . o r g . a u / w p - c o n t e n t /

uploads/2013/05/Feminist-Audit-Toolkit_FULL.pdf
 	 ،Srilatha Batliwala باتليواال  سريالثا  وضعت 

ماهية  لفهم  األسس   ،CREA مع  عملها  خالل  من 
 القيادة النسوية ومساعدة اآلخرين على تحقيقها.  

h t t p s : / / w w w . u c . e d u / c o n t e n t /
 dam/uc/ucwc/docs/CREA.pdf 

h t t p s : / / t h e mi mu . i n f o / s i te s / t h e mi mu . i n f o /
fi l e s / d o c u m e n t s / G u i d e l i n e s _ A c h i e v i n g _
T r a n s f o r m a t i v e _ F e m i n i s t _ L e a d e r 

 ship_CREA.pdf

ورودو 	   Hope Chigudu شيغودو  هوب  دليل  يحظى  بالمثل، 
 Organization "لبناء "منظمة ذات روح Rudo Chigudu شيغودو

 with Soul باحترام واسع النطاق كنقطة دخول مهّمة. 
http://airforafrica.org/2015/09/01/building-

organisations-with-souls-a-new-guide/
 	 Guide ينظر دليل أوكسفام للقيادة التحويلية من أجل حقوق المرأة

to Transformative Leadership for Women’s Rights في 
 سبب أهمية هذه القيادة النسوية وكيفية الترويج لها.  

h t t p s : / / w w w . o x f a m . o r g / e n /
-r e s e a r c h / t r a n s f o r m a t i v e 

leadership-womens-rights-oxfam-guide
المرأة 	  لتنمية  الدولية  للوكالة  المقالة  هذه  تشرح 

 موضوع الرعاية الذاتية بمزيد من التفصيل. 
-https://www.awid.org/news-and-analysis/wellness 

self-care-and-security-why-important-feminism
براون 	  ماري  ألدريان  الناشئة  االستراتيجية  تقّدم 

حول  قّيمة  نظر  وجهات   Adrienne Maree Brown
الخطوط  على  مة  منظِّ منظور  من  الذاتية،  الرعاية 

 األمامية للكفاح من أجل العدالة االجتماعية والمناخّية. 
https://www.akpress.org/emergentstrategy.html

يمكن استخدام دليل CREA للرعاية الذاتية والدفاع عن النفس للناشطات 	 
 Self-Care and Self-Defence Manual for Feminist النسوّيات
Activists، إما لتنفيذ الرعاية الذاتية الخاصة بك، أو لبناء فهم حول 

 سبب أهمية ذلك ألولئك الذين ترغب/ين في التضامن معهم.   
https://creaworld.org/resource/self-care-and-self- 

defence-manual/
 	 21 لمّدة  الذاتية  الرعاية  تحدي  في  االشتراك  أيضا  يمكنك 

 يومًا من أجل التحّرك إلنهاء العنف هنا.  
https://movetoendviolence.org/lp/21day-evergreen- 

 challenge/
سياق 	  في  للشفاء،  وودلي  ديفا  استكشاف  يحتوي 

 Movement for Black Lives السود  حياة  حركة 
 على تفّكرات مهّمة عن حركات العدالة االجتماعية.  

https://www.uvic.ca/victoria-colloquium/assets/
docs/colloquium_presentation_deva_woodly.pdf

 	 Healing Solidarity للشفاء  التضامن  مجموعة  إلى  انضم/ي 
 Collective واستكشف/ي مواردها الخاصة بالمؤتمرات. 

https://healingsolidarity.org
بالّرضا 	  الشعور  سياسة  الممتعة:  النشاطّية  اقرأ/ي 

 Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good
  Adrienne Maree Brown بقلم أدريان ماري براون 

https://www.akpress.org/pleasure-activism.html
الدولية 	  الوكالة  دليل  من  نسخة  لتنزيل  تسّجل/ي  أو 

دون  من  النسوي  المستقبل  تخّيل  إلعادة  المرأة،  لتنمية 
 ،Reimagining Fearless Feminist Futures خوف 

 واستكشاف نهجك الخاص لهذه القضايا.  
https://www.awid.org/download-fearless-futures- 

toolkit

الركيزة 2: بناء التضامن
 	 Kimberlé Crenshaw تقدّم هذه الورقة بقلم كيمبرلي كرينشو

نظرّية تقاطع األوجه، كما تمّهد لتفّكراتها الالحقة. ويمكنك أيضًا 
 مشاهدة حديثها Ted Talk حول إلحاح تقاطع األوجه. 

h t t p s : / / c h i c a g o u n b o u n d . u c h i c a g o .
e d u / c g i / v i e w c o n t e n t . c g i ? r e f e r e r = &

 httpsredir=1&article=1052&context=uclf 
h t t p s : / / w w w . l a w . c o l u m b i a . e d u /
n e w s / a r c h i v e / k i m b e r l e - c r e n s h a w -

 intersectionality-more-two-decades-later 
https://www.ted.com/speakers/kimberle_crenshaw

https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/feminist-movement-builders-dictionary-jass.pdf
https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/feminist-movement-builders-dictionary-jass.pdf
https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/feminist-movement-builders-dictionary-jass.pdf
https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/feminist-movement-builders-dictionary-jass.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aoA7UMT2rNCMePFsZR_ge0wgHwTEIgnU/view
https://drive.google.com/file/d/1aoA7UMT2rNCMePFsZR_ge0wgHwTEIgnU/view
https://drive.google.com/file/d/1aoA7UMT2rNCMePFsZR_ge0wgHwTEIgnU/view
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_2ed_full_eng.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_2ed_full_eng.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/guidance_note_good_practice_approaches_2016_0.pdf
https://www.fes-connect.org/reading-picks/cut-brazil-a-trade-union-centre-at-the-forefront-of-the-feminist-struggle/
https://www.fes-connect.org/reading-picks/cut-brazil-a-trade-union-centre-at-the-forefront-of-the-feminist-struggle/
https://www.fes-connect.org/reading-picks/cut-brazil-a-trade-union-centre-at-the-forefront-of-the-feminist-struggle/
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2015/09/LP1.OrgCulture.FINALredesign.dec2015.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2015/09/LP1.OrgCulture.FINALredesign.dec2015.pdf
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2015/09/LP1.OrgCulture.FINALredesign.dec2015.pdf
https://awdf.org/wp-content/uploads/The-Feminist-Organisational-Development-Tool-English.pdf
https://awdf.org/wp-content/uploads/The-Feminist-Organisational-Development-Tool-English.pdf
https://awdf.org/wp-content/uploads/The-Feminist-Organisational-Development-Tool-English.pdf
https://whwest.org.au/wp-content/uploads/2013/05/Feminist-Audit-Toolkit_FULL.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Guidelines_Achieving_Transformative_Feminist_Leadership_CREA.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Guidelines_Achieving_Transformative_Feminist_Leadership_CREA.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Guidelines_Achieving_Transformative_Feminist_Leadership_CREA.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Guidelines_Achieving_Transformative_Feminist_Leadership_CREA.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Guidelines_Achieving_Transformative_Feminist_Leadership_CREA.pdf
http://airforafrica.org/2015/09/01/building-organisations-with-souls-a-new-guide/
http://airforafrica.org/2015/09/01/building-organisations-with-souls-a-new-guide/
https://www.oxfam.org/en/research/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide
https://www.oxfam.org/en/research/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide
https://www.oxfam.org/en/research/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide
https://www.oxfam.org/en/research/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide
https://www.awid.org/news-and-analysis/wellness-self-care-and-security-why-important-feminism
https://www.awid.org/news-and-analysis/wellness-self-care-and-security-why-important-feminism
https://www.awid.org/news-and-analysis/wellness-self-care-and-security-why-important-feminism
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النسوية 	  المناقشة  أدوات  مجموعة  تساعد  أن  يمكن 
مع  المحادثات  توجيه  في   ActionAid إيد"  ل"أكشن  التابعة 

 الزميالت والزمالء حول كيفّية اتباع نهج متقاطع األوجه  
h t t p s : / / a c t i o n a i d . o r g . a u / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/10/FeministDiscussionTOOLKIT-

FINAL2018-2.pdf
-قّصة 	  فريدا  صندوق  من  هذه  الحالة  دراسة  تبّين 

 مريم- أهمية النهج المتداخل بين األجيال. 
/https://youngfeministfund.org/mariams-story

 	 – الحاالت  دراسات  من  المجموعة  هذه  تبّين 
ماما  من   –Girls to the Front األمام  إلى  الفتيات 

 كاش Mama Cash وفريدا، قّوة نشاطّية الشابات.  
https://www.mamacash.org/en/girls-to-the-front-

case-studies
الشبابية 	  للمنظمات  هذه  النسوية  األدوات  مجموعة  تطوير  تم 

 خصيصًا، لدعم نشاطّية الشباب نحو المساواة بين الجنسين. 
http://iusy.org/wp-content/uploads/2020/01/Final-
Last-Version-LQ-Toolkit-A-struggle-for-equality-

illus-work-in-progress-1-4.pdf
الجماعي، 	  والعمل  النسوي  التضامن  عمق  في  الغوص  أجل  من 

 Gender والتنمية  االجتماعي  النوع  مجّلة  إصدار  على  اّطلع/ي 
 and Development Journal حول هذا الموضوع. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1355
2074.2013.819176

القوّية 	  النسوّية  اإليكولوجية  النظم  جوانب  أحد  يتمّثل 
المرأة  لتنمية  الدولية  الوكالة  وتملك  الموارد.  تشارك  في 
في  بما  النسوية،  الحركة  بناء  حول  الموارد  من  كبيرًا  قدرًا 

 ذلك هذا الدليل العملي حول نظام تمويل نسوي.  
https://www.awid.org/publications/toward-feminist-

funding-ecosystem-framework-and-practical-guide
تقّدم "دجاست أسوشييتس" عددًا من الموارد حول بناء التحالف، 	 

 What بما في ذلك هذا الدليل حول ما تبدو عليه السلطة الجماعّية
أربع  على  الضوء  يسّلط  اّلذي   ،Collective Power Looks Like
بنائها  في  المنظمة  ساعدت  والناشطات  الناشطين  من  شبكات 

 https://justassociates.org/  .وإرشادها وإدامتها 
h t t p s : / / j u s t a s s o c i a t e s . o r g / w p - c o n t e n t /
db8110_jass_collective_report_/10/uploads/2019

feb2019_eversion.pdf

الّركيزة 3: تحويل السلطة
لحقوق 	  المتحدة  األمم  مفوضية  من  المّلخص  هذا  يقّدم 

المتعلقة  األساسّية  وااللتزامات  للصكوك  موجزًا  اإلنسان 
 بحقوق المرأة، وهيئات الرصد التابعة لألمم المتحدة.  

https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/
WomenRightsAreHR.pdf

سافيتري 	  للبروفيسور  أهميتها  حول  مناقشة  الورقة  هذه  تقّدم 
 .Savitri Goonesekere غونيسيكيري 

https://www.un.org/womenwatch/daw/news/savitri.
htm

 	 Oxfam Guide to النسوي  التأثير  حول  أوكسفام  دليل  يحتوي 
والتعّلم  والتقييم  الرصد  عن  قسم  على   Feminist Influencing

 النسوي، ينظر في كيفية استخدامه لزيادة المشاركة. 
https://policy-practice.oxfam.org/resources/oxfams-

guide-to-feminist-influencing-620723/
والمحيط 	  آسيا  منتدى  من  الموقع  هذا  يطرح 

مبادئ  والتنمية  والقانون  بالمرأة  المعنّي  الهادئ 
 البحوث حول العمل التشاركّي النسوّي. 

https://apwld.org/feminist-participatory-action-
/research-fpar

 	 Andrea كورنوال  ألندريا  هذه  المناقشة  ورقة  تغوص 
في   )IDS( التنمية  دراسات  معهد  من   Cornwall

 عمق ما تعنيه المشاركة فعلّيًا وما يمكن أن تبدو عليه. 
h t t p s : / / w w w . p a r t i c i p a t o r y m e t h o d s .
o r g / s i t e s / p a r t i c i p a 

torymethods.org/files/Dp378.pdf
تجمع دراسة الحالة هذه دروساً مستَمّدة من األساليب التشاركية 	 

في  نسوّية  منظمة   ،Collectiu Punt 6 استخدمتها  التي 
 برشلونة، لزيادة مشاركة المرأة في التخطيط الحضري.  

https://policy-practice.oxfam.org/resources/
planning-from-below-using-feminist-participatory-

/methods-to-increase-womens-par-347217
المشاركات 	  أسوشييتس"  ل"دجاست  هذا  التيسير  دليل  يعّرف 

 والمشاركين إلى النظام الذكورّي الهيكلي.  
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/

=Case-Studies-on-Patriarchy.pdf?file=1&force
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حول المؤلفتين
روان هارفي Rowan Harvey مستشارة وناشطة متخّصصة في النوع االجتماعي 
المحلية  والحركات  الحكومّية  غير  المنظمات  من  مجموعة  مع  عملت  والتنمية. 

والوطنية والدولية في الحمالت وبناء الحركات والتطوير التنظيمي.

أت  "جيندر  نسوّية، ومستشارة، وشريكة في  ناشطة   Chloe Safier كلوي سافير
وورك" Gender at Work. وهي تعمل مع منظمات غير حكومية، ووكاالت األمم 
المتحدة، ومنظمات نسوية، وصناديق وأعمال خيرّية نسائّية في جميع أنحاء العالم، 

نحو العدالة الجندرية وحقوق المرأة.

ر عنها في هذا المنشور ليست بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيبرت. إّن اآلراء المعبَّ

َيت  إّن مؤسسة فريدريش إيبرت )FES( هي أقدم مؤسسة سياسّية في ألمانيا. ُسمِّ
نًا بفريدريش إيبرت، أّول رئيس منتخب ديمقراطّيًا في ألمانيا.  المؤسسة تَيُمّ

إيبرت  فريدريش  مؤسسة  عمل   )GEHA( آسيا  في  الجندرّية  العدالة  مركز  ينّسق 
المركز  هذا  في  ونعمل  الهادئ.  والمحيط  آسيا  منطقة  في  الجندرّية  العدالة  على 
والشركاء،  النسويين  والناشطات  والناشطين  والزميالت،  الزمالء  مع  جنب  إلى  جنبًا 
م المتبادل، ووضع استراتيجيات تحويلّية لمستقبل  إلنشاء مساحات للمشاركة، والتعلُّ

أكثر عدالًة على الصعيد الجندرّي.
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