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جماعة  من   (COFEM) االجتماعي  للتغيير  النسوي  التحالف  يتألّف 
والمهنيين  والناشطات  والناشطين  الفكر  ورائدات  رّواد  من  مناصرة 
يعملون/يعملن  الذين/اللواتي  واألكاديميات  واألكاديميين  والمهنيات 
على المستوى العالمي من أجل إنهاء العنف ضد النّساء والفتيات. لقد 
ضّد  العنف  مجال  في  العاملين  لمساعدة   2017 عام  التحالف  تأّسس 
النّساء والفتيات على التعامل مع التحديات الناتجة عن ذلك ومعالجتها 
للتغيير  النسوي  للتحالف  األساسية  األهداف  وتتلّخص  جماعّي.  بشكل 

االجتماعي كما يلي:

1-   توفير منبر للتّواصل وإجراء المناقشات وحّل المشاكل وتقديم 
الّدعم المتبادل والعمل النَِشط للنّهوض باالستراتيجيات النسوية 
المتمحورة حول المرأة بغية إنهاء العنف ضّد النّساء والفتيات 

وتعزيز حقوقهّن.

بشكل  وتطبيقها،  الالزمة  واإلجراءات  االستراتيجيات  2-   وضع 
المراعية  الجهود  تواجهها  التي  التّحديّات  لتخّطي  جماعي، 
ولضمان  والفتيات  النّساء  ضد  للعنف  التّصّدي  في  للنسوية 

بقائهن في صميم المساعي الّرامية إلى إنهاء العنف ضّدهن.

على ماذا يقوم الكتيّب النّسوي؟

والباحثات  والباحثين  والمهنيات  المهنيّين  لدعم  مرجعاً  الكتيّب  يعّد 
وغيرهم/ غيرهن ممن يعملون/ يعملن في الّسياقين اإلنسانّي والتّنموّي 
لصياغة وتطبيق مناهج نسويّة في مواجهة العنف ضّد النّساء والفتيات 
وهو ما يُشار إليه بالعنف القائم على النّوع االجتماعي. ويستند الُكتيّب 

بمواجهة  تتعلّق  أساسيّة  مواضيع  تتناول  إرشادية  نشرات  عشر  إلى 
العنف القائم على النّوع االجتماعي في الّسياقين اإلنسانّي والتنموّي. كما 
يهدف إلى تمكين المهنيّين والمهنيات والباحثين والباحثات والنّاشطين 
ومنّظماتهم/منظماتهن  زمالئهّم/زمالئهن  مساعدة  من  والناشطات 
والّسياسات  المناصرة  جهود  تحسين  على  األخرى  المعنيّة  والجهات 

والبرمجة من خالل صقل أساس نظرّي للوعي والعمل المشترك.

ما هي أهميّة المنظور النّسوّي؟

الّسلطة  أنظمة  أساسات  فهم  في  جوهرياً  النّسوّي  المنظور  يعّد 
العنف  يولّد  الذي  الجنسين  بين  المساواة  عدم  سيّما  ال  وتقويضها، 

القائم على النّوع االجتماعي ويعّززه ويديمه. 

َمن يُخاطب الكتيّب النّسوي؟

والباحثين  والمهنيات  المهنيّين  األّول  المقام  في  الكتيّب  هذا  يستهدف 
والباحثات والنّاشطين والناشطات العاملين/العامالت في مجال الوقاية 
من العنف القائم على النّوع االجتماعي وكيفيّة االستجابة له في الّسياقين 
اإلنسانّي والتّنموّي. ونأمل أن يساعد مستخدميه في العمل بفعاليّة أكبر 
مع واضعي الّسياسات والجهات المانحة واألطراف المعنيّة األخرى في 

ما يتعلّق بهذه القضايا في ّسياقات مختلفة حول العالم.

كيفيّة استخدام هذا الكتيّب

النّسوّي  بالمنظور  لإلحاطة  عاّمة  نظرة  أجزائه  بكل  الكتيّب  يقّدم 
كما  االجتماعي.  النّوع  على  القائم  العنف  مجال  في  تطبيقه  وكيفيّة 
يمكن مشاركة كّل نشرة من النشرات اإلرشادية على حدة واستعمالها 
النّوع  على  القائم  بالعنف  تُعنى  معيّنة  مسائل  في  العمل  لتوجيه 



يوّد التحالف النسوي للتغيير االجتماعي التعبير عن شكره وتّقديره لمركز المساواة على دوره في صياغة
 الكتيّب النّسوي ولكّل عضو من أعضاء التحالف الذي ساهم في هذا العمل.
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تطبيق  في  كأداة  المهنيّون  يستخدمه  أن  الممكن  ومن  االجتماعي. 
والمنّظمات  األساسيّة  المعنيّة  الجهات  مع  الّدعوة  وأنشطة  البرامج 
كما  سواء.  حّد  على  المانحة  والجهات  الّسياسات  وواضعي  الشريكة 
تقّدم هذه النشرات اإلرشادية توجيهات قيّمة للباحثين والباحثات فيما لو 
اعتمدوا/اعتمدن األساليب واألسئلة المبنيّة على النّسويّة. وتبدأ السلسلة 
القائم على  العنف  المبني على  العمل  النّسويّة في  المنظورات  بعرض 
مختلفة من  التّحليل على جوانب  هذا  بتطبيق  وتقوم  االجتماعي  النّوع 

هذا العمل. في ما يلي عناوين النشرات اإلرشادية: 

النشرة اإلرشادية 1: ما هي أهميّة انتهاج المنظور النّسوي في األعمال 
التي تتعلّق بالوقاية من العنف ضّد النّساء والفتيات االستجابة له؟

النّوع  على  القائم  العنف  برامج  ترّكز  لماذا   :2 اإلرشادية  النشرة 
االجتماعي على النّساء والفتيات؟

النشرة اإلرشادية 3: الربط بين العنف القائم على النّوع االجتماعي 
 والتّحّرش الجنسّي والتّحيّز الجنسانّي اليومّي 

النشرة اإلرشادية 4: المحافظة على المسؤوليّة تجاه النّساء والفتيات

النشرة اٌرشادية 5: المقاربات النّسويّة لبناء المعرفة واألدلّة حول العنف 
القائم على النّوع االجتماعي

النشرة اإلرشادية 6: الّرجال كحلفاء وناشطين

النشرة اإلرشادية 7: العنف ضد الّرجال والفتيان

النشرة اإلرشادية 8: رفع مستوى التأثير إلى أقصى حد: فهم مخاطر 
وفوائد الجهود المنّسقة لمواجهة أشكال العنف المختلفة 

النشرة اإلرشادية 9: ما هي ردود الفعل العكسية وكيف يمكننا التّعامل 
معها بطريقة آمنة؟

النشرة اإلرشادية 10: بناء الحركة النّسّويّة : نظرة بعيدة المدى

دعوة للعمل 

رغم التطّورات اإليجابية التي طرأت أواخر القرن الماضي وبداية القرن 
النّوع االجتماعي، إال  القائم على  الحالي على برامج وسياسات العنف 
حيث  من  بالمرأة،  الخاّصة  اإلنسان  حقوق  في  تآكالً  اليوم  نشهد  أنّنا 
العيش بمنأى عن العنف والممارسة لكامل حقوقها والمساواة في مختلف 
التي  واإلنجازات  األعمال  على  االّطالع  المهم  لمن  وإنه  المجاالت. 
حقّقتها وتحقّقها اليوم الحركات المناصرة لحقوق المرأة والتي تساعدنا 
قضايا  في  العامل  النّسوّي  المجتمع  على  قدماً.  المضّي  مواصلة  على 
العنف القائم على النّوع االجتماعي مواصلة التحلّي بالصراحة والجرأة 
كامل  لحفظ  الالزم  التحّول  عجلة  وتسريع  الزخم  السترداد  والتماسك 
حقوق النّساء والفتيات باإلضافة إلى حق المساواة. وبناء على ما تقّدم، 
يهدف هذا الكتيّب إلى توفير الّدعم لمساعدة النّاشطين في هذا المسعى .
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