
  

 (COFEM) ا  االجتماعي

 لكتّیب الّنسوي ومجموعة أدوات وسائط التوصل االجتماعي التي ُیمِكن استخدامها لمشاركة الكتّیب  التحاُلف الّنسوي للتغییر 

 مقّدمة

واألكادیمّیات واألكادیمّیین والناشطات الناشطین من شبكة من ) COFEM) االجتماعي للتغییر الّنسوي التحاُلف               یتألف
الهادفة الجهود في الّنسوي المنظور اعتماد على التأكید إلعادة العالمي المستوى على یعملون/َیعَملن الذین والمهنّیات                 والمهنّیین
) الّنسوي الكتّیب بإطالق التحالف قام ،2018 عام في و .(GBV) االجتماعي النوع على القائم العنف على القضاء                   إلى
تسترشد ُمقاربات انتهاج أهمیة تناقش قصیرة إرشادیة نشرات عشر من سلسلة عن عبارة وهو (Feminist Pocketbook                
االجتماعي). النوع على القائم بالعنف إلیه ُیشار (والذي VAWG والفتیات النساء ضّد للعنف التصّدي في الّنسوي                  بالمنظور
ُیمِكن أو االجتماعي، النوع على القائم العنف مكافحة مجال في تبذل التي الجهود حول النقاش لتیسیر الكتّیب استخدام                    وُیمِكن

  استخدام كل نشرة من النشرات اإلرشادیة على ِحدة لتعزیز التعّلم بشأن قضایا ُمحّددة.

 ما هو الكتّیب الّنسوي؟

ومعهد COFEM أعضاء بین للتعاون ثمرًة االجتماعي للتغییر الّنسوي للتحالف الّنسوي‘ ’الكتّیب األخیر إصدارنا                جاء
مّمن وغیرهم والباحثات والباحثین والمهنّیات المهنّیین دعم إلى المرجع هذا ویهدف .The Equality Institute                المساواة
والفتیات. النساء ضد للعنف التصّدي في بالّنسویة تسترشد مقاربات وتنفیذ بلورة في والتنمویة اإلنسانیة السیاقات في                  یعملون
زمالئهم، مساعدة من والناشطات والناشطین والباحثات والباحثین والمزاوالت المزاولین تمكین إلى الكتّیب یهدف               كما
أساس إرساء خالل من والبرامج السیاسات ووضع المناصرة جهود تحسین في المصلحة أصحاب من وغیرهم                 ومنظماتهم

 نظري مشترك یشّكل قاعدة للوعي والعمل المشترك.

 مواضیع النشرات اإلرشادیة

والفتیات1. النساء ضد العنف من بالوقایة تتعّلق التي األعمال في الّنسوي المنظور انتهاج أهمیة هي                 ما
 واالستجابة له؟

 لماذا ترّكز برامج العنف القائم على النوع االجتماعي على النساء والفتیات؟2.

 الّربط بین العنف القائم على النوع االجتماعي والتحّرش الجنسي والتحّیز الجنساني الیومي3.

 المحافظة على المسؤولیة تجاه النساء والفتیات4.

 الُمقاربات الّنسویة لبناء المعرفة واألدّلة حول الُعنف القائم على النوع االجتماعي5.

 الرجال كحلفاء وناشطین6.

 الُعنف ضد الرجال والفتیان7.

 رفع مستوى التأثیر إلى أقصى حّد: فهم مخاطر وفوائد الجهود الُمنّسقة لمواجهة أشكال العنف المختلفة8.



 ما هي ردود الفعل العكسیة وكیف ُیمِكننا التعاُمل معها بطریقة آمنة؟9.

 10. بناء الحركة الّنسویة: نظرة بعیدة المدى

 لمزید من المعلومات حول الكتّیب الّنسوي ُیمِكنك الضغط  هنا

 ما هي  مجموعة أدوات وسائط التوصل االجتماعي  Social Media Toolkit ؟

في یعملون مّمن وغیرهم COFEM حلفاء دعم إلى استخدامها ُیمِكن التي االجتماعي التواصل وسائط أدوات مجموعة                  تهدف
الواردة الجرافیكیة والرسوم التغریدات مشاركة خالل من الّنسوي الكتّیب نشر في االجتماعي النوع على القائم العنف                  مجال

 أدناه للوصول به إلى أوسع جمهور ُممِكن.

 كیفیة استخدام هذه األدوات

من كذلك الشخصیة، حساباتكم على أدناه الجرافیكیة والرسوم التغریدات نشر خالل من الرسالة إیصال في الُمساعدة                  ُیمِكنك
ضّد العنف إلنهاء الّنسویة على المبنّیة الُنُهج بتعزیز ُملتِزمة ومنظّمات أشخاص مع اإللكتروني البرید عبر مشاركتها                  خالل
الحملة مواصلة على COFEM دعم في علیكم نعّول نحن المعلومات. هذه من یستفیدون قد مّمن وغیرهم والفتیات                   النساء

 اإلعالمیة الُمكّثفة وبحیث یقرأ أكبر عدد ُممِكن من الناس النشرات اإلرشادیة وُیشاركها!

  

 إلیجاد التغریدات والرسوم الجرافیكیة التي یُمكنك مشاركتها إضغط هنا

والفتیات النساء ضد العنف من بالوقایة تتعّلق التي األعمال في الّنسوي المنظور انتهاج أهمیة ما :1 اإلرشادیة                   النشرة
 واالستجابة له؟

تحتل1. أن الطبیعي غیر من أنه إال "طبیعي"، أو "عادي" كشأٍن الجندریة الالمساواة إلى ُینَظر ما                  غالبًا
 المرأة مكانة دونّیة مقارنة بالرجل في المجتمع. لمعرفة المزید ُیمكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB1AR #COFEMFeministPocketbook[1] 

  

االجتماعي2. النوع على القائم والفتیات#العنف النساء ضد #العنف لمواجهة نسویة مقاربة إلى حاجة               هنالك
والفتیات النساء حقوق كامل لحفظ الالزم التحّول وتیرة وتسریع الضائع الزخم واسترداد للتحدیات التصّدي أجل                 من

 باإلضافة إلى الحق في المساواة. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB1AR  #COFEMFeministPocketbook 
  

أشكال3. ُتدركان المناصرة وجهود الّنسویة الناشطیة أن من التأّكد یعني عملیًا التقاطعیة الّنسویة تطبیق                إن
 القمع وعدم المساواة التي تتعّرض لها النساء على اختالفهّن. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB1AR  #COFEMFeministPocketbook 
  

 النشرة اإلرشادیة 2: لماذا ترّكز برامج العنف القائم على النوع االجتماعي على الّنساء والفتیات؟

https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://www.dropbox.com/sh/5xxv92691aduohz/AADCDRuF0Q5EYIcrZAZD8JZda?dl=0
http://bit.ly/FPB1AR
http://bit.ly/FPB1AR
http://bit.ly/FPB1AR


والفتیات1. النساء تتعّرض والفتیات؟ الّنساء على االجتماعي النوع على القائم العنف برامج ترّكز               لماذا
العالمي. المستوى على والفتیان للرجال التابع موقعهّن بسبب العنف من متعددة ألشكاٍل التعّرض لخطر                تحدیدًا

 لمعرفة المزید ُیمكِنك

http://bit.ly/FPB2AR #COFEMFeministPocketbook  :الضغط هنا  

یعني2. االجتماعي للنوع على القائم العنف إلنهاء الهادفة البرامج في الّنسویة للمبادئ وفقًا العمل                إن
# للّناجین. والّدعم الرعایة تقدیم من والتأّكد المرأة، وقمع الرجل بامتیازات المتعّلقة الجوهریة للقضایا               التصّدي

COFEMFeministPocketbook 

مشكلة3. وهي والفتیات، النساء ضد الموّجه العنف مشكلة إلى االجتماعي النوع على القائم العنف                ُیشیر
الهادفة البرامج تنفیذ عند تذّكرها الواجب األشیاء هي ما الجنسین. بین المساواة عدم إلى سببها یعود                  اجتماعیة

 للقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي التي تسترشد بالّنسویة؟ لمعرفة المزید ُیمكِنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB2AR #COFEMFeministPocketbook 
ویتطّلب4. بطبیعته سیاسّي عمل هو االجتماعي النوع على القائم #العنف إنهاء على والعمل ِمن الوقایة                 إن

http://bit.ly/FPB2AR هنا: الضغط ُیمِكنك المزید لمعرفة المتجّذرة. األبوّیة الُبنى تغییرفي            إجراء
#COFEMFeministPocketbook 

  

 النشرة اإلرشادیة 3: الّربط بین العنف القائم على النوع االجتماعي والتحّرش الجنسي والتحّیز الجنساني الیومي

االجتماعي؟1. النوع على القائم والعنف الجنسي والتحّرش الیومي الجنساني التحّیز بین عالقة هنالك               هل
 یتشارك جمیع هؤالء السبب الجذري ذاته: أال وهو عدم المساواة في النوع االجتماعي.

#COFEMFeministPocketbook 

الجنساني2. التحّیز حول النساء بعض قصص وصف ذلك في بما ،[MeToo[2# حركة تجاه السلبّیة                الّردود
تزال ال االجتماعي النوع على القائمة هذه العنف أشكال أن كیف لنا ُتظِهر "قاسیة"، لیست بأنها الجنسي                   والتحّرش

 ٌتعتَبر مختلفة عن االعتداء الجسدي أو الجنسي. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB3AR  #COFEMFeministPocketbook 

.3" أشمل نماذج في الجنسي والتحّرش الجنساني التحّیز بشأن وتتساهل تبّرر التي والسلوكیات المواقف                ُتسِهم
# الثقافة. هذه على القضاء أجل من بفعالیة الّنسویة الحركات وُتطالب االغتصاب".             لثقافة

COFEMFeministPocketbook 

 اعتماد نهج نسوي في المساءلة یعني اإلقرار بوجود النظم والهیاكل األبویة التي ُتسِهم في  جمیع  أشكال4.
 العنف القائم على النوع االجتماعي – ولیس فقط االعتداء الجسدي والجنسي – والعمل على مواجهتها مواجهة

 فاعلة. لمعرفة المزید ُیمكِنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB3AR  #COFEMFeministPocketbook 
  

 النشرة اإلرشادیة 4: المحافظة على المسؤولیة تجاه النساء والفتیات

http://bit.ly/FPB2AR
http://bit.ly/FPB2AR
http://bit.ly/FPB2AR
http://bit.ly/FPB2AR
http://bit.ly/FPB2AR
http://bit.ly/FPB3AR
http://bit.ly/FPB3AR


سّلم1. على واحتیاجاتهن حقوقهن وضع ضمان والفتیات النساء تجاه المسؤولیة على المحافظة              تعني
- بهّن الضرر عملنا ُیلِحق بأال والتأّكد االجتماعي، النوع على القائم للعنف للتصّدي الهادف العمل                 أولویات

 بشكل مباشر أو غیر مباشر. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB4ARA  #COFEMFeministPocketbook 
على2. للذكور امتیازًا تعطي التي األبویة والهیاكل النظم مواجهة تعني والفتیات النساء تجاه               الُمساءلة

 جمیع المستویات مواجهة فاعلة، وذلك على مستوى الفرد والمجتمع المحلي والمجتمع األوسع واألنظمة.

#COFEMFeministPocketbook 
األولویة3. وتمنح تعّزز االجتماعي النوع على القائم للعنف للتصّدي الهادفة الجهود إطار في               المساءلة

# مباشر. بشكل حیاتهّن على تؤّثر التي بالقضایا التحّكم في وقدرتهّن النساء وأصوات النسائیة               للقیادة
COFEMFeministPocketbook 

سیاسات4. وتطبیق تطویر المساءلة ضمان أجل من یعملون الذین والمهنّیین/المهنّیات للمانحین             ُیمِكن
المزید لمعرفة التنظیمي. المستوى على والمساءلة الجنسین بین المساواة تعّزز أخالقیة وممارسات              مؤسسیة

 ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB4ARA  #COFEMFeministPocketbook 

  
 النشرة اإلرشادیة 5: الُمقاربات الّنسویة لبناء المعرفة واألدّلة حول الُعنف القائم على النوع االجتماعي

لمعرفة1. االجتماعي. النوع على القائم العنف حول المتمحورة البحوث جمیع في الّنسوي النهج اعتماد                 یجب
COFEMFeministPocketbook  http://bit.ly/FPB5AR# :المزید ُیمِكنك الضغط هنا 

المستوى2. على الالزمة التغییرات إحداث على ویرّكز العملي، الجانب على الّنسوي البحث نهج               یعتمد
.COFEMFeministPocketbook# .الفردي واالجتماعي/النظمي والمؤسساتي لتحقیق المساواة بین الجنسین 

عملیة3. خالل من القائمة الالمساواة ألوجه التصّدي من والفتیات النساء تمكین إلى الّنسوي البحث                یسعى
COFEMFeministPocketbook وتطبیقها. وتحلیلها البحوث نتائج استخالص خالل من كذلك عینها،           البحث

# 

المرأة،4. قمع على تعمل التي الُمتكافئة غیر األبویة والُبنى األنظمة لتغییر كأداة البحث الّنسویة النهج                 تستخدم
 وذلك كوسیلة لوضع حدٍّ لما تتعرض له النساء من #العنف قائم على النوع االجتماعي.

COFEMFeministPocketbook   http://bit.ly/FPB5AR# 

 النشرة اإلرشادیة 6: الرجال كحلفاء وناشطین

بمن1. والناشطین والشركاء الحلفاء بین مشتركة جهودًا االجتماعي النوع على القائم #العنف على القضاء                یتطّلب
المزید لمعرفة تنفع. مما أكثر تضّر قد والفتیان الرجال إشراك إلى تسعى التي البرامج بعض أن إال والفتیان، الرجال                     فیهم

http://bit.ly/FPB6AR #COFEMFeministPocketbook   :ُیمِكنك الضغط هنا 

النساء2. ضد والعنف االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في العاملین ُمساءلة عدم على ینطوي                 قد
للرجال إضافیة امتیازات منح النساء، على یرّكز الذي التحویلي والعمل األساسیة الّنسویة المبادئ بشأن                والفتیات
النوع على القائم #العنف تعّزز التي القوى أنظمة یزعزع أن من بدًال األبوي، النظام من أصًال ینتفعون                   والذین

COFEMFeministPocketbook# .االجتماعي 

http://bit.ly/FPB4ARA
http://bit.ly/FPB4ARA
http://bit.ly/FPB5AR
http://bit.ly/FPB5AR
http://bit.ly/FPB6AR
http://bit.ly/FPB6AR


تجارب3. ُتقصي ال الرجال إلشراك الجهود بعض بأن التطبیق، ُیظهر كما واضح، بشكٍل الممارسات                ُتظِهر
إلى والرامیة المتواصلة النساء مساعي عن منفصلة بأنها بل فحسب، المحوري المركز عن وأصواتهن والفتیات                 النساء

  إنهاء #العنف القائم على النوع االجتماعي. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB6AR #COFEMFeministPocketbook 
#العنف4. إلنهاء والفتیان الرجال ُتشِرك التي األعمال جمیع في األهمیة بالغ أمٌر والفتیات النساء أمام                 المساءلة

 القائم على النوع االجتماعي. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

  http://bit.ly/FPB6AR #COFEMFeministPocketbook 

 النشرة اإلرشادیة 7: العنف ضّد الرجال والفتیان

وأشكال1. االجتماعي النوع على القائم #العنف والفتیات النساء ضد #العنف بین المفاهیم في اختالفات                هنالك
http://bit.ly/FPB7AR هنا: الضغط ُیمِكنك المزید لمعرفة والفتیان. الرجال لها یتعّرض قد التي المختلفة               العنف

#COFEMFeministPocketbook 

هذا2. بأن بالضرورة یعني ال الرجال من مجموعة أو رجًال تستهدف قد العنف أنواع بعض أن حقیقة                   إن
COFEMFeministPocketbook# ."الُعنف ُیمِكن تعریفه على أنه "عنف قائم على النوع االجتماعي 

إساءة3. على أساسّي بشكٍل أو فقط المبني العنف وصف االجتماعي النوع على القائم #العنف بـِ القصد                  لیس
العنف مشكلة وصف به ُیقَصد بل االجتماعي، النوع على القائمة واألعراف األدوار على بناًء أو السلطة                  استخدام
http://bit.ly/FPB7AR هنا: الضغط ُیمِكنك المزید لمعرفة الجنسین. بین التمییز على بناًء والفتیات النساء               ضد

#COFEMFeministPocketbook  

المؤسسات4. َمیل االجتماعي النوع على القائم #العنف برامج في الرجال قضایا لدمج الضغوط               تعكس
القائم والفتیات#العنف النساء ضد #العنف لمناهضة العمل حساب على الرجال أولویات نحو اإلنجراف إلى                األبویة

 على النوع االجتماعي.

  

http://bit.ly/FPB7AR   #COFEMFeministPocketbook  :لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا 

 النشرة اإلرشادیة 8: رفع مستوى التأثیر إلى أقصى حّد : فهم مخاطر وفوائد الجهود الُمنّسقة لمواجهة أشكال العنف
 المختلفة

النوع1. على القائم للعنف أساسًا باعتبارها الجنسین بین المساواة عدم لمواجهة المخّصصة              البرامج
النوع على القائم #العنف من هذا لمواجهة الموارد واستقطاب االنتباه للفت ضروریة تزال وال كانت                 االجتماعي
http://bit.ly/FPB8ARA هنا: الضغط ُیمِكنك المزید لمعرفة        االجتماعي.

#COFEMFeministPocketbook 

على2. القائم العنف لمواجهة المخّصصة البرامج ضمن والفتیات النساء حول تتمحور التي البرامج تزال                ال
لحقوق الُمعاكسة الفعل ردود فیه تتزاید الذي الحالي العالمي المناخ ظّل في خاّصة األهمیة، بالغة االجتماعي                  النوع
على القائم للعنف تتصّدى التي البرامج وتنفیذ تطویر على القائمون یعمل بأن بالضرورة یعني ال هذا لكن                   المرأة،

#COFEMFeministPocketbook . النوع االجتماعي دائمًا بشكٍل منعزل 
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 ُیسِهم تنسیق العمل المعنّي بمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي مع برامج تستهدف أشكاًال أخرى3.
 من العنف ضد مجموعات أخرى في خلق فرٍص للتآزر من شأنها تعزیز برامج شمولیة قادرة على تحقیق التحّول

 المرجّو - عندما یتم ذلك التنسیق بعنایة وضمن اإلطار الّنسوي. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB8ARA #COFEMFeministPocketbook 
إلى4. الحاجة االجتماعي، النوع على القائم العنف من للوقایة الرامیة جهودنا إطار في جیدا، نتذّكر أن                  علینا

بناء في والمساهمة التأثیر مستوى لرفع وذلك العنف من الوقایة میادین مختلف بین والتعاون التواُصل من                  مزیٍد
 مجتمعات خالیة من العنف، مما سیعود بالّنفع على الجمیع. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB8ARA #COFEMFeministPocketbook 
  

 النشرة اإلرشادیة 9: ما هي ردود الفعل العكسیة وكیف ُیمِكننا التعاُمل معها بطریقة آمنة؟

األبویة1. الُبنى االجتماعي النوع على القائم العنف وإنهاء الجنسین بین المساواة لتحقیق الحركة               تناِهض
السلطة في َمن یسعى حین المقاومة من أخرى أشكال إلى إضافًة ُمعاكسة، فعل ردود ذلك عن ینُتج وقد --                     القائمة
# الذكور. بها یتمّتع التي االمتیازات وعلى االجتماعي النوع على القائمة العالقات على الحفاظ               إلى

COFEMFeministPocketbook 

أخرى2. ونشاطات والبرامج الناشطیة إلعاقة ضمنّیة أو علنّیة محاوالت الُمعاكسة الفعل ردود تشمل               قد
 تسعى إلى تغییر  الوضع الّراهن للُبنى األبوّیة. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB9AR  #COFEMFeministPocketbook 
النوع3. على القائم العنف إنهاء مجال في للعاملین والجسدیة النفسیة الصحة على الُمعاكسة الفعل ردود                 تؤّثر

مثل لها، واالستجابة الُمعاكسة الفعل ردود استباق على الّنسویات تساعد التي االستراتیجیات وتشمل               االجتماعي.
الفعل ردود وعواقب حدوث احتمالیة من التقلیل في التعلیمیة، أو التنظیمیة واالستراتیجیات التأطیر               استراتیجیات

COFEMFeministPocketbook# .هذه 

ووضعنا4. حدوثها توّقعنا ما إذا أنفسنا وعلى برامجنا على الُمعاكسة الفعل ردود مخاطر من الحّد                 ُیمِكننا
العكسیة، الفعل ردود مع والتعاُمل ِمن للتقلیل العملیة الخطوات عن المزید لمعرفة معها. للتعاُمل                استراتیجیات

 إضغط هنا:

http://bit.ly/FPB9AR  #COFEMFeministPocketbook 

 النشرة اإلرشادیة 10: بناء الحركة الّنسویة: نظرة بعیدة المدى

 دعت الحركات الّنسویة إلى العمل الجماعي لتحویل المواقف والسلوكیات حول العنف القائم على النوع1.
 االجتماعي، ومناهضة عدم المساواة بین الجنسین على مستوى المؤسسات، والدعوة إلى إنشاء بیئة داعمة لتحقیق

 حقوق النساء.

#COFEMFeministPocketbook 
األمام.2. إلى المرأة حقوق لدفع والدولي والوطني المحلي المستوى على الدعم إلى الّنسویة الحركات                تحتاج

COFEMFeministPocketbook http://bit.ly/FPB10AR#لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا 

تحویل3. یتطلب بطبیعته سیاسٌي عمٌل هو علیه والقضاء االجتماعي النوع على القائم العنف من الوقایة                 إن
COFEMFeministPocketbook# .األنظمة األبویة المتجّذرة 
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والتخفیف4. الجنسین بین أكبر مساواة تحقیق معًا ُیمكِنها مترابطة عناصر من القویة الّنسویة الحركات                تتألف
 من #العنف القائم على النوع االجتماعي. لمعرفة المزید ُیمِكنك الضغط هنا:

http://bit.ly/FPB10AR  #COFEMFeministPocketbook 

 إلیجاد التغریدات والرسوم الجرافیكیة التي یُمكنك مشاركتها إضغط هنا

  

 
 

 [1] # الكتّیب الّنسوي الصادرعن التحاُلف الّنسوي للتغییر االجتماعي

 [2] حركة #أنا _أیضًا
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