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"كثرًيا ما ُيقال إنه ليس ثمة ما ُيثبت فاعلية التدخالت النسوية على مستوى القاعدة يف األزمات. وليس هذا االدعاء زائًفا فحسب، 
بل يهّدد أيًضا بتحويل املوارد بعيًدا عن التدحالت التي متّس بها احلاجة إليها، وقد حان الوقت لكسر هذه األسطورة. وال تكمن 

املشكلة يف عدم وجود األدلة، بل يف أن تنظيم املرأة على مستوى القاعدة الشعبية ال يحظى بالتقدير الكايف، ولذلك مل ُيجمع 
ما يكفي من أدلة يف هذا االجتاه. وعندما يوثق صانعو السياسات والباحثون مثل هذه اآلثار خالل األزمات اإلنسانية، تؤكد البيانات أن 

عمل النساء على مستوى القاعدة الشعبية يف احلرب والكوارث غالًبا ما يكون منقًذا للحياة".
ي. سوسكيند. ضحد اخلرافات دفاًعا عن النساء املستجيبات لألزمات على مستوى القاعدة.

مقتبس من دليل منظمة أوكسفام للتدريب: القيادة املراعية للنوع االجتماعي يف العمل االنساين1

 
يضّم جملسنا إثنني وعشرين شخًصا. فيما يبلغ عددنا نحن النساء 

ثمانية فقط... ُيصدر الرجال الكثري من الصخب ولكنهم غري فاعلني. قد 
يكون الرجال غري مسؤولني ]عّما يفعلونه بسلطتهم[، أّما نحن فلسنا 

كذلك. نحن ُنظهر طريقة خمتلفة إلجراء األمور«.
2
عضو جملس حملي، شمال أوغندا

يتمتع الرجال اليوم بفائض متثيل يف مناصب السلطة. فهم يشكلون 
ثالثة أرباع الربملانيني3 يف العامل ويسيطرون على 86% من شركات  
العامل4. ويهيمن الذكور بنسبة 75% على القرارات العاملية واحمللية 

املتعلقة مبن يحصل على خدمات مدرسية وصحية نوعية، وكيف نحمي 
كوكبنا، ومن يدفع الضرائب، ومن يتهّرب منها، ومتى تباع األسلحة وأين 

أو أين ُتستخدم. 

ويف الوقت الذي يلتزم فيه العامل بشكل جماعي »بالتعايف العادل« 
يف أعقاب الدمار الصحي واالقتصادي واالجتماعي املتواصل الناجم عن 

جائحة كورونا - من الذي يقّرر معنى كلمة »عادل« يف هذا السياق؟

لقد خلص استبيان أجرته منظمة كري مؤخًرا شمل 30 جلنة وطنية ُتعنى 
بأزمة كورونا أن متثيل الرجال بلغ يف املتوسط 76% أيًضا. ومل تعلن 

سوى خمسة بلدان فقط من البلدان التي شملها االستبيان عن متويل 
لدعم الطرق احملددة التي أثرت بها اجلائحة اقتصادًيا بالنساء، يف حني 

أن 54% من البلدان التي شملها االستبيان مل تتخذ أي إجراء واضح 
بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي.

»شــهد أغنــى 10 رجال يف العامل زيــادة يف ثرواتهم جمتمعة مبقدار 
نصــف تريليــون دوالر منذ بــدء اجلائحة - وهذا املبلغ أكرث من كاف 

لدفع ثمن لقاح كورونا جلميع البشــر وضمان عدم دفع أي شــخص إىل 
براثن الفقر«.

فريوس الالمساواة، منظمة أوكسفام5.

وقد كشفت جائحة كورونا يف االوقات احلرجة أّن الناشطات والقياديات 
النسويات ومنظماتهن وحركاتهن ال تعترب شريكات شرعيات وال ُيعرتف 

بقيمتهن يف ما يظل عملًيا سياسة »االقوياء« التخاذ القرار.

ولطاملا أكدت الناشطات النسويات يف جميع أنحاء العامل بأن سلطة 
الرجال غري اخلاضعة للمساءلة يف ما يخّص تشكيل عاملنا ليست 

خاطئة فحسب، بل إنها تؤدي أيًضا إىل اتخاذ قرارات أسوأ وغري مبنية على 
العلم واالطالع  بشأن القضايا التي تؤثر يف احلياة اليومية للجميع.

ففي اململكة املتحدة على سبيل املثال، خلصت االبحاث التي أجرتها 
جمعية فوسيت6 إىل أن 96% من اجملالس احمللية يف إجنلرتا يهيمن 

عليها الذكور هيمنة واسعة النطاق وال تزال ذات غالبية من البيض. 
وثمة ستة نساء فقط من أعضاء اجملالس من السود أو اآلسيويني 

أو األقليات العرقية، مقارنة بنسبة 14% من سكان إنكلرتا وويلز الذين 
ُيعتربون من السود أو اآلسيويني أو األقليات العرقية. وال تشكل النساء 

سوى ثلث اجملالس يف اململكة املتحدة.

يجب أن يتغّير ذلك كله. فهذه املسائل ُتهّم 
النساء أيًضا.

بعبارة بسيطة، ترى منظمة أوكسفام »القيادة النسوية التحويلية« 
كعملية يعمل يف إطارها الناس مًعا لتحويل القمع املنهجي 

واملتقاطع ضد النساء والنساء املتحوالت جنسًيا واألشخاص غري 
الثنائيني من اجلنسني - مع هدف النهائي هو إحقاق عدالة النوع 

االجتماعي والعدالة االجتماعية وحماية حقوق املرأة.

وتعمل برامج منظمة أوكسفام للقيادة النسوية التحويلية جنًبا إىل جنب 
مع الناشطات والقيادات النسويات ومنظماتهن وحركاتهن لتعميق 

املهارات والثقة واملوارد التي حتتجنها للوصول إىل عمليات اتخاذ القرار 
والتأثري فيها بأمان وفاعلية. ونحن نرى أن القيادة النسوية التحويلية 

حاسمة لنجاح كل من احلركات النسوية غري النظامية من أجل التغيري 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتحوالت العميقة املطلوبة إىل 

الهياكل الرسمية ومؤسسات السلطة التي حتكم حياتنا.
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كالهما متّس احلاجة إليه
هذا صحيح ألن هياكل السلطة يف العامل ال تزال قائمة وفق النماذج 

العنصرية واألبوية وغري املعيارية التي تستغل وتستبعد وتسكت امللونني 
والنساء - النساء من السكان األصليني واملهاجرات والشابات واملسنات 

والنساء ذوات اإلعاقة واملثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات 
الهوية اجلنسية على وجه اخلصوص - من أجل احلفاظ على الرثوة 

والسلطة وتنميتهما. كما أّن نقص البيانات املتاحة على مستوى العامل 
إلظهار كيفية تقاطع العرق واالثنية واجلنس والنوع االجتماعي إلقصاء 

النساء، وال سيما امللونات منهن، من مؤسسات اتخاذ القرار ميثل حاجًزا 
أساسًيا - وليس عرضًيا - أمام حتويل هذه الهياكل واملساحات.

ولكــي تعمــل هــذه النظم بصــورة فاعلة، فإنها تكافــئ األفراد والرتاتبيات 
الهرميــة علــى حســاب العمل اجلماعي واملكاســب. ومع ذلك، تؤكد 

االبحــاث التــي أجريــت يف 70 بلــًدا على مدى 20 عاًمــا أن الطريقة الوحيدة 
االكــرث فاعليــة لتعزيــز احلمايــة القانونية ضــد العنف ضد املرأة - التي 

ميكــن القــول إنها واحدة من أكرث انتهاكات حقوق اإلنســان انتشــاًرا 
ومقاومــة علــى وجــه األرض - هي من خالل تنظيم حركات نســوية 

قوية7. حملية 

وُتظهر جمموعة متزايدة من األدلة املستقاة من التنظيم النسوي يف 
جميع أنحاء العامل أنه حني ُتتخذ القرارات على نحو أكرث مساواة وشموًلا، 

وتكون متجذرة يف احلركات النسوية واألجندات السياسية املتعددة 
اجلوانب ذات  القيادة احمللية، ينتج عنها فوائد فورية وطويلة األجل 

جلهة التنمية البشرية للجميع.

على سبيل املثال

تبّين من مراجعة التقّدم احملرز يف أكرث من 120 بلًدا على 	·
مدى السنوات األربعني حتى عام 2015، والذي ُيبّين أن احلركات 

النسوية تسهم مباشرة يف متكني املرأة اقتصادًيا، أن التعبئة 
النسوية »ترتبط بحقوق اقتصادية أكرث توسًعا، ودعم أفضل 

للعمل املنزيل املدفوع األجر وغري املدفوع األجر على حّد 
سواء، وحماية أفضل من التحرش اجلنسي«8. وقد خلصت 

املراجعة ذاتها إىل أن التعبئة النسوية ترتبط بثغرات أصغر يف 
األجور بني اجلنسني، وترتبط بشكل غري مباشر بتحسني حصول 
املرأة على حقوقها يف ملكية األرض واملؤسسات املالية، مبا 

يف ذلك الوصول إىل حساباتها املصرفية اخلاصة9.

وتسفر القيادة النسوية يف هيئات إدارة الغابات يف 	·
اجملتمعات احمللية عن نتائج إيجابية لكل من استدامة 

الغابات واملساواة بني اجلنسني10. وتشري أدلة إضافية من 
إندونيسيا وبريو وتنزانيا إىل أن »حصص النوع االجتماعي جتعل 
التدخالت أكرث فاعلية وتؤدي إىل مزيد من املشاركة املتساوية 

يف فوائد التدخل«11.

ويف الهند، شهد التمثيل املتساوي للمرأة يف جمالس 	·
القرى استجابة هذه الهياكل على نحو أكرث فاعلية ملطالب 

اجملتمعات احمللية يف جمال البنية التحتية ملياه الشرب 
والسكن واملدارس واخلدمات الصحية12، ال سيما عندما تكون 

النساء املنتخبات على علم بالقضايا احملددة التي تواجه 
املرأة يف جمتمعاتهن احمللية وتنشطن يف الدفاع عن 

هذه القضايا. كما خلصت االبحاث إىل أن األسر تبلغ عن تراجع 
الرشاوى التي ُتدفع إىل جمالس »بانشايات« احمللية التي 

تتزعمها نساء13.

وخلص حتليل 181 اتفاق سالم جرى توقيعها بني عامي 1989 	·
و2011 إىل أن »العمليات التي شملت النساء كشاهدات أو 

موقعات أو وسيطات و/أو مفاوضات أظهرت زيادة بنسبة 
20% يف احتمال التوصل إىل اتفاق يدوم عامني على األقل. 

ويزداد ذلك مع مرور الوقت، مع زيادة بنسبة 35% يف احتمال 
التوصل إىل اتفاق سالم يدوم 15 عاًما«14. 
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ويستلزم دعم التحوالت املنهجية كهذه اتباع نهج خمتلف جذرًيا يف 
الطريقة التي يتفهم بها القطاعان اإلمنائي واإلنساين النشاط النسوي 

وتنظيمه وبناء حركته ويقّدرانه ويستثمران فيه. كما يدعو إىل إجراء حتليل 
صريح مناهض للعنصرية للتحوالت إىل الطريقة التي يتعاون بها املانحون 

وحلفاؤهم يف الشمال العاملي مع املنظمات واحلركات النسوية 
اجلنوبية لدعم خرباتها وسياساتها وأولوياتها. كما يتطلب تغيريات 

عميقة يف املؤسسات السياسية التي يهيمن عليها الذكور والثقافات 
احلصرية لعمليات اتخاذ القرار الرسمية. وقبل كل شيء، يتطلب ذلك 

تعزيز نوع خمتلف من القيادة تكون متعددة اجلوانب، ونسوية بشكل 
صريح، وتعمل كجزء من جهد جماعي، وليس بشكل فردي فقط.

»لقد بات من الواضح واملؤكد، بعد 10 سنوات، أن بناء اجلسور هو حجر 
االساس يف حركة نسوية نأمل أن تنمو وتكرب... نحن بحاجة إىل العمل 

على توسيع احلركة، ونشرها كفكرة، أو شرط، أو أساس لالنتماء، 
ملن ال يعملون يف مركزها. أوًلا، العمل يف ما بني االجيال هو ركن من 

أركان هذه احلركة. فهو ال يسمح بنقل املعرفة واألدوات وتطويرها 
واعتمادها فحسب، بل يساعد أيًضا على جلب جهات فاعلة جديدة إىل 

احلركة، من الشابات إىل األفراد املهمشني من جنسيات خمتلفة«.
سارة أبو غزال، ناشطة نسوية ومديرة مشاركة سابقة، من ورشة 

عمل املعرفة15.

ويعني ذلك، بشكل حاسم بالنسبة لقطاعنا، شراكات طويلة األجل مع 
منظمات حقوق املرأة ومنظمات املتحوالت جنسًيا واخلبريات التقنيات 

النسويات اجلنوبيات حتى يكون عملهن أكرث بروًزا وفاعلية واستدامة. كما 
يضمن ذلك عدم إغفالنا لوجهات النظر احلاسمة والتعاون القّيم من أجل 

تشكيل حلول فاعلة وطويلة االمد للمشاكل التي نواجهها مًعا.

القيادة الفردية 
والـجـماعـيـة 

حتول عالقات 
القوة بني االنواع

االجـتـماعـيـة

عدالة النوع 
االجتماعي

واح�ام حقوق 
الـجـمـيع

� البيت

� املنظمات

 �
املؤسسات 

العامة

� اجملتمع 
املد�

� اجملتمع 
احمللي
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كما يتطلب حتقيق هذا التحّول التعلم من التحليل والتفكري السياسيني 
املتعددي اجلوانب االكرث نضًجا، والدعم املباشر جملموعات النساء األكرث 

استبعاًدا من املناقشات السياسية لصقل مهارات التفاوض الصعبة 
والتأثري وبناء توافق اآلراء وحل النزاعات، ومتكينهن من العمل بثقة يف 

القطاعات الرئيسية وعلى جميع املستويات.

وهذه مسألة ملحة بشكل خاص يف القطاعات التي كانت تاريخًيا أقل 
انفتاًحا للعمل مع التحليل واملمارسة النسوية املتعددة اجلوانب - مبا 
يف ذلك قطاعات املالية العامة التي يهيمن عليها الذكور، والتي تخلق 

الرثوة، ونظم العدالة اجلنائية، واألمن والدفاع الوطنيني، والسياسة 
املناخية والتمويل، والبنية التحتية والزراعة والصناعات االستخراجية.

»نحن بحاجة إىل التثقيف السياسي. وإال، فبمجرد أن ندخل يف حوار يبدأ 
اآلخرون خالله التحدث إلينا بشأن أمور مثل ميزانيات البلدية، فسيكون 

االمر أشبه بالقفز من طائرة من دون مظلة. إذا حتدثوا عن البنية 
التحتية، فيجب أن أكون على علم بشؤون البنية التحتية. وإذا حتدثوا عن 

احلقوق اإلقليمية، فيجب أن أكون على دراية باحلقوق االقليمية«.
ناشطة من غواتيماال16

»لقد عملنا كثرًيا على نظرية التغيري. جلسنا ذات مرة ملدة أربع 
ساعات، وبقي ما كتبناه على اللوح هناك ملدة شهرين«.

ناشطة ومشارك يف »روتس الب«، لبنان17
تقدم لنا جمموعة متزايدة من األمثلة واألدلة من اجلهود النسوية القوية 

لتحويل جذري يف الطريقة التي تتم بها األمور  طرق عملية ومقنعة 
للقيام باألمور بشكل خمتلف – وأفضل.

وتشمل هذه اجلهات: األكادميية األفريقية السنوية لالقتصاد الكلي 
التابعة لشبكة املرأة األفريقية للتنمية واالتصال18؛  وصندوق مندوبي 

التفاوض بشأن املناخ التابع ملنظمة البيئة والتنمية النسائية19؛ موارد 
جلنة هوايرو التي توثق االبتكارات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية 

يف ملكية األراضي ومراقبة املمتلكات20؛ والقدرة على مواجهة 
الكوارث21؛ واحلوكمة احمللية للقضاء على الفقر22؛ ودليل موجز ملنظمة 

أوكسفام وجمموعة ميزانية املرأة للضرائب من أجل املساواة بني 
اجلنسني23؛ وأدلة السياسة اخلارجية النسوية24؛ فضًلا عن التدريبات 

واالحاطات اإلعالمية واملذكرات التي قدمها منتدى آسيا واحمليط 
الهادي املعني باملرأة والقانون والتنمية بشأن املعاهدات واالتفاقات 

التجارية اإلقليمية والدولية التي يجري التفاوض بشأنها حالًيا25.

مسرية لعمال مصنع املالبس يسريون يف شوارع بنوم بن يف كمبوديا. وهم يتظاهرون من أجل أجور وظروف عمل أفضل وحقوقهم كموظفني. حقوق ملكية 
الصورة: كيمتونغ منغ / منظمة أوكسفام نوفيب هولندا

https://femnet.org/afma/
https://femnet.org/afma/
https://wedo.org/what-we-do/our-programs/women-delegates-fund/
https://wedo.org/what-we-do/our-programs/women-delegates-fund/
https://huairou.org/wp-content/uploads/2015/12/Listen-to-Us_Jacqueline-Leavitt.pdf
https://huairou.org/wp-content/uploads/2015/12/Capacity_Building.pdf
https://huairou.org/wp-content/uploads/2015/12/Capacity_Building.pdf
https://wbg.org.uk/resources/short-guide-on-tax-and-gender-oxfam/
https://wbg.org.uk/resources/short-guide-on-tax-and-gender-oxfam/
https://wbg.org.uk/resources/short-guide-on-tax-and-gender-oxfam/
https://apwld.org/resources/briefing-papers-and-submissions/
https://apwld.org/resources/briefing-papers-and-submissions/
https://apwld.org/resources/briefing-papers-and-submissions/
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آثار القيادة النسوية التحويلية واضحة
كما تبّين لنا األدلة العالقة الواضحة والضرورية بني تأثري املرأة وصوتها 

وسلطتها يف املواطن الرسمية وغري النظامية التخاذ القرار. ففي 
مصر، على سبيل املثال، خلص الباحثون إىل أّن »احلركات النسوية، التي 
تعمل جنًبا إىل جنب مع نساء يشتغلن بالسياسية ويعمل »كمفاتيح«، 

قد ساعدت يف حتقيق برنامج حتويل نقدي نسوي مشروط مع 
»استحقاقات املرأة كمواطنة يف جوهرها« الذي وصفه املؤلفون 

بأنه أحد أكرث برامج التحويالت النقدية املشروطة تقدمية على الصعيد 
الدويل. إّن هذه السياسة، التي ُصممت مبساهمة من البحوث 

التشاركية التي أخذت باالعتبار ما قالت النساء إنه سيحدث فرًقا يف 
حياتهن، قد قّدمت للنساء حتويالت نقدية لتعويض النقص يف دخل 

أسرهن، والوصول إىل التعليم ألطفالهن، ومعلومات عن اخلدمات 
والفرص واملأوى والعمل الالئق26.

ويف كينيا، دعم برنامج منظمة أوكسفام للرعاية الصحية »وي كري« 
حشد أكرث من 800 امرأة يف املستوطنات غري النظامية يف نريوبي 

للدعوة إىل توفري خدمات دعم الرعاية األساسية، ما أدى إىل زيادة االنفاق 
على نقاط املاء التي ميكن الوصول إليها وعلى مراكز التعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة بنسبة 30% و11% على التوايل27. 

إن التحوالت اجلذرية إىل طريقة عملنا - واالتساق الذي نعمل به - 
كمانحني وشركاء وحلفاء إىل جانب املنظمات واحلركات النسوية احمللية 
مطلوبة بشكل عاجل يف االستجابات االنسانية28 ويف عمل قطاعنا يف 

السياقات الهشة وسياقات النزاع، حيث يتم توثيق إقصاء النساء من 
أعمال بناء السالم توثيًقا جيًدا29. وحيث نفشل يف إجراء هذه التحوالت، 

سوف تنجم خسائر كبرية يف احلاضر واملستقبل بالنسبة لنا جميًعا.

»ومن األرجح أيًضا أن توجه املرأة املوارد بعد انتهاء النزاع إىل إعادة 
بناء املؤسسات العامة وتوفري اخلدمات احليوية لالستقرار الطويل 

األجل، مبا يف ذلك املدارس، وخدمات الرعاية الصحية، وماء الشرب 
النظيف، والنظم القضائية«.

جملس العالقات اخلارجية30

إستثمار أموالنا يف املكان الصحيح
يف عامل حيث ال يتجاوز متوسط الدخل السنوي ملنظمات حقوق املرأة 

على الصعيد العاملي عشرين ألف دوالر أمريكي، وحيث مل تتلق 48 
منظمة أي متويل ملصاريفها األساسية، وحيث مل تتلق 52 منظمة أي 

متويل متعدد السنوات31، ثّمة حاجة ملحة إىل شراكات وقيادة واستثمار 
ومساءلة تختلف اختالًفا جذرًيا من قبل املانحني واجلهات الفاعلة يف 

جمال التنمية واحللفاء يف خمتلف القطاعات.

»يف عام 2017، ُقّدر االنفاق العسكري العاملي بنحو 1.7 تريليون دوالر. 
وليس هذا املبلغ ضخًما بشكل مرعب فحسب، بل هو أمر فاضح 

أيًضا حني نعلم أن احلركات النسوية ومتكني النساء ال تزال تعاين من 
نقص حاد يف التمويل. وال متلك احلركة النسوية العاملية سوى مقدار 

ميزانية طائرة مقاتلة من طراز إف-35 )أي حوايل 110 مليون دوالر 
أمريكي فقط(! نعم أعيدوا قراءة هذه املعلومة مرتني إن شئتم...«

الرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية32

ويف حني أن احلواجز املؤسسية واملقاومات العنيفة لنشاط املرأة 
وقيادتها وتنظيمها اجلماعي عميقة اجلذور، فإننا نعلم من التنظيم 

النسوي داخل وعرب حتالفات واسعة من العدالة االجتماعية والعرقية 
واملناخية واحلركات الشعبية والسياسية يف جميع أنحاء العامل، أن 

عمل هياكل ومؤسسات اتخاذ القرار الصعبة واملتغرية ممكنة - بل إنها 
حتدث. وُتبّين االمثلة التي جرى تبادلها يف هذه الورقة أن التغيري يحدث 

ببطء ولكن بثبات.

تدعو هذه الورقة اململكة املتحدة واجلهات املانحة العاملية إىل 
استخدام »سلطتها« للقيام بأكرث من ذلك واملطالبة باملزيد.
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التوصيات
ُتستمد توصياتنا من ثروة التعلم واملوارد العملية التي صممتها 

الناشطات النسويات خصيًصا لتوجيه املانحني واحللفاء يف مرافقتهم 
ملنظمات وحركات حقوق املرأة. وتشمل هذه املوارد: مورد فريدا: ال 

خطوط مستقيمة33 لدعم العمل النسوي وتنظيمات الشباب؛ وإحاطة 
شبكة التنمية وشؤون النوع االجتماعي يف اململكة املتحدة للمنظمات 

غري احلكومية الدولية هل هي احلّل أم جزء من املشكلة؟؛ ونحو نظام 
AWID البيئي للتمويل النسوي34؛ ومورد إنشاء شراكات عادلة بني اجلنوب 

والشمال الذي أصدرته الوكالة الدولية لتنمية املرأة35 ؛ وإطار برنامج 
القيادة التحويلية حلقوق املرأة التابع ملنظمة أوكسفام36؛ ومؤسسة 

أسرتيا للمثليات من أجل مبادئ التمويل النسوي للعدالة37.

وتستند التوصيات إىل نداءات واضحة ومتسقة من منظمات حقوق 
النساء واملتحّوالت جنسًيا واملنظمات النسوية بشأن أنواع عالقات ما 
بعد مرحلة االستعمار، والدعم، واملوارد، والتضامن الذي تريده وحتتاج 

إليه من اجلهات املانحة واملنظمات غري احلكومية الدولية واحللفاء 
يف مشروع التحول النسوي. ويتطلب ذلك حتويل السلطة واملوارد 

والقدرات واقتالع وتغيري أساليب قطاعنا االستعمارية يف العمل ضمن 
شراكات وتعطيل وإعادة توازن القوة بشكل أساسي يف النظام البيئي 

للمساعدات الدولية.  

لتحقيق ذلك، يجب على املانحني والشركاء واحللفاء...

يف الشراكات
إعادة تركيز املعرفة العميقة التي تأتي من التجربة احلية للمرأة، وال 	·

سيما النساء امللونات وتقدير العالقات املنصفة والسعي إىل إقامتها 
ودعمها على نحو يتجاوز املشاريع والتنفيذ.

التعلم من جمموعة متزايدة من املمارسات اجليدة لتعزيز الشراكات 	·
ذات املنفعة املتبادلة مع حقوق املرأة واملنظمات النسوية يف 

جميع مراحل تصميم التنمية وتنفيذها. 
نزع الصبغة االستعمارية عن ُنُهج شراكتنا ونظمها بحيث ُيعاد 	·

تشكيلها من أجل تركيز أفضل حلقوق املرأة واملنظمات واحلركات 
النسوية اجلنوبية وخرباتها واحتياجاتها وطموحاتها.

إجراء أبحاثنا بطرق غري استخراجية والتعاون مع اخلبريات 	·
واملتخصصات النسويات العامالت يف كل منطقة من مناطق العامل 

وعلى جمموعة كاملة من القضايا التقنية - يف كثري من األحيان يف 
حلقة الوصل بني التحديات االجتماعية والسياسية اجلديدة والعمل عرب 

القطاعات.
تكريس الوقت واملوارد لعمليتي التعلم واحملتوى - ولعمل البناء عرب 	·

احلركة يف جميع املقرتحات.
التعلم من املنظمات النسوية التي وسعت من نطاق عملها يف ما 	·

يخص التحديات التي تواجه ترسيخ السياسة واملمارسة النسوية يف 
عمل املنظمات »الرئيسية«، إذ يسعى املزيد منا الختبار طرق العمل 

اجلديدة وإعادة إنتاجها.

حتمل املسؤولية أمام الشركاء الذين نعمل معهم ملعرفة ما إذا كنا 	·
نشارك يف شراكات نسوية متعددة اجلوانب بأساليب تنهي النزعة 

االستعمارية بحق، وتناهض العنصرية.

يف التمويل
متكني العاملني/ات على اخلطوط االمامية من النضال ضد أوجه 

الالمساواة والقمع املنهجي من الوصول إىل السلطة واملوارد واملساحات 
التي تشغلها منظمات مثل منظمة أوكسفام منذ فرتة طويلة - حتى 

يتمكنوا من املشاركة يف هذا العمل اجلذري التحويلي وقيادته.
إدراج التمويل املباشر واألساسي ملنظمة حملية واحدة على األقل 	·

حلقوق املرأة أو شريك تقني نسوي - مهما كان صغرًيا يف البداية - 
يف جميع املقرتحات.

التحويل العمد للسلطة واملوارد من خالل التخطيط واستخدام 	·
التمويل غري املقيد - ما يتيح الدعم املوجه للمنظمات الرائدة 

واالبتكار وتعاون أكرث مرونة بقيادة الشركاء وتكاليف الدعم التنظيمي 
األساسية.

جتميع أموال املانحني للحد من االزدواجية وزيادة األموال املتاحة 	·
ملنظمات حقوق املرأة. 

تنسيق وتبسيط نظم وأدوات تقدمي املنح من أجل استجابة أفضل 	·
للواقع التشغيلي حلقوق املرأة واملنظمات النسوية الشريكة اجلنوبية.

إقامة شراكات مع صناديق املرأة  يف جميع أنحاء العامل وتوفري 	·
التمويل لها كوسائل فاعلة للحصول على املال بطرق مرنة وآمنة 

للمجموعات التي متّس بها احلاجة إليها.
نشر مقدار االنفاق االمنائي الذي يذهب إىل الربجمة التحويلية حلقوق 	·

املرأة.
جلب الشركاء إىل احلوكمة وجماالت اتخاذ القرار بشأن كيفية إنفاق 	·

األموال.

نحو فهم أفضل اللتزامات 
القيادة النسوية التحويلية

من التحليل الذي أجرته منظمة أوكسفام يف عام 2019 
يف اململكة املتحدة38، من برامج عدالة النوع االجتماعي 

"املستقلة" متثل 11% من االنفاق على الربامج، مع هدف 
طويل األمد لزيادة هذه النسبة إىل 15% يف جميع أنحاء احتاد 
أوكسفام. كما أن جتربة تعقب االنفاق على الربامج مع شركاء 

املنظمات احمللية حلقوق املرأة على مدى عدة سنوات تخربنا 
أيًضا أن املراقبة يجب أن حتدث يف جميع اجملاالت املواضيعية 

من أجل رؤية مزيد من االتساق يف نهجنا. على سبيل املثال، 
شهد إنفاق منظمة أوكسفام بريطانيا لعام 2018 على إنهاء 

العنف ضد املرأة حتويل 70% من األموال مباشرة إىل منظمات 
حقوق املرأة احمللية، مقارنة بنسبة 30% فقط يف براجمنا 

لتمكني املرأة اقتصادًيا.

http://nostraightlines.youngfeministfund.org/
http://nostraightlines.youngfeministfund.org/
https://www.awid.org/publications/toward-feminist-funding-ecosystem-framework-and-practical-guide
https://gadnetwork.org/gadn-resources/solution-or-part-of-the-problem
https://www.awid.org/publications/toward-feminist-funding-ecosystem-framework-and-practical-guide
https://www.awid.org/publications/toward-feminist-funding-ecosystem-framework-and-practical-guide
http://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
http://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
http://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
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مع نهج حتويلي للنوع االجتماعي
االصرار على التحليل املتعدد اجلوانب للنوع االجتماعي والسلطة يف 	·

جميع املقرتحات االمنائية واالنسانية والبحثية كخطوة أوىل حاسمة 
لضمان أوضح رؤية ممكنة للصورة.

إدماج الدعم املقدم للنشاطات النسوية اجلماعية والفردية، والتنظيم 	·
والقيادة يف جميع الربامج، ودعم التعاون بني الناشطات واملنظمات 

واحلركات النسوية اخملتلفة العاملة خارج مؤسسات اتخاذ القرار 
الرسمية والعاملني/ات داخلها.

املطالبة بنتيجة واحدة على األقل من نتائج جميع املقرتحات ذات 	·
الفوارق بني اجلنسني )غري »مراعية للفوارق بني اجلنسني« أو 

»مراعية للنوع االجتماعي«(39. هذا التحّول االوحد ينقل برامج قطاع 
التنمية من العمل الهامشي إىل املشاركة احلقيقية االجمالية يف 

عملية تنفيذ األمور بشكل خمتلف - واألهم من ذلك جتريبها واختبارها 
والتعلم منها.

إدراج توفري املوارد للخربة التقنية املناسبة يف جمال حقوق املرأة 	·
ملرافقة ودعم جميع الربامج واإلجراءات، وللرتافق التنظيمي الفوري 
والطويل األجل ملكافحة العنصرية املطلوبة إلنهاء أشكال استعمار 

يف طريقة عملنا.
ضمان اشتمال جميع الربامج على التمويل واحللول املصممة حملًيا 	·

لتحقيق أقصى قدر من سالمة »معطلي« العدالة االجتماعية والنوع 
االجتماعي الذين نعمل معهم.

إقران االقوال باالفعال! ال ميكن أن نغّير الطريقة التي نحّول بها 	·
السلطة واملوارد لدعم حركات العدالة النسوية واالجتماعية بشكل 

أفضل من دون استثمارات موازية يف بيئاتنا التمكينية التنظيمية. 
ويتطلب ذلك قيادة نسوية طويلة األجل واالستعانة مبصادر خارجية 

إلنهاء مظاهر االستعمار يف السياسات والعمليات واملمارسات 
التنظيمية؛ واالستثمارات الطويلة األجل يف مهارات املوظفني/ات 

والثقة واملساءلة؛ وتغيري الثقافة العميقة.

وأخرًيا، نعلم من جتاربنا يف جمال جتريب أساليب جديدة واختبارها أّنه 
حيثما يكون ثمة إرادة، فال بد من النجاح. كل املطلوب هو القيام باخلطوة 

األوىل - االهتمام والنية والرغبة يف النظر إىل األمور بشكل خمتلف، مع 
الطموح إلنهاء املمارسات االستعمارية من شراكاتنا والبحث عن شركاء 
نسويني يرغبون يف الشراكة معنا ألننا نضيف قيمة لعملهم، ونستطيع 

أن نبني معهم عالقات عادلة من االحرتام والثقة املتبادلني، وميكننا 
حتدي أنفسنا والتصرف مبسؤولية. يف األساس، كل ذلك يعود إىل نّيتنا 

القيام باالشياء بشكل خمتلف.

كما يتطلب ذلك أيًضا االنخراط بأمانة وعن عمد مع سلطتنا اخلاصة – 
مع املمارسات والسلوكيات والهياكل والنظم التي تصمد أمام النظام 

األبوي وتفّوق البيض اللذين ال يزاالن يشكالن جزًءا كبرًيا من عمل قطاعنا. 
نحن بحاجة إىل االستثمار بشكل عاجل يف التحوالت الداخلية الالزمة 

لتفكيك هذه النظم – مسرتشدين دائًما مبا تخربنا املنظمات واحلركات 
النسوية اجلنوبية بأنها تريده وحتتاج إليه.

لقد حان الوقت التخاذ قرارات أكرث إنصاًفا وجودة بشأن األمور التي 
تهّمنا جميًعا. وقد طال انتظار الناشطات النسويات يف اجلنوب 
ومنظماتهن وحركاتهن - من نساء ملونات ونساء من السكان 

األصليني ومهاجرات، وشابات ومسّنات على حّد سواء، ونساء ذوات 
إعاقة، ومثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات الهوية اجلنسية 
واألشخاص غري الثنائيني يف كل مكان ليصبحوا جزًءا أساسًيا من هذه 

احلوارات والقرارات. ومن خالل جتارب جميع هؤالء االشخاص يف االشكال 
املتقاطعة لالقصاء والصمت، فهموا على أفضل وجه ممكن نطاق 

وطبيعة العنف والالمساواة والفقر الذي يعيشون فيه، واخلدمات 
والوظائف والسياسات احمللية الالزمة لتحويل هذه األشكال.

من املستحيل فعل أي شيء ألجلنا من دوننا... ألن ذلك يعني فعله 
ضدنا... إذ لن نكون مستفيدات منه. ولن يحدث ذلك بعد اآلن... إنه 

عام 2019. لذا، أعطونا السلطة«.
ناتاشا وانغ موانسا41، ناشطة شابة يف مؤمتر خالص املرأة العاملي

من الصعب جتاهل فوائد القيادة النسوية التحويلية
على نحو متزايد، ومن دون التماس أعذار، جتتمع النساء يف كل بلد 

لتنظيم ووضع اسرتاتيجيات بطرق عينية وخالقة وثورية للمطالبة بالتغيري. 
لقد حان الوقت اآلن لكي يعرتف املانحون واجلهات الفاعلة اإلمنائية 

الدولية مثل منظمة أوكسفام بعملهم ويحتفوا به ويدعموه وميّولوه.

ميكنكم قراءة الورقة كاملة عرب هذا الرابط.

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-voice-and-power-how-transformative-feminist-leadership-is-challenging-ine-621202
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 شكر وتقدير
كتبت هذه الورقة القيادة التحويلية ملنظمة أوكسفام من أجل قيادة 

حقوق املرأة، إميلي براون، بتوجيه سخي ومشاركة يف تأليف احملتوى 
الرئيسي من قبل ريتا سواريس بينتو وفرانشيسكا رودس. وقد انبثقت 

هذه الورقة عن مناقشات مع العديد من زمالء منظمة أوكسفام 
للعدالة بني اجلنسني واحلوكمة وتبلورت من خالل البحث املبكر والكتابة 

والتأطري من قبل شونا ويكفيلد وكارولني غرين وناتايل جيفرز التي 
ساهمت يف إيضاح حمتوى الورقة ونطاقها.

وعلى غرار العديد من املبادرات النسوّية، تطور التفكري الوارد يف إطار 
هذه املبادرة وحتسن مبساهمات امتدت على مدى السنوات الالحقة 

من العديد من املؤلفات الشقيقات واملراجعات االقران واحملررات 
اخلبريات. لذا، نتقّدم بجزيل الشكر على املدخالت املوضوعية من هديل 

قزاز الرائعة، وتام أونيل، وكارولني سويتمان، وسارة بركات وروزا غاروود - 
فضًلا عن رؤى ال ُتقّدر بثمن، وإضافات ودعم عملي وأخالقي وحتريري من 
أنعام بارفيز، وغولرو دودخودويفا، ونيكي فان دي غاغ، وفينيال بورتر، ومنى 

ميهتا، وسارانيل بنجامني، وتوم فولر، وجني غارتون، ونايجل ويلموت 
وهيلني ويشارت.

وقبل كل شيء، نشأت هذه الورقة من أفعال وسخاء وفكر العديد 
من الزمالء النسويات واحللفاء والناشطني الذين حاولوا لسنوات عديدة 

- ويف كثري من األحيان بطرق غري مرئية وغري معرتف بها - اختبار بناء 
عالقات وجمتمعات جديدة، وجلميع أولئك الذين وثقوا قيمتها التحويلية 
لنا جميًعا. وقبل كل شيء، يود املؤلفون أن يقدموا تقديرهم إىل سريالثا 

باتليواال، التي دعمت منظمة أوكسفام وحتّدتها، كجزء من تعاون مبكر 
يف عام 2014، وأسست على جتربة وخربة اجلميع يف CREA، لكي 
تفهم ما هو مطلوب حًقا من أجل إدخال القيادة النسوية التحويلية 

بشكل أكرث اتساًقا وأمانة يف رؤية املنظمة،  وسياساتها وممارساتها.

تصدر أوراق مناقشة منظمة أوكسفام للمساهمة يف النقاش العام 
والدعوة إىل تقدمي اآلراء والتعليقات بشأن قضايا التنمية والسياسات 
اإلنسانية. وهي وثائق »قيد التنفيذ«، وال تشكل بالضرورة منشورات 

نهائية وال تعكس مواقف منظمة أوكسفام السياسية. إّن اآلراء 
والتوصيات الواردة يف هذه الورقة هي آراء املؤلفة وليس بالضرورة آراء 

وال توصيات منظمة أوكسفام.

.

 ىجري ،ةقرولذه اه ىلع قيلعتلل ت، أوامولاملع نم ديزلم
 ىلع اًينتروكلإ policyandpractice@oxfam.org.uk.  اصلوتلا

 :انونعلا

 /لوليم، أافأوكس ةمظنلم ةظوفمح ةيركفلا ةيكلق الموقح عيمج
2021

 يرجى المالحظة بأن هذه الورقة تم حتريرها مبا يتماشى مع نهج
 ربمتبس.اللغة الشامل لأوكسفام

إن جميع حقوق امللكية الفكرية حمفوظة لهذا املنشور، ولكن ميكن 
استخدام نّصه جماًنا ألهداف املناصرة وتنظيم احلمالت والتعلم 

والبحث العلمي بشرط ذكر املصدر بالتفصيل. ويطلب صاحب حقوق 
امللكّية الفكرّية أن ُيحاط علًما بأّي من هذه االستخدامات بهدف تقييم 

األثر. أّما يف ما يتعلق بالنسخ يف أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام 

هذا احملتوى يف منشورات أخرى أو ترجمته أو أقلمته فال بّد من 
احلصول على إذن وقد يتوّجب بدل مايل لقاء ذلك. للتواصل إلكرتونًيا: 

policyandpractice@oxfam.org.uk. إّن املعلومات الواردة يف هذه 
الورقة صحيحة وقت إرسالها للنشر. 

نشرته منّظمة أوكسفام بريطانيا لصالح منّظمة أوكسفام الدولّية حتت 
الرقم املتسلسل:

 ISBN 978-1-78748-777-2  يف أيلول/سبتمرب 2021.

 DOI: 10.21201/2021.7772 / Oxfam GB, Oxfam House, John
Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

صورة الغالف: إريك دي ميلدت

منّظمة أوكسفام
منظمة أوكسفام هي احتاد دويل يضم 21 منظمة مرتابطة ضمن 
شبكة واحدة يف أكرث من 65 بلًدا، وهي جزء من حركة عاملية من 

أجل التغيري، حتارب الالمساواة للقضاء على الفقر والظلم. ملزيد من 
املعلومات، ُيرجى مراسلة أحد مكاتب منظمة أوكسفام، أو زيارة موقعنا 

.www.oxfam.org االلكرتوين على العنوان

 )www.oxfamamerica.org(  أوكسفام أمريكا
)/http://oxfamibis.dk(  أوكسفام إيبيس، الدمنارك

 )www.oxfam.org.nz(  أوكسفام أوتياروا
)www.oxfamindia.org(  أوكسفام الهند

 )www.oxfam.org.au(  أوكسفام أسرتاليا
)www.oxfamintermon.org(  أوكسفام إنرتمون، إسبانيا

 )www.oxfamsol.be(  أوكسفام يف بلجيكا
)www.oxfamireland.org(  أوكسفام إيرلندا

 )www.oxfam.org.br(  أوكسفام الربازيل
)www.oxfamitalia.org(  أوكسفام إيطاليا

 )www.oxfam.ca(  أوكسفام كندا
)www.oxfammexico.org(  أوكسفام املكسيك

 )lac.oxfam.org/countries/colombia( أوكسفام كولومبيا
)www.oxfamnovib.nl(  أوكسفام نوفيب، هولندا

 )www.oxfamfrance.org(  أوكسفام فرنسا
)www.oxfam.qc.ca(  أوكسفام كيبيك

 )www.oxfam.de(  أوكسفام أملانيا
)www.oxfam.org.za(  أوكسفام جنوب أفريقيا

)www.oxfam.org.uk(  أوكسفام بريطانيا
)/https://www.kedv.org.tr(  تركيا )KEDV(
 )www.oxfam.org.hk( أوكسفام هونغ كونغ
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