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 مقدمة 

تفّجرت مشاركة المرأة في الحياة العامة، من خالل الجمعيات والشبكات والمنظمات، وفي وسائل اإلعالم، وفي االحتجاجات والمظاهرات  

رع والشعر( والنشاط الحركي اليومي، على مدى األعوام المائة الماضية  والندوات العامة، ومن خالل الفعاليّات الثقافية )مثل مسرح الشا

في كل منطقة حول العالم. وغالبًا ما ال يرقى االهتمام بهذا المجال غير الرسمي من المشاركة إلى المستوى المطلوب في تقييمات دور  

ركيز على األدوار األوضح التي تلعبها المرأة في الحياة السياسية،  المرأة في الحياة العامة، إذ يميل الباحثون والمحللون السياسيون إلى الت 

مثل التصويت أو شغل منصب انتخابي. ومع أهمية هذه األدوار الرسمية إال أنها تظل محدودة في قدرتها على تعزيز المساواة بين الجنسين 

سيما في السياق األوسع للممارسات االجتماعية واألعراف  ، وال غير الرسميدون أن يصاحبها تحّوٌل نحو المساواة في المجال السياسي 

ا المتعلقة بالجنسانية. تستبعدُ هذه الممارسات والمعايير بعض األشخاص واألفكار ووجهات النظر من العمليات االنتخابية والسياسات، بينم

المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة   تسمح لآلخرين بالدخول. ويَغُّص المجال غير الرسمي بكثيٍر من الحواجز والفرص أمام

 العامة. وتظّل هذه المشاركة غير مرئية إذا ما رّكزنا فقط على المجال الرسمي لالنتخابات وصنع السياسات التشريعية.
 

االتجاهات الطويلة األمد في المشاركة غير نقيّم في هذه الورقة مشاركة المرأة في هذا المجال الواسع من الحياة العامة. أوالً، نتتبّع بعض 

سائية الرسمية للمرأة في المجال العام )والذي نعّرفه بأنه معادل تقريبًا للمجتمع المدني( قبل أن ننتقل إلى التركيز على ظهور الحركات الن 

ونرّكز على هذه الحركات، وتشمل المدافعين  للمساواة بين الجنسين، وخاصة الحركات النسوية، بدًءا من الربع األخير من القرن العشرين. 

عن حقوق اإلنسان الذين يرّكزون على حقوق المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، واالحتجاجات والفعاليّات الثقافية، والشبكات الواسعة من  

ألن هذه األنشطة   –بين أمور أخرى   الناشطين، وُكتّاب األعمدة والموظفين البيروقراطيين الذين يرّكزون على معالجة تبعية المرأة، من

ه  عندما تجتمع لتشكيل حركة نسوية، تغدو من أكثر القوى النافذة من أجل المساواة بين الجنسين في المجتمع المدني. ولهذا السبب، تتخذ هذ

قليمية لهذه الحركات في العقود  الورقة من تحديد ظهور وإنجازات مثل هذه الحركات مهّمةً مركزية. ونقيّم أيضاً المسارات العالمية واإل

  الالحقة، ونتتبُّع مجاالت النشاط الحركي ونجاحه وانتكاساته. ونُظهر أنه بعد عقود من التوسع العالمي، فإن مشاركة المرأة في المجتمع

ا أنها مستقرة عند مستوى المدني، ال سيما في ما يتعلق بالمنظمات النسائية والنسوية المستقلة التي يؤكد عليها منهاج عمل بيجين، إم

 منخفض غير مقبول أو في تراجع. 
 

مثيل غير نُبيّن في هذه الورقة أن المشاركة في المجال العام وسيلةٌ حاسمة لتعزيز المساواة بين الجنسين. يكشف الرسم البياني للعالقة بين الت 

فاً كبيراً حسب الموضوع والسياق. ولتصنيف وتوضيح تأثير الرسمي والمساواة بين الجنسين أن مسار التأثير هذا معقّدٌ ويختلُف اختال

ن مشاركة المرأة على المساواة بين الجنسين، نقدم تصنيفًا للطرق التي تؤثر بها هذه الحركات على السياسة الرسمية والمساواة بين الجنسي 

اء للترشح للمناصب، وتوفير مزيٍد من الفرص القيادية . ونشير أيضاً إلى الطرق التي تلهم بها هذه الحركات مزيداً من النس3في المادة 

للمرأة، ووضع قضايا المساواة بين الجنسين مثل العنف ضد المرأة في جداول أعمال السياسة الوطنية، وتقديم المعلومات والخبرة الالزمة  

ر هذه الحركات األعراف االجتماعية التي تُبقي حول المساواة بين الجنسين التي ما كانت لتجد طريقها إلى النقاش العام خالف ذلك. تغّي 

 النساء ُمقيّداٍت بمسؤوليات منزلية يُنظر إليها على أنها "خارج السياسة" وتشكل حواجز أمام دخول المرأة إلى المجال العام.  

المرأة في المجتمع المدني  يعني الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الحركات أن المؤشرات على تناقص عدد المنظمات النسائية وضعف موقع

  يدعو للقلق. وحتى استواء المستويات الحالية للمشاركة يمثل مشكلة ألن المستويات اإلجمالية ال تزال منخفضة والتقدم في مجال المساواة

 يزاً أفضل؟ بين الجنسين متوقّف. فكيف يمكن تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع المدني عموماً، وخصوصاً الحركات النسوية، تعز

ات  يقودنا تحليلنا إلى تركيز توصياتنا على أربع طرق رئيسة لمواجهة أي تراُجع آخر. أوالً، شّكلت المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة لحظ

أّن عقدَ  حاسمة من النشاط الحركي المتنامي، ومنحت تركيزها وتمويلها للحركات النسائية، ال سيما في بُلدان الجنوب. ولهذا السبب نقترح

مؤتمر عالمي خامس من شأنه أن يعيد تنشيط مشاركة المرأة في المجتمع المدني.  ثانيًا، نؤكد األدلة المكثفة على أن الحركات النسائية  

نُظهر أن بتنظيم نسوي أكثر استقاللية تتمتّع بتأثير أكبر على صنع السياسات التحويلية، ونشير إلى أهمية تمويل مثل هذه الحركات. ثالثًا، 

تضع أنواًعا جديدة من القضايا في بؤرة   -تلك التي تستخدم تقنيات رقمية حصرية وتتجاوز الحدود  -األشكال الجديدة من النشاط الحركي  

لة  التركيز وتُوّسع نطاق الحمالت. ونرى أيًضا أنه عندما تصبح هذه األشكال الجديدة من النشاط الحركي منفصلة تماماً عن الجهود المبذو

إلجراء تغيير مؤسسي )مقارنة بإجراء نوع من الحساب "لمرة واحدة"(، وال تبني تحالفات مع غيرها من المنظمات التي تغّير المعايير، 

ها في فإنها تغدو من أقل السبل الفعالة لتحقيق المساواة الدائمة بين الجنسين. رابعاً، نربط بين قدرة المرأة على التنظيم والتعبير عن نفس

ى  المجتمع المدني والحقوق السياسية في التعبير وتكوين الجمعيات التي أّكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونؤكد عل

ة  أهمية االلتزام المتجدد بحماية هذه الحقوق لجميع األطراف الساعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، من الدول األطراف إلى األمم المتحد

ى مجموعات المجتمع المدني. ونستنتج أن األشكال القديمة والجديدة من النشاط الحركي يمكن دمُجها على نحو مثمٍر لمواجهة التحدي  إل

 المعاصر المتمثّل في ُصعود القوى المعادية للنسوية في أنحاٍء كثيرةٍ من العالم. 

 



 2 

 

 المعياري العمل وإطار  التعريفات -ثانيا  

 العامة والمجال العام والمجتمع المدني الحياة 

؟ يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في الحياة العامةماذا يعني التأكيد على حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة 

"المشاركة في إدارة الشؤون العامة"  الحق في   -(  2دون أي تمييز بسبب الجنس أو غير ذلك من األسباب )المادة   -( لجميع األفراد  1966)

مع الحق في أن َينتخب ويُنتخب، وبالتالي التأكيد على األهمية المنفصلة لكل منهما وكذلك   جنبًا إلى جنب(، وتأكيد هذا الحق 25)المادة 

حياة العامة" على أنها مترادفة مع النطاق األوسع "للشؤون العامة" مقارنة بالعمليات االنتخابية. ويشير ذلك إلى أنه ال ينبغي قراءة "ال 

مجال الحياة النقابية والخالف السياسي حيث   الحياة العامةالمشاركة في االنتخابات أو العمليات التشريعية الرسمية. وباألحرى، تشمل 

ين والشخصيات العامة  تندرج فيها العمليات السياسية الرسمية، بما في ذلك وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني وشبكات الناشط

األخرى والمشاهير في أدوارهم العامة والفعاليّات والندوات الثقافية ومجموعات التقارب واالحتجاجات، وما شابه ذلك.  وهذه األنشطة  

 عامة ألنها متاحة لمجموعة واسعة من األشخاص المهتمين.  

المجتمع .  المجتمع المدنيي هذا المجال األوسع للجمعيات والتعبير، أو تشير الحياة العامة والمشاركة في المجال العام إلى المشاركة ف
هو مساحة مشاركة المواطنين خارج نطاق األحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، ويشمل مجموعة واسعة من األنشطة من  المدني 

(. وبدالً من أن  2002؛ تشامبرز وكيمليكا 2002المنظمات الرسمية واالحتجاجات العامة إلى التجمعات والمناقشات غير الرسمية )يونغ 

تجري مساواته بموقع واحد أو شكل من أشكال التنظيم )مثل جماعة المصالح( أو نشاط )مثل احتجاج الشارع(، فإن المجتمع المدني عبارة 

التي تحدد شروط المناظرة العامة  عن مجموعة غير مركزية من المناقشات المتداخلة أو المجاالت العامة، تشمل أيضاً المناقشات السائدة 

ر فيه المجموعات المهمشة  1992)الجماهير المهيمنة( والجماهير المعاِرضة )فرايزر  (. إّن فضاء المجتمع المدني هو المكان الذي تُطّوِ

جزًءا أساسيًا من هذا النقاش  سرديات بديلة وتؤطر القضايا على نحو مختلف عن الخطابات السائدة. وتُعد وسائل اإلعالم )القديمة والجديدة( 

دية  العام، حيث تلعب دوًرا في تماسك الهويات وتأطير المطالب. يوفّر المجتمع المدني أيضاً آلية لتضخيم القضايا التي تهم الفئات االقتصا

رة في صنع السياسات،  واالجتماعية المهمشة، وخلق فئات مناصرة لمواقف/ مطالب سياسية معينة، واالستفادة من أشكال جديدة من الخب 

ويؤدي المجتمع المدني هذه األدوار على نحو أفضل عندما يكون الناس قادرين على التجمع دون   3وتأطير القضايا وتحديد السياسات البديلة.

جتمع المدني خوف، ولديهم القدرة على انتقاد الحكومات، ويمكنهم االعتماد على أنظمة قضائية عادلة. وهكذا يصبح المجال العام والم

 متكافئين تقريبًا.

 الشؤون العامة والسياسة العامة والمشاركة في صنع القرار 

جمهور  أي عموماً إلى المسائل التي تحظى باهتمام جمهور واسع. ويعتمد ما يهّم الجمهور العام بالطبع على الشؤون العامة تشير عبارة 

نتحدث عنه )بمعنى أي مجموعة من الناس(، وما هي القضايا التي تحتل دائرة الضوء والتي غالبًا ما تكون مسألة تنازع سياسي. وعلى 

ن يُعدّ لفترة طويلة قضية خاصة، فقد ناضلْت الحركات النسوّية، لعدّة عقوٍد من النشاط الحركي، سبيل المثال، مع أّن العنف ضد المرأة كا

(. واليوم، بات العنف ضد المرأة قضيةً  2002من أجل اعتبار هذه القضية قضيةً عامة وسياسّية وموضوعاً يليُق بتدّخل الحكومة )ويلدون 

(.  2006، ويلدون 2018مجال تلتزم الحكومات بالتصرف حياله )هتون وويلدون  من قضايا حقوق اإلنسان األساسية للمرأة، وهو

 وأصبحت القضية تندرج تحت مظلة الشؤون العامة.  

ون يُقّر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحقوق األساسية لتكوين الجمعيات وحرية التعبير: تتعهد الدول الموقعة بأن يك

( دون اعتبار للجنس.  وعلى  22( و"حرية تكوين الجمعيات" )المادة 21الخاضعين لواليتها الحق في التجمع العام )المادة لجميع األفراد 

سيداو على حق المرأة في المشاركة في "الحياة العامة والحياة   -غرار ذلك، تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

رة ج(، وتؤكد مجدداً على هذا الحق باإلضافة إلى حقوق المشاركة في العمليات االنتخابية وصياغة السياسات  الفق 7السياسية" )المادة 

الرسمية، وتنص على الحق في "المشاركة في أي منظمات غير حكومية وجمعيات تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد".  وهكذا تشمل  

نضمام إلى المنظمات غير الحكومية وغيرها من فُرص لالرتباط باآلخرين، بغّض النظر عن المشاركة في الحياة العامة القدرة على اال

الجنس. كما تشمل حق المشاركة في التعبير عن اآلراء السياسية، في مجاالت منتشرة مثل وسائل اإلعالم والمناقشات العامة للقضايا 

تبط ارتباًطا وثيقًا بالحياة السياسية، مثل المشاورات العامة، والمفاوضات مع  الثقافية أو الدينية أو االقتصادية إلى المداوالت التي تر

 األحزاب السياسية في ما يتعلق بهذه المنصات، أو المشاركة في االستشارات أو مجموعات الضغط. 

واة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما ويؤكد إعالن بيجين هذا االلتزام المعياري معلناً "إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المسا

(.  يؤكد  13في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، من األمور األساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم" )المادة 

 
شة، انظر ويليامز )3  (.1998لالطالع على تعريف المجموعات الُمهمَّ
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ت السياسية الرسمية ومجاالت العمل  هذا التعريف الواسع للمشاركة على "جميع جوانب حياة المجتمع"، مشيًرا إلى فهم الترابط بين المجاال

، مما يشير إلى نطاق واسع  جميع جوانب حياة المجتمعاألخرى. نالحظ مجدداً أن تمكين المرأة يتوقف على المشاركة على قدم المساواة في  

 للمشاركة عبر مجموعة من األنشطة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية والسياسية.  

ركيز على السياق األوسع للحياة النقابية والتعبيرية في هذه الوثائق؟ ألن هذه األنشطة هاّمة بسبب تأثيرها الواضح على لماذا يجري الت 

ادة  السياسة العامة وصنع القرار، ودفع تغيير السياسات لصالح المرأة واألقليات العرقية والفقراء. وقد جرى التأكيد على ذلك أيًضا في الم

ن، الذي يقر بأهمية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وال سيما المجموعات النسائية، ويؤكد على "االحترام الكامل  من إعالن بكي  20

منظمات المرأة والجماعات المنادية ، يوضح منهاج العمل بمزيد من التفصيل أهمية 26الستقالل هذه الجماعات والمنظمات". في المادة 
 لقوى الدافعة للتغيير. في ا بالمساواة بين الجنسين

كيف تقود هذه المجموعات التغيير؟ إذا كانت هذه المجموعات، بحكم التعريف، خارج العملية التشريعية، فكيف يمكنها "تغيير" السياسات  

أوسع من أو عملية صنع القرار؟ يشير محللو عمليات وضع السياسات إلى الطرق التي يجري فيها تناول األفكار المتداولة على نطاق 

دة  المناقشة العامة في وسائل اإلعالم وغيرها من المجاالت من خالل العملية السياسية الرسمية؛ حيث تميل القضايا إلى االنتقال من "األجن 

ب الرسمية  العامة" للقضايا التي تُعدّ هاّمة لدى الناس عموماً إلى "جدول أعمال الحكومة" أو إلى قائمة القضايا الهاّمة لمن هم في المناص

(.  يُعدُّ تنظيم االحتجاج والحركة االجتماعية بالنسبة إلى النساء في الواقع حافًزا  1984ذوي الصالحية في وضع السياسات )مثل كينغدون 

في المجتمع رئيسيًا للتغيير، ودفع األفكار الجديدة إلى جداول األعمال العامة والحكومية. يجري أحيانًا تناول األفكار والمطالب الُمصاغة  

المدني في عمليات صنع السياسات الرسمية )مما يدفع بعض الباحثين إلى تشبيه المجتمع المدني بحزام نقل األفكار من المواطنين إلى  

الحكومة( وأحيانًا بطرق أقل مباشرة، مع تشّكل جماعات وهويات جديدة، مما يؤدي إلى تكوين دوائر انتخابية جديدة )غويتز وهاشم،  

 (.  1998؛ ويليامز 2011ويلدون  ؛2003

# على سبيل المثال اهتماًما غير مسبوق بقضية التحرش الجنسي. كما لقيت االحتجاجات األخيرة على االعتداءات  metooلقد أثارت حركة 

ى اتخاذ  الجنسية التي حظيت بكثير من االهتمام في دلهي في الهند اهتماًما عاًما جديدًا أيًضا بقضايا االعتداء والتحرش الجنسيين، مما دفع إل

في السياقات السياسية المغلقة نسبيًا، حيث يمكن أن يتوقع الناشطون التعرض للقمع، يمكن أن يكون االحتجاج  إجراءات تشريعية.  حتى 

فعااًل في التحريض على االستجابة الرسمية، كما نرى في مثال أمهات بالزا دي مايو في األرجنتين، اللواتي نشطن لعقود في مطالبة  

دث ألفراد أسرهم. تقدم مجموعات المناصرة والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع  الحكومة باإلدالء بمعلومات توّضح ما ح

المدني والمجموعات األخرى الخبرة ووجهات النظر الفريدة التي تثري عمليات وضع السياسات العامة، وتُحّسن عملية صنع القرار من  

 خالل مشاركة هذه األطراف.  

ينطوي على اتخاذ قرارات   صنع القرار العام(، وكان 1974بارة عن مسار عمل تتبعه سلطة الحكومة )هيكلو إذا كانت ع السياسة العامةإّن 

موثوقة تشكل حياة َمن يعيشون تحت سلطة الحكومة، فإن المشاركة في الجوانب غير الرسمية للمجال العام، كما توضح هذه األمثلة، بدًءا 

 التواصل، يمكن أن يؤثر على صنع السياسات "من خارج" األنظمة الرسمية.  من االحتجاج إلى كتابة أعمدة الصحف إلى

 المساواة في المجال العام والحياة العامة

نمية ال تتطلب المشاركة المتساوية في الحياة العامة المشاركة الحرة أو الطوعية فحسب، بل تتطلب أيًضا المساواة. وال تتطلب المساواة والت 

في جميع جوانب حياة المجتمع".  ولكن قد تكون هناك على أساس المساواة اج عمل بيجين، أقل من "المشاركة الكاملة" والسالم، وفقاً لمنه

صعوبة في تحقيق هذه المساواة. فالمجال العام ليس ساحة لعب متكافئة: ألن ساحات المشاركة العامة هذه مليئة بالسلطة، وكلما كانت  

، انظر  51في   2002ة أو قوة، زاد احتمال تشكيلها كمساحة تُسمع فيها أصوات معّينة فقط )كورنوول المساحة والمشاركون أكثر مركزي 

وبعض   -(. تجد وجهات النظر واألصوات التي تحظى باالمتيازات، والتي تعود ألقوى الرجال نفوذاً  2002، يونغ 1992أيضاً فرايزر 

ئدة. وتسهل رؤية ذلك في المؤسسات الرسمية للحكومة، ولكن األمر ينطبق كذلك حتى في  تعبيًرا عنها في هذه المجاالت العامة السا -النساء 

ي أو  العالقات السياسية غير الرسمية. في مثل هذه األوضاع، تستَبِعدُ األعراف العميقة الجذور حول األدوار الجنسانية النساء أحيانًا وتخف

عظم النساء، يُحدد الوضع االقتصادي واألصل العرقي أو اإلثني والميل الجنسي أيضاً  تدعم التسلسالت الهرمية الجنسانية. وبالنسبة إلى م

شكل المشاركة. وطالما أّن النساء الفقيرات غير منظمات، فإن االنفتاح على المشاركة قد يقتصر على نخبة النساء اللواتي يتغلبن على 

ساء بينما ال يستوعبن بالضرورة احتياجات النساء الالئي يفتقرن إلى إمكانية االختالفات الطبقية بين النساء ويتحدثن نيابة عن جميع الن 

 الوصول إلى المؤسسات السياسية. 

الواجبات المنزلية اليومية   -إن مشاركة المرأة في الحياة العامة مقيّدة بمجموعة من العوامل. أوالً، تؤدي األعباء المنزلية غير المتناسبة 

إلى االفتقار إلى الوقت. أي أن مقدار الوقت الذي تقضيه النساء في تنفيذ هذه المهام َيُحدُّ من  -لمسنين والمرضى ومهام رعاية األطفال وا

ثانيًا، يظل المفهوم الجنساني للحياة العامة قويًا في معظم المجتمعات. ويُنظر دائماً   الوقت المتاح لهّن للمشاركة في أنشطة المجتمع المدني.

عام على أنه مجال مخصص للرجال. ثالثًا، بينما تساهم النساء في المتوسط أكثر من الرجال في األنشطة المجتمعية  إلى المجال ال

  والتطوعية، فإن كثيًرا من هذه المشاركة المبذولة من وقتهّن تبقى مساهمةً غير مدفوعة األجر. وقد تفتقر النساء إلى الموارد للمشاركة
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ية والترشح للمناصب. رابعًا، يشير بحث جديد إلى أن العنف ضد المرأة في السياسة مشكلة منتشرة وتشمل  بفاعلّية في األنشطة السياس

العنف الجسدي )االغتياالت والضرب والخطف(، العنف الجنسي )التحرش الجنسي واالغتصاب والتهديد بالعنف الجنسي( والعنف النفسي  

في حين أّن هذا العنف موّجه إلى المدافعات عن   (.2020ر اإلنترنت والمطاردة( )كروك )اغتيال الشخصية والعار االجتماعي واإلساءة عب 

حقوق اإلنسان والمرشحات السياسيات، إال أنه يعمل أيًضا كرادع أوسع وأطول أجالً للنساء اللواتي قد يرغبن في المشاركة في الحياة 

 العامة.
  

في  وعلى الرغم من أن المجال العام للمجتمع المدني يحفل بنفس أوجه عدم المساواة مثل األبعاد األخرى للحياة السياسية، إال أنه قد يكون 

ت  متناول النساء، وال سيما الفئات المهّمشة من النساء، أكثر من السبل الرسمية للحياة السياسية مثل المناصب االنتخابية أو حتى التصوي 

(. يُِقرُّ منهاج عمل بيجين بأن استبعاد النساء من العمليات السياسية الرسمية هو جزٌء مما يجعل المجتمع المدني وسيلة   2011ويلدون )

هاّمة للتأثير، مع مالحظة أنه قد "تمّكنت النساء من الوصول إلى السلطة من خالل هياكل بديلة، وال سيما في قطاع المنظمات غير  

د تمّكنت النساء، من خالل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية، من التعبير عن مصالحهن واهتماماتهن ووضع الحكومية. لق

(. يشير هذا الفهم الواسع للحق في  228؛ انظر أيًضا المادة 182قضايا المرأة على جداول األعمال الوطنية واإلقليمية والدولية" )المادة 

 ة إلى أهمية عمليات المشاركة غير الرسمية هذه. المشاركة في الحياة العام

  وهكذا أكدت الدول في إعالن ومنهاج عمل بيجين أن المنظمات النسائية جزء هاّم من المجتمع المدني.   ولكن كثيًرا من الدول الموقعة ال

ظهر مقاومة على تحو غير رسمي لفكرة  حيث ت  -مهما كانت ديمقراطية من الناحية الرسمية   -تزال مختلفة باختالف خصائص مجتمعاتها 

 أن المرأة بوصفها طرفاً فاعالً في الحياة العامة تتمتع بحقوق كاملة ومتساوية في الفضاء العام. 

 المنظمات النسائية والحركات النسوية

تُظهر األبحاث المتوفرة أن شكل المشاركة في الجوانب غير الرسمية من الحياة العامة الذي يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين هو 

؛  2011؛ ويلدون 2018أ، ب؛ هتون وويلدون  2006؛ ويلدون 2002؛ ويلدون 2003)غويتز وهاشم،  الحركات النسوية المشاركة في 

وال ينبغي قراءة الحركات النسوية بالمفهوم الضيق على أنها معاِدلة لمنظمٍة رسميٍة محدَّدةٍ أو واحدةٍ   (.2019نازنين، هيكي وسيفاكي، 

بعينها، أو حتى مجموعة من مثل هذه المنظمات. فمع أّن مثل هذه المنظمات قد تكون هاّمة إال أن الحركات أوسع بكثير من ذلك. وكما 

منتشرة، تشمل مجموعة واسعة من األشخاص والفعاليّات، سواء كانت رقمية أو وجًها لوجه، ويمكن أن  ذكرنا أعاله، فإن الحركات ظاهرة

تشمل االحتجاجات، وشبكات واسعة من الخبراء والناشطين، والمنظمات، والصحفيين، والشعراء، وكتّاب المسرح، واإلنتاجات الثقافية،  

وتكون الحركات األقوى أكثر تنوًعا وتجذب اهتماًما كبيًرا في وسائل اإلعالم   4الدينية.  والنقابات العمالية المحلية والمنظمات والندوات

 وغيرها من الساحات. 

أي أنها حركة تنتظم فيها النساء كنساء، وتتألّف عضويتها وقيادتها أساساً من  الحركات النسائية،إّن الحركات النسوية هي نوعٌ من أنواع 

نساء. ولكن ليس جميع الحركات النسائية حركات نسوية: حتى عندما تنتظم الحركات النسائية حول قضايا ناشئة عن وضعهن الجنساني  

ياجات العملية للنساء، دون تجاوز تلك االحتياجات لمعالجة القضايا  وأعبائهن، فقد يسعين، وفقًا لعبارات ماكسين مولينو، إلى تلبية االحت 

 (.   1998؛ مولينو  2001المنهجية ) بيكويث 

يؤكد بعض الباحثين على أّن الحركات النسوية تتحدّى تبعية المرأة للرجل، ويستشهد آخرون بأهمية تحدي النظام األبوي، بينما يجادل 

؛  1994؛ هوكسوورث  1999ى تحسين حالة النساء أو بعض المجموعات الفرعية من النساء )ألفاريز آخرون بأن النسويات بحاجة فقط إل 

(. ونؤكد أنه تبعاً لما توحي به هذه التعريفات، فإّن  2002، ويلدون 2014؛ وايلن 2006؛ تريب وفيري  2007؛ فيري ومويلر 2005مقدم 

:  فهذه الحركات تقوم بأكثر من االعتماد على الهويات والهياكل  الجنسانية الحركات النسوية تسعى إلى التغيير الجذري في الهياكل 

األسس األبوية أو المجاالت التي يهيمن عليها الذكور أو الركائز غير  تغيير الجنسانية في تنظيمها، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، إلى 

المشاركة النسوية في المجتمع المدني عن األشكال األخرى بتركيزها (.  وبناًء عليه، تتميز 2020المتكافئة لهذه القضايا )مولينو وآخرون 

 الواضح على المساواة بين الجنسين كهدف أساسي.  

ال ينعكس التمييز بين الحركات النسوية والحركات النسائية بالضرورة في نوع القضية أو التكتيك الذي تواجهه هذه الحركات.  قد يستخدم  

خيرة واسعة من التكتيكات، تشمل االحتجاج، وااللتماسات، والفعاليّات الثقافية، والندوات، وأشكال أخرى من  كال النوعين من الحركات ذ

التعبير السياسي. وقد توجد كل من المنظمات النسائية والنسوية في مكان واحد وتتعاون )أو ال تتعاون( في حمالت محددة.  وقد يكون  

لويات، بما في ذلك مكافحة العنصرية، وتعزيز إنهاء االستعمار، أو إنهاء الفقر. تسعى النساء ذوات  للمنظمات النسوية أيضاً كثير من األو

البشرة الملونة والنسويات العامالت في األطر المتعددة الجوانب إلى بناء التضامن من خالل معالجة قضايا العنصرية والتمييز على أساس  

 
دى سلطة الدولة أو السلطة الدينية  االجتماعية هي شكل من أشكال سياسة التنازع التي تتميز بعمل جماعي مستدام يتح الحركات  عموماً،4

(. قد تشمل الحركات  1996؛ زالد وآش  2011؛ تارو  2011؛ ستاغنبورغ  2005؛ ماير وآخرون  2015أو العائلية القائمة )ماير

 .االجتماعية منظمات رسمية، ولكنها تشمل أيًضا مجموعة واسعة من األنشطة وأشكال التعبير غير الرسمية المنتشرة
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؛ 1991؛ كرينشو 1990مبريالية ومحاور أخرى للقمع والسيطرة في الوقت نفسه )كولينز الجنس والتمييز الطبقي والميل الجنسي واإل

(. وتجادل النسويات في بُلدان الجنوب بأن التنظيم النسوي ال يمكن فصله عن النضاالت من أجل إنهاء االستعمار  2012تاونسيند بيل 

(. وأخيًرا، يتجنب بعض الناِشطين تسمية "النسوية" ألسباب  2006؛ تريب 1999؛ راي وكورتويغ 1986؛ جاياواردينا 2003)موهانتي 

(. ال  2001؛ تريب 1999سياسية أو ثقافية حتى عندما يعملون على تغيير عالقات القوة التي تقلل من قيمة المرأة وتخضعها لها )ألفاريز 

سب. بل يتطلب تعريُف المنظمة بأنها نسوية تقييُم الدرجة  يمكن تعريف الحركات "النسوية" بأنها الحركات التي تُحدد نفسها بأنها نسوية وح

 (.  2020التي تسعى الجهات الفاعلة إلى تحقيق غايات نسوية عندها )فوريستر وآخرون 

ّكد  من إعالن بيجين، التي تُقّر بأهمية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وال سيما المجموعات النسائية، تؤ 20وكما ذكرنا، فإن المادة 

  على أهمية "االحترام الكامل الستقالل هذه الجماعات والمنظمات". ونحن نؤكد أيًضا على االستقاللية في تحليلنا، ونتساءل عن درجة قدرة

الحركات النسوية على التعبير عن القضايا على نحو مستقل، وحتى على نحو نقدي، بشكل مختلف عن المؤسسات الحكومية وغيرها من 

(. وتعد هذه السمة من  2002؛ ويلدون 2000؛ تريب 1998؛ مولينو 2003اسخة التي يسيطر عليها الذكور )غويتز وهاشم  السلطات الر

ن.  سمات الحركات النسوية هاّمةً ألنها تسمح لها بالتعبير والضغط على الجهات الفاعلة السياسية الرسمية بما يتعلق بالمساواة بين الجنسي 

بعيدًا عن استبعاد التحالفات مع الحركات والمنظمات األخرى، تمّكنها من العمل بفاعلّية. على سبيل المثال، ال  ونالحظ أن االستقاللية، 

لم  يمكن للمنظمات النسوية أن تعرض التحالف على قدم المساواة مع األحزاب السياسية أو المنظمات الدينية أو النقابات المهنية القائمة ما

 و مستقل عن تلك المنظمات.  تكن موجودة أوالً على نح 

 العامة  الحياة في المرأة لمشاركة  العالمية االتجاهات  على عامة نظرة  -ثالثا  

قل ندرس في هذا القسم االتجاهات في مشاركة المرأة غير الرسمية في الحياة العامة.  نبدأ بدراسة المشاركة في المجتمع المدني قبل أن ننت 

أة في الحركات النسائية والحركات النسوية. ثم ننظر في أشكال جديدة من المشاركة مثل النشاط الحركي  إلى لمحة عامة عن مشاركة المر

 الرقمي.  

 مشاركة المرأة في المجتمع المدني: االتجاهات العالمية واالختالفات اإلقليمية 

ا،  في حين أّن الظاهرة األوسع للمجتمع المدني تتمتع بأهمية بالغة، مثل كثيٍر من المفاهيم المنتشرة والحيوية، فقد يكون من الصعب قياسه

مما يشّكل تحدّياً يتفاقم شيئاً فشيئاً بسبب نقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. ومع ذلك، فإّن البيانات الواردة من مشروع أنواع  

(.  2020؛ انظر أيًضا نوريس  2020يمقراطية توفّر نظرة مطّولة حول مشاركة المرأة في المجتمع المدني )مشروع أنواع الديمقراطية  الد

( المشاركة في منظمات المجتمع المدني ، 2( السبل المتاحة لهّن إلى المناقشة الحرة، 1مشاركة المرأة في المجتمع المدني، كما يتضح من: 

(. ولكن هذه المشاركة يبدو  1صفتهن صحفيات، على مدار األعوام المائة الماضية في كل منطقة من مناطق العالم )الشكل  ( الحضور ب 3

أنها آخذة في االستقرار في شرق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وفي  

(. وفي  2010، وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي )منذ 2000حيط الهادئ منذ عام أمريكا الالتينية وآسيا والم

، وكذلك في آسيا والمحيط  2016أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا، قد تكون المشاركة في الواقع آخذة في االنخفاض منذ عام 

ه االتجاهات، فإنه على الرغم من توسيع مشاركة المرأة على مدار األعوام المائة الماضية، فقد  . وكما يتبين من هذ2013الهادئ منذ عام 

يكون التقدم قد توقف أو حتى بدأ في التراجع في بعض المناطق.  وكما نوضح بمزيد من التفصيل أدناه، قد يعود ذلك على األرجح إلى  

في تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ونقص الفرص والموارد عبر الوطنية للتطوير    ضعٍف لحَق بقدرة الدولة على حماية الحقوق السياسية

التنظيمي والتواصل، وعودة المعارضة أو رد الفعل العكسي في كل من المجتمع المدني والسياسة الرسمية تجاه إحراز تقدم في المساواة  

 بين الجنسين في الحياة العامة. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 2019-1975في المجتمع المدني،  : مشاركة المرأة1الشكل 

يتكّون المؤشر من خالل أخذ تقديرات النقاط من نموذج تحليل عامل بايزي لمؤشرات حرية المناقشة للنساء  مالحظة:

(v2cldiscw( ومشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني ،)v2csgender( والصحفيات ،)v2mefemjrn )أنواع المصدر :

 (٢٠٢٠)أيلول/سبتمبر  10.0اإلصدار  –الديمقراطية 

 1975التعبئة النسوية: االتجاهات العالمية واالختالفات اإلقليمية منذ عام 

ننتقل اآلن إلى دراسة السياق األوسع للتعبئة السياسية النسائية غير الرسمية والتي تهدف على نحو خاص إلى المساواة بين الجنسين،  

وتحديدًا مدى مشاركة المرأة في الحركات النسوية. على غرار المجتمع المدني، تُعد الحركة النسوية ظاهرة غير متبلّرة ومعقدة، ولكن 

(، وهو مقياس يشمل مجموعة  FMIصول على بعض المعلومات عن االتجاهات العالمية من خالل متابعة مؤشر التعبئة النسوية )يمكننا الح

واسعة من أنشطة المجتمع المدني، بما فيها المنظمات واالحتجاجات والنشاط الحركي الرقمي والندوات والفعاليات الثقافية والمنظمات  

جات األعلى الحركات التي لها صوت أقوى وتتمتع باستقاللية أكبر في المجتمع المدني أو في النقاش العام  الدينية وغيرها. تعكس الدر

(. وكما نرى من خالل هذه النتائج، فإن قوة الحركات تعكس القدرة على جذب االنتباه في وسائل اإلعالم، من  2020)فوريستر وآخرون 

للغاية  داء الدعم في استطالعات الرأي العام )عند إتاحتها(. وتجذب الحركات النسوية القوية المسؤولين العموميين والسلطات األخرى، وإب 
من الدعم من الرأي العام. قد تبرز هذه الحركات القوية على  عالية في الصحافة أو تتمتع بمستويات بقوة وتلفت األنظار قوياً، انتباهاً 

صرين خارج حدودهم، أو تكون بمثابة نماذج طموحة لحركات أخرى في منطقتها. وعادةً ما  المستوى الدولي وتجذب انتباه الناِشطين والمنا

تتمتع بإمكانية الوصول على نحو منتظم ومتكرر إلى الشخصيات القوية أو قادرة على تحقيق مآثر مبهرة ومستدامة من التعبئة )فوريستر  

مشاركة المرأة ألنه شكل من أشكال نشاط المجتمع المدني األكثر ارتباًطا (. وكما بّينا أعاله، نرّكز على هذا الشكل من 2020وآخرون 

 بالتقدم في المساواة بين الجنسين ومعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي.

لمناطق منذ عام تُظهر هذه البيانات أن التعبئة النسوية على الصعيد العالمي، وفقاً لتعريفها الموّسع، قد ظهرت أو عادت للظهور في جميع ا

.  النسائيةأقل انتشاراً من الحركات  الحركات النسوية، ونمت قّوتها على مدى العقود األربعة التالية. فحتى العقدين الماضيين، كانت 1975

  ٪ فقط من البلدان،40في نسوية ٪ من البلدان حركات نسائية، بينما ُوجدت حركات 73، كان لدى 1975على سبيل المثال، في عام 

٪( كان لديها حركات نسوية قوية، وفقط  13دولة،  17٪ من البلدان وحسب. حتى أن عددًا أقل من البلدان )37في مستقّلة وحركات نسوية 

 لديها حركات قوية جدًا.   -٪  9حوالي   -دولة  11

دة  ظهرت الحركة النسوية بقّوةٍ أشدّ على المسرح العالمي في أثناء أول عقد تكّرسه األمم المتحدة للعمل من أجل المرأة، عقد األمم المتح

(. زادت التعبئة في الحركات النسوية حول العالم بمقدار النصف في العقد األول للمرأة ثم  2(، وما بعده )الشكل 1985-1976للمرأة )

، كان لكل بلد حركة نسائية نشطة، وكان لكل بلد تقريبًا حركة نسوية،  2015(. بحلول عام  95-85النصف مجدداً في العقد التالي )بمقدار 

٪( وقوية.  وكانت هذه  96، كانت الغالبية العظمى من الحركات النسوية مستقلة )2015وكان االستثناء الوحيد هو كوبا. بحلول عام 

 (.  2020بلدًا( )فوريستر وآخرون   31ربع البلدان )الحركات قوية جدًا في 
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( أنشطة الحركة بما في ذلك المنظمات واالحتجاجات والنشاط الحركي الرقمي  FMIمالحظة: يشمل مؤشر التعبئة النسوية )
ة أكبر في والندوات والفعاليّات الثقافية وغيرها. تعكس الدرجات األعلى الحركات التي لها صوت أقوى وتتمتع باستقاللي

   2020المجتمع المدني أو في النقاش العام.  المصدر: فوريستر وآخرون 

 2015و  1975: نظرة عامة عالمية على التعبئة النسوية، 3الشكل 

  

( أنشطة الحركة بما في ذلك المنظمات واالحتجاجات والنشاط الحركي الرقمي  FMIمالحظة: يشمل مؤشر التعبئة النسوية )
والندوات والفعاليّات الثقافية وغيرها. تعكس الدرجات األعلى الحركات التي لها صوت أقوى وتتمتع باستقاللية أكبر في 

 .2020المجتمع المدني أو في النقاش العام.  المصدر: فوريستر وآخرون 

ي صورة نمو وتقارب، فإن تقسيم الصورة حسب  ه 2015إلى عام  1975مع أّن الصورة الكبيرة لألنماط العالمية للتعبئة النسوية من عام 

( يكشف أن المناطق المختلفة قد اتخذت مسارات مختلفة نحو زيادة التعبئة. تشمل أسباب االختالف عبر اإلقليمي فترات  4المنطقة )الشكل 

تنظيم النسوية داخل المؤسسات   مختلفة من التحول الديمقراطي، وتأثير مؤتمرات األمم المتحدة على المناطق التي تُعقد فيها، ودرجة

 السياسية الرسمية )مثل األحزاب السياسية واللجان النسائية( مقابل درجة قدرتها على العمل على نحو مستقل. 

ق.  ، العام الذي ُعقد فيه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين، يمثل نقطة التقاء واضحة عبر المناط1995ومن المثير لالهتمام أن عام 

، شهدت بعض المناطق )أوروبا الغربية وشرق ووسط أوروبا وجنوب شرق آسيا( زيادة بطيئة ولكن مطردة في التعبئة 1995بعد عام 

. وانخفض مستوى أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية بعد عام 2005النسوية بينما تنفرد شرق آسيا بانخفاض ملحوظ بعد عام 

 (. 4)الشكل  2005
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( أنشطة الحركة بما في ذلك المنظمات واالحتجاجات والنشاط الحركي الرقمي  FMIظة: يشمل مؤشر التعبئة النسوية )مالح
والندوات والفعاليّات الثقافية وغيرها. تعكس الدرجات األعلى الحركات التي لها صوت أقوى وتتمتع باستقاللية أكبر في 

 2020فوريستر وآخرون   المجتمع المدني أو في النقاش العام.  المصدر:

ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، كانت موجات   ى والشر ي أفريقيا جنوب الصحراء الكبر
ي هذه المناطق المختلفة؟ فن

ما الذي يحدث فن
ة الدراسة وبحلول عام  كانت إما قد بدأت مسارها أو واجهت القمع الناجم عن تزايد    1975التعبئة النسائية والنسوية سابقة عىل فبر

غمان 2006 سيطرة الدولة )آدامز  ي عام 2006؛ تريب  1999؛ بب 
عىل يدي   1923(. تأسس االتحاد النسوي المرصي عىل سبيل المثال فن

ت بحلول عام 
َّ
معت هذه الحركات أو ُحل

ُ
ي بعض البلدان )الجزائر ومرص(، ق

)العىلي   1975الناشطة النسوّية البارزة هدى شعراوي. وفن
ي ب 1993، 1992؛ حاتم 1996؛ بدران 2000

ي عام (. وفن
 فن
ً
ي   1975لدان أخرى، كان دور التنظيم النسوي أقل وضوحا

ألنه بلغ ذروته فن
ي انتهت حوالي عام  9المنظمة وقت سابق، كما هي الحال مع 

ي فنلندا والتر
 . 1970فن

 
ي أوروبا الغربية، يعكس االنحدار من عام  

ي أصبحت بها المنظمات والناشطات النسويا  1985إل عام  1975وفن
ا  الطرق التر

ً
ت أقل انخراط

ي بعض هذه البلدان )مثل فرنسا(، استوعبت الخالَف العام أقساٌم داخل ا 
ا )مثل ألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا(. وفن

ً
ألحزاب  وبروز

ن الدولة، مع مزايا من حيث القرب من صنع ال ي إل دهالب 
سياسات ولكن  السياسية أو الوكاالت الحكومية، باالنتقال من المجتمع المدنن

ي  
ي توجيه النسوية كل طاقتها للخالفات األيديولوجية والسياسات الداخلية وطاقة أقل للمشاركة العامة.  فن

ليس دون عيوب تتمثل فن
ي عام  Redstockingآيسلندا، انهارت الحركة النسوية 

ت رسمًيا فن
َّ
اكارسدوتر  1982بسبب الخالفات األيديولوجية وُحل :  1986)ستب 

ن عدة فصائل، وهو رصاع لم يتعافن منه حتر منتصف الثمانينيات من  KFنما انخرط حزب النساء ) (، بي 145 اعات الداخلية بي  ن ي البن
( فن

ي بلدان أخرى، مثل ألمانيا، ظلت المنظمات النسوية ضعيفة ومشتتة عىل الرغم من بقائها مستقلة. وصف بعض  
ين. وفن القرن العشر

ي 
ن تسعينيات القرن الماضن غمان المراقبي  ي أوروبا حيث هدأت أنشطة الحركة )بب 

(. ومع ذلك، فإن  1999بأنها حقبة "ما بعد النسوية" فن
غمان   ي أوائل التسعينيات أدى إل تعبئة متجددة )بب 

(. كما ساهم تطوير شبكات نسوية إقليمية أقوى  1999رد الفعل المناهض للنسوية فن
ي أوروبا بعد مؤتمر األمم المتحدة العالمي للم

ن عام فن ي بيجي 
.    1995رأة فن ي عودة ظهور الحركات النسوية عىل المستوى اإلقليمي

 فن
 

، فقد ظهرت الحركات النسوية في وقت الحق وظلّت أضعف حاالً في أوروبا الشرقية عنها في المناطق األخرى،  4وكما يوضح الشكل  

اء المنطقة، بدًءا من ذوبان جليد الحرب الباردة واالنهيار  . وأدّى إرساء الديمقراطية في جميع أنح1995و 1985وزادت فقط بين عامي 

.  2005، إلى تسهيل عملية التنظيم النسوي المستقل، والذي ظهر في جميع بلدان المنطقة بحلول عام 1989الرمزي لجدار برلين بعد عام 

ات ما بعد الشيوعية، ولم تحقق سوى حركات  ومع ذلك، فإن إرث "النسوية" المفروضة رسميًا في الحقبة الشيوعية خلق تحديات للنسوي 

، انعكست االتجاهات  2015قليلة القوة التي حققتها الحركات في أمريكا الالتينية أو أفريقيا بهذه السرعة. باإلضافة إلى ذلك، بحلول عام  

ال في روسيا وهنغاريا(.  وكانت  نحو االنفتاح السياسي، مع تزايد العداء للناشطات النسويات من القادة السياسيين )على سبيل المث 

االتجاهات نحو االستبداد في أوروبا الوسطى والشرقية قد قوبلت بمناهضٍة من الحركات النسوية والحركات الوطنية النسائية من أجل  

 الديمقراطية. 
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زيادة ملحوظة في النشاط   مع 1975في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ترافق التحّرر المتزايد لكثير من هذه المجتمعات بعد عام 

النسوي. وأدى االبتعاد عن دول الحزب الواحد إلى فتح فرص سياسية سمحت للتنظيم النسائي باالزدهار، وخاصة الفرع النسوي المستقل  

ن أكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نجد زيادةً هي من بي  1985و 1975(. وفي الواقع، بين عامي 2006؛ تريب 2006منه )آدامز 

(. وقد تعزز  2020٪( )فوريستر وآخرون 500الزيادات في التعبئة النسوية التي نراها في أي منطقة في العالم )تعزيز بنسبة تزيد عن 

 (.  2006في نيروبي )آدامز   1985انفجار النشاط النسوي بفعل االستعدادات الوطنية واإلقليمية لمؤتمر األمم المتحدة العالمي للمرأة لعام 

أكبر عقد نمو في النشاط الحركي النسوي، والذي استقر بعد عام  1985-1975وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كان عقد 

قد أشعل   1975. يُحتمل أن يكون المؤتمر العالمي األول للمرأة في مكسيكو سيتي عام 2015، وظل كما هو تقريبًا حتى عام 1995

. يُحتمل أن يكون التنظيم اإلقليمي وعبر الوطني ممثالً من قبل  1985-1975شاط النسوي على مدى العقد الممتد بين االنفجار اإلقليمي للن 

النسائية دوراً في هذا أيضاً. كما أتاحت موجة إرساء الديمقراطية التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين مزيدًا من إنكوينتروس منظمة 

غوميز  -لم يكن مرتبًطا بزيادة كبيرة مماثلة )بوث وهيراز 1985ن أّن تزايد إرساء الديمقراطية بعد عام الحراك النسوي، على الرغم م

2015 .) 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن تُعزى قوة الحركة النسوية المتزايدة إلى االنفتاح السياسي جنبًا إلى جنب مع تأثير 

في المنطقة، على الرغم من أن الحركات النسائية كانت شائعة:  النسوي ، ضَمن القمع أالّ يسود التنظيم 1975الشبكات اإلقليمية. في عام 

ى ثمانية بلدان حركات نسائية )الجزائر ومصر وإسرائيل وإيران والعراق واألردن والمغرب وتركيا(، ولكن نصف هذه الحركات  كان لد

فقط كانت حركات نسوية. وبينما كانت هذه الحركات النسوية مستقلة في الغالب، إال أنها لم تكن قوية. زادت قوة هذه الحركات من عام 

(. على سبيل المثال،  2009زة بنمو الشبكات النسوية اإلقليمية والعابرة للحدود الوطنية خالل هذه الفترة )مقدم ، معز1995إلى عام  1985

(.  وشهد العقد الذي عاصر ظهور الربيع  2009تأسست شبكة "نساء يعشن في ظل قوانين المسلمين" في منتصف الثمانينيات )مقدم 

  2015(. كانت الحركات النسوية المستقلة بحلول عام 2020لتعبئة النسوية ) فوريستر وآخرون ( ارتفاًعا طفيفًا في ا2015-2005العربي )

؛ هتون 2010حاضرة في جميع أنحاء المنطقة، وشكلت حضوًرا مهًما في الجزائر وإيران وإسرائيل والمغرب وتركيا )مقدم وغيتانتشي 

 (.  2018وويلدون 

آسيا؟  نّظم النساء أنفسهن منذ فترة طويلة وشاركَن في أشكال مختلفة من النشاط الحركي   لماذا ظهرت هذه االختالفات بين جنوب وشرق

، كانت النسويات نِشطات في جميع أنحاء المنطقة.  كانت التعبئة النسوية  1975(، وبحلول عام 1986في جميع أنحاء آسيا )جاياواردينا 

ق آسيا. وقد تضّخمت هذه االختالفات األولى على مدى العقود األربعة التالية  أقوى في هذه الفترة المبكرة في جنوب آسيا وأضعف في شر 

حيث انتقلت منطقة جنوب آسيا )على نحو متقطع، ومع انتكاسات( نحو مزيد من التحرير واالنفتاح. وعلى الرغم من القيود المتعلقة بجائحة  

هند ودول جنوب آسيا األخرى، تستمر االحتجاجات النسوية وغيرها، « وغيرها من القيود الجديدة على النشاط الحركي في ال19-»كوفيد

وال تزال هذه االختالفات قائمة.  يصعب على المنظمات النسوية في الصين أن تصبح مسجلة رسميًا، وهو مطلب لمنظمات المجتمع  

على سبيل المثال، ما كان إال ، دون رقم صفحة(. 2014المدني، وبعض أنشطة الحركة األساسية محظورة )هيومان رايتس ووتش 

الحتجاجٍ دولي فقط أن يجبر الحكومة على إطالق سراح ناشطات نسويات تعّرضن للسجن لجهودهن في نشر التوعية حول التحرش  

ه،  (. والعامل اآلخر هو أن انتشار المنظمات النسائية )على عكس المنظمات النسوية( يمكن ل2015الجنسي في وسائل النقل العام )ويي  

على عكس ما هو متوقع، أن يزاحم المنظمات النسوية في الساحة السياسية، ويستحوذ على طاقة النساء واهتمامهن كما توضح معدالت 

النسوية  التعبئة النسوية المنخفضة في اليابان: على الرغم من ازدهار المنظمات النسائية في اليابان، نادًرا ما تناولت هذه المنظمات القضايا 

ومع ذلك، كانت  (.1999؛ لوبالن 2003تقر إلى الوعي الجنساني، مما طغى على الحركة النسائية األضعف واألقل تأثيًرا )جيلب وتف

 . 1995النسويات أكثر تأثيًرا ونشاًطا في تايوان وكوريا الجنوبية، حيث نمت الحركات هناك بقوة بحلول عام 

فوعة باالتجاهات نحو حقوق سياسية ومدنية أقوى، وفرص وموارد للتنظيم اإلقليمي وعبر الوطني  يُبيّن ذلك أّن هذه االختالفات اإلقليمية مد

)خاصة المرتبطة بمؤتمرات األمم المتحدة المعنية بالمرأة(، ومدى التنظيم المستقل، والعالقة بين الحركات والسلطات القائمة، مثل  

 عل العنيف أو المقاومة في كل من العمليات السياسية الرسمية والمجتمع المدني. األحزاب السياسية والمنظمات الدينية، وتأثير رد الف

ل مّكنْت أنماط االنفتاح السياسي، التي تؤدي إلى حماية أقوى للحقوق السياسية مثل الحق في التجمع والتعبير عن الذات، النساَء من تشكي 

ختلفة في مناطق مختلفة ألن االنفتاح السياسي كان يحدث في أوقات  حركات نسوية تنتقد الوضع الراهن، وقد حدث ذلك في فترات م

مكين مختلفة. وتمّكن هذه الحقوق السياسية التنظيَم النسوي ولكنها ال تضمنه: في أمريكا الالتينية، أدّى إرساء الديمقراطية أحيانًا إلى ت 

م السياسي نحو المساواة بين الجنسين في ظل أنظمة أقل ديمقراطية  السلطات الدينية والمحافظة التقليدية، مما أدى إلى تراجعات في التقد

 (.    2004)هتون 

ير كان وكما لوحظ، فقد غذّت مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بالمرأة طفرة في الحركات النسوية في أمريكا الالتينية وأفريقيا، لكن هذا التأث

. لماذا؟ فحيثما مالت الحركة  1995أو في شرق آسيا بعد مؤتمر بيجين عام  1980أقل وضوًحا في أوروبا بعد مؤتمر كوبنهاغن عام 

النسوية اإلقليمية إلى أن تكون أكثر توجهاً نحو األحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الراسخة )كما هي الحال في أوروبا الغربية في  

ة على المنظمات النسوية محكمة )كما في الصين، محل عقد ( أو حيثما كانت سيطرة الدول1980وقت قريب من مؤتمر كوبنهاغن عام 
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(، كانت التأثيرات اإلقليمية لمؤتمرات األمم المتحدة أخف تأثيراً، على الرغم من أنها ال تزال توفر  1995المؤتمر العالمي حول المرأة لعام 

ومن المحتمل أن عدم وجود مثل هذا المؤتمر في العقود  فرصة للتواصل وتقوية الروابط واالستراتيجيات المنظمة للنساء في مناطق أخرى. 

وخاصة   -قد ساهم في نقص الموارد والفرص للتنظيم النسوي. وعموماً، تحفّز الشبكات النسوية العابرة للحدود  1995التي تلت عام 

 التنظيم النسوي.  -الشبكات اإلقليمية 

مجتمع المدني وصعود األحزاب السياسية ذات األجندات التي تعارض توسيع  ، شهدنا ظهور معارضة للتنظيم النسوي في ال2015منذ عام 

ًضا  دور المرأة في الحياة العامة في بلدان متعددة من البرازيل إلى بيالروس. وبينما يمثل ذلك تحديًا للنسويات المعاصرات، فمن الممكن أي 

التسعينيات أو في الواليات المتحدة اليوم. ولكن ال شك في أن هذه  أن يحفز نهضة التنظيم النسوي، كما هي الحال في أوروبا في منتصف 

 التطورات على المدى القصير، قد جعلت توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة أكثر صعوبة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع أدناه.

لى نحو ملحوظ بغّض النظر عن مقياس النشاط النسوي  تبدو أنماط التوسع العالمي واالستقرار على مدى العقود األربعة الماضية متشابهة ع

(. على سبيل المثال، أحد مقاييس التنظيم عبر الوطني، وهو عدد المنظمات النسائية الدولية غير الحكومية  5أو القوة المستخدمة )الشكل  

(WINGOS قد تزايد منذ عام ،)الماضي فحسب، نجد أّن عدد المنظمات النسائية  . وإذا نظرنا إلى العقد 2005ولكنه تباطأ بعد عام  1975

٪(، وانخفضت بعض المقاييس على نحو طفيف أيضاً. كما أن عدد المنظمات النسائية  5الدولية غير الحكومية قد زاد على نحو طفيف ) 

تمر عالمي كبير للمرأة المشاركة في عمليات األمم المتحدة آخذ في االنخفاض على نحو ملحوظ. ويعكس هذا على األرجح عدم وجود مؤ

من شأنه أن يوفر الموارد والفرص لمثل هذه المنظمات. وال تزال كثير من البلدان تفتقر إلى المنظمات ذات التوجه الدولي أو أن عددها  

الوطنية، التي  قليل جدًا، وشهدت بعض البلدان تراجعًا في عدد هذه المنظمات )فرنسا وإيطاليا(. يشير ذلك إلى أن الحركة النسائية عبر

(، آخذة في االنحدار، ال سيما في شكلها الموجه بين 2017تعزز الحمالت المحلية من أجل المساواة بين الجنسين )سويس وفالون  

أيًضا أن مستوى دعم الحركة النسائية يتخلف عموًما عن قوتها التنظيمية،  5(. يوضح الشكل 2020طومبسون وآخرون   -الحكومات )كيلي

 .  2020( حتى أواخر عام WVSح من الدعم المتزايد المنعكس في رابطة مسح القيم العالمية ) كما يتض

 

تشير هذه البيانات إلى أن استمرار االتجاهات المستقبلية نحو زيادة الحركة النسوية ليس حتميًا بأي حال من األحوال. واالفتراض بأن 

ا تكون أسباب التراجع واضحة ولم تتغير. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، كان عام التعبئة النسوية سوف تزيد يصعب تبريره، خاصة عندم

(، وسيقودنا تحليلنا إلى توقع انخفاض مصاحب  2020هو العام الرابع عشر من التراجع المستمر للحرية في العالم )فريدوم هاوس  2019

ر البيانات المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني، كما لوحظ، إلى زيادات  ، تشي 2015في التعبئة النسوية في خالل هذه الفترة. وفعالً، منذ عام 

طفيفة جدًا في عدد الصحفيات، وتراجع مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، وانخفاض في حرية المرأة في التعبير حول العالم.  

لحشد النسوي غير متاح خالل السنوات الخمس الماضية،  وفي حين أن التحليل المنهجي لجميع أشكال النشاط النسوي الممثلة في مؤشر ا

ن فإن البيانات المتوفرة لدينا حول المنظمات النسائية وقدرة النسويات على جذب انتباه وسائل اإلعالم تشير إلى أن االتجاهات المفصلة م

ل المثال، ظل عدد اإلشارات إلى "النسوية"  ، مع استقرار أو تراجع الحركات النسوية، متواصلة في معظم المناطق. على سبي 1995-2015

تحدة. في  في وسائل اإلعالم ثابتًا في أفريقيا وأمريكا الالتينية في خالل هذه الفترة، وزاد قليالً في أوروبا، وانخفض قليالً في الواليات الم

م ال يزال قوياً، وكما ذكرنا، فإن مقياس قوة الحركة  حين أن الدعم المقدَّم للمنظمات النسائية كما تم التعبير عنه في استطالعات الرأي العا

هذا يميل إلى إبطاء القوة في النشاط الجمعي، مما يعكس تأثير التنظيم النسوي في الفترات السابقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن مستويات  

على سبيل المثال، التمويل المباشر للمنظمات  التمويل المنخفضة والمتراجعة للمنظمات النسائية، وخاصة التمويل األساسي، موثقة جيدًا، 
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؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  2020٪ من تمويل المساعدة اإلنمائية الرسمية )حسيني 1النسائية التي تمثل أقل من 

2020 .) 

ظمات النسائية عبر الوطنية قد زاد على نحو  ويبقى تأثير األشكال الجديدة من التنظيم على امتداد الفترة أقل وضوًحا. قد يكون عدد المن 

و  طفيف جدًا أو انخفض، وهذا يتوقف على اإلجراءات المتخذة )حولية المنظمات الدولية(. ويُعدّ النشاط الحركي الرقمي هو المجال الواحد ذ 

األشكال الجديدة من النشاط الحركي وأهميتها النمو المتميز والهاّم للنسويات على مدار السنوات الخمس الماضية. ننتقل اآلن إلى تقييم هذه 

 بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة أدناه.

 أشكال جديدة من النسوية والتنظيم النسائي: النسوية الرقمية  

الذي صاغته في البداية  #، MeToo# أحد األمثلة األقوى لتأثير النسوية الرقمية في الحياة العامة المعاصرة. فالَوسم  metooتمثل حركة  

بعد تغريدةٍ وضعتها الممثلة أليسا ميالنو، وناشدت فيها النساء اللواتي تعرضن   2017، كان قد انطلق في عام 2006تارانا بيرك في عام 

(.  2017؛ سيني  2017#( لتسليط الضوء على تجاربهن في التحرش الجنسي والعنف )فرنسا metooللعنف الجنسي أْن يستخدمن الَوسم ) 

٪( الذين 42بعد يوم من إطالق ميالنو لندائها، بلغ استخدام الوسم نصف مليون مرة، وأفاد موقع فيسبوك أن أقل من نصف األمريكيين )

 بلدًا آخر.   85يستخدمون هذه المنصة قد استخدموا الوسم. باإلضافة إلى ذلك، انتشر الوسم أيضاً إلى حوالي 

لجعل التحرش الجنسي أكثر وضوًحا، إلى نزول عقوبات جزائية بالرجال المتنفّذين في السينما والتلفزيون  وقد أسفرت هذه الحركة، الرامية

  5# هذه أيًضا إلى صناعة التكنولوجيا واألوساط األكاديمية والعديد من القطاعات األخرى. metooوالراديو والمسرح. وصلت حملة 

و حملة المناصب السياسية، اتُهم الرجال الذين يشغلون مناصب منتخبة في الكونغرس  # اهتمامها نحmetooوبالفعل، مع توسيع حملة 

بارتكاب انتهاكات من االعتداء الجنسي إلى التحرش باللمس.  وعلى الرغم من أن مجال السياسة قد يكون أكثر  -من الحزبين  -األمريكي 

العضو األطول خدمة في مجلس النواب األمريكي، والمعروف باسم "عميد حصانة للحمالت العامة من غيره، إال أنه ال بد من مالحظة أن 

(. أُجريْت مراجعة لكيفية تعامل مجلس  2017؛ رودان 2017مجلس النواب"، قد استقال من منصبه في اللجنة والكونغرس ) فيباك وويغل 

البرلمان من الحزبين قانونًا لتحسين عملية تقديم النواب مع الشكاوى المتعلقة بالتحرش في مكان العمل، وقدّمْت مجموعة من أعضاء 

(.  2017.  وقد ُكلَّف األعضاء بالخضوع لتدريب جديد بموجب قرار جديد )رودان Me Tooقانون الكونغرس الـَمعني بـ الشكاوى يسمى  

ضًوا في حزب المحافظين الحاكم  ال تقتصر الحركة على الواليات المتحدة وحدها، إذ انتشرت مزاعم التحرش الجنسي حول ستة وثالثين ع

يزعم بعض المراقبين أن عصر القبول   6" في البرلمان األوروبي.Me Tooفي البرلمان البريطاني، ووردت تقارير عن "لحظات  

ى  الصامت لالستغالل الجنسي للمرأة قد ولّى، ولم يعد الرجال في مناصب السلطة قادرين على ادعاء الحصانة من التحرش الجنسي )عل

 (. 2017؛ كالين 2017سبيل المثال، بارنز، 

استخدمت الحركات في بلدان ومناطق أخرى وسائل التواصل االجتماعي على نحو مشابه لتسليط الضوء على التحرش الجنسي. وكانت  

ندما تجمعت ع 2015# تهدف إلى تسليط الضوء على قتل النساء، قد بدأت في عام NiUnaMenosحملة سابقة في أمريكا الالتينية، 

(.  2019النسويات األرجنتينية ونّظمن أنفسهن للتصدي للعنف األبوي من خالل االحتجاجات المختلفة في جميع أنحاء األرجنتين ) بالنكو 

،  2016# إلى لفت االنتباه إلى مشكلة التحرش الجنسي في منطقة البحر الكاريبي في عام lifeinleggingsوعلى غرار ذلك، هدفت حملة  

(. وقد استُخدم وسم  2016# )أول تحرش لي(، الذي بدأ في المكسيك، ألول مرة في نفس العام )MiPrimerAcosoر وسم  وظه

MiPrimerAcoso امرأة لوصف أول مّرة تعّرضن فيها للتحرش الجنسي.   100000# في ذلك العام من قبل أكثر من 

رش الجنسي والعنف، وعلى نفس الدرجة من األهمية. فهي تخلّف تأثيرها أيًضا تقدم هذه الحمالت ما هو أكثر من مجرد زيادة التوعية بالتح

)قضية "نيربايا"( حالة   2012على جداول األعمال والتشريعات السياسية الحزبية. وقد تُشّكل حادثة االغتصاب الجماعي في دلهي في عام  

جاج تقليدي. وبينما كانت بعض حمالت مكافحة االغتصاب في الهند قد  نموذجية، بْيد أنها مثاٌل على الحمالت الرقمية التي تستند إلى احت 

، إالّ أّن حمالت جديدة أخرى نشأت عنها. كانت الجولة األولى من الحمالت يقودها  2012سبقت حادثة االغتصاب الجماعي الوحشي عام 

  اغتصاب ماثورا ، أو حادثة7مثل قتل جيسيكا الل  في األغلب شباب من الطبقة الوسطى كرد فعل على القضايا البارزة للعنف ضد النساء

أصبحت هذه القضايا معروفة جيدًا، وقضايا مرجعية على نطاق واسع ولكنها كانت غير منظمة وشّكلْت أساساً ردّ فعل    8. 1974في عام 

(. وكانت احتجاجات أخرى في وقت سابق، حتى لو لم يُشر إليها على نطاق واسع اليوم )مثل أنشطة  2016احتجاجي لمّرة واحدة )روي 

يات وأوائل الثمانينيات(، قد طّورت أسًسا هاّمة لالحتجاجات األخيرة من خالل إدخال مفهوم العنف  منتدى مناهضة االغتصاب في السبعين 

 
 . 2017؛ ميرفيس 2016؛ ريمنيك 2017؛ وحول األكاديميين، انظر براون 2017ى استعراض عام لهذه الحقول المتعددة، انظر كريمرلالطالع عل5
 . 2017؛ وحول أوروبا، انظر شروير 2017حول االدعاءات البرلمانية البريطانية، انظر كاسل 6
 (.2020داخل الحانة حيث كانت تعمل )هندوستان تايمز،  1999قُتلْت الل، عارضة األزياء الهندية، بالرصاص عام 7
ًما، لالغتصاب من قبل اثنين من رجال الشرطة في  ، البالغة من العمر أربعة عشر عااألديفازيتعرضت ماثورا، فتاة من قبائل 8

أثناء احتجازها، مما أدى إلى استجابة عامة جماهيرية وتغييرات قانونية نقلت عبء اإلثبات من المدّعي إلى المتهم )باسو، 

2013.) 
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إلى العنف األسري، ورفع مستوى الوعي )كاتزنشتاين طقس ستي ضد المرأة كفئة تشمل نطاقًا واسعًا من الظواهر، من االغتصاب إلى  

جات المتعلقة بحاالت أخرى )مثل احتجاجات شيال ديفي( خضع قانون االغتصاب  (. رداً على هذه االحتجاجات وغيرها من االحتجا1989

 لمعالجة االغتصاب في أثناء االحتجاز.   1983للتعديل في عام 

على المستوى الوطني من حيث التأثير والحجم، مما   2012ومثل قضية ماثورا، كانت االحتجاجات المناهضة لالغتصاب في دلهي عام 

(. نزل آالف األشخاص إلى  2015وطنية وردود من المنظمات والجهات السياسية الرسمية )بويل وراجاغوباالر،  أدى إلى مناقشات

، مطالبين بقوانين أكثر 2012الشوارع في دلهي وفي مدن هندية أخرى وفي الخارج في أعقاب االغتصاب الجماعي العنيف في عام 

( وساعدت وسائل اإلعالم الرقمية في  2019بيترسون،  -؛ إيليس2013)بي بي سي صرامة لمكافحة االغتصاب وبفضاء عام آمن للنساء 

( وساعد تويتر على وجه  2013، سين، 2013تنظيم هذه االحتجاجات والربط بين الناس وتوجيه معارضة الطبقة الوسطة )راو، 

مستمر أساًسا متيًنا للنشاط الحركي وشكاًل حيويًا الخصوص في إبقاء قضية العنف ضد المرأة في صدارة االهتمامات.  بنى هذا التفاعل ال

كانون  16مليون تغريدة بين  15(. أظهر تحليل ألكثر من 2015من المشاركة السياسية يمكن االتحاد حوله )بويل وراجاغوباالر، 

ين نسويين هنود، أن االتصال على مقابلة شبه منظمة مع ناِشطين وصحفي  15مقترنًا بـ  2014كانون الثاني/يناير  16و 2013الثاني/يناير 

(.  2015وسائل التواصل االجتماعي يربط بين الصحفيين ومجموعة واسعة من مجموعات الناشطات النسويات )بويل وراجاغوباالر، 

ولها إلى  تحدت هذه الحمالت الجديدة مطلب الحكومة والتوقعات الثقافية بأن تكون المرأة مسؤولة عن حماية نفسها من خالل الحد من وص 

األماكن العامة. وبذلك قامت بتسييس السالمة العامة للمرأة من خالل الضغط على الحكومة لتوفير حماية أفضل للمرأة. وهكذا أصبحت  

الحمالت مفيدة في إثارة استجابة حكومية أكثر فاعلّية للعنف الجنسي، على األقل في األماكن العامة. ومن خالل جْلبه خطاب الحرية إلى  

وأجبر الحكومة على   -، حتى لو كان يعتمد على شبكات ومعاني موجودة مسبقًا 2012مجال العام، أثار هذا االحتجاج ردَّ فعل على حادثة ال

  الرد على االعتداء الجنسي بطريقة أكثر فاعلّية )وإن كانت محدودة( )إدموندز وغوبته(. وّسعت التعديالت التي أوصت بها لجنة فيرما على

 ( 2018حديد التعريف القانوني لالغتصاب، وأدخلت عقوبات أشد على المغتصبين وجّرمت التلصص والمطاردة )كوريان، وجه الت 

لم يقتصر النشاط الحركي الرقمي للمرأة على وسائل التواصل االجتماعي على الحمالت المتعلقة بالعنف الجنسي أو التحرش. تأسست حملة  

على فيسبوك(.   Pinjra Todأيدي طالبات جامعيات في الجامعة اإلسالمية في نيودلهي )صفحة  ( على Pinjra Tod»اكسري القفص« )

وسميت الحملة بهذا االسم بعد رفض الطالبات االلتزام بممارسات الكلية التمييزية ضد المرأة، وال سيما رفض السماح لهن بالبقاء في  

جنة دلهي للمرأة لتحدي الممارسات التمييزية ضد النساء في جميع جامعات دلهي  الخارج بعد الساعة الثامنة مساًء.  ضغط الناشطون على ل

الثالثة والعشرين المسجلة من خالل مجموعة متنوعة من الفعاليّات بما في ذلك الكتابة على الجدران والمسيرات، إلى جانب تويتر أيضاً. 

ود التحيز الجنسي ومحاسبة الجامعات.  كما قامت بصياغة مبادئ  وحققت الحملة نجاًحا كبيًرا في جعل السلطة الحكومية تعترف بوج 

 (. 2016توجيهية وتوصيات حول كيفية معالجة العنف الجنسي على نحو أفضل في حرم الجامعات ) روي، 

عّالة للتغييرات  في هذه الحالة، كما في اإلصالح السابق في الثمانينيات، قدّم المحامون والقضاة النسويون خبرتهم في صياغة مقترحات ف

( وأوغندا وغيرها 2011القانونية على نحو أفضل لتعزيز حقوق المرأة. ويتضح ذلك أيًضا في إصالح قانون االغتصاب في كندا )ويلدون 

اإلضافية   من حاالت التغيير القانوني.  يشير مسار التأثير هذا إلى الدور الهاّم الذي يمكن للحركات أن تلعبه في تقديم الخبرة والمعلومات 

 التي تُمّكن من تحسين السياسات والقوانين. 

 وكما يوحي هذا، فعلى الرغم من أن هذه الحمالت تبدأ في بلد واحد، فإن الوسائط الرقمية تسمح لها اليوم باالنتشار على المستوى الوطني

فعل عالمي على انتخابات الواليات المتحدة لعام   والدولي حتى بسرعة كبيرة. ومن األمثلة العالمية على ذلك المسيرة النسائية، وهي رد

بلدًا. وبالمثل، فإن   80عبر أكثر من  2017مسيرات في عام  603و 194، والتي جرى تنظيمها رقميًا أساساً، وشملت ما بين 2016

وغير مدفوع األجر ليوم واحد،   ، والذي ألهم النساء في جميع أنحاء العالم للتوقف عن العمل المدفوع األجر2017اإلضراب النسائي لعام 

مات البولنديات عبر الحدود، بعد إضرابهن الثاني 2020نشأ من تنظيم نسويات بولنديات وأرجنتينيات )باروديموخيريس   (. تواصلت الُمنّظِ

بية وروسيا  تشرين األول/ أكتوبر، مع مؤيدي إضرابهن مما أسفر عن تطوير مجموعة منظمة دولية من بولندا وكوريا الجنو 24في 

(.  2020طومبسون وآخرون   -؛ كيلي2019واألرجنتين وأيرلندا وإيطاليا وإسرائيل، وضعت األساس لتكوين إضراب عالمي )بالنكو 

بلدًا في   35وفي النهاية، شارك    (.2020وتنامى عدد المنظمين ليشمل ناِشطين من دول أخرى مع التخطيط لإلضراب )باروديموخيريس 

# لإلعالن عن WhyIStrike# و WomensStrike، وتم الجمع بين التنظيم على األرض ووسم 2017المي للمرأة لعام إضراب اليوم الع

 يوم هذا النشاط والترويج له. 

كان موقع فيمينست تويتر )تويتر النسوي(، الذي مّر على وجوده نحو عقٍد من الزمن، مكانًا لمزيد من الحمالت ذات التوجه المؤسسي، وال  

(. ارتفع عدد التغريدات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 6يزال يقوم بالدور نفسه على نحو متزايد )الشكل  

. وبالمثل، شهدت الوسوم المرتبطة بحمالت اليوم  2014بحلول عام  200000، إلى أكثر من 2010بضع مئات من التغريدات في عام 

ماليين تغريدة في فترة    6، مع ما يقرب من 2018إلى  2014زيادة في عدد التغريدات بأكثر من سبعة أضعاف من  العالمي للمرأة

 . 2018أسبوعين في 
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 : تواتر المشاركات عبر تويتر بالتغريدة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واليوم العالمي للمرأة 6الشكل 

 

 .2020طومبسون وآخرون  -ليالمصدر: كي

ا من النشاط الحركي النسوي، وعلى نحو متزايد على مدار العقد الماضي.  وكما يوحي ذلك، فقد أصبح النشاط الحركي الرقمي جزًءا هامًّ

تقليدي، يضيف ارتبط النشاط الحركي الرقمي وأشكال العمل التقليدية في الماضي ارتباًطا وثيقًا: فبدالً من إزاحة النشاط الحركي ال

(. ولكن النشاط الحركي الرقمي،  2002المتظاهرون والمنظمون المعاصرون استراتيجيات رقمية إلى "مجموعة أدواتهم" )نوريس  

فقد يشكل ميدانًا أو مساحة جديدة، مع معايير وهويات مميزة، حيث يمكن للناشطين   -واإلنترنت بشكل عام، قد يكون أكثر من مجرد أداة 

(. مهما كانت العالقة السابقة بين النشاط الحركي الرقمي  2016راتيجيات وهويات مميزة، وحتى خلق معنى جديدًا )فريدمان صياغة است 

 والتقليدي، يبدو أن النشاط الحركي الرقمي ينطلق مع تراجع المنظمات النسائية.  

عبئة النسوية بشكل خاص، على الصعيد العالمي خالل القرن  باختصار إذن، فقد توّسعت مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل عام، والت 

فصاعدًا. ومع ذلك تشير الدالئل الناشئة في العقد الماضي إلى عدم وجود   1975الماضي، مع التوّسع الكبير في التعبئة النسوية من عام 

دية، سواء المحلية أو عبر الوطنية. النشاط الحركي  تقدم مستمر، وإلى تراجع في مشاركة المرأة في الحياة العامة من حيث المنظمات التقلي 

الرقمي، كما لوحظ، هو أحد مجاالت النمو، ويدعو التأثير الكبير للعديد من الحمالت الرقمية البحتة للتفاؤل في بعض األوساط. ويشعر  

الحركي الرقمي ال يعود بنفس الفوائد أو  آخرون بالقلق من أن النشاط الحركي الرقمي يحل محل النشاط الحركي وجهاً لوجه، وأن النشاط 

 يحظى بنفس التأثير من حيث بناء المجتمع أو تغيير وتحويل المشاركين.

تُظهر البحوث حول الفترات السابقة أن النشاط الحركي الرقمي عبارة عن أداة، وقد وجدت أنه ال يحل محل النشاط الحركي التقليدي  

صرة مجموعة واسعة من التكتيكات التي تتضمن دائًما نشاًطا حركيًا رقميًا تقريبًا، وأحيانًا يكون (. تستخدم الحركات المعا2002)نوريس 

#. إذا استمّر تعزيز النشاط الحركي الرقمي من خالل  women’s march# إلى metooلها تأثيٌر كبير، كما يتضح من الحركات من 

ض تراجع المنظمات التقليدية بشكل كامل عن طريق النمو في النشاط الحركي   نظيره وجًها لوجه، كما تشير األبحاث السابقة، فلن يُعوَّ

التقليدي؛ بل من األرجح أن يخلق فرًصا  الرقمي. ولكن ال داعي للقلق أيًضا من أن النشاط الحركي الرقمي قد يحل محل النشاط الحركي 

وساحات جديدة للتواصل بين الناِشطين )وخصومهم(. ولكن مع ذلك قد يضيع التآزر أو الدينامّية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن التفاعل 

 قييم ما إذا كانت هذه هي الحال حقاً.  بين هذه األشكال من النشاط الحركي مع تراجع المنظمات التقليدية. سوف يتعيّن على البحث المستقبلي ت 

 والسياسات"   العامة "الحياة  على الحركي  النشاط تزايُد  تأثير -رابعا  
 

. نتناول في هذا القسم تأثير وأهمية 1975كما أوضحنا في القسم السابق، توسعت مشاركة المرأة في الحياة العامة على نحو ملحوظ بعد عام 

ض بالمساواة بين الجنسين، بحجة أن هناك مسارات متعددة التي تشّكل نتائج المساواة، وأن هناك تباينًا في ما هذا النشاط الحركي على النهو 

(.  كما سيُظهر هذا القسم،  2018بين هذه القضايا والمناطق والبيئات المؤسسية وأنماط العمل واألزمنة التي تتم فيها )هتون وويلدون 

متنوعة من االستراتيجيات من إعادة صياغة الخطابات، إلى التواصل عبر مجاالت المجتمع المدني، تستخدم الحركات النسائية مجموعة  

 وإلى بناء التحالفات، وإلى االحتجاجات العامة الرائعة وواسعة النطاق. تؤثر بعض هذه االستراتيجيات على التغيير المعياري، في حين أن

برازها في الحياة العامة. واألهم من ذلك، أن التحالفات التي أقيمت بين الجهات الفاعلة في  البعض اآلخر يؤدي إلى زيادة إشراك المرأة وإ

 المجتمع المدني والجهات السياسية الفاعلة في مؤسسات الدولة تُعدّ أساسية إلحداث تغيير في السياسات. 
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تجاج ووجود المرأة في الحكومة والمسؤولين النسويين ال يسمح هذا الفضاء بمراجعة األدبيات المكثفة حول العالقات المعقدة بين االح

والمعايير الدولية وما شابه ذلك. بدالً من ذلك، ولإلجابة عن سؤاٍل أضيق حول ما إذا كان وجود المرأة في الحياة العامة بشكل عام،  

ر التشريعي أو صنع السياسات أو العمليات  ومشاركتها في المجتمع المدني المنظم على وجه التحديد، يؤثر على العمليات الرسمية للتغيي 

دني االنتخابية، فإننا نعتمد على األدبيات الموجودة إلظهار ذلك. نشير على وجه التحديد إلى أربع طرق رئيسية تعمل بها أنشطة المجتمع الم

خالل تشكيل السياقات االنتخابية من قبل النسويات وحلفائهن على تعزيز المساواة بين الجنسين في مجموعة متنوعة من السياقات من 

 وعمليات السياسات العامة. وهي كما يلي: 
أ( تشجع مشاركة المرأة في مختلف مجاالت المجتمع المدني مشاركتها في الحياة السياسية الرسمية، مثل المشاركة في الحمالت السياسية  

 والترشح للمناصب 
 جداول األعمال العامة والحكومية ويحث على تغيير السياسات ب( يضع النشاط الحركي النسوي قضايا جديدة على 

ج( يغّير النشاط الحركي النسوي األعراَف والممارسات االجتماعية، مما يؤدي إلى تغييرات في تنفيذ السياسات وتغييرات عملية في إنفاذ  

 السياسات على مستوى الشارع والتي تعزز المساواة بين الجنسين 
لنسوي تحالفات في المجتمع المدني مع الفاعلين السياسيين اآلخرين، ويجلب مزيدًا من الحلفاء إلى صفّه وأحيانًا يحول  د( يبني التنظيم ا

المؤسسات األخرى من خالل النشاط الحركي داخل الهياكل الدينية أو العسكرية أو الشركات أو غيرها من الهياكل، مما يخفف 

 ي قد تأتي بخالف ذلك من هذه الجهات.   من معارضة المساواة بين الجنسين الت 
 ونستعرض أدناه كل مجموعة من هذه العالقات والتأثيرات على نحو أوضح.

 
 يشّجع النشاط الحركي في المجتمع المدني النساء على الترّشح للمناصب السياسية ويغيّر بيئة العمل في األماكن العامة 

 
ني والمشاركة السياسية بطريقتين. أوالً، تساعد مشاركة المرأة في شؤون المجتمع يمكن تصنيف العالقة بين مشاركة المجتمع المد

وهي   والحكومة المحلية على بناء المهارات والثقة في السياسات والقيادة التنافسية.  ثانيًا، تُشّجع حمالت االحتجاج والحركات االجتماعية،

 عن منصب رسمي للضغط لتحقيق مطالب المساواة بين الجنسين.أشكال أكثر وضوًحا للعمل الجماعي، النساَء على البحث 
 

لسياسية  هناك كثير من األعراف االجتماعية والثقافية التي تمنع النساء من المشاركة السياسية والتي تُشّكل حلقةً مفرغةً: يُنظر إلى الساحة ا

على القيادة. أظهرت األبحاث مدى أهمية مشاركة المرأة في  على أنها ذكر، وتبقى المرأة خارجها، أو تُستبعد، وال تشعر بأنها قادرة 

(. ومن خالل مثل هذا العمل اليومي غير المألوف،  2015األنشطة المجتمعية التطوعية في كسر هذه الحلقة المفرغة )دومينغو وآخرون 

ة لالهتمام يديرها مركز المرأة لالتصال  يمكن تحويل األعراف االجتماعية الراسخة. على سبيل المثال، في تنزانيا، شّجعت حملة مثير

( النساَء على المشاركة في المدارس الدينية وغيرها من الجمعيات المجتمعية والدينية كوسيلة لكسر المعتقدات  CEWODوالتنمية )

ادة عدد النساء اللواتي يترّشحن  الراسخة بأن النساء ال يمكن أن يكّن قائدات. ومع أّن الهدف النهائي لمركز المرأة لالتصال والتنمية كان زي 

لمناصب حكومية محلية، فقد استخدم طرق المجتمع المدني كأرضية تدريب حاسمة لزيادة ثقة المرأة بنفسها وكذلك إلثبات أن المرأة قادرة  

لن السياسة عن طريق  على القيادة السياسية أمام شخصيات السلطة المترددة من الذكور. ومع أّن ذلك ال يضمن أن النساء اللواتي يدخ

ُع المجال العام على ال مدى  المجتمع المدني سوف يتعاملن بالضرورة مع القضية الجنسانية، فإن كسر ارتباط هذه القضية بالحياة العامة يوّسِ

 الطويل. 
 

؛ سميث  2020ون طومبس  -قد تلهم منظمات االحتجاج والحركات االجتماعية و/أو تدعم المرشحات للترشح للمناصب السياسية )كيلي

(. يمكن أن يكون االحتجاج والمشاركة في الحركات االجتماعية مكانًا تكتسب فيه النساء، وخاصة النساء من الفئات  2011وآخرون.  

(. ويمكن أن تفتح االحتجاجات مساحة للنساء للترشح للمناصب  2020طومبسون   -المهمشة، الخبرة السياسية والصالت الالزمة )كيلي

بطريقتين، من خالل تمكين المشاركين من الجماعات المحرومة من المطالبة بالسلطة السياسية من خالل الترشح لمنصب، ومن  السياسية 

 (.  2020طومبسون   -خالل خلق سياق سياسي أكثر انفتاًحا على المرشحين من المجموعات المحرومة )مثل النساء( )كيلي
 

  -مدينة في الواليات المتحدة تأثير هذه االحتجاجات على االنتخابات المحلية )كيلي 300ثر من درست دراسة حديثة للمسيرة النسائية عبر أك

( أن وجود مسيرة نسائية محلية كان ذا داللة إحصائية ومرتبًطا بأعداد أكبر من النساء 2020طومبسون )-(. وجدت كيلي 2020طومبسون 

ينة ورئيس البلدية في االنتخابات التي تلت االحتجاجات مباشرة. سيطرت هذه  والنساء ذوات البشرة الملونة مّمن ترشحن لمجلس المد

 النتيجة على مجموعة واسعة من العوامل التفسيرية والتفسيرات المتنافسة.  
 

يسهل  فما سبب ذلك؟ تتمتع الحركات االجتماعية بهذا التأثير بسبب دورها في تكوين هويات سياسية جديدة وفي توفير فرص غير تقليدية 

الوصول إليها الكتساب الخبرة السياسية، وهي ظاهرة قد تكون ذات أهمية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة والفئات المهمشة األخرى. قد  

يجلب االحتجاج نفسه النساء إلى األماكن العامة التي سبق استبعادهن منها، مما يؤدي إلى تغيير معنى تلك األماكن العامة ويشير إلى  

 انيات جديدة للمشاركة.  إمك
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يمكن أن تكون المشاركة في الحركات االجتماعية وسيلة للنساء الالتي ال تتناسب خلفياتهن مع المسار التقليدي للمشاركة السياسية،  

نأخذ  (. ول2020؛ فاندوس  2020طومبسون   -ويمكنهن الظهور كمرشحات وحتى الفوز ضد شاغالت الوظائف الممولة تمويالً جيدًا )كيلي

على سبيل المثال حالة آسيا إلماس، المرشحة التركية للمناصب العامة، والحالة األحدث التي تمثلها كوري بوش، المرشحة الديمقراطية  

لمنطقة الكونغرس األولى في ميسوري في الواليات المتحدة، كمثالين فقط. استلهمت آسيا إلماس، وهي امرأة متحّولة كردية، فكرة ترشحها  

. واستخدمت إلماس حملتها للترشح لمنصب انتخابي لمواصلة تحميل  2013انتخابي من تجربتها في احتجاجات حديقة جيزي عام  لمنصب

 -(( المسؤولية عن التزاماتهم بحقوق مجتمع المتحولين جنسيًا )كيليHDPحلفائها داخل حزبها السياسي )حزب الشعوب الديمقراطي )

(. وبالمثل، قررت كوري بوش الترشح في االنتخابات بعد أن أصبحت رائدة في حركة )حياة السود  2014، رودنيتزكي، 2020طومبسون 

(. وتبدو كالً من إلماس، وهي امرأة 2020مهمة( في فيرغسون بوالية ميسوري، وَبَنْت حملتها حول كونها مسؤولة أمام مجتمعها )فاندوس 

لطبقة العاملة، من األشخاص الذين يُستبعد أن يكونوا مرشحين سياسيين. ومع ذلك كردية متحولة جنسياً، وبوش، وهي امرأة سوداء من ا

تمّكنْت كلتاهما من خالل المشاركة في االحتجاج والتنظيم من طرح وجهات نظرهما كنساء أُقصيَن تاريخيًا عن جمهور أوسع. لذلك يمكن 

ا للنساء اللواتي يتعرضن ألشكال  متعددة من االضطهاد لبناء سلطتهن السياسية، والتواصل وتكوين الشبكات، أن يكون االحتجاج مساًرا هامًّ

 والوصول إلى الموارد، وأن يصبحن مرشحات سياسيات. 
 

ء يمكن لألنشطة االحتجاجية إلى جانب تمكين المرشحين األفراد، أن توسع المساحة العامة للنساء. جلبت المسيرة النسائية كثيًرا من النسا

امة وسط سياقهن المحلي بطريقة واضحة للغاية. ونظرت نساء أخريات في المجتمع، حتى َمن لم يشاركَن في المسيرات، إلى  إلى الحياة الع

بعد تلك النساء على أنهن نماذج رائدة يحتذى بها، ويفتحن الفضاء العام ويمّهدن الطريق لترشيحاتهن الالحقة. وبالمثل، هناك أدلة على أنه 

ي، أدى تقوية حركة المثليين إلى دفع بعض األحزاب السياسية )حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب  احتجاجات حديقة غيز

طومبسون    -)كيلي 2015الجمهوري( للتنافس مع بعضها بعًضا للحصول على الدعم من المثليين وحلفائهم في االنتخابات البرلمانية لعام 

2020  .) 
 

 المدني قضايا جديدة على جداول األعمال العامة ويحّث على تغيير السياسات يضع النشاط الحركي المجتمع 
 

من المسلّم به أّن الحركات النسوية المستقلة ضرورية لتغيير السياسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والعمل من خالل أشكال النشاط  

؛ 2011؛ ويلدون 2018أ،ب؛ هتون وويلدون  2006ن ؛ ويلدو2002؛ ويلدون 2003الحركي المحلي وعبر الوطنية )غويتز وهاشم، 

(.  وتعمل الحركات النسوية على تحويل النساء إلى دائرة انتخابية يجب أن يستجيب لها صانعو السياسات  2019نازنين، هيكي وسيفاكي، 

نجابية للمرأة والحقوق في مكان  وهّن عنصر أساسي في عمل السياسة العامة ال بما يتعلق بالعنف وحسب، بل بما يحيط أيًضا بالحقوق اإل

(. من المحتمل أيًضا أن تحدد الحركات النسوية شكل  2020؛ ويلدون وآخرون 2018العمل وقانون وسياسات األسرة )هتون وويلدون 

اهتمامها (. جلبت الحركات النسوية خبرات جديدة إلى عملية صنع القرار بسبب 2020اإلدماج المالي وحيازة األراضي )ويلدون وآخرون 

 باحتياجات المرأة ومصالحها. 
 

تحّث مثل هذه الحركات على تغيير السياسات من خالل وضع القضايا وإبقائها على جداول أعمال السياسة المحلية ومن خالل ضمان وجود  

(. ويكمن االمتثال في نهاية المطاف في قوة المنظمات  2018امتثال وطني لالتفاقيات الموقعة على المستوى عبر الوطني )هتون وويلدون 

بات العمالية والحركات االجتماعية وحلفاؤها المحليين. وتتتبّع منظمات غير حكومية الضعَف في إضفاء الطابع المحلي  المحلية: النقا

والفشَل في االمتثال للمعايير الدولية عن طريق مراقبة عملية التنفيذ وتقييمها. وقد أتاحت اجتماعات لجنة وضع المرأة، باإلضافة إلى  

ظمة للتقدم المحرز في منهاج عمل بيجين، األسباب للمنظمات النسائية المحلية لتقوية مخاوفها بشأن وتيرة التقدم.  التقييمات الخمسية المنت 

على سبيل المثال، كشفْت تقارير الظل حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خالفات بين الحكومات والمواطنين حول  

ية لحقوق المرأة في الميزانيات والتخطيط.  وفي حاالت أخرى، مثل حركة المرأة الريفية في جنوب أفريقيا، الطرق التي أُوليت بها األولو

  تُربط الحركات االجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق القانونية لضمان استمرار الحقوق التي

 ثل وضع الدستور، حتى المستقبل.  تحققت في لحظات الفرص السياسية، م
 

 نناقش هنا مثالين يوضحان كيفية تحقيق هذه اآلثار السياسية: العنف ضد المرأة في المكسيك والعامالت المنزليات في الهند. 
 

 التحرش والعنف في المكسيك
 

ادية ما كان لفترة طويلة صراًعا شخصيًا خاًصا  في المكسيك، دفعْت الروابط التي شّكلتها النساء في كل من مساحات االحتجاج الرقمية والم

 إلى المجال العام. وكافحت الحركات النسوية في المكسيك لعقود للفت االنتباه إلى قضية العنف ضد المرأة بجميع أبعادها، بما في ذلك في

ثل الدعامة األساسية لجميع النضاالت من المجال العام،  وفقًا لمناصري حقوق المرأة في مكسيكو سيتي، فإن معالجة العنف ضد المرأة تم

النساء بين  أجل المساواة بين الجنسين. تحتل المكسيك، نظًرا لثقافتها الذكورية المزمنة، المرتبة الثانية بعد البرازيل في األعداد المطلقة لقتل

ن سبع نساء في المكسيك كل يوم )األمم المتحدة  (. ويُقتل ما يقرب م2018دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )األمم المتحدة 

نساء قد تعرضن للتحرش الجنسي )سينثيلينغام وماركاريوس   10من بين كل  9أو  8(، وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 2017
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لعامة بصمت. وكتمت النساء  (. ومع ذلك، ظلت هذه االنتهاكات لفترة طويلة حقيقة مؤسفة في الحياة الخاصة، واستمرت المعاناة ا2017

قصصهن ولم يجدن في ظل القانون مالذًا كافيًا. تشمل القوانين الحالية للعنف ضد المرأة ثغرات تحمي مرتكبي العنف )هيومان رايتس 

درج تحت  (. فالعنف ضد النساء الالتي يشاركن في السياسة لم يُنظر إليه عموًما على أنه جزء من العنف الجنساني، بل ين 2020ووتش 

(. وقد حطم جيل جديد من المناصرين والمتظاهرين هذا المحظور الثقافي ودفعوه إلى صدارة الوعي  2020العنف الجنائي العام )كروك 

الجماعي من خالل حمالت تعترف بالتجارب المشتركة للمرأة مع التحرش والعنف. كانت النسويات فعّاالت جزئيًا في إيصال رسالتهن 

تحرش والعنف ضد المرأة إلى المجال العام من خالل استخدام حمالت وسائل التواصل االجتماعي التي دعت النساء إلى  حول انتشار ال

# )أول تحرش لي(  MiPrimerAcosoالكشف عن قصصهن الشخصية في البيت ومكان العمل. وفقًا لبيانات باحثة نسوية، ظهر َوسُم  

 امرأة لوصف أّول مّرة تعّرضن فيها للتحرش الجنسي.   100000عام أكثر من واستخدمته في ذلك ال 2016ألول مرة في عام 
 

اتضحت حقيقة أن التحرش والعنف كانا جزًءا من حياة المرأة اليومية وأصبحا جزًءا عادياً من الخطاب العام. وكما قال أحد الباحثين 

ظهر فقط في المجال النسوي قد أصبحت مفاهيم اجتماعية." لم يكن المكسيكيين إن: "كل تلك المفاهيم التي كانت في الماضي مجرد مفاهيم ت 

اإلنترنت المكان الوحيد الذي أعربت فيه النساء عن عدم تحملهن للتحرش وسوء المعاملة بعد اآلن. فبعد فترة وجيزة من ظهور الوسم  

MiPrimerAcoso  40جميع أنحاء المكسيك في أكثر من # على وسائل التواصل االجتماعي، احتّجت عشرات اآلالف من النساء في 

" )قتل النساء على يدي  Estado Feminicida" )وال واحدة أخرى( و"Ni Una Masمدينة ضد العنف األبوي، وحمْلَن الفتات تقول "

ت أيًضا بحمالت  (. تأثرت هذه الحمال 2016؛ تيلي سور 2016الحكومة( فيما أطلق عليه "الربيع األرجواني" للنساء المكسيكيات )لينثيكوم 

  Ocho de Marzo (8)المد األخضر( من األرجنتين، و marea verde# من الواليات المتحدة، وMetooنسوية عبر وطنية أخرى مثل 

 (.  2019مارس( من إسبانيا )مقابلة في المكسيك 
 

 العامالت المنزليات في الهند 
 

أمًرا بالغ األهمية لوضع مخاوفهن على جدول األعمال العام والسياسي. فقد  على غرار ما سبق، كان تنظيم العامالت المنزليات في الهند 

حظيت مبادرات منظمات ونقابات عاملي المنازل بدعم واسع من المجموعات النسائية األخرى )مثل جمعية عموم النساء الديمقراطيات في  

(، والمجلس الوطني للمرأة. وقد ساعد  2011ا( )نيثا وباريواال (، ومنظمات العدالة االقتصادية )مثل نيرماال نيكيتان وسيوAIDWAالهند )

(. وعلى الرغم من عدم اعتماد معظم المبادرات التشريعية على المستوى  2017ذلك في تشكيل المنصة الوطنية للعمالة المنزلية )سينغ 

مزايا الضمان االجتماعي  ،2008غير المنظمين لعام قانون الضمان االجتماعي للعمال االتحادي، فقد تحقق نجاحان تشريعيان. أوالً، يوفر  

قانون التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل )المنع والحظر والتعويض(،  (، وSingh  2017والرعاية االجتماعية للعمال المنزليين )
(. وقد  2014؛ جين 2017بدافع من االحتجاج النسوي وقد تناول بالتحديد اإلساءات والمضايقات بحق العامالت المنزليات )كومار  ،2013

ون عام  ُطرح كال التشريعين بعد أعمال التعبئة المستمرة من قبل المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية. لم يحَظ قان 

بشأن التحرش الجنسي بدعم حركة نسوية قوية ومستقلة فحسب، بل ُمّررا أيًضا في إطار تحالفات يقودها حزب   2013ريع عام وتش 2008

(. وتميل الحكومات أو االئتالفات ذات الميول اليسارية  2018يساري، باتباع نمط مألوف لقضايا النوع االجتماعي الطبقي )هتون وويلدون 

 ة أخرى للمنظمات العمالية إلى التغاضي عن إضفاء الطابع األنثوي والتقليل من قيمة العامالت المنزليات.  التي كانت تستجيب بطريق
 

يحظى المدافعون عن العامالت المنزليات باهتمام الرأي العام بحقوق العامالت المنزليات من خالل المظاهرات العامة والضغط وتقديم  

ويضغطون على نحو مباشر على سبيل المثال على أعضاء راجيا سابها )مجلس الشيوخ في البرلمان  المعلومات إلى المسؤولين المنتخبين. 

الهندي( أحيانًا عن طريق التخييم خارج منازلهم، و"اعتراضهم" في مساكنهم، وتوزيع كتيبات ذات مطالب سياسية محددة. وقد تبنّى نتيجة 

تخابية. وبغّض النظر عن الوفاء بهذه الوعود، فإن هذه االستراتيجيات تُمّكن لذلك عدّة مرشحين انتخابيين هذه المطالب كوعود ان 

 المناصرين من إضفاء الشرعية على حقوق العامالت المنزليات وإبقائها تحت المجهر.  
 

عندما أصبح واضًحا  ، 2018تقوم العامالت المنزليات والمنظمات النسائية برصد تنفيذ هذه اإلجراءات القانونية لحماية حقوقهن. في عام 

لم تنفّذ من قبل معظم الواليات، قدمت منظمة غير حكومية   2008أن األحكام الخاصة بتسجيل العامالت المنزليات بموجب تشريع عام 

( التماًسا إلى المحكمة العليا لتصليح الوضع. استجابت المحكمة  Shramjeevi Mahila Samitiتعمل مع العامالت "غير المسّجالت" )

عليا من خالل إصدار أمر للحكومة المركزية بوقف صرف األموال المخصصة بموجب القانون لتلك الدول التي فشلت في الوفاء ببنود  ال

  . تواصل مجموعات المناصرة هذه الجهود لتحسين تنفيذ السياسات بشأن القضايا األخرى التي تهم(Anand ,2018) هذا التشريع

العامالت المنزليات، حتى في أثناء فترة الوباء الحالي:  إذ تمتلك مجموعات المناصرة المحلية المعرفة الالزمة للدفع من أجل تحقيق  

مطالبها المحلية في مكاتب المقاطعات، وهي فعالة في الضغط من أجل تحسين الوصول للغذاء المدعوم والماء النظيف في إطار نظام  

 التوزيع العام. 
 

 كانت دعوات مناصرة العامالت المنزليات أكثر نجاًحا في إحداث تغيير في السياسة على مستوى الدولة، ال سيما عندما يتّمتعن بدعم حلفاء

،  مؤثرين مثل النقابات الوطنية القوية أو المنظمات النسوية. وحدّدْت عشر حكومات واليات حتى اآلن حداً أدنى ألجور العامالت المنزليات

(Chigateri, Zaidi, & Ghosh ,2016 )  في حين أن ثالث واليات إضافية مع دلهي قد حدّدت العمل المنزلي بوصفه عمالة مجدولة
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. استغرق األمر  (Mann ,2015)  بحيث يمكن للعمال المنزليين االستفادة من قانون الحد األدنى لألجور )فعّلت والية كيراال كال القانونين(

سنوات من الحمالت المستمرة في والية كارناتاكا، من قبل منظمة صوت المرأة ونقابة عمال المنازل كارناتاكا غروها كارميكارا سانغا 

لمنزليين في والية ماهاراشترا (.  باإلضافة إلى ذلك، أُقّر قانون مجلس رعاية العمال ا2016لتمرير القانون )شيغاتيري، زيدي، وغوش  

  2007عاًما من التنظيم المستمر من قبل العامالت المنزليات في الوالية، مع احتجاجات ضخمة شهدتها الوالية في عام  20بعد  2008لعام 

 .  (Kulkarni ,2010)  من اآلالف من العامالت المنزليات
 

 الحركي النسوي األعراف والممارسات االجتماعية مما يغيّر آليات تنفيذ السياسات ج( يغيّر النشاط 
 

يمكن رؤية دور الحركات النسائية في الطريقة التي تمت بها متابعة االمتثال للقوانين بنجاح من خالل المحاكم في العديد من البلدان. 

ي الدساتير والقانون؛ وقد ارتفع عدد القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في العديد  فالتقاضي يكون فعاالً في إجبار الحكومات على تنفيذ أحكام ف

د من البلدان. يتمتّع التقاضي بعواقب طويلة المدى يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تطوير إجماع اجتماعي حول الحقوق. ومن بين هذه الفوائ 

القانونية وتوضيحها في السياق المحدد الذي تُطّبق فيه. وهذا يعني أنه يمكن أنه يمكن من خالل حاالت محددة مناقشة محتوى االستحقاقات 

معالجة مسائل القدرة على تحمل التكاليف ونطاق التطبيق بعبارات محددة بدالً من طرحها كحجج عامة ضد هذه الحقوق. يتعيّن على 

ادرة على توفير المحتوى الذي يتضمنه حق ما، وأن تدافع عن هذا الحكومات التي تدّعي أن االعتبارات المالية تعوقها أن تثبت أنها غير ق

االدعاء. كما أن المواطنين قادرون على االنخراط في تقديم الحجج المعيارية حول أي من االحتياجات التي قد تكون داعمة في السياسة  

لحد األدنى الذي يضمنه الحق القانوني. قد توقّع الحكومات  العامة. ويمكن أيضاً تحميل المسؤولين التنفيذيين المسؤولية عن عدم استيفائهم ل

ات  على اتفاقيات وتتركها تتالشى دون تطبيق. لذلك استُخدمت آليات المساءلة هذه على نحو فعال للغاية في الخطابات العالمية واالستراتيجي 

 ر حاسم للديمقراطية الحقيقية.المحلية، وهي تشير إلى أن تعزيز الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية أم
 

تغيير  لكن النشاط الحركي للمجتمع المدني يمكن أن يغير أيًضا الطريقة التي تُنفَّذ بها السياسة، وطريقة تطبيقها، أو عدم تطبيقها، عن طريق

 أو سياسيًا على نحو علني األعراف أو المواقف االجتماعية. وفي هذا الخصوص، ال يتعيّن على النشاط الحركي المرأة أن يكون مذهالً 

سبة إلى  إلحداث تأثير. ففي البلدان التي يُثنى فيها عن المشاركة المفتوحة للنساء في الحياة العامة، وتكون اإلجراءات االحتجاجية نادرة بالن 

تي قمن بحمالت ومارسن الضغط  أي مجموعة، ُوجدْت طرٌق جديدةٌ مبتكرةٌ إلحداث تغيير. على سبيل المثال، كانت النساء اإليرانيات الال

على البرلمان إللغاء الحظر المفروض على دخول النساء إلى المالعب الرياضية يدفعن في الواقع إلى توسيع الوجود العام للمرأة. وتفرض  

سابق، كان  السلطات الرياضية الحظر من خالل وضع رجال الشرطة وحراس األمن عند المداخل لمنع النساء من دخول المالعب. في ال

؛ هيومن 2018على بعض عشاق الرياضة من النساء أن يتنكروا بزي رجال لتجنب هذه القيود التمييزية الصارخة )تايمز أوف إسرائيل، 

، اعتُقلت سحر خضياري )المعروفة أيًضا باسم "الفتاة الزرقاء"( بسبب ارتدائها لباس رجل  2019(. في سبتمبر 2019رايتس ووتش، 

لل إلى ملعب آزادي لكرة القدم لتشجيع فريقها المفضل. وبعد أشهر، تعّرضت فيها للمالحقة من المحاكم والتهديد بالسجن، ومحاولة التس

أضرمْت في نفسها النار أمام إحدى المحاكم. أثارت وفاتها المأساوية موجة من الغضب وحركت مشاعر النساء والمناصرين والصحفيين 

 (. 2019إيران )هيومن رايتس ووتش،  والعبي كرة القدم داخل وخارج
  

تي كان  غّيرْت هذه الحادثة المأساوية الرأي العام وأدت إلى تغيير طفيف ولكنه هام في ما يتعلق بحق المرأة في التواجد في األماكن العامة ال

روحاني للشؤون القانونية، وهي أيًضا محامية إيرانية  يُنظر إليها سابقًا على أنها أماكن ذكورية. وصّرحت ليلى جنيدي، نائبة الرئيس حسن 

وأستاذة مشاركة في القانون الخاص في جامعة طهران، أن الحكومة "ال ترى أي حظر قانوني صريح لوجود النساء في المالعب" وقالت  

ط" وأن المالعب الوطنية مثل ملعب  إلى "قاعات الرياضة المخصصة للرجال فق 427إن "المجلس األعلى للثورة الثقافية يشير في الئحته  

شخص، ليس مصّمماً ليكون "مساحة رياضية للرجال"، وبالتالي ال يندرج تحت هذا الحظر" )إيرنا،  10000آزادي الذي يتسع ألكثر من 

(. ال يمكن 2019نا، للنساء بدخول مالعب كرة القدم ألول مرة منذ سنوات )إير 2019(. وبذلك ُسِمَح أخيراً في تشرين األول/أكتوبر 2019

 قياس تأثير هذه اإلجراءات على تغيير المعايير والقيم، وهو أحد جوانب الثقافة السياسية األشد عنادًا، إال بمرور الوقت. 
 

تجتاز بعض أنشطة الحركات النسائية المسافة بين تقديم الخدمات من نوع المنظمات غير الحكومية والنشاط الحركي النسوي. على سبيل  

مثال، تكون المنظمات النسائية في طليعة تقديم الخدمات التي تهملُها الدولة، مثل تخصيص خطوط ساخنة للنساء المعنفات مع تزويدها ال

مل  بموظفين، وإنشاء مالجئ، وتقديم خدمات قانونية، غالبًا باستخدام العمل التطوعي. قد تكون هذه األنواع من األدوار شكالً من أشكال الع

 عي، لكنها تكسر أيضاً المحرمات التي تتطلب من المرأة البقاء داخل الهياكل األسرية المسيئة. االجتما
 

يبني التنظيم النسوي تحالفات في المجتمع المدني مع الفاعلين السياسيين اآلخرين، ويجلب مزيد ا من الحلفاء إلى صفّه وأحيان ا يحول  د( 

خل الهياكل الدينية أو العسكرية أو الشركات أو غيرها من الهياكل، مما يخفف من  المؤسسات األخرى من خالل النشاط الحركي دا

    معارضة المساواة بين الجنسين التي قد تأتي بخالف ذلك من هذه الجهات.
 

ة التي  غالبًا ما يتحدد نجاح الحركات النسوية في تغيير السياسة والقانون والممارسة إلى حد كبير من خالل جودة وحيوية المعارض 

(. ويختلف معارضو المبادرات النسوية باختالف  2018تواجهها، وكذلك أولئك الذين يمكنهم االعتماد عليهم كحلفاء )هتون وويلدون 
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القضية والبلد والزمن. ففي بعض األحيان كانت الحركات العمالية والمنظمات الدينية ومنظمات األعمال حليفة ومعارضة للجماعات  

 وية.  والمبادرات النس
 

على سبيل المثال، في أماكن كثيرة، قاومت النقابات العمالية واألحزاب اليسارية التي ارتبطت بها مبادرات المساواة بين الجنسين التي 

(. وعارض العمال المنّظمون على سبيل المثال قانون المساواة لعام  2011ترّكز على المساواة في األجور أو التحرش الجنسي )ويلدون 

في النرويج، وأيّده الحزب المحافظ. وبالفعل، نادًرا ما كانت األحزاب اليسارية حليفة موثوقة بشأن قضايا العنف ضد المرأة في   1978

جميع أنحاء أوروبا في السبعينيات والثمانينيات. وربما يكون النشاط الحركي النسوي داخل هذه األحزاب قد غّير هذه الحقيقة. في عام  

لون من األحزاب االشتراكية والديمقراطية االجتماعية في أوروبا مع مؤسسة تقدمية لتسليط الضوء على قضايا العنف  ، شارك ممث 2010

ضد المرأة ومناقشة أفضل الممارسات والسبل لإلصالح القانوني.  وعلى غرار ذلك، في المغرب، عارض اإلسالميون في البالد  

الديني في العالم اإلسالمي.  وفي وقت الحق، نُفّذت اإلصالحات األشمل لقانون األحوال   اإلصالحات النسوية لقانون األحوال الشخصية

الشخصية اإلسالمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع كل من النسويات ورجال الدين، وتضاءلت المعارضة الدينية  

النقاش العام والمداوالت حول هذه القضايا يمكن أن يغّير اآلراء داخل  على نحو كبير.  وكما يوحي ذلك، فإن النشاط الحركي النسوي و

المؤسسات وخارجها. وكان ال بد من الضغط حتى على األحزاب التي كانت ملتزمة بشكل عام ورسمي بالمساواة بين الجنسين لجعل هذا  

حكومية النسائية والحركات النسائية لضمان أن يكون االلتزام ملموًسا. في جنوب أفريقيا على سبيل المثال، تعاونت المنظمات غير ال

؛ آرتز وغراندميسون 2003اإلصالح التشريعي بشأن العنف المنزلي عالمة على التزام الحزب بالمساواة بين الجنسين ) ماينتجس 

2019 .) 
 

العنف الجنسي يمكنه تجنب المالحقة  هناك أيًضا آخرون يُستبعد ظاهريًا أنهم حلفاء. ينّص قانون العقوبات التونسي على أن مرتكب 

، أُلغيت  2017تموز/يوليو  26(. وفي 2017القضائية بالزواج من ضحيته ) المدافعون عن حقوق اإلنسان/شركاء التعبئة من أجل الحقوق  

ي. يشمل النطاق الواسع  مادة في خمسة فصول تتناول العنف القائم على النوع االجتماع 43هذه المادة بالكامل في تشريع تاريخي يتكون من 

ويحدد التدابير الالزمة لحماية المرأة، وكذلك مقاضاة المعتدين )هيومن رايتس أيضاً، للقانون العنف في األماكن العامة والحياة الخاصة 

ذلك العنف  (. ويعترف القانون، باإلضافة إلى العنف الجسدي، بأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، بما في 2017ووتش، 

االقتصادي والجنسي والسياسي والنفسي. يشمل التعريف الواسع المستخدم في التشريع العناصر األساسية لتعريف العنف األسري الموصى  

(. وتعززت هذه التطورات اإليجابية من قبل  2017به في دليل األمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة )هيومن رايتس ووتش، 

عاًما على زواج المسلمات من غير المسلمين. جاءت هذه المكاسب في أعقاب الربيع  44حكومة التونسية بإلغائها أخيًرا حظًرا استمر ال

وحركة حقوق المرأة في مرحلة ما بعد الثورة. واألهم من ذلك، أن التغييرات كانت ممكنة ألن الناشطين المشاركين لم  2014العربي 

فقط، بل شاركت أيضاً نساء من األحزاب اإلسالمية بنشاط كبير في وضع السياسات، سواء من خالل البرلمان أو من  يكونوا من اليسار 

خالل الضغط على الرئاسة مباشرة. وهكذا، غّير هذا النشاط الحركي المواقف داخل المؤسسات السياسية القائمة، وخلق حلفاء ُجددًا وأدى  

 إلى تغيير في مشهد المعارضة. 
 
 العامة  الحياة في  المرأة لمشاركة  الحالية اآلفاق -امسا  خ
 

بعد عقود من التوسع، وبغّض النظر عن مدى تفاوتها، قد يتعثر التقدم في توسيع مشاركة المرأة في المجتمع المدني. فمشاركة المرأة في  

يبدو أن مشاركة المرأة في الجماعات واالحتجاجات  المجتمع المدني العالمي آخذة في االنخفاض، على الرغم من انفجار النشاط الرقمي. و

 النسوية وجهاً لوجه تتراجع، في حين تسعى القوى الجديدة إلى إحباط نجاحها والتراجع عن انتصارات السياسات السابقة.  
 

ة العامة إلى المساواة المتصورة في  لم تؤدّ المناقشات المتعددة وااللتزامات عبر الوطنية والمحلية المتجددة بالمساواة بين الجنسين في الحيا

هذه االلتزامات. ولم تكن هناك حركة خطية مستمرة نحو مساواة أكبر على نحو تدريجي. بل تتميز اللحظة المعاصرة بدالً من ذلك برد فعل  

ات المستقرة للسلطة بين متضافر جيد التمويل من قبل المحافظين ضد المرأة. ونتوقع أن المعايير الجديدة سوف تتحدى بال شك التوزيع

. الجماعات االجتماعية المختلفة. فقد تمّيز مؤتمر بيجين بحد ذاته في الحقيقة برد فعل محافظ متضافر، وغير ليبرالي في كثير من األحيان

ة على نحو  وفي السنوات الخمس الماضية، كانت هذه االستجابة للمكاسب النسوية منظمة على نحو أفضل، وكانت برامجها أكثر سلطوي 

ة  واضح. وقد أدّت االنتصارات االنتخابية لألحزاب الشعبوية اليمينية في عدد من البلدان إلى جعل سلطة الدولة في خدمة األجندات المناهض 

زمة بالعمل  للنسوية.  إن النهج المتعدد األطراف قيد التهديد، إذ لم تعد الدول ذات النفوذ الكبير وال سيما الواليات المتحدة والصين، ملت 

 الجماعي المنسق في ما يتعلق بحقوق اإلنسان.  
 

في حين أن الحركات المحافظة دائًما ما تستخدم النوع االجتماعي كجزء من إطارها األيديولوجي، وفي أغلب األحيان من خالل الدفاع عن 

م بالنسوية في الحركات اليمينية المعاصرة تمييزي وغير العائالت التقليدية واألدوار المتباينة بين الجنسين في المجتمع، لذلك فإن االهتما

« في أزمٍة تسمح للمعارضين السياسيين لحقوق المرأة بإعادة صياغة التهديدات للنظام االجتماعي  19-ليبرالي. تسببت جائحة »كوفيد

نجاب وتشجيع األسر الكبيرة ومسؤولية األم.  التقليدي وتقييد، أو التراجع عن، حقوق المرأة في االستقالل الجنسي من خالل تنشيط إطار اإل

يته  وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، أصبح الجناح اليميني اليوم أكثر نشاًطا في الدفع ضد الحقوق اإلنجابية من خالل استخدام أغلب 
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ساني” جديد، يقوم على فكرة أن  المكتسبة حديثًا في حكومات الواليات لتقييد حقوق اإلجهاض.  يسود شرق ووسط أوروبا “خوف جن 

(. ويمثل ذلك ارتفاًعا للمخاطر  2020أيديولوجية الجنسانية )بمعنى النسوية( تشكل تهديدًا للنظام الوطني مثلها مثل الحرب )كورولشوك 

ا عن برامج التي تطرحها الحكومة، إذ ال يُظهر تشبيه الحرب أنها ضرورة ملّحة فحسب، بل يضع النسوية على درب الفتنة. وعوضً 

المساواة، نجد اليوم رؤية للمجتمع ترتكز إلى نظام عائلي تقليدي. وهناك في الخطابات السياسية عودة إلى ماٍض وهمي من االستقرار  

التي   والنظام، حيث احتّل الرجال موقعهم الالئقة، واعتنت النساء باألطفال، وحظَيت األسر بالحماية. تدّعي هذه األطراف نوًعا من الذكورة

غالبًا ما تستدعي شخصية األب و/أو الشخصية الذكورية التقليدية في نفس الوقت الذي يشّوهون فيه المرأة ويؤكدون على القيم الذكورية  

 التقليدية القائمة على الحفاظ على النظام، وحماية األسرة، وتأديب النساء الجامحات. 
 

لت التطورات في هذين البلدين نوًعا من النتائج المتطرفة لما يمكن أن ينتج عن صعود أصبحت بولندا وهنغاريا محط اهتمام عالمي حيث مث 

. ومنذ ذلك  2010( إلى السلطة في عام KDNPالجناح اليميني. ففي هنغاريا، وصل حزب فيدس المحافظ والحزب الديمقراطي المسيحي )

إلى حد حظر الدراسات الجنسانية من المناهج الجامعية. يمتلك  الحين، شهدت هنغاريا رد فعل عنيف على حقوق المرأة واألقليات وصل

منصةً صريحةً ضد اإلجهاض، تتحدى على نحو مباشر االتحاد األوروبي لموقفه من اإلجهاض.    KDNPالحزب الديموقراطي المسيحي 

ين العمل والحياة، وصفت االتحاد األوروبي  ومن المفارقات أن الحمالت األولية التي استخدمت أموال االتحاد األوروبي لتعزيز التوازن ب 

بالعدو. وتعدّلت الحملة، تحت ضغط من االتحاد األوروبي، بحيث ترّكز على القيم األسرية، تحت الشعار الذي يبدو أنه شعار حميد "مكان 

يل بقانون جديد لحماية األسرة  الدستور لحماية الجنين. اقترن التعد 2012( وعدّلت الحكومة في عام 2019كل طفل في األسرة" )فيدا، 

(. وفي نفس العام، ُحظرت أقراص اإلجهاض الطبية، التي يرّوج لها  2020؛ بوكور، 2019يهدف إلى تعزيز قيم األسرة المحافظة )فيدا 

لوطنية للمدارس،  االتحاد األوروبي. تزامنت هذه المحاوالت إلضعاف الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة مع إصالحات المناهج األساسية ا

(.  وأُلغيْت األسئلة المتعلقة  2020؛ بوكور، 2018حيث أزيلت منها األيديولوجية الجنسانية للترويج للقيم األسرية التقليدية )كاشاس، 

 بالجنسانية من االمتحانات واستُبدَل مفهوم الهوية الجنسية بالتشديد على الطبيعة البيولوجية للجنس.  
 

( الذي وصل إلى السلطة في تشرين Prawo i Sprawiedliwość ،PiSب العدالة والقانون المحافظ الحاكم )في بولندا، اتخذ حز 

، خطوات تدريجية لتوطيد سيطرته على حساب حقوق اإلنسان.  وتبّنت الحكومة هناك أيًضا سياسة األسرة المناصرة  2015األول/أكتوبر 

للمؤسسات والسياسات المتعلقة بحقوق اإلنسان والمساواة، واالفتقار إلى خدمات شاملة   لإلنجاب كأولويتها المعلنة. إن التآكل المنهجي

 ومنسقة للناجين من العنف، وتقييد الحقوق اإلنجابية، والتراجع عن التثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، ومركزية تمويل المجتمع

دالة والقانون لتشويه سمعة منظمات حقوق المرأة وإساءة تصوير عملها على أنه  المدني، هي بعض التدابير التي اتخذتها حكومة حزب الع

  2018تأّكدت هذه اإلجراءات التقييدية في تقرير البرلمان األوروبي لعام  (. 2019تهديد للعائالت والقيم التقليدية )هيومن رايتس ووتش، 

التمويل للمنظمات النسائية والمراكز النسائية قد قُطع وأصبحت المنظمات غير  بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فقد كان 

،  الحكومية العاملة في قضايا الجنسانية في المدارس تُعدّ منظمات سياسية معادية للوطن تهدف إلى نقل األيديولوجية الغربية )يوهاز وباب

تفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي  (. وعلى المستوى الدولي، انسحبت الحكومة البولندية من ا2018

«  ومكافحتهما على أساس أن االتفاقية تروج "لإليديولوجية الجنسانية" وتمثل خطًرا على قيم األسرة. يربط مفهوم »األيديولوجية الجنسانية

لجنس وبين الغرب واالتحاد األوروبي )غراف وكورولشوك  صراحة بين الشذوذ الجنسي واإلجهاض والتهديد المزعوم بالتغيير التعسفي ل

(. والجدير بالذكر أن أكثر التدابير التي تتخذها الحكومة تقييدًا ضد المساواة بين الجنسين هي القيود المفروضة على  178، ص 2017

وروبية التي لديها أكثر قوانين اإلجهاض تقييدًا، الحقوق اإلنجابية للمرأة والحظر المطلق المقترح لإلجهاض.  تُعَدّ بولندا من بين الدول األ

بتروسكا، وليتش، -)باريزكا، وديك  2015حيث ال يُسمح به إال في ظل ظروف محددة.  ولكن هذه القيود أصبحت أكثر صرامة بعد عام 

، ُحظر شراء وسائل  2017عام من برنامج الدولة الذي يعيد دفع المساعدة على اإلنجاب، وفي  2016(.  انسحبت الحكومة في عام  2019

 (. 2020منع الحمل الطارئة المتاحة دون وصفة طبية )هيومن رايتس ووتش،  
  

ث  قوبلت جهود الحكومة لزيادة الحد من الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية باالحتجاج. ُشنّْت هناك حملة بريد إلكتروني ناجحة للغاية، حي 

يين رسالة بريد إلكتروني إلى أعضاء البرلمان لالحتجاج على التغييرات المقترحة. بدأت  أرسل المواطنون ما يقرب من ثالثة مال

)االحتجاج األسود( وباسم   CzarnyProtestوأصبحت تُعرف باسم #  2016المظاهرات الجماهيرية في تشرين األول/ أكتوبر 

#StrajkKobiet   (، ما يصل إلى  2020سب تقديرات كورولتشوك )التي تضمنت ح -)اإلضراب النسائي(.  أدّْت هذه االحتجاجات

إلى رفض مشروع قانون الحكومة الذي كان سيصدر حظًرا تاًما لإلجهاض. شارك آالف األشخاص في االحتجاجات   -شخص   200000

ومشاهير لم    في المدن الكبرى وكذلك في البلدات الصغيرة. وكانت المتظاِهرات نسويات نشيطات ولكن االحتجاجات ضّمْت أيًضا شابات

(. حظيت مظاهرات االحتجاج األسود بتغطية واسعة ودعم دولي في وسائل اإلعالم األجنبية. 2018يقمن بمسيرة من قبل )ويزنييسكا، 

# و  czarnyprotestشائعة على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام الوسمين   Black Protestوأصبحت صور ملصقات 

blackprotest تشرين األول/أكتوبر  4(. وفي 2018ظاهرين في بولندا يشعرون بأنهم ليسوا لوحدهم )ويزنييسكا، #، مما جعل المت

، أي بعد يوم من الذكرى األولى لالحتجاج األسود، داهمت الشرطة عدّة منظمات غير حكومية، بما في ذلك ثالثة مكاتب لمركز  2017

ن العنف عن طلب الخدمات، وساهمت في عدم ثقة الجمهور بالمنظمات، وأثارت  حقوق المرأة.  وقال نشطاء إن المداهمات أثنت الناجين م

(. ولكن الحركة النسوية، على الرغم من هذه المحاوالت للترهيب  2019الخوف بين العاملين والمتطوعين )هيومن رايتس ووتش، 

قوانين اإلجهاض التقييدية في بولندا سهالً.  وقد غّير  واالنتقام، قد اكتسبْت كثيًرا من الحلفاء الجدد، ولن يكون مسار الحكومة لتشديد 
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(. أدت الضرورة إلى ظهور طرق جديدة لمشاركة المجتمع المدني وزيادة الوعي 2018االحتجاج األسود بولندا بشكل عام )ويزنييسكا، 

 بين النساء البولنديات المستعدات للنزول إلى الشوارع للدفاع عن المساواة بين الجنسين.
 

  وعلى الرغم من كآبة هذا الوصف، من الهاّم مع ذلك مالحظة مدى قوة الحركة االحتجاجية للناشطات النسويات في بولندا. فحتى أّن إغالقًا

ا فُرض بسبب فيروس كورونا المستجد لم يوقف هذه االحتجاجات. وقد حفّزْت التطورات في بولندا المجتمع المدني في جميع أنحاء  تامًّ

 ضاً، من جهة للتضامن مع النساء البولنديات ومن جهة أخرى كحافز إلثارة القضايا المحلية.  أوروبا أي 
 

ولدينا مثاالن محدودان ولكن مفيدان في الوقت نفسه. يُظهر هذان المثاالن أن الحركات االجتماعية المحلية تعمل مع مجموعة متنوعة من  

ها. قد تكون هذه النصوص متأصلة في الثقافات المحلية، كما يقترح كانديويتي النصوص التي يمكن من خاللها التعبير عن اهتمامات 

(، ولكنها قد تكون متجذرة أيًضا في االعتراف العالمي المتزايد بأهمية حقوق المرأة بوصفها من حقوق اإلنسان. يمكن لنصوص  2004)

ب دوًرا ذا مغزى لدعم النساء اللواتي يتصارعن مع النخب غير اإلجماع مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تلع

ابقة  المستجيبة، ألنها يمكن أن تكون موردًا لمناشدة إحساس الحكومة بمكانتها العالمية ومكانتها كديمقراطية. كما أنها تظهر أن العقود الس

بين الجنسين ال يمكن إزاحته بسهولة بسبب النكسات المعاصرة.   من النشاط الحركي والشبكات العالمية قد خلقت أساًسا قويًا لدعم المساواة

وقد تعززت شبكات التضامن العالمي والرؤى المشتركة، التي حظيت بتمكيٍن من قبل النشطاء المتجمعين في األماكن المشتركة، مثل لجنة  

. وتمثّل هذه النصوص واإلجراءات أمالً حقيقياً في  األمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة، من خالل أشكال جديدة من االتصاالت الرقمية

 األوقات الصعبة.  
 

 والتوصيات  االستنتاجات  -سادس ا 

لقد أوضح منهاج عمل بيجين مطلبًا أكثر جوهرية لدور الحركات النسائية مما ُطرح في أي منصة عبر وطنية من قبل، وبتأييد أكبر في 

ا في جميع أنحاء العالم ومن الدول األعضاء في األمم المتحدة. وتأكيدًا على أهمية المواطنة الكاملة للمرأة، بما في ذلك مشاركتها وتمثيله

ت المنتخبة، تطلّع إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى استدامة جدول أعمال المساواة على المدى الطويل. ودافع عن قضية إشراك المجتمع الهيئا

اكل  المدني في النهوض بالمساواة بين الجنسين من خالل العمل مع األحزاب السياسية والحلفاء في المجتمع المدني.  ويُعدُّ اإلدماج في الهي 

للدولة شرًطا ضروريًا ولكنه غير كاٍف لتحقيق االلتزامات الواردة في االتفاقيات المختلفة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الرسمية 

اد  والسياسية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين.  وتتطلب المشاركة الكاملة في الحياة العامة إيج

 عكس التدهور الحالي في أنشطة الجمعيات النسائية، وخاصة التنظيم النسوي، ومواجهة المعارضة المتزايدة لحقوق المرأة.   طرق ل
 

سوي في  يشير استعراضنا لمشاركة المرأة في الحياة العامة إلى عدة استنتاجات تقترح بدورها اتجاهات جديدة للعمل. أوالً، يُمثُّل التنظيم الن 

ل وسيلة قوية للتأثير السياسي، خاصة عندما يكون النشطاء والمنظمات قادرين على التحالف مع السلطات والجماعات األخرى.  شكله المستق

نظيم عبر ثانيًا، ينمو مثل هذا التنظيم ويزدهر عندما تتعزز حقوق المرأة السياسية والمدنية، ويضعف عند تقييد هذه الحقوق. ثالثًا، يتمتّع الت

ل عام بالقدرة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمساواة بين الجنسين محليًا. وعلى نحو أكثر تحديدًا، كانت  الوطني بشك

المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة لحظات حاسمة لتعزيز النشاط الحركي، حيث وفّرت التركيز وكذلك مصادر التمويل للحركات النسائية، 

بي من العالم. لقد أظهرنا كيف ارتفعت معدالت التعبئة النسوية بعد مؤتمر بيجين، ولكنها بدأت باالستقرار. كان وخاصة في القسم الجنو

عاًما، ولم يكن هناك أي تجديد إلعالن ومنهاج عمل بيجين أو أي محاولة   25آخر مؤتمر لوضع جدول األعمال نظمته األمم المتحدة منذ 

(. رابعًا، أظهرنا أيًضا ظهور وانتشار النشاط الحركي الرقمي في جميع أنحاء العالم. وقد استعان 2020مناسبة للتقييم )ساندلر وغويتز، 

هذا الشكل من النشاط الحركي بتقنيات اتصال جديدة لربط الحركات في بلدان مختلفة، ولتنشيط القضايا المعقدة للعنف ضد المرأة من خالل  

ره عنفاً كبيراً وواسع االنتشار تشترك النساء في جميع أنحاء العالم في المعاناة منه. دفع النشاط  تسليط الضوء على التحرش الجنسي باعتبا

الحركي الرقمي السلطات )الحكومية وأرباب العمل والمؤسسات العامة( في عدد من الحاالت إلى اعتماد قواعد سلوك جديدة وإضفاء  

يات الجديدة للناشطين بتجاوز القيود التي تنبع من مزيد من المجاالت العامة المغلقة،  الطابع المؤسسي على اللوائح الجديدة. وسمحت التقن 

 وقد أتاحت في الحقيقة، كما تظهر حالة بولندا، أشكااًل جديدة من النشاط الحركي عبر الوطني.  
 

ليمية حول المساواة بين الجنسين، تعزيز المنظمات والشبكات النسوية عبر الوطنية من خالل عقد اجتماعات عالمية وإق : 1التوصية 

 وخاصة من خالل عقد المؤتمر العالمي الخامس للمرأة.  
  

قد يكون الوقت قد حان للجمع بين الفاعلين القدامى في مجال النوع االجتماعي والجيل الجديد اآلخذ في الظهور. وتوفُّر منظومة األمم  

( على أن المطلوب هو: »وضع لجنة أقوى في  242، ص 2020ساندلر وغويتز) المتحدة في رأينا فرًصا فريدة لهذا الغرض. نتفق مع

مراقبة المجتمع المدني ألداء األمم المتحدة، وإضفاء   -األمم المتحدة معنية بشؤون المرأة ويمكن الوصول إليها، وعلى نحو أكثر أهمية 

مم المتحدة المعنية بشؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة،  الطابع المؤسسي على صوت صنع القرار للمجتمع المدني النسوي في لجنة األ

وتمويل أكثر موثوقية للمنظمات النسائية. ومن شأن اإلعداد لعقد مؤتمر عالمي كبير لألمم المتحدة أن يتيح فرصة لربط شبكات الناشطين  
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الفاعلين النسويين داخل الدولة، لصياغة تدخالت مستدامة  الرقميين بالحركات التي تعمل على المستويات الشعبية وجهاً لوجه، وكذلك مع 

 تستعيد جدول أعمال المساواة الذي أصبح حالياً رهينةً لتقلبات اإلرادة السياسية.  ولتحقيق هذه الغاية: 
 

، كي عني بالمرأةالمؤتمر العالمي الخامس الـمَ يجب على الحكومات األعضاء التي تدعم المساواة بين الجنسين أن تضغط من أجل إقامة 

 يُعقد من قِبل كل من األمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 
 

ة  ينبغي للمؤسسات والوكاالت المانحة ومجموعات التمويل األخرى أن تدعم االتفاقيات اإلقليمية للمنظمات النسائية التي تركز على المساوا

محددة. وينبغي لها أيًضا التفكير في عقد اجتماعات افتراضية أو رقمية رسمية،   بين الجنسين، سواء على الصعيد العالمي أو في مناطق

 ترتبط على نحو مثالي باالجتماعات وجًها لوجه، ولكنها قد تكون رقمية فقط.  
 

 : 2التوصية 
وإعادة االلتزام بالمساواة ووضع ينبغي أن يكون هناك تمويل منسق وإيجاد فرص للمنظمات النسائية للتفكير في المكاسب والنكسات، 

جداول أعمال جديدة ذات صلة باللحظة الحالية. فجميع أشكال مشاركة المرأة في الحياة العامة هاّمة، وليس فقط األشكال السياسية  

صور النمطية الثقافية  الصريحة. إن المطالبة بالحضور المستقل في األماكن العامة، سواء في المالعب الرياضية أو قيادة السيارة، تكسر ال

حول المجاالت الجنسانية في القطاعين العام والخاص، ويُضفي حالة طبيعية على ظهور المرأة. لقد أظهرنا مدى أهمية هذه التغييرات 

 الصغيرة والتدريجية في تغيير المعايير. ولتحقيق هذه الغاية: 
 

تضع برامج جديدة توفّر الموارد والفرص لتعبئة النساء لدعم المساواة بين  ينبغي للحكومات األعضاء التي تدعم المساواة بين الجنسين أن

، للفنون والثقافة بأهمية في تطوير أشكال مستقلة وذات صلة محليًا للتعبير المستقل. الميزانيات الحكوميةالجنسين. ويتمتّع الدعم العام، عبر 

ه هذا الدعم على نحو خاص إلى توفير فرص   للعمل اإلبداعي للمرأة. وينبغي أن يُوجَّ
 

ة  ينبغي للمؤسسات والوكاالت المانحة ومجموعات التمويل األخرى أن تدعم االتفاقيات اإلقليمية للمنظمات النسائية التي تركز على المساوا

 بين الجنسين، سواء على الصعيد العالمي أو في مناطق محددة. 
 

الحياة العامة تعزيز حماية الحقوق السياسية والمدنية.  فالحياة العامة المفتوحة للجميع يتطلب توسيع مشاركة المرأة في : 3التوصية 

والخالية من التخويف أمر بالغ األهمية. هناك مجموعة من االلتزامات العالمية المعمول بها قائمة أساًسا وتوضح أهمية تأمين الشروط  

تؤكد أهمية صوت وإمكانية جميع الفئات االجتماعية في صنع القرار. نوصي بتجديد النظامية األساسية للمشاركة والتمثيل المتكافئين، و

، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع 1996بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  الحكومات األعضاء االهتمام بواسطة

ًضا أهمية قدرة المرأة على التنظيم في المجتمع المدني عبر مجموعة من أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين. ولقد أظهرنا أي 

كان  القطاعات. باإلضافة إلى هذه الحقوق السياسية والمدنية العامة، يجب الدفاع عن أمن المرأة في الحياة العامة في جميع القطاعات، سواء 

 اسي. ولتحقيق هذه الغاية: ذلك يتعلق بحضورها في األحداث الرياضية أو عندما تترشح لمنصب سي 
 

تلك  ينبغي للحكومات األعضاء التي تدعم المساواة بين الجنسين أن تعمل على تقوية التزامها بالحقوق المدنية والسياسية، وتساعد في مراقبة 

تعمل على رصد هذه الحقوق  الحقوق وتعزيزها في جميع أنحاء العالم. كما ينبغي لألمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية أن 

 وتعزيزها. 
 

ينبغي أن تتعاون مجموعات المجتمع المدني وتشكل تحالفات لضمان بقاء األماكن العامة مفتوحة للجميع، وأن الحقوق المدنية والسياسية  

 هي حقيقة وليست مجرد إجراء شكلي.
 

سواء كانت مجاالت رياضية أو سياسية.  كما  -عندما يدخلن مجاالت جديدة  ينبغي للدول األعضاء اتخاذ تدابير لحماية النساء من العنف 

ينبغي لألمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية اإلقليمية أن تعمل على رصد هذه الحقوق وتعزيزها. تحتاج الحكومات على وجه التحديد  

م العنف الجنساني لتشمل على وجه التحديد عقوبات في مدونات  إلى تضمين العنف ضد المرأة في الحياة العامة في التشريعات التي تُجرّ 

قواعد السلوك االنتخابية لألحزاب السياسية والجهات الفاعلة األخرى التي تحط من قدر المرشحات أو تهينهن أو تعتدي عليهن، وتدخالت 

 الدعم األخرى لحماية النساء من األذى. 
 

ل الحركات النسائية هاّمة في مدّ الصوت والقدرة على الفعل، فإنها كثيًرا ما تحتاج إلى دعم رابعًا، في حين أن جميع أشكا: 4التوصية 

يادة الحلفاء المتعاطفين داخل الهيئات التشريعية والبيروقراطية. وقد ال يكون هؤالء الحلفاء دائًما من النساء، ولكن ليس هناك شك في أن ز

ا 1975جة للتعبئة المستمرة للمرأة في المجتمع المدني بعد عام أعداد النساء في المناصب المنتخبة هي نتي  ، فضالً عن كونها ضامنًا هامًّ

لالستدامة. لقد أظهرنا كيف اكتسبت المرأة أهمية متزايدة كجمهور مستهدف للمرشحين لالنتخابات، وكيف يمكن أن تكون قضايا المرأة 
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ا أيًضا الطرق التي نجح بها النشاط الحركي الرقمي في كسب حلفاء جدد، وفي جعل  هاّمة حتى بالنسبة إلى الممثلين الذكور. كما أظهرن 

 إنهاء العنف ضد المرأة قضية للمجتمع بأسره، وليس مجرد حركات نسوية. ولتحقيق هذه الغاية: 
 

 ها السياسية. التزامها ببرامج مختلفة إلدراج النساء في قوائمها االنتخابية وبرامجاألحزاب السياسية ينبغي أن تعيد 
 

وينبغي للمنظمات الدينية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني األخرى النظر في تطوير برامج للمساواة بين الجنسين بما في ذلك تشجيع 

 النساء على التنظيم بجانب أو داخل أسوارها، حسب االقتضاء. 
 

المنظمات النسوية المستقلة لها التأثير األكبر على صنع السياسات التحويلية في  رابعًا، لقد لّخصنا البحث الحالي الذي يظهر أن : 4التوصية 

جميع القضايا والمجاالت وخاصة العنف ضد المرأة. نرى أدلة مقلقة على أن المنظمات النسائية الشعبية قد تكون راكدة أو متراجعة في  

الشبكات التي تتضمن اجتماعات وجهاً لوجه. وبالتزامن مع ذلك، يُظهر الحمالت والشبكات التقليدية )على عكس النشاطات الرقمية فقط( و

 في  البحث أّن المساعدة الثنائية لدعم المساواة بين الجنسين في حين أنّها ذات أهّمية، إالّ أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني ليس فعااًل 

ًما سياسيًا لهذه الوكاالت مع الضغط عليها ومحاسبتها في الوقت نفسه.  غياب تعبئة قوية ومستقلة في المجتمع المدني توفر نظرة ثاقبة ودع

 ويعد الدعم مطلوبًا على نحو خاص للمنظمات النسوية المستقلة لدفع التغيير االجتماعي التحولي.

 
 

 ولتحقيق هذه الغاية: 
 

بين الجنسين، والمبادرات النسوية، وعلى جميع نوصي بضرورة توجيه تمويل أكبر للمساواة بين الجنسين إلى مبادرات المرأة للمساواة 

المستويات. وينبغي على وجه التحديد دعم الحركات النسائية من قبل المؤسسات والوكاالت المانحة لخلق حركات مستدامة للمساواة بين 

التمويل األساسي  تطلب ذلك زيادة الجنسين تتجاوز الحمالت العرضية، والتي تربط المنظمات القديمة باألجيال الجديدة من النشطاء.  وي 
 للمنظمات النسائية. 

 
، ومنهم َمن يعملون في مجال العنف الجنساني، إلى زيادة الدعم للحركات النسائية التي تعمل على تطوير  قطاع محدد يحتاج المانحون في

أن يمتد هذا الدعم إلى ما بعد اإلنجاز  منصات سياسية، وصياغة المطالب، وتطوير الخبرات من أجل تحقيق سياسات فعالة ومؤثرة. يجب

 الناجح للسياسات ليشمل العمليات التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني من خاللها مساءلة الحكومات على المدى الطويل.  
 

يين المحلي من خالل مزيد من عمليات ضخ األموال، وفي حالة عدم وجودها ينبغي إنشاؤها على المستو الصناديق النسويةينبغي تعزيز 

والدولي، تحت سيطرة الحركات النسائية. ويمكن للحكومات والشركات أن تلعب دوًرا في ذلك. كما يمكن تخصيص نسبة أعلى من األموال  

العامة لدعم العمل النسوي، على الصعيدين المحلي والدولي، كما هي الحال في النرويج والدانمرك. وينبغي أن يذهب الدعم المالي مباشرة 

 لى الحركات النسائية كما يجب أن يكون دعماً طويل األجل.  إ
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البحوث االجتماعية، (. "مؤامرة نساء": تحّول الحركة النسائية في جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية. 2002هاشم، إس )
69 ،693-732.  

ماديسون، ويسكونسن:  المنظمات النسائية والديمقراطية في جنوب أفريقيا: التنافس على السلطة.(. 2006هاشم، إس )

 مطبعة جامعة ويسكونسن. 

(. "نحو تطوير الخطابات النسوية ما بعد اإلسالموية وما بعد القومية في الشرق األوسط" في 1993حاتم، إم. )

رة(.   مطبعة جامعة إنديانا.  المرأة العربية: حدود قديمة وآفاق جديدة، بلومنغتون وإنديانابوليس:جوديث تاكر )محّرِ

المجلة الدولية لدراسات . "التحرر االقتصادي والسياسي في مصر وزوال نسوية الدولة"، في 1992، ميرفت. حاتم
  .51-231: 24 الشرق األوسط

 .118-97(، 2/3)27 علوم السياسة،(. دراسات السياسة في إطار نسوي. 1994هوكسورث، إم. )

ت الحرية سقط الطغاة، ولكن احتفاظ الهنغاريين بعقلهم هنغاريا: كلما ُفقد(. 2019تموز/يوليو،  23هيلير، إيه. )
ندوة عامة.   ورؤيتهم الواضحة ليشرعوا في بداية جديدة يظل قيد التحقق.

lost-be-can-liberty-how-https://publicseminar.org/essays/hungary/  :2020أيلول/سبتمبر،  8تاريخ االّطالع  

 الجنسانية والتنمية، . "تمويل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة: دور الصناديق النسوية"،2020حسيني، ليلى 

 .376-357: 2، رقم.28المجلد. 

 الجنسانية والمجتمع المدني(. المنظمات النسائية والمجتمع المدني في الصين: صناعة الفرق. في 2004هويل، جيه )

 (. روتليدج.95-72)ص 

كمبريدج: مطبعة جامعة كمبريدج.  منطق العدل بين الجنسين.(. 2018هتون، إم، وويلدون إس إل. )

https://doi.org/10.1017/978110827789 

 كمبريدج: مطبعة جامعة كمبريدج.  الجنس والدولة. 2004هتون، ماال.  

هيومن  بولندا: رفض القيود على اإلجهاض والتربية الجنسية.(. 2020نيسان/أبريل،  14هيومن رايتس ووتش )

 رايتس ووتش 
ed-sex-abortion-curbs-new-reject-https://www.hrw.org/news/2020/04/14/poland 

هيومن  هجمات على حقوق المرأة في بولندا. "الحكومة تالحقني( "2019هيومن رايتس ووتش )شباط/فبراير، 

 3تاريخ االّطالع:  https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/poland0219_web2_0.pdfرايتس ووتش 

 .2020أيلول/سبتمبر 

-https://www.hrw.org/worldمتوفر على الرابط:  : الصين2014التقرير العالمي (. 2014هيومن رايتس ووتش. )

report/2014/country-chapters/china-and-tibet 

https://www.hrw.org/world-هيومن رايتس ووتش . "المكسيك". 2020هيومن رايتس ووتش. 

chapters/mexico#49dda-report/2020/country6 

 فيرسو بُوكس.   النسوية والوطنية في العالم الثالث.. 1986جاياواردينا، كوماري. 

رد الفعل العنيف على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والفتيات: حقوق ( 2018يوهاز بي وباب إي )تموز/يوليو، 
قسم السياسات لحقوق المواطنين والشؤون الدستورية. المديرية العامة للسياسات والمساواة بين الجنسين،  المرأة

 الداخلية لالتحاد.  
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https://doi.org/10.1017/978110827789
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https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/poland0219_web2_0.pdf
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gData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdfhttps://www.europarl.europa.eu/Re  
 .2020أيلول/سبتمبر  3تاريخ االّطالع: 

لمعهد األمم المتحدة   4"سياسات الجنسانية وإعادة اإلعمار في أفغانستان" ورقة عرضية  2004كانديوتي، دنيز 

 مية االجتماعية.لبحوث التنمية االجتماعية، جنيف: معهد األمم المتحدة لبحوث التن

الحكومة الهنغارية تطلق مشاورة وطنية جديدة حول اإلعانات ( 2018تشرين الثاني/نوفمبر،  5كوزاش إف. )
consultation-national-new-launches-government-ps://hungarytoday.hu/hungarianhtt-هنغاريا اليوم، العائلية. 

subsidies-family-on/  :2020أيلول/سبتمبر،  4تاريخ االّطالع. 

الحركات النسائية في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية: الوعي،  (. 1987كاتزنشتاين، إم إف، ومويلر، سي إم. )
 فيالدلفيا: مطبعة جامعة تيمبل. والسياسة العامة. والفرصة السياسية،

-53 باسيفيك أفيرز: "التنظيم ضد العنف: استراتيجيات الحركة النسائية الهندية." 1989كاتزنشتاين، ماري فينسود. 

71. 

 . هناك قوة رهيبة في الساحة. رسالة دكتوراه. جامعة بيرديو.2020طومسون، كيتلين.  -كيلي

( استعيدوا المدينة: حملة ’لماذا التسكُّع؟‘ تحاول الحملة االستيالء على جزء صغير من الفضاء 2014خان، إس. )

العام حتى تتمكن فيه النساء، مثل جميع النساء األخريات، من البحث عن التسلية والمتعة في شوارع المشهد الحضري  

 . النسخة المطبوعة. 78–77 :50-49ايكونوميك آند بوليتيكال ويكلي النابض بالحياة. 

 مطبعة جامعة أكسفورد. العنف ضد المرأة في السياسة. 2020منى لينا كروك. 
 

 ذا كونفرزيشن، # تركب موجة جديدة من النسوية في الهند، MeToo( حملة 2018شباط/ فبراير،  1كوريان، أليكا )
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sexual-mexico-fg-americas/la-atimes.com/world/mexicohttps://www.l-تشرين الثاني/نوفمبر  23 تايمز.

story.html-snap-20161017-assault  

(. النسوية والحركة النسائية: منظور عالمي. في دي سنو، إس 2007ماركس فيري، إم ومكلورغ مويلر، سي. )

أكسفورد، المملكة  (.607-576)ص  بالكويل كومبانيون للحركات االجتماعيةسول، وإتش كريشي )محررون( 

 المتحدة: شركة بالكويل المحدودة للنشر. 

 رويترز.(. الشرطة السودانية تعتقل النساء المحتجات على الجلد. 2010كانون األول/ديسمبر،  14ماكدووم، أو.  )

دويتشه فيله   داخل أوروبا: مساعي هنغاريا لزيادة عدد المواليد.ميديا سنتر )بدون تاريخ(. 

birthrate/av-boost-to-push-hungarys-europe-https://www.dw.com/en/inside-52742233 :9.  تاريخ االّطالع 

 2020أيلول/سبتمبر، 

رون(.  توجيه المعارضة: الحركات االجتماعية (. 2005)ماير، دي إس، جينيس، في، وإنغرام، إتش. )محّرِ
 مطبعة جامعة مينيسوتا. والسياسات العامة والديمقراطية.

 أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. سياسة االحتجاج: الحركات االجتماعية في أمريكا.. 2015ماير، ديفيد. 

النهام: رومان  وية وحركة العدالة العالميةالعولمة والحركات االجتماعية: اإلسالموية والنس(. 2009مقدم، في إم )

 وليتلفيلد.
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. "الفرص السياسية والخيارات االستراتيجية: مقارنة الحمالت النسوية في 2010مقدم، فالتناين، وغيتانتشي، إلهام 

 .288–267 (:3)15التعبئة المغرب وإيران." 

 .245–219 (:2) 29التنمية والتغيير . تحليل الحركات النسائية. 1998مولينو، ماكسين. 

التفاوض بشأن المساواة بين الجنسين في جنوب الكرة األرضية:  .2019وإليني سيفاكي. نازنين، سهيلة، سام هيكي 
 لندن ونيويورك: روتليدج.سياسات سياسة العنف المنزلي، 

 مطبعة جامعة كمبريدج. العنقاء الديمقراطية.. 2002نوريس، بيبا. 

ظيف التمويل من أجل المساواة بين الجنسين تو(، 2020أوراق سياسات التنمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
 الطريق إلى تحقيق األهداف. -وتمكين المرأة

(. حدود التسوية: مجموعة وجهات النظر حول الحقوق 2019بيتروفسكا، جيه، وليخ، إم. )-بابريزكا، إي، ديك

 . 123-117(، 2)42ية، المجلة األوروبية لمنع الحمل والرعاية الصحية اإلنجاباإلنجابية للمرأة في بولندا. 
https://doi.org/10.1080/13625187.2019.1569223 

( كيف 2017كانون األول/ديسمبر،  6مع التحديث في  2016تشرين الثاني/أكتوبر،  14بيتو إيه وغزيبالسكا دبليو. )

وبولندا بإسكات النساء وخنق حقوق اإلنسان، هافنغتون قامت هنغاريا 

 8تاريخ االّطالع:  ha_b-poland-and-hungary-https://www.huffpost.com/entry/how_12486148بوست.

 .2020 أيلول/سبتمبر،

( التغطية اإلعالمية للعنف ضد المرأة في الهند: دراسة  2015فيليب، إم، موستوفيان، إف، جيتلي، آر وآخرون. )

 x-0161-015-https://doi.org/10.1186/s12905. 3، 15بي إم سي صحة المرأة منهجية لقضايا االغتصاب البارزة. 

 "بينجيرا تود" )حّطموا القفص(: اكسروا أقفال السكن الداخلي،  

https://www.facebook.com/pinjratod/ :تاريخ االّطالع 

 31 آب/أغسطس، 2020.  

(. ربط الناشطين والصحفيين: التواصل عبر تويتر في أعقاب حادثة 2015بويل، تي وراجاغوباالن، إس. )

-719(، 5)16دراسات صحفية: الديمقراطية والمجتمع المدني والصحافة في الهند . 2012االغتصاب في دلهي 

337.https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1054182 

ماذا يجب أن يفعل االتحاد األوروبي حيال هنغاريا؟ مشروع قانون جديد يمنح فيكتور أوربان (. 2020بوليتيكو )
do-eu-the-should-https://www.politico.eu/article/what-صالحيات جديدة كاسحة لمحاربة فيروس كورونا. 

orban-viktor-coronavirus-hungary-about/  :2020أيلول/سبتمبر،  8تاريخ االّطالع 

(. العنف الجنسي في الهند: معالجة الفجوات بين السياسة 2015براتشي إس، أونيكريشنان إم كيه، أبهيشيك إس. )

https://doi- . 659-656(، 5) 30 السياسة الصحية والتخطيط،والتنفيذ، 

library.carleton.ca/10.1093/heapol/czuorg.proxy.015   

  مركز أخالقيات الصحافة. (. تغطية قضايا االغتصاب: الطبيعة المتغيرة للمجتمع والصحافة الهندية. 2013راو، إس )
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journalism. ]2020آب/أغسطس،  29 تاريخ االّطالع: ]جوجل سكوالر. 

المراجعة  ة. (. حركات النساء في العالم الثالث: الهوية والتعبئة واالستقاللي1999راي، آر، وكورتويغ، إيه سي. )
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المجلة النسوية الدولية للسياسات  ( االقتصاد السياسي لـ "األعمال النسوية عبر الوطنية". 2015روبرت، أدريان )
17:2، 209-231 

 مجلة ديسنت. (. كسر القفص  2016روي، إس )خريف 

space-public-violence-sexual-feminism-india-cage-https://www.dissentmagazine.org/article/breaking  تاريخ

 .2020آب/أغسطس،  31االّطالع: 

 التنمية والجنسانية . "هل تستطيع األمم المتحدة تحقيق مستقبل نسوي؟"2020ان وغويتز، آن ماري. ساندلر، جو

 263-239: 2، رقم 28المجلد 

. "التحرش الجنسي: ما هو وضعه حول العالم." شبكة سي إن  2017سينثيلينغام وميرا وسارة غريس مانكاريوس. 

abuse-violence-harassment-https://www.cnn.com/2017/11/25/health/sexual-تشرين الثاني/نوفمبر.  29إن.  

levels/index.html-global 

# مدى االنتهاك الجنسي" بي بي سي ترندينغ. هيئة اإلذاعة  Metoo. "كيف أوضحت حملة 2017سيني، روزينا. 

 البريطانية. 

 أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. الحركات االجتماعية.. 2011ستاجنبورج، سوزان. 

. »النشاط الحركي عبر الوطني للمرأة، وتسلسل المعايير، واعتماد حصة  2017سويس، ليام، وكاثلين إم فالون. 

 .61–33(: 3)13السياسة والمنظور الجنساني النامي«  النساء في العالم

 ، غلوبال فيرستمؤسسة استعيدوا أمان الليل )بدون تاريخ(، 

https://takebackthenight.org/history/  :2020آب/أغسطس،  30تاريخ االّطالع. 

 كمبريدج: مطبعة جامعة كمبريدج. في الحراك: الحركات االجتماعية وسياسات النزاع. القوة. 2011تاررو، سيدني. 

أميريكان سوسيولوجيكال ريفيو، (. استمرارية الحركة االجتماعية: الحركات النسائية المعلقة. 1989تايلور، في )
54(5 ،)761–775. 

 يخرجن في مسيرة ضد العنف الجنساني". تيلسيور. . "نساء المكسيك اللواتي ضقَن ذرعاً بقتل اإلناث 2016تيليسور. 
-Against-March-Femicide-With-Up-Fed-Women-https://www.telesurenglish.net/multimedia/Mexico

0042.html-20160425-Violence-Gender 

( 2017أيار/مايو  19لهنغاريا )آخر تعديل للترجمة اإلنجليزية في القانون األساسي حكومة هنغاريا. وزارة العدل، 
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