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املعرفة ،واألدلة ،واملمارسة ،والسلطة
دور العمل اجلماعي في مواجهة العنف الهيكلي القائم على النوع
االجتماعي
« دراسة حالة ،جنوب أفريقيا»

ترجمة :ياسمني محسن

تبحــث دراســة احلالــة التــي يناقشــها هــذا التقريــر
محاســن العمــل اجلماعــي ،واملعوقــات التــي حتيــط
بــه عنــد مواجهــة اجملتمــع واملعتقــدات السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعــزز وترســخ
ألفــكار ذكوريــة ضــارة :أمنــاط النــوع االجتماعــي
املتعلقــة بالعنــف اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .اســتخدمت هــذه الدراســة
منهــج بحثــي تشــاركي للخــروج ببحــث ذي منحى
بشــكل
جتريبــي ،ومالئــم للسياســات ،مســتن ًدا
ٍ
أساســي علــى منهــج عملــي .وكان مــن بــن
املشــاركني أعضــاء مــن مختلــف اجلهــات الفاعلــة
التــي تســهم فــي معاجلــة العنــف اجلنســي،
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــي
املناطــق احلضريــة فــي كيــب تــاون ،وبلديــة ريفيــة
غربــي كيــب تــاون .كذلــك فــإن مناهــج البحــث
وضعــت للتأكــد مــن اســتجابة عمليــة
نفســها ِ
البحــث لديناميــات سياســة حديثــة تتســق مــع
وضــع خطــة اســتراتيجية وطنيــة؛ جملابهــة العنــف
اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
أخالقيــا
كمــا أن عمليــة البحــث جــاءت ملزمــة
ٍ
للمشــاركني .كان البحــث قــد أُجــري فــي الفتــرة
مــن يوليــو حتــى نوفمبــر  2014موظفً ــا أســاليب
صــص الرقميــة ومنهــج التحليــل اجلماعــي مــع
القَ َ
 11مشــاركًا مــن النشــطاء االجتماعيــن ،وإجــراء
مقابــات مــع مصــادر املعلومــات الرئيســة مــع
 26مــن املعنيــن بالتعامــل مــع العنــف اجلنســي
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،كمــا
كان احلــوار بــن املعنيــن باألمــر و 35مشــاركًا؛
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هــو الســبيل إلــى وضــع السياســات وصياغتهــا.
فــي جنــوب إفريقيــا ،ال ســبيل إلــى عــزل العنــف
اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
عــن ديناميــات أوســع مــن أوجــه عــدم املســاواة
علــى املســتويني االجتماعــي واالقتصــادي ،التــي ال
تــزال تؤثــر فــي حيــاة املشــاركني في هــذه الدراســة.
ـزء ال يتجــزأ مــن
عــاودت الفــوارق العرقيــة ـ وهــي جـ ٌ
تاريــخ جنــوب إفريقيــا ـ الظهــور حديثًــا ،فتظهــر
تلــك الفــوارق جليــة فــي شــكل نضــال اقتصــادي
مســتم ،وفــي هــذا الشــأن ناقــش القائمــون علــى
الدراســة مجموعــة معينــة مــن قوالــب النمطيــة
للنــوع االجتماعــي ،تتصــل بديناميــات الهيكليــة،
وكانــت الهجــرة مثــاال ً لذلــك .تبــرز نتائــج الدراســة
كيــف حتــول املؤسســات الرســمية واملســؤولني مــن
املؤسســات احلكوميــة والدينيــة دون معاجلــة ،بــل
والــدأب علــى احلفــاظ علــى االختــاالت الهيكليــة
التــي تعــزز العنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .وتشــير دراســة احلالــة إلــى ،أن
العمــل اجلماعــي التحويلــي فــي ســياق قضايــا
النــوع االجتماعــي ميكــن أن يتيــح فــرص التعــاون
بــن جهــات ومنظمــات مختلفــة للعمــل معــا
فــي القضايــا االجتماعيــة نحــو التغييــر ،األمــر
الــذي قــد يســفر عــن حتالفــات وشــراكات بــن
األفــراد واملنظمــات بعضهــا البعــض ،كمــا تؤكــد
هــذه املبــادرات املشــاركة الكاملــة والفاعلــة
أساســيا فــي عمليــة
للرجــال ،التــي تعــد عامــا
ً
التحــول .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن املبــادرات التــي
تعمــل بقيــادة اجملتمــع احمللــي ،والتــي تعمــل علــى
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املســتويني :الشــخصي ،والسياســي لتوفيــر
هيــاكل الدعــم واملســاحات إلشــراك املعنيــن،
لديهــا القــدرة علــى إحــداث تغيــرات فــي املواقــف
والســلوكيات واآلليــات التــي تدعــم هيمنــة
الذكوريــة وســيطرة األبويــة .كمــا ميكــن أن يتيــح
التعــاون بــن املنظمــات واملؤسســات التنســيق بــن
التدخــات واملبــادرات التــي تعمــل علــى مســتويات
بيئيــة مختلفــة ملعاجلــة األخطــار املتعــددة للحــد
مــن العنــف اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.
وتشــمل القيــود العمليــة للعمــل اجلماعــي
والتحــول االجتماعــي غيــاب التمويــل للمنظمــات
التــي تعمــل علــى توفيــر املــوارد لضحايــا العنــف
اجلنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
واملتضرريــن منــه .وتقــدم الدراســة توصيــات بشــأن

السياســات واملمارســات التــي تركــز علــى ،دعــم
مبــادرات اجملتمــع املدنــي والنشــاط االجتماعــي،
كمــا تشــمل التوصيــات تعزيــز املصداقيــة مــن
خــال الشــراكات بــن احلــركات االجتماعيــة التــي
تعمــل مــن أجــل حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن،
واالنخــراط مــع صنــاع القــرار والشــخصيات البــارزة
علــى املســتوى السياســي لتحفيــز التغييــر
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