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تقديم

بــات حضــور النســاء يف برملانــات العــامل حقيقــة تؤثــر عــىل النســيج االجتامعــي والســيايس 
ــة اهلامــة  ــاكل الترشيعي واالقتصــادي للــدول والعــامل أمجــع. ومــع ذلــك، فــإن وصوهلــن إىل هــذه اهلي
وتعلــم ســبل العمــل داخلهــا ودرجــة تأثريهــن عليهــا ومــن خالهلــا، مــا زالــت متثــل حتديــات كبــرية 
جيــب اســتهدافها والتغلــب عليهــا لضــامن وجــود مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة، واالحــرتام الكامــل 
حلقــوق اإلنســان. ثمــة حاجــة إىل جهــود منســقة الســتهداف مجيــع مراحــل املشــاركة السياســية للمــرأة 
مــن حلظــة اختاذهــا قــرار الرتشــح هلــذه الوظيفــة العامــة وحتــى وصوهلــا بالفعــل إليهــا، وذلــك لضــامن 
امتالكهــا - بوصفهــا عضــوًا يف الربملــان - املــوارد الالزمــة لتكــون قــادرة عــىل التأثــري بشــكل إجيــايب 

وبنــاء عــىل تطــور بلدهــا. 
يعتــرب هــذا الدليــل ميثاقــًا جلهــود العديــد مــن النســاء الشــجاعات واملصمــامت، يف خمتلــف أصقــاع 
العــامل، عــىل مشــاركة أبنــاء بلداهنــن يف بنــاء نظــام حكــم متثيــيل وعــادل ومســامل. فهــو يعتــرب، يف الوقــت 
ــائل  ــاء ووس ــا النس ــي تواجهه ــات الت ــىل املعوق ــز ع ــل يرك ــل عم ــاًل، ودلي ــة، وحتلي ــة عام ــه، ملح نفس
التغلــب عليهــا، وطــرق التأثــري عــىل اهليــاكل الترشيعيــة، ومــن خالهلــا، والتجــارب املتنوعــة والغنيــة 

املتوفــرة يف العــامل التــي يمكــن التعلــم منهــا. 
ــذا  ــل ه ــل. ويمث ــا حيص ــزًا مل ــدث رم ــخ، وكل ح ــول يف التاري ــة حت ــها نقط ــة نعيش ــل كل حلظ متث
ــور  ــرية التط ــامم يف مس ــرية لالهت ــري ومث ــة التغي ــة رسيع ــم حلظ ــداث يف خض ــذه األح ــد ه ــل أح الدلي

ــي. ــرشي العامل الب

إلني جونسون سريليف 
رئيسة مجهورية ليبرييا 

إلني جونسون سريليف هي أول رئيسة منتخبة لدولة أفريقية. وأدت اليمني الدستورية يف 16 كانون الثاين/يناير 2006.
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تقديم النسخة األصلية
من الدليل عام ١٩٩٨

فرين غينواال

ــوب  ــة يف جن ــة الوطني ــابقة للجمعي ــة الس ــواال، الرئيس ــن غين ــا فري ــي كتبته ــة الت ــع املقدم ــد طب نعي
ــدًا عــن األرقــام. وهــي يف هــذه املقدمــة تتأمــل  ــا، للطبعــة األوىل لدليــل نســاء يف الربملــان: بعي أفريقي

ــت.  ــك الوق ــذ ذل ــدث من ــا ح م

تقديم عام 1998

يكمــن أســاس الديمقراطيــة، يف مبــدأ أن مرشوعيــة الســلطة الختــاذ القــرارات املتعلقــة بحيــاة النــاس 
واملجتمــع والدولــة جيــب أن تكــون مســتمدة مــن خيــارات املتأثريــن هبــذه القــرارات. لقــرون طويلــة، 
ــارات: العبيــد،  ــة حمــدودًا، وكانــت فئــات كثــرية مســتبعدة مــن هــذه اخلي كان أســاس هــذه املرشوعي
َمــن ليــس لدهيــم أي أمــالك، غــري املتعلمــني، غــري ʼاملتحرضيــنʻ، الذيــن ال ينتمــون إىل ثقافــٍة أو ديــٍن 
مســيطرين يف املجتمــع، امللونــني، الذيــن ينتمــون إىل أعــراق أو أجنــاس معينــة، والســكان األصليــون 

للــدول التــي احتلــت وأحلقــت باســتخدام أســلحة متفوقــة - وأهــم هــذه الفئــات النســاء.
ــري  ــر املص ــق تقري ــزع ح ــات، وانت ــل املجتمع ــاٍت داخ ــد رصاع ــتوري بع ــق الدس ــذا احل ــزع ه انت
ــدول.  ــد مــن ال ــة بعــد خــوض رصاعــاٍت ضــد االســتعامر هبــدف التحــرر يف العدي للشــعوب املحتل
واليــوم، نجــح معظــم الذيــن كانــوا مســتبعدين يف انتــزاع حــق االختيــار والرتشــح لعضويــة مؤسســات 
ــى  ــد األدن ــكل احل ــيًا يش ــارًا أساس ــة معي ــرة ونزهي ــاٍت ح ــامل يف انتخاب ــق الش ــرب احل ــم. ويعت احلك

ــة. ــات الديمقراطي للمجتمع
ولكــن بــات واضحــًا، أن االقــرتاع العــام يف الديمقراطيــات اجلديــدة والقديمــة، عــىل الســواء، مل 
يــؤد بمفــرده إىل إقامــة مؤسســات ترشيعيــة متثيليــة. فــال يــزال العديــد مــن رشائــح املجتمــع مســتبعدًا، 
ــرب نســبة النســاء يف  ــاًم والنســاء. وباملجمــل، تعت ــات األقــل تعلي ــة والفئ ال ســيام فقــراء املناطــق الريفي
املؤسســات الترشيعيــة متدنيــة للغايــة. والســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هــو: ملــاذا؟ وهــل هــذا األمــر 
مهــم؟ وملــاذا هــو كذلــك؟ مــا الــذي يتغــري جــراء وجــود النســاء يف املؤسســات الترشيعيــة ومؤسســات 

احلكــم األخــرى؟ 

ــاة  ــة بحي ــرارات املتعلق ــاذ الق ــلطة الخت ــة الس ــدأ أن مرشوعي ــة، يف مب ــاس الديمقراطي ــن أس يكم
ــرارات. ــذه الق ــن هب ــارات املتأثري ــن خي ــتمدة م ــون مس ــب أن تك ــة جي ــع والدول ــاس واملجتم الن

مــن املهــم اإلدراك أن املســألة ال تتعلــق باألرقــام فقــط. فعندمــا تتخــذ قــرارات متعلقــة بالسياســات 
وُتســن القوانــني لتلبيــة مصلحــة مجيــع رشائــح املجتمــع، عندهــا تكــون قــدرة هيئــات صنــع القــرار 
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عــىل مراعــاة أوســع طيــف ممكــن مــن جتــارب املجتمــع هــي مقيــاس درجــة مالءمــة هــذه القــرارات، 
وتلبيتهــا الحتياجــات املجتمــع بأكملــه، وليــس جمموعــات معينــة فحســب.

ــع  ــة صن عــىل الرغــم مــن أن اجلــدل املتعلــق بمنــح النســاء حــق االقــرتاع وبمشــاركتهن يف عملي
ــاء،  ــل النس ــإن متثي ــان، ف ــوق اإلنس ــاف وحق ــة واإلنص ــا العدال ــىل قضاي ــًا ع ــز عموم ــرار يرك الق
ــة  ــر قابلي ــوٍل أكث ــاًم إىل حل ــود حت ــرار يق ــع الق ــة صن ــن يف عملي ــن وجتارهب ــات نظره ــني وجه وتضم
ــن  ــزءًا م ــكل النســاء ج ــبب، جيــب أن تش ــذا الس ــن املجتمــع. هل ــع م ــة أوس ــق، وتــريض رشحي للتطبي
هــذه العمليــة، ومــرد ذلــك أن الفائــدة تعــم كافــة أفــراد املجتمــع، وألننــا نتمكــن مــن إجيــاد حلــوٍل 

ــاكلنا. ــة ملش ــر مالءم ــل وأكث أفض
والتحــدي هنــا يتعــدى ضــامن انتخــاب عــدد أكــرب مــن النســاء يف املؤسســات الترشيعيــة. فاملجتمع 
األبــوي وإخضــاع النســاء، واالعتقــاد الســائد بــأن امليــدان العــام حكــٌر عــىل الرجــال، وبــأن العقــد 
االجتامعــي هــو العالقــة بــني الرجــال واحلكومــة وليــس املواطنــني واحلكومــة، كلهــا عوامــل 
تضافــرت الســتبعاد النســاء رغــم أن هــذه احلقــوق مكفولــة يف القانــون ويف اخلطــاب الســيايس عــن 

ــاركية.  ــة التش ــيد والديمقراطي ــم الرش احلك
الـدول، تواجهـن صعوبـاٍت يف ممارسـة حـق االنتخـاب بسـبب  النسـاء، يف الكثـري مـن  ال تـزال 
العوائـق الثقافيـة والدينيـة والذكوريـة واالقتصاديـة. وال تزلـن تواجهـن صعوبـة يف دخـول مؤسسـات 
احلكـم، وتفشـل األحزاب السياسـية باختيارهن كمرشـحات، ويعكـس الناخبون الصـور النمطية للنوع 
االجتامعـي يف املجتمـع، ويترصفـون وفقـًا هلـا مـن خـالل اختيارهـم للرجـال. وحتـى بعـد دخوهلن إىل 

املؤسسـات الترشيعيـة، تواجـه النسـاء عقبـاٍت جديـدة حتـد مـن قدرهتـن عـىل أداء وظائفهن.
ــن  ــرية م ــداد كب ــت أع ــًا، قام ــم بعض ــاعد بعضه ــب أن يس ــن جي ــأن املضطهدي ــن ب ــرًا لوعيه ونظ
النســاء باالنخــراط يف النضــال لتحريــر جنــوب أفريقيــا واســتطعن، بوصفهــن مقاتــالت، إدراج مبــدأ 
ــر البلــد. لقــد ضمــن اســتمرار مشــاركتهن يف املفاوضــات امتــالك  ــر النســاء ضمــن نظريــة حتري حتري
جنــوب أفريقيــا لدســتور يراعــي النــوع االجتامعــي، ويوفــر إطــارًا قانونيــًا فريــدًا مــن نوعــه لتحقيــق 
مســاواة حقيقيــة وفعالــة. بيــد أن وجــود هــذه احلقــوق يف نصــوص القانــون ال يعنــي بالــرضورة قــدرة 
النســاء عــىل املطالبــة هبــا وممارســتها، وهــو حــال نســاء الكثــري مــن الــدول. فاملجتمــع األبــوي ومبــدأ 

إخضــاع النســاء املتأصــل يف املجتمــع واملامرســات الثقافيــة والدينيــة، ال تــزال قائمــة بيننــا.
ــكلت  ــة، وتش ــات أبوي ــل جمتمع ــات، يف ظ ــن املؤسس ــا م ــم، كغريه ــات احلك ــورت مؤسس تط
اســتنادًا إىل افرتاضــات عالقــات نــوع اجتامعــي غــري متســاوية، وعــىل أســاس أن )الرجــال( هــم مــن 

ــات. ــذه املؤسس ــل يف ه ــم العم ــي هل ينبغ
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تشـكل العنرصيـة واملجتمـع األبـوي، يف جنـوب أفريقيـا، أسـاس َلبِنـات املجتمـع ومؤسسـاته التي 
ورثناهـا، والتـي ينبغـي علينـا اسـتخدامها لتحسـني الظـروف املاديـة واالجتامعيـة، ولكـن بعـد تغيريها 
بشـكل جـذري. إن ثقافـة هـذه املؤسسـات وقيمهـا وتنظيمهـا وأسـلوهبا مصممـة إلدامة عدم املسـاواة 
واحلفـاظ عـىل االمتيـازات، وهـذا يتناقـض مـع أهدافنـا متامـًا. ومـا مل يتـم تغيري هـذه املؤسسـات، فإهنا 

سـتضم وتبتلـع السـود والنسـاء الذيـن يدخلوهنـا أو حتبطهـم وتدفعهم إىل االسـتقالة.
ــريات  ــداث التغي ــاء إلح ــة إىل النس ــرتف باحلاج ــية تع ــادة سياس ــا قي ــون المتالكن ــن حمظوظ نح
اجلذريــة الالزمــة، وبــأن حضورهــن يف املؤسســات يمكنهــا مــن تغيــري هيــاكل الســلطة التــي هــي جــزء 
منهــا، مــا يســهل األمــور عــىل األجيــال الالحقــة. وليســت جتربــة جنــوب أفريقيــا ســوى واحــدة مــن 

جتــارب كثــرية يف العــامل.

يعتــرب هــذا الدليــل أداة، وال يقــدم أي حلــول. ولكنــه يقــر باختــالف أوضاعنــا برغــم تشــاركنا 
أهدافــا حمــددة. وهــو يزودنــا بمعلومــات عــن األســاليب املســتخدمة يف دوٍل أخــرى، واملعلومــات 

املتاحــة لنــا حاليــًا.

يعتــرب هــذا الدليــل أداة، وال يقــدم أي حلــول. ولكنــه يقــر باختــالف أوضاعنــا برغــم تشــاركنا أهدافــا 
حمــددة. وهــو يزودنــا بمعلومــات عــن األســاليب املســتخدمة يف دوٍل أخــرى، واملعلومــات املتاحــة لنــا 
حاليــًا. ويركــز الدليــل عــىل التجــارب املشــرتكة للنســاء والرجــال الذيــن يعملــون كناشــطني وباحثــني 

وسياســيني، ضمــن جمموعــاٍت منفصلــة ومنظــامت، وكفاعلــني حمليــني وإقليميــني وعامليــني.
واألهــم، أنــه يركــز عــىل اخلطــوات التــي ينبغــي عــىل النســاء القيــام هبــا، ليــس لدعــم مــن يؤمــن 
بــأن مســؤولية املجتمــع تنتهــي بســن قوانــني املســاواة وعــدم التمييــز، ومــن ثــم يعــود األمــر إىل النســاء 
أنفســهن، بــل لالعــرتاف بــأن املترضريــن أنفســهم هــم مــن جيــب أن يأخــذوا زمــام املبــادرة إلحــداث 
التغيــري. إن أصحــاب االمتيــازات يســتفيدون، ولــو بشــكل غــري واع، مــن أي نظــاٍم هيمــش اآلخريــن. 
ولذلــك، ال يمكــن االعتــامد عليهــم إلحــداث تغيــريات جتردهــم مــن االمتيــازات التــي يتمتعــون هبــا. 

األمــر يعــود إلينــا، نحــن النســاء.

ــادرة إلحــداث التغيــري. إن أصحــاب  املتــرضرون أنفســهم هــم مــن جيــب أن يأخــذوا زمــام املب
ــك، ال  ــن. ولذل ــش اآلخري ــام هيم ــن أي نظ ــري واع، م ــكل غ ــو بش ــتفيدون، ول ــازات يس االمتي
يمكــن االعتــامد عليهــم إلحــداث تغيــريات جتردهــم مــن االمتيــازات التــي يتمتعــون هبــا. األمــر 

يعــود إلينــا، نحــن النســاء.

ــدة يف آن معــًا.  ــاٍت جدي ــا العوملــة فرصــًا وحتدي ــن، تقــدم لن مــع دخــول القــرن احلــادي والعرشي
ــي ســبقت انعقــاد مؤمتــر نــريويب يف عــام 1985، احتــدت النســاء لقلــب االفرتاضــات  ويف الفــرتة الت
ــة، وال  ــة رصف ــا اجتامعي ــن بأهن ــف اهتامماهت ــن تعري ــاص، وحاول ــدان اخل ــن املي ــن ضم ــي تقيده الت
تتعلــق بظــروف املجتمــع السياســية واالقتصاديــة. وقامــت النســاء يف الــدول الناميــة باالحتــاد وضــامن 
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االعــرتاف بالعالقــة بــني املســاواة والتنميــة والســالم. يســتند برنامــج العمــل الــذي تــم تبنيــه يف بيجــني 
إىل االعــرتاف بــأن تنميــة النســاء هــي جــزء ال يتجــزأ مــن تنميــة املجتمــع، وبــأن احلقــوق السياســية 

ــة. ــة واالجتامعي ــة ال تنفصــل عــن احلقــوق االقتصادي واملدني
إذا رجعنــا عقديــن أو حتــى نصــف قــرن إىل الــوراء، يمكننــا إدراك التقــدم الكبــري الــذي أحرزنــاه. 
ــن  ــا، ولك ــا قطعه ــا زال علين ــي م ــافة الت ــا إدراك املس ــدة، يمكنن ــة اجلدي ــًا إىل األلفي ــع قدم وبالتطل
باســتطاعتنا فعــل ذلــك مــع الثقــة بقدرتنــا عــىل كتابــة قصــة النســاء بوصفهــا قصــة حققــت العدالــة 

ــة مجعــاء. والســالم واألمــن للبرشي

إختتام

ــع  ــًا يف رف ــدث فارق ــم أح ــا للحك ــتويات العلي ــاء يف املس ــل النس ــادة متثي ــأن زي ــة، ب ــرت التجرب أظه
ــن  ــات م ــد ب ــي. وق ــوع االجتامع ــي الن ــي يراع ــويٍن وطن ــاٍر قان ــري إط ــج وتوف ــري الربام ــي وتغي الوع
ــاء،  ــاركة النس ــامن مش ــة لض ــع رشوط خاص ــئة، وض ــات الناش ــًا اآلن، يف الديمقراطي ــول، عموم املقب
بينــام ال يــزال العديــد مــن الديمقراطيــات القديمــة متخلفــًا يف هــذا املجــال. وللبنــاء عــىل مكتســباتنا، 

ــرى. ــة األخ ــات الدول ــة ومؤسس ــات املحلي ــل يف احلكوم ــق التمثي ــرٍق لتعمي ــاد ط ــي إجي ينبغ
ــا احلــذر مــن الوقــوع يف فــخ  ــا بالتقــدم التدرجيــي الــذي نحــرزه، علين ــى مــع احتفالن ولكــن حت
الرضــا. فخــارج الربملانــات، ال تــزال مؤسســات قويــة متثــل معقــاًل للذكــور، بــام فيهــا القطــاع اخلــاص 
والنظــام القضائــي واملؤسســات متعــددة األطــراف. ويف الواليــات املتحــدة، متثــل النســاء 0.7 باملئــة 
مــن إمجــايل عــدد املديريــن التنفيذيــني. ويف أوروبــا، ال توجــد وال حتــى امــرأة واحــدة مــن بني اخلمســة 
والعرشيــن مديــرًا األعــىل أجــرًا. ويف اململكــة املتحــدة، ال يوجــد نســاء أبــدًا يف جمالــس اإلدارة يف  65 
ــواء  ــامن احت ــل لض ــل يف التدخ ــري املتمث ــي األخ ــال النروجي ــرب املث ــة. يعت ــرشكات املدرج ــن ال ــة م باملئ
جمالــس إدارة مجيــع الــرشكات عضوتــني عــىل األقــل بحلــول عــام 2006 مبــادرة يمكــن االقتــداء هبــا 

يف الــدول األخــرى.
أخــريًا واألهــم، مل يتــم إدراج املســاواة الكاملــة للنســاء يف األهــداف اإلنامئيــة لأللفيــة، وتــم إىل حــد 
كبــري جتاهــل قضايــا حمــددة هامــة للنســاء. كانــت ثمــة أهــداف تتعلــق بإزالــة التفــاوت بــني اجلنســني يف 
التعليــم األســايس والثانــوي بحلــول عــام 2005، ويف مجيــع املســتويات بحلــول عــام 2015، وأهداف 
أخــرى تتصــل بتحســني صحــة األمهــات. مــن املهــم جــدًا، أثنــاء النضــال لتحقيــق األهــداف اإلنامئيــة 

لأللفيــة، أن تضمــن النســاء عــدم جتاهــل مكتســباتنا والتطــور الــذي أحرزنــاه يف أجندتنــا.
ترشين األول/أكتوبر 2005
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تمهيد

ــع  ــن مجي ــا دوالً م ــم يف عضويته ــة تض ــة دولي ــات منظم ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي املؤسس
ــىل  ــخة ع ــة والراس ــات احلديث ــتدامة يف الديمقراطي ــة املس ــم الديمقراطي ــعى لدع ــامل، وتس ــارات الع ق
الســواء. وتســعى املؤسســة، باالســتناد إىل دراســات مقارنــة وجتــارب، إىل دعــم االنتخابــات وتعزيــز 
املســاواة واملشــاركة السياســيتني، وتطويــر املؤسســات واملامرســات الديمقراطيــة. فمــن األمهيــة بمــكان 
أن تكــون هــذه املؤسســات شــاملة ومســتجيبة، إذا مــا أرادات حتقيــق حكــم فعــال، واالســتفادة مــن 
جمموعــة واســعة مــن فئــات املجتمــع. واملؤسســة، يف هــذا الســياق، ملتزمــة بتشــجيع مشــاركة النســاء 

ــاة السياســية. ومتثيلهــن يف احلي
تعتــرب زيــادة مشــاركة النســاء يف احليــاة السياســية وضــامن دخوهلــن املعــرتك الســيايس أمــرًا هامــًا 
ــاركة  ــجيع املش ــامل لتش ــاء الع ــع أنح ــود يف مجي ــت اجله ــد بذل ــتدامتها. وق ــة واس ــة الديمقراطي للتنمي
السياســية للمــرأة وزيادهتــا، ومجعــت النســاء مــن شــتى املجموعــات السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة 
ــتغرق  ــدول، اس ــض ال ــني. ويف بع ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس ــل يف حتقي ــرتك املتمث ــدف املش ــق اهل لتحقي
الوصــول إىل متثيــٍل متســاو للنســاء يف املؤسســات السياســية والربملــان وقتــًا طويــاًل )كــام يف دول أوروبــا 
ــح  ــٍة أرسع، وفت ــق تنمي ــرى بتحقي ــة يف دوٍل أخ ــول إىل الديمقراطي ــاهم التح ــام س ــاًل(، في ــاملية مث الش
ــن،  ــية. ولك ــاة السياس ــاء يف احلي ــاركة النس ــجيع مش ــرصʻ لتش ــذ ف ــع ʼنواف ــام يف املجتم ــري الع التغي
ــٍل أعــىل للنســاء يف  وبغــض النظــر عــن اختــالف الظــروف بــني الــدول، قوبــل الســعي لتحقيــق متثي
ــري أكــرب بمقاومــة عنيفــة، وتطلــب  ــات ليكــون هلــن تأث ــان وفســح املجــال أمــام النســاء املنتخب الربمل
األمــر جمموعــة قويــة مــن النســاء للتفــاوض مــن أجــل احلصــول عــىل حقوقهــن باعتبارهــن عضــوات 
ــية،  ــوط السياس ــف اخلط ــن خمتل ــامل ضم ــاء الع ــاء يف كل أنح ــت النس ــع. وحترك ــاويات يف املجتم متس
وبوجهــات نظــر اجتامعيــة وثقافيــة خمتلفــة، وانتــامءات أخالقيــة متنوعــة لتحقيــق هــدف املســاواة بــني 
اجلنســني. وقــد أثمــر هــذا العمــل وحدثــت بالفعــل تغيــريات إجيابيــة يف معظــم مناطــق العــامل. فقــد 
ــام  ــة يف ع ــة 16 باملئ ــام 1998 إىل قراب ــة يف ع ــن 11.8  باملئ ــات م ــاء يف الربملان ــبة النس ــت نس ارتفع
2005. ولكــن مــا زال ثمــة مســافة طويلــة للوصــول إىل هــدف منهــاج عمــل بيجــني يف شــغل النســاء 
30 باملئــة مــن مواقــع صنــع القــرار. لذلــك، مــن األمهيــة بمــكان االســتمرار يف تعزيــز األدوات املتاحــة 
ــدد  ــاد ع ــي ازدي ــذا ال يعن ــية. وه ــاركتهن السياس ــق بمش ــاش املتعل ــتمرار يف النق ــاء، واالس ــام النس أم
النســاء يف الربملانــات فحســب، بــل التحــرك بعيــدًا عــن األرقــام، والبحــث عــن طــرق لزيــادة فعاليــة 

النســاء املنتخبــات واللــوايت يشــغلن مناصــب نافــذة.
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هلــذا الغــرض، تــم نــرش اإلصــدار اجلديــد مــن دليــل ʼالنســاء يف الربملــان: بعيــدًا عــن األرقــامʻ. فهو 
ــة، ويقــدم اقرتاحــات  ــات الربملاني ــات التــي تواجــه النســاء وحتــول دون فوزهــن باالنتخاب حيــدد العقب
وخيــارات للتغلــب عليهــا. كــام يســعى إىل التحــرك بعيــدًا عــن األرقــام، مــن خــالل حتديــد األســاليب 
ــع القــرار.  التــي متكــن النســاء مــن التأثــري عــىل العمليــات السياســية عــرب مشــاركتهن يف هيئــات صن
ــة مــن شــتى بلــدان العــامل، ويركــز عــىل جتــارب النســاء يف  وجيمــع الدليــل معلومــات وجتــارب عملي

مناطــق خمتلفــة يف نضاهلــن لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني يف امليــدان الســيايس. 
ــرشه  ــد ن ــام 1998، وبع ــة يف ع ــة اإلنكليزي ــل باللغ ــذا الدلي ــن ه ــة م ــخة األصلي ــرشت النس ُن
ــرى  ــاٍت أخ ــريه بلغ ــرية لتوف ــة الكب ــات األمهي ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــت املؤسس أدرك
ملســاعدة الذيــن يناضلــون إلحــداث تغيــريات يف مناطــق خمتلفــة. وبــني عامــي 2002 و2003، قامــت 
املؤسســة بإعــداد ترمجــات ʼإقليميــةʻ هلــذا الدليــل مــن خــالل حتديثــه وترمجــة نصــه وإضافــة دراســات 
حلــاالت مــن املناطــق ذات الصلــة. والدليــل متوفــر باإلســبانية والفرنســية واإلندونيســية، مــع نســخة 

خمتــرصة باللغــة الروســية. 
مل يكــن هــذا الدليــل لــريى النــور لــوال املســامهات الرائــدة واملتميــزة التــي قدمهــا أشــخاص كثــر. 
ــة مــن الدليــل يف عــام 1998. ونحــن  كانــت عــزة كــرم القــوة الدافعــة وراء إعــداد النســخة األصلي
ممتنــون هلــا وللنصائــح واملســاعدة التحريريــة واإلرشــاد الــذي قدمتــه للمؤسســة يف الســنوات املاضيــة. 
وتولــت جــويل بالينغتــون، مســؤولة الربامــج، مســؤولية مــرشوع ʼالنســاء يف السياســةʻ الــذي نفذتــه 
املؤسســة بــني عامــي 2001 و2005، ومســؤولية إعــداد النســخة املعدلــة للنســخ اإلقليميــة. ولــوال 
ِحرفيتهــا وخربهتــا وصالهتــا الواســعة، مل تكــن هــذه النســخ لــرتى النــور. نتقــدم بالشــكر إىل جــويل 
بالينغتــون وعــزة كــرم لعملهــن الــدؤوب وتفانيهــن ومهارهتــن التحريريــة التــي بذلنهــا إلنجــاز هــذا 

الدليــل. 
نتقــدم بالشــكر إىل مجيــع الكتــاب: جــويل بالينغتــون، إليســا كاريــو، نيســتورين كومبــاوري، درود 
دالــريوب، فريــن غينــواال، مــاال أن هتــون، كاريــن جــرب، عــزة كــرم، إلــني جونســون ســريليف، جــوين 
ــدار  ــا إن ــريي، خوفيف ــونيا بامل ــاكاري، س ــا ب ــس، نين ــيال مينتج ــد، ش ــارد إي ماتالن ــكي، ريتش لوفندس
ــا  ــينو، ولين ــت س ــفيدوفا، ماريي ــدا ش ــاغ، نادجي ــل صب ــريين راي، أم ــاويل، ش ــث ب ــا، إليزابي باراونس
ــا.  ــي قدموه ــات الت ــاعدة والتحديث ــامهات واملس ــرب املس ــل ع ــذا الدلي ــزوا ه ــن أنج ــريود الذي وانغن
ــاركة  ــىل مش ــل ع ــرى للدلي ــخ األخ ــاز النس ــامهوا يف إنج ــن س ــاب الذي ــا للكّت ــن عرفانن ــرب ع ونع

ــق. ــف املناط ــن خمتل ــم م ــم وخرباهت معارفه



18

وســاهم العديــد مــن االستشــاريني واملوظفــني امللتزمــني واملؤهلــني يف خــروج هــذا الدليــل بحلتــه 
ــا املوهوبــة، ملحافظتهــا عــىل اتســاق  النهائيــة. ونعــرب عــن شــكرنا اخلالــص إليــف جونســون، حمررتن
الدليــل واهتاممهــا بالتفاصيــل. وقدمــت يــي يــن يــاب وسيســيليا بيلســيو مســاعدة ودعــاًم ال يقــدران 
ــل. ونتقــدم بالشــكر للمســؤولني عــن  ــة إعــداد هــذا الدلي ــاب طــوال عملي ــن والكّت بثمــن للمحرري
إصــدار هــذا الدليــل بمــن فيهــم موظفــو قســم املنشــورات يف مؤسســتنا: ناديــا حنضــل زانــدر وجــون 

بيالمــي.
أخــريًا، نتقــدم بالشــكر للــدول األعضــاء يف مؤسســتنا الذيــن لــوال دعمهــم مل يكــن هــذا الدليــل 

لــريى النــور. 
ــم  ــة ودع ــج للديمقراطي ــال الرتوي ــون يف جم ــم العامل ــن فيه ــا، بم ــع قرائن ــأن مجي ــون ب ــن واثق نح

ــاماًل. ــًا وش ــدًا وحديث ــل مفي ــذا الدلي ــيجدون يف ه ــاء، س ــية للنس ــاركة السياس املش

                               

لينـا هـيلم والـني
رئيسة جملس إدارة                      
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
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المصطلحات واإلختصارات
ANCAfrican National Congress (South Africa( 

املؤمتر الوطني األفريقي )جنوب أفريقيا(
CEDAWConvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) 

إتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )1979)
CGE Commission on Gender Equality (South Africa)

جلنة املساواة بني اجلنسني )جنوب أفريقيا(
DPD Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives’ Council) (Indonesia)

جملس النواب اإلقليمي )إندونيسيا(
DPR Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) (Indonesia)

جملس النواب )إندونيسيا(
EISA Electoral Institute of Southern Africa

املعهد اإلنتخايب جلنوب أفريقيا
IPU Inter-Parliamentary Union

االحتاد الربملاين الدويل
JMC Joint Monitoring Committee on the Quality of Life and Status of Women (South Africa)

جلنة املراقبة املشرتكة عىل جودة احلياة ووضع املرأة )جنوب أفريقيا(
MMD Multi-member district

الدائرة االنتخابية متعددة التمثيل
MP Member of parliament

عضو برملان
MPR Majelis Permusyawaratan (People’s Consultative Assembly) (Indonesia)

جملس الشورى الشعبي )إندونيسيا(
NGO Non-governmental organization

منظمة غري حكومية
PAN Partido de Acción Nacional (National Action Party) (Mexico)

حزب العمل الوطني )املكسيك(
PC Parti Communiste (France)

احلزب الشيوعي )فرنسا(
PR Proportional representation

التمثيل النسبي
PRD Partido Revolucionario Democrático (Party of the Democratic Revolution (Mexico)

حزب الثورة الديمقراطية )املكسيك(
PRI Partido Revolucionario Institucional (Institutional Revolutionary Party) (Mexico)

حزب الثوري املؤسسايت )املكسيك(
PS Parti Socialiste (France)

احلزب االشرتاكي )فرنسا(
RPF Rwandan Patriotic Front

اجلبهة الوطنية الرواندية
SMD Single-member district

الدائرة االنتخابية األحادية التمثيل
SNTVSingle Non-Transferable Vote

الصوت الواحد غري املتحول
STV Single Transferable Vote

الصوت الواحد املتحول
UNDP United Nations Development Programme

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
UNIFEM United Nations Development Fund for Women

صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة
WNCWomen’s National Coalition (South Africa)

اإلئتالف الوطني للمرأة )جنوب أفريقيا(
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الفصل األول
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جويل بالينغتونالفصل األول

المقدمة

ــذي  ــه ال ــام نفس ــام 1995، أي يف الع ــات يف ع ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــت املؤسس تأسس
اعرتفــت فيــه حكومــات العــامل أن ʼاملشــاركة الشــعبية للنســاء يف صنــع القــرارات األساســية مل تتحقــق 
بعــد باعتبارهــن رشكاء متســاوين مــع الرجــال، وبخاصــة يف السياســات1ʻ عــىل الرغــم مــن التحــول 
الواســع نحــو الديمقراطيــة يف كثــري مــن مناطــق العــامل. وآمنــت املؤسســة، منــذ انطالقتهــا األوىل، بــأن 
ــدرك  ــي. وت ــم الديمقراط ــام احلك ــا نظ ــب قضاي ــزال يف صل ــت وال ت ــاء كان ــية للنس ــاركة السياس املش
ــاء  ــا إقص ــواء، ال يمكنه ــىل الس ــامل، ع ــئة يف الع ــخة والناش ــات الراس ــًا أن الديمقراطي ــة أيض املؤسس

ــة حقــًا. نصــف ســكان العــامل عــن التمثيــل أو املشــاركة إذا أرادت أن تكــون ديمقراطي
ــاء  ــات )النس ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــج املؤسس ــعى برنام ــة، يس ــذه الغاي ــق ه ولتحقي
ــعى  ــاء. وتس ــية للنس ــاركة السياس ــز املش ــكال تعزي ــرق وأش ــتى ط ــة لش ــراء دراس ــة( إىل إج يف السياس
ــبة يف  ــارات مناس ــم خي ــني، إىل تقدي ــني واملامرس ــني األكاديمي ــوة ب ــر اهل ــالل َج ــن خ ــة، م املؤسس
ــكلة  ــة مش ــق ملعاجل ــة للتطبي ــول قابل ــاد حل ــىل إجي ــل ع ــن يعم ــة مل ــات ذات الصل ــات والبيان السياس
ضعــف متثيــل النســاء. ويف حــني تأخــذ املؤسســة املنظــور العاملــي بعــني االعتبــار، فإهنــا حتــاول كذلــك 
ــا.  ــارن بينه ــًا، وتق ــًا وإقليمي ــًا ووطني ــة حملي ــرشوط املختلف ــة بال ــا معرف ــس إصداراهت ــامن أن تعك ض
ويعــد هــذا الدليــل ʼالنســاء يف الربملــان: بعيــدًا عــن األرقــامʻ، إضافــة إىل جمموعــة األدلــة التــي أنتجهــا 
برنامــج )النســاء يف السياســة( منــذ عــام 1998، تأكيــدًا ليــس فقــط عــىل هــذه الرؤيــة، بــل أيضــا عــىل 
ــق األهــداف نفســها عــىل املســتوى العاملــي،  ــري مــن العاملــني عــىل حتقي ــاع عــدد كب قدرهتــا عــىل إقن
وهــذا مــا تؤكــده احلاجــة إىل إصــدار طبعــة ثانيــة باللغــة اإلنكليزيــة. ويشــكل هــذا الدليــل اإلصــدار 

ــة التــي أصدرهتــا املؤسســة. الســادس مــن سلســلة األدل

جويل بالينغتونالفصل األول

المقدمة
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النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

1. مقاربة للديمقراطية: الغاية من مشاركة النساء؟

إن مبــدأ حقــوق اإلنســان، بــام يف ذلــك منــح احلقــوق السياســية وممارســتها للرجــال والنســاء معــًا، هــو 
املبــدأ األســايس ألي إطــار عمــل ديمقراطــي. كــام أن صياغــة أي برنامــج ســيايس ال يتضمــن وجهــات 

نظــر املتأثريــن بــه وآراءهــم وجتارهبــم، ليــس جديــرًا بالثقــة.
وعـىل الرغـم من اجلهود التي بذلتها النسـاء - والرجـال - طوال قرون من الزمـن، ال يزال االعرتاف 
باحلقـوق السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة للنسـاء وممارسـتها غري متسـاٍو عىل اإلطالق بـني الرجال 
والنسـاء2. وتشـكل النسـاء نصف سـكان العامل و50 باملئة من اليـد العاملة، ومع ذلك يصـل عدد اللوايت 
يعشـن يف فقـر قرابـة مليـار امرأة، وال تـزال عملية صنـع القرار وحتديـد األولويات يف يـد الرجال إىل حد 
كبـري. إن أخـذ وجهـات النظـر املراعيـة لقضايا النـوع االجتامعـي وإرشاك النسـاء والرجـال يف عمليات 
صنـع القـرار، رشط ال غنـى عنه ألي إطـار عمل ديمقراطـي. وبالتـايل، فالديمقراطية، تعريفـًا، ال يمكن 
أن تتعامـى عـن قضايـا النـوع االجتامعـي، وهـي تكافح مـن أجـل املسـاواة ومتثيـل النسـاء والرجال يف 

عمليـات صنع القـرار ويف الفرص لتحقيـق كال الغايتني.
وتعــد مشــاركة النســاء والرجــال، عــىل قــدم املســاواة، يف احليــاة العامــة حجــر الزاويــة يف اتفاقيــة 
ʼالقضــاء عــىل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأةʻ التــي تبنتهــا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 
1979، ودخلــت حيــز التطبيــق اعتبــارًا مــن عــام 1981. وحتــى كتابــة هــذه الســطور عــام 2005، 
بلــغ عــدد الــدول املوقعــة عليهــا 179 وأصبحــت ملزمــة باختــاذ إجــراءات تعــزز مشــاركة النســاء يف 

صنــع القــرار واملناصــب القياديــة.
ويف عام 1995، عقدت األمم املتحدة يف مدينة بيجني املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي عاود الضغط 
من أجل تنفيذ بنود ʼاتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأةʻ، وذلك من خالل ʼإعالن ومنهاج 
عمل بيجنيʻ الصادر عن املؤمتر، والذي حدد: ʼعدم املساواة بني املرأة والرجل يف اقتسام السلطة وصنع 
القرار عىل كافة املستوياتʻ وʼعدم وجود آليات كافية عىل مجيع األصعدة لتعزيز النهوض باملرأةʻ، باعتبارمها 
جماالت اهتامم حاسمة ال يمكن النهوض باملرأة دون العمل فيها. وتطور هذا املسعى ليشمل مشاركة النساء 
باملرأة والسالم واألمن  األمن رقم 1325 اخلاص  قرار جملس  النزاعات، كام عرب عنه  بعد  الدولة  بناء  يف 
الصادر يف ترشين األول/أكتوبر 2000. ويف املناقشات التمهيدية بشأن القرار املذكور، أكد األمني العام 
السالم يرتبط ارتباطًا ال تنفصم ُعراه باملساواة بني النساء والرجال... لألمم املتحدة كويف أنان وقتها عىل أن̓ 

3.ʻوللمحافظة عىل األمن والسالم وتعزيزمها، ال بد من ضامن املشاركة املتكافئة يف عملية صنع القرار

2. عقد من التقدم التدريجي في العالم بأسره

بعد عرش سنوات عىل تأسيس املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف عام 1995، وسبع سنوات 
عىل صدور النسخة األوىل من دليل ʼالنساء يف الربملان: بعيدًا عن األرقامʻيف عام 1998، تغريت صورة 
املشاركة السياسية للنساء وإن بوترية بطيئة. وعىل العموم، كان التقدم املتحقق يف العقد املنرصم متواضعًا 
أعضاء  من  باملئة   11.3 النساء  نسبة  بلغت  حني  ففي  الوطنية.  الربملانات  يف  النساء  وجود  صعيد  عىل 
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المقدمةا

الربملانات يف عام 1995، ارتفعت هذه النسبة إىل 16 باملئة تقريبًا يف عام 4.2005 وبينام تسلمت أكثر من 
30 امرأة منصب رئيس حكومة و/أو دولة منذ عام 1995، مل يتجاوز عدد اللوايت شغلن منصب رئيس 
برملان 27 امرأة يف ترشين األول/أكتوبر 5.2005 لكن عىل العموم، تشغل النساء اليوم مناصب منتخبة 

أكثر من أي وقت مىض.6

جدول 1: النساء في برلمانات العالم في عام 2005، حسب المناطق

 جملس واحداملنطقة
كال املجلسني معًاجملس الشيوخأو جملس النواب

40.1 %- 40.1 %الدول اإلسكندنافية

أوروبا – الدول األعضاء يف منظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، بام فيها الدول اإلسكندنافية

% 18.9% 16.5% 18.4

18.6 %18.5 %18.7 %األمريكتني

أوروبا – الدول األعضاء يف منظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، باستثناء الدول اإلسكندنافية

% 16.8% 16.5% 16.8

15 %13.5 %15.1 %آسيا

14.8 %14 %14.9 %أفريقيا جنوب الصحراء

13.2 %26.5 %11.2 %دول املحيط اهلادئ

6.5 %5.6 %6.7 %الدول العربية

15.7 %14.7 %15.8 %املتوسط العاملي

 املصدر: ʼالنساء يف الربملانات الوطنية: الوضع حتى 31 كانون الثاين/يناير ʻ2005، االحتاد الربملاين الدويل،
.>http://www.ipu.org<

لقــد حققــت بعــض املناطــق تقدمــًا مهــاًم، ال ســيام الــدول اإلســكندنافية حيــث بلــغ متوســط متثيــل 
النســاء 40 باملئــة يف الربملــان. وازدادت نســبة الربملانــات التــي حققــت هــدف بيجــني املتمثــل يف متثيــل 
النســاء بنســبة 30 باملئــة يف الربملــان، إىل ثالثــة أضعــاف يف الســنوات العــرش املنرصمــة، لتبلــغ 6 باملئــة.7 
بيــد أن أنحــاء كثــرية مــن العــامل مل حتقــق مكاســب حقيقيــة يف وصــول النســاء إىل املجالــس الترشيعيــة، 
ــزال مســتوى متثيــل  ــال: ال ي ــزال أمامهــن عقبــات مــن الصعــب جــدًا تذليلهــا. عــىل ســبيل املث وال ت
النســاء يف حــده األدنــى يف الــدول العربيــة، حيــث املتوســط اإلقليمــي فيهــا 6.7 باملئــة فقــط. وال يــزال 
متثيــل النســاء يف برملانــات دول جــزر املحيــط اهلــادئ ضعيفــًا بدرجــة حمزنــة، حيــث ال تتعــدى نســبتهن 
3.2 باملئــة )باســتثناء أســرتاليا ونيوزيلنــدا التــي تصــل فيهــا النســبة إىل 24.7 باملئــة و28.3 باملئــة عىل 

التــوايل(.8
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3. عن هذا الدليل

3. 1. خلفية عامة

ــاء  ــة بن ــة لتوســع الفضــاء الســيايس يف عملي ــل الربملــاين نتيجــة حتمي مل يكــن التغــري البطــيء يف التمثي
ــزام األحــزاب  ــة املســتمرة، التنظيــم املؤســيس، الت ــة، بــل هــو باألحــرى ناتــج عــن التعبئ الديمقراطي
ــكل  ــد ش ــني. لق ــني اجلنس ــاواة ب ــرضورة املس ــدويل ب ــع ال ــن املجتم ــد م ــرتاف املتزاي ــية، واالع السياس
هــذا اخلطــاب الــدويل أساســًا جلهــود ملموســة لدعــم املشــاركة السياســية الكاملــة للنســاء يف الســنوات 
العــرش املاضيــة. ولعــب نشــاط النســاء وجهودهــن عــىل مســتوى الــدول واملناطــق والعــامل دورًا حموريــًا 
يف إبقــاء املســاواة بــني اجلنســني جــزءًا ال يتجــزأ مــن األجنــدة الدوليــة. وعــىل هــذه املقدمــات، تســتند 

فصــول هــذا الدليــل ودراســات احلــاالت الــواردة فيــه.
ــات الطبعــة األوىل مــن هــذا الدليــل يف عــام  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي أصــدرت املؤسســة الدولي
1998، ثــم أصــدرت الطبعــة الثانيــة هــذه بعــد مراجعتهــا وحتديــث بياناهتــا يف عــام 2005. وكانــت 
ــهل  ــدة يس ــات مفي ــة إىل معلوم ــاة العام ــن يف احلي ــاء حيتج ــي أن النس ــل، ه ــة للدلي ــرة األصلي الفك
ــل  ــز الدلي ــبب، يرك ــذا الس ــرار. وهل ــع الق ــات صن ــيايس يف مؤسس ــري الس ــأن التغي ــا بش ــول إليه الوص
عــىل عمليــة املشــاركة، مــن بدايتهــا إىل هنايتهــا، وعــىل ســبل التأثــري فيهــا. وتقــول عــزة كــرم: ʼمــن 
الواضــح أن النســاء كلــام كــن أكثــر فعاليــة ومشــاركة يف السياســة، ازدادت احلاجــة إىل فــرز جتارهبــن 
ــه  ــن فعل ــذي يمك ــا ال ــاهتن وم ــارب يف مؤسس ــذه التج ــن يف ه ــف نجح ــربز كي ــة ت ــا بطريق ومنهجته

.ʻحاملــا يصبحــن جــزءًا منهــا
إذن، الدليــل عبــارة عــن أداة عمليــة لتذليــل العقبــات التــي تواجــه النســاء يف ظــروف االنتخابــات 
الربملانيــة. وهــو يقــدم عــددًا مــن اخليــارات بشــأن كيفيــة حتقيــق التغيــري والتأثــري البنــاء يف السياســة. 
ويقــوم عــىل مقاربــة مميــزة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات يف املســاعدة الديمقراطيــة، 
وهــي: َجــر اهلــوة بــني األكاديميــني واملامرســني، وتأمــني إســرتاتيجيات للرجــال والنســاء امللتزمــني 
بتصحيــح امليــزان املختــل يف السياســة. ويســعى الدليــل كذلــك إىل اإلجابــة عــىل األســئلة التاليــة: مــا 
العقبــات الكــربى التــي تواجههــا النســاء حينــام يصبحــن يف الربملــان؟ مــا ســبل تذليــل هــذه العقبــات 
ويف أي ظــروف بنيويــة وسياســية؟ مــا اآلليــات واإلســرتاتيجيات التــي يمكــن للنســاء اســتخدامها يف 

التأثــري عــىل العمليــة السياســية الربملانيــة؟

3 .2. الجمهور المستهدف

يتضمن هذا الدليل مسامهات جمموعة من الكتاب، وينهل من جتارب مشرتكة لباحثني وسياسيني ونشطاء 
املؤثرة  األطراف  من  واسع  طيف  إىل  يتوجه  وهو  والدويل.  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  اجلنسني  من 
التي تعمل عىل تعزيز مشاركة النساء ومتثيلهن يف اهلياكل السياسية. ويضم الدليل، يف املقام األول، نساًء 
كن عضوات يف برملان أو ترشحن ملناصب منتخبة. كام يتوجه الدليل إىل أعضاء املجتمع املدين من نشطاء 

وأكاديميني وباحثني وصحفيني، وغريهم من العاملني عىل النهوض باملرأة يف ميدان السياسة.
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المقدمةا

3 .3. توسيع رقعة النشر

ــار  ــني أنص ــبوق ب ــري مس ــب غ ــامم وطل ــامʻ باهت ــن األرق ــدًا ع ــان: بعي ــاء يف الربمل ــل ʼالنس ــي دلي حظ
ــات  ــتجابة للطلب ــام 1998. واس ــة يف ع ــة اإلنكليزي ــرة باللغ ــداره أول م ــذ إص ــامل من ــري يف الع التغي
املســتمرة لرتمجتــه إىل لغــات أخــرى، أصــدرت املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات طبعــات 
ــام 2002  ــبانية ع ــام 2002، واإلس ــية ع ــام 2002، واإلندونيس ــية ع ــة: الفرنس ــات خمتلف ــرى بلغ أخ
والروســية )نســخة خمتــرصة( عــام 2003. وهنــاك أكثــر مــن 25 دراســة حالــة مــن مناطــق خمتلفــة مــن 
العــامل، ويمكــن حتميــل النســخة الكاملــة مــن هــذا الدليــل بمختلــف اللغــات مــن املوقــع اإللكــرتوين 

ــات. ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي للمؤسس

4. مخطط الدليل

ــيع  ــىل توس ــون ع ــن يعمل ــة للذي ــة للمقارن ــرتاتيجيات قابل ــات وإس ــم معلوم ــدًا تقدي ــم ج ــن امله م
ــاء إىل  ــول النس ــه وص ــي تواج ــات الت ــت العقب ــد صنف ــية. وق ــات السياس ــاء يف املؤسس ــاركة النس مش
ــية.  ــية ومؤسس ــل سياس ــة، وعوام ــلوكية واقتصادية-اجتامعي ــل س ــني: عوام ــن جمموعت ــان ضم الربمل
ــة،  ــة واأليديولوجي ــل االقتصادية-االجتامعي ــن العوام ــايض ع ــن التغ ــه ال يمك ــن أن ــم م ــىل الرغ وع
يركــز الدليــل بدرجــة أكــرب عــىل العوامــل السياســية واملؤسســية املؤثــرة عــىل مســتويات متثيــل النســاء، 

ــريًا مــا تتغــري، يف فــرتة قصــرية مــن الزمــن. ــي يمكــن أن تتغــري، وكث والت

يتضمن الدليل العنارص الرئيسية التالية:

y  ــوز يف ــات الف ــىل صعوب ــب ع ــزة والتغل ــة املتحي ــة والثقافي ــف االقتصادية-االجتامعي ــر املواق أث
ــة؛ ــات الربملاني االنتخاب

y الدور املحوري لألحزاب السياسية والنظم االنتخابية؛
y زيادة وصول النساء إىل أجهزة صنع القرار، عرب إجراءات خاصة كنظام احلصص )الكوتا(؛
y  ــري يف ــاز تغي ــان وإنج ــة الربمل ــل مؤسس ــات يف حتوي ــة السياس ــز فعالي ــام لتعزي ــألة األرق ــاوز مس جت

ــات. السياس

وجتمــع املعلومــات الــواردة يف هــذا الدليــل بــني اخلــربات املتوفــرة والبيانــات املتعلقــة باملوضــوع قيــد 
ــذا  ــب، أي أن ه ــث والتدري ــن البح ــد م ــراء مزي ــاج إىل إج ــي حتت ــاالت الت ــري إىل املج ــث، وتش البح
الدليــل ليــس وصفــة ســحرية لكيفيــة تأثــري الربملانيــات يف العمليــة السياســية، وال هــو وســيلة بحثيــة 
أساســًا. وعــىل الرغــم مــن أنــه يتضمــن آراء وحتليــالت باحثــني، إال أنــه معــد يف املقــام األول ألغــراض 

تطبيقيــة، وينطــوي عــىل إســرتاتيجيات وأفــكار يمكــن اســتخدامها لتعزيــز الفعــل.
وكــام ذكرنــا آنفــا، يقتــيض التأثــري عــىل السياســات بالــرضورة النظــر أوالً إىل املشــاكل التــي تواجــه 
وصــول النســاء إىل الربملــان واآلليــات التــي جلــأَن إليهــا لتذليــل هــذه العقبــات. ويف كثــري مــن األحيان، 
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ال جتــد النســاء الراغبــات بخــوض املعــرتك الســيايس أن البيئــة السياســية والثقافيــة واالجتامعيــة مواتيــة 
ــن املشــاكل  ــفيدوفا (Nadezhda Shvedova) ع ــدا ش ــدث نادجي ــاين، تتح ملشــاركتهن. ويف الفصــل الث
ــة  ــة اجتامعي ــية واقتصادي ــل سياس ــمها إىل عوام ــاء وتقس ــية للنس ــاركة السياس ــىل املش ــر ع ــي تؤث الت

ونفســية.
ويبــني هــذا الدليــل، بجــالء، أثــر املؤسســات يف وصــول النســاء إىل الربملــان. ويوضــح ريتشــارد 
ماتالنــد )Richard E. Matland( يف الفصــل الثالــث النتائــج املرتتبــة عــىل النظــم االنتخابيــة املختلفــة. 
ويف حــني ال حتــدد النظــم االنتخابيــة بمفردهــا مســتوى متثيــل النســاء، فإهنــا تلعــب دورًا هامــًا لكوهنــا 
قابلــة للتغيــري، وهــي تتغــري بصــورة دوريــة. ويركــز هــذا الفصــل عــىل أثــر األحــزاب السياســية ألهنــا 
ــرب  ــرتاتيجية األك ــؤولية اإلس ــل املس ــا تتحم ــحني. ولعله ــمية املرش ــية يف تس ــؤولية أساس ــل مس تتحم
ــع  ــم يف مواق ــاء وجوده ــم أثن ــات وتدعمه ــحني لالنتخاب ــار املرش ــرض وختت ــي حت ــة. فه يف الديمقراطي

القيــادة واحلكــم.
ونظــرًا لوجــود عقبــات تعــرتض النســاء يف العمليــة االنتخابيــة، لطاملــا اختــذت إجــراءات خاصــة 
ــام  ــكل نظ ــرتاع. ويش ــرب االق ــغل ع ــي ُتش ــرى الت ــب األخ ــان واملناص ــن يف الربمل ــز حضوره لتعزي
احلصــص اليــوم أحــد أكثــر اآلليــات فعاليــة يف ضمــن وصــول النســاء املبــارش إىل الســلطة السياســية. 
ــن أن  ــف يمك ــص وكي ــم احلص ــريوب )Drude Dahlerup( نظ ــدرس درود دال ــع، ي ــل الراب ويف الفص
تلعــب دورًا حاســاًم يف زيــادة متثيــل النســاء، ويقــدم يف هــذا الفصــل شــتى احلجــج التــي تســاق لتأييــد 
اســتخدام نظــام احلصــص أو ملعارضتــه. وقــد لقــي اعتــامد هــذا النظــام بعــض النجــاح يف الســنوات 
ــادة عــدد النســاء يف حقــل السياســة أو إىل  ــؤد يف حــاالت أخــرى إىل زي ــه مل ي العــرش املنرصمــة، إال أن
متكينهــن. لــذا، يقــدم هــذا الفصــل أمثلــة مقارنــة لتطبيــق نظــام احلصــص يف دول خمتلفــة مــن العــامل.

مــن الســهل نســبيًا تعــداد شــتى التحديــات أمــام املشــاركة السياســية للنســاء، بيــد أن األصعــب هــو 
ــاول  ــدى تن ــا. ول ــي خيرتهن ــن الت ــايب يف امله ــر إجي ــن أث ــه م ــا حتقق ــا وم ــي يمتلكنه ــوى الت ــر الق تقدي
ʻمســألة األعــدادʼ املوضــوع الثــاين هلــذا الدليــل، ينتقــل الرتكيــز إىل حتديــد كيــف يمكــن للنســاء جتــاوز

يف الربملــان نحــو التأثــري يف جمــرى العمليــة السياســية. وحتــدد كل مــن عــزة كــرم وجــوين لوفيندوســكي 
)Joni Lovenduski( يف الفصــل اخلامــس كيــف يمكــن للنســاء تغيــري ʼالذكوريــة املؤسســيةʻ املتأصلــة 
ــارًا  ــل إط ــرتح الفص ــدʻ. ويق ــرتاتيجية القواع ــق ʼإس ــرب تطبي ــة ع ــات الترشيعي ــم اهليئ ــز معظ ــي متّي الت
للتفكــري يف قــدرة النســاء عــىل تعزيــز ســلطة صنــع القــرار يف الربملــان والعمــل لتحقيــق ذلــك، وحيــدد 
ــل  ــرض الفص ــد. ويع ــري القواع ــد وتغي ــتخدام القواع ــد واس ــم القواع ــية: تعل ــاالت أساس ــة جم ثالث
ــا  ــر إىل ʼم ــة النظ ــىل أمهي ــد ع ــتقبل، ويؤك ــا يف املس ــن جتريبه ــرى يمك ــا وأخ ــم جتريبه ــرتاتيجيات ت إس

.ʻــام وراء األرق
تســعى املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات دومــًا إىل حتديــد الوقائــع الوطنيــة 
ــن  ــة م ــاالت املختلف ــن احل ــدًا م ــري ج ــل الكث ــل بالفع ــذا الدلي ــرض ه ــا. ويع ــة ومعاجلته املختلف
ــة  ــة انتقالي ــر يف مرحل ــىل دول مت ــالوة ع ــة، ع ــة والثقافي ــة االقتصادي ــية واالجتامعي ــي السياس النواح
وديمقراطيــات ناشــئة وديمقراطيــات راســخة، ولــكل منهــا أثــره عــىل مشــاركة النســاء. ولتوضيــح 
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الفــروق فيــام بينهــا، يســتعرض الدليــل دراســات حالــة مــن مناطــق خمتلفــة مــن العــامل يف كل قضيــة 
مــن القضايــا املدروســة فيــه. وتعــرب كل دراســة حالــة ليــس فقــط عــن اختــالف الوضــع االجتامعــي 
ــة احتياجــات النســاء  ــل أيضــًا عــن الســامت املشــرتكة مــن ناحي ــد، ب والســيايس والثقــايف يف كل بل
ــة  ــة حال ــرشة دراس ــدى ع ــل إح ــرض الدلي ــارب. ويع ــض التج ــن يف بع ــن ومنجزاهت وتوقعاهت
ــش  ــيا )بنغالدي ــن( وآس ــان واليم ــة )األردن ولبن ــدول العربي ــني وال ــن األرجنت ــة، م ــة وإقليمي وطني
ــة  ــة )مقارن ــريكا الالتيني ــيا وأم ــا وأندونيس ــوادور وفرنس ــو واإلك ــا فاس ــتان( وبوركين ــد وباكس واهلن
ــل  ــاول عم ــرشة فتتن ــة ع ــة الثاني ــة احلال ــا دراس ــويد. أم ــا والس ــوب أفريقي ــدا وجن ــة(، وروان إقليمي
االحتــاد الربملــاين الــدويل )IPU(، الــذي يتميــز بســجل طويــل وحافــل مــن العمــل مــع الربملانيــات. 
وال تدافــع هــذه العــروض عــن مقاربــة دون غريهــا، بــل تغطــي جمموعــة مــن البدائــل واملامرســات 
ــام  ــا واالســتعداد للقي املثــىل. ويمكــن للنســاء والرجــال هبــذه الطريقــة االطــالع عــىل هــذه القضاي

ــة. ــم اخلاص ــبة لظروفه ــامل املناس باألع
ــن  ــون م ــطون يعمل ــيون وناش ــون وسياس ــا باحث ــات يقدمه ــني معلوم ــع ب ــل إىل اجلم ــدف الدلي هي
أجــل املســاواة بــني اجلنســني يف مؤسســات صنــع القــرار، ويعــرض عــددًا كبــريًا مــن اآلراء ويقــرتح 
إســرتاتيجيات. ويف الفصــل الســادس، تلخــص عــزة كــرم املــواد الــواردة يف الدليــل مــن خــالل تقديــم 
ــا  ــي تبنّينه ــرتاتيجيات الت ــص اإلس ــات، وتلخ ــا الربملاني ــي حددهت ــات الت ــن االحتياج ــة ع ــة عام ملح
بنجــاح لشــق طريقهــن يف الربملــان، لتؤكــد عــىل مســرية النجــاح الطويلــة التــي قادهتــا النســاء وحققتهــا 

املجتمعــات طــوال عقــود مــن الزمــن.
يشــكل الدليــل حماولــة جلمــع معلومــات قدمهــا باحثــون يف هــذا املجــال، إضافــة إىل اخلــربات العمليــة 
لناشــطات ومنظــامت تعمــل عــىل تعزيــز مشــاركة النســاء يف الربملانــات. وملــا كان األفــراد واملؤسســات 
ــن  ــري م ــج الكث ــة لنس ــد حماول ــل جيس ــذا الدلي ــإن ه ــيل، ف ــدويل واملح ــتويني ال ــىل املس ــوا ع ــد عمل ق
ــاف  ــة الكتش ــه إال حماول ــواردة في ــامت ال ــض التعمي ــن بع ــة م ــا الغاي ــد. وم ــوب واح ــوط يف ث اخلي
القواســم املشــرتكة يف اخلــربات والنتائــج. لكــن حتــى يف حــال احــرتام اخلصوصيــة بــكل رشط خــاص 

ــار، يبقــى مــن الصعــب اكتشــافها بأكملهــا. وأخذهــا بعــني االعتب

5. األجندة المستقبلية

ختتلــف الطــرق بــني بلــد وآخــر، لكــن ليــس هنالــك ســوى عــدد قليــل مــن احلكومــات يف العــامل ينكــر 
رضورة زيــادة مشــاركة النســاء يف النظــام الســيايس وتعزيزهــا، باعتبارهــا جــزءًا مــن التطــور العــام يف 
املســرية الديمقراطيــة. وباالســتناد إىل احلقائــق والوقائــع املعاشــة واألفــكار واخلــربات املشــرتكة، تأمــل 
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات أن يســهم هــذا الدليــل يف خلــق مجهــور حاســم، وبنــاء 
حتالفــات إســرتاتيجية رضوريــة إلحــداث تغيــري يف العمليــة السياســية عــىل أوســع نطــاق، وأن تعــرب 

هــذه املعلومــات عــن واقــع النســاء يف الغــرب والــرشق والشــامل واجلنــوب.
ــة  ــا. وكاف ــاهم فيه ــن يس ــود كل م ــوع جه ــة جمم ــو حصيل ــة ه ــاح أي حماول ــإن نج ــة، ف ويف النهاي
ــة  ــراف الفاعل ــع األط ــِدم مجي ــل، وألن تق ــامل أفض ــو ع ــرية نح ــاركة يف املس ــوة للمش ــات مدع املجتمع
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ــذا  ــل ه ــيايس. ويمث ــل الس ــاح يف احلق ــاء يف النج ــدأ النس ــة، تب ــذه النقط ــد ه ــا. وعن ــل إمكاناهت أفض
الدليــل، حماولــة لتكريــم مجيــع النســاء - والرجــال - الذيــن عملــوا يف الســابق، ومــا زالــوا جــزءًا مــن 

هــذه املســرية اهلامــة، يف هــذا الزمــن الغنــي.
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الفصل الثاني

ــتويات  ــع املس ــوب يف مجي ــو املطل ــىل النح ــًا ع ــالت برملاني ــري ممث ــامل غ ــاء الع ــائر أنح ــاء يف س إن النس
االجتامعية-السياســية، وهــن مســتبعدات إىل حــد كبــري عــن دوائــر صنــع القــرار. وكــام جــاء يف الفصل 
األول، مل تتجــاوز نســبة املقاعــد الربملانيــة التــي تشــغلها النســاء 16 باملئــة يف عــام 2005 عــىل مســتوى 
ــدم  ــتوى التق ــًا ملس ــاء، تبع ــية للنس ــاركة السياس ــر املش ــق أو تي ــي تعي ــل الت ــف العوام ــامل. وختتل الع
االجتامعي-االقتصــادي وللمــكان والثقافــة ونــوع النظــام الســيايس. كــام أن النســاء أنفســهن لســن فئــة 
متجانســة، فثمــة تباينــات كبــرية بينهــن تبعــًا للطبقــة والعــرق والقوميــة واخللفيــة الثقافيــة واملســتوى 
التعليمــي. ويســهم إقصــاء النســاء عــن مؤسســات صنــع القــرار يف احلــد مــن فــرص ترســيخ مبــادئ 
الديمقراطيــة يف املجتمــع، ويعرقــل التنميــة االقتصاديــة، وحيــول دون حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، 
ــؤدي إىل  ــع ككل ي ــىل املجتم ــر ع ــي تؤث ــني الت ــن القوان ــية ولس ــة السياس ــال للعملي ــكار الرج ألن احت
ــإن مشــاركة  ــة، ف ــة لأللفي ــًا لألهــداف اإلنامئي ــني الرجــال والنســاء. ووفق ــح ب ــوازن املصال اختــالل ت
النســاء عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــال يف الســلطة وصنــع القــرار هــي جــزء مــن حقوقهــن األساســية 
املتصلــة باملشــاركة يف احليــاة السياســية، وتــأيت يف صلــب املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، ويتعــني 

عــىل النســاء دومــًا أن يكــن مشــاركات فاعــالت يف إقــرار أجنــدات التنميــة.
وغالبـًا مـا جتـد النسـاء الراغبـات بخـوض معـرتك السياسـة، أن البيئـة السياسـية والعامـة والثقافيـة 
واالجتامعيـة غـري مرِحبـة أو حتـى عدائيـة جتاههـن. وبنظـرة رسيعة عـىل الرتكيبـة الراهنة لصنـاع القرار 
السـيايس يف أي منطقـة، نجـد بوضـوح أن النسـاء مـا زلـن يواجهـن عـددًا كبريًا مـن العقبـات يف التعبري 
عـن مصاحلهـن وصياغتهـا. فـام هـي العقبـات التـي تعـرتض دخوهلـن إىل الربملـان؟ وكيـف يمكنهـن 
جتـاوز هـذه العراقيـل بشـكل أفضل؟ سـنحدد يف هـذا الفصـل اخلطـوة األوىل باجتاه زيـادة متثيل النسـاء 
يف الربملـان وزيـادة فعاليتهـن، عـرب حتديـد املشـاكل العامة التـي تواجهنهـا، وقـد صنفنا هذه املشـاكل يف 
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ثالثـة ميادين، وهـي: امليدان السـيايس وامليـدان االقتصادي-االجتامعي وامليـدان األيديولوجي والنفيس
)أو االجتامعي-الثقـايف(. وقمنـا يف الفصـول الالحقـة بتحديـد بعض اإلسـرتاتيجيات الكفيلـة بالتغلب 

عـىل هـذه العقبـات، ثم دراسـة مـا يمكن للنسـاء فعلـه حاملـا يدخلن قبـة الربملان.

1. العقبات السياسية

ــن  ــر م ــن، كان أكث ــادي والعرشي ــرن احل ــة الق ــع بداي م
ــن  ــني م ــاء إثن ــح النس ــد من ــامل ق ــن دول الع ــة م 95 باملئ
حقوقهــن األساســية: حــق االقــرتاع وحــق الرتشــح 
لالنتخابــات. وكانــت نيوزيلنــدا أول دولــة يف العــامل متنــح 
النســاء حــق التصويــت وذلــك يف عــام 1893، بينــام 
ــني  ــني الديمقراطي ــت احلق ــة تبن ــدا أول دول ــت فنلن كان
ــع دول  ــة بض ــزال ثم ــام 1906. وال ي ــيني يف ع األساس

ــا. ــح مع ــق الرتش ــرتاع وح ــق االق ــن ح ــاء م ــرم النس حت
يســتند حــق الرتشــح إىل االنتخابــات مــن الناحيــة النظريــة إىل حــق االقــرتاع، لكــن مــن الناحيــة 
ــذا  ــح ه ــًا. ويص ــال أساس ــحني رج ــة املرش ــدًا، ألن أكثري ــرتاع مقي ــاء باالق ــق النس ــل ح ــة يظ العملي
األمــر ليــس فقــط عــىل الديمقراطيــات اجلزئيــة أو الناشــئة، بــل أيضــا عــىل الديمقراطيــات العريقــة. 
ــن  ــايس م ــق أس ــاكًا حل ــاره انته ــي اعتب ــة ينبغ ــات األوروبي ــض الربملان ــاء يف بع ــل النس ــف متثي فضع
ــري  ــل غ ــدل التمثي ــري مع ــية. ويش ــان األساس ــوق اإلنس ــاكًا حلق ــايل انته ــة، وبالت ــن الديمقراطي حقوقه
ــو  ــا ه ــر مم ــم أكث ــع القائ ــن الوض ــري ع ــو تعب ــاء ه ــل النس ــة، إىل أن متثي ــات الترشيعي ــاوي يف اهليئ املتس

ــي. ــول ديمقراط ــة لتح نتيج
ــا  ــد هب ــدم التقي ــني وع ــن القوان ــبب س ــا بس ــدول، إم ــم ال ــة يف معظ ــات الترشيعي ــأ الصعوب وتنش
ــي  ــية، ينبغ ــاة السياس ــوازن يف احلي ــق الت ــاس. ولتحقي ــني يف األس ــذه القوان ــود ه ــدم وج ــبب ع أو بس
احلــرص عــىل أن ينعكــس االلتــزام باملســاواة يف القوانــني والسياســات الوطنيــة: ʼإن القــوة الصاعــدة 
للمــرأة املنظمــة يف مجيــع مســتويات املجتمــع يف العــامل أمجــع، تقــدم زمخــًا أكــرب للهــدف املتمثــل بوجــود 
ــص  ــام احلص ــرب نظ ــام 1995. ويعت ــع يف ع ــذي وض ــية ال ــب السياس ــن املناص ــة م ــاء يف 30 باملئ النس
ــيلة  ــة، وس ــايب، يف احلقيق ــل اإلجي ــد الفع ــأنʻ. ويع ــذا الش ــة يف ه ــرتاتيجية هام ــة إس ــد املنتخب يف املقاع

رضوريــة للمحافظــة عــىل مســتوى متثيــل 30 باملئــة يف كافــة مســتويات صنــع القــرار.
يشــرتط القانــون األرجنتينــي اخلــاص باحلصــص عــىل ســبيل املثــال، عــىل كل األحــزاب السياســية 
ــة للنســاء. ومــن شــأن مثــل هــذا  ــة يف قوائمهــا االنتخابي ــة مــن املناصــب املنتخب أن ختصــص 30 باملئ
ــريًا يف حــال  ــل النســاء كث ــام يتــرضر متثي ــة، بين ــات الترشيعي ــون أن يســهل انتخــاب النســاء للهيئ القان
إلغــاء هــذه القوانــني. ومتثــل بنغالديــش مثــاالً مهــاًم يف هــذا الصــدد، حيــث انخفضــت نســبة النســاء 
يف الربملــان بعــد إلغــاء قانــون احلصــص يف نيســان/أبريل 2001 مــن 10 باملئــة إىل 2 باملئــة يف انتخابــات 
ــات  ــدا يف انتخاب ــت روان ــش، حقق ــن بنغالدي ــض م ــىل النقي ــام 2001. وع ــر ع ــن األول/أكتوب ترشي

ُتنّظم الحياة السياسية وفق المعايير 
والقيم الذكورية، وتتبع في بعض 

الحاالت نمط الحياة الذكوري.



33

العقبات امام مشاركة النساء في البرلمانا

ــات  ــني الربملان ــن ب ــة. وم ــة الوطني ــات إىل اجلمعي ــاء املنتخب ــدد النس ــة يف ع ــادة مهم ــام 2003 زي ع
الوطنيــة مجيعهــا، تعــد روانــدا األقــرب إىل حتقيــق أعــداد متســاوية بــني الرجــال والنســاء يف الربملــان: 
حيــث بلغــت نســبة املقاعــد التــي تشــغلها نســاء 48.8 باملئــة، متجــاوزة بذلــك حتــى النســبة املســجلة 
يف الــدول اإلســكندنافية. ويعــود ذلــك، بصــورة أساســية، لنظــام احلصــص الدســتورية الــذي حيجــز 
24 مــن أصــل 80 مقعــدًا يف جملــس النــواب للنســاء، أمــا يف جملــس الشــيوخ فتمنــح النســاء 30 باملئــة 

مــن مقاعــده.
ــث  ــان، حي ــاء إىل الربمل ــول النس ــا يف دخ ــب دورًا هام ــية تلع ــاكل السياس ــوث أن اهلي ــري البح وتش
أدى نظــام االنتخابــات القائــم عــىل التمثيــل النســبي، عــىل ســبيل املثــال، إىل مضاعفــة أعــداد النســاء 
املنتخبــات مــن ثالثــة إىل أربعــة أضعــاف يف الــدول ذات الثقافــات السياســية املتشــاهبة، كــام يف أملانيــا 
ــى  ــدول، بمعن ــني ال ــة ب ــاهبات الثقافي ــي التش ــت تراع ــا دام ــامت م ــذه التعمي ــح ه ــرتاليا. وتص وأس
ــاًل  ــيا مث ــىل روس ــم ع ــذا التعمي ــح ه ــادي. وال يص ــي واالقتص ــور االجتامع ــتوى التط ــابه يف مس التش
بســبب اختــالف الثقافــة السياســية ونضوجهــا، وبخاصــة النظــام احلــزيب ضعيــف التطــور، ووجــود 
الكثــري مــن األحــزاب والتكتــالت )حتــى عــام 2003(، وحالــة انعــدام الثقــة التــي يتعــني عــىل النســاء 
ــة  ــتوى املعرف ــام أن مس ــن. ك ــش مصاحله ــية لتهمي ــزاب السياس ــدى األح ــام ل ــل الع ــا، واملي مواجهته
ــد التصويــت، وهــي  ــارات وقــرارات متامســكة عن السياســية لــدى الناخبــني )القــدرة عــىل اختــاذ خي
مســألة مــن الواضــح أهنــا ال تعتمــد فقــط عــىل مســتوى التحصيــل العلمــي الرســمي(، تلعــب دورًا 

ــًا إىل جنــب مــع اإلرادة السياســية يف حتســني الوضــع. ــًا، جنب هام

ومن أهم العقبات السياسية التي تواجه النساء:

y يف احلياة السياسية ومؤسسات احلكم املنتخبة؛ ʻالنمط الذكوريʼ سيادة
y  االفتقار إىل دعم األحزاب الذي حيد من الدعم املايل املتاح للمرشحات عىل سبيل املثال، ويقلل من

فرص الوصول إىل الشبكات السياسية، ويؤدي إىل تطبيق معايري ومؤهالت أشد رصامة عىل النساء؛
y ضعف التواصل والتعاون املستمر مع املنظامت العامة كالنقابات العاملية واملجموعات النسائية؛
y  ،ــًا ــائية عموم ــادات النس ــة للقي ــب متقدم ــم وتدري ــة تعلي ــىل أنظم ــول ع ــرص احلص ــف ف ضع

ــيايس؛ ــدان الس ــو املي ــابات نح ــه الش ولتوجي
y .طبيعة النظم االنتخابية التي قد تعمل أو ال تعمل ملا فيه مصلحة املرشحات النساء

1-1. النمط الذكوري في السياسة

هييمـن الرجـال إىل حـد بعيـد عـىل احليـاة السياسـية، وهم 
اللعبـة السياسـية،  مـن يصوغـون بشـكل رئيـيس قواعـد 
وحيـدد غالبـًا معايري التقييـم. عالوة عىل ذلـك، ُتنظم احلياة 
السياسـية وفـق املعايـري والقيـم الذكوريـة وتتبـع يف بعض 

 ʻاملنتـرص واملهزوم احلـاالت نمـط احليـاة الذكـوري. عىل سـبيل املثـال: تقوم السياسـة غالبـًا عىل فكـرة̓ 

ُتنظم الحياة السياسية وفق المعايير 
والقيم الذكورية وتتبع في بعض 

الحاالت نمط الحياة الذكوري
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واملنافسـة واملواجهـة، بدالً مـن التعاون املنهجـي والتوافق، وبخاصة بـني الربامج احلزبيـة املختلفة، وهذ 
يدفـع النسـاء يف أكثـر األحيـان إمـا إىل رفـض السياسـة بمجملهـا أو رفـض النمـط الذكـوري يف العمل 

السـيايس، وبالتـايل جيعـل أعـداد اللـوايت خيضن غـامر السياسـة قليلة.

ــة  ــل يف أن غالبي ــة، ب ــه 45 باملئ ــاء في ــل النس ــبة متثي ــس يف أن نس ــان لي ــرز يف الربمل ــه األب ʼإن الوج
النســاء والرجــال أضفــن جتربــة اجتامعيــة مهمــة إىل العمــل الربملــاين، وهــذا مــا يصنــع الفــرق. 
فالرجــال، أحــرضوا معهــم خربهتــم يف قضايــا احليــاة الواقعيــة ويف تربيــة األطفــال وإدارة املنــزل، 
ــأن، وأن  ــا يش ــن م ــأن يك ــاء ب ــمح للنس ــتوى. وُس ــايل املس ــم ع ــع وتفه ــور واس ــم منظ ولدهي
يترصفــن وفقــًا لشــخصيتهن املميــزة. ومل يضطــر الرجــال أو النســاء إىل اتبــاع الــدور التقليــدي، 
كــام مل تضطــر النســاء إىل التــرصف كالرجــال ليصلــن إىل الســلطة، ومل يضطــر الرجــال للتــرصف 
كالنســاء ليســمح هلــم برعايــة األطفــال. وعندمــا يصبــح هــذا النمــط هــو العــرف، فســوف نــرى 

.ʻــًا قــد حــدث أن تغيــريًا حقيقي

بريجيتا دال، رئيسة سابقة للربملان السويدي

ــع القــرار، والتــي تقررهــا  وتتجســد الفــروق بــني الرجــل واملــرأة أيضــا يف مضمــون وأولويــات صن
ــة  ــاء األولوي ــاء إىل إعط ــل النس ــث متي ــني، حي ــدى كال اجلنس ــل ل ــامط العم ــات وأن ــح واخللفي املصال

ــال.  ــا األطف ــة وقضاي ــة الوطني ــة الصحي ــي والرعاي ــامن االجتامع ــة، كالض ــا االجتامعي للقضاي
ــل  ــج العم ــح يف برنام ــة أوض ــس بدرج ــال، فينعك ــه الرج ــن علي ــذي هييم ــل ال ــط العم ــا نم أم
ــاء  ــًا، وألعض ــالت عموم ــات العام ــة لألمه ــاكل داعم ــار إىل هي ــًا باالفتق ــز غالب ــذي يتمي ــاين ال الربمل
الربملــان مــن النســاء بصــورة خاصــة. فباإلضافــة إىل عملهــن احلــزيب واالنتخــايب ومشــاركتهن يف جلــان 
ــات التشــبيك مــع أحزاهبــن عــىل خمتلــف املســتويات  ــاين مــن الربملاني خمتلفــة، يســتدعي العمــل الربمل
احلزبيــة ومــع النســاء خــارج الربملــان. كــام يتعــني عــىل املــرأة القيــام بدورهــا املحــدد هلــا اجتامعيــًا يف 
الرتبيــة، بوصفهــا أمــًا وزوجــة وأختــًا وجــدة. ويف الوقــت الراهــن، ال تأخــذ أكثــر الربامــج الربملانيــة 

ــف  ــبء املضاع ــار الع ــني االعتب ــاهتا بع ــد جلس ومواعي
مــن  الكثــري  وتكافــح  النســاء.  عاتــق  عــىل  امللقــى 
ــة  ــن األرسي ــني حياهت ــوازن ب ــن الت ــات، ليحقق الربملاني
ــل إىل  ــن العم ــب منه ــذي يتطل ــل، ال ــات العم ومتطلب
ــل مــن  ــري مــن الســفر مــع القلي ســاعات متأخــرة والكث

ــهيالت. التس

باإلضافة إلى عملهن الحزبي 
واالنتخابي ومشاركتهن في لجان 

مختلفة، يستدعي العمل البرلماني 
من البرلمانيات التشبيك مع احزابهن 
على مختلف المستويات الحزبية ومع 

النساء خارج البرلمان.
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1. 2. االفتقار إلى دعم األحزاب

تــؤدي النســاء أدوارًا هامــة يف احلمــالت وحشــد الدعــم ألحزاهبــن، ومــع ذلــك مــن النــادر أن تشــغلن 
مواقــع قــرار يف هــذه األحــزاب. وال تتعــدى نســبة قــادة األحــزاب مــن النســاء 11 باملئــة فعليــًا عــىل 

املســتوى العاملــي.
ــتفيد  ــا تس ــادرًا م ــة، ن ــالت االنتخابي ــراء احلم ــوارد إلج ــزاب م ــالك األح ــن امت ــم م ــىل الرغ وع
ــكايف  ــايل ال ــم امل ــدم الدع ــزاب ال يق ــن األح ــري م ــال: كث ــبيل املث ــىل س ــوارد. ع ــذه امل ــن ه ــاء م النس
ــدد  ــد ع ــا زي ــزداد إذا م ــات ي ــاء املنتخب ــدد النس ــات، أن ع ــر الدراس ــاء. وتظه ــن النس ــحيه م ملرش
املرشــحات واقــرتن ذلــك بتخصيــص املــوارد املاليــة الكافيــة. ويتنــاول الفصــل الثالــث هــذه املســألة 

ــرب. ــل أك بتفصي
ــد  ــزة ض ــا متحي ــًا بأهن ــية أيض ــزاب السياس ــحني يف األح ــمية املرش ــار وتس ــة االختي ــف عملي تتص
النســاء، حيــث يتــم الرتكيــز عــىل ʼصفــات ذكوريــةʻ غالبــًا مــا تتحــول إىل معايــري الختيــار املرشــحني. 
ــر  ــذا يؤث ــزيب، وه ــل احل ــاج يف العم ــن االندم ــن م ــاء ومنعه ــة النس ــمʻ إعاق ــرس القدي ــكان ʼاحل وبإم
بــدوره عــىل النظــرة إىل النســاء باعتبارهــن مرشــحات قــادرات عــىل الصمــود والنجــاح مــن جانــب 
ــع  ــًا يف مواق ــاء غالب ــع النس ــك، ال توض ــة إىل ذل ــة. إضاف ــالت االنتخابي ــوال إىل احلم ــدم األم ــن يق َم
ضمــن القوائــم احلزبيــة املرشــحة للفــوز أكثــر مــن غريهــا. لذلــك فــإن مشــاركتهن تتحقــق بأفضــل 
ــويد  ــي الس ــني )placement mandate(. فف ــض التعي ــع تفوي ــص م ــام احلص ــق نظ ــا يطب ــكل عندم ش
مثــاًل، تتبنــى معظــم األحــزاب قوائــم ʼمتناوبــةʻ حيــث تــدرج أســامء الرجــال والنســاء بالتنــاوب يف 

القوائــم احلزبيــة، األمــر الــذي جعــل نســبة النســاء يف الربملــان تصــل إىل 45.3 مئــة.

جدول 2: رؤساء الدول والبرلمانات من النساء

1997-1945

طوال 52 عامًا من التاريخ الربملاين يف العامل، 
 اختريت امرأة لرئاسة الربملان، مرة واحدة 
 أو أكثر، يف 42 دولة فقط من أصل 186، 

فيها مؤسسات ترشيعية: وحدث ذلك 78 مرة 
باملجمل. وهذه الدول هي 18 دولة أوروبية 

و19 دولة أمريكية وثالث دول أفريقية ودولة 
آسيوية واحدة وأخرى من منطقة املحيط اهلادئ.

ويف 24 دولة من هذه الدول الـ 42، كان 
هنالك برملان بمجلسني، حيث كان عدد املرات 

التي أسندت فيها الرئاسة المرأة يف جملس 
الشيوخ أكثر قلياًل من جملس النواب.

حتى 28 شباط/فبراير 2005

ترأست 22 امرأة فقط أحد املجلسني الترشيعيني يف الربملانات القائمة، 
ومنها 70 برملانًا بمجلسني. وهذا يعني 8.6 % مما جمموعه 255 

منصب رئيس برملان أو رئيس أحد املجلسني.
والدول املقصودة هي: أنتيغوا وباربودا )جملس النواب وجملس 
الشيوخ(، جزر البهاما )جملس الشيوخ(، بلجيكا )جملس الشيوخ(، 

بليز )جملس النواب(، كولومبيا )جملس النواب(، دومينيكا )الربملان(، 
إستونيا )الربملان(، جورجيا )الربملان(، اليونان )الربملان(، غرينادا 
)جملس الشيوخ(، هنغاريا )الربملان(، جامايكا )جملس الشيوخ(، 
اليابان )جملس املستشارين(، التفيا )الربملان(، ليسوثو )اجلمعية 

الوطنية(، مولدوفا )الربملان(، هولندا )جملس الشيوخ(، سان مارينو 
)الربملان(، جنوب أفريقيا )اجلمعية الوطنية وجملس الواليات(، 

ترينيداد وتوباغو )جملس الشيوخ(، أوروغواي )جملس النواب(.

املصدر: ʼنساء عىل رأس الربملانات الوطنية: يف املايض واحلارض، حتى 28 شباط/فرباير ʻ2005، االحتاد الربملاين الدويل، 
.>http://www.ipu.org/wmn-e/speakers.htm< :2005، متوفر عىل الرابط
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ــام إن تتخــذ القــرار، عليهــا أن  ــرأة أن تقــرر دخــول معــرتك السياســة. ف ʼمــن الصعــب جــدًا عــىل امل
حتــرض زوجهــا وأطفاهلــا وأرسهتــا هلــذا القــرار. وعندمــا تتغلــب عــىل تلــك العقبــات وتشــد رحاهلــا، 
يبــدأ الطاحمــون الذكــور الذيــن حتــارب ضدهــم بإشــاعة شــتى أنــواع القصــص عنهــا. وبعــد كل ذلــك، 

.ʻعندمــا يصــل أســمها إىل قــادة احلــزب، ال خيتاروهنــا ألهنــم خيشــون فقــدان مراكزهــم
سوشام سواراج، عضوة برملان، اهلند

1 .3. التعاون مع المنظمات النسائية

تنامــى التمثيــل الربملــاين للنســاء يف الديمقراطيــات العريقــة يف العقــد املــايض. ومــن األســباب احلاســمة 
هلــذه الزيــادة تأثــري املنظــامت النســائية، ســواء داخــل األحــزاب السياســية أو خارجهــا. لقــد أدركــت 
هــذه املنظــامت حــق اإلدراك أثــر الدوائــر االنتخابيــة التــي مثلهــا عضــو واحــد عىل املرشــحات النســاء، 
وعملــت مــع املؤسســات السياســية واحلكوميــة عــىل تأمــني التغيــريات االنتخابيــة بغية تســهيل ترشــيح 

النســاء وانتخاهبــن. وأســفرت هــذه اإلســرتاتيجية عــن زيــادة يف متثيــل النســاء يف املجالــس الترشيعيــة.

ʼنحــن، الربملانيــات، بحاجــة إىل تبــادل خرباتنــا وجتاربنــا، فهــي بحــد ذاهتــا مصــدر إهلــام للنســاء. 
ــعرن  ــن يش ــات ل ــاء األخري ــام أن النس ــة، ك ــذه اللعب ــا يف ه ــا وحدن ــد اآلن بأنن ــعر بع ــن نش ول
ــا  ــرب، ويف كل حلظــة يتعــني علين ــن عــىل كل من ــة. ويف كل مناســبة، وِم ــة عــن هــذه العملي بالعزل
ــر  ــاء أكث ــون النس ــىل أن تك ــرص ع ــا احل ــي علين ــارف. ينبغ ــكار واملع ــات واألف ــادل املعلوم تب

.ʻــع ــة يف املجتم ــاس معرف الن
مارغريت دونغو، عضوة سابقة يف الربملان، زمبابوي

ــامت  ــيات واملنظ ــني السياس ــد ب ــة العه ــات حديث ــف يف الديمقراطي ــل ضعي ــاون والتواص ــد أن التع بي
النســائية أو املنظــامت األخــرى ذات املصالــح العامــة كالنقابــات واحتــادات العمــل. ويعــود ذلــك، إمــا 
ــة لوظيفــة التشــبيك، أو إىل عــدم وجــود املــوارد الســتثامر هــذه  ــد املحتمل إىل ضعــف الوعــي بالفوائ

الصــالت.
ــن  ــي، ِم ــري الديمقراط ــكال التغي ــا بأش ــن التزامه ــن ع ــد تعل ــات ق ــن أن احلكوم ــم م ــىل الرغ وع
غــري الواقعــي مــع ذلــك توقــع أن تعمــل احلكومــات لوحدهــا عــىل تأمــني املــكان املناســب للنســاء يف 
كافــة مياديــن املجتمــع. ويتعــني عــىل املجتمــع املــدين عمومــًا، بــام يف ذلــك املنظــامت غــري احلكوميــة 
ــامت  ــار أن املنظ ــذ باالعتب ــع األخ ــاء، م ــل النس ــن متثي ــاع ع ــامهة يف الدف ــائية، املس ــات النس واملجموع

ــزة يشــكالن حليفــني مهمــني أيضــًا. ــة املمي ــة النســائية وشــبكات اخلدمــات االجتامعي الديني
عــىل النســاء التفكــري جيــدًا بــام يضعــن مــن أهــداف ويتبعــن مــن إســرتاتيجيات وتكتيــكات. فمــن 
املهــم مســاعدة النســاء عضــوات الربملــان يف الوفــاء بوعودهــن، وجتهيزهن باملهــارات واإلســرتاتيجيات 
ــرارات  ــات والق ــار يف املناقش ــني االعتب ــاء بع ــا النس ــي تطرحه ــا الت ــذ القضاي ــامن أخ ــة لض الرضوري
الربملانيــة. ولتمكــني النســاء ومســاعدهتن عــىل املشــاركة يف احليــاة السياســية، ال بــد مــن توســيع نطــاق 
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ــك خطــوة هامــة باجتــاه  ــد ذل ــة. ويع ــة املنتخب ــات املحلي ــىل املســتوى الشــعبي ويف اهليئ مشــاركتهن ع
بنــاء الثقــة وتســهيل عمليــة تبــادل اخلــربات.

ــة واإلرصار  ــن الثق ــب م ــكل املناس ــرس الش ــي غ ــائية، ه ــة النس ــية للحرك ــالة األساس إن الرس
ــة الصحيحــة  ــري عــن الرســائل الفكري ــادات بوســعهن التعب ــاج إىل قي ــني النســاء. فهــذه احلركــة حتت ب
ــة،  ــطة التثقيفي ــل واألنش ــري والفع ــن التفك ــدة م ــرق جدي ــكار ط ــة رضورة البت ــة. وثم ــتلهام الثق واس
ــًا يتمثــل  والبحــث يف وضــع النســاء ووســائل التواصــل بــني املنظــامت النســائية. فاملــرأة تواجــه حتدي
ــا  ــايل مصاحله ــزز بالت ــا، ويع ــا وطموحاهت ــا وقوهت ــن قيمه ــرب ع ــوذج يع ــًا لنم ــع وفق ــاء املجتم يف بن

ــية. ــة السياس ــاركتها يف العملي ومش

1 .4. النظم االنتخابية

تلعــب النظــم االنتخابيــة يف أي بلــد دورًا هامــًا يف التمثــل الســيايس للنســاء. )ســنناقش هــذه يف الفصــل 
ــث بالتفصيل(. الثال

ʼلدينــا تفســريات عــدة حلضــور النســاء الواســع يف برملانــات الــدول اإلســكندنافية، ومــن بينهــا 
ــن  ــبية، لك ــة النس ــاك القائم ــال، هن ــبيل املث ــىل س ــدا، ع ــي فنلن ــبي. فف ــايب النس ــام االنتخ النظ
ــرات  ــده يف املناظ ــر نج ــري آخ ــة تفس ــًا. وثم ــا أيض ــب دوره ــني تلع ــة للناخب ــارات الفردي اخلي
ــة إذا جــاز  ــة قيادي ــل السياســة مكان ــكندنافيا، حتت ــة مــن إس ــذه املنطق ــد. ففــي ه ــة يف البل الفكري
التعبــري، يليهــا يف درجــة االهتــامم عــامل األعــامل والشــأن األكاديمــي. فليــس لدينــا مــا يكفــي مــن 

.ʻــًا ــس قوي ــات لي ــاء يف النقاب ــل النس ــام أن متثي ــات، ك ــاتذة اجلامع ــني أس ــاء ب النس

بيورن فون سايدو، رئيسة الربملان السويدي

2. العقبات االجتماعية-االقتصادية

ــريًا يف  ــريًا كب ــة تأث ــرشوط االجتامعية-االقتصادي ــر ال تؤث
دخــول النســاء إىل املجالــس الترشيعيــة يف الديمقراطيــات 
العريقــة وحديثــة العهــد عــىل الســواء. فاحلالــة االجتامعية 
ــارشًا  ــريًا مب ــر تأث ــع، تؤث ــاء يف املجتم ــة للنس واالقتصادي
السياســية واهليئــات  املؤسســات  عــىل مشــاركتهن يف 
ــال: يشــري الباحثــون إىل وجــود  ــة. عــىل ســبيل املث املنتخب
ــبة  ــان ونس ــاء يف الربمل ــود النس ــني وج ــة ب ــة متبادل عالق

ــني،  ــض الباحث ــًا لبع ــات. ووفق ــات اجلامعي ــبة اخلرجي ــك نس ــزل، وكذل ــارج املن ــن خ ــالت منه العام
حتتــل الــرشوط االجتامعية-االقتصاديــة الدرجــة الثانيــة مــن حيــث األمهيــة بعــد النظــم االنتخابيــة يف 

ــة. ــات العريق ــان يف الديمقراطي ــاء إىل الربمل ــول النس دخ

لقد زادت األزمة االقتصادية في 
الدول التي تسمى ʼالديمقراطيات 
الناميةʻ مخاطر الفقر بين النساء. 

وها هو الفقر، شأنه شأن البطالة، 
يغدو على نحو متزايد اكثر انتشارًا 

بين النساء. 
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المربع 1: اثر التنمية والثقافة على تمثيل النساء

تعــد حالــة التنميــة أحــد أهــم اخلصائــص التــي ترتبــط بمســتويات متثيــل النســاء يف بلــد معــني. 
ــة  ــادة املدني ــة وزي ــدالت اخلصوب ــل مع ــة وتقلي ــم التقليدي ــاف القي ــؤدي إىل إضع ــة، ت فالتنمي
والتعليــم واملشــاركة يف قــوة العمــل بــني النســاء، والتغيــريات الســلوكية يف التصــورات املتعلقــة 
بالــدور املناســب املنــوط هبــن – ومجيعهــا عوامــل تزيــد مــوارد النســاء السياســية وتقلــل العوائــق 

القائمــة أمــام نشــاطهن الســيايس.
ــامت  ــد س ــاره أح ــل، باعتب ــوة العم ــاء يف ق ــاركة النس ــدالت مش ــاع مع ــت أن ارتف ــد ثب وق
ــح أن  ــن الواض ــة. وم ــدول الغربي ــن يف ال ــادة متثيله ــتثنائية يف زي ــة اس ــى بأمهي ــة، حيظ التنمي
ــام  ــن. ك ــاء بوعيه ــره يف االرتق ــه أث ــل، كان ل ــوة العم ــن إىل ق ــزل وانضاممه ــن املن ــن م خروجه
ــن  ــمية ويمتلك ــب رس ــغلن مناص ــل أن يش ــوايت حيتم ــدد الل ــد ع ــة يزي ــدل التنمي ــاع مع أن ارتف

ــال. ــبيل املث ــىل س ــة ع ــامت املهني ــات واملنظ ــام يف النقاب ــربات، ك اخل
وترتبــط الثقافــة بالتنميــة أيضــًا. فكلــام أســهمت التنميــة يف تعزيــز موقــف املــرأة يف املجتمــع 
مقابــل الرجــل، أصبــح الطرفــان أقــرب إىل املســاواة. وباملقابــل، قــد يتشــابه َبَلــدان يف مســتوى 

التنميــة، لكنهــام خيتلفــان يف درجــة املســاواة بــني املــرأة والرجــل.
ــورة  ــا بص ــار أثره ــب اختب ــن الصع ــة، م ــة الثقاف ــم بأمهي ــاد الدائ ــن االعتق ــم م ــىل الرغ وع
ــاس  ــع مقي ــرية بوض ــاث األخ ــض األبح ــت يف بع ــة، قم ــن الثقاف ــل ع ــل حمتم ــارشة. وكبدي مب
يســتخدم جمموعــة مــن املتغــريات، كنســبة معرفــة النســاء إىل معرفــة الرجــال، ونســبة مشــاركتهن 
يف قــوة العمــل إىل مشــاركة الرجــال، ونســبتهن بــني احلاصلــني عــىل التعليــم اجلامعــي*. وكان 
االفــرتاض، أنــه عندمــا تتقــارب مســتويات املعرفــة واملشــاركة يف قــوة العمــل والتعليــم 
اجلامعــي – وتصبــح النســاء بالتــايل أكثــر مســاواة للرجــال يف املياديــن االجتامعيــة - مــن املرجــح 
ــايل مســتوى متثيلهــن. ومــن  ــزداد بالت ــدان الســيايس، وي أن يصبحــن مســاويات للرجــال يف املي
ــًا  ــًا وثيق ــط ارتباط ــورة ترتب ــة املذك ــس الثقافي ــة، ألن املقايي ــة صحيح ــذه الفرضي ــح أن ه الواض

بتمثيــل النســاء.
ــاء يف  ــل النس ــع متثي ــي تتاب ــاث الت ــن أن األبح ــم م ــىل الرغ ــه ع ــه إىل أن ــن التنوي ــد م وال ب
الديمقراطيــات العريقــة نجحــت إىل حــد كبــري يف حتديــد أســباب التباينــات، مل تكــن حمــاوالت 
نمذجــة متثيلهــن يف الديمقراطيــات الناميــة عــىل القــدر نفســه مــن النجــاح. فالعوامــل التــي حتدد 
التباينــات يف التمثيــل يف العــامل املتقــدم معروفــة بصــورة واضحــة، لكننــا ال نمتلــك فهــاًم واضحــًا 
للتمثيــل يف الــدول الناميــة. ففــي احلالــة األخــرية، مل نجــد مــن املتغــريات التــي تعتــرب هامــة يف 
الديمقراطيــات العريقــة، أو حتــى مــن املتغــريات التــي تعتــرب مقبولــة شــكاًل، مــا يمتلــك أثــرًا 

دائــاًم.**
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وتشــري النتائــج إىل أن ثمــة حــدًا أدنــى مــن التنميــة )بــام فيــه مشــاركة النســاء يف قــوة العمــل( 
ــدون  ــري. وب ــا تأث ــون هل ــي يك ــة، لك ــم االنتخابي ــرى، كالنظ ــريات األخ ــاس للمتغ رضوري كأس
هــذا األســاس، فــإن العوامــل التــي تســاعد النســاء يف احلصــول عــىل التمثيــل يف الــدول األكثــر 
تقدمــًا، ببســاطة لــن يكــون هلــا أي تأثــري. ويبــدو أن القــوى التــي تعــارض نشــاط النســاء الســيايس 
ــن.  ــن متثيله ــى م ــد أدن ــمح إال بح ــث ال تس ــة، بحي ــرية للغاي ــون كب ــًا تك ــل تقدم ــدول األق يف ال
لكــن كلــام تقدمــت التنميــة، تبــدأ التغــريات الثقافيــة باحلــدوث. إضافــة إىل ذلــك، بــدأت أعــداد 
متزايــدة مــن النســاء بامتــالك املــوارد الالزمــة لتصبحــن قويــات مــن الناحيــة السياســية، كالتعليــم 
ــة.  ــىل السياس ــن ع ــي هتيم ــات الت ــب يف االختصاص ــورة والتدري ــل املأج ــوة العم ــربة يف ق واخل
ويــؤدي ذلــك إىل تشــكل كتلــة حرجــة. فعندمــا تصبــح أعــداد النســاء اللــوايت يمتلكــن املــوارد 
الرضوريــة كبــرية، يتحولــن عندهــا إىل جمموعــة مصالــح فعالــة تطالــب بدرجــة أعــىل مــن التمثيــل 

والتأثــري عــىل صنــع القــرار. لــذا، فالتنميــة هــي جــزء حاســم يف هــذه الصــريورة.
ريتشارد إي ماتالند

*Matland, Richard E., 1998a. ʻWomen's Representation in National 
Legislatures: Developed and Developing Countries’. Legislative Studies 
Quarterly. Vol. 23, no. 1, pp. 109–25 [متثيل النساء يف برملانات الدول املتقدمة والنامية].

** — 1998b. ‘The Two Faces of Representation’. Paper presented at the 
European Consortium for Political Research workshops in Warwick, UK, 
23–28 March [التمثيل بوجهيه].

ــاء يف  ــاركة النس ــىل مش ــر ع ــات تؤث ــة عقب ــة، ثم ــة الكافي ــوارد املالي ــار إىل امل ــة إىل االفتق وباإلضاف
ــا: ــن ضمنه ــان، م الربمل

y .األمية وحمدودية الوصول إىل التعليم واختيار املهن
y .العبء املضاعف لألعامل املنزلية وااللتزامات املهنية

ــن واالفتقــار إىل  ــة املنارصي ــق إىل الربملــان مهــا قل "إن أصعــب عقبتــني تواجههــا النســاء يف الطري
املــوارد املاليــة. فاملــرأة تنتقــل مــن منــزل األب إىل منــزل الــزوج... وهــي بذلــك أشــبه بالالجــئ، 
وليــس لدهيــا أســاس تســتند إليــه لتطويــر عالقاهتــا مــع النــاس أو لبنــاء املعرفــة واخلــربة يف هــذه 
املســائل. كــام أهنــا ال متتلــك مــاالً خاصــًا هبــا، فامهلــا هــو ملــك ألبيهــا أو زوجهــا أو أهــل زوجهــا. 
ونظــرًا الرتفــاع تكاليــف إقامــة احلمــالت الفعالــة، فــإن ذلــك يضيــف عقبــة كبــرية أخــرى أمــام 

النســاء يف العــامل النامــي".

راضية فايز، عضوة برملان سابقة، بنغالديش
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2 .1. تأنيث الفقر والبطالة

بلغت نسبة النساء بني إمجايل العاملني بأجر يف العامل أكثر من 40 باملئة يف عام 2004.

"لقــد كانــت الظاهــرة األكثــر إثــارة لالنتبــاه يف اآلونــة األخــرية هــي زيــادة نســبة النســاء يف قــوة 
ــدد  ــل ع ــل جمم ــن أص ــرأة م ــار ام ــالت 1.1 ملي ــدد العام ــغ ع ــام 2003، بل ــل... ويف ع العم
ــاء  ــداد النس ــث أع ــن حي ــاواة، م ــن املس ــن حتس ــمة... لك ــار نس ــغ 2.8 ملي ــة البال ــد العامل الي
والرجــال العاملــني، مل يــؤد بعــد إىل متكــني اجتامعي-اقتصــادي حقيقــي للمــرأة، وتوزيــع متســاٍو 
للمســؤوليات املنزليــة، وأجــور متســاوية للعمــل ذي القيمــة املتســاوية، وتــوازن بــني اجلنســني يف 

ــال حتــى اآلن". ــدة املن ــة يف عــامل العمــل بعي ــزال املســاواة احلقيقي ــع املهــن. ال ت مجي

وال يــزال الكثــري مــن املكتســبات االقتصاديــة التــي حققتهــا النســاء يف الدولــة الصناعيــة املتقدمــة منــذ 
ســتينيات القــرن املــايض عرضــة خلطــر الضيــاع، عــىل الرغــم مــن الزيــادة يف معــدل تشــغيلهن، وذلــك 
يعــود جزئيــًا إىل مــا أســفرت عنــه عمليــات إعــادة اهليكلــة يف االقتصــاد العاملــي واالقتصــادات املحليــة 

عــىل الســواء.
ويف الوقــت نفســه، يعــادل نشــاط العمــل غــري املأجــور للنســاء ضعفــه لــدى الرجــال يف أكثريــة 
ــة لعمــل النســاء غــري املأجــور بحــدود ثلــث اإلنتــاج االقتصــادي  الــدول. وتقــدر القيمــة االقتصادي
ــاء  ــع النس ــني وض ــدول ب ــع ال ــرية يف مجي ــوة كب ــة فج ــي(. وثم ــون دوالر أمريك ــي )أو 13 تريلي العامل
ووضــع الرجــال، حيــث كشــفت األبحــاث التــي أجريــت يف أواخــر التســعينيات عــن زيــادة يف التمييــز 
عــىل أســاس اجلنــس يف األجــور والتوظيــف والرتقيــة والتريــح، عــالوة عــىل تنامــي التمييــز يف املهــن 
ــر، ــن الفق ــان م ــار إنس ــة 1.8 ملي ــاين قراب ــدة، يع ــم املتح ــاءات األم ــًا إلحص ــر. ووفق ــث الفق وتأني

 70 باملئــة منهــم نســاء. وتوجــد فجــوة الدخــل بــني اجلنســني يف مجيــع أنحــاء العــامل: فاملــرأة تتقــاىض 
أجــرًا وســطيًا يســاوي أو يقــل بمعــدل 75 باملئــة عــن متوســط أجــر الرجــل )ال يشــمل ذلــك أجــور 
 ʻالديمقراطيــات الناميــةʼ العــامل الزراعيــني(. وقــد زادت األزمــة االقتصاديــة يف الــدول التــي تســمى

ــًا عــىل غــرار البطالــة. مــن خطــر الفقــر بــني النســاء، والــذي يرجــح أن يــزداد تأنيث
ــور. ويف  ــري املأج ــور أو غ ــن املأج ــواء بعلمه ــي، س ــاد الوطن ــايس يف االقتص ــاهم أس ــاء مس النس
حالــة األخــري، ينبغــي عــدم التقليــل مــن شــأن إســهام املــرأة الريفيــة وِمــن دورهــا كجــزء رئيــيس مــن 
مجهــور الناخبــني. وعــىل الرغــم مــن وضــوح أمهيــة األدوار االجتامعيــة والبيولوجيــة للمــرأة، ال حيظــى 
إســهامها يف كافــة مياديــن احليــاة بالتقديــر الــذي يســتحق. وســيكون الســتئصال الفقــر أثــره اإلجيــايب 
ــة الديمقراطيــة. ومــن شــأن التمكــني االقتصــادي للنســاء، إىل  ــادة مشــاركة النســاء يف العملي عــىل زي
ــاركة  ــن إىل املش ــود األرسة ويوصله ــن قي ــن م ــات، أن حيرره ــول إىل املعلوم ــم والوص ــب التعلي جان

الكاملــة يف النشــاط الســيايس واالنتخابــات السياســية.
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2 .2. العبء المزدوج

تتحمــل النســاء يف أكثــر الــدول نصيبــًا غــري متكافــئ مــن أعبــاء العمــل املنــزيل. ويلعــب الفقــر وتــدين 
ــاة  ــاركتهن يف احلي ــة مش ــًا يف إعاق ــات دورًا إضافي ــول إىل املعلوم ــف الوص ــم وضع ــتوى التعلي مس
السياســية. وينبغــي االعــرتاف بــأن هــذه املشــاركة تكــون صعبــة، عندمــا يكــون شــاغلهن األســايس 
هــو البقــاء عــىل قيــد احليــاة وليــس لدهيــن خيــار ســوى قضــاء الكثــري مــن الوقــت يف تلبيــة احتياجــات 
األرسة. ويتفاقــم هــذا األمــر نتيجــة ارتفــاع عــدد األرس التــي تعيلهــا امــرأة )وتشــكل 25 باملئــة عــىل 

مســتوى العــامل(، وبخاصــة يف الــدول الناميــة حيــث يكــون ذلــك نتيجــة النزاعــات املســتمرة.
ــات، أو  ــات، حمامي ــل )مدرس ــدوام كام ــف ب ــاء وظائ ــض النس ــارس بع ــك، مت ــىل ذل ــالوة ع ع
ــة. وأن  ــارج الوظيف ــن خ ــن يومه ــى م ــام تبق ــات في ــات وأمه ــن كزوج ــة إىل أعامهل ــات( باإلضاف طبيب
يصبــح بعــض هــؤالء عضــوات يف الربملــان يف هــذه الــرشوط، فذلــك يعنــي عمــاًل ثالثــًا بــدوام كامــل.

"تعتقــد النســاء أن دخــول الربملــان يعنــي االختيــار بــني احليــاة اخلاصــة واحليــاة العامــة، لكــن هــذا 
غــري صحيــح. فعــىل املــرأة أن تنظــر إىل حياهتــا كسلســلة متواصلــة، وعليهــا أن تقــرر مــا الــذي 
تريــد أن حتققــه يف حياهتــا ومــا هــي أولويــات أهدافهــا وفــق تسلســل زمنــي. ثمــة وقــت حمــدد 
مناســب لتحقيــق كل هــدف مــن هــذه األهــداف، ســواء أكان أن تصبــح زوجــة أو أمــًا أو صاحبــة 

مهنــة أو برملانيــة، فاحليــاة طويلــة بــام يكفــي لتحقــق النســاء كثــريًا ممــا يصبــون إليــه".

آنا باليتبو، عضوة برملان سابقة، إسبانيا

2 .3. التعليم والتدريب

"مــن الصعــب جــدًا عــىل املــرأة أن تتحــدث وجتــادل وتطالــب بمعاجلــة شــؤوهنا، فيكــف يمكننــا 
تشــجيعها عــىل الــكالم والتعبــري عــن نفســها؟ وربــام لــدى املــرأة الكثــري لتقولــه يف منزهلــا، لكــن 
ــي  ــا الت ــا والقضاي ــاكلها وحياهت ــن مش ــل ع ــة، ب ــس يف السياس ــكالم، لي ــىل ال ــا ع ــا أن نحثه علين
ــامم إىل  ــا إىل االنض ــاء يف جمتمعن ــن النس ــري م ــاد الكث ــم ق ــم، فالتعلي ــو التعلي ــواب ه ــا. اجل هتمه
ــاة األهــم لتشــجيع  ــم هــو القن ــات السياســية. التعلي األحــزاب السياســية أو املشــاركة يف الفعالي

النســاء عــىل التعبــري عــن أنفســهن".

راوية الشوا، عضوة سابقة يف املجلس الترشيعي الفلسطيني

تصـل معـدالت معرفة القـراءة والكتابـة يف الدولة املتقدمـة إىل 99 باملئة تقريبـًا، وإىل 84 باملئـة يف الدول 
األقـل تقدمـًا. وليـس هنـاك ترابط دائـم بني معرفـة القـراءة والكتابـة والتمثيل السـيايس للنسـاء، إال أن 
الكثـري مـن إجـراءات تسـمية املرشـحني تتطلـب حـدًا أدنـى مـن هـذه املعرفـة، ما حيـول دون تسـجيل 
النسـاء كمرشـحات لالنتخابـات. وتفتقـر النسـاء، إضافـة إىل التعليـم األسـايس، إىل التدريب السـيايس 
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الـالزم للمشـاركة بفعاليـة يف معـرتك السياسـة. لذلـك، ينبغـي توسـيع مجهور النسـاء املؤهالت لتسـلم 
مناصـب سياسـية. ويتحقـق ذلـك عـرب منحهـن مبكـرًا إمكانيـة الوصـول إىل أنـامط عمـل تسـاعد عـىل 

القيـادة السياسـية، كالتدريـب اخلـاص يف املنظـامت األهليـة أو مجعيـات األحياء.
إن الفهـم العام لشـؤون النسـاء والتوعية السياسـية املسـتندة إىل النـوع االجتامعي ومهـارات الضغط 
وبنـاء الشـبكات، مجيعهـا وسـائل مهمة يف عمليـة تدريب النسـاء لتويل وظائـف سياسـية. وتلعب برامج 
القيـادة النسـائية دورًا مميـزًا يف هـذا الصـدد ألهنـا تتيح فرصـة إقامة الروابط مع جمموعات نسـائية أوسـع 
ومـع سياسـيني متنوعـني، وهـي يف أغلـب األحيـان املناسـبات الوحيـدة التـي يمكن مـن خالهلا حتضري 
النسـاء للعمـل السـيايس يف الربملـان وتشـجيعهن عـىل التطلـع إىل خـوض هـذا الغـامر. وال بـد أيضًا من 

إيـالء اهتـامم خاص بـإرشاك الشـابات وبأمهيـة التعاون مـع الرجال.

3. العقبات األيديولوجية والنفسية

يعرتض طريق دخول النساء إىل الربملان عدد من العقبات األيديولوجية والنفسية، نذكر منها:
y  األفكار املتعلقة بالنوع االجتامعي، واألنامط الثقافية واألدوار االجتامعية املقررة مسبقًا للرجال

والنساء؛
y عدم ثقة النساء بالرتشح إىل االنتخابات؛
y ؛ʻقذرةʼ تصور النساء عن السياسة باعتبارها لعبة
y .الطريقة التي ُتصور فيها النساء يف اإلعالم اجلامهريي

3 .1. األدوار التقليدية

"لطاملــا حاولــت املــرأة خــوض معــرتك السياســة ســعيًا منهــا للتشــبه بالرجــل، إال أن ذلــك لــن 
ينجــح. علينــا أن نــربز متايزنــا ومشــاعرنا وطريقتنــا يف النظــر إىل األمــور، وحتــى دموعنــا يف ســياق 

هــذه املســرية".
آّنا تيباجيوكا، أستاذة من تنزانيا

ــة  ــًا أو رب ال تــزال التقاليــد يف كثــري مــن البلــدان، تشــدد عــىل األدوار األساســية للمــرأة باعتبارهــا أّم
ــة القويــة تســاند األدوار التــي  ــة الذكوري منــزل، وحترصهــا يف هــذه األدوار. فمنظومــة القيــم التقليدي
تفصــل بــني اجلنســني، وتقــاوم ʼالقيــم الثقافيــة التقليديــةʻ ضــد ارتقــاء املــرأة وتقدمهــا ومشــاركتها 
يف العمليــة السياســية. وهتيمــن عــىل مجيــع املجتمعــات يف العــامل عقيــدة ʼموقــع املــرأةʻ التــي تقــيض 
ــة األجــرʻ وغــري سياســية، حتــى  ــأن تلعــب املــرأة دور ʼاألم العاملــةʻ، وهــي عــىل العمــوم ʼمتدني ب

أن الرجــال يف كثــري مــن الــدول يقولــون للنســاء مــن ينتخبــن.
إن مــا يعــرتض النســاء يف كثــري مــن احلــاالت، هــي هــذه البيئــة التــي هتيمــن فيهــا صــورة مجعيــة 
حمــددة تســند للنســاء أدوارًا تقليديــة ال سياســية. وتتطلــب صــورة املــرأة القائــدة أن تكــون ال جنســية 
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ــات  ــالل الصف ــن خ ــرأة إال م ــا كام ــن معرفته ــخصية ال يمك ــون ش ــلوهبا، وأن تك ــا وأس يف حديثه
الالجنســية. ويف أغلــب األحيــان، مــن املفــرتض أن يكــون مــن غــري املقبــول وحتــى العــار يف الوعــي 
اجلمعــي أن تظهــر املــرأة طبيعتهــا األنثويــة عــىل املــأل. وبقــدر مــا تكــون املــرأة متســلطة و"ذكوريــة"، 
ــض  ــر بع ــبب تضط ــذا الس ــةʻ. وهل ــة ʼالذكوري ــة للعب ــري املعلن ــد غ ــع القواع ــًا م ــر توافق ــون أكث تك
ــن  ــم م ــىل الرغ ــيايس، ع ــدان الس ــاح يف املي ــدم االرتي ــعور بع ــة الش ــىل صعوب ــب ع ــيات للتغل السياس

ــا. ــع طبيعته ــق م ــة ال تتواف ــرصف بطريق ــه، وتت ــي إلي ــكان ال تنتم ــا يف م وجوده
وتتآلـف النسـاء غالبـًا مـع كثـري مـن تلـك األفـكار ويصيبهـن اإلحبـاط، عندمـا ال تتمكـن مـن 
التوافـق مع هـذه الصورة شـبه املسـتحيلة. ويرتبط هذا 
الشـعور باإلحباط ارتباطًا شـديًدا بإحساسهن برضورة 
االعتـذار عـن الطبيعـة األنثويـة أو خيانـة اإلحسـاس 
باألنوثـة. وسـتبقى حيـاة املـرأة صعبـة، إذا مل توفِّـق بني 
بعـض الصـور املغروسـة يف املخيلـة اجلمعيـة واألنـامط 
السـائدة مـن جهـة وبـني طبيعتهـا األنثويـة مـن جهـة 
أخـرى )أو ختتـار فيـام بينها(، وسـيكون من الشـاق عليها التوفيـق بني هـذه التوقعات املتصارعـة. ينبغي 
عـىل املـرأة تقبـل فكـرة أهنـا ال تكـف عـن كوهنا أنثـى عندمـا تصبـح سياسـية، وأن هـذه األنوثـة تأيت يف 
املقـام األول، ألهنـا تسـتوعب شـتى الطاقات اإلبداعيـة والقوى الفكريـة. إن القدرة عىل اختـاذ القرارات 
وتطبيقهـا ليسـت مَلَكـة خاصـة بنـوع اجتامعي دون غـريه، بل هي ميـزة برشيـة عامة، وبمعنـى آخر: من 

الطبيعـي أن تسـتلم النسـاء السـلطة مثلـام هـو مـن الطبيعـي أن يسـتلم الرجال السـلطة.

3 .2. ضعف الثقة

يعــد ضعــف الثقــة مــن األســباب األساســية وراء ضعــف متثيــل النســاء يف املؤسســات السياســية 
الرســمية، ســواء أكانــت برملانــات أم وزارات أم أحزابــًا سياســية. وبالتســلح بالثقــة واإلرصار، 
ــن  ــامن بقدراهت ــن اإلي ــبب، عليه ــذا الس ــية. وهل ــة السياس ــتويات العملي ــىل مس ــوغ أع ــتطعن بل يس
والتخــيل هنائيــًا عــن إطــار الفكــرة الســائدة عــىل نطــاق واســع بــأن الرجــال هــم القــادة. ولــن تصبــح 
ــن.  ــل حقوقه ــن أج ــال م ــتطعن القت ــا، إال إذا اس ــدرات ذاهت ــن الق ــال ولدهي ــاويات للرج ــاء مس النس
فلدهيــن قــدرات جيــدة جــدًا عــىل إطــالق احلمــالت وتنظيمهــا وحشــد الدعــم، لكــن اخلــوف أحيانــًا 

ــية. ــاة السياس ــاركة يف احلي ــات واملش ــوض االنتخاب ــن خ ــن م يمنعه

ʻلعبة قذرةʼ 3 .3. اعتبار السياسة

ــة إىل السياســة باعتبارهــا لعبــة ʼقــذرةʻ، وهــي نظــرة منتــرشة عــىل  تنظــر النســاء يف بعــض الدول
ــات  نطــاق واســع يف العــامل، وهــذا يتعــارض يف احلقيقــة مــع ثقتهــا بقدرهتــا عــىل املشــاركة يف العملي
السياســية. ولألســف، فــإن هــذه النظــرة تعــرب عــن الواقــع يف كثــري مــن الــدول. وعــىل الرغــم مــن 

اختــالف األســباب، فثمــة بعــض االجتاهــات املشــرتكة. 

على المراة ان تكون مستعدة لتقبل 
فكرة انها ال تكف عن كونها امراة عندما 
تصبح سياسية، إذ إن انثويتها تأتي في 

المقام األول، ألنها تستوعب شتى 
الطاقات اإلبداعية والقوة الفكرية.
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إن الفسـاد السـلبي، هـو ظاهـرة يمكـن تفسـريها بتبـادل الفوائـد واالمتيـازات بـني السـوق العامـة 
)ترشيعـات، مشـاريع موازنـات( والسـوق االقتصاديـة )أمـوال، أصـوات، فـرص عمل(، هدفـه حتقيق 
مكاسـب ماليـة عـرب التهـرب مـن املنافسـة وتعزيـز رشوط االحتـكار. عـالوة عـىل ذلـك، باتـت تكلفة 

احلمـالت االنتخابيـة كبـرية جـدًا، وهـذا يزيـد إغـراء االسـتفادة مـن أي مصـدر متويـل يصبـح متاحًا.
ويتخــذ الفســاد وجوهــًا متنوعــة، والرشــوة واالبتــزاز أبــرز جتلياتــه يف القطــاع العــام ويف مشــرتيات 
ــة العهــد بحاجــة إىل الوقــت لتوطــد  ــات حديث الســلع واخلدمــات. وعــىل الرغــم مــن أن الديمقراطي
نفســها وتنمــي جذورهــا، فــإن الفســاد ينتــرش عــىل نطــاق أوســع يف الــدول التــي حتــدث فيهــا عمليــة 
التحــول الســيايس واالقتصــادي يف غيــاب املجتمــع املــدين ويف ظــل مؤسســات جديــدة قيــد النشــوء. 
ــع  ــادي، وق ــيايس واالقتص ــام الس ــريات يف النظ ــا تغ ــت فيه ــي حدث ــن الت ــن األماك ــري م ــن يف كث لك

اقتصــاد الســوق يف مصيــدة ʼقانــون الغــابʻ واملافيــا والفســاد.
عـالوة عـىل ذلـك، يشـكل الريـاء والنفـاق سـمة عامـة يف البلـدان التـي حتكمهـا أنظمـة اسـتبدادية 
شـديدة املركزيـة. وهنالـك ʼقواعـد النجـاةʻ يف االقتصـادات التـي تعـاين مـن نـدرة دائمـة وتقـف عىل 
النقيـض التـام مـن األفكار التـي تدعيها الـدول رسـميًا. ويبقى متويـل األحزاب السياسـية واسـتمرارية 
الصحافـة املسـتقلة يف الـدول الفقـرية مـن املشـاكل الكـربى 

املعلقـة أمـام تطـور الوظائـف الديمقراطية. 
ــزاز  ــاوى واالبت ــة للرش ــة العالي ــت التكلف ــد أصبح لق
عــىل املجتمــع ظاهــرة للعيــان. فقــد عــرب الكثــري مــن 
ــاد  ــم الفس ــم بلج ــن رغبته ــامل ع ــادة األع ــات وق احلكوم
والقضــاء عليــه، بيــد أن هــذه املهمــة ليســت باألمــر اليســري، 
ألن الفســاد متجــذر يف النظــام عــرب بعــض األطــراف التــي 
تســتمر يف دفــع الرشــاوى. وهــو يــؤدي حتــاًم إىل خلــق رشوط وإمكانيــات مواتيــة لوجود أكثــر جتليات 
اجلريمــة املنظمــة ســلبية. وتتضافــر هــذه العوامــل لتخيــف النســاء وتثــري خماوفهــن مــن فقــدان أفــراد 

ــا. ــح إليه ــة والرتش ــات املنتخب ــاركتهن يف اهليئ ــاوم مش ــا لتق ــع كله ــن األرسة، وجتتم م
وعــىل الرغــم مــن أن التصــور عــن الفســاد قــد ال يعــرّب دومــًا بصــورة منصفــة عــن واقــع احلــال 
الفعــيل، إال أن هــذه التصــور بحــد ذاتــه يؤثــر عــىل موقــف النســاء مــن العمــل الســيايس. فهــل مــن 
ــدث  ــي حي ــدان الت ــًا يف البل ــة مرتفع ــات املنتخب ــاء يف اهليئ ــل النس ــدل متثي ــون مع ــة أن يك ــاب املصادف ب
فيهــا الفســاد عــىل نطــاق ضيــق أو متوســط ؟ عــىل ســبيل املثــال: تعــد دول النرويــج وفنلنــدا والســويد 
ــني  ــاء ب ــكل النس ــي تش ــدول الت ــها ال ــي نفس ــادًا، وه ــدول فس ــل ال ــن أق ــدا م ــامرك ونيوزيلن والدن

30 و45.4 باملئة من أعضاء برملاناهتا، أي مخسة إىل عرشة أضعاف الدول األكثر فسادًا.
االعتبـار  بعـني  الظـروف  كافـة  أخـذ  االنتخابـات،  خـوض  قـررن  اللـوايت  النسـاء  عـىل  وينبغـي 
واالسـتعداد ملقاومـة ʼآفـةʻ الفسـاد. ويف الوقت الذي حيتـاج الفسـاد إىل الرية، تنتعـش الديمقراطية يف 
ظـل الشـفافية املتناميـة نتيجـة التعدديـة السياسـية وحرية الصحافـة وسـيادة القانون. ومـن خالل ضامن 
املشـاركة احلقيقية للشـعب واختاذ تدابـري وقائية فعالة، يمكن للديمقراطية أن تسـهم يف مكافحة الفسـاد.

يتضافر الفساد والجريمة المنظمة 
في بعض البلدان لتخويف المراة 
وإثارة مخاوفها من فقدان افراد 

اسرتها. وتجتمع كل هذه العوامل 
لتقاوم مشاركتها في الهيئات 

المنتخبة والترشح إليها.
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ــهم  ــاد أن يس ــر االقتص ــرتض بتحري ــون. ويف ــيادة القان ــل س ــل حم ــوق أن حت ــوى الس ــن لق ال يمك
يف احلــد مــن ظاهــرة الفســاد، وإن مل حيــدث ذلــك بصــورة تلقائيــة. إن اقتصــاد الســوق املقنــن يقلــل 
فــرص الفســاد، لذلــك يبقــى مــن املهــم وجــود التــزام ســيايس وإرادة سياســية للقضــاء عــىل الفســاد 
عــرب وضــع هــذه املهمــة عــىل قائمــة أولويــات الربامــج السياســية. ويف هــذه العمليــة، يمكــن للنســاء 

تقديــم الكثــري مــن اإلســهامات.

3 .4. دور اإلعالم الجماهيري

يســتحق اإلعــالم اجلامهــريي اســم ʼالســلطة الرابعــةʻ، ملــا 
لــه مــن تأثــري عــىل الــرأي العــام والوعــي العــام. ويضطلــع 
اإلعــالم يف أي جمتمــع بدوريــن عــىل األقــل: تأريــخ 
ــام،  ــرأي الع ــات لل ــم املعلوم ــة، وتقدي ــداث اجلاري األح

ــل  ــل إىل تقلي ــة، متي ــالم اجلامهريي ــائل اإلع ــن وس ــر. لك ــات النظ ــف وجه ــزز خمتل ــو يع ــايل فه وبالت
ــن  ــاس ع ــة للن ــات كافي ــالم معلوم ــدم اإلع ــاء، وال يق ــة بالنس ــامت املهتم ــداث واملنظ ــا لألح تغطيته
حقــوق النســاء وأدوارهــن يف املجتمــع، وال يشــارك عــادة يف التدابــري التــي تعــزز موقعهــن وتقويــه. 
كــام أن معظــم وســائل اإلعــالم يف العــامل ال تتطــرق حتــى اآلن إىل أن النســاء، كقاعــدة عامــة، هــن أول 
ــدث يف أي  ــي حت ــات الت ــة واإلصالح ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــريات السياس ــن التغ ــرضرات م املت
بلــد. عــىل ســبيل املثــال، النســاء هــن عــادة أول مــن خيــر فــرص العمــل. كــام أن اإلعــالم يتجاهــل 

ــيايس. ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــري، م ــد كب ــتبعدات، إىل ح ــن مس ــة أهن حقيق
النوع االجتامعي والرتويج لصورة نمطية بشأن القائم عىل  التحيز  ويمكن استخدام اإلعالم لغرس 

ʼمكان املرأةʻ، ويساعد احلكومات واملجتمعات املحافظة عىل إلقاء اللوم عىل النساء يف فشل السياسات 
األرسية، وتعزيز الفكرة القائلة بأهنن مسؤوالت عن تفاقم املشاكل االجتامعية، كالطالق ونمو اجلريمة بني 
القرص. وثمة اجتاه واسع االنتشار يف اإلعالم السائد، يتمثل يف تصوير املرأة باعتبارها شيئًا مجياًل: فالنساء 
بالقدرات  ترتبط  واجلاذبية  اجلامل  عن  معينة  أفكار  مع  يتآلفن  وجيعلهن  جلنسهن،  وفقًا  وجُيّسدنَّ  فن  ُيعرَّ
اجلسدية للمرأة أكثر من ارتباطها بملكاهتا العقلية. وتشجع هذه الرؤية الصورة النمطية الذكورية القديمة 

عن ʼاجلنس األضعفʻ، حيث تصبح النساء موضوعات جنسية ومواطنات من الدرجة الثانية.
اجلامهريي  اإلعالم  أن  نعرتف،  أن  علينا  لكن 
يقدم أيضًا قصصًا عن نساء سياسيات ونساء أعامل 
نادر  التغطية  من  النوع  هذا  لكن  نجاحاهتن،  وعن 
مسابقات  مثل  مواضيع  عرض  يكثر  كام  ومتفرق. 
األبدي  الشباب  وفن  السينام  ونجامت  األزياء 
األفكار  هذه  إن  قلنا  لو  نفاجأ  لن  لكن  وأرساره، 
نادرًا ما تعزز حس املرأة بتقديرها واحرتامها لذاهتا 
أو تشجعها عىل تسلم مناصب ذات مسؤولية عامة.

يميل اإلعالم الجماهيري الى 
تقليل تغطية األحداث والمنظمات 

التي تهم المراة.

إذا لم تكن هناك تغطية إعالمية مناسبة 
لقضايا المراة وانشطة اعضاء البرلمانات 
من النساء، فسوف يساهم ذلك في 

ضعف الوعي العام بشأنهن، األمر الذي 
سيترجم بدوره إلى افتقارهن إلى الجمهور 

االنتخابي. ال يزال يتعين على اإلعالم 
الجماهيري االعتراف بالمساواة بين النساء 

والرجال في القيمة والكرامة.
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ال يمكننــا الرتكيــز بــام يكفــي عــىل دور اإلعــالم اجلامهــريي يف االنتخابــات، ألننــا مــا زلنــا بحاجــة 
إىل دراســات عامليــة ومقارنــة. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، إذا مل تكــن هنــاك تغطيــة إعالميــة مناســبة 
لقضايــا النســاء وأنشــطة الربملانيــات منهــن، فســوف يســاهم ذلــك يف ضعــف الوعــي العــام بشــأهنن، 
ــزال يتعــني عــىل اإلعــالم  ــدوره إىل افتقارهــن إىل اجلمهــور االنتخــايب. وال ي األمــر الــذي ســيرتجم ب

اجلامهــريي االعــرتاف بتســاوي النســاء مــع الرجــال يف القيمــة والكرامــة.

4. خاتمة

واالقتصادية  السياسية  حقوقهن  عىل  احلصول  صعيد  عىل  مكاسب  العرشين  القرن  يف  النساء  حققت 
واالجتامعية، وكان من شأن هذه املنجزات كافة إحداث تغيريات هامة يف حياهتن. لكن يف الوقت الذي 
نجحن فيه جزئيًا يف حماربة التمييز عىل أساس اجلنس، ال تزال التباينات موجودة يف حقول كثرية. ويف بداية 
القرن احلادي والعرشين، ال تزال النساء تواجهن التحديات القديمة واملستجدة، وبخاصة الرصاعات بني 

الدول وداخلها إضافة إىل اإلرهاب. ومن بني التحديات املستمرة نذكر:

y .التوازن بني العمل وااللتزامات األرسية
y .التمييز يف األعامل ذات األجر املتدين
y .عدم املساواة يف األجور مع الرجال
y .تأنيث الفقر
y .ارتفاع العنف ضد النساء
y .إقصاء النساء عن املفاوضات وعن جهود إعادة التأهيل واإلعامر بعد النزاعات

وعــىل الرغــم مــن إلغــاء العوائــق القانونيــة أمــام املشــاركة السياســية للنســاء يف كثــري مــن الــدول، 
ال يــزال الرجــال هييمنــون إىل حــد كبــري عــىل احلكــم. ومــن العوامــل املختلفــة املؤثــرة عــىل وصــول 

النســاء إىل هيئــات صنــع القــرار، نذكــر:

y  ــاء ــالت النس ــل مح ــة لتموي ــري املالي ــة وغ ــوارد املالي ــك امل ــام يف ذل ــزيب، ب ــم احل ــار إىل الدع االفتق
ــة. ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــن السياس ــز مصداقيته وتعزي

y .نمط النظم االنتخابية وشكل نظام احلصص ودرجة رسوخها
y .تصميم الكثري من تلك املؤسسات بام يتناسب مع املعايري واملواقف السياسية الذكورية
y .عدم التنسيق مع املنظامت النسائية واملنظامت غري احلكومية األخرى واحلصول عىل دعمها
y  ضعــف ثقــة املــرأة بنفســها وتقديرهــا لذاهتــا، وهــو ضعــف تعــززه بعــض األنــامط الثقافيــة التــي

تضــع العراقيــل أمــام دخوهلــا املعــرتك الســيايس.
y .ضعف االهتامم اإلعالمي بإسهامات النساء وطاقاهتن، ما يؤدي إىل ضعف مجهورهن االنتخايب
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وختتلــف هــذه العقبــات بــني بلــد وآخــر تبعــًا للوضــع الســيايس الســائد. مــع ذلــك وبغــض النظــر 
عــن الظــرف الســيايس، ينبغــي عــىل النســاء يف كافــة الــدول أن يصبحــن قــادرات عــىل منافســة الرجــال 
وفــق معايــري متســاوية. وهنالــك مــؤرشات تــدل عــىل نجــاح مشــاركتهن يف احليــاة السياســية، وهــي:

y  اعتــامد ضامنــات سياســية ومؤسســية وماليــة تشــجع ترشــيح النســاء، بــام يضمــن مشــاركة متســاوية
للمرشــحات يف احلمــالت االنتخابية.

y .تصميم لوائح ترشيعية تضمن التطبيق الفعيل لنظام احلصص
y .إجياد برامج تثقيفية ومراكز مصممة لتجهيز النساء لألعامل السياسية
y .إنشاء مدارس )أو مراكز( لتدريب النساء عىل املشاركة يف احلمالت االنتخابية وتوفري الدعم هلا

ــة يف  ــادئ الديمقراطي ــة، يضعــف تطــور املب ــات املنتخب إن اســتبعاد النســاء مــن مراكــز الســلطة واهليئ
احليــاة العامــة ويعيــق التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع. وهييمــن رجــال، ليســوا بالــرضورة مــن املؤيديــن 
للمشــاركة السياســية للنســاء، عــىل أغلبيــة مؤسســات احلكــم، ويظــل بالتــايل مــن الــرضوري التشــديد 
ــن  ــالن ع ــن اإلع ــدها، وأن يتعلم ــبكاهتا وحش ــم ش ــة لتنظي ــاء العملي ــود النس ــب أن تق ــه جي ــىل أن ع

مصاحلهــن مــع نظرائهــن الرجــال وســائر املنظــامت، والضغــط إلجيــاد آليــات تعــزز متثيلهــن.
ينبغــي اختــاذ إجــراءات عمــل إجيابيــة لضــامن متثيــل يعــرب عــن التنــوع الكامــل للمجتمــع، والعمــل 
عــىل خلــق مؤسســات ترشيعيــة ʼمتوازنــة بــني اجلنســنيʻ. وهلــذه الغايــة، ســيبحث الفصــالن التاليــان 
ــل النســاء يف  ــات التــي تعــرتض متثي ــري مــن العقب ــم اســتخدامهام للتغلــب عــىل الكث يف أهــم آليتــني ت

اهليئــات الترشيعيــة، ومهــا: النظــم االنتخابيــة ونظــام احلصــص.
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دراسة حالة: الدول العربية

تعزيز المشاركة
السياسية للنساء

أمل صباغ

ــي  ــرر الوطن ــركات التح ــرب ح ــواء أكان ع ــيايس، س ــاطها الس ــة بنش ــة العربي ــزت املنطق ــا متي لطامل
املناهضــة لالســتعامر أو عــرب رصاعاهتــا اإلقليميــة والداخليــة أو احلــروب املختلفــة التــي شــهدهتا، لكن 
هــذه املنطقــة ال تــزال متأخــرة كثــريًا عــن مناطــق العــامل األخــرى جلهــة الوضــع الســيايس للنســاء. وقد 
صنــف برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي العــامل العــريب يف ثــاين أدنــى مرتبــة يف العــامل عــىل مقيــاس متكني 
النــوع االجتامعــي، وصنفــه االحتــاد الربملــاين الــدويل يف أدنــى مرتبــة مــن حيــث نســبة متثيــل النســاء يف 

الربملانــات. وبالتــايل، ال تــزال املكانــة السياســية للمــرأة العربيــة قضيــة حاســمة.
ــة  ــة بداي ــذه الدراس ــدم ه ــك، تق ــة. لذل ــورة عام ــع بص ــرض الوض ــا إال لع ــال هن ــع املج وال يتس
ملحــة عامــة عــن املنطقــة العربيــة مــع الرتكيــز عــىل الوضــع الســيايس للنســاء. وال بــد مــن التنويــه هنــا، 
إىل أنــه عــىل الرغــم مــن وجــود عوامــل اجتامعية-اقتصاديــة وسياســية مشــرتكة تؤثــر عــىل التنميــة يف 
الــدول العربيــة، إال أن اســتجابة كل بلــد هلــذه العوامــل خمتلفــة عــن اآلخــر وتتوقــف عــىل املتغــريات 
الداخليــة هلــذا البلــد. وبالتــايل، عنــد مناقشــة وضــع املــرأة العربيــة، ينبغــي التذكــر بــأن العــامل العــريب 
ليــس متجانســًا وليــس هنــاك نمــوذج واحــد ووحيــد ينطبــق عــىل مجيــع النســاء العربيــات. ويف اجلــزء 
الثــاين مــن الدراســة، نعــرض ملحــة عامــة عــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النســاء يف الوصــول 
إىل مراكــز صنــع القــرار، وذلــك باالعتــامد عــىل جتــارب ثالثة بلــدان هــي: األردن ولبنــان واليمــن. ويف 
اجلــزء الثالــث نتحــدث عــن بعــض اآلليــات التــي اســتخدمت ملعاجلــة التحديــات وتعزيــز مشــاركة 

النســاء يف الربملانــات العربيــة، ونقــرتح آليــات أخــرى قــد تكــون مناســبة للمنطقــة.

ا. لمحة عامة

متتــد املنطقــة العربيــة مــن املحيــط األطلــيس يف الغــرب إىل اخلليــج العــريب واملحيــط اهلنــدي يف الــرشق، 
وتضــم 22 دولــة هــي الــدول األعضــاء حاليــًا يف جامعــة الــدول العربيــة. وعــىل الرغــم مــن التبايــن 
الواســع بــني هــذه الــدول، فــإن الــرتاث الثقــايف العــريب اإلســالمي واللغــة املشــرتكة هــي الســمة املميزة 
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ن البيئــة االجتامعيــة- بحــق للمنطقــة وشــعوهبا. ويعالــج هــذا اجلــزء، العوامــل األساســية التــي تكــوِّ
االقتصاديــة والسياســية للمنطقــة ثــم يركــز عــىل الوضــع الســيايس للنســاء العربيــات.

العوامل المكونة للبيئة االجتماعية-االقتصادية والسياسية

تتميــز املنطقــة العربيــة أكثــر مــن غريهــا بجملــة معقــدة مــن القضايــا، منهــا عــىل ســبيل املثــال ال احلرص 
الــرصاع العريب-اإلرسائيــيل وانعكاســاته، الــرشوط واالجتاهــات االقتصاديــة غــري املســتقرة، االختــالل 
ــة، واإلجهــاد البيئــي. ويمــر املجتمــع املــدين  بــني الســكان واملــوارد، أنظمــة احلكــم غــري الديمقراطي
ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــؤدي ال ــه عمومــًا ال ي ــة، لكن ــدول العربي يف مراحــل خمتلفــة مــن النمــو يف ال

املجتمــع املــدين يف مناطــق أخــرى.

الميدان السياسي
إن احلــروب العربيــة اإلرسائيليــة األربــع )التــي حدثــت يف األعــوام 1948، 1956، 1967 و1973) 
واحلــروب الثــالث املتعاقبــة التــي حدثــت يف املــرشق العــريب )احلــرب العراقية-اإليرانيــة يف ثامنينيــات 
ــي  ــرب الت ــرًا احل ــه، ومؤخ ــي أعقبت ــرب الت ــام 1990 واحل ــت يف ع ــاح الكوي ــايض، واجتي ــرن امل الق
شــنتها قــوات التحالــف عــىل العــراق واحتاللــه فيــام بعــد( مجيعهــا تركــت آثــارًا وخيمــة عــىل العــامل 
ــة وأخــرى، تبعــًا لعوامــل عــدة كالقــرب مــن  ــه أن أثرهــا خيتلــف بــني دول العــريب. وممــا ال شــك في
ــة  ــداث اإلقليمي ــذه األح ــك، كان هل ــع ذل ــد. وم ــني يف كل بل ــني املقيم ــدد الالجئ ــرصاع وع ــة ال منطق

ــة والسياســية. تبعــات جســيمة عــىل احلقــوق املدني
القصــور يف احلريــة والديمقراطيــةʻ يف العــامل العــريب بكثــري مــن االهتــامم منــذ صــدور  وقــد حظــي̓ 
تقريــر التنميــة البرشيــة العربيــة األول يف عــام 12002. ويركــز عــىل هــذه احلقيقــة، اآلن ومنــذ بعــض 
الوقــت، تصنيــف مؤسســة فريــدوم هــاوس )Freedom House( للحقــوق السياســية واحلريــات املدنية 
ــة حــرةʻ يف الســنوات العــرش  ــة بتصنيــف ʼدول يف ســائر دول العــامل. ومل حتــظ أي مــن البلــدان العربي
ــة فقــط ضمــن جمموعــة ــبع دول عربي ــام صنفــت س ــة هــذه الســطور، في ــي ســبقت كتاب ــة الت  املنرصم
ــذ ــرة2ʻ. ومن ــري ح ــة ʼغ ــن جمموع ــة ضم ــرش املتبقي ــة ع ــدان اخلمس ــت البل ــًاʻ، وصنف ــرة جزئي ̓ ح

11 أيلول/ســبتمرب 2001، لوحــظ أن القضايــا املذكــورة أعــاله ʼبقيــت عــىل حاهلــا أو ازدادت 
ســوءًا، وباتــت املنطقــة تتعــرض لضغــوط وتوتــرات جديــدة مرتاكبــة3ʻ. كــام لوحــظ أن الكثــري مــن 
ــادة إحــكام  ــدان املنطقــة شــهد تراجعــًا عــىل مســتوى حقــوق اإلنســان والــرشوط السياســية، وزي بل

ــع. ــادة القم ــًا زي ــن وأحيان ــىل املواط ــة ع ــة الدول قبض
ــة  ــري املواتي ــة غ ــرشوط املحلي ــني ال ــرتاوح ب ــع، ت ــذا الرتاج ــريات هل ــة بتفس ــة العربي ــر املنطق وتزخ
ــوط  ــأن الضغ ــول ب ــة أوىل، إىل الق ــن جه ــة، م ــة التحتي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــل الثقافي والعوام
اخلارجيــة مــن الغــرب، وبخاصــة مــن الواليــات املتحــدة، مل تكــن كافيــة إلحــداث تغــري يف االجتاهــات 

ــرى4. ــة أخ ــن جه ــة، م ــة يف املنطق الديمقراطي
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الميدان االجتماعي-االقتصادي
عــىل الرغــم مــن أن املناطــق األخــرى مــن العــامل قــد انتقلــت نحــو الديمقراطيــة مــع تطــور اقتصاداهتــا 
ــت  ــى وق ــة حت ــة العربي ــرف املنطق ــراين(، مل تع ــع العم ــة والتوس ــم والصح ــات التعلي ــن خدم )وحتس
ــة.  ــادة ملحوظــة يف معظــم املــؤرشات االجتامعية-االقتصادي متأخــر هــذا امليــل، مــع أهنــا حققــت زي
ــي  ــة، والت ــية يف املنطق ــة السياس ــول الثقاف ــع ح ــذا الوض ــري ه ــيقت لتفس ــي س ــج الت ــور احلج وتتمح
تتميــز بالنظــام القبيل/العشــائري باعتبــاره العامــل األبــرز يف بنــاء بيئــة غــري مســاعدة عــىل مزيــد مــن 

ــة. ــة والديمقراطي احلري
واعتــرب النظــام القبــيل أيضــًا عامــاًل أساســيًا يف إعاقــة نمــو جمتمــع مــدين نشــط يف املنطقــة العربيــة. 
ــة- ــات االجتامعي ــة االحتياج ــىل تلبي ــدين ع ــع امل ــز املجتم ــأن عج ــك، ب ــع ذل ــول م ــن الق ــام يمك ك

السياســية للمواطنــني دفعهــم إىل االلتصــاق أكثــر هبوياهتــم القبليــة، باعتبارهــا الوســيلة األكثــر قبــوالً 
ــة تلــك االحتياجــات. لتلبي

ويف امليــدان االقتصــادي، ُينظــر إىل الــدول العربيــة عــادة عــىل أهنــا دول ريعيــة. ومــع ذلــك، تبــني 
ــامط  ــىل أن ــوم ع ــا ال يق ــم اقتصاداهت ــن أن معظ ــم م ــىل الرغ ــة، ع ــدول العربي ــة أن ال ــؤرشات الدولي امل
اإلنتــاج الصناعــي، تــرتاوح بــني دول غنيــة بالنفــط ودول غنيــة باملــوارد البرشيــة ودول فقــرية جــدًا يف 

مجيــع املــؤرشات.
وال تــزال مســألة الفقــر بحاجــة إىل مزيــد مــن األبحــاث يف العــامل العــريب. فليــس هنالــك ســوى 
عــدد قليــل مــن البلــدان التــي حــددت رســميًا خــط الفقــر الوطنــي اخلــاص هبــا5. واضطــرت بلــدان 
عــدة إىل اخلضــوع لربامــج إصــالح هيــكيل اقتضــت خفــض الدعــم واخلدمــات التــي تقدمهــا الدولــة 
يف اقتصــادات كانــت هــذه الدولــة تتحكــم فيهــا بقــوة، األمــر الــذي يعنــي أن هــذه البلــدان مل يكــن 
فيهــا ʼقطــاع خــاص بديــل متمكــن وحيــوي. ولذلــك تــرك انســحاب الدولــة يف عــدة بلــدان فراغــًا 

6.ʻيف قطــاع اخلدمــات االجتامعيــة

الوضع السياسي للنساء في المنطقة العربية

ــًا سياســيًا  كان عــىل املــرأة العربيــة أن تشــق طريقهــا اخلــاص يف احلقــل العــام، يف منطقــة تشــهد غليان
ــة  ــة ضعيف ــل يف املنطق ــوة العم ــاء يف ق ــاركة النس ــد مش ــرية. وتع ــة خط ــًا اجتامعية-اقتصادي وظروف
عمومــًا، بيــد أن مشــاركتهن السياســية أكثــر ضعفــًا حتــى، ســواء عــرب التعيــني أم االنتخــاب. وال يصــل 
املتوســط اإلقليمــي ملشــاركة النســاء يف الــدول العربيــة حاليــا إىل 7 باملئــة، أي أقــل مــن نصــف املتوســط 
العاملــي. وقــد شــهد العقــد املنــرصم بعــض االخرتاقــات كميــًا ونوعيــًا، فضــاًل عــن بــذل جهــود أكثــر 
تركيــزًا لتحقيــق زيــادة يف املشــاركة، بيــد أن العقبــات التــي واجهتهــا هــذه املحــاوالت عــىل مــا يبــدو 
ــات  ــل الترشيع ــت تعدي ــي اعرتض ــات الت ــرى. فالصعوب ــق أخ ــه يف مناط ــي علي ــا ه ــري مم ــرب بكث أك
الوطنيــة، بــام يتوافــق مــع بنــود اتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( يف 
الــدول العربيــة التــي صادقــت عليهــا، تشــكل مثــاالً صارخــًا عــىل التوتــرات الكامنــة عندمــا يتصــل 

األمــر باالرتقــاء بوضــع النســاء.
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النظام األبوي )البطريركي(
مــا انفــك النظــام األبــوي يشــكل عقبــة كأداء أم تقــدم املــرأة العربيــة، حيــث تضافــر هــذا النظــام 
مــع التفســريات الدينيــة املحافظــة والتنميــط الثقــايف ليقيــام حاجــزًا نفســيًا قويــًا جــدًا بــني الشــعوب 
العربيــة ومشــاركة النســاء يف امليــدان العــام. وربــام شــكلت البنيــة القبليــة األبويــة الرتاتبيــة لكثــري 
مــن املجتمعــات العربيــة عامــاًل آخــر أســهم يف خلــق هــذه احلالــة. وبــات قبــول الواقــع القائــم 
وربــام اخلــوف العميــق مــن التغـــيري حتديــًا كبــريًا ال منــاص مــن معاجلتـــه. ويقــدم مفهـــوم هشـــام 
شـــرايب عــن النظــام األبــوي اجلديد7 يف املنطقـــة وصفـــًا مناســبًا بحـــق حلـــالة النظـــام األبـــوي يف 
املجتمــع العــريب، والتــي تعــززت واســتمرت بأشــكال معــارصة. ويربهـــن شــــرايب عــىل أن امليــل 
نحـــو احلـداثـــة يف املنـــطقة قد عـــزز القـيم واألعـــراف األبـــوية، لذلك فهـو يـرى فـــي اضطهـاد 
النســـاء حجـــر الزاويـــة يف النظام األبوي اجلــــديد، معتربًا حتــــررهن شـرطـــًا أسـاسيـــًا للتغـلب 

عــىل هــذا النظــام.

الدين
لطاملــا اعُتــرب اإلســالم املتهــم األســايس يف النمــو البطيء/التدرجيــي ملكانــة املــرأة العربيــة. وحيــث إن 
ــي  ــه يكف ــالمية، فإن ــوية اإلس ــالم والنس ــة لإلس ــريات املختلف ــق يف التفس ــا للتعم ــع هن ــال ال يتس املج
القــول إن اإلســالم مل يقــف حائــاًل أمــام وصــول النســاء إىل أعــىل املناصــب املنتخبــة يف أماكــن أخــرى، 
كإندونيســيا وبنغالديــش وباكســتان. وبوســعنا القــول أيضــًا، إن بعــض األحزاب السياســية اإلســالمية 
يف العــامل العــريب قدمــت مــن أعضائهــا نســاء للرتشــح إىل الربملانــات. كــام يمكــن التســاؤل هنــا: هــل 
حظيــت املــرأة العربيــة غــري املســلمة بفــرص أفضــل مــن شــقيقتها املســلمة، أم أهنــن مجيعــًا واجهــن 
ــات مشــاهبة يف ســعيهن لتحســني حصتهــن والنهــوض بمســريهتن السياســية؟ ومــن الصــواب،  حتدي
ــورة  ــدة بص ــة اجلدي ــل يف األبوي ــه، ب ــد ذات ــن بح ــن يف الدي ــر ال يكم ــر األم ــارة إىل أن ʼجوه اإلش
عامــة... فليســت الثقافــة وحدهــا مــا يؤثــر عــىل املشــاركة السياســية للنســاء، وإنــام اقرتنــت بجملــة 

8.ʻمــن العوامــل األخــرى لتجعــل الوضــع عــىل مــا هــو عليــه

الفصل بين العام والخاص
إن امُلثــل واملواقــف االجتامعيــة العربيــة، التــي تعــيل مــن شــأن دور املــرأة يف احلقــل اخلــاص بينــام تضــع 
ــدويل،  ــك ال ــرى البن ــات. وي ــم العقب ــدى أه ــزال إح ــام، ال ت ــل الع ــاركتها يف احلق ــام مش ــز أم احلواج
أن متغــريات ووظائــف النــوع االجتامعــي ضمــن األرسة قــد تشــكلت عــىل قاعــدة النمــط التقليــدي 
للنــوع االجتامعــي، الــذي يفــرتض أن اإلســهام األهــم الــذي تقدمــه املــرأة هــو يف األرسة واملجتمــع 
بوصفهــا ربــة منــزل وأّمــًا. وبينــام يســوق البنــك الــدويل هــذا النمــط لتفســري تــدين معــدالت املشــاركة 
النســائية يف قــوة العمــل، يمكننا بســهولة اســتخدامه لتفســري تــدين معــدل مشــاركتها يف احلياة السياســية 

والشــأن العــام بصــورة عامــة. ويقــوم نمــط النــوع االجتامعــي عــىل أربعــة عنــارص:
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ــذا  ــر إىل ه ــع. وينظ ــية للمجتم ــة األساس ــا اخللي ــرد، باعتباره ــن الف ــدالً م ــة األرسة ب ʼ .1مركزي
.ʻ...ــاوية ــس املتس ــة ولي ــوق املتكافئ ــرًا للحق ــاره تربي ــىل األرسة باعتب ــديد ع التش

.ʻاالفرتاض بأن الرجل هو وحده املسؤول عن توفري لقمة العيش لألرسةʼ .2
ʼ .3رشف األرسة وكرامتهــا يرتبطــان بســمعة املــرأة انطالقــًا مــن مبــدأ ʼرمــز العفــةʻ الــذي يفرض 

.ʻالقيــود عــىل عالقــة املــرأة بالرجل
ʼ .4اختــالل ميــزان القــوى يف احلقــل اخلــاص يؤثــر عــىل وصــول املــرأة إىل احلقــل العــام. وتعمــل 

9.ʻقوانــني األرسة عــىل ترســيخ هــذا الفــرق يف القــوى

ويفــرتض هــذا النمــط بالتــايل، أن مســؤولية الرجــل عــن إعالــة زوجتــه وأرستــه ومحايتهــم هــي مــربر 
لســلطته عــىل عالقــة زوجتــه باحلقــل العــام وحتكمــه هبــا. إن هــذا الرتكيــز عــىل دور املــرأة األســايس 
ــىل  ــا ع ــة حصوهل ــًا بإمكاني ــد أرض فعلي ــام، ق ــل الع ــا يف احلق ــاب دوره ــىل حس ــاص ع ــل اخل يف احلق
حقــوق املواطنــة الكاملــة. وقــد أشــري مؤخــرًا، بشــكل صائــب، إىل أن ʼاالعــرتاف باملــرأة مواطنــة هــو 
يف احلقيقــة حــرب عــىل ورق يف كثــري مــن الــدول، فثمــة الكثــري مــن احلقــوق واالمتيــازات االجتامعيــة 
التــي مــا زالــت بعيــدة عــن متنــاول النســاء إال مــن خــالل األرسة10ʻ. ويف حــني حصلــت النســاء عــىل 
ــة  ــة، فــإن ممارســتهن هلــذه املواطن حقوقهــن السياســية كاملــة كمواطنــات يف كثــري مــن الــدول العربي

تبقــى منقوصــة مــا مل حتصلــن عــىل حقوقهــن االقتصاديــة واالجتامعيــة كاملــة.
وخلصــت دراســات أجريــت مؤخــرًا عــن املشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة، إىل أن ʼالنســاء غري 
ــًة إىل  ــالمةʻ، داعي ــان والس ــر إىل األم ــكان يفتق ــيايس م ــل الس ــيايس ألن احلق ــأن الس ــالت يف الش فاع
الرتكيــز عــىل أمــن اإلنســان لضــامن قــدرة املــرأة عــىل املشــاركة بحريــة دون هتديــد أو إكــراه11. وعــىل 
الرغــم مــن أن هــذه الزاويــة اجلديــدة لتحليــل املشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة قــد تــؤدي إىل بعــض 
التحســينات يف مســتويات مشــاركة النســاء، إال أن االعتقــاد بــأن ذلــك كاٍف لقلــب املوازيــن واالرتقــاء 

بمشــاركتهن إىل احلــد األعــىل، فيــه مــن التبســيط الــيشء الكثــري.

الخطاب
ــة األخــرية  عــىل الرغــم مــن بعــض التحســن يف رشوط النســاء يف املنطقــة، ظهــر مــن جديــد يف اآلون
.ʻاألجنــدة الغربيةʼ حتــدٍّ يتمثــل يف النظــر بعــني الريبــة إىل حمــاوالت متكــني النســاء باعتبارهــا جــزء مــن

وجــاء هــذا االدعــاء يف تســعينيات القــرن املــايض ردًا عــىل املؤمتــرات الدوليــة التــي ســلطت الضــوء 
 (MEPI( عــىل احلقــوق اإلنســانية للنســاء. وجــاء إنشــاء مبــادرة الرشاكــة األمريكيــة الــرشق أوســطية
يف أواخــر عــام 2002، وبعــده اإلعــالن عــن مبــادرة الــرشق األوســط الكبــري املقدمــة إىل قمــة الــدول 
ــأيت مــن  ــات أن اإلصــالح ينبغــي أن ي ــامين )G8(، ليغــذي هــذه املخــاوف. وســعيًا إلثب ــة الث الصناعي
الداخــل، أكــد الرؤســاء العــرب يف قمــة تونــس )أيار/مايــو 2004( عــىل التزامهــم ʼتعزيــز دور املــرأة، 
ودعــم حقوقهــا، وتشــجيع مشــاركتها الفعالــة يف التنميــة ودورهــا يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة12ʻ. وكانــت هــذه اإلشــارة األوىل إىل النســاء يف تاريــخ القمــم العربيــة.
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الحركات النسائية
ــه إىل  ــام حتول ــة أم ــات عقب ــدين، وب ــع امل ــة إىل املجتم ــدول العربي ــائد يف ال ــوي الس ــام األب ــل النظ تغلغ
قــوة أساســية يف التغيــري االجتامعــي. وعــىل النقيــض مــن مناطــق أخــرى يف العــامل، مل يكــن للحــركات 
النســائية يف العــامل العــريب فضــل يف املســاعدة عــىل االرتقــاء بمكانــة النســاء، بــل تعرضــت املنظــامت 
النســائية باألحــرى للنقــد عــىل تبنيهــا لنمــط املحســوبية-الزبائنية يف القيــادة، وبالتــايل حمــاكاة النمــط 

األبــوي املوجــود يف جمتمعاهتــا عمومــًا13.
وباستثناء بعض احلاالت املتفرقة تولت فيها ناشطات أو منظامت نسائية زمام املبادرة، جاءت معظم 
وهو   ،ʻالدولة ʼنسوية  يسمى  ملا  نتيجة  السياسية  احلياة  يف  العربية  املرأة  مشاركة  نطاق  توسيع  حماوالت 
مصطلح ابتكرته مريفت حاتم يف مطلع ثامنينيات القرن املايض. وال يمكن انتقاد نسوية الدولة بأهنا مل تفد 
النساء، فقد حققت إنجازات تراوحت من برامج حمو األمية حتى إدخال تعديالت عىل قوانني األحوال 
االنتقاد  أن  بيد  تونس(.  الزوجات يف  تعدد  )كمنع  الدين  التي جييزها  املامرسات  بعض  لتمنع  الشخصية 
تدعيم  و/أو  الدولة  لبناء  أوسع  عمليات  من  كجزء  جاءت  براجمها  أن  يف  يتمثل  إليها،  املوجه  األسايس 
األنظمة. وكانت النساء جمرد أدوات ومل يكن ʼحتريرهنʻ أكثر من جزء من مرشوع أكرب لتدعيم السيطرة 
بنى أبويةʻ.14 ومما ال شك فيه، أن اكتساب  يف عدد من الدول التي ال تزال ختضع ملا يطلق عليه عمومًا اسم̓ 
االعرتاف الدويل كان عاماًل أساسيًا يف دفع الدول العربية إلجياد آليات لالرتقاء بمكانة النساء، حتى وإن 
كان أثر هذه العملية متعارضًا مع البنى األبوية التقليدية. لكن وترية التغيري مل تكن رسيعة بام يكفي ليسمح 

باملواجهة بني هذه البنى واحلكومات.

الممارسات االنتخابية
ــًا  ــط ارتباطــًا وثيق ــة ترتب ــات انتخابي ــة ومــا تالهــا مــن عملي ــدول العربي ــة يف ال ــني االنتخابي إن القوان
بقضيــة ʼقصــور احلريــة والديمقراطيــة يف العــامل العــريبʻ التــي أثــريت ســابقًا. ويف حالــة املــرأة، تطــرح 
ــن  ــل يمك ــو ه ــم ه ــي، واأله ــوع االجتامع ــني للن ــات والقوان ــية العملي ــدى حساس ــول م ــئلة ح أس
ــًا مــا تكــون غــري ديمقراطيــة أو ذات ديمقراطيــة  جعلهــا حساســة للنــوع االجتامعــي يف أوضــاع غالب
ــني  ــي وب ــول الديمقراط ــتويات التح ــة ومس ــات األبوي ــني املجتمع ــط ب ــد أن الرب ــأة. بي ــة النش حديث
ــث يف  ــن البح ــي م ــام يكف ــف ب ــظ لألس ــه مل حي ــاًل، إال أن ــامم فع ــري لالهت ــاء مث ــية للنس ــة السياس احلال
املنطقــة العربيــة. وتعــد النظــم االنتخابيــة يف العــامل العــريب، عــىل الرغــم مــن تنوعهــا، باســتثناء حــاالت 

قليلــة طبــق فيهــا نظــام احلصــص، بأهنــا عمومــًا غــري صديقــة للنســاء.

مشاركة المراة العربية في الهيئات التشريعية

إن متثيـل املـرأة العربيـة يف اهليئـات الترشيعيـة هـو األقـل عـىل مسـتوى العـامل، نتيجـة للعالقـة اجلدليـة 
بـني شـتى العوامل املدروسـة أعـاله، حيث يبلـغ املتوسـط العاملـي 16 باملئة )إذا اسـتثنينا منطقـة املحيط 
اهلـادئ( بينـام ال يتعـدى 6.5 باملئـة15 يف العـامل العـريب. وعىل عكـس الكثري مـن مناطق العـامل األخرى، 
حتظـى النسـاء يف الـدول العربيـة بتمثيـل أعـىل يف املجالـس العليـا منـه يف جمالـس النـواب يف الربملانـات 

الوطنيـة. ويمكـن تفسـري ذلـك، بـأن أكثر املجالـس العليـا يف املنطقـة العربيـة ُتعـني تعيينًا.
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ــة مل تصــل بعــد إىل  ــة يف املجالــس الترشيعي ــرأة العربي ــل امل ويتضــح مــن اجلــدول 3 أن نســب متثي
اهلــدف الــذي حــدده إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني، والبالــغ 30 باملئــة يف مجيــع البلــدان، األمــر الــذي 
جيعــل مــن الصعــب عــىل النســاء املوجــودات يف الربملانــات الوطنيــة أن حيدثــن أي تغيــري يف الترشيعــات 
لصالــح النســاء. ووفقــًا لتصنيــف الــدول مــن حيــث متثيــل النســاء، املبــني يف اجلــدول 3، حتتــل الــدول 
العربيــة مراتــب متأخــرة باســتثناء العــراق بنســبة 31 باملئــة وتونــس بنســبة 22.8 باملئــة. أمــا ســوريا 
فتــأيت يف املرتبــة 71 بنســبة متثيــل 12 باملئــة وجيبــويت يف املرتبــة 78 بنســبة 10.8 باملئــة تليهــا اجلزائــر 
واألردن، بينــام تتشــارك الــدول اخلليجيــة التاليــة: البحريــن والســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

باملرتبــة األخــرية، أي بنســبة متثيــل صفــر باملئــة.
ــة يف  ــالت اإلجيابي ــض التعدي ــن بع ــم م ــىل الرغ ــز. األوىل: ع ــتحقان الرتكي ــان تس ــك قضيت وهنال
قوانــني العديــد مــن الــدول العربيــة، ال يــزال التمييــز القانــوين عقبــة كــربى أمــام تقــدم النســاء. ففــي 
ــي  ــامن االجتامع ــة للض ــني الناظم ــرأة يف القوان ــيوعًا أن امل ــر ش ــرتاع، واألكث ــاك اق ــس هن ــعودية لي الس
ــل،  ــع الرج ــاواة م ــدم املس ــىل ق ــل ع ــة ال تعام ــائل اجلنائي ــرياث واملس ــل وامل ــة الدخ ــد ورضيب والتقاع
وال تتمتــع بامليــزات التــي يســتفيد منهــا الرجــل. إن الرابــط بــني هــذا التمييــز وتــدين مشــاركة النســاء 
ــث  ــظ بالبح ــل، مل حي ــت الكام ــق التصوي ــن ح ــي منحته ــدول الت ــى يف ال ــة، حت ــس الترشيعي يف املجال

ــني16. ــن الكافي والتدوي
أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بالعمليــات االنتخابيــة يف كل بلــد. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الدراســة 
ال تســتعرض العمليــات االنتخابيــة بمجملهــا، بــل تركــز عــىل شــتى العقبــات التــي تقــف عائقــًا بــني 
النســاء واملشــاركة السياســية، إال أن العمليــات االنتخابيــة بحــد ذاهتــا تنطــوي عــىل عنــارص معينــة متيــز 
ضــد النســاء. ويــزداد هــذا الوضــع ســوءًا بفعــل الــرشوط التــي جتــري يف ظلهــا االنتخابــات، وتتغــري 
وتتحــول يف كل بلــد تبعــًا للتطــورات املحليــة و/أو اإلقليميــة. عــالوة عــىل ذلــك، ثمــة حــاالت معينــة 
تصــدر فيهــا القوانــني االنتخابيــة باعتبارهــا قوانــني مؤقتــة، وال يســمح بالتــايل للجمهــور والربملانــات 
بمناقشــتها. وال يتيــح هــذا األمــر املجــال للتخطيــط والضغــط الالزمــني للتغلــب عــىل التمييــز ضــد 

النســاء املتجســد يف هــذه العمليــات.
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جدول 3: تمثيل النساء في المجالس التشريعية العربية، 2005

جملس الشيوخ/األعىلجملس النواب/جملس وحيد
السنة البلد

االنتخابية
عدد 

املقاعد 
الكيل

عدد 
النساء

 باملئة 
النساء

االنتخابات 
األخرية

عدد املجموع
النساء

 باملئة 
النساء

تصنيف االحتاد 
الربملاين الدويل 

)1(
14442.8105*389246.22003*2002اجلزائر

40615126***40002002*2002البحرين
20043313.0119جزر القمر

65710.878*2003جيبويت
264186.8120**2000454112.92001مرص )2)

20052758731.615العراق
55712.7109***11065.52003*2003األردن

6500126*2003الكويت
12832.3122*2000لبنان
760* *1997ليبيا

5635.4117**8133.72002*2001موريتانيا
27031.178**3253510.82003*2002املغرب

58915.5121***3822.42001*2003ُعامن
األرايض 

الفلسطينية 
املحتلة

1996*8555.9

3500***2002قطر
12000126***2001السعودية
الصومال

2000360359.785السودان )3)
2503012.071*2003سوريا
1822122.827*2004تونس

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

1996***4000126

30110.3126*2003اليمن

الهوامش
)1( الدول مرتبة تنازليًا بحسب نسبة النساء يف جملس النواب/جملس وحيد يف 183 دولة.

)2) 444 عضوًا منتخبني، 10 أعضاء يعينهم رئيس الدولة.
)3) 270 عضوًا منتخبني انتخابًا مبارشًا، 35 ممثلة للنساء، 26 ممثاًل خلرجيي اجلامعات و29 ممثاًل للنقابات.

* األعضاء منتخبون يف انتخابات مبارشة.

** األعضاء منتخبون يف انتخابات غري مبارشة.

*** األعضاء يعينهم رئيس الدولة.

النسـاء يف الربملانـات الوطنية املصـادر: مأخـوذة مـن معلومـات متوفـرة عـىل املوقـع اإللكـرتوين لالحتـاد الربملـاين الـدويل،̓ 
>ʻ >http://www.ipu.org، بالنسـبة جلميـع الـدول باسـتثناء العـراق وعـامن وقطـر التـي اسـتقيت نسـبها مـن معلومـات 
األرايض  عـن  املعلومـات   .>http://www.arab-ipu.org/< العـريب  الربملـاين  لالحتـاد  اإللكـرتوين  املوقـع  عـىل  متوفـرة 

.>http://www.pal-plc.org< الفلسـطينية املحتلـة متوفـرة عـىل املوقـع اإللكـرتوين للمجلـس الترشيعـي الفلسـطيني



58

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

ب. التحديات الرئيسية على المستوى الوطني

ــرار،  ــع الق ــز صن ــول إىل مراك ــية يف الوص ــات أساس ــن حتدي ــاء م ــه النس ــا تواجه ــزء م ــذا اجل ــدد ه حي
ــات  ــزء عقب ــذا اجل ــاول ه ــاله، يتن ــورة أع ــية املذك ــة السياس ــة إىل البيئ ــان. وباإلضاف ــة الربمل وبخاص
معينــة كــدور األحــزاب السياســية والقبليــة واحلركــة النســائية والعوائــق املاليــة، وهــي مجيعهــا عقبــات 
ــور  ــب، يف التط ــم، وال ري ــدور حاس ــة ب ــة واملنظم ــية الناضج ــزاب السياس ــع األح ــية. وتضطل أساس
الســيايس ألي بلــد ويف حتضــري املرشــحني للمشــاركة بفعاليــة يف صنــع القــرار. كــام أن النظــام القبــيل 
ــل مســؤولية إعاقــة تقــدم النســاء، عــىل مــا يبــدو، ال يــرتك أمامهــن أي فرصــة لالســتفادة  الــذي حُيمَّ
ــز  ــيًا يف تعزي ــاًل أساس ــائية عام ــركات النس ــون دور احل ــع أن يك ــن املتوق ــه، م ــوال ذات ــىل املن ــا. وع منه
ــوارد  ــة امل ــاًم يف تعبئ ــة دورًا حاس ــدرات املالي ــب الق ــريًا، تلع ــرار. وأخ ــع الق ــاء إىل صن ــول النس وص

ــح. ــم أي مرش ــة لدع الالزم
وملــا كان عــدد الــدول الكبــري يف املنطقــة جيعــل مــن املتعــذر النظــر يف العمليــة االنتخابيــة لــكل منها 
عــىل حــدة، ســنركز هنــا عــىل ثالثــة بلــدان هــي: اليمــن ولبنــان واألردن. وال بــد مــن التنويــه إىل أن 
لبنــان واليمــن تشــهدان رصاعــات داخليــة تضــاف إىل الرصاعــات اإلقليميــة املذكــورة أعــاله وتبعاهتــا 
املختلفــة عــىل كل دولــة عربيــة، وبالتــايل فــإن األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف هــذه 
البلــدان هــي انعــكاس لتلــك الرصاعــات يف هنايــة املطــاف. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه احلــاالت قــد ال 

متثــل املنطقــة بأكملهــا متثيــاًل كامــاًل، فإهنــا تعكــس قضايــا تشــهدها الــدول املجــاورة.
أجريــت يف اليمــن ولبنــان ثالثــة انتخابــات وطنيــة ويف األردن أربعــة يف الســنوات اخلمــس عــرشة 
ــت  ــث بقي ــحة، حي ــات كمرش ــذه االنتخاب ــاء يف ه ــاركة النس ــدول 4 مش ــص اجل ــة. ويلخ املنرصم
مشــاركتهن يف اليمــن ولبنــان حمــدودة، بينــام شــهد األردن تغــريات وتطــورات عــىل امتــداد االنتخابــات 
األربعــة، فحقــق زيــادة ملحوظــة يف انتخابــات عــىل 2003 تعــزى إىل ختصيــص ســتة مقاعد للنســاء17.

اليمن
يف فقــط  باملئــة   0.3 إىل  اليمنــي  الربملــان  يف  النســاء  نســبة  يف  تراجعــًا   4 اجلــدول  يبــني 

عام 2003، 18ويعود هذا الرتاجع إىل عوامل خمتلفة، منها:
األميــة: يبلــغ معــدل األميــة بــني اليمنيــات 76.1 باملئــة19، وهــو املعــدل األعــىل يف املنطقــة، األمــر 
ــي  ــىل الوع ــًا ع ــل أيض ــرتاع ب ــني واالق ــجيل الناخب ــات تس ــىل عملي ــط ع ــس فق ــره لي ــرتك أث ــذي ي ال
الســيايس بأمهيــة تصويــت النســاء. بيــد أن مســتويات التعليــم املرتفعــة للنســاء يف لبنــان واألردن مل تــؤد 

إىل نتائــج أفضــل يف توســيع مشــاركة النســاء فيهــام.
ــات  ــاركة يف االنتخاب ــاء يف املش ــرص النس ــن ف ــد م ــام حي ــل ه ــي عام ــة: وه ــىل احلرك ــدرة ع الق
ــض  ــد انخف ــات ق ــحات إىل االنتخاب ــاء املرتش ــدد النس ــور، أن ع ــدول املذك ــن اجل ــر م ــة. ويظه اليمني
ــة  ــات العام ــون االنتخاب ــل يف قان ــص أدخ ــك إىل َن ــع ذل ــام 1997. ويرج ــذ ع ــا من ــف تقريب إىل النص
رقــم 13 لعــام 2001 ويقــيض بــأن حيصــل أي مرشــح مســتقل عــىل تأييــد 300 شــخص مــن دائرتــه 

ــة. االنتخابي
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جدول 4: مشاركة النساء كمرشحات في االنتخابات الوطنية في لبنان واليمن واألردن

سنة البلد
االنتخابات

عدد النساء 
املرشحات

نسبة النساء إىل 
جمموع املرشحني

عدد املرشحات 
الفائزات

 نسبة النساء
يف جملس النواب

1993411.320.7اليمن
1997191.320.7
2003110.610.3

غري متوفرغري متوفرغري متوفرغري متوفر1992لبنان
32.3غري متوفر199610
32.3غري متوفر200011

1989121.8611.3األردن
199330.1811.3
1997173.2400
2003547.0665.5

ــة يف  ــاء الديمقراطي ــاب ʼبن ــة مشــهور، 2005، مــن كت ــةʻ، حوري املصــدر: ʼاملشــاركة السياســية للمــرأة اليمني
اليمــن: املشــاركة السياســية للمــرأة، احليــاة احلزبيــة السياســية واالنتخابــات الديمقراطيــةʻ، للمؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة واالنتخابــات والشــبكة العربيــة غــري احلكوميــة للتنميــة )ANND(. ســتوكهومل. 

ــىل  ــة ع ــر صعوب ــون أكث ــد يك ــه ق ــحني، إال أن ــة املرش ــىل كاف ــاقة ع ــة ش ــرشط مهم ــذا ال ــد ه ويع
ــن.20 ــات يف جمتمعاهت ــري معروف ــن غ ــدًا وه ــفر بعي ــتطعن الس ــوايت ال يس ــاء الل النس

ــن، مل  ــد اليم ــد توحي ــت بع ــزاب انتعش ــه أن األح ــدا في ــذي ب ــت ال ــية: يف الوق ــزاب السياس األح
ــام  ــالد يف ع ــد الب ــد توحي ــها بع ــد تأسيس ــزاب عن ــة األح ــن عضوي ــة م ــاء 2 باملئ ــة النس ــد عضوي تتع
ــت  ــواء أكان ــية )س ــية الرئيس ــزاب السياس ــا لألح ــر العلي ــان يف األط ــرأة أو اثنت ــك ام 1990. وهنال
املكتــب التنفيــذي أو أعــىل هيئــة لصنــع القــرار يف احلــزب وتتكــون عــادة مــن 20 شــخصًا(، باســتثناء 
احلــزب االشــرتاكي الــذي كان لديــه يف عــام 2003 أربــع نســاء يف مكتبــه الســيايس املكــون مــن 29 
ــني إحجــام النســاء أنفســهن عــن العمــل احلــزيب إىل إحساســهن  ــرتاوح أســباب ذلــك، ب عضــوًا. وت

21 .ʻــات ــاء االنتخاب ــت أثن ــاء للتصوي ــد النس ــتثناء حش ــن باس ــند إليه ــة تس ــام جدي ــأن ʼال مه ب
وتؤكـد النسـاء اللـوايت ترشـحن إىل انتخابـات عـام 2003 أهنـن مل حيظني بأي نـوع من الدعـم املايل 
أو املعنـوي يف محالهتـن. ويف حـني أن القـوى التقليديـة تقـاوم برصاحـة مشـاركة النسـاء، فـإن مقاومـة 
األحـزاب السياسـية ليسـت مبـارشة، بل متارس ضغطـًا عليهن بصورة غـري مبارشة كي ال يرتشـحن. ومل 
يقـدم املؤمتـر الشـعبي العام، وهو احلزب احلاكم، سـوى امـرأة واحدة كمرشـحة، بينام ترشـحت إمرأتني 
 مـن احلـزب االشـرتاكي )الـذي كان يف السـابق احلـزب احلاكم يف مجهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية 
ʼاليمـن اجلنـويبʻ وكان معروفًا بسياسـاته املنارصة للنسـاء(. عالوة عىل ذلك، مل تلتـزم الربامج االنتخابية 

هلذه األحزاب يف عام 2003 بدعم ترشـح النسـاء إىل االنتخابات.
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النظــام القبــيل: ال تــزال نســاء اليمــن يواجهــن القــوى التقليديــة للنظــام القبــيل، األمــر الــذي يفاقم 
حــدة هــذه العوامــل. وقــد اعــرتف كثــريون، أن االجتــاه املرتاجــع ملشــاركة النســاء كان نتيجــة ʼالنظــام 
ــه للمــرأة. حتــى األحــزاب السياســية التــي كان يفــرتض هبــا إحــداث  القبــيل ومنظومــة قيمــه ورؤيت
ــف  ــة وللموق ــدادًا للقبيل ــا امت ــي ذاهت ــت ه ــة، كان ــة يف الدول ــريات التحديثي ــل التأث ــا متث ــري ألهن التغي

.22ʻالقبــيل املعــارض الرتقــاء مكانــة املــرأة

لبنان
نتيجــة النتخابــات عــام 2000، بلغــت نســبة النســاء 2.3 باملئــة مــن عــدد أعضــاء الربملــان، ويفــر 

ذلــك بعوامــل خمتلفــة، منهــا:
األحــزاب السياســية: ال تعكــس نتائــج االنتخابــات الربملانيــة الثالثــة املتعاقبــة َتقــدم املــرأة اللبنانيــة 
يف كثــري مــن املجــاالت األخــرى، كالتعليــم واالقتصــاد والثقافــة. وقــد ينحــى بالالئمــة عــىل احلــرب 
األهليــة يف تعطيــل التطــور الســيايس للنســاء بطــرق شــتى. فقــد كانــت النســاء ناشــطات يف األحــزاب 
السياســية قبــل احلــرب األهليــة، حتــى أن بعــض األحــزاب ســعت أثنــاء احلــرب إىل مشــاركة النســاء 
ــًا  ــد تشــكيل األجنحــة أو الفــروع النســائية يف 18 حزب ــد أن الوضــع تراجــع مؤخــرًا وأعي ــدًا. بي حتدي
ــدين، أن  ــع امل ــات املجتم ــض جه ــعر بع ــة. ʼتش ــري حكومي ــامت غ ــاالت كمنظ ــض احل ــيًا يف بع سياس
ــري  ــامت غ ــذه املنظ ــتبعدةʻ يف ه ــة وʼمس ــًا مهمش ــت فعلي ــية بات ــزاب السياس ــائية يف األح ــروع النس الف
ــامم  ــه اهت ــر من ــة أكث ــات احلزبي ــاج النســاء يف السياس ــدم اندم ــايل مــؤرش عــىل ع ــة، وهــو بالت احلكومي

23 .ʻحقيقــي بقضاياهــن
ــر  ــاء يف األط ــاركة النس ــرتاوح مش ــث ت ــية، حي ــزاب السياس ــادات األح ــىل قي ــال ع ــن الرج هييم
العليــا لصنــع القــرار بــني الصفــر و10 باملئــة.24 ووفقــًا لشــهادات شــخصية، تواجــه النســاء صعوبــات 
ــاك  ــرون أن هن ــزاب، وي ــذه األح ــة هل ــة الداخلي ــككن بالديمقراطي ــن يش ــية، وه ــزاب السياس يف األح
ــك،  ــة إىل ذل ــزاب25. إضاف ــة لألح ــطة العام ــس يف األنش ــاس اجلن ــىل أس ــل ع ــًا يف العم ــاًل واضح فص
فــإن املعيقــات املاليــة تقــيض عــىل طموحــات النســاء. فبــدون الدعــم احلــزيب واملــايل، تصبــح تكاليــف 

احلمــالت االنتخابيــة مرتفعــة لدرجــة متنعهــن مــن الرتشــح.
املحســوبية والروابــط العائليــة: املجتمــع اللبنــاين ليــس جمتمعــًا عشــائريًا، ولكــن املشــهد الســيايس 
ــة  ــة مهيمن ــالت قوي ــود عائ ــاهبة، كوج ــة مش ــامت أبوي ــا س ــل يف طياهت ــرى حتم ــل أخ ــوم بعوام حمك
عــىل احليــاة السياســية. باختصــار: يمكــن تســمية النظــام احلاكــم يف لبنــان بنظــام طائفــي يقــوم عــىل 
العالقــات العائليــة، ولــه أثــر ســلبي عــىل املشــاركة السياســية للنســاء، وكثــريًا مــا تعــرض للنقــد يف 

هــذا اجلانــب.
ــني  ــواد26ʻ، إذ إن أول امرأت ــحات بالس ــاء متش ــن ʼنس ــات بأهن ــات اللبناني ــت الربملاني ــا وصف لطامل
دخلتــا الربملــان )يف عــام 1963 وبعــد ذلــك يف عــام 1992( نالتــا مقعدهيــام النيابيــني بالوراثــة – األوىل 
عــن والدهــا والثانيــة عــن زوجهــا املقتــول – األمــر الــذي يفــر ارتدائهــام لثيــاب احلــداد الســوداء. مل 
يشــهد الوضــع الراهــن حتســنًا كبــريًا، ألن الربملانيــات مل يكــن هلــن ســرية سياســية، وإنــام جمــرد مكانــة 
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ــع  ــي27. وم ــل أو احل ــواء أكان الراح ــل، س ــيايس الرج ــن الس ــتمدة م ــزال مس ــية ال ت اجتامعية-سياس
ــع  ــألرسة يف املجتم ــررة ل ــة املتح ــر إىل البني ــات، وبالنظ ــيات اللبناني ــول إن السياس ــن الق ــك، يمك ذل
ــم  ــة بدع ــات الكفيل ــارف والتقني ــات واملع ــىل األيديولوجي ــالع كاٍف ع ــني باط ــام حيظ ــاين، رب اللبن

ــيًا. ــذة سياس ــالت الناف ــص يف العائ ــىل األخ ــتقبل، وع ــية يف املس ــريهتن السياس س

األردن
 أظهــرت انتخابــات عــام 2003 زيــادة ملحوظــة يف متثيــل النســاء يف الربملــان، مــن الصفــر إىل
ــان هبــدف التغلــب عــىل  ــادة تعــزى إىل ختصيــص ســتة مقاعــد للنســاء يف الربمل ــة، وهــي زي 5.5 باملئ

ــق أمــام مشــاركة النســاء. العوائ
ــني.  ــع األردني ــة واملجتم ــية يف السياس ــوة أساس ــائري ق ــام العش ــكل النظ ــائري: يش ــام العش النظ
ــت  ــاء، كان ــوزة للنس ــد املحج ــزاتʻ باملقاع ــت ʼالفائ ــاء الس ــني النس ــن ب ــر أن م ــر بالذك ــن اجلدي وم
ــدة  ــحة واح ــل مرش ــائرʻ، مقاب ــم العش ــحن يف ʼقوائ ــائرهن وترش ــن عش ــات م ــن مدعوم ــس منه مخ
فقــط حزبيــة. وعــىل النقيــض مــن الوضــع يف اليمــن، حيــث يعــد النظــام القبــيل معيقــًا لتقــدم النســاء، 
يبــدو أن نظــام احلصــص ناســب العشــائر الصغــرية التــي مل يكــن مرشــحوها الرجــال ليحظــوا بفرصــة 
للفــوز يف املنافســة املفتوحــة مــع مرشــحي العشــائر األكــرب. وبحســبة بســيطة، تبــني للعشــائر الصغــرية 

أن نظــام احلصــص ســيمنحها فــرص أفضــل بكثــري، ولذلــك اســتخدمته لصاحلهــا.
األحــزاب السياســية: مــع عــودة احلريــة السياســية يف عــام 1989 وإصــدار قانــون أحــزاب جديــد، 
ــاوز ــزاب مل تتج ــذه األح ــاء يف ه ــة النس ــن عضوي ــًا. لك ــيًا مرخص ــًا سياس ــح يف األردن 32 حزب  أصب

8 باملئــة، وال تضــم أطرهــا العليــا ســوى عــدد قليــل مــن النســاء. وتكشــف دراســة خطــاب األحــزاب 
ــد،  ــد بعي ــًا إىل ح ــزال رمزي ــاء ال ي ــدم النس ــام بتق ــا الع ــني أن التزامه ــني اجلنس ــاواة ب ــية واملس السياس
ألن أيــًا مــن هــذه األحــزاب مل يلتقــط عــىل مــا يبــدو طبيعــة هــذه القضايــا وحجمهــا، وهــي تواجــه 
التحديــات األساســية كالفقــر والبطالــة والصحــة والتعليــم بطريقــة تتعامــى كليــًا عــن قضايــا النــوع 

ــي28. االجتامع
ــد  ــٍد جدي ــر حت ــوزة، ظه ــد املحج ــام املقاع ــرب نظ ــاء ع ــت نس ــاب س ــد انتخ ــاء: بع ــات النس عالق
ــن ــاء يقف ــات النس ــوم، إن الربملاني ــال الي ــائية. ويق ــة النس ــات واحلرك ــني الربملاني ــة ب ــل يف العالق  يتمث

ʼعقبــةʻ أمــام حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني وال يعــربن عــن مصالــح النســاء يف املجتمــع.29 ويف حــني 
ــات يف وضــع يسء،  ــة تضــع الربملاني ــة ومالي تشــري هــذه التهمــة إىل حتــٍد حقيقــي، ثمــة نواقــص بنيوي
30.ʻعضــو برملــان للخدمــاتʼ كالنظــر إىل دور عضــو الربملــان يف األردن عــىل أنــه أقــرب مــا يكــون إىل 
ــؤدون  ــم ال ي ــني بأهن ــان األردني ــاء الربمل ــة ألعض ــادات املوجه ــر االنتق ــن أكث ــرة ع ــذه النظ ــرب ه وتع
مهامهــم الترشيعيــة عــىل النحــو الصحيــح، ألهنــم أكثــر انشــغاالً بتأمــني مصالــح خاصــة مــن احلكومــة 

ــة لــألرس الفقــرية(. ــا أو املســاعدات املالي لناخبيهــم )كالتعيينــات يف الوظائــف العلي
ــاركة  ــادة املش ــامن زي ــائية لض ــة النس ــل احلرك ــاذا تفع ــؤال: م ــًا الس ــة أيض ــات املهم ــن التحدي وم
السياســية للنســاء. فــاألردن يفتقــر إىل العالقــة التكافليــة بــني احلــركات النســائية واملجالــس الترشيعيــة 
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ــا  ــر مم ــام يظه ــة ك ــة بالعدائي ــذه العالق ــف ه ــل تتص ــة، ال ب ــات الغربي ــب الديمقراطي ــز أغل ــي متي الت
ــا  ــة قيمن ــون ʼبحامي ــون املحافظ ــب الربملاني ــد طال ــنوات31. وق ــوال س ــة ط ــة األردني ــه الصحاف تناقلت
ــات  ــني الربملاني ــة ب ــن العالق ــةʻ. ومل تك ــدة الغربي ــة ʼلألجن ــة الرشس ــن اهلجم ــاʻ م ــة وتقاليدن الثقافي
واحلركــة النســائية وديــة حتــى منــذ بدايتهــا: فقــد انتقــدت الربملانيــات بعــض القيــادات النســائية، بينــام 
أكــدت الناشــطات أن الربملانيــات ال يلبــني طموحاهتــن32. وعــىل الرغــم مــن عــدم وجــود دراســات 
تثبــت وجــود نمــط العالقــة املحســوبية-الزبائية املذكــورة آنفــا يف املنظــامت النســائية األردنيــة، إال أن 
ــتخدم  ــوزة ال تس ــتة املحج ــد الس ــرون أن املقاع ــوذج األردين، وي ــدة النم ــدون بش ــرباء ينتق ــض اخل بع

ــل لالرتقــاء الشــخيص أو خلدمــة مصالــح شــخصية33. ــًا ب ألغــراض النهــوض باملــرأة عموم

ج. سليات تعزيز المشاركة النسائية في البرلمانات

ــدول  ــاء يف ال ــه النس ــي تواج ــات الت ــض العقب ــن بع ــة ع ــة رسيع ــاله ملح ــورة أع ــة املذك ــدم األمثل تق
العربيــة الثــالث. وعــىل خــالف لبنــان واليمــن، حافظــت األردن عــىل وضــع ســيايس داخــيل مســتقر 
ــدور  ــق ب ــرتكة تتعل ــم مش ــة بقواس ــدان الثالث ــرتكت البل ــك، اش ــع ذل ــة. وم ــات داخلي ــدون رصاع ب
ــية  ــزاب السياس ــف األح ــح أن مواق ــن الواض ــك، كان م ــىل ذل ــالوة ع ــية. ع ــاة السياس ــاء يف احلي النس
عــىل اختــالف األوضــاع والتاريــخ اخلــاص هبــا يف كل بلــد، تلعــب دورًا حاســاًم يف متكــني النســاء، وأن 

هــذه األحــزاب قــرصت يف تأديــة هــذا الــدور.
ويتضــح مــن احلالــة اليمنيــة أن معــدالت األميــة تشــكل معضلــة إضافيــة. ومــع أن هذه املشــكلة ال 
تبــدو بالقــوة ذاهتــا يف الــدول األخــرى، فــإن اختــاذ تدابــري حمــددة ملعاجلــة مثــل تلــك العوامــل املعيقــة 

لضــامن اندمــاج كافــة أفــراد املجتمــع أمــر جوهــري بالتأكيــد.
ونظــرًا لضيــق املجــال، مل نتطــرق إىل النظــم االنتخابيــة بالتفصيــل يف هــذا اجلــزء، لكنهــا ســتحظى 

بنقــاش مفصــل يف الفصــل الثالــث.
خالصــة القــول: إن العوامــل التــي تعيــق تعزيــز حضــور املــرأة العربيــة يف امليــدان العــام معقــدة 
ومتداخلــة. وختتلــف املســاحات الصغــرية املتاحــة بــني بلــد وآخــر، وبالتــايل ليــس هنــاك خطــة واحــدة 
ــارب يف  ــرشوط والتج ــالف ال ــرًا الخت ــه، نظ ــريب كل ــامل الع ــا يف الع ــن تطبيقه ــرأة يمك ــوض بامل للنه
ــا تبــني بعــض العوائــق املشــرتكة التــي تواجــه النســاء مجيعــًا،  كل بلــد. بيــد أن األمثلــة املطروحــة هن
ــذه  ــىل ه ــب ع ــا للتغل ــن تطبيقه ــي يمك ــة الت ــات العام ــات أو التوصي ــض اآللي ــل بع ــة أق وبدرج
العقبــات. ويف اجلــزء التــايل ســنعالج أربــع جمموعــات مــن التوصيــات: اإلســرتاتيجيات العامــة التــي 
تســتهدف تقــدم النســاء )موزعــة إىل تدابــري عــىل مســتوى الدولــة وأخــرى عــىل مســتوى األحــزاب 
السياســية(، وتوصيــات خاصــة بالعمليــات االنتخابيــة موزعــة إىل تدابــري قبــل االنتخابــات وأخــرى 

ــات. ــاء االنتخاب أثن
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التوصيات واآلليات العامة

على مستوى الدولة
حتتــاج األنظمــة غــري الديمقراطيــة أو الديمقراطيــات حديثــة العهــد يف العــامل العــريب إىل مزيــد مــن 
احلريــات السياســية. ومل تكــن هــذه املحــاوالت عــىل الــدوام مفيــدة للمــرأة العربيــة يف تقدمهــا34، ومــع 
ذلــك ال يمكــن التقليــل مــن شــأن املكاســب املتحققــة بفعــل التحــول الديمقراطــي يف اهليــاكل األبويــة 

الســائدة، ليــس فقــط يف أجهــزة الدولــة بــل أيضــًا ضمــن األرس واملجتمعــات عــىل العمــوم.
ومـع تقـدم عمليـة التحـول الديمقراطـي، يمكن االفـرتاض أن املعيقـات القانونيـة التي تواجـه املرأة 
العربيـة ينبغـي تعديلهـا، وأن الـدول العربيـة املوقعـة عـىل اتفاقيـة القضـاء عىل مجيـع أشـكال التمييز ضد 
املـرأة35 سـتجري إصالحـات أساسـية يف ترشيعاهتا جلعلهـا أكثر توافقـًا مع نصـوص االتفاقيـة املذكورة. 
ومـن شـأن ذلك أن يتجاوز مسـألة افتقار النسـاء إىل حقـوق املواطنة الكاملة كام هو سـائد اليـوم يف املنطقة 

.ʻ2004 تقـدم املرأة العربيـة عمومـًا، وفقـًا ملـا ذكـره صندوق األمـم املتحدة اإلنامئـي للمـرأة يف تقرير̓ 
وينبغـي عـدم إمهـال فـرص االسـتفادة مـن وجـود إرادة سياسـية يف أعـىل املسـتويات، التـي تركت 
نتائـج هامـة عىل املشـاركة السياسـية للمـرأة العربيـة. ففي األردن جـاء الدعم مـن امللك وأفـراد األرسة 
احلاكمـة اآلخريـن، يف حـني قدمت األحـزاب السياسـية الدعـم يف اليمن، بينـام حصلت النسـاء يف لبنان 
عـىل الدعـم من سياسـيني ذكور بارزيـن. وثمة أمثلـة أخرى تؤكـد عىل الـدور الرئييس هلـذا الدعم، وإن 
مل نناقشـها يف هـذه الورقـة، مثـل تونـس واملغـرب التـي أصبحت فيهـا التغـريات اإلجيابية ممكنـة. وال بد 
أن يتواصـل الدعـم الـالزم يف األوضـاع التـي هييمـن عليها النظـام األبـوي باالعتامد دائام عـىل احلركات 

النسـائية، بغيـة خلـق حلفاء إسـرتاتيجيني مـع صناع القـرار فيها.
ويمكــن اعتبــار إجيــاد آليــات وطنيــة عامــاًل يســهل مشــاركة النســاء، عــىل الرغــم مــن وجهــات 
النظــر التــي تــرى فيهــا أدوات لـــ ʼنســوية الدولــةʻ. لقــد غــدت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون 
ــنوات  ــة يف الس ــر فعالي ــة أكث ــرأة اليمني ــة للم ــة الوطني ــريب، واللجن ــامل الع ــدم يف الع ــي األق ــرأة، وه امل

ــات القادمــة. ــًا يف االنتخاب ــة األحــدث عهــدًا، دورًا هام ــام تلعــب نظريهتــام اللبناني ــة، ورب املاضي
ثمــة مالحظــة أخــرية، وهــي أن العالقــة بــني السياســيات واحلركــة النســائية ينبغــي أن تتطــور إىل 
عالقــة تعــاون وعمــل مشــرتك، كــام ينبغــي دراســة آليــات حتســني وتعزيــز هــذه العالقــة وتطويرهــا36. 
ويمكــن االســتعانة بأمثلــة مــن دول عربيــة يف شــامل أفريقيــا كاملغــرب وتونــس واجلزائــر إلبــراز كيــف 
تســتجيب السياســيات للتعديــالت الترشيعيــة التــي تقرتحهــا احلــركات النســائية. لكــن بالنظــر إىل أن 
معظــم السياســيات العربيــات مل يصلــن بعــد إىل تشــكيل كتلــة حرجــة، يتعــني عــىل كل من السياســيات 
ــريات يف  ــال التغي ــل إلدخ ــبيل األمث ــأن الس ــرتكة بش ــرتاتيجيات مش ــع إس ــائية وض ــركات النس واحل

األولويــات والفــرص والتحديــات يف كل بلــد مــن البلــدان العربيــة.

على مستوى األحزاب السياسية
ينبغـي كـام أسـلفنا إخضـاع التطـور العـام لألحـزاب السياسـية وعالقتهـا بـدور النسـاء فيهـا لدراسـة 
ومراجعـة جديتـني. فاحلضـور الرمـزي للنسـاء يف األحـزاب السياسـية واضـح أكثـر مـن مؤسسـات 
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الدولـة بكثـري، ويتجـىل ذلك ليس فقـط من ناحيـة العدد بل أيضـًا عىل مسـتوى السياسـات، حيث تبدو 
سياسـات الدولـة غالبـًا أكثـر حساسـية للنـوع االجتامعـي مـن سياسـات األحـزاب. لذلـك، يتعني عىل 
األحـزاب السياسـية حتديـد قضايا النـوع االجتامعي يف براجمهـا وُبناها املؤسسـية وإجراءاهتـا الداخلية.37

ــة لألحــزاب  ــز مالي ــح حواف ــًا يف من ــا، وهــو األردن، جدي ــدان املدروســة هن ــد فكــر أحــد البل وق
السياســية التــي تــرشك النســاء يف عضويتهــا وقيادهتــا.38 ويف الــدول التــي تتبنــى نظــم متثيــل نســبي، 
ــح  ــة، أو من ــالت االنتخابي ــام للحم ــل الع ــة، كالتموي ــرتاتيجيات املمكن ــدى اإلس ــز إح ــكل احلواف تش
ــا  ــث محالهت ــول لب ــًا أط ــة وقت ــا احلزبي ــىل قوائمه ــة ع ــع متقدم ــاء يف مواق ــع النس ــي تض ــزاب الت األح
االنتخابيــة عــىل اهلــواء، كــام حــدث يف تيمــور الرشقية.39وهنالــك آليــة أخــرى يمكــن تطبيقهــا وهــي 

ــد هبــا. ــات صارمــة عــىل عــدم التقي نظــام احلصــص املخصصــة للنســاء، مــع عقوب

العمليات االنتخابية
إجراءات ما قبل االنتخابات

إن اهليــاكل األبويــة مرتســخة يف النســيج االجتامعــي للــدول العربيــة. وممــا ال شــك فيــه أن ثمــة حاجــة 
ــن  ــر40، م ــكان آخ ــنا يف م ــام ناقش ــة. وك ــة واخلاص ــن العام ــة يف امليادي ــلطة األبوي ــة الس ــة ملقاوم هائل
الواضــح أن توعيــة الناخبــني واجلمهــور بصــورة عامــة مل تكــن عمليــة ناضجــة بــل بدائيــة ومتقطعــة يف 
احلــاالت املدروســة. وقــد أطلقــت مشــاريع لتصميــم برامــج حساســة للنــوع االجتامعــي خاصــة بــكل 

دولــة للتغلــب عــىل هــذه املشــكلة.41
ــن  ــرص نجاحه ــل ف ــية يقل ــن السياس ــاء وجتارهب ــارف النس ــة مع ــه، أن حمدودي ــب في ــا ال ري ومم
ــاء  ــة للنس ــارات فردي ــم استش ــارات وتقدي ــىل امله ــب ع ــج تدري ــت برام ــد أجري ــحات. وق كمرش
املرشــحات وملديــري محالهتــن االنتخابيــة يف قضايــا كإدارة الوقــت واســتهداف الناخبــني واســتخدام 
ــة وتطبيقهــا، وكل ذلــك  املتطوعــني واالتصــاالت ومجــع التربعــات وصياغــة اإلســرتاتيجيات امليداني
ــة اســتنادًا إىل  ــر هــذه الربامــج التدريبي ــة وأخــرى.42 ويمكــن تطوي ــًا بــني حال أصــاب نجاحــًا متفاوت

ــابقًا. ــذة س ــطة املنف ــم األنش تقيي
مل تنجـح احلـركات النسـائية يف دعم املرشـحات كـام مل تنجح يف لفـت االنتباه إىل قضايا املـرأة عمومًا. 
ولعـل ذلـك يرجـع إىل عوامـل شـتى كالقوانـني التـي متنـع كافـة املنظـامت غـري احلكوميـة مـن التعاطي 
بالقضايـا السياسـية، أو البنـى األبويـة كالقبليـة أو العائلية السياسـية حيث يتوجـه دعم النسـاء تلقائيًا إىل 
مرشـح األرسة. وتعيـق هـذه العوامـل، إىل جانب تغلغل النظـام األبوي إىل األحزاب السياسـية نفسـها، 

احلـركات النسـائية عـن الضغـط عىل هـذه األحزاب لتسـمية عـدد أكرب من النسـاء كمرشـحات.

إجراءات أثناء االنتخابات
لقــد أدى أخــذ اخلصوصيــات االجتامعية-االقتصاديــة والثقافيــة بعــني االعتبــار يف القانــون االنتخايب يف 
بلــد مثــل اليمــن إىل حتقيــق بعــض املكاســب. وللتغلــب عــىل عائــق األميــة، تــم تبنــي رموز وشــعارات 
ــة تتــوىل  ــرة انتخابي ــة. كــام أن تشــكيل جلــان نســائية يف كل دائ لــكل مرشــح عــىل البطاقــات االنتخابي
ــام  ــهل قي ــًا أن يس ــأنه أيض ــن ش ــات، م ــوم االنتخاب ــرتاع يف ي ــىل االق ــات واإلرشاف ع ــجيل الناخب تس
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ــن  ــن اليم ــأ كل م ــد جل ــات.43 وق ــاركتهن يف االنتخاب ــدل مش ــادة مع ــات وزي ــن كناخب ــاء بدوره النس
ــد تلــك املجتمعــات.  واألردن إىل إقامــة مكاتــب انتخــاب مســتقلة للنســاء والرجــال، احرتامــًا لتقالي
ــايب  ــب انتخ ــتخدام أي مكت ــني باس ــام 2003 للناخب ــات ع ــمح األردن يف انتخاب ــك، س ــة إىل ذل إضاف
ضمــن دائرهتــم، بــدالً مــن ختصيــص مركــز انتخــايب حمــدد لــكل ناخــب، األمــر الــذي وفــر وصــوالً 

أســهل للنســاء الناخبــات ممــن ال يســتطعن التحــرك بحريــة.
ويف حالــة اليمــن، اعتمــد رشط يف انتخابــات عــام 2003 يقــيض بــأن حيصــل كل مرشــح مســتقل 
ــًا أمــام  عــىل تأييــد مــن 300 ناخــب لكــي يســجل نفســه كمرشــح، األمــر الــذي شــكل عائقــًا جدي

النســاء.44 ومتثــل هــذه اإلجــراءات متييــزًا غــري مبــارش بحــق النســاء وينبغــي إلغاؤهــا.
ــىل  ــري ع ــر كب ــات أث ــات االنتخاب ــن إىل مفوضي ــاء وضمه ــل النس ــون لتمثي ــع أن يك ــن املتوق وم
التقــدم الســيايس للنســاء. ففــي اليمــن، ضمــت اللجنــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء لعــام 1993 
ــط  ــدة فق ــرأة واح ــام أن ام ــرأة. ك ــك أي ام ــد ذل ــا بع ــل يف عضويته ــام مل تدخ ــط، بين ــدة فق ــرأة واح ام
دخلــت جلنــة كوتــا املــرأة يف األردن عــام 2003 )وهــي املســؤولة عــن فــرز األصــوات واإلعــالن عــن 
الفائــزات باملقاعــد املحجــوزة(. وكان متثيــل النســاء يف اللجنــة التــي صاغــت آليــة احلصــص املقرتحــة 
ــًا. إن  ــاب صحيح ــتقلة لالنتخ ــة املس ــن يف اهليئ ــن متثيله ــك مل يك ــع ذل ــال، وم ــل الرج ــاويًا لتمثي مس

ــة. ــات يســّهل هــذه العملي ضــامن متثيــل متســاو للنســاء يف مفوضيــات االنتخاب
ــات  ــق بالعملي ــام يتعل ــس، في ــب اجلن ــة حس ــاءات املفصل ــارة إىل أن اإلحص ــدر اإلش ــريًا، جت وأخ
ــني  ــة حتس ــهل عملي ــا، يس ــة. وتوفُّره ــدان العربي ــن البل ــري م ــهولة يف كث ــرة بس ــري متوف ــة، غ االنتخابي
ــوع  ــة الن ــن زاوي ــات م ــم االنتخاب ــف يف تنظي ــوة والضع ــاط الق ــراز نق ــرب إب ــاء ع ــاركة النس مش

ــي. االجتامع

د. خاتمة

"إن احلركــة النســائية... هــي الفتيــل الــذي سينســف املجتمــع األبــوي اجلديــد مــن داخلــه. فــإذا ســمح 
هلــا بالنمــو واالعتــامد عــىل نفســها، فســتغدو درعــًا دائــاًم يقــي مــن عــودة األبويــة، وحجــر األســاس 

يف عرصنــة املســتقبل".45
ــا، أن  ــة ومتثيله ــرأة العربي ــية للم ــة السياس ــال املكان ــي تط ــات، الت ــن النقاش ــري م ــال الكث ــه ح إن
ــة أو  ــب اإلجيابي ــرض اجلوان ــاب ع ــىل حس ــات ع ــىل التحدي ــز ع ــات والرتكي ــراز الصعوب ــو إىل إب تنح
ــذا  ــن ه ــة. لك ــرشة املنرصم ــس ع ــرش أو اخلم ــنوات الع ــون الس ــت يف غض ــي حدث ــات الت االخرتاق
الزخــم اإلجيــايب مــا انفــك يكتســب القــوة، حتــى يف الفــرتة القصــرية مــن الزمــن الــذي اســتغرقتها 
ــة.  ــرأة العربي ــع للم ــور أوس ــرب وحض ــدور أك ــرش ب ــريات تب ــت تغ ــد حدث ــة. فق ــذه الدراس ــة ه كتاب
ــي  ــيايس الت ــالح الس ــاح اإلص ــن ري ــة م ــتفادة كامل ــتفيد اس ــة أن تس ــات العربي ــىل املجتمع وإذا كان ع
هتــب اليــوم عــىل املنطقــة، فيتعــني أن تصبــح النســاء جــزءًا فاعــاًل يف هــذه العمليــة، عــرب التأكيــد عــىل 

ــل. ــتقبل أفض ــرشًا بمس ــا مب ــة باعتباره ــن الكامن طاقاهت
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دراسة حالة: اإلكوادور

اإلكوادور:
عمل غير منجز،

المشاركة السياسية لنساء السكان 
األصليين

نينا باكاري

يبلــغ عــدد الســكان األصليــني يف أمــريكا الالتينيــة قرابــة 40 مليــون مــن أصــل 500 مليــون نســمة. 
ومــن بــني دول املنطقــة التــي يغلــب فيهــا الســكان األصليــون: غواتيــامال وبوليفيــا واإلكــوادور. ففــي 
ــكان  ــم س ــني ه ــن البوليفي ــة م ــكان، و80 باملئ ــن الس ــة م ــني 43 و70 باملئ ــبتهم ب ــدر نس ــامال تق غواتي
أصليــون، ومعظمهــم فقــراء. أمــا اإلكــوادور فقرابــة 45 باملئــة مــن ســكاهنا أصليــون، وهــم يعانــون 
أيضــًا مــن  عمــق إنعــدام املســاواة، حيــث يشــكلون 90 باملئــة مــن ســكان األريــاف، وكلهــم تقريبــًا 

يعيــش يف فقــر مدقــع1.
ــد.  ــة العه ــرة حديث ــة ظاه ــريكا الالتيني ــني يف أم ــكان األصلي ــاء الس ــية لنس ــاركة السياس ــد املش تع
ــة  ــني الكمي ــن الناحيت ــًا م ــن تقدم ــًا حقق ــاء عموم ــاالت أن النس ــض احل ــر بع ــذي تظه ــت ال ويف الوق
والنوعيــة، يبــدو هــذا التقــدم متواضعــًا جــدًا يف حالــة النســاء األصليــات. وقــد أثــار تاريــخ أمــريكا 
الالتينيــة عمومــًا، واإلكــوادور خصوصــًا، احلافــل باملواجهــات واملصادمــات بــني الســكان األصليــني 

ــن. ــات وأدى إىل إقصائه ــاء األصلي ــد النس ــًا ض ــزًا فظ ــيايس متيي ــام الس والنظ
ــرتاح  ــىل اق ــوادور ع ــائية يف اإلك ــركات النس ــزت احل ــرصم، رك ــرن املن ــات الق ــع ثامنيني ويف مطل
ــات  ــدة ملقارب ــة املتزاي ــايف أو احلاج ــي والثق ــع العرق ــر إىل الواق ــاء دون النظ ــة للنس ــات مواتي ترشيع
ــيؤدي إىل  ــني س ــري يف القوان ــأن التغي ــت، ب ــك الوق ــن يف ذل ــي. وكان الظ ــوع االجتامع ــة للن حساس
نتائــج ملموســة ومبــارشة عــىل الوضــع الفعــيل للنســاء. بيــد أن التجربــة أثبتــت عكــس ذلــك. فعــىل 
الرغــم مــن إدخــال تعديــالت عــىل القوانــني املدنيــة واجلنائيــة واالنتخابيــة وحتــى عــىل قوانــني العمــل 
ــاء  ــة بن ــه مــن انعكاســات عــىل عملي ــريًا، ومــا نشــأ عن والدســاتري، اســتمر القصــور الديمقراطــي كب

ــوادور. ــات كاإلك ــددة الثقاف ــاالت متع ــة يف احل ــة، وبخاص ــة الوطني املواطن
تتنــاول دراســة احلالــة هــذه بالتحليــل، مشــاركة النســاء األصليــات يف الكونغــرس اإلكــوادوري، 
فتبــدأ باســتعراض عــام للمشــاركة السياســية للســكان األصليــني، ثــم حتــدد بعــض الــدروس والعــرب 



71

دراسة حالة: اإلكوادور

نا
صليي

أل
سكان ا

ساء ال
سية لن

سيا
شاركة ال

ل  ير منجز، الم
إلكوادور: عم

ا

اهلامــة املســتلهمة والتحديــات الرئيســية واإلســرتاتيجيات الراميــة إىل إدمــاج نســاء الســكان األصليــني 
ومشــاركتهام السياســية الكاملــة يف الشــؤون العامــة.

خلفية عامة

ــاء  ــدت نس ــال، وج ــه الرج ــن علي ــًا هييم ــيًا أبوي ــًا سياس ــن نظام ــوايت واجه ــاء الل ــالف النس ــىل خ ع
الســكان األصليــني أنفســهن يف مواجهــة نظــام ســيايس وحيــد العــرق2 ينفــي تنــوع اهلويــات. فعمــل 

ــني. ــكان األصلي ــاء الس ــاب نس ــىل حس ــرق، ع ــد الع ــوي ووحي ــًا، األب ــان مع النظام
ــريكا  ــام، يف أم ــف ع ــا أل ــة عمره ــة غني ــاب ثقاف ــم أصح ــون، وه ــكان األصلي ــظ الس ــد حاف لق
الالتينيــة عمومــًا عــىل أنــامط خاصــة هبــم مــن التنظيــم االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس والدينــي 
ــه  ــه حقوق ــًا ل ــًا اجتامعي ــم طرف ــرتاف هب ــدأ االع ــايض، ب ــرن امل ــن الق ــري م ــد األخ ــايف. ويف العق والثق
اخلاصــة. فبــدأت مرحلــة سياســية نتيجــة حلركــة عامليــة انطلقــت إلرشاك الســكان األصليــني والدفــاع 

عــن حقوقهــم.
أمــا اآلن فالســكان األصليــون معــرتف هبــم يف عمــوم املنطقــة، بوصفهــم أطرافــًا سياســية يقدمــون 
ــوق األرض  ــيل حلق ــرتداد الفع ــاألرض واالس ــة ب ــوق اخلاص ــط باحلق ــس فق ــق لي ــات تتعل مقرتح
ــات  ــام ب ــيل. ك ــيايس التمثي ــام الس ــة والنظ ــكل الدول ــة يف ش ــريات البنيوي ــا بالتغي ــام أيض ــة وإن األصلي
ــاركة  ــن املش ــط م ــس فق ــم لي ــي تقصيه ــمية الت ــة الرس ــككون بالديمقراطي ــون يش ــكان األصلي الس
السياســية بــل مــن التنميــة االقتصاديــة العادلــة أيضــًا. ولكــي يشــارك الســكان األصليــون يف الشــأن 
الســيايس ويصبحــوا بمثابــة قــوى تغيــري، كان عليهــم أن يشــاركوا يف احليــاة السياســية لبلــدان املنطقــة 
ضمــن األطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تنــص عليهــا ترشيعــات البلــد املعنــي. وقــد حققــوا يف بعــض 

ــاركتهم. ــززت مش ــات ع ــوادور إصالح ــاالت كاإلك احل
ــكان  ــة بالس ــتورية املتعلق ــكام الدس ــال األح ــة يف جم ــريكا الالتيني ــني يف أم ــني هامت ــك جتربت وهنال
ــت  ــي اعرتف ــدة الت ــي الوحي ــا ه ــة، أن كولومبي ــاتري املنطق ــارن لدس ــل املق ــف التحلي ــني. ويكش األصلي
ــني  ــني بممثل ــكان األصلي ــمح للس ــي، يس ــتور الكولومب ــةʻ. فالدس ــة عرقي ــاره ʼحص ــن اعتب ــام يمك ب
اثنــني يف جملــس الشــيوخ تنتخبهــام اجلامعــات األصليــة يف دائــرة انتخابيــة خاصــة واحــدة عــىل مســتوى 
ــس  ــني إىل جمل ــكان األصلي ــن الس ــرأة م ــل أي ام ــدم، مل تص ــذا التق ــن ه ــم م ــىل الرغ ــن ع ــالد3. لك الب
النــواب. أمــا يف نيكاراغــوا، فقــد أدى االعــرتاف بالســكان األصليــني وإحداث أقاليم مســتقلة اســتقالالً 
ــر  ــني واألط ــكان األصلي ــامت الس ــيايس ملنظ ــر الس ــان. إن التطوي ــاء إىل الربمل ــول نس ــم إىل وص ــًا هل ذاتي
القانونيــة اخلاصــة هبــم والتــي أحدثــت نظــام االســتقالل الــذايت الراهــن يف بعــض األقاليــم، يتطلــب 
ــة  ــة، وبخاص ــا االنتخابي ــني يف قوائمه ــكان األصلي ــن الس ــاء م ــال أعض ــية إدخ ــزاب السياس ــن األح م

النســاء منهــم4.
ــات  ــاد القومي ــالل احت ــن خ ــام 1994، م ــوادور ع ــني يف اإلك ــكان األصلي ــة الس ــت حرك وطرح
ــكل  ــد ل ــي واح ــس ترشيع ــو جمل ــة عض ــيض بإضاف ــتوريًا يق ــاًل دس ــوادور، تعدي ــة يف اإلك األصلي
ــًا  ــه وافــق الحق ــد أن الكونغــرس رفــض املقــرتح، لكن ــني. بي مقاطعــة ُينتخــب مــن الســكان األصلي
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يف عــام 1996 عــىل مقــرتح يســمح بمشــاركة حــركات مســتقلة يف االنتخابــات إىل جانــب األحــزاب 
السياســية. وبــدأت حركــة الســكان األصليــني منــذ ذلــك احلــني بتوجيــه مشــاركتها االنتخابيــة نحــو 
رعايــة تشــكيل حركــة باتشــاكوتيك )Pachakutik( )وحــدة متعــددة القوميــات يف بلــد جديــد( كحركــة 
سياســية دخلــت املــرح الســيايس يف انتخابــات عــام 1996، عندمــا فــاز ثامنيــة مــن أعضائهــا )أربعــة 
ــام  ــوًا، ك ــل 82 عض ــن أص ــات م ــرأة( يف االنتخاب ــم أي ام ــس بينه ــن لي ــون، لك ــكان أصلي ــم س منه

ــون. ــات، ســبعة منهــم ســكان أصلي انتخــب 13 مــن مرشــحيها رؤســاء بلدي
ــات،  ــامال يف االنتخاب ــريو وغواتي ــا وب ــرى كبوليفي ــدان أخ ــة يف بل ــعوب األصلي ــاركت الش وش
ــارض  ــة يتع ــعوب األصلي ــة الش ــم قضي ــية. وكان دع ــزاب السياس ــع األح ــات م ــكيل حتالف ــرب تش ع
مــع برامــج األحــزاب السياســية، لكــن يف تســعينيات القــرن املــايض ويف حماولــة للتغلــب عــىل هــذه 
ــول  ــية ح ــزاب السياس ــع األح ــد م ــرية األم ــات قص ــة حتالف ــات األصلي ــكلت اجلامع ــات، ش الصعوب
قضايــا حمــددة. ففــي بوليفيــا عــىل ســبيل املثــال، أســس حــزب ʼتوبــاك كاتــاريʻ الســيايس للســكان 
األصليــني حتالفــًا برناجميــًا مــع احلــزب الليــربايل اجلديــد ومتكــن مــن إيصــال أحــد الســكان األصليــني 
إىل منصــب نائــب الرئيــس، باإلضافــة إىل ثالثــة آخريــن إىل جملــس النــواب بينهــم امــرأة مــن قوميــة 

إيــامرا.
عــىل العمــوم، تعــد جتربــة مشــاركة الشــعوب األصليــة يف السياســة ظاهــرة حديثــة. ومل تكــن مجيــع 
التجــارب إجيابيــة، إال أهنــا جعلــت مــن املمكــن عــىل نحــو متزايــد خلــق زوايــا نظــر جديــدة تشــجع 

التغيــري اإلقليمــي واملحــيل الــذي يســند لنســاء الســكان األصليــني دورًا بــارزًا.

المشاركة السياسية للنساء

إن الدســتور اإلكــوادوري لعــام 1929 هــو أول دســتور يف أمــريكا الالتينيــة يمنــح املــرأة املتعلمــة 
ــودة  ــد ع ــه بع ــب إلي ــد، انتخ ــس واح ــن جمل ــوادوري م ــان اإلك ــون الربمل ــت. ويتك ــق التصوي ح
الديمقراطيــة يف عــام 1978 مــن اجلولــة األوىل نــواب عــىل مســتوى البــالد وعــىل مســتوى املقاطعــات 
بواســطة قوائــم مغلقــة واقــرتاع عــام رسي ومبــارش. ويف عــام 1998، قــام أعضــاء اجلمعية الدســتورية 
الوطنيــة )التــي تأسســت يف عــام 1997 بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عبــد اهللا بوكــرم( بتعديــل الدســتور 

)املــادة 99 اخلاصــة بنظــام االنتخابــات( إلدخــال نظــام التمثيــل النســبي والقوائــم املفتوحــة.
ــية يف  ــاة السياس ــن احلي ــائر ميادي ــاء يف س ــاركة النس ــرية يف مش ــادة كب ــري زي ــد األخ ــهد العق وش
ــام  ــة يف ع ــن 5.3 باملئ ــتويات م ــتى املس ــاء يف ش ــل النس ــة لتمثي ــبة اإلمجالي ــزت النس ــوادور، وقف اإلك
ــة مــن جمموعــة األعضــاء  1998 إىل 24.8 باملئــة يف عــام 5.2000 وبلغــت نســبة النســاء 13.2 باملئ
ــذه  ــًا(، وازدادت ه ــل 121 نائب ــن أص ــرأة م ــام 1998 )16 ام ــات ع ــرس يف انتخاب ــني للكونغ املنتخب
ــواب  ــل ن ــن حم ــوايت حلل ــاء الل ــدد النس ــاد ع ــع ازدي ــام 2000 م ــة يف ع ــن 20 باملئ ــر م ــبة إىل أكث النس
ــه  ــه إىل أن ــن التنوي ــد م ــك، ال ب ــة إىل ذل ــت. إضاف ــم أو مؤق ــكل دائ ــك بش ــواء أكان ذل ــيني، س أساس
يف دورة املجلــس 1998-2000، انتخبــت امــرأة مــن الســكان األصليــني نائبــًا لرئيــس الكونغــرس، 
ويف آب/أغســطس عــام 2000، انتخبــت امــرأة ليســت مــن الســكان األصليــني لفــرتة قصــرية رئيســًا 



73

دراسة حالة: اإلكوادور

نا
صليي

أل
سكان ا

ساء ال
سية لن

سيا
شاركة ال

ل  ير منجز، الم
إلكوادور: عم

ا

للكونغــرس الوطنــي. ويف انتخابــات الكونغــرس عــام 2002، شــغلت النســاء 17 مقعــدًا مــن مقاعــد 
الكونغــرس املئــة )17 باملئــة(، إضافــة إىل 19 امــرأة كمرشــح بديــل. وانعكــس هــذا التغيــري يف مســتوى 

ــًا يف ثالثــة إصالحــات قانونيــة ســاندهتا احلركــة النســائية: متثيــل النســاء يف الكونغــرس جزئي
y          ــدره ــاء ق ــى للنس ــدًا أدن ــدد ح ــذي ح ــام 1997 ال ــص لع ــون احلص ــل، أو قان ــة العم ــون محاي قان

20 باملئــة مــن القوائــم احلزبيــة يف الدوائــر االنتخابيــة التــي ســينتخب فيهــا أكثــر مــن عضــو )طبــق 
ــات عــام 1998(. يف انتخاب

y  اإلصــالح الدســتوري لعــام 1998 الــذي نــص عــىل مشــاركة متســاوية بــني النســاء والرجــال يف
االنتخابــات )املــادة 102(.

y  ــًا ــدد حصص ــذي ح ــام 2000 وال ــية لع ــاركة السياس ــون املش ــايب أو قان ــون االنتخ ــالح القان إص
للنســاء يف قوائــم األحــزاب السياســية. وتــزاد هــذه احلصــة بنســبة 5 باملئــة يف كل مــرة جتــرى فيهــا 
ــاوية أي ــل املتس ــبة التمثي ــل إىل نس ــى تص ــة( حت ــى )30 باملئ ــد األدن ــن احل ــدءا م ــات، ب  االنتخاب

ــن  ــية م ــاة السياس ــاء يف احلي ــاركة النس ــتور مش ــن الدس ــم 102 م ــادة رق ــل امل ــة. وتكف 50 باملئ
النواحــي التاليــة: ʼتشــجع الدولــة املشــاركة العادلــة بــني النســاء والرجــال وتكفــل هــذه املشــاركة 
ــام، ويف إدارة  ــل الع ــرار يف احلق ــع الق ــة وصن ــات اإلداري ــات، ويف اهليئ ــح إىل االنتخاب يف الرتش
القضــاء، ويف األجهــزة الرقابيــة ويف األحــزاب السياســيةʻ. واســتنادًا إىل هــذه الضامنــة الدســتورية، 
أجريــت تعديــالت عــىل القانــون االنتخــايب يف شــباط/فرباير عــام 2000. وأصبحــت املــادة 58 
ــي  ــات الت ــحني لالنتخاب ــم املرش ــدم قوائ ــىل: ʼُتق ــص اآلن ع ــية تن ــاركة السياس ــون املش ــن قان م
يفــرتض أن يتــم اختيــار أكثــر مــن شــخص واحــد منهــا، بحيــث يكــون 30 باملئــة عــىل األقــل مــن 
ــزاد  املرشــحني فيهــا للمنصــب مــن النســاء و3 باملئــة للبــدالء، وبرتتيــب متنــاوب ومتعاقــب، وُت
هــذه النســبة يف كل انتخابــات عامــة بمعــدل 5 باملئــة حتــى حتقيــق التســاوي يف التمثيــل، عــىل أن 
ــه  ــون نفس ــن القان ــرى م ــود أخ ــِرد يف بن ــارʻ. وت ــني االعتب ــة بع ــاركة القومية-الثقافي ــذ املش تؤخ

تفاصيــل عمليــة تســجيل املرشــحني، بــام يضمــن التقيــد بروحيــة القانــون6.
وبينـام شـكل قانـون االنتخابات مكسـبًا حقيقيًا عىل املسـتوى احلقوقي وفـرض حتديات تتعلق باملشـاركة 
املتسـاوية للنسـاء – إىل درجـة أنـه اشـرتط عـىل كافة األحـزاب واحلـركات السياسـية إدخال نسـبة معينة 
مـن النسـاء يف القوائـم برتتيـب متناوب ومتعاقـب – أعاقـت املحكمـة العليا املعنيـة باالنتخابـات عمليًا 
تطبيـق القانـون عـىل النحـو الصحيح، عرب إصـدار تعليـامت النتخابات البلديـات واملقاطعـات يف أيار/

مايـو 2000 تتعلـق برتتيب املرشـحات النسـاء يف القوائم االنتخابيـة. وبموجب هـذه التعليامت، أبعدت 
النسـاء إىل املواقـع األخـرية يف القوائـم، بام يتعارض مـع الرشط الذي وضعـه قانـون االنتخابات اخلاص 
ʼبالتنـاوب والتعاقـب7ʻ. وقبيـل انتخابات عـام 2004 للمقاطعـات، أصدرت هذه املحكمـة قرارًا حيدد 
تركيبـة القوائـم االنتخابيـة من قـادة األحزاب السياسـية واملرشـحني. بيـد أن األحزاب خالفـت القانون 
ومل تلـبِّ الـرشوط القانونيـة املتعلقـة بتنـاوب وتعاقـب أسـامء املرشـحات يف القوائـم االنتخابيـة، األمر 
الـذي عطـل تنفيـذ رشط الرتتيـب، وأبعـدت أسـامء النسـاء إىل مواقـع متدنيـة يف القوائـم احلزبيـة. ومل 
تبلـغ حمكمـة االنتخابـات عن هـذه املخالفـة يف تقريرها إىل الشـعب، لكنهـا التزمت بمراجعـة التعليامت 
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التنفيذيـة اسـتجابة للمطالـب املقدمـة من منظامت نسـائية خمتلفة. وحتـى عام 2004 مل تكـن املحكمة قد 
أوفـت بالتزامهـا، بل عىل العكـس: اقرتحت تعديـاًل يقيض بإدراج هـذه التعليامت يف القانـون االنتخايب.

انتخابات المقاطعات

ال تـزال الفوائـد التـي جنتهـا نسـاء السـكان األصليـني ضئيلـة، بـرصف النظـر عـن املكاسـب القانونية 
املتحققـة جلهـة مشـاركة النسـاء يف االنتخابـات. ومل تتضمـن القوائـم االنتخابيـة احلزبيـة أي امـرأة مـن 
السـكان األصليـني أو الزنـوج، عـىل الرغم من اإلشـارة الواضحـة يف القانـون إىل رضورة مراعـاة التنوع 
الثقـايف والعرقـي مـن جانب األحزاب واحلـركات السياسـية يف انتخابات عام 2000 وعـام 2004. ويف 
قوائـم رؤسـاء البلديـات يف انتخابـات عـام 2000، مل حتتوي القوائم االنتخابية سـوى عـىل 80 امرأة من 
أصـل 952 مرشـحًا )8 باملئـة فقـط(. ومـن بـني العـدد الـكيل للمرشـحني، قدمـت حركة باتشـاكوتيك 
106 أسـامء فقـط، بينهـم 7 نسـاء مل تكـن أي منهـن مـن السـكان األصليـني. ويف انتخابات عـام 2004 
للمجالـس الترشيعيـة للمقاطعـات، شـاركت 129 امـرأة كمرشـحة، قدمت حركة باتشـاكوتيك تسـعة 
منهـن، مـا أعطـى دفعـة صغـرية إجيابيـة ملشـاركة النسـاء. إال أن 13 مرشـحة فقـط فزن بمنصـب رئيس 

بلديـة، مـن بينهـن ثالثة أسـامء مـن قائمة باتشـاكوتيك.
خالصــة القــول: مل تبــِد األحــزاب السياســية تركيــزًا أو اهتاممــًا واضحــًا بمشــاركة نســاء الســكان 
ــاركة  ــاد باملش ــامم ج ــم، أي اهت ــاء منه ــة النس ــة، وبخاص ــعوب األصلي ــِد الش ــام مل تب ــني، ك األصلي
ــرصت  ــه ح ــاء علي ــلطية، وبن ــة والتس ــا اإلقصائي ــبب طبيعته ــة، بس ــية التقليدي ــزاب السياس يف األح

ــاكوتيك. ــة باتش ــالل حرك ــن خ ــًا م ــا تقريب ــة كله ــاركتها األولي مش

مشاركة نساء السكان األصليين

كان لنســاء الســكان األصليــني احلصــة األكــرب مــن التمييــز ضــد النســاء يف السياســة، إذ جــاء تواجدهن 
يف املناصــب العامــة املنتخبــة انتخابــًا شــعبيًا خميبــًا لآلمــال مقارنــة باملكاســب السياســية العامــة املتحققــة 
للنســاء. ويف قوائــم املرشــحني األساســيني يف انتخابــات الكونغــرس يف الفــرتة 1998-2002 مل يكــن 
هنــاك ســوى امــرأة واحــدة مــن الكيتشــوا مــن حركــة باتشــاكوتيك، بينــام احتــوت قائمــة البــدالء عــىل 
امــرأة واحــدة مــن الســكان األصليــني فقــط، يف املرتبــة 12 مــن قائمــة حــزب اليســار الديمقراطــي. 
ــاًل يف  ــى بدي ــيًا أو حت ــوًا رئيس ــني عض ــكان األصلي ــن الس ــرأة م ــاك أي ام ــن هن ــة، مل يك ويف احلقيق

الكونغــرس.
ــه  ــىل وج ــني ع ــكان األصلي ــاء الس ــًا، ونس ــاء عموم ــف أن النس ــم كي ــكان فه ــة بم ــن الصعوب م
اخلصــوص، مل يشــاركن أو يلعبــن دورًا أكثــر أمهيــة، حتــى يف حركــة باتشــاكوتيك. ثمــة تفســري ممكــن، 
وهــو االفتقــار إىل التثقيــف والتدريــب. وهنالــك أيضــًا عامــل مهــم يتمثــل يف الــرشوط التــي شــاركت 
يف ظلهــا نســاء الســكان األصليــني يف السياســية، وهــي عــىل العمــوم يف مواجهــة صعوبــات وعقبــات 

اجتامعية-سياســية واقتصاديــة متجــذرة، األمــر الــذي وقــف فعليــًا حائــاًل بينهــن وبــني السياســة.
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الدروس المستفادة

ــة  ــة إىل تشــجيع تغيــريات إجرائي ــة السياســية واالجتامعي ــة مــن الناحي تســعى نســاء الشــعوب األصلي
وموضوعيــة، وإجيــاد أشــكال جديــدة مــن مشــاركة املواطنــني واإلدارة اجلامعيــة الشــفافة. كــام ينصــب 
االهتــامم اآلن أكثــر عــىل الربامــج التــي هتتــم بمســائل النــوع االجتامعــي واألجيــال، وقضايــا األعــراق 

والثقافــات واهلويــة البيئيــة ومفهــوم التنميــة املتكاملــة التــي تتبناهــا احلكومــات املحليــة.
ــه مــن اللحظــة التــي يصبحــن فيهــا  ــة أنفســهن في إن الواقــع الــذي جتــد نســاء الشــعوب األصلي
مرشــحات لالنتخابــات، وبعــد انتخاهبــن، يفــرض حتديــات هائلــة عــىل عمليــة تعزيــز تغريات النشــاط 
ــن  ــية. ويمك ــاة السياس ــاء يف احلي ــاركة النس ــز مش ــية وتعزي ــادة السياس ــد القي ــرأة وجتدي ــيايس للم الس

اإلشــارة إىل عــدد مــن الــدروس اهلامــة املرتتبــة عــىل هــذه التجــارب، وهــي:
عـدم وجـود أجنـدة مشـرتكة للنسـاء ضمـن إطـار مـرشوع سـيايس واحـد. تبـني التجربـة يف .  1

الكونغـرس، أنـه عندما يتجـه النقاش إىل قضايا السياسـات االقتصادية ال يتحقق التوافق عىل انعكاسـاهتا 
عـىل النـوع االجتامعـي، ألن أيديولوجيـات األحـزاب السياسـية حتـدد براجمهـا وشـكل تصويتهـا. ويف 
القضايـا املتعلقـة بحقـوق املـرأة واألرسة عـىل سـبيل املثـال: مل يكـن مـن املمكـن التوفيـق بـني وجهات 

النظـر املختلفـة، إال أن هـذا اخلـالف مل حيـدث فيـام يتعلـق بمسـائل أخـرى، وبخاصـة يف االقتصاد8.
ال يســعى كثــري مــن نســاء الســكان األصليــني لرتشــيح أنفســهن. فقوائــم مرشــحي األحــزاب .  2

السياســية بصــورة عامــة ال تضــم أي امــرأة ســوداء أو مــن الســكان األصليــني.
ثمــة مشــكلة بنيويــة تتعلــق باألميــة. شــاركت حركــة الشــعوب األصليــة يف االنتخابــات ألول .  3

مــرة يف عــام 1996. وعــىل ضــوء التوقعــات املحيطــة هبــذه املشــاركة، أجــري اســتطالع للمقرتعــني 
ــني.  ــكان األصلي ــت الس ــة تصوي ــة وفعالي ــة نوعي ــات ملعرف ــز االنتخاب ــن مراك ــم م ــد خروجه بع
وأظهــرت النتائــج األوىل أن أكثــر مــن 80 باملئــة مــن املصوتــني مــن الســكان األصليــني بعمــر 55-45 

عامــًا، وغالبيتهــم الســاحقة مــن النســاء، مل يعرفــوا كيــف يصوتــون بســبب أميتهــم.
عــدم وجــود التدريــب لتحســني جــودة أداء النســاء يف احلكــم. ســتجد القيــادات مــن الســكان .  4

األصليــني، وبخاصــة النســاء منهــم، صعوبــة يف االســتمرار دون حتســني مســتوى مشــاركتهم احلــايل يف 
احلكــم. ومــن الواضــح أن نقــاط الضعــف تتمثــل يف النواحــي اإلداريــة والقانونيــة والفنيــة.

تفتقــر حركــة الشــعوب األصليــة للتجربــة السياســية الصلبــة. إن مشــاركة الســكان األصليــني .  5
يف السياســية متفرقــة، وبالتــايل ال يبــدو يف هــذا الســياق أن الربامــج املعنيــة بالنــوع االجتامعي ومشــاركة 

النســاء حتظــى باألولويــة.
ــىل .  6 ــات. ع ــج االنتخاب ــها يف نتائ ــن نفس ــرب ع ــة ال تع ــعوب األصلي ــة الش ــة حلرك ــوة الكامن الق

ــة  ــىل ممارس ــدرة ع ــاهبا الق ــة واكتس ــعوب األصلي ــة الش ــة حلرك ــة القوي ــدة التنظيمي ــن القاع ــم م الرغ
ضغــط اجتامعــي هائــل يف الســنوات األخــرية، إال أن ذلــك مل ينعكــس فيــام حققتــه حركــة باتشــاكوتيك 
ــة  ــب يف السياس ــًا إىل مكاس ــة تلقائي ــة اجتامعي ــا كحرك ــول وزهن ــات. ومل يتح ــج يف االنتخاب ــن نتائ م
االنتخابيــة، األمــر الــذي أثــر عــىل قــدرة نســاء الســكان األصليــني عــىل املشــاركة عــرب هــذه القنــاة.
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ــة .  7 ــرار يف اللحظ ــاذ الق ــري يف اخت ــك إىل تأخ ــية. وأدى ذل ــق السياس ــة التواف ــار إىل ثقاف االفتق
ــم. ــة األداء يف احلك ــىل فعالي ــر ع ــة وأث املطلوب

التحديات الرئيسية

ثمــة حتديــات عــدة جيــب معاجلتهــا لتحقيــق مشــاركة النســاء يف السياســة، وبخاصــة نســاء الشــعوب 
األصليــة:

يتمثــل التحــدي األســايس األول يف حتقيــق املســاواة ليــس فقــط يف تركيبــة القوائــم بــل أيضــا .  1
يف الفــوز فعليــًا يف االنتخابــات، ويف حتقيــق تــوازن بــني املســاواة بــني اجلنســني والنظــرة الديمقراطيــة 
املبنيــة عــىل املســاواة االجتامعيــة. يتعــني أن حتتــل النســاء يف القوائــم االنتخابيــة مواقــع متّكــن فعليــًا مــن 

انتخاهبــن، ال أن يكــن جمــرد ديكــور.
ــة .  2 ــم الديمقراطي ــة تدعي ــط دخــول النســاء إىل السياســية بعملي ــاين هــو رضورة رب التحــدي الث

وتعزيــز اقتصــاد يقــدم آفــاق جديــدة للتنميــة. وتغــدو مشــاركة النســاء رضوريــة لبنــاء مــرشوع ســيايس 
يســتدعي إحــداث تغيــريات عميقــة يف بنيــة الســلطة األبويــة، وهــي ســلطة إقصائيــة أحاديــة الثقافــة 

بطبيعتهــا. 
التحــدي الثالــث هــو تدريــب النســاء عــىل املشــاركة مــن خــالل جهــود التوعيــة املســتمرة التــي .  3

متكنهــن مــن توســيع معارفهــن وزيــادة تقديرهــن لذواهتن.
التحــدي الرابــع هــو تبنــي منظــور النــوع االجتامعــي يف األنظمــة الداخليــة لألحــزاب وبراجمها. .  4

،ʻال جيــوز ألحــد الــكالم بــدون إذن قيــادة احلــزبʼ وينبغــي جتــاوز القاعــدة احلزبيــة التــي تقــيض بأنــه
وهي ممارسة شائعة يف برملانات أمريكا الالتينية.

مــن الــرضوري تشــجيع املامرســة السياســية لنســاء الشــعوب األصليــة، وعــىل هــذه األخــرية أن .  5
تكافــح ضــد العنرصيــة وتظهــر قدرهتــا عــىل املبــادرة ومعرفــة املشــاكل والتامســك يف وجــه الرصاعــات 
ــرب  ــا ع ــة أن يؤدهي ــذه املهم ــل ه ــن حيم ــىل م ــي ع ــا. وينبغ ــوذة عنه ــة املأخ ــور النمطي ــك الص وتفكي
تصميــم واعتــامد سياســات عامــة تســاعد يف حتقيــق التحــول يف املجتمــع، واعرتافــه بتعدديــة الثقافــات 

واجلامعــات اإلثنيــة.
ــًا .  6 ــعرون دوم ــة، يش ــورة عام ــع، بص ــال واملجتم ــحني الرج ــل املرش ــو جع ــري ه ــدي األخ التح

ــة. ــج االنتخابي ــة والربام ــج احلكومي ــي يف الربام ــوع االجتامع ــا الن ــة إدراج قضاي بأمهي

اإلستراتيجيات

ــر  ــة الفق ــية يف مواجه ــرتاتيجيات األساس ــدى اإلس ــي إح ــاركة ه ــالل املش ــن خ ــة م ــاء املواطن إن بن
ــية.  ــة والسياس ــاواة االجتامعي ــامن املس ــات، وض ــددة اإلثني ــة متع ــة العادل ــق التنمي ــاد، ولتحقي والفس
وبشــأن التمييــز ضــد نســاء الشــعوب األصليــة، بوســع القيــادات املســاعدة يف التغلــب عــىل التمييــز 

ــوادور.  ــيطرة يف اإلك ــة املس ــة الثقافي ــاء واألحادي واإلقص



77

دراسة حالة: اإلكوادور

نا
صليي

أل
سكان ا

ساء ال
سية لن

سيا
شاركة ال

ل  ير منجز، الم
إلكوادور: عم

ا

ــن  ــات. ويمك ــاء يف الربملان ــم النس ــة لدع ــات قوي ــاء جمموع ــيض بن ــرى تقت ــرتاتيجية أخ ــة إس وثم
ــل  ــباب والطف ــرأة والش ــان امل ــاركات يف جل ــات املش ــن الربملاني ــًا م ــات مبدئي ــذه املجموع ــكيل ه تش
واألرسة التــي تضــم نســاء مــن خمتلــف األحــزاب السياســية. ومــن الــرضوري أيضــًا إقامــة تكتــالت 
ــات  ــة والقطاع ــعوب األصلي ــة الش ــية، وحرك ــزاب السياس ــن األح ــاء ضم ــاركة النس ــم مش تدع
ــة وبراجمهــا. إن النســاء عمومــًا،  ــة إدراج مصالــح النســاء يف أنظمتهــا الداخلي ــة املنظمــة بغي االجتامعي
بمــن فيهــن نســاء الســكان األصليــني، حيملــن وجهــات نظــر خمتلفــة يف السياســة، ويمكــن هلــن حقيقــة 
املســامهة يف تغيــري األعــراف االجتامعيــة وعــامل السياســة بذاتــه، عــرب إدخــال قضايــا مــن قبيــل النــوع 

ــة. ــة الثقافي ــرتام التعددي ــي واح االجتامع
عــالوة عــىل ذلــك، يتعــني عــىل الربملانيــات املحافظــة عــىل درجــة عاليــة مــن التنســيق مــع املنظــامت 
ــف  ــني يضع ــن الناخب ــس ع ــأي بالنف ــايب. فالن ــن االنتخ ــع مجهوره ــا وم ــن منه ــي جئ ــة الت االجتامعي
ــط  ــك الرواب ــىل تل ــة ع ــي املحافظ ــة. ينبغ ــزب ككل يف احلقيق ــادرات احل ــل ومب ــاء، ب ــادرات النس مب
لضــامن اســتجابة دائمــة للمطالــب الشــعبية بشــفافية، وضــامن أن يــؤدي اجلمهــور االنتخــايب دوره عــىل 

النحــو الصحيــح يف نظــام الرقابــة وتــوازن الســلطات.

خاتمة

ــة يف  ــعوب األصلي ــاركة الش ــن مش ــرية تضم ــتورية كب ــات دس ــة إىل إصالح ــريكا الالتيني ــاج أم حتت
ــىل  ــة ع ــة خاص ــر انتخابي ــني يف دوائ ــكان األصلي ــيل الس ــاب ممث ــن انتخ ــة. ويمك ــس الترشيعي املجال
املســتوى الوطنــي، كــام يمكــن إضافــة إىل ذلــك إجــراء االنتخابــات العامــة يف كل بلــد مــن خــالل إمــا 
ــه  األحــزاب أو احلــركات السياســية، كــام يف اإلكــوادور، خاصــة أّن الكونغــرس اإلكــوادروي برتكيبت
ــني مــن حركــة  ــني باســتثناء األعضــاء املنتخب ــوي عــىل أي عضــو مــن الســكان األصلي ــة ال حيت احلالي
باتشــاكوتيك. إن مطلــب الشــعوب األصليــة بانتخــاب عضــو كونغــرس إضــايف يف كل مقاطعــة مــن 
قبــل الشــعوب األصليــة، هــو بالتــايل مطلــب حمــق ورضوري وملــح للتحــول الديمقراطــي يف النظــام 
ــات  ــاء ديمقراطي ــىل بن ــل ع ــب أن نعم ــر: جي ــى آخ ــرس. بمعن ــة للكونغ ــة الراهن ــيايس والرتكيب الس

ــراق. ــددة  األع ــاملة متع ش
كــام أن التغيــري يف نظــم التمثيــل املقــرون بإعــادة توزيــع الثــروة يف االقتصــاد، مــن شــأنه إحــداث 
حتســن كبــري يف نوعيــة الديمقراطيــة وحتويــل املجتمعــات وحتســني مشــاركة مكونــات اجتامعية حاســمة 
ــية يف  ــزات األساس ــد املرتك ــن أح ــوة هويته ــون ق ــة، تك ــعوب األصلي ــاء الش ــة نس ــاء. ويف حال كالنس
توســيع تأثريهــن لتحقيــق سياســات عامــة تنســجم مــع واقعهــن، وتصميــم برنامــج اجتامعــي يشــجع 
التغيــري ومــرشوع ســيايس هيــدف إىل حتقيــق الديمقراطيــة يف ممارســة الســلطة. وقــد كان لدينــا فرصــة، 
عــىل مســتوى الكونغــرس واملســتوى املحــيل، إلثبــات أن أفــراد الشــعوب األصليــة، وبخاصــة النســاء، 
ــع  ــاواة م ــدم املس ــىل ق ــان ع ــل يف الربمل ــة، والعم ــة يف اإلدارة العام ــم بفعالي ــويل أدواره ــتعدون لت مس
ــة  ــل ملناقش ــتعدادنا الكام ــار اس ــات، وإظه ــم االقرتاح ــرب تقدي ــرى وع ــات أخ ــن قومي ــن م اآلخري

املشــاكل الوطنيــة واجــرتاح احللــول هلــا.
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املستقل ذاتيا حتى عام 2002، املعروفة أيضا باسم جامعة الشعوب األصلية يف نيكاراغوا.

أجريت يف عام 1998 انتخابات ملناصب الرئيس ونائب الرئيس و20 نائبًا وطنيًا و101 نائبًا عىل مستوى املقاطعة   5
يف الكونغرس. ويف عام 2000، انتخبت السلطات املحلية وسلطات املقاطعات، أي انتخاب رؤساء البلديات 

واحلكام وأعضاء املجالس املحلية واملجالس الترشيعية للمقاطعات.
تنص املادة 59 من قانون االنتخابات عىل أنه: ʼيف االنتخابات التي ينتخب فيها ثالثة ممثلني، جيب تسجيل امرأة   6

واحدة عىل األقل كمرشحة وأخرى كبديلة، ويف احلاالت التي ينتخب فيها أربعة إىل ستة ممثلني، ينبغي تسمية 
امرأتني عىل األقل بني املرشحني األساسيني وامرأتني بني البدالء، ويف احلاالت التي ينتخب فيها سبعة إىل تسعة 

ممثلني، ينبغي تسمية ثالث نساء عىل األقل بني املرشحني األساسيني وثالثة بني البدالء. ويف احلاالت التي ينتخب 
فيها 10 إىل 12 ممثال، ينبغي تسمية أربع نساء عىل األقل بني املرشحني األساسيني وأربعة بني البدالء. وهكذا 

دواليك. ويف االننتخابات التي ينتخب فيها ممثالن، يفضل أن يكون أحد املرشحني األساسيني امرأة، وكذلك من 
البدالء. وتزداد هذه النسبة باملعدل املشار إليه يف املادة السابقة، حتى يتحقق التمثيل املتساوي.

اعرتضت هيئة التنسيق السياسية للنساء عىل دستورية التعليامت التنفيذية يف املحاكم، وبنتيجة ذلك اعرتفت   7
املحكمة االنتخابية العليا أهنا كانت اعتباطية وقررت العمل مع املنظامت النسائية لوضع التعليامت التنفيذية لعام 

.2002
يف بعض جمريات الكونغرس، كإصدار قانون خاص بوكالة ضامنات الودائع، انتهت امرأة تنتمي إىل التكتالت   8

السياسية اليمينية إىل التصويت لصالح القانون يسء الصيت يف إكوادور.
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دراسة حالة: إندونيسيا

توسيع المشاركة السياسية
للنساء في إندونيسيا

خوفيفا إندار باراوانسا

يعــد تاريــخ التمثيــل يف الربملــان اإلندونيــيس مســرية طويلــة من كفــاح النســاء يف الشــأن العام. ويشــكل 
مؤمتــر املــرأة اإلندونيســية األول لعــام 1928، الــذي بــرّش بظهــور العمــل القومــي النســائي املتنامــي، 
نقطــة حتــول يف التاريــخ بســبب الــدور الــذي لعبــه يف حتســني فــرص مشــاركة النســاء اإلندونيســيات يف 
مجيــع مناحــي التنميــة. فقــد اضطلعــن بــدور كبــري، يف العمــل العســكري ويف الشــأن العــام عمومــًا، يف 

فــرتة النضــال مــن أجــل االســتقالل حتــى عــام 1945 ومــا بعــده.
مــن جهــة أخــرى، وبعــد عــودة الرجــال إىل منازهلــم مــن جبهــات القتــال، عــاودت القيــم األبويــة 
انتعاشــها عــىل نطــاق واســع، كــام انتعشــت الفكــرة التــي تــرى يف املــرأة مدبــرة منــزل فحســب. ويف 
أول انتخابــات عامــة يف عــام 1955، نجحــت النســاء يف شــغل 6.5 باملئــة مــن مقاعــد الربملــان، ومنــذ 
تلــك االنتخابــات، تفاوتــت نســبة متثيلهــن بــني االنحســار والتقــدم، وبلغــت ذروهتــا يف عــام 1987 
بنســبة 13 باملئــة. ويف أول انتخابــات عامــة يف عهــد اإلصــالح يف عــام 1999، حققــت النســاء نســبة 

8.8 باملئــة مــن النــواب املنتخبــني، ثــم وصلــت النســبة إىل 11.3 باملئــة يف عــام 2004.
ويعــود الســبب يف ضعــف متثيــل النســاء يف الربملــان اإلندونيــيس إىل مجلــة مــن العقبــات. حتــاول 
هــذه الدراســة اســتعراض تاريــخ مشــاركة املــرأة اإلندونيســية والعقبــات املختلفــة التــي واجهتهــا يف 

ــادة متثيلهــا يف احلقــل الســيايس. الوصــول إىل املؤسســات السياســية واإلســرتاتيجيات الكفيلــة بزي

الوضع في إندونيسيا

ــد  ــنوات. وق ــس س ــة كل مخ ــية الطبيعي ــروف السياس ــية يف الظ ــة اإلندونيس ــات العام ــري االنتخاب جت
ــل إندونيســيا اســتقالهلا  ــات عامــة يف عــام 1955، أي بعــد عــرش ســنوات مــن ني جــرت أول انتخاب
عــن االســتعامر يف عهــد الرئيــس ســوكارنو. وطــرأت بعــد عــام 1955 تغيــريات عــىل طريقــة إجــراء 
االنتخابــات العامــة، فتغــري عــدد األحــزاب السياســية املشــاركة فيهــا وعرفــت نمطــًا خمتلفــًا لتمثيــل 
النســاء يف األحــزاب السياســية. وكانــت انتخابــات عــام 1955 مقبولــة ديمقراطيــًا: فقــد ظهــر العديــد 
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مــن النســاء املرشــحات مــن منظــامت نســائية تابعــة لعــدد كبــري مــن األحــزاب السياســية املشــاركة يف 
االنتخابــات، وانتخبــت فيهــا 17 امــرأة إىل املجلــس الترشيعــي.

ــام  ــتور ع ــل دس ــة بتعدي ــية املكلف ــة التأسيس ــاق اجلمعي ــبب إخف ــة بس ــات الثاني ــر االنتخاب ومل جت
ــل  ــد العم ــومًا يعي ــو 1959 مرس ــوكارنو يف متوز/يولي ــس س ــدر الرئي ــا. فأص ــاز مهمته 1945 يف إنج
ــدث  ــةʻ. وح ــة املوجه ــة ʼالديمقراطي ــرتة مرحل ــك الف ــالد يف تل ــت الب ــام 1945، ودخل ــتور ع بدس
االنتقــال إىل النظــام اجلديــد للرئيــس ســوهارتو دون انتخابــات. ثــم أجريــت انتخابــات عامــة يف حقبــة 
ــام  ــات النظ ــوام 1971، 1977، 1982، 1987، 1992 و1997. ويف انتخاب ــد يف األع ــام اجلدي النظ
اجلديــد، وهــو نظــام هييمــن عليــه احلــزب الواحــد، كانــت النخــب احلزبيــة عــىل املســتوى الوطنــي هي 
ــع  ــار مجي ــل النســاء، كــام كانــت النخــب عــىل املســتوى الوطنــي هــي التــي ختت التــي تقــرر نســبة متثي
ــب  ــة بالنخ ــات وثيق ــه عالق ــت تربط ــم كان ــى أن بعضه ــل، حت ــا بالفض ــؤالء هل ــن ه ــحني ويدي املرش
ــرضوري أن  ــن ال ــن م ــة، مل يك ــم املغلق ــايب بالقوائ ــبي االنتخ ــل النس ــام التمثي ــل نظ ــة. ويف ظ احلزبي
يشــارك املرشــحون بفعاليــة يف احلمــالت االنتخابيــة، ومل تكــن يف أغلــب األحيــان ثمــة عالقــة تذكــر 

بــني النــواب املنتخبــني وبــني ناخبيهــم.
ــام  ــي يف ع ــف حبيب ــم يوس ــوهارتو إىل حك ــم س ــن حك ــول م ــتبداد والتح ــد االس ــة عه ويف هناي
1998، أجريــت انتخابــات مبكــرة يف عــام 1999. وشــهدت العمليــة االنتخابيــة يف هــذه االنتخابــات 
ــة إىل  ــاء، بحاج ــم النس ــن فيه ــي، بم ــس الترشيع ــزاب للمجل ــحو األح ــة، وكان مرش ــريات هام تغي
موافقــة األقاليــم، وبخاصــة مســؤولو احلــزب اإلقليميــني )عــىل الرغــم مــن أن هــذا الــرشط مل يطبــق 
عــىل النــواب مــن القــوات املســلحة والرشطــة، الذيــن ظلــوا نوابــًا حتــى أيلول/ســبتمرب 2004(. وقــد 
ــة، مــن خــالل  ــة االنتخابي ــن يف عــام 1999 بنشــاط يف العملي ــوايت انتخب ــة النســاء الل شــاركت أغلبي

ــة.  ــة االنتخابي ــة واملناقشــات واخلطــب وغريهــا مــن األنشــطة احلزبي محــالت املنــارصة املجتمعي
ــدًا  ــًا جدي ــد رئيس ــن وحي ــد الرمح ــورى عب ــس الش ــب جمل ــام 1999، انتخ ــات ع ــد انتخاب بع
ــني  ــالل هات ــت خ ــام 2001. وحدث ــوكارنوبوتري يف ع ــاوايت س ــه ميغ ــه نائبت ــت حمل ــم حل ــالد، ث للب
ــة  ــة اندماجي ــرية، انتقلــت بموجبهــا إندونيســيا مــن دول ــني الرئاســيتني تعديــالت دســتورية كب الفرتت
ــرتف  ــايس يع ــام رئ ــة إىل نظ ــة يف الدول ــىل مؤسس ــا أع ــورى فيه ــس الش )integrationist( كان جمل
ــي  ــي الوطن ــس الترشيع ــات املجل ــيا انتخاب ــرت إندونيس ــك، أج ــر ذل ــلطات. وإث ــني الس ــل ب بالفص
ــة  ــة الثاني ــات للغرف ــم واملقاطعــات يف عــام 2004، ورافقهــا أول انتخاب ــة لألقالي واملجالــس الترشيعي
ــات  ــات أول انتخاب ــذه االنتخاب ــال ه ــم )DPD(. وت ــواب األقالي ــس ن ــان، أي جمل ــدة يف الربمل اجلدي

ــني. ــام اجلولت ــق نظ ــام 2004 وف ــت يف ع ــيا، وحدث ــخ إندونيس ــارشة يف تاري ــية مب رئاس
ــدودة،  ــلطات حم ــان بس ــة يف الربمل ــة الثاني ــو الغرف ــم، وه ــواب األقالي ــس ن ــات جمل ــرت انتخاب ج
وفــق نظــام الصــوت الواحــد غــري القابــل للتحويــل. وحظيــت النســاء فجــأة للوهلــة األوىل عــىل نســبة 
متثيــل أعــىل يف جملــس نــواب األقاليــم مــن جملــس نــواب الشــعب )DPR(: حيــث كان هنــاك 27 امــرأة 
مــن أصــل 128 )21 باملئــة( يف جملــس نــواب األقاليــم مقارنــة بنســبة 11.5 باملئــة يف جملــس نــواب 
الشــعب. لكــن املرشــحني املشــاركني يف انتخابــات جملــس نــواب األقاليــم، وعــىل خــالف املجالــس 



82

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

ــاء يف  ــح أن النس ــن الواض ــية. وم ــًا سياس ــوا أحزاب ــرادًا وليس ــوا أف ــة، كان ــة والوطني ــة املحلي الترشيعي
بعــض املناطــق حظــني بالدعــم مــن  الناخبــات.  

تضّمــن قانــون االنتخــاب اجلديــد لالنتخابــات العامــة 2004 تغيرييــن هامــني يؤثــران عــىل متثيــل 
ــام  ــامد نظ ــري األول كان اعت ــات. التغي ــة ويف األقاليم/املقاطع ــة الوطني ــس الترشيعي ــاء يف املجال النس
القوائــم املفتوحــة املحــدود الــذي يمكــن للمقرتعــني مــن خاللــه التصويــت للحــزب وكذلــك ملرشــح 
مــن ذلــك احلــزب، واملرشــح الــذي حيصــل عــىل أعــىل األصــوات الفرديــة ينتخــب حتــى ولــو مل يكــن 
يف موقــع متقــدم مــن القائمــة احلزبيــة. لكــن عمليــًا، قلــة مــن املرشــحني كانــوا قادريــن عــىل احلصــول 

عــىل مــا يكفــي مــن األصــوات الفرديــة لتحقيــق هــذا الفــرق الكبــري. 
ــة  ــة حقيقي ــالك رغب ــزاب امت ــن األح ــب م ــذي يطل ــد ال ــرشط اجلدي ــم، كان ال ــري األه والتغي
بتخصيــص 30 باملئــة مــن األســامء املرشــحة للنســاء، أي مــا يمكــن وصفــه بنظــام ʼاحلصــصʻ. وعــىل 
ــم  ــاء يف القوائ ــب النس ــأن ترتي ــًا بش ــن أحكام ــي، وال يتضم ــري إلزام ــرشط غ ــذا ال ــن أن ه ــم م الرغ
احلزبيــة، حــاول كثــري مــن األحــزاب االلتــزام بــه وختصيــص 30 باملئــة مــن قوائمــه للنســاء يف اهليئــات 
املنتخبــة عــىل كافــة املســتويات. لقــد كان هــذا التغيــري خطــوة أوىل مهمــة، لكنهــا بحاجــة إىل التعزيــز 

ــذ. ــزام يف التنفي واإلل
مل يــأت رشط التمثيــل بنســبة 30 باملئــة فقــط نتيجــة وعــي الناشــطات النســائيات ألمهيــة 
الترشيعــات يف حتســني متثيلهــن يف حقــل السياســة، بــل يعــود يف األصــل إىل اســتجابة بعــض األحــزاب 
ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــتور )ع ــل الدس ــق بتعدي ــارات تتعل ــام األول العتب ــي يف املق ــس الترشيع يف املجل
ــأن  ــات بش ــم يف املناقش ــة(، ث ــة أو املعدل ــخته األصلي ــواء يف نس ــة، س ــذه القضي ــج ه ــتور مل يعال الدس
قانــون األحــزاب اجلديــد لعــام 2002. وعــىل الرغــم مــن أن هــذه املحــاوالت مل تكــن ناجحــة، فإهنــا 
مل حتفــز املنظــامت غــري احلكوميــة املســاندة لزيــادة متثيــل النســاء عــىل توحيــد جهودهــا والضغــط عــىل 
أعضــاء الربملــان للعمــل عــىل مــرشوع قانــون االنتخابــات اجلديــد. لقــد كانــت تلــك احلــركات هــي 
ــل  ــة يف متثي ــات الرغب ــارك يف االنتخاب ــيايس مش ــزب س ــك كل ح ــىل أن يمتل ــاق ع ــي أدت إىل االتف الت
النســاء بنســبة 30 باملئــة يف قوائمــه االنتخابيــة عــىل مســتوى األقاليــم واملقاطعــات واملســتوى الوطنــي.

تمثيل النساء في المجالس التشريعية
)مجلس نواب الشعب، مجلس الشورى، مجلس نواب األقاليم(

ــة  ــادات العام ــب ʼاإلرش ــرر بموج ــة تق ــل احلكوم ــاس عم ــكل أس ــي تش ــات الت ــت السياس كان
لسياســة الدولــةʻ التــي يضعهــا جملــس الشــورى لتوضيــح دســتور عــام 1945، باإلضافــة إىل 
ــذ عــام  ــادات من ــوت هــذه اإلرش ــد احت ــه )املنجــزة يف عــام 2002(. وق الدســتور املذكــور وتعديالت
ــني  ــًا لتمك ــرأة )والحق ــؤون امل ــدة لش ــت وزارة جدي ــاء، وأحدث ــدور النس ــق ب ــود تتعل ــىل بن 1988 ع
املــرأة(. ويف االرشــادات العامــة لســنة 1999، أعلــن عــن أن متكــني املــرأة ســيجري عــرب إســرتاتيجية 
ــة  ــع والدول ــن يف املجتم ــاء ودوره ــع النس ــىل وض ــينات ع ــال حتس ــق بإدخ ــقني: األول يتعل ــن ش م
ــني  ــاواة ب ــة واملس ــن العدال ــات املســؤولة ع ــا املؤسس ــا وتنفذه ــة تصوغه ــات وطني ــن خــالل سياس م
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ــة املنظــامت النســائية ودورهــا واســتقالليتها،  ــاين يتعلــق بإدخــال حتســينات عــىل نوعي اجلنســني. والث
ــت  ــع. وطبق ــار األرسة واملجتم ــاء وازده ــىل رخ ــاظ ع ــاء واحلف ــني النس ــل لتمك ــعى متواص يف مس
ــة  ــة )الرئيــس( والقضائي ــلطة التنفيذي ــام فيهــا الس ــة، ب ــة كاف هــذه اإلرشــادات عــىل مؤسســات الدول
ــة  ــىل للرقاب ــاز األع ــورى( واجله ــعب/جملس الش ــواب الش ــس ن ــة )جمل ــا( والترشيعي ــة العلي )املحكم
املاليــة يف الدولــة. وبموجــب الدســتور املعــدل، مل يعــد هلــذه اإلرشــادات وجــود: فقــد اســتبدلت هبــا 

ــالته. ــس ورس ــة الرئي رؤي
ــس  ــاء إىل املجال ــول النس ــت وص ــي أعاق ــي الت ــون ه ــكام القان ــن أح ــرى، مل تك ــة أخ ــن جه وم
الترشيعيــة. ففــي الواقــع، ال يــزال متثيلهــن ضعيفــًا نســبيًا يف اهليئــات الترشيعيــة عــىل املســتوى الوطنــي 
ــكلت  ــام 1999 ش ــات(. ويف ع ــم واملقاطع ــواب األقالي ــس ن ــات )جمال ــم واملقاطع ــتوى األقالي ومس
ــة مــن أعضــاء جمالــس  ــة مــن أعضــاء جمالــس نــواب األقاليــم وأقــل مــن 5 باملئ ــة 6 باملئ النســاء قراب
نــواب املقاطعــات. وال تتوفــر بعــد أرقــام دقيقــة عــن أعــداد النســاء يف هــذه املجالــس بعــد انتخابــات 

عــام 2004، والتــي تعــرب عــن نفســها بنفســها. 

جدول 5: النساء في المؤسسات السياسية الرسمية اإلندونيسية )2005(

الرجالالنساءاملؤسسة
 باملئةاملجموع باملئةاملجموع

2721.010179جملس نواب األقاليم )املجلس األعىل(
6311.548788.5جملس نواب الشعب )جملس النواب(

814.84085.2املحكمة العليا
007100املجلس األعىل للرقابة املالية
218.1981.9مفوضية االنتخابات الوطنية

0030100حاكم )عىل مستوى األقاليم(
رئيس بلدية/مدير )عىل مستوى عواصم املقاطعات/

البلديات(
51.533198.5

1.8837.025.11093.5املوظفون املدنيون من الدرجتني 3 و4*
53616.22.77583.8القضاة

3523.415076.6املحكمة املدنية*

* هذه البيانات مستقاة من خطبة ألقتها وزير الدولة لتمكني املرأة، خفيفة إندار باراوانسا، يف 21 متوز/يوليو 2001. 
وال يعتقد أن تغيريًا كبريًا طرأ عىل هذه التقديرات منذ عام 2001. 

املصدر: أعد هذه البيانات قسم املرأة واالنتخابات، 2001. ملحة عن أعضاء جملس نواب األقاليم بني عامي 2004 
و2009. واألمانة العامة للربملان اإلندونييس. 

ــة  ــة مقارن ــبة 2.5 باملئ ــان بنس ــاء يف الربمل ــدد النس ــادة يف ع ــام 2004 زي ــات ع ــهدت انتخاب وش
ــايل: ــدول الت ــني اجل ــام يب ــام 1999، ك ــات ع بانتخاب
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جدول 6: تمثيل النساء في إندونيسيا: مجلس النواب

الرجالالنساء
 باملئةاملجموع باملئةاملجموع

195093.823696.2-1955 )جملس النواب اإلقليمي(
1960-1955176.327293.7

255.148894.9اجلمعية التأسيسية: 1959-1956
1977-1971367.846092.2
1982-1977296.346093.7
1987-1982398.546091.5
1992-19876513.050087.0
1997-19926512.550087.5
1999-19975410.850089.2
2009-20046211.348888.7

مالحظة: استنادا إىل انتخابات عام 1955، ضم جملس النواب 272 نائبًا، لكن الرئيس سوكارنو شكل اجلمعية 
التأسيسية لتعديل الدستور. وقام سوكارنو بحل اجلمعية يف متوز/يوليو 1959 لوصوهلا إىل طريق مسدود.

املصدر: األمانة العامة ملجلس النواب 2001. أعد هذه البيانات قسم املرأة واالنتخابات، 2002. صنف االحتاد 
الربملاين الدويل إندونيسيا يف املرتبة 75 من أصل 180 دولة جلهة متثيل النساء يف الربملان )كانون الثاين/يناير 2005(. 

عــىل الرغــم مــن الزيــادة يف أعــداد النــواب النســاء، اســتمر امليــل لتســلم النســاء مناصــب تعتــرب تقليديًا 
ʼناعمــةʻ )أي تتعلــق بقضايــا النســاء(، لــذا فــإن توزيــع األعضــاء النســاء يف اللجــان الربملانيــة يعكــس 
نمطــًا تقليديــًا يف تقاســم املســؤوليات بــني املــرأة والرجــل. ونجــد أعــىل نســبة للنســاء يف اللجنــة الثامنة 
)الديــن واملجتمــع ومتكــني املــرأة(، يليهــا اللجنــة العــارشة )التعليــم والشــباب والرياضــة والســياحة 
والفنــون والثقافــة(، كــام يبــني اجلــدول 7. ويعــد متثيــل النســاء متدنيــًا نســبيًا يف اللجــان ʼذات األمهيــة 
العليــاʻ التــي تتعاطــى بقضايــا االقتصــاد والفقــر والسياســة، وهــي جلــان حتظــى بأمهيــة كبــرية يف تقريــر 

الربامــج واملوازنــات التنفيذيــة.
 ʻــون ــام القان ــاوون أم ــني متس ــع املواطن ــىل أن ʼمجي ــدل ع ــام 1945 املع ــتور ع ــص دس ــني ين ويف ح
وأن ʼاحلكومــة تكفــل حريــة تشــكيل اجلمعيــات والنقابــات، والتعبــري عــن الــرأي قــوالً وكتابــةʻ، ظلــت 
نســبة متثيــل النســاء متدنيــة يف السياســة، والســبب هــو الثقافــة األبويــة. وعــىل الرغــم مــن اختــاذ إجــراءات 
ــق  ــول دون حتقي ــتى حت ــات ش ــن عقب ــن يواجه ــواب، ال يزل ــس الن ــاء يف جمل ــة النس ــة، كحص ــة فعلي إجيابي

املســاواة مــع الرجــال يف مجيــع مناحــي احليــاة.



85

دراسة حالة: إندونيسيا

سيا
ي إندوني

ساء ف
سية للن

سيا
شاركة ال

سيع الم
تو

جدول 7: اعضاء اللجان البرلمانية في إندونيسيا حسب الجنس )2005(

رجالنساء
 باملئةجمموع باملئةجمموعاللجنة

12.14597.9الدفاع والشؤون الدولية واملعلومات
الشؤون الداخلية واالستقالل اإلقليمي والبريوقراطية وشؤون 

510.24489.8األرض
613.33986.7الدستور والقانون وحقوق اإلنسان واألمن

الزراعة والعقارات والغابات واملوارد البحرية والثروة السمكية 
24.04896.0والغذاء

النقل واالتصاالت واألشغال العامة واإلسكان والتنمية الريفية 
23.85096.2واملناطق النامية

التجارة والصناعة واالستثامر والتعاونيات واملرشوعات الصغرية 
59.44890.6واملتوسطة والرشكات العامة

23.94996.1الطاقة واملوارد املعدنية والبحوث والتكنولوجيا والبيئة
1431.13168.9الدين واملجتمع ومتكني املرأة

9203680.0السكان والصحة والقوى العامة واهلجرة
1020.83879.2التعليم والشباب والرياضة والسياحة والفنون والثقافة

املالية والتخطيط التنموي والوطني واملصارف واملؤسسات غري 
610.75089.3املرصفية

62478املجموع )100 %)
املصدر: األمانة العامة ملجلس النواب، أعد هذه البيانات قسم املرأة واالنتخابات، 2002.

عقبات تمنع النساء من دخول البرلمان

ثمة عوامل عدة حتدد نمط دخول الرجال والنساء إىل الربملان1، وهي عىل الشكل التايل:

y  ال يــزال الطابــع األبــوي يطغــى بشــدة عــىل الســياق الثقــايف يف إندونيســيا، والتصــور الشــائع هــو
أن املعــرتك الســيايس حكــٌر عــىل الرجــل، وليــس حمبــذًا أن تصبــح املــرأة عضــوًا يف الربملــان.

y  ،تقــوم جمموعــة صغــرية عــادة مــن املســؤولني أو القــادة يف األحــزاب السياســية باختيــار املرشــحني
ــني  ــاواة ب ــة واملس ــا العدال ــيا بقضاي ــي يف إندونيس ــزال الوع ــاالً. وال ي ــون رج ــا يكون ــًا م وغالب
ــة، وال  ــري مفرطــًا عــىل السياســة احلزبي ــر الزعــامء السياســيون الرجــال تأث ــًا. ويؤث اجلنســني متدني

حتظــى النســاء بالكثــري مــن الدعــم.
y  ال يضطلــع اإلعــالم بــدور فاعــل بعــد يف تعبئــة النــاس وحشــدهم بشــأن أمهيــة متثيــل النســاء يف

الربملــان.
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y  ال يــزال العمــل التشــبيكي بــني املنظــامت النســائية واملنظــامت غــري احلكوميــة واألحــزاب السياســية
ــل النســاء، عــىل الرغــم مــن وجــود منظــامت نســائية تســعى  ــادة متثي ــة باجتــاه زي ضعيــف الفعالي

لتحقيــق هــذا اهلــدف املشــرتك )منــذ عــام 1999(.
y  إن الفقــر وتــدين مســتوى التعليــم جيعــل مــن الصعــب اختيــار نســاء يمتلكــن مقــدرات سياســية

تســمح هلــن باملنافســة املتســاوية مــع الرجــال. وقــد حــدد قانــون االنتخابات لعــام 2003 مســتوى 
التأهيــل العلمــي الــالزم للمرشــح، فســمح ملــن حيملــون الشــهادة الثانويــة عــىل األقــل بالرتشــح 
ــاركة يف  ــة إىل املش ــية الالزم ــدرات السياس ــن املق ــوايت يمتلك ــاء الل ــل النس ــات. ومتي إىل االنتخاب

أنشــطة املنــارصة أو اختيــار مهــام غــري حزبيــة.
y .تعاين النساء من أصحاب األرس من املعيقات، وبخاصة معارضة األزواج
y  ــاء ــن النس ــري م ــغل كث ــال، ويش ــت وامل ــريًا يف الوق ــتثامرًا كب ــادة اس ــية ع ــطة السياس ــب األنش تتطل

ــايل. ــراد م ــن بإي ــود عليه مناصــب ال تع
y  ثمــة عــدد كبــري مــن األحــزاب التــي تتنافــس يف االنتخابــات وتفــوز بمقاعــد يف الربملــان بوســعها

التأثــري يف مســتوى متثيــل النســاء. وملــا كانــت األحــزاب السياســية تفــوز بعــدد حمــدود مــن املقاعــد 
الربملانيــة، فإهنــا متيــل إىل توزيعهــا بــني املرشــحني الرجــال الذيــن يتصــدرون القائمــة االنتخابيــة 

احلزبيــة.

إستراتيجيات لزيادة تمثيل النساء

أوالً وقبل كل يشء، ينبغي دعم الروابط بني الشبكات واملنظامت النسائية وتعزيزها.
ــي  ــس الوطن ــل: املجل ــائية، مث ــامت النس ــن املنظ ــرية م ــادات الكب ــن االحت ــدد م ــًا ع ــك حالي هنال
للمنظــامت النســائية يف إندونيســيا )KOWANI( وهــو احتــاد بــني 78 منظمــة نســائية تتعــاون مــع نســاء 
 (BMOIWI( ــلمة ــائية املس ــامت النس ــاد املنظ ــة، واحت ــامت املهني ــات واملنظ ــم واإلثني ــتى األقالي ــن ش م
ــة 28 منظمــة نســائية مســلمة، ومركــز التمكــني الســيايس للمــرأة وهــو شــبكة  وهــو احتــاد بــني قراب
مــن املنظــامت العابــرة لألحــزاب واألديــان والقوميــات وتضــم قرابــة 26 منظمــة. ومتتلــك مجيــع هــذه 
الشــبكات طاقــات كبــرية لدعــم زيــادة متثيــل النســاء يف الربملــان مــن الناحيتــني الكميــة والنوعيــة، إذا 

عملــت مــع منظامهتــا األعضــاء معــًا عــىل توحيــد جهودهــا.
وثمة إسرتاتيجيات أخرى منها:

y  زيــادة متثيــل النســاء يف األحــزاب السياســية عــرب تطبيــق نظــام احلصــص داخــل األحــزاب، وضامن
وصــول النســاء إىل مواقــع صنع القــرار اإلســرتاتيجي.

y .النشاط مع قادة األحزاب السياسية لزيادة الوعي برضورة وجود كتلة تصويت ضخمة
y .زيادة وصول النساء إىل وسائل اإلعالم باعتباره وسيلة حلشد الرأي العام
y .متكني النساء من خالل التعليم والتدريب وزيادة الوصول إىل املعلومات
y .اعتامد نظام احلصص الرسمي مع آليات للتنفيذ بغية زيادة عدد النساء يف الربملان
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ــي )1998 -  ــف حبيب ــس يوس ــد الرئي ــذ عه ــيايس، من ــام الس ــريًا يف النظ ــًا كب ــالد انفتاح ــهدت الب ش
ــود عــن أنشــطة األحــزاب السياســية.  ــة ورفعــت القي ــازداد عــدد املنظــامت غــري احلكومي 1999(، ف
وقــد اســتفادت النســاء مــن هــذا املنــاخ اجلديــد، حيــث عــززت املنظــامت غــري احلكوميــة الناشــطة يف 
جمــال حقــوق النســاء أنشــطتها. ويف عهــد الرئيــس وحيــد، حتســن الوضــع أكثــر مــن ذي قبــل، إذ نشــأ 

جتمعــان سياســيان للنســاء: التجمــع النســائي الربملــاين والتجمــع النســائي الســيايس اإلندونيــيس.
وبــدأت هــذه التجمعــات يف بنــاء شــبكة مــن أجــل النســاء يف الربملــان، إضافــة إىل قــادة أحــزاب 
ــة،  ــورة عام ــا. وبص ــم وتعزيزه ــادة جهوده ــن لزي ــة ورشكاء آخري ــامت مجاهريي ــادة منظ ــية وق سياس
ــك  ــفر ذل ــة. وأس ــني 20 و30 باملئ ــرتاوح ب ــاء ت ــل للنس ــبة متثي ــني نس ــات لتقن ــذه التجمع ــت ه ضغط
عــن إدراج بنــد ʼرضورة وجــود رغبــةʻ لــدى األحــزاب السياســية يف وجــود 30 باملئــة مــن مرشــحيها 
ــباط/فرباير 2003.  ــدر يف ش ــذي ص ــد ال ــات اجلدي ــون االنتخاب ــاء يف قان ــن النس ــات م إىل االنتخاب
ــىل  ــص، ع ــام احلص ــل نظ ــن أج ــوة م ــت بق ــي ضغط ــات الت ــرصًا للمجموع ــة ن ــذه النتيج ــد ه وتع
الرغــم مــن ضعــف التنفيــذ. وقوبلــت بالرتحيــب بصــورة عامــة يف ذلــك الوقــت، ثــم عــربت الرئيســة 
ســوكارنوبوتري عــن حتفظاهتــا أثنــاء خطاهبــا يف عيــد األم يف 27 كانــون األول/ديســمرب 2011، قائلــة 
إن احلصــة النســائية يف احلقيقــة ســتضعف موقــف النســاء، وتلقــي مزيــدًا مــن األعبــاء عليهــن وعــىل 

املؤسســات التــي ســتعملن فيهــا.
ــراء  ــل يف أن إج ــرى تتمث ــة أخ ــة ضاغط ــة قضي ــص، ثم ــألة احلص ــة إىل مس ــريًا، وباإلضاف أخ
ــه طموحــات  ــل النســاء يف الربملــان وتوجي ــادة متثي ــون االنتخــايب مــن شــأنه زي التعديــالت عــىل القان
ــل  ــام التمثي ــو نظ ــيا ه ــق يف إندونيس ــام املطب ــزال النظ ــى اآلن ال ي ــل. وحت ــة أفض ــع بطريق املجتم
النســبي. ويــرى البعــض أنــه يعطــي النســاء فرصــة أفضــل لزيــادة متثيلهــن، ألنــه بوســعهن التقــدم إىل 
االنتخابــات عــرب اللجــوء إىل قوائــم املرشــحني )انظــر عــىل ســبيل املثــال: الفصــل الثالــث مــن هــذا 
الدليــل(. وإذا مــا متثلــت النســاء يف هــذه القوائــم وحظــني بموقــع مميــز فيهــا، فســوف حتظــني بفرصــة 
جيــدة يف الفــوز. وبالتــايل فــإن تعديــل القانــون االنتخــايب بــام يضمــن ذلــك، يؤثــر إجيابــًا عــىل انتخــاب 

ــتقباًل. ــيس مس ــان اإلندوني ــاء يف الربمل النس
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تعزيز المشاركة السياسية للنساء:
 االنتخاب إلى الهيئات التشريعية

والنظم االنتخابية

ريتشارد أي. ماتالند الفصل الثالث

يبحــث الفصــالن التاليــان يف إســرتاتيجيات جتــاوز مــا يعــرتض ســبيل املشــاركة السياســية املذكــورة 
ــات  ــاب إىل اهليئ ــة لالنتخ ــوات الرئيس ــني؛ اخلط ــىل قضيت ــل ع ــذا الفص ــز ه ــات. ويرك ــن عقب ــًا م آنف
الترشيعيــة وأثــر النظــام االنتخــايب يف البــالد. مــا هــي أفضــل النظــم االنتخابيــة التــي تضمــن انتخــاب 
ــم  ــم النظ ــد تصمي ــا عن ــامم هب ــرأة االهت ــىل امل ــني ع ــي يتع ــة الت ــل اخلاص ــا العوام ــاذا؟ م ــاء، ومل النس
االنتخابيــة؟ حيدونــا األمــل مــن خــالل اإلجابــة عــىل هــذه األســئلة توفــري ملحــٍة عــام يمكــن اســتخدامه 

ــًا. ــادة متثيــل النســاء برملاني ــة لزي مــن إســرتاتيجيات فعالــة وعملي

1. عملية االنتخاب إلى الهيئات التشريعية واثرها على النساء

ُيقصــد باالنتخــاب إىل اهليئــات الترشيعيــة، العمليــة التــي ينتقــل مــن خالهلــا األفــراد مــن تلبيــة املعايــري 
القانونيــة الالزمــة للوصــول إىل الربملــان إىل الوصــول إليــه فعليــًا. والقاعــدة يف معظــم البلــدان، هــي 
أن تضطلــع األحــزاب السياســية بــدور مهــم يف هــذه العمليــة بتســمية مرشــحني حمتملــني، واختيارهــم 

كمرشــحني رســميني عنهــا، وتقديمهــم إىل اجلمهــور لينتخبهــم.
ــح  ــان: أوالً، أن ترش ــب إىل الربمل ــي ُتنتخ ــمة ك ــات حاس ــالث عقب ــاز ث ــرأة اجتي ــىل امل ــني ع ويتع
ــح  ــون. ويوض ــا الناخب ــًا، أن خيتاره ــحة؛ ثالث ــا كمرش ــا حزهب ــًا، أن خيتاره ــات؛ ثاني ــها لالنتخاب نفس
ــة. ومــع أن خطــوات االنتقــال مــن مؤهــل إىل طامــح للرتشــح إىل  الشــكل 1 بالتفصيــل هــذه العملي
مرشــح َتظهــر يف معظــم األنظمــة السياســية، إال أن العمليــة ختتلــف اختالفــًا بينــًا مــن بلــد إىل آخــر. 
وتؤثــر قوانــني احلــزب ومعايــريه، بوجــه خــاص، باإلضافــة إىل الثقافــة االجتامعيــة والنظــام االنتخــايب 
يف البــالد عــىل عمليــة االنتخــاب إىل اهليئــات الترشيعيــة يف مراحــل خمتلفــة، وتتحكــم يف مــدى القبــول 
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ــمة يف  ــحني حاس ــزب للمرش ــيح يف احل ــؤويل الرتش ــار مس ــة اختي ــرب مرحل ــحات. وتعت ــود مرش بوج
حصــول املــرأة عــىل املناصــب.

شكل 1: نظام االنتخاب إلى الهيئات التشريعية

 Matland, R. and K. Montgomery, 2003. Recruiting Women to National املصدر:
Legislatures: A General Framework with Applications to Post-Communist 
Democracies, in R. Matland and K. Montgomery (eds). Womens Access to Political 
Power in Post-Communist Europe. Oxford: Oxford University Press, p. 21.انتخاب[  
 النساء إىل اهليئات الترشيعية: إطار عام مع تطبيقات للديمقراطيات ما بعد الشيوعية[ و ]وصول النساء إىل
السلطة السياسية يف أوروبا ما بعد الشيوعية[.

1. 1. الترشح لالنتخابات

ــذا  ــراره ه ــر ق ــايب. ويتأث ــب انتخ ــغل منص ــح لش ــرار الرتش ــا ق ــخص م ــاذ ش ــي اخت ــة األوىل ه املرحل
بتطلعاتــه ومــوارده وفرصــه للرتشــح. ويوصــف قــرار الرتشــح عــادة بأنــه قــرار طــرف عقــالين، لكــن 
ــددة  ــراءات املح ــة لإلج ــف املحتمل ــد والتكالي ــم الفوائ ــج وتقيي ــؤ بالنتائ ــىل التنب ــدودة ع ــه حم قدرات
ــا  ــن أن يوفره ــي يمك ــوارد الت ــم امل ــرف بتقيي ــك الط ــخيص لذل ــوح الش ــذا الُطم ــزز ه ــذة. ويتع املتخ
ــية  ــة والسياس ــة االجتامعي ــة البيئ ــدى مالءم ــر م ــة، وبتقدي ــة االنتخابي ــاعدة يف احلمل ــح للمس املرش
ــاغرة. ويف  ــب ش ــة مناص ــل ثم ــب، أي ه ــغل املنص ــرص ش ــة بف ــابات املتعلق ــرد، واحلس ــح الف لرتش
ــات  ــة الثقاف ــال، يف كاف ــاء. فالرج ــدد النس ــن ع ــر م ــال أكث ــدد الرج ــون ع ــة األوىل، يك ــذه املرحل ه
ــؤدي إىل  ــا ي ــه، م ــطون في ــم ينش ــًا هل ــاالً مرشوع ــة جم ــربوا السياس ــًا لَيعت ــؤون إجتامعي ــًا، مهي تقريب
إملامهــم بالسياســة واهتاممهــم هبــا بصــورة أكــرب والتمتــع بطمــوح ســيايس أعظــم. ويضــاف إىل ذلــك 
قدرهتــم عــىل الوصــول إىل مــوارد أكثــر. ويف مجيــع البلــدان تقريبــًا، تشــكل النســاء يف البدايــة أكثــر مــن 
 50 باملئــة مــن املؤهلــني للوصــول إىل الربملــان، ولكــن مــا إن يتخــذن اخلطــوة األوىل برتشــيح أنفســهن 

حتــى يأخــذ النظــام باالنحيــاز نحــو الرجــال.

بيئة االنتخاب
مستوى التنمية االقتصادية

الثقافة االجتامعية
النظام االنتخايب

هياكل االنتخاب
قوانني احلزب
معايري احلزب

 ُطموح

املوارد
أعضاء يف الربملانمرشحونطاحمون

الناخبونمسؤولو الرتشيح يف احلزب

عملية االنتخاب
مؤهلون
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ــهم  ــيًا، أن تس ــرأة سياس ــني امل ــاعية إىل متك ــائية، الس ــامت النس ــركات أو املنظ ــن للح ويمك
ــه  ــى أن ــادة عــدد املرشــحات املحتمــالت الطاحمــات لشــغل املناصــب. وحت ــريًا يف زي إســهامًا كب
بمقــدور املنظــامت غــري السياســية، التــي هتيمــن النســاء عــىل عضويتهــا، أن تــؤدي دورًا مهــاًم يف 
إكســاهبن خــربة يف األمــور العامــة ومســاعدهتن يف تعزيــز ثقتهــن بأنفســهن وتوفــري قاعــدة دعــم، 
إذا قــررن خــوض االنتخابــات. كــام تســتطيع املنظــامت النســائية أن تضغــط عــىل األحــزاب ملعاجلة 
قضايــا النســاء وزيــادة متثيلهــن عــىل حــد ســواء. وهــذه مــوارد مهمــة يمكــن أن تســتعني النســاء 
هبــا، وجتعلهــن أوفــر حظــًا للرتشــح، وجتعــل اجلهــاز احلــزيب ينظــر إليهــن بوصفهــن مرشــحات 

قويــات.

1 .2. اختيار الحزب للمرشح

ــن األدوار  ــحني م ــار املرش ــة اختي ــرب عملي ــح. وُتعت ــزب للمرش ــار احل ــة يف اختي ــوة الثاني ــل اخلط تتمث
احلاســمة التــي تضطلــع هبــا األحــزاب. وختتلــف إجــراءات تســمية املرشــحني مــن بلــد آلخــر ومــن 
حــزب آلخــر، وهــي تتميــز بعــدد مــن الســامت، مــن بينهــا نطــاق املشــاركة ودرجــة مركزيــة العمليــة 
أو المركزيتهــا.1 فمــن ناحيــة أوىل، ثمــة إجــراءات توفــر للنــاس فرصــة كبــرية للمشــاركة يف ســياق ال 
مركــزي، كاالنتخابــات التمهيديــة يف الواليــات املتحــدة واملؤمتــرات االنتخابيــة جلميــع أعضــاء احلــزب 
التــي تعقدهــا األحــزاب الكنديــة الرئيســية. ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة أنظمــة خَيتــار بموجبهــا قائــد 
احلــزب أو قــادة الفصائــل الوطنيــة أو الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة املرشــحني. فعــىل ســبيل املثــال، خيضع 
اختيــار احلــزب الديمقراطــي الليــربايل يف اليابــان للمرشــحني إلرادة قــادة الفصائــل احلزبيــة يف املقــام 
األول. وحســب اإلجــراء املتبــع، يضطلــع بــدور مســؤويل الرتشــيح يف احلــزب قادتــه أو كوكبــة أوســع 

مــن مســؤوليه أو نســبة كبــرية مــن أعضائــه العاديــني.
ويمكــن أيضــًا التمييــز بــني نظامــي االختيــار البريوقراطــي واالختيــار عــىل أســاس املحســوبية.2 
ففــي النظــام األول، تكــون القواعــد مفصلــة ورصحيــة وموحــدة ويتبعهــا اجلميــع بــرصف النظــر عمــن 

ــة.  ــادئ قانوني ــتند إىل مب ــي تس ــلطة الت ــز الس ــو يف مرك ه
أمــا يف النظــام الثــاين، فيقــل احتــامل وجــود قواعــد 
ــم  ــامل أال يت ــع احت ــدت، يرتف ــو ُوج ــى ل ــة، وحت واضح
ــة  ــة تقليدي ــتند إىل زعام ــلطة تس ــة. فالس ــا بدق ــد هب التقي
ــة.  ــة عقالني ــلطة قانوني ــس إىل س ــري ولي ــة للجامه أو فاتن

ــزب. ــودون احل ــن يق ــوالء مل ــود ال ويس
ــام  ــرأة، كنظ ــل امل ــل متثي ــد تكف ــدت قواع ــي اعتم ــة الت ــار البريوقراطي ــة االختي ــكل أنظم وتش
ــدأ  ــزاب مب ــدت األح ــكندنافية، اعتم ــدان اإلس ــن البل ــري م ــي كث ــاء. فف ــة للنس ــزة مهم ــص، مي احلص
احلصــص الــذي يضمــن بــأن تشــكل النســاء 40 أو 50 باملئــة مــن قائمــة احلــزب، مــا أثــر إجيابيــًا عــىل 
ــاب قواعــد رصحيــة تضمــن  ــى يف ظــل غي ــة عــن الســويد(.3 وحت ــل النســاء )انظــر دراســة احلال متثي
ــىل  ــحني ع ــار املرش ــا اختي ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة الواضح ــراءات البريوقراطي ــوي اإلج ــل، تنط التمثي
ميــزة مهمــة للنســاء. فالقواعــد الواضحــة والرصحيــة توفــر هلــن فرصــة وضــع إســرتاتيجيات تســتعني 

تنطوي اإلجراءات البيروقراطية 
الواضحة ألختيار المرشحين على 

ميزة مهمة للمراة.
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ــرتاتيجية  ــع إس ــب وض ــن الصع ــدو م ــة، يغ ــري مكتوب ــد غ ــون القواع ــا تك ــد. وعندم ــك القواع بتل
ــلطة. ــة للس ــة الداخلي ــرتاق احللق الخ

مربع 2: تسمية المرشحين في النرويج

ــا  ــة، إذ إهن ــة والرصحي ــراءات الواضح ــن اإلج ــتفادة م ــة االس ــىل كيفي ــاالً ع ــج مث ــدم النروي تق
ــة. ــبية املغلق ــة النس ــام القائم ــد نظ تعتم

تبــدأ تســمية املرشــحني بتزكيــة اللجــان احلزبيــة يف كل مقاطعــة ملجموعــة مــن املرشــحني إىل 
القائمــة احلزبيــة*. وترســل تزكيــة اللجــان إىل اجتــامع الرتشــيح عــىل مســتوى املقاطعــة للموافقــة 
عــىل كل اســم عــىل حــدة. وخيتــار أعضــاء احلــزب املحليــني يف االجتامعــات املحليــة مندوبيهــم 
إىل اجتــامع الرتشــيح. ومــع هــذه القواعــد الواضحــة، كان بمقــدور النســاء، حتــى قبــل وجــود 
نظــام احلصــص، حتديــد النقــاط احلاســمة يف القــرارات والتــي يمكنهــن حشــد جهودهــن حوهلــا 

للتأكيــد عــىل مطالبهــن.
ــة  ــًا مرحل ــان، وثاني ــة اللج ــة تزكي ــتهدف أوالً مرحل ــذه تس ــمية ه ــة التس ــت عملي كان
ــة بتمثيــل عــادل.  ــة الرتشــيح احلزبي ــة جلن ــدأن بمطالب اجتــامع الرتشــيح. وكانــت النســاء تب
ــات  ــزب املحلي ــوات احل ــدن عض ــن حيش ــع، ك ــكل مقن ــن بش ــة مطالبه ــراِع اللجن وإذا مل ت
ــون.  ــار املندوب ــث خُيت ــة حي ــة املحلي ــة احلزبي ــات التنظيمي ــىل االجتامع ــن ع ــم إقباهل لتعظي
ــور  ــاء حلض ــل النس ــامن متثي ــيصوتون لض ــني س ــاب مندوب ــامن انتخ ــن يف ض ــك، نجح وبذل
مؤمتــر الرتشــيح. وبــات هــذا اإلجــراء موضــع خــالف كبــري. وغالبــًا مــا كان جمــرد التهديــد 
بالتحشــيد كافيــًا حلمــل جلــان الرتشــيح احلزبيــة عــىل تلبيــة مطالــب متثيــل النســاء يف توصياهتا 
املتعلقــة بالرتشــيح، عوضــًا عــن املخاطــرة بــأن يصــوت أعضــاء احلــزب يف اجتــامع الرتشــيح 

ــا. ــد اقرتاحاهت ض

 * Valen, Henry, 1966. The Recruitment of Parliamentary Nominees in Norway.
 Scandinavian Political Studies. Vol. 1, no. 1, pp. 121–66; and Valen, Henry, 1988.
 Norway: Decentralization and Group Representation, in Michael Gallagher and Michael
 Marsh (eds). Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of
.Politics. London: Sage ]تســمية املرشــحني للربملــان يف النرويــج: الدراســات السياســية اإلســكندنافية[ 
ــة  ــة الري ــارن: احلديق ــار املرشــحني مــن منظــور مق ــات[ و ]اختي ــل املجموع ــة ومتثي ــج: الالمركزي و]النروي

ــة[. للسياس

ــية  ــه الرئيس ــد اعتبارات ــه أح ــن أصوات ــيعززون م ــم س ــزب بأهن ــد احل ــحني يعتق ــمية مرش ــكل تس وتش
ــزب،  ــىل احل ــًا ع ــكل عبئ ــا تش ــحني أهن ــن املرش ــات م ــربت فئ ــيح.4 وإذا اُعت ــام للرتش ــل أي نظ يف ظ
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يتجنــب مســؤولو الرتشــيح ترشــيحهم. وقــد كشــفت بحــوث أجريــت يف بلــدان خمتلفــة أن هنــاك مجلــة 
خصائــص يتطلــع إليهــا مســؤولو الرتشــيح لــدى اختيــار مرشــحيه، وأمههــا الســرية احلســنة للطامــح 
للرتشــح يف التنظيــم احلــزيب ويف الدائــرة االنتخابيــة. ولعــل التجــيل األقــوى لذلــك هــو املعــدل املرتفــع 
ــابق يف  ــجله الس ــرب س ــد، ُيعت ــح اجلدي ــبة للمرش ــى بالنس ــب. وحت ــاب املناص ــيح أصح ــادة ترش إلع

املشــاركة والفعاليــة احلزبيــة أمــرًا مهــاًم، وإن مل يكــن رشطــًا الزمــا. 
كـام ُيعـد حضـور املرشـح يف املجتمع، إما مـن خالل مهنتـه أو من خـالل املنصب العام الذي يشـغله 

أو مركـزه القيادي يف منظـامت املجتمع املدين، أمـرًا مرغوبًا 
فيـه متامـًا. وملـا كان شـاغلو املناصـب وقـادة املجتمـع هم 
غالبـًا مـن الذكـور، يمكن هلـذه املعايـري أن تقـوض فرص 

النساء.
الرتشــيح  مســؤويل  اختيــار  مرحلــة  وُتعتــرب 

للمرشــحني أهــم مرحلــة يف حصــول النســاء عــىل املناصــب. ويصعــب جــدًا تقديــر نســبة َمــن ينتقــل 
ــه مؤهــاًل إىل طامــح فعــاًل لشــغل منصــب انتخــايب. وتشــري بيانــات االقــرتاع، إىل أن  ِمــن جمــرد كون
ــة  ــة وصــوالً إىل قراب ــة متدني نســبة مــن فكــروا يف الرتشــح ملنصــب ســيايس تــرتاوح بــني نســبة مئوي
20 باملئــة مــن الســكان يف البلــدان الديمقراطيــة الصناعيــة. ونحــن نعلــم أيضــًا، أن الرجــال يشــكلون 
غالبيــة أعضــاء هــذه املجموعــة مــن الطاحمــني. وتقديــري هــو، أن اإلنــاث يف البلــدان الديمقراطيــة 
الصناعيــة يشــكلن زهــاء 25-40 باملئــة مــن الطاحمــني لشــغل املناصــب. ولكــن األهــم هــو أن هــذه 
املجموعــة كبــرية بــام يكفــي كــي تتمكــن األحــزاب، إذا شــاءت، مــن اختيــار نســاء فقــط عــدة مــرات. 
ــي  ــي االجتامع ــزب الديمقراط ــل احل ــاًل، حص ــام 2002 مث ــة لع ــة األملاني ــات االحتادي ــي االنتخاب فف
األملــاين عــىل نحــو 20 مليــون صــوت، مــا أســفر عــن فــوزه بـــ 251 مقعــدًا. وحتــى لــو كان    5 باملئــة 
ــة  ــن جمموع ــط م ــة فق ــيايس، وكان 20 باملئ ــب س ــغل منص ــون لش ــزب يطمح ــي احل ــن ناخب ــط م فق
الطاحمــني هــذه هــم نســاء، فــإن ذلــك يعنــي وجــود 200 ألــف امــرأة ضمــن هــذه املجموعــة. ولــو 
أراد احلــزب وضــع الئحــة مكونــة مــن مرشــحات حــرصًا، ملــا احتــاج إال إىل 602 امــرأة فقــط، وهــو 

رقــم أدنــى بكثــري مــن نســبة 1 باملئــة مــن إمجــايل عــدد الطاحمــات للرتشــح لديــه. 
والنقطــة املهمــة، هــي أنــه لــدى األحــزاب القــدرة عــىل التعويــض عــن طبيعــة التكويــن املختلــة 
ــيض  ــا يف ــزب، م ــرى للح ــني أخ ــص أو بقوان ــام احلص ــتعانة بنظ ــا باالس ــني لدهي ــة الطاحم ملجموع
إىل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني. وإذا اعتمــدت األحــزاب قواعــد ترشــيح حمايــدة بــني اجلنســني، 
فســيؤدي ذلــك إىل تشــكل جمموعــة مرشــحني أغلبهــم مــن الرجــال جــراء عــدم تــوازن جمموعــة 
املؤهلــني للرتشــح. وإذا اســتخدمت األحــزاب إجــراءات اختيــار تــرض بالنســاء، تصبــح جمموعــة 
املرشــحني أكثــر انحيــازًا لصالــح الرجــال مــن جمموعــة املؤهلــني للرتشــح. ويتأثــر قــرار مســؤويل 
ــزب يف  ــاعدة احل ــن مس ــن ويمكنه ــوب فيه ــحات مرغ ــاء مرش ــار النس ــزب باعتب ــيح يف احل الرتش
ــو  ــام ه ــايب، ك ــا االنتخ ــالد ونظامه ــة الب ــا ثقاف ــن بينه ــل، م ــن العوام ــدد م ــوات بع ــب األص كس

ــاه. موضــح أدن

تعتبر السيرة الحسنة للطامح للترشح 
في الحزب وفي الدائرة االنتخابية 

اهم الخصائص التي يجب ان تتوافر 
فيه.
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1. 3. الفوز باالنتخابات

ــة مســألة  ــه. وثم ــني ل ــت الناخب ــان هــي تصوي ــح إىل الربمل ــرية أمــام دخــول املرش ــة األخ ــرب العقب ُتعت
ــم  ــري معظ ــة؟ تش ــذه املرحل ــاء يف ه ــد النس ــي ض ــز منهج ــد حتي ــل يوج ــي: ه ــا ه ــًا م ــة نوع خالفي
ــة األوىل  ــون بالدرج ــني يصوت ــخة إىل أن الناخب ــات الراس ــات يف الديمقراطي ــن االنتخاب ــات ع الدراس
للقائمــة احلزبيــة وليــس للمســتقلني. وال شــك أن ذلــك صحيــح يف النظــم االنتخابيــة التــي تســتخدم 

ــة. ــبية املغلق ــة النس القائم
ــاء.  ــل النس ــام متثي ــرية أم ــة كب ــني عقب ــار الناخب ــه العتب ــبب وجي ــد س ــة، ال يوج ــذه احلال  ويف ه

ــزب. ــيح احل ــىل ترش ــول ع ــع احلص ــي يف الواق ــا ه ــمة هن ــة احلاس واملرحل
وعــىل الرغــم مــن أن هــذا األمــر هــو األكثــر نموذجيــة، إال أن هنــاك بلدانــًا حيظــى فيهــا التصويــت 
الشــخيص للمرشــح بأمهيــة )ثمــة جــدل كبــري يف العلــوم 
ــد  ــت(. ويؤك ــذا التصوي ــة ه ــدى أمهي ــول م ــية ح السياس
ــة  ــوالءات احلزبي ــىل أن ال ــتمرار، ع ــية باس ــامء السياس عل
ــذي  ــل ال ــي للعم ــر الرجع ــم ذات األث ــات التقيي وعملي
بالقضايــا  املتعلقــة  واآلراء  احلاكــم  النظــام  بــه  قــام 
السياســية احلاليــة البــارزة مــن شــأهنا أن تطغــى عــىل تأثــري 
جنــس املرشــحني. ولكــن كــام أكــد الباحثــون، فإنــه حتــى لــو مل هيتــم الناخبــون موضوعيــًا باخلصائــص 
ــار  ــون اختي ــم يواصل ــك فه ــا. ولذل ــون بأمهيته ــزب مقتنع ــؤويل احل ــحني، إال أن مس ــة للمرش الفردي
ــيعززون فرصــه يف  ــد مســؤولو احلــزب أهنــم س ــخاص يعتق ــز عــىل أش ــع الرتكي ــة، م املرشــحني بعناي
كســب األصــوات. ومــن املرجــح أن يكــون للمرشــح بعــض التأثــري عــىل جماميــع األصــوات يف بلــدان 
ــرة الفرديــة. ولكــن حتــى يف هــذه البلــدان، ثمــة دليــل  ــة ونظــام الدائ تعتمــد نظــام التعددية/األغلبي

ــارشة.9 ــني مب ــن الناخب ــا يواجه ــحني عندم ــنًا كاملرش ــالء حس ــني ب ــحات يبل ــىل أن املرش ــري ع كب
َيســتخدم بعــض نظــم التمثيــل النســبي القائمــة املفتوحــة أو االقــرتاع التفضيــيل، أي يقــدم احلــزب 
عــدة مرشــحني برتتيــب تفضيــيل عــادة، ولكــن بمقــدور الناخــب، إذا شــاء، التحكــم بمــن ســُينتخب 
ــح  ــار مرش ــه اختي ــم يمكن ــدد أوالً، ث ــزب حم ــحي ح ــة مرش ــرتاع الئح ــاء االق ــار أثن ــو خيت ــم. وه منه
ــب  ــم برتتي ــة للتحك ــخصية الرضوري ــوات الش ــدد األص ــا ع ــخيص. أم ــه الش ــه صوت ــني بمنح مع

ــريا.10 ــن كث ــن أن يتباي ــات، ويمك ــني االنتخاب ــدده قوان ــحني فتح ــاب املرش انتخ
ويف ظــل نظــم االقــرتاع التفضيــيل، كــام يف نظــام الصــوت الواحــد املتحــول أو نظــام القائمة النســبية 
ــًا  ــرًا إجيابي ــرأة أم ــح ام ــون املرش ــرب ك ــة، ُيعت املفتوح
ــدن  ــرب وأّي ــاء أك ــم النس ــام كان تنظي ــلبيًا. وكل أو س
ــت  ــحني والتصوي ــامء مرش ــطب أس ــة ش ــوة عملي بق
ــًا  ــورًا قوي ــن حض ــن أن حتقق ــن هل ــحات، يمك ملرش
مثــريًا للدهشــة. وخــري مثــال عــىل ذلــك مــا حــدث 
ــبية  ــة النس ــام القائم ــد نظ ــي تعتم ــج، الت يف النروي

يصوت معظم الناخبين في 
الديمقراطيات الراسخة اساسًا 

للقائمة الحزبية وليس للمرشحين 
األفراد.

إن مسؤولي الحزب مقتنعون بأهمية 
الخصائص الفردية، ولذلك فهم يواصلون 
عملية االختيار الدقيقة لمرشحين يعتقد 

مسؤولو الحزب انهم يعززون فرص 
حزبهم في كسب األصوات.
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املفتوحــة يف االنتخابــات البلديــة. ففــي االنتخابــات املحليــة التــي جــرت عــام 1971، متكنــت النســاء 
مــن تنظيــم محلــة فعالــة بشــكل ملحــوظ لتعزيــز متثيلهــن لريتفــع التمثيــل النســائي ملجالــس عــدة مــدن 
كــربى مــن قرابــة 15-20 باملئــة مــن أعضــاء املجلــس إىل األغلبيــة فيــه. وقــد بــات هــذا ʼاالنقــالب 
النســائيʻ مصــدر دهشــة وفخــر عظيمــني بقــدرة النســاء عــىل االســتفادة مــن اهليــكل االنتخــايب. ولكــن 
جيــدر اإلشــارة إىل أنــه نجــم عــن ذلــك ردة فعــل معاكســة يف االنتخابــات الالحقــة، عندمــا بــذل كثــري 
مــن الرجــال، الذيــن شــعروا بــأن شــطب املرشــحني ملجــرد أهنــم رجــال أمــر غــري عــادل، مــا بوســعهم 
ــة منــذ ذلــك احلــني،  ــة ويف كل االنتخابــات املحلي ــة التالي لشــطب املرشــحات. ويف االنتخابــات املحلي
أصبــح عــدد النســاء املنتَخبــات يف االنتخابــات املحليــة يف النرويــج أدنــى ممــا يفــرتض أن يكــون عليــه 

لــو مل يكــن هنــاك نظــام الصــوت الشــخيص.11
ــا  ــاء حماولته ــق، أثن ــن عوائ ــرأة م ــبيل امل ــرتض س ــا يع ــىل م ــة ع ــرة خاطف ــوى نظ ــذه س ــت ه ليس
االنتقــال مــن جمموعــة املرشــحني املؤهلــني إىل عضــوة فعليــة يف الربملــان. ولكــن ينبغــي التوضيــح، أنــه 
حتــى يف الديمقراطيــات الراســخة تكمــن املشــكلة يف إقنــاع النســاء بالرتشــح لالنتخابــات ويف إقنــاع 

احلــزب باختيــار النســاء كمرشــحات عنــه.

2. اثر النظم االنتخابية على تمثيل النساء

مــن العوامــل احلاســمة عنــد النظــر يف متثيــل النســاء هــو، 
هــل النظــام االنتخــايب يقــوم عــىل أســاس نظــام الدائــرة 
الفرديــة حيــث خُيتــار عضــو ترشيعــي واحــد فقــط 
ــري  ــث جي ــة حي ــرة التعددي ــاس الدائ ــىل أس ــا، أم ع منه
ــز  ــواب منهــا. ويتوافــق هــذا التميي ــار عــدد مــن الن إختي
بشــكل كبــري، وإن مل يكــن مثــايل، مــع التمييــز بــني نظــم 

ــبي. ــل النس ــة( والتمثي ــة األكثري ــة )ديمقراطي التعددية/األغلبي
y  ،يف نظــم التعددية/األغلبيــة، يكــون الفائــز هــو املرشــح أو احلــزب احلاصــل عــىل أغلبيــة األصوات

وال يوجــد عــادة ســوى فائــز واحــد يف كل دائرة.
y  ــة ــوات املمنوح ــل األص ــة كام ــامن ترمج ــايب لض ــام االنتخ ــم النظ ــبي، ُيصم ــل النس ــم التمثي يف نظ

للحــزب أو االئتــالف إىل نســبة مقابلــة مــن املقاعــد يف الربملــان. فــإذا فــاز احلــزب بـــ 20 باملئــة مــن 
األصــوات، ينبغــي أن حيصــل عــىل زهــاء 20 باملئــة مــن املقاعــد. وَتســتخدم مجيــع نظــم التمثيــل 

النســبي الدوائــر التعدديــة12.
ثمــة أســباب عديــدة جتعــل علــامء السياســة والناشــطات يشــددون عــىل أثــر النظــم االنتخابيــة عــىل 
ــم  ــني النظ ــاء ب ــل النس ــروق يف متثي ــريًا. فالف ــة كب ــم االنتخابي ــر النظ ــرب أث ــاء. أوالً، ُيعت ــل النس متثي
ــدر  ــىل الق ــو ع ــاين، وه ــبب الث ــا الس ــكل 2. أم ــدول 8 والش ــن اجل ــح م ــام يتض ــرية ك ــة كب االنتخابي
نفســه مــن األمهيــة، فهــو أنــه يمكــن للنظــم االنتخابيــة أن تتغــري، وهــي تتغــري بانتظــام. وباملقارنــة مــع 
املكانــة الثقافيــة للمــرأة يف املجتمــع، أو بمســتوى تطــور البلــد )العامــالن اآلخــران املعروفــان بتأثريمهــا 

ُيعتبر تغيير النظام االنتخابي على 
األمد القريب في بلٍد ما اسهل 
من الناحية الواقعية من إحداث 

تغيير جذري في النظرة السائدة عن 
المراة.
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عــىل متثيــل النســاء(، تعتــرب القواعــد االنتخابيــة أكثــر مرونــة بكثــري. وغالبــًا مــا يكــون تغيــري النظــام 
االنتخــايب أســهل مــن الناحيــة الواقعيــة مــن إحــداث تغيــري جــذري يف النظــرة الســائدة عــن املــرأة.

جدول 8: نسبة النائبات في 24 مجلس تشريعي )1945 - 2004(.

نظم التعددية/األ لبية )الدائرة الفردية( مقابل نظم الدوائر التعددية النسبية/المختلطة.

19451950196019701980199019972004النظام/السنة
3.052.132.512.233.378.1615.4218.24الدائرة الفردية

2.934.735.475.8611.8918.1321.9327.49الدائرة التعددية

نظم التعددية/األغلبية )الدائرة الفردية(: أسرتاليا وكندا وفرنسا 
)من 1960( واليابان )حتى 1990( ونيوزيلندا )حتى 1990) 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

نظم الدوائر التعددية النسبية واملختلطة: النمسا وبلجيكا 
والدنامرك وفنلندا وفرنسا )1945 و1950( واليونان** 
وآيسلندا وآيرلندا وإرسائيل* وإيطاليا واليابان )بعد عام 
1993( ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزلندا )بعد 1996) 

والنرويج والربتغال** وإسبانيا** والسويد وسويرا 
وأملانيا )مجهورية أملانيا االحتادية* قبل عام 1990(.

*مل تكن إرسائيل موجودة، ومل جُتِر أملانيا االحتادية انتخاباٍت يف عام 1945. ولذلك مل يدرجا يف أرقام ذلك العام، بل يف مجيع 
األعوام التالية. 

** أصبحت اليونان والربتغال وإسبانيا ديمقراطية يف السبعينيات، ولذلك مل تدرج يف احلسابات إال ابتداء من العام 1980. 
نظام الدائرة الفردية: ُينتخب عضو واحد فقط من كل دائرة انتخابية.

نظام الدوائر التعددية: ُينتخب أكثر من ممثل واحد يف كل دائرة انتخابية.

© املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

يقــدم اجلــدول 8 والشــكل 2 بيانــات حــول 24 ديمقراطيــة راســخة يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب العامليــة 
الثانيــة. ومهــا ُيظهــران أن املــرأة متتعــت دائــاًم بميــزة طفيفــة يف ظــل نظــام التمثيــل النســبي، باملقارنــة 
مــع نظــم التعددية/األغلبيــة. ولكــن هــذه امليــزة بقيــت ضئيلــة جــدًا حتــى العــام 1970، إذ كان الفرق 
يف متثيــل النســاء بــني خمتلــف النظــم 3 باملئــة أو أقــل. ولكــن بعــد العــام 1970، حــدث تغــري ملمــوس 

وبــات هنــاك تبايــن متســق وكبــري يف متثيــل النســاء بــني خمتلــف النظــم االنتخابيــة.13
ــة  ــوية الثاني ــة النس ــار املوج ــور انتش ــامل املتط ــهد الع ــبعينيات، ش ــتينيات والس ــرتة الس ــالل ف وخ
)متثلــت املوجــة األوىل يف احلــركات النســوية املناديــة بمنــح النســاء حــق االقــرتاع(: طالبــت النســاء 
ــدان  ــيًا. ويف البل ــا سياس ــادة متثيله ــا زي ــن بينه ــا، م ــن القضاي ــة م ــة كامل ــاوية يف جمموع ــوق متس بحق
التــي تعتمــد نظــم التمثيــل النســبي، متكنــت النســاء مــن ترمجــة هــذه املطالــب إىل متثيــل أكــرب. أمــا 
ــاح  ــوى نج ــق س ــع أو مل حتق ــل ذري ــا بفش ــات عينه ــك الطلب ــاءت تل ــة، ب ــم التعددية/األغلبي يف نظ

ــع. متواض
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2. 1. مزايا نظم التمثيل النسبي

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو ملــاذا حيــدث هــذا االرتفــاع الكبــري يف التمثيــل يف بلــدان تعتمــد نظــم 
ــدة.  ــريات عدي ــة تفس ــة؟ ثم ــم التعددية/األغلبي ــًا يف نظ ــر متواضع ــون األث ــام يك ــبي، في ــل النس التمثي
أوالً، لــدى نظــم التمثيــل النســبي دوائــر انتخابيــة أكــرب حجــاًم، مــا يعنــي زيــادة حجــم احلــزب )حجــم 
الدائــرة االنتخابيــة هــو عــدد املقاعــد املخصصــة هلــا، أمــا حجــم احلــزب فهــو عــدد مــا حيصــل عليــه 
مــن مقاعــد يف الدائــرة االنتخابيــة(. وُيعتــرب حجــم احلــزب وحجــم الدائــرة االنتخابيــة مهّمــني ألهنــام 
يؤثــران عــىل إســرتاتيجية احلــزب يف اختيــار املرشــحني. ويكــون لــدى مســؤويل الرتشــيح يف احلــزب 

باقــة خمتلفــة مــن احلســابات واحلوافــز، تبعــًا للنظــام االنتخــايب.
ــرة االنتخابيــة عــىل مقعــد واحــد، كــام يف مجيــع نظــم التعدديــة/ أمــا عندمــا يقتــرص حجــم الدائ

األغلبيــة تقريبــًا، فيمكــن للحــزب أن يرشــح شــخصًا يف كل دائــرة. وحســب التعريــف، ال يكــون لدى 
ــرة  ــام الدائ ــحني يف نظ ــمية املرش ــد تس ــحيه. وعن ــة مرش ــوازن يف الئح ــق ت ــة حتقي ــا فرص ــزب هن احل
الفرديــة، ينبغــي أن تتنافــس املرشــحات مبــارشة مــع مجيــع املرشــحني. وغالبــًا مــا يتعــني عــىل احلــزب 
عندمــا يرشــح امــرأة أن ينكــر رصاحــة تطلعــات أقــوى ســيايس يف الدائــرة نفســها ِمــن الذكــور. أمــا 
ــا  ــرب. وعندم ــا أك ــد فيه ــدة مقاع ــىل ع ــزب ع ــول احل ــة حص ــدو فرص ــاًم، فتغ ــرب حج ــر األك يف الدوائ
يتوقــع احلــزب الفــوز بمقاعــد كثــرية، يبــذل جهــدًا أكــرب لتحقيــق تــوازن يف الئحــة مرشــحيه. ويقــوم 
مســؤولو الرتشــيح بتوزيــع املواقــع املرشــحة للفــوز يف قائمــة احلــزب بــني أطــراف داخليــة خمتلفــة فيــه 

ربــام تكــون املــرأة مــن بينهــا.
ــيح يف  ــؤولو الرتش ــرى مس ــذه. أوالً، ي ــوازن ه ــة الت ــداث عملي ــو إلح ــدة تدع ــباب عدي ــة أس وثم
ــح  ــن مرش ــث ع ــرار للبح ــن االضط ــًا ع ــني. فعوض ــذب الناخب ــبياًل جل ــوازن س ــة الت ــزب يف عملي احل
وحيــد يمكــن أن يســتقطب طيفــًا واســعًا مــن الناخبــني، يفكــر مســؤولو الرتشــيح بمرشــحني خمتلفــني 
جيتذبــون جمموعــات فرعيــة حمــددة مــن الناخبــني. فاملرشــحون الذيــن تربطهــم عالقــات بمجموعــات 
ورشائــح خمتلفــة مــن املجتمــع يســاعدون يف جــذب ناخبــني حلزهبــم. ويمكــن اعتبار املرشــحات مكســبًا 
للحــزب مــن خــالل اجتذاهبــن لناخبــني دون احلاجــة إىل التخــيل عــن أقــوى مصالــح احلــزب الداخليــة 
التــي يمثلهــا الرجــال، كــام قــد ُيطلــب يف نظــام التعددية/األغلبيــة. ويف املقابــل، قــد يكــون لعــدم توفــري 

بعــض التــوازن، أي ترشــيح الرجــال فقــط، أثــر غــري مرغــوب فيــه يتمثــل يف إبعــاد الناخبــني. 
والســبب الثــاين هــو أنــه غالبــًا مــا ُينظــر إىل حتقيــق التــوازن يف الئحــة مرشــحي احلــزب عــىل أنــه 
مســألة إنصــاف. ففصائــل خمتلفــة يف احلــزب، تذهــب إىل أنــه مــن العــدل أن يكــون أحــد ممثليهــا ضمــن 
مرشــحني لدهيــم فرصــة حقيقيــة يف الفــوز. وعــىل وجــه التحديــد، عندما يتأســس فــرع نســائي للحزب 
ويصبــح فعــاالً يف إنجــاز قــدر كبــري مــن عمــل احلــزب، يمكــن للنســاء القــول بــأن اإلنصــاف يقتــيض 
أن حيصلــن عــىل مواقــع يف الئحــة احلــزب يمكنهــن الفــوز مــن خالهلــا. أمــا الســبب الثالــث، فهــو 
أن توزيــع املقاعــد اآلمنــة بــني شــتى الفصائــل داخــل احلــزب يمثــل وســيلة للمحافظــة عــىل ســالمة 
احلــزب وضــامن اســتمرار احلصــول عــىل دعــم تلــك الفصائــل. كــام يمكــن لنظــم التمثيــل النســبي أن 
تســاعد النســاء، ألن احتــامل حــدوث ʼعــدوىʻ يف هــذه النظــم أكــرب منــه يف نظــم التعددية/األغلبيــة.
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شكل 2: نسبة النساء في البرلمان: نظام األ لبية مقابل نظام التمثيل النسبي

ــذه  ــرى. ويف ه ــزاب أخ ــا أح ــات أطلقته ــزاب سياس ــا األح ــد فيه ــة تعتم ــي عملي ــدوىʻ ه ʼالع
احلالــة، بمجــرد أن يبــدأ أحــد األحــزاب برتشــيح نســاء ملناصــب بــارزة، تســارع األحــزاب التــي تعتمد 
ــامد هــذه السياســة. وعــىل األرجــح، تكــون التكلفــة بالنســبة للحــزب  ــل النســبي إىل اعت نظــم التمثي
الــذي يعتمــد هــذه السياســة التــي يامرســها حــزب أو أحــزاب يتنافــس معهــا أدنــى يف نظــم التمثيــل 
النســبي مقارنــة مــع نظــم التعددية/األغلبيــة وتكــون املكاســب أكــرب: تكــون التكاليــف أدنــى، ألنــه 
يغــدو لــدى احلــزب عــدة مواقــع شــاغرة جيــد منهــا فرصــة لرتشــيح نســاء. أمــا يف نظــم التعدديــة/

األغلبيــة حيــث للحــزب مرشــح واحــد، فيضطــر احلــزب كــي يفســح جمــاالً ملرشــحة أن يتخــىل عــن 
إعــادة ترشــيح شــاغل منصــب أو يرفــض منــح موقــع شــاغر ملرشــح َذكــر مــن فصيــل داخــيل لطاملــا 
ــادة  ــى الزي ــبي حت ــل النس ــم التمثي ــه يف نظ ــرب ألن ــب أك ــون املكاس ــيح. وتك ــذا الرتش ــىل ه ــل ع حص
الطفيفــة يف األصــوات، والنامجــة عــن إضافــة نســاء إىل الئحــة مرشــحي احلــزب، قــد تــؤدي إىل كســب 

احلــزب ملزيــد مــن املقاعــد.
ــا يف  ــد وجدن ــدا. فق ــج وكن ــدوى يف النروي ــار الع ــن آث ــا ع ــألة، بحثن ــذه املس ــة ه ــة دراس وبغي
ــرت  ــدوى ظه ــص، أن الع ــام احلص ــم لنظ ــامل احلاك ــزب الع ــامد ح ــل اعت ــة، قب ــات النروجيي االنتخاب
يف الدوائــر االنتخابيــة املحليــة. فحــزب العــامل زاد عــدد النســاء يف املراتــب التــي يمكــن الفــوز هبــا، 
وحتديــدًا يف الدوائــر التــي واجــه فيهــا حتديــًا خطــريًا مــن قبــل حــزب اليســار االشــرتاكي الــذي كان 
ــل  ــدا، أي ه ــل يف كن ــر مماث ــن أث ــا ع ــا بحثن ــج. وعندم ــص يف النروي ــام احلص ــد نظ ــزب يعتم أول ح
كان مــن املرجــح أن يرشــح احلــزب الليــربايل نســاء يف الدوائــر االنتخابيــة التــي رشــح فيهــا احلــزب 
الديمقراطــي اجلديــد نســاء، مل نجــد دليــاًل عــىل وجــوده. وبعبــارة أخــرى، ظهــرت العــدوى يف بلــد 

ــة15. ــام األغلبي ــد نظ ــد يعتم ــر يف بل ــبي، ومل تظه ــل النس ــام التمثي ــد نظ يعتم
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ــدوى واضحــة يف  ــص النســائية كسياســة شــكلت ع ــام احلص ــًا، إىل أن نظ ــدر اإلشــارة عموم وجت
ــة مــن  ــى مــن 4 باملئ النرويــج. ففــي العــام 1977، مل يعتمــد نظــاَم احلصــص ســوى حزبــني هلــام أدن
املقاعــد الربملانيــة، وبحلــول عــام 1997 ومــن أصــل ســبعة أحــزاب ممثلــة يف الربملــان، اعتمــدت نظــام 

احلصــص النســائية مخســة أحــزاب احتلــت قرابــة 65 باملئــة مــن جممــوع املقاعــد16.

2 .2. لماذا ُتعتبر بعض نظم التمثيل النسبي افضل من  يرها؟

عىل الرغم من أن نظم التمثيل النسبي أكثر فائدة للنساء، ال حيظى مجيعها بالدرجة نفسها من التفضيل. 
فهنالك سمتان حمددتان تساعدان أو تعيقان متثيل النساء ضمن املظلة األوسع لنظم التمثيل النسبي.

كـِـرب حجــم الدائــرة االنتخابيــة: يكــون لــدى األحــزاب الفرصــة للتنافــس والفــوز بعــدة مقاعــد، 
تشــمل املواقــع الدنيــا يف القوائــم احلزبيــة حيــث ُتــدرج املرشــحات عــادة.

عتبــات انتخابيــة مرتفعــة: تعرقــل هــذه العتبــات ظهــور أحــزاب صغــرية غالبــًا مــا تنتخــب ممثــاًل 
واحــدًا أو اثنــني مــن الذكــور عــادة.

2 .2 .1. حجم الدائرة
كــام أرشنــا ســابقًا، فــإن القــوة املحركــة وراء حتّســن أداء النســاء يف نظــم التمثيــل النســبي، هــي عمليــة 
موازنــة الئحــة املرشــحني، التــي تظهــر عندمــا يشــكل احلــزب قائمتــه االنتخابيــة يف كل دائــرة انتخابية. 
والعامــل احلاســم يف حصــول النســاء عــىل مقاعــد يف الربملــان، هــو فــوز احلــزب بعــدة مقاعــد لتشــمل 

أكــرب عــدد ممكــن مــن املرشــحني عــىل قائمتــه.
ــرة  ــزب يف الدائ ــا احل ــل عليه ــي حيص ــد الت ــدد املقاع ــه ع ــابقًا، بأن ــزب س ــم احل ــا حج فن ــد عرَّ وق
ــر  ــود دوائ ــالل وج ــن خ ــاء م ــاعدة النس ــم مس ــة، يت ــد االنتخابي ــم القواع ــد تصمي ــة. وعن االنتخابي
ــم  ــط حج ــىل متوس ــا ع ــراء تأثريمه ــواء ج ــد س ــىل ح ــة ع ــات انتخابي ــم وعتب ــرية احلج ــة كب انتخابي
احلــزب. ومــن غــري املســتغرب وجــود عالقــة إجيابيــة قويــة بــني متوســط حجــم الدائــرة االنتخابيــة 
ومتوســط حجــم احلــزب. فمــع زيــادة عــدد مقاعــد الدائــرة، تفــوز األحــزاب بمقاعــد أكثــر ويــزداد 
عــدد األحــزاب التــي يفــوز فيهــا عــدة مرشــحني مــن القائمــة نفســها. وجيــب أن يزيــد كالمهــا متثيــل 
ــادة إمجــايل عــدد  ــه يتعــني عــىل املجموعــات النســائية أن تدعــم حمــاوالت زي النســاء. وهــذا يعنــي أن
ــدة  ــر فائ ــدد األكث ــب املح ــة. واملطل ــر االنتخابي ــدد الدوائ ــص ع ــاوالت تقلي ــان وحم ــواب يف الربمل الن
ــارات  ــع اعتب ــة بالطب ــن ثم ــط. ولك ــدة فق ــة واح ــرة انتخابي ــأرسه دائ ــد ب ــون البل ــو أن يك ــاء، ه للنس
أخــرى، غــري متثيــل النســاء، مهمــة يف تقييــم النظــام االنتخــايب ويمكنهــا باملقابــل أن تــؤدي إىل اعتبــار 
اقــرتاح جعــل البــالد بأرسهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة أمــرًا غــري مرغــوب فيــه. ويف كثــري مــن البلــدان، 
غالبــًا مــا ُيعتــرب ضــامن متثيــل املناطــق مســاويًا يف األمهيــة، ويف هــذه احلالــة ينبغــي التوصــل إىل توافــق 

حــول الشــكل اجلغــرايف لتقســيم املناطــق. 
ففــي هولنــدا مثــاًل، ُتعتــرب البــالد بأرسهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولدهيــا مســتوى عــال نســبيًا من 
متثيــل النســاء )37 باملئــة(، وإرسائيــل لدهيــا متثيــل معتــدل للنســاء )15 باملئــة(. ويتمثــل أحــد الدروس 
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املســتنبطة مــن إرسائيــل، يف أن النظــم االنتخابيــة ال تضمــن مســتوى متثيــل مرتفــع. أمــا الــدرس الثــاين 
فهــو أن وجــود عتبــة انتخابيــة مرتفعــة، وهــي أدنــى نســبة مــن األصــوات حيتاجهــا احلــزب كــي يفــوز 
بمقعــد يف الربملــان، أمــر رضوري لتعزيــز فــرص النســاء. ففــي إرسائيــل، كان عــدد األصــوات الالزمــة 
للفــوز بمقعــد متدنيــًا جــدًا، إذ شــجعت العتبــة املنخفضــة )1.5 باملئــة( تشــكيل كثــري مــن األحــزاب 
الصغــرية التــي ال َتنتخــب عــادة إال ممثــاًل واحــدًا أو اثنــني فقــط. والســواد األعظــم مــن قــادة األحزاب 
ذكــور، وهــم بالتأكيــد حيتلــون أوىل املراكــز يف القائمــة. وغالبــًا مــا تشــغل النســاء املراكــز الالحقــة يف 
ــات  ــاز باالنتخاب ــوازن قائمــة املرشــحني. وإذا ف القائمــة عندمــا تتجــه اهتاممــات احلــزب إىل ضــامن ت
ممثــل واحــد أو اثنــان فقــط عــن احلــزب، فعــىل األرجــح لــن تفــوز النســاء بــأي متثيــل حتــى لــو كــن 

يشــغلن كثــريًا مــن املراكــز الــواردة يف وســط القائمــة.

2 .2 .2. العتبات االنتخابية
عنــد تصميــم النظــم االنتخابيــة، حتصــل مفاضلــة بــني متثيــل الناخبــني الذيــن خيتــارون األحــزاب 
الصغــرية وزيــادة ʼالتمثيــل الوصفــيʻ للهيئــة الترشيعيــة، مــن خــالل ضــامن فــوز مزيــد مــن النســاء 
مــن األحــزاب الكبــرية. وهــذه املفاضلــة، تؤكدهــا البيانــات مــن كوســتاريكا والســويد واملســتخدمة 
الختبــار هــذه الفرضيــة. فهذيــن البلديــن يســتخدمان العتبــات االنتخابيــة. وُتظهــر الدراســة أنــه لــوال 
العتبــات االنتخابيــة لفــازت أحــزاب صغــرية جــدًا باالنتخابــات، وبوجودهــا تقــى هــذه األحــزاب، 
وينتخــب مزيــد مــن النســاء مــن أكــرب األحــزاب. وتدعــم املجموعــات النســائية مقــرتح اعتبــار البلــد 
بــأرسه دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولكــن يتعــني عليهــا أيضــا ضــامن إدراج العتبــات االنتخابيــة يف هــذا 

االقــرتاح.

2 .3. نوع القائمة االنتخابية

ــة  ثمــة فــارق آخــر بــني خمتلــف النظــم التمثيــل النســبي، وهــو أن بعــض النظــم تعتمــد قوائــم حزبي
ــن  ــة يتمك ــم مفتوح ــرى قوائ ــم أخ ــتخدم نظ ــام َتس ــحني، في ــب املرش ــا ترتي ــزب فيه ــرر احل ــة يق مغلق
ــم  ــؤال احلاس ــم. والس ــم أصواهت ــزب بمنحه ــحي احل ــاب مرش ــم يف انتخ ــن التحك ــا م ــون فيه الناخب
ــأن  ــيح ب ــؤويل الرتش ــاع مس ــحات أم إقن ــوة للمرش ــت بق ــني بالتصوي ــاع الناخب ــهل: إقن ــام أس ــو أهي ه
ــك  ــادل، واألهــم مــن ذل ــر ع ــزب هــو أم ــم احل ــا عــىل قوائ ــز علي ــاء ويف مراك ــن النس ــد م إدراج مزي
ــة  ــم املغلق ــر أن القوائ ــر بالذك ــن اجلدي ــر. وم ــٍد وآخ ــني بل ــف ب ــواب خيتل ــن أن اجل ــرتاتيجي. وأظ إس

ــة. ــص الربملاني ــال للحص ــام فع ــد نظ ــاء، إذا اعُتم ــل النس ــن متثي تضم
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شكل 3: لماذا تعتبر نظم التمثيل النسبي افضل للنساء

 العدوىحجم الدوائر االنتخابية أكرب

متتلك عدد أكرب من املقاعد لكل دائرة )حجم الدوائر 
االنتخابية أكرب(.

تقدم قوائم احلزب فرصًا أكرب لرتشيح النساء.

يتوقع احلزب الفوز بعدة مقاعد يف كل دائرة )حجم 
احلزب أكرب(.

قدرة أكرب عىل تعزيز النساء عندما يتحداه حزب آخر )عدوى(.

يوازن احلزب عىل األرجح قائمة املرشحني بإدراج 
النساء )التوازن(.

ليس بالرضورة أن يدفع احلزب تكلفة التخيل عن موقع لصاحب 
منصب أو مرشح َذكر من أجل ترشيح نساء.

© املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ــذه  ــة ه ــخ كتاب ــن تاري ــنوات م ــامن س ــل ث ــرش قب ــذي ن ــل ال ــذا الدلي ــن ه ــدار األويل م يف اإلص
ــى ذلــك احلــني، ارتأيــت بحــذر أن  ــي حمــدود حت ــا نفــذ مــن عمــل جتريب الســطور، واســتند إىل م
القوائــم املغلقــة أفضــل. ومنــذ ذلــك احلــني، حلــل مزيــد مــن البحــوث أثــر نظــام القوائــم املفتوحــة 
ــار  ــرًا ألن آث ــة، نظ ــة عام ــم توصي ــة تقدي ــدم إمكاني ــث إىل ع ــدث بح ــري أح ــدان. ويش ــدة بل يف ع
نظــم القائمــة املفتوحــة عــىل متثيــل النســاء ختتلــف اختالفــًا كبــريًا حقــًا، وذلــك تبعــًا ملــدى مســاندة 

ــحات. ــزب للمرش احل
ــزاب  ــن األح ــري م ــة. وكث ــات املحلي ــة يف االنتخاب ــة املفتوح ــام القائم ــج نظ ــتخدم النروي وتس
النروجييــة يتبــع بدقــة مبــدأ ترتيــب املرشــحني يف القائمــة احلزبيــة، بحيــث تــيل كلَّ مرشــٍح مرشــحة. 
ــي أن  ــا يعن ــحات17، م ــىل املرش ــحني ع ــا املرش ــًا م ــون نوع ــني يفضل ــث إىل أن الناخب ــص البح وخَيل
ــا يف  ــاء. أم ــرض بالنس ــحات ي ــوة املرش ــزاب بق ــم األح ــث تدع ــج حي ــيل يف النروي ــت التفضي التصوي
بولنــدا، فقــد كشــفت دراســة أجَريتهــا عــىل قوائــم الرتشــيح احلزبيــة للربملــان والنتائــج االنتخابيــة أن 
النســاء يصبــن نجاحــًا مــع الناخبــني أكثــر منــه مــع اللجــان احلزبيــة التــي ُتِعــد اللوائــح احلزبيــة، أي أن 
االقــرتاع التفضيــيل جيعــل متثيــل النســاء أكــرب. ويســتخف زعــامء األحــزاب باملرشــحات، إمــا بســبب 
ــاء  ــؤالء األعض ــدى ه ــام ألن ل ــحني، أو رب ــار املرش ــان اختي ــاء جل ــوف أعض ــيس يف صف ــز اجلن التميي

ــد الناخبــني. ــز عن ــًا غــري مــربر مــن وجــود هــذا التميي خوف
عــالوة عــىل ذلــك، وجــد غريغــوري شــميدت أن االنتخــاب عــىل أســاس القائمــة املفتوحــة يف 
ــق  ــت وف ــىل التصوي ــني ع ــث الناخب ــة حل ــاك محل ــطات هن ــت ناش ــد أطلق ــاء. فق ــرض بالنس ــريو مل ي ب
مبــدأ ʼواحــد مــن كل نــوعʻ )أي اختيــار رجــل واحــد وامــرأة واحــدة(، مــا جعــل نتائــج املرشــحات 
ــرتاف  ــدود باع ــث )املح ــذا البح ــتنادًا إىل ه ــدو، اس ــحني18. ويب ــج املرش ــاري نتائ ــات جت يف االنتخاب
اجلميــع(، أنــه ال يمكــن تقديــم توصيــة قويــة جتــزم بطريقــة أو أخــرى أن االنتخــاب التفضيــيل يســاعد 

النســاء أو يــرض هبــن19.
ــة  ــن النتيج ــؤولة ع ــري مس ــا غ ــار، إال أهن ــن األخط ــزاب م ــرر األح ــة حت ــم املفتوح ــع أن القوائ وم
ــإذا أدت  ــة. ف ــرارات فردي ــذون ق ــن يتخ ــني الذي ــاف آالف الناخب ــة املط ــا يف هناي ــي حيدده ــة الت النهائي
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ــزاب  ــل األح ــن حتمي ــال يمك ــان، ف ــن الربمل ــاء م ــاء النس ــة إىل إقص ــرارات الفردي ــك الق ــة تل حصيل
ــن  ــة، فم ــة املغلق ــم احلزبي ــا يف القوائ ــا. أم ــوات داعميه ــم بأص ــتطيع التحك ــا ال تس ــؤولية كوهن املس
الواضــح أنــه مــن مســؤولية احلــزب ضــامن التــوازن يف قائمتــه. ويف ظــل هــذه الظــروف، يمكــن حتميل 
األحــزاب املســؤولية عــن متثيــل النســاء. فــإذا مل يتطــور التمثيــل، يمكنهــن البحــث عــن أحــزاب أكثــر 

ــل. ــوص التمثي ــن بخص ــر يف مطالبه ــتعدادًا للنظ اس

3. دروس لتوسيع تمثيل النساء

يمكننا استنباط عدد من الدروس من املناقشة السابقة هبدف حتسني متثيل النساء.

ــاء،  ــام النس ــواء: إن انتظ ــد س ــىل ح ــا ع ــزاب وخارجه ــل األح ــها داخ ــرأة نفس ــم امل ــي أن تنظ 1. ينبغ
ســواء أكان يف جمموعــات مصالــح خــارج األحــزاب أو عــىل شــكل تكتــالت نســائية داخلهــا، يوفــر 
ــن  ــلطة. ويمك ــو الس ــن نح ــا يف طموحاهت ــدن عليه ــية تعتم ــوى سياس ــدة ق ــة وقاع ــربة قيم ــن خ هل
ــدة  ــدور مهــم كقاع ــات االضطــالع ب ــات واملحامي ــات الطبيب ــة كنقاب ــية واملهني للمجموعــات السياس
للتعبئــة لصالــح املرشــحات. كــام أن انتظــام النســاء يزيــد حضورهــن ومرشوعيتهــن. إضافــة إىل ذلــك، 
ــني  ــط لتحس ــن أن تضغ ــائية يمك ــالت نس ــهن يف تكت ــاء أنفس ــم النس ــكان أن تنظ ــرضورة بم ــن ال م

ــريا مــن العمــل الرئيــيس. ــن فيهــا جــزءًا كب ــي يؤدي متثيلهــن يف األحــزاب الت

2. جيــب أن حتــث النســاء األحــزاب عــىل وضــع قواعــد واضحــة الختيــار املرشــحني: تســتفيد النســاء 
عمومــا إذا كان لــدى األحــزاب إجــراءات بريوقراطيــة واضحــة يف اختيــار املرشــحني عوضــًا عــن نظام 
يســتند إىل الــوالء ملــن هــم يف الســلطة. وعندمــا تكــون قواعــد اللعبــة واضحــة، يمكــن للنســاء وضــع 
ــري  ــرارات غ ــون الق ــة، فتك ــىل العملي ــوبية ع ــت املحس ــا إذا هيمن ــل. أم ــن التمثي ــرتاتيجيات حُتسِّ إس

واضحــة، وغالبــًا مــا يتخذهــا عــدد حمــدود مــن األشــخاص وأغلبهــم ذكــور.

3.  نظــم التمثيــل النســبي أفضــل مــن نظــم التعددية/األغلبيــة لزيــادة متثيــل النســاء: عنــد النظــر إىل 
فتهــا منظمــة فريــدوم هــاوس بأهنــا حــرة أو حــرة جزئيــًا، نجــد أن أول عــرش دول عــىل  الــدول التــي عرَّ
صعيــد متثيــل النســاء تســتخدم نظــم التمثيــل النســبي. وقــد أثبتــت باســتمرار نظــم التعددية/األغلبيــة 

ذات الدائــرة الفرديــة أهنــا األســوأ بالنســبة للنســاء. 

4. بعض نظم التمثيل النسبي أفضل من غريه: من املتوقع أن تكون النظم التي تكفل متتع األحزاب بحجم 
اعتامد  وجمرد  للنساء.  أفضل  االنتخابية،  والعتبات  الكبرية  االنتخابية  الدوائر  من  مزيج  خالل  من  كبري، 
نظام متثيل نسبي أمر غري كاف. مثال، لدى إيرلندا التي تستخدم نظام الصوت الواحد املتحول وهو أحد 
أشكال نظام التمثيل النسبي دوائر انتخابية صغرية جدًا )ثالثة إىل مخسة أعضاء(، ومستويات أدنى لتمثيل 
اإلناث منه يف نظم األغلبية يف بلدان مثل كندا وأسرتاليا واململكة املتحدة. ومن املرجح أن يكون النظام 
املثايل للنساء هو التمثيل النسبي، الذي يكون فيه البلد بأرسه دائرة انتخابية واحدة. ولكن كام أرشنا آنفا، 



105

تعزيز المشاركة السياسية للنساء: االنتخاب إلى الهيئات التشريعية والنظم االنتخابيةا

ليس ذلك خيارًا قاباًل للتطبيق دائاًم، وغالبًا ما يكون هناك سبب وجيه لتقسيم البالد إىل عدة دوائر انتخابية 
عىل أساس جغرايف.

5.  يتعــني عــىل املــرأة أن تقيِّــم بدقــة كافــة مكونــات أي نظــام انتخــايب مقــرتح ملعرفــة مزايــاه وســلبياته: 
ــًا مــا تكــون هنــاك  حتــى بوجــود توافــق كبــري عــىل نظــام يقــوم عــىل دوائــر انتخابيــة جغرافيــة، غالب
طــرق خمتلفــة لتطبيــق هــذا النظــام. وينبغــي أال هيمــل املهتمــون بزيــادة متثيــل النســاء تلــك اخليــارات. 
ــك  ــة كان ذل ــة الوطني ــة الترشيعي ــد يف اهليئ ــدد املقاع ــام ازداد ع ــه كل ــة، إىل أن ــوث احلالي ــري البح وتش
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــر اجلغرافي ــدد الدوائ ــد ع ــد حتدي ــزب. وعن ــم احل ــد حج ــه يزي ــاء، ألن ــل للنس أفض
إحداثهــا، فإنــه كلــام قــل عددهــا كان ذلــك أفضــل للنســاء، ألنــه كــام أســلفنا يزيــد حجــم احلــزب. 
ويؤكــد مايــر، عــىل ســبيل املثــال، أن قســطًا كبــريًا مــن الزيــادة املهمــة التــي حدثــت يف متثيــل النســاء يف 
بلجيــكا يعــود إىل انخفــاض عــدد الدوائــر االنتخابيــة، مــا أســفر عــن ازديــاد متوســط حجــم احلــزب 
ازديــادًا كبــري20. عــالوة عــىل ذلــك، يتعــني عــىل النســاء توخــي احلــذر أثنــاء حتديــد عــدد املقاعــد يف 
كل دائــرة انتخابيــة، ألنــه غالبــًا مــا ُيغــاىل يف متثيــل الدوائــر الريفيــة عــىل حســاب الدوائــر احلرضيــة. 
ففــي الدوائــر احلرضيــة، حيــث تكــون األدوار غــري التقليديــة للنســاء أكثــر شــيوعًا وتتوفــر للمهتــامت 
باملشــاركة يف املجــال الســيايس مــوارد أكــرب، حُتقــق النســاء عــادة نتائــج جيــدة، ال ســيام عندمــا تبــدأَن 
باحلصــول عــىل مكاســب مهمــة. وينبغــي أن تضمــن املجموعــات النســائية، أثنــاء حتديــد عــدد املقاعــد 

.ʻــكل ناخــب صــوت واحــد ــدأ ʼل ــا يمكــن ملب ــوزع املقاعــد أقــرب م ــرة، أن يكــون ت يف كل دائ

6. مــع أن نظــم التمثيــل النســبي أفضــل عــىل املــدى الطويــل، ال يمكــن ضــان حتقيــق نتائــج فوريــة: 
ــرب  ــورة أك ــاء بص ــل النس ــة متثي ــزز فرص ــايب تع ــام االنتخ ــريات يف النظ ــن أن التغي ــم م ــىل الرغ ع
وتســاعدهن، دون أدنــى شــك، يف حتســني مســتويات متثيلهــن عــىل املــدى الطويــل، ال يمكــن ضــامن 
حتقيــق نتائــج مبــارشة. وفيــام تكــون نســب متثيــل النســاء يف نظــم التمثيــل النســبي أعــىل وســطيًا منهــا 
ــاء  ــرية لنس ــاالت مث ــاك ح ــام هن ــاالت. فبين ــع احل ــك يف مجي ــح ذل ــة، ال يص ــم التعددية/األغلبي يف نظ
حصلــن عــىل متثيــل كبــري يف بلــدان ناميــة تعتمــد نظــم التمثيــل النســبي، ثمــة حــاالت كثــرية مل يتحقــق 
ــايب يف  ــام االنتخ ــدوى النظ ــدم ج ــل ع ــم. ويمث ــايب مالئ ــام انتخ ــامد نظ ــم اعت ــب رغ ــا أي مكاس فيه
هــذه البلــدان خــري مثــال عــىل نقطــة أعــم، هــي أنــه بينــام يمكــن ملؤسســات أو قواعــد معينــة أن تفيــد 
جمموعــة أو أخــرى، إال أن األثــر لــن يظهــر إال إذا كانــت تلــك املجموعــة حســنة التنظيــم بــام يكفــي 
لالســتفادة مــن هــذا الوضــع، وإال لــن يكــون للرتتيبــات املؤسســية أي أثــر عــىل النتائــج. ومــا يوضــح 
ــل النســبي و نظــم  ــل النســاء بــني نظــم التمثي ــدًا، هــو الفــرق الصغــري نســبيًا يف متثي هــذه النقطــة جي
ــة  ــاء منظم ــل النس ــة بتمثي ــوى املهتم ــن الق ــإذا مل تك ــرتة 1945-1970. ف ــة يف الف التعددية/األغلبي

بفاعليــة، لــن يكــون للنظــام االنتخــايب ســوى أثــر حمــدود.

7. تغيــري النظــام االنتخــايب ليــس ســوى جــزء مــن إســرتاتيجية أشــمل لتحســني متثيــل النســاء: يتعــني 
عــىل النســاء، حتــى تتمكــن مــن االســتفادة ممــا يوفــره بعــض اهليــاكل التنظيميــة مــن مزايــا مؤسســية، 

أن يصبحــن صوتــًا فعــاالً ومؤثــرًا داخــل أحزاهبــن ويف املجتمــع ككل.
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إذ أصبحن اآلن يشغلن  الربملاين،  التمثيل  متثاقلة، يف جمال  تقدمًا مطردًا، وإن بخطى  النساء  لقد حققت 
زهاء 16 باملئة من مقاعد الغرف الدنيا يف برملانات العامل. ويعود ذلك التقدم يف جزء منه إىل التحسينات 
املرتبطة بتعزيز التنمية والتعليم والتغريات التدرجيية يف مكانة النساء يف املجتمع. ولكن معظم ذلك التغيري 
حدث، ألن الناشطني السياسيني باتوا أكثر فهاًم لتعقيدات تصميم النظم االنتخابية واالنتخاب إىل اهليئة 
الترشيعية، وطفقوا يشجعون املؤسسات التي تزيد من فرص متثيل النساء. وغالبًا ما تكون هذه العمليات 
معقدة ويصعب تطبيقها، ولكن متى ُفهمت، وفهمها آخذ باالزدياد، يستطيع الناشطون يف جمال املساواة 

بني اجلنسني أن يضغطوا بفاعلية ونجاح لتحقيق مطالبهم يف حتقيق متثيل أعدل.

الهوامش

1Gallagher, Michael, 1988. ‘Conclusions’, in Michael Gallagher and Michael Marsh (eds).
Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics. London: 
Sage.

 2Norris, Pippa, 1996. ‘Legislative Recruitment’, in Lawrence LeDuc, Richard Niemi and
Pippa Norris (eds). Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective.
London: Sage.

 غالبا ما ُينسب الفضل إىل احلصص يف املستوى الريادي لتمثيل املرأة يف البلدان اإلسكندنافية، لكن جتدر اإلشارة 3
إىل أن تلك البلدان كانت عموما رائدة يف هذا املجال يف العامل حتى قبل اعتامد تلك القواعد. وتتجه السببية من أن 
كون تلك الدول رائدة عامليvا يدفعها إىل اعتامد القواعد، وليس من أن القواعد هي التي جتعل الدولة رائدة عىل 

مستوى العامل ]احلصص كمسار رسيع من أجل متثيل متساو للمرأة[.
من الواضح أن هذا مل يكن مبعث القلق الوحيد، ومل يكن حتى يف بعض االحيان القلق االسايس. فقد كان موضوع 4

وحدة احلزب أو االنشقاقات الداخلية احلزبية هي الورقة الرابحة بني احلني واآلخر الرغبة لزيادة عدد 
األصوات، ولكن عىل املدى البعيد كانت األحزاب يف الديمقراطيات جمربة عىل االهتامم بكسب األصوات. 

وإن مل بفعلوا ذلك فهم خياطرون باختفائهم من الساحة السياسية.  
5Gallagher 1988, op. cit., p. 248.

6LeDuc, Niemi and Norris 1996, op. cit.

7On the different electoral systems referred to in this Handbook, see ‘Glossary of Terms’, 
in Reynolds, Andrew, Ben Reilly and Andrew Ellis, 2005. The New International IDEA 
Handbook of Electoral System Design. Stockholm: International IDEA, annex B. 109.

8Bochel, John and David Denver, 1983. ‘Candidate Selection in the Labour Party: What 
the Selectors Seek’. British Journal of Political Science. Vol. 13, no. 1, pp. 45–69.

9Darcy, R. and Sarah Slavin Schramm, 1977. ‘When Women Run Against Men’. Public 
Opinion Quarterly. Vol. 41, pp. 1–12; and Welch, Susan and Donley T. Studlar, 1986. 
‘British Public Opinion Toward Women in Politics: A Comparative Perspective’. Western 
Political Quarterly. Vol. 39, pp. 138–52.

10For an extended discussion on the various thresholds found for preferential voting systems 
see Katz, Richard S., 1997. Democracy and Elections. Oxford: Oxford University Press.



107

تعزيز المشاركة السياسية للنساء: االنتخاب إلى الهيئات التشريعية والنظم االنتخابيةا

11Hellevik, Ottar and Tor Bjørklund, 1995. ‘Velgerne og Kvinnerepresentasjon’ [Voters and 
women’s representation], in Nina Raaum (ed.). Kjønn og Politikk [Gender and politics]. 
Oslo: Tano Press.

12 For an extensive review of electoral systems see Reynolds, Reilly and Ellis 2005, op. cit. 
]مرجع سابق[

هناك تراكم كبري لألدلة املقارنة التي تؤكد املزايا اهليكلية للعالقات العامة فيام يتعلق بتمثيل املرأة. ومن بني البلدان 13
التي لدهيا أنظمة تناسبية خمتلطة، حيث يستند جزء من نظام االنتخابات عىل مناطق ذات عضو واحد يف حني يستند 
جزء آخر منه عىل القوائم النسبية، إما عىل املستوى اإلقليمي أو عىل املستوى الوطني، فإن متثيل املرأة يكون يف اجلزء 

النسبي أعىل من بقية النظم االنتخابية. وعالوة عىل ذلك، فقد غريت بلدان عدة نظمها االنتخابية، وهناك نتيجة متسقة 
أنه عند التغيريات من نظم التعددية / األغلبية إىل نظم العالقات العامة، هناك زيادة يف متثيل املرأة. وقد تأكدت هذه 

النتائج مؤخرًا يف دراسة للتغريات يف نظم االنتخابات يف دول ما بعد الشيوعية يف أوروبا الوسطى والرشقية: انظر 
ماتالند، ريتشارد ي.، 2003. "متثيل املرأة يف أوروبا ما بعد الشيوعية"، يف ريتشارد ماتالند أند كاثلني أ. مونتجومري 

)وآخرين(. وصول املرأة إىل السلطة السياسية يف مرحلة ما بعد الشيوعية أوكسفورد: مطبعة جامعة أوكسفورد.
14Valen, Henry, 1988. ‘Norway: Decentralization and Group Representation’, in Gallagher

and Marsh (eds), op. cit.]النرويج: الال مركزية ومتثيل املجموعات[ 
15 Matland, Richard E. and Donley T. Studlar, 1996. The Contagion of Women Candidates 

in Single Member and Multi-Member Districts. Journal of Politics. Vol. 58, no. 3, pp. 
. ]عدوى املرشحات يف الدوائر الفردية والتعددية[.33–707

 ثمة دراسة تفصيلية حول احلصص يف الفصل الرابع من هذا الدليل.16

 أنا واثق متاما، بأن سبب ذلك هو عدد حمدد من الذكور الذين هم أعيان حمليون ُوضعوا يف البداية يف مراتب 17
منخفضة عىل قائمة احلزب، ثم يف مراتب أعىل من النساء الاليت كن يف البداية أعىل منهم عىل القائمة ولكنهن غري 

معروفات نسبيًا للناخبني يف البلدية.
18Schmidt, Gregory D., 2003. Unanticipated Successes: Lessons from Perus Experiences 

with Gender Quotas in Majoritarian Closed List and Open List PR Systems, in 
International IDEA. The Implementation of Quotas: Latin American Experiences. 
Stockholm: International IDEA. نجاحات غري متوقعة: دروس مستنبطة من جتارب بريو مع حصص[ 
 النوع االجتامعي يف أنظمة قائمة األغلبية املغلقة وأنظمة القائمة النسبية املفتوحة: دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية
.واالنتخابات[ و ]تطبيق نظام احلصص: جتارب أمريكا الالتينية: دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات[

 ومع ذلك، هنالك حجج قوية مؤيدة ومعارضة لالقرتاع بنظام القائمة املفتوحة، وهي ال تتعلق بآثار النوع 19
االجتامعي. فاملؤيدون يشددون عىل أن هذا النوع من االقرتاع يوفر للمواطنني مدخالت أكرب يف اختيار ممثليهم، 

وهذا ما ُيعترب أمرا أكثر ديمقراطية. أما املعارضون، فيذهبون إىل أن االقرتاع بنظام القائمة املفتوحة يضعف سيطرة 
احلزب عىل ممثليه، وبالتايل هيدد النموذج الديمقراطي للحزب املسؤول والذي يفضله كثري من علامء السياسة.

20Meier, Petra, 2004. Gender Quotas or Electoral Reform: Why More Women Got Elected 
during the 2003 Belgian Elections? Paper presented at International IDEA conference 
on The Implementation of Quotas: Experiences from Europe, Budapest, 22–23 October. 
 ]حصص النوع االجتامعي أم اإلصالح االنتخايب: مِلَ انُتخب عدد أكرب من النساء أثناء االنتخابات البلجيكية لعام
.2003؟ مؤمتر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حول تطبيق احلصص، جتارب من أوروبا، بودابست[



108

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

المراجع وقراءات اخرى

Bochel, John and David Denver, 1983. ‘Candidate Selection in the Labour Party: What the 
Selectors Seek’. British Journal of Political Science. Vol. 13, no. 1, pp. 45–69 

Dahlerup, Drude and Lenita Freidenvall, 2005. ‘Quotas as a ʼFast Trackʻ to Equal 
Representation for Women’. International Feminist Journal of Politics. Vol. 7, no. 1, 
March, pp. 26–48 

Darcy, R. and Sarah Slavin Schramm, 1977. ‘When Women Run Against Men’. Public 
Opinion Quarterly. Vol. 41, pp. 1–12 

Darcy, R., Susan Welch and Janet Clark, 1994. Women, Elections, and Representation.
2nd edn, Lincoln, Nebr.: Nebraska University Press 

Fowler, Linda and Robert D. McClure, 1989. Political Ambition: Who Decides to Run For 
Congress. New Haven, Ct.: Yale University Press 

Gallagher, Michael, 1988. ‘Conclusions’, in Michael Gallagher and Michael Marsh (eds). 
Candidate Selection in Comparative Perspective: Th e Secret Garden of Politics. London: 
Sage 

Hellevik, Ottar and Tor Bjørklund, 1995. ‘Velgerne og Kvinnerepresentasjon’ [Voters and 
women’s representation], in Nina Raaum (ed.). Kjønn og Politikk [Gender and politics]. 
Oslo: Tano Press 

Inter-Parliamentary Union (IPU), 1995. Women in Parliaments 1945–1995: A World 
Statistical Survey. Geneva: IPU 

Katz, Richard S., 1997. Democracy and Elections. Oxford: Oxford University Press 
LeDuc, Lawrence, Richard Niemi and Pippa Norris, 1996. Comparing Democracies: Elections 

and Voting in Global Perspective. London: Sage 
Matland, Richard E., 1995. ‘How Th e Electoral System has Helped Women Close the 

Representation Gap in Norway’, in Lauri Karvonen and Per Selle (eds). Closing the Gap: 
Women in Nordic Politics. London: Dartmouth Press 

— 1998a. ‘Women’s Representation in National Legislatures: Developed and Developing 
Countries’. Legislative Studies Quarterly. Vol. 23, no. 1, pp. 109–25 

— 2003. ‘Women’s Representation in Post-Communist Europe’, in Richard E. Matland 
and Kathleen A. Montgomery (eds). Women’s Access to Political Power in Post-Communist 
Europe. Oxford: Oxford University Press 

— and Donley T. Studlar, 1996. ‘Th e Contagion of Women Candidates in Single Member 
and Multi-Member Districts’. Journal of Politics. Vol. 58, no. 3, pp. 707–33 

— and Michelle A. Taylor, 1997. ‘Electoral System Eff ect on Women’s Representation: 
Th eoretical Arguments and Evidence from Costa Rica’. Comparative Political Studies. 
Vol. 30, no. 2. pp. 186–210 

Meier, Petra, 2004. ‘Gender Quotas or Electoral Reform: Why More Women Got Elected 
during the 2003 Belgian Elections’. Paper presented at the International IDEA 
conference on Th e Implementation of Quotas: Experiences from Europe. Budapest, 
22–23 October 

Norris, Pippa, 1996. ‘Legislative Recruitment’, in Lawrence LeDuc, Richard Niemi and 



109

تعزيز المشاركة السياسية للنساء: االنتخاب إلى الهيئات التشريعية والنظم االنتخابيةا

Pippa Norris (eds). Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective. 
London: Sage 

Reynolds, Andrew, Ben Reilly and Andrew Ellis, 2005. The New International IDEA 
Handbook of Electoral System Design. Stockholm: International IDEA 

Schmidt, Gregory D., 2003. ‘Unanticipated Successes: Lessons from Peru’s Experiences 
with Gender Quotas in Majoritarian Closed List and Open List PR Systems’, in 
International IDEA. The Implementation of Quotas: Latin American Experiences. 
Stockholm: International IDEA 

— and Kyle L. Saunders, 2004. ‘Effective Quotas, Relative Party Magnitude, and the 
Success of Female Candidates’. Comparative Political Studies. Vol. 37, no. 6, pp. 704–34 

Valen, Henry, 1966. ‘The Recruitment of Parliamentary Nominees in Norway’. 
Scandinavian Political Studies. Vol. 1, no. 1, pp. 121–66 

— 1988. ‘Norway: Decentralization and Group Representation’, in Michael Gallagher and 
Michael Marsh (eds). Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden 
of Politics. London: Sage 

Welch, Susan and Donley T. Studlar, 1986. ‘British Public Opinion Toward Women in 
Politics: A Comparative Perspective’. Western Political Quarterly. Vol. 39, 

 pp. 138–52



110

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

دراسة حالة: اميركا الالتينية

النساء واألحزاب
والنظم االنتخابية

في أميركا الالتينية
ماال ن. هتون

ــاء  ــول النس ــرص وص ــة لف ــم االنتخابي ــزاب والنظ ــة األح ــلوب صياغ ــذه أس ــة ه ــة احلال ــل دراس حتل
ــزاب  ــن أح ــري م ــذل كث ــة، ب ــرشة املاضي ــس ع ــنوات اخلم ــي الس ــة. فف ــريكا الالتيني ــلطة يف أم إىل الس
ــص  ــني حص ــة قوان ــدًا يف املنطق ــى 11 بل ــد تبن ــاء. وق ــة النس ــز مكان ــرية لتعزي ــودًا كب ــة جه املنطق
املرشــحات وأســند البلــد الثــاين عــرش، أي كولومبيــا، إىل النســاء مناصــب عليــا يف الســلطة التنفيذيــة. 
وأَثــر احلصــص مرهــون بالقواعــد االنتخابيــة، إذ يغــدو هــذا اإلجــراء أكثــر جــدوى يف بلــدان تعتمــد 
القائمــة النســبية املغلقــة وقواعــد لرتتيــب املرشــحني ودوائــر انتخابيــة كبــرية. ولكــن ضعــف األحزاب 
ــبل  ــي وس ــز الديمقراط ــدد التعزي ــز، هي ــة األندي ــًا منطق ــدة، وخصوص ــدان ع ــة يف بل ــة احلزبي واألنظم

ــن. ــني اآلخري معيشــة النســاء واملواطن
تعــاين النســاء تارخييــًا يف أمــريكا الالتينيــة، كــام يف بقيــة بلــدان العــامل، مــن نقــص شــديد يف التمثيــل 
يف املناصــب االنتخابيــة. ومل يضــاه حضورهــا يف اختــاذ القــرار الســيايس حضــور الرجــل أبــدًا. ونظــرًا 
إلدراك كثــري مــن النــاس، ومنهــم السياســيني وقــادة الفكــر، بــأن هــذه احلالــة تقــوض الديمقراطيــة 
واملســاواة السياســية والعدالــة، فقــد وافقــوا عــىل تدابــري ترمــي إىل زيــادة حضــور النســاء يف الســلطة. 
ومنــذ عــام 1991، تبنــى 11 بلــدًا التينيــًا قوانــني احلصــص الراميــة إىل حتديــد احلــدود الدنيــا ملشــاركة 
ــد  ــب القواع ــج حس ــن النتائ ــن تباي ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــات الوطني ــحات يف االنتخاب ــاء كمرش النس
االنتخابيــة وتطبيقهــا، يشــكل التوجــه نحــو احلصــص منعطفــًا يف املواقــف العامــة إزاء تواجــد النســاء 

يف الســلطة، ويف االلتزامــات الرســمية بشــأن حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني.
ــة  ــص والتنمي ــام احلص ــة لنظ ــة، نتيج ــريكا الالتيني ــلطة يف أم ــاء يف الس ــور النس ــد ازداد حض وق
ــي 1990  ــني عام ــة. فب ــريات الثقافي ــة والتغ ــو الديمقراطي ــول نح ــة والتح ــة واالقتصادي االجتامعي
و2005، ارتفــع معــدل متثيلهــن يف الغــرف الدنيــا لربملانــات املنطقــة مــن 9 إىل 17 باملئــة، ويف الغــرف 
العليــا مــن 5 إىل 13 باملئــة، ويف املناصــب الوزاريــة مــن 9 إىل 14 باملئــة. وقــد ســجل بعــض البلــدان 
زيــادات كبــرية بفضــل التطبيــق الناجــح لقواعــد احلصــص. ولكــن حضــور النســاء مل يكــن مســاويًا 

ــة. ــال يف أي دول ــور الرج ــًا حلض متام
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ــة  ــريكا الالتيني ــدان أم ــض بل ــة يف بع ــت مرتفع ــلطة كان ــاء يف الس ــبة النس ــدول 9 أن نس ــني اجل ويب
)كونغــرس األرجنتــني وكوســتاريكا وجملــس وزراء كولومبيــا(، ومنخفضــة يف بلــدان أخــرى 
ــرص  ــنت ف ــد حتس ــدل، فق ــيك(. وكمع ــس وزراء املكس ــدوراس وجمل ــامال واهلن ــرس غواتي )كونغ

ــاوي. ــوزع بالتس ــب مل تت ــن املكاس ــان، لك ــاء يف الربمل ــاركة النس مش

جدول 9: النساء في السلطة في اميركا الالتينية عام 2005

نسبة النساء يف البلد
الغرفة الدنيا من 

الربملان )أو برملان 
بغرفة واحدة( )%(

نسبة النساء يف 
الغرفة العليا من 
الربملان )جملس 

الشيوخ( )%(

نسبة الوزيرات عدد الوزيرات
)%(

19 من 343311األرجنتني
17 من 191515بوليفيا

29 من 91223الربازيل
318 من 13417شييل

538 من 12913كولومبيا
319 من 16_35كوستاريكا

616 من 38_36كوبا
315 من 17620مجهورية الدومينيكان

213 من 15_16اإلكوادور
217 من 12_11السلفادور

215 من 13_8غواتيامال
313 من 23_6هندوراس

00 من 231619املكسيك
18 من 13_21نيكاراغوا

217 من 12_17بنام
220 من 10910الباراغواي

213 من 15_18بريو
00 من 121014األوروغواي

319 من 16_10فنزويال
171314املتوسط

بيانات حول املناصب الوزارية مأخوذة من مواقع حكومية باستثناء كوستاريكا ومجهورية الدومنيكان املصادر:
واألوروغواي وفنزويال، إذ ُأخذت املعلومات من قاعدة البيانات السياسية لألمريكتني بجامعة جورج 

 تاون: .
>/http://www.georgetown.edu/pdba< والبيانات حول السلطات الترشيعية الوطنية مأخوذة من 

االحتاد الربملاين الدويل ]النساء يف الربملانات الوطنية: الوضع يف 31 كانون الثاين/يناير 2005[،
.>http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm<
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مواقف الجمهور إزاء مسألة قيادة المراة

ــل  ــود الرج ــدان لوج ــرة البل ــة يف نظ ــروق مهم ــن ف ــام 2004، ع ــري ع ــتطالع أج ــف اس يكش
ــارة أن ــىل عب ــوا ع ــن وافق ــتطَلعني الذي ــة للمس ــبة املئوي ــكل 4 النس ــر الش ــلطة. ويظه ــرأة يف الس وامل

.ʻالرجل قائد أفضل من املرأةʼ

شكل 4: راي الجمهور بالقياديات في اميركا الالتينية، 2004

.ʻالرجل قائد أفضل من املرأةʼ نسبة املوافقني عىل عبارة أن

السلسلة 1  50 مجهورية الدومينيكان   
40 هندوراس   
38 باراغواي   
38 غواتيامال   
37 اإلكوادور   
36 بنام   
35 نيكاراغوا   
35 فنزويال   
32 الربازيل   
32 كولومبيا   
31 بوليفيا   
28 السلفادور   
26 شييل   
24 األرجنتني   
23 بريو   
21 كوستاريكا   
17 أوروغواي   
14 املكسيك   

60   40  20   0   

 .Latinobarómetro, 2004. Una década de mediciones [A decade of measurements]املصدر:
Informe Resumen. Santiago de Chile, 13 August 2004, >http://www.
latinobarometro.org<. [عقد من اإلجراءات]

ــة  ــكل عقب ــني ال تش ــني الناخب ــيس ب ــز اجلن ــىل التحي ــة ع ــف القائم ــج إىل أن املواق ــذه النتائ ــري ه تش
أمــام النســاء يف بلــدان عديــدة، خصوصــًا يف املكســيك واألوروغــواي وكوســتاريكا. ولكــن نصــف 
ــد  ــك، ال يوج ــم ذل ــاء. ورغ ــادة النس ــن لقي ــوا معادي ــكان كان ــة الدومني ــًا يف مجهوري ــتطَلعني متام املس
ــباب  ــة أس ــلطة، أي أن ثم ــاء يف الس ــة للنس ــداد الفعلي ــتطالع واألع ــج االس ــني نتائ ــح ب ــاط واض ارتب
تفــر فــرص النســاء. ولذلــك علينــا تقــيص آثــار املؤسســات السياســية مــن أحــزاب ونظــم انتخابيــة 

عــىل ترشــح النســاء.
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األحزاب السياسية

تعتــرب األحــزاب بوابــات انطــالق النســاء نحــو الســلطة. وكــي حتظــى املــرأة بمناصــب قياديــة، عليهــا 
ــب  ــىل منص ــحيها ع ــول مرش ــامن حص ــىل ض ــدة ع ــدرة فري ــع بق ــزاب تتمت ــالل أح ــن خ ــل م أن تعم
ســيايس. ولكــن األحــزاب كانــت تارخييــًا مؤسســات منحــازة نحــو الرجــل إىل حــد بعيــد، إذ أدرجــت 
النســاء عــىل أســاس خمتلــف عنــه وبطــرق أعاقــت وصوهلــن إىل املناصــب القياديــة. وعــىل الرغــم مــن 
ــا  ــادرًا م ــن ن ــة، إال أهن ــريكا الالتيني ــدان أم ــن بل ــري م ــزاب يف كث ــاء األح ــف أعض ــكلن نص ــن يش أهن
تتمتعــن بمكانــة متســاوية مــع الرجــل يف املجالــس التنفيذيــة لألحــزاب أو بــني مرشــحيه لالنتخابــات 
العامــة. وقــد انضمــت املــرأة لألجنحــة النســائية ألحــزاب، حشــدت الناخبــني ودعمــت املرشــحني 
الذكــور باســتضافة االجتامعــات ومجــع التربعــات. وبخــالف مكاتــب الفالحــني والعــامل والطــالب 
وغريهــم التــي هييمــن عليهــا الذكــور، مل تنشــأ مكاتــب النســاء مــن وضــع طبقــي أو وظيفــة يمكــن أن 
تنتظــم النســاء حوهلــام للضغــط مــن أجــل حتقيــق مطالبهــن اجلامعيــة، بــل جــرى حتشــيدهن ʼبوصفهــن 
نســاء متثلــت مشــاركتهن األساســية كمجموعــة يف احليــاة اخلاصــةʻ١. ومــن غــري املســتغرب أن تكــون 

مشــاركة النســاء يف املناصــب القياديــة السياســية ضعيفــة قياســًا إىل مشــاركتهن العامــة يف األحــزاب.
ولكــن منــذ مطلــع التســعينيات، غــريت أجنحــة نســائية كثــرية موقفهــا كــي ال تعمــل موظفــاِت 
ــي يف  ــل الوطن ــزب العم ــائي يف ح ــاح النس ــول اجلن ــاًل، حت ــات. فمث ــارصات للقيادي ــل من ــم ب دع
املكســيك مــن منظمــة أموميــة إىل قاعــدة فعالــة لتعزيــز وصــول النســاء إىل املناصــب القياديــة الرئيســية. 
ويف االنتخابــات التــي جــرت أثنــاء الفــرتة 1997-2003، مارســت ʼاألمانــة الوطنيــة لتعزيــز املــرأة 
ــحات.  ــاء كمرش ــني إلدراج النس ــني والوطني ــه املحلي ــىل قادت ــًا ع ــزب ضغوط ــك احل ــيًاʻ يف ذل سياس
وبحلــول العــام 2003 ونتيجــة لتلــك اجلهــود، بــات لــدى هــذا احلــزب، رغــم أيديولوجيتــه اليمينيــة، 
ــوري املؤســيس  وحــزب  ــالد، ومهــا احلــزب الث ــني الرئيســيني يف الب ــدى احلزب ــر ممــا ل مرشــحات أكث

ــة.2 ــورة الديمقراطي الث
افــرتض بعــض الباحثــني )مــن بينهــم ريتشــارد ماتالنــد يف الفصــل الثالــث مــن هــذا املجلــد(، أن 
نجــاح النســاء يســتند إىل تنظيــم احلــزب وأيديولوجيتــه. ويذهــب البعــض إىل أن املــرأة تتمتــع بفــرص 
أكــرب يف األحــزاب البريوقراطيــة املوجهــة بالقوانــني أكثــر مــن األحــزاب غــري اهليكليــة أو الزبائنيــة3. 
فعندمــا يكــون لــدى احلــزب قواعــد واضحــة ومتبعــة لتســمية املرشــحني، يفهــم املرشــحون املحتملون 
ــك  ــاوزوا تل ــم جت ــاءلة إن ه ــع مس ــزب موض ــادَة احل ــون ق ــيح ويضع ــة الرتش ــل عملي ــكل أفض بش
القواعــد. كــام وجــدت الدراســات أيضــًا أن املــرأة تصيــب نجاحــًا أفضــل يف األحــزاب اليســارية التــي 
ــط  ــدى احلــركات النســوية رواب ــي ل ــة املهمشــة الت ــل املجموعــات االجتامعي ــد أيديولوجيتهــا متثي تؤي
أقــوى معهــا.4 وقــد وجــدت دراســة أجريــت يف بلــدان عــدة، أن القــوة االنتخابيــة لألحــزاب اليســارية 

كانــت مــؤرشًا قويــًا عــىل متثيــل النســاء يف الســلطة.5
ومــع ذلــك تشــري أدلــة مــن أمــريكا الالتينيــة إىل عــدم وجــود ارتبــاط مبــارش بــني حضــور املــرأة 
ــية  ــة مؤسس ــات حزبي ــدان ذات سياس ــة يف بل ــة الترشيعي ــا يف اهليئ ــتوى متثيله ــزب. فمس ــوع احل ون
وأحــزاب موجهــة بالقوانــني يتبايــن بشــدة مــن 12 و13 باملئــة يف األوروغــواي وشــييل عــىل التــوايل إىل 
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35 باملئــة يف كوســتاريكا. ويف الوقــت نفســه، يكــون حضــور املــرأة يف اهليئــة الترشيعيــة يف بلــدان ذات 
أحــزاٍب أكثــر شــكلية وتعلقــًا بشــخص قائدهــًا ونظــاٍم حــزيب ضعيــف مؤسســيا كبوليفيــا وبــريو )19 

و18 باملئــة عــىل التــوايل( أعــىل مــن املعــدل اإلقليمــي )17 باملئــة(. 
ومـن املفارقـات أن تؤدي اجلهود املبذولة لتعزيـز الديمقراطية الداخلية للحـزب إىل عرقلة املحاوالت 
الراميـة إىل حتقيـق مسـاواة أكرب بني اجلنسـني. فبعض األحزاب يف أمـريكا الالتينية جتـري انتخابات داخلية 
كـي ختتـار مرشـحيها لالنتخابـات العامـة. وُيعقد هذا اإلجـراء، الذي جيعل السـلطة المركزيـة من خالل 
نـزع سـلطة الرتشـيح مـن أيـدي قـادة احلـزب، جهـود تطبيـق قواعـد احلصـص. فاالنتخابـات الداخلية 

أيضـًا تفضـل مرشـحني مرموقني لدهيـم مـوارد، وغالبًا ما يكـون معظمهم مـن الرجال6. 
مــاذا عــن آثــار أيديولوجيــا احلــزب؟ يف التســعينيات، بــدا أن أمــريكا الالتينيــة اعتمــدت االجتاهات 
العامليــة، إذ انُتخبــت نســاء مــن األحــزاب اليســارية التــي تنــارص تدخــل الدولــة والسياســة االجتامعيــة 
والديمقراطيــة التشــاركية أكثــر مــن أحــزاب اليمــني7. ولكــن بحلــول عــام 2005، تغــري هــذا املنحــى، 
عــات يف كل بلد. فنســبة  ومل يعــد أداء النســاء هبــذا الســوء يف أحــزاب اليمــني نســبة إىل إمجــايل عــدد املرشِّ
النســاء مــن املقاعــد يف ثالثــة أحــزاب يمينيــة رئيســية يف املنطقــة، فاقــت إمجــايل نســبتها يف الكونغــرس 
ــزب  ــن ح ــني م ــواب املنتخب ــن الن ــة م ــاء 29 باملئ ــكل النس ــال، تش ــبيل املث ــىل س ــدول. وع ــك ال يف تل
العمــل الوطنــي اليمينــي يف املكســيك )44 مــن أصــل 151( و16 باملئــة مــن النــواب املنتخبــني مــن 
حــزب التجديــد الوطنــي اليمينــي يف شــييل )3 مــن أصــل 19( و10 باملئــة مــن النــواب املنتخبــني مــن 

حــزب اجلبهــة الليرباليــة اليمينــي يف الربازيــل )6 مــن أصــل 62(.
ــرت  ــد أظه ــا. فق ــني هل ــامء املواطن ــف انت ــزاب وضع ــف األح ــو ضع ــق ه ــاة للقل ــر مدع واألكث
اســتطالعات إقليميــة للــرأي العــام أجرهتــا مؤسســة التينوباراميــرتو )Latinobarómetro(، ومقرهــا 
ســانتياغو يف شــييل، أن 18 باملئــة فقــط مــن األمريكيــني الالتينيــني يثقــون باألحــزاب )أدنــى مــن نســبة 
ثقتهــم بالربملــان والقضــاء والرشطــة والتلفــاز والبنــوك والكنيســة وغريهــا من املؤسســات(8. وتســاعد 
ــف  ــال والعن ــوادور وفنزوي ــا واإلك ــتقرار يف بوليفي ــدم االس ــري ع ــزيب يف تفس ــام احل ــات يف النظ األزم
املــدين يف كولومبيــا واالســتياء مــن الديمقراطيــة يف بــريو. ولذلــك، يتعــني عــىل منــارصي متثيــل النســاء 
ــًا أساســيا للحكــم الديمقراطــي، ألهنــا الوســيلة الرئيســية  النضــال لتعزيــز األحــزاب بوصفهــا مكون

لتلخيــص أولويــات املواطنــني وترمجتهــا إىل سياســة، والطريــق املؤســيس الوحيــد نحــو الســلطة. 

النساء والنظم االنتخابية 

أظهـرت عـدة دراسـات، أمهية القواعـد االنتخابيـة يف تعزيز فـرص انتخاب النسـاء. ومتيل البلـدان التي 
تعتمـد التمثيـل النسـبي إىل انتخاب النسـاء أكثر مـن البلدان التـي تعتمد نظـم التعددية/األغلبيـة. ملاذا؟ 
يـرى ريتشـارد ماتالنـد يف الفصـل الثالـث، أن األحـزاب يف نظـم التمثيـل النسـبي )حيث ُتـوزع املقاعد 
عـىل األحـزاب حسـب النسـبة املئويـة ملـا حتصـل عليـه مـن أصـوات( لدهيـا دافـع إلحـداث تـوازن يف 
الئحـة املرشـحني، بإدراج مرشـحني يتمتعون بعالقات مع شـتى رشائح املجتمع )كالنسـاء( ومرشـحني 
يمثلـون خمتلـف فصائـل احلـزب والدوائـر االنتخابيـة. أمـا يف نظـم األغلبيـة فالدوافـع خمتلفـة، إذ متيـل 
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األحـزاب الختيـار مرشـحني يمتلكـون فرصـًا واقعية يف كسـب أصوات أكثـر من أي مرشـح آخر. ويف 
أغلـب احلاالت يشـعر قـادة األحـزاب أن أفضـل مرشـحيهم هم مـن الرجال.

وبالفعل، ُتظهر بيانات ُأخذت من 182 بلدًا يف عام 2000، أن النساء شكلن كمعدل 15 باملئة من 
أعضاء الكونغرس يف نظم التمثيل النسبي و11 باملئة يف النظم املختلطة )التي ُينتخب فيها جزء من اهليئة 

الترشيعية عرب التمثيل النسبي وجزء باستخدام الدائرة الفردية( و9 باملئة يف نظم التعددية/األغلبية9.
ــتثناء  ــبي )باس ــل النس ــكال التمثي ــن أش ــا م ــكاًل معين ــة ش ــريكا الالتيني ــدان أم ــة بل ــتخدم كاف َتس
ــع  ــة جتم ــم خمتلط ــتخدم نظ ــدان تس ــة بل ــع أن أربع ــية(، م ــات تنافس ــا انتخاب ــس فيه ــي لي ــا الت كوب
ــة )انظــر اجلــدول 10(. ومــن بــني البلــدان التــي تســتخدم  ــر الفردي القائمــة النســبية املغلقــة والدوائ
ــدى  ــة. ول ــم املفتوح ــدان القوائ ــة بل ــة ومخس ــم املغلق ــدان القوائ ــبعة بل ــتخدم س ــبية، تس ــة النس القائم
ــورة  ــوزع بص ــزب وُت ــتوى احل ــىل مس ــه ع ــوات في ــع األص ــة جُتم ــم الفئوي ــام للقوائ ــواي نظ األوروغ
ــم الشــخصية يف  ــوزع عــىل قوائــم مرشــحي كل فصيــل. ويف نظــام القوائ ــم ُت تناســبية عــىل فصائلــه ث
كولومبيــا، يضــم الســواد األعظــم مــن القوائــم مرشــحًا واحــدًا فقــط، وجُتمــع األصــوات ضمــن قوائم 

ــزب10.  ــتوى احل ــىل مس ــس ع ــذه ولي ــة ه ــزب الفرعي احل

 جدول 10: النظم االنتخابية في اميركا الالتينية )للغرفة الدنيا من البرلمان

او برلمان بغرفة واحدة(

البلدالنظام االنتخايب
األرجنتني، كوستاريكا، السلفادور، غواتيامال، هندوراس، نيكاراغوا قائمة نسبية: قائمة مغلقة

والباراغواي
األوروغوايقائمة نسبية: قائمة فئوية مغلقة

كولومبياقائمة نسبية: قائمة شخصية
الربازيل، شييل، مجهورية الدومينيكان، اإلكوادور* وبريوقائمة نسبية: قائمة مفتوحة

بوليفيا، املكسيك، بنام وفنزويالنظام خمتلط )متثيل نسبي + دائرة فردية(

* إضافة إىل ذلك، ُينتخب 15 باملئة من كونغرس اإلكوادور من قائمة وطنية واحدة مغلقة.

ــل  ــن متثي ــاًل م ــة قلي ــتويات خمتلف ــع مس ــبي م ــل النس ــد التمثي ــن قواع ــة م ــات خمتلف ــرتن جمموع تق
 النســاء. فقــد كان متوســط متثيلهــن يف الغرفــة الدنيــا مــن الربملــان 18 باملئــة يف نظــم القوائــم املغلقــة،
و17 باملئــة يف النظــم املختلطــة، و15 باملئــة يف نظــم القوائــم املفتوحــة. وبعبــارة أخــرى، حتقــق النســاء 
ــم  ــة. ولفه ــم املفتوح ــم القوائ ــه يف نظ ــة من ــة واملختلط ــم املغلق ــم القوائ ــاًل يف نظ ــل قلي ــج أفض نتائ

ــص. ــني احلص ــة وقوان ــد االنتخابي ــني القواع ــل ب ــدرس التفاع ــا أن ن ــي لن ــبب، ينبغ الس

حصص النساء

ــن ــى م ــد أدن ــس ح ــص لتكري ــني احلص ــي 1991 و2000 قوان ــني عام ــًا ب ــدًا التيني ــى 11 بل  تبنّ
ــال ألغــت  ــة. ولكــن فنزوي ــات الترشيعي ــة مــن مشــاركة النســاء كمرشــحات يف االنتخاب 20-40 باملئ
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قانــون احلصــص منــذ ذلــك الوقــت. وســن البلــد الثــاين عــرش، أي كولومبيــا، قانونــًا يقــيض بــأن حتتــل 
النســاء 30 باملئــة مــن مراكــز اختــاذ القــرار التــي ُتْشــغل بالتعيــني يف الســلطة التنفيذيــة.

هــل ســاعدت احلصــص فعليــًا يف انتخــاب مزيــد مــن النســاء؟ لقــد عــززت احلصــص عمومــًا نســبة 
متثيــل النســاء بعــرش نقــاط مئويــة، ولكــن آثارهــا تباينــت تباينــًا كبــريًا بــني بلــد وآخــر )انظــر اجلــدول 11(.

جدول 11: نتائج قانون الحصص في اميركا الالتينية

نسبة النساء اهليئة الترشيعيةالبلد
)قبل القانون( %

نسبة النساء 
)بعد القانون( %

نسبة التغري %

+63428الغرفة الدنيااألرجنتني
+33330الغرفة العليا

الغرفة الدنيابوليفيا
الغرفة العليا

11
4

19
15

8+
9+

+792الغرفة الدنياالربازيل
+143521برملان أحادي الغرفةكوستاريكا

+12175الغرفة الدنيااجلمهورية الدومينيكية
+41612أحادي الغرفةاإلكوادور

الغرفة الدنيااملكسيك
الغرفة العليا

17
15

23
16

6+
1+

+8179أحادي الغرفةبنام
الغرفة الدنياباراغواي

الغرفة العليا
3

11
10
9

7+
2-

+11187أحادي الغرفةبريو
+91910املتوسط

ــب  ــي تصي ــالد. فه ــايب يف الب ــام االنتخ ــة النظ ــىل طبيع ــريًا ع ــامدًا كب ــص اعت ــة احلص ــد فعالي تعتم
أفضــل النتائــج يف نظــم القائمــة النســبية املغلقــة، حيــث ينــص القانــون عىل قواعــد خاصة للمرشــحات 
كإجبــار األحــزاب عــىل وضــع النســاء يف مواقــع عليــا يف قوائمهــا وليــس يف جمــرد مواقــع للزينــة، إذ 
ــة  ــر االنتخابي ــل يف الدوائ ــج أفض ــص نتائ ــق احلص ــا حتق ــًا، م ــا. وغالب ــة يف انتخاهب ــك أي فرص ال متل
الكبــرية والتعدديــة. ففــي الدوائــر االنتخابيــة التــي تضــم عــددًا قليــاًل مــن األعضــاء، ال ُينتخــب عــادة 
إال مرشــحون مرتبعــون عــىل رأس القائمــة احلزبيــة، وهــم عمومــًا رجــال. أمــا عندمــا يكــون حجــم 
الدائــرة أكــرب، فيفــوز عــدد أكــرب مــن مرشــحي احلــزب حتــى مــن هــم يف مراكــز أدنــى عــىل قائمتــه12.
تفــر هــذه العوامــل نجــاح نظــام احلصــص يف غرفتــي الربملــان األرجنتينــي والكونغــرس 
الكوســتاريكي. وتفــر أيضــًا النمــو يف املكســيك، حيــث ُينتخــب 40 باملئــة مــن أعضــاء الكونغــرس 
يف دوائــر َتســتخدم القائمــة النســبية املغلقــة. وتنــص قوانــني احلصــص يف هــذه البلــدان الثالثــة عــىل 

ــة. ــحات يف القائم ــود مرش ــوب وج وج
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ــي  ــون. فف ــرق القان ــي ال خت ــص ك ــن احلص ــى م ــد األدن ــزم إال باحل ــرية مل تلت ــًا كث ــن أحزاب ولك
األرجنتــني، ينبغــي أن تشــغل النســاء مركــزًا مــن كل ثــالث مراكــز عــىل قائمــة احلــزب. وقــد التزمــت 
األحــزاب بذلــك بــإدراج النســاء يف املراكــز مــن مضاعفــات الرقــم 3. ومل يكــن هنــاك يف كوســتاريكا 
ــة  ــع قريب ــاء يف مواق ــع النس ــىل وض ــزاب ع ــت األح ــحني، ودرج ــب املرش ــد لرتتي ــل 1999 قواع قب
ــا أصــدرت يف ذلــك العــام كاســتجابة لعرائــض  ــة. ولكــن املحكمــة العلي ــم احلزبي مــن أســفل القوائ
مــن الوكالــة الوطنيــة للمــرأة قــرارًا يقــيض بــأن تضــع األحــزاب النســاء يف مراكــز توفــر هلــا فرصــة 
ــن  ــز م ــك املراك ــة تل ــهل معرف ــن الس ــه م ــزاب إىل أن ــون األح ــه القان ــد نب ــب. وق ــة يف أن ُتنتخ حقيقي
خــالل متوســط عــدد املقاعــد التــي فــاز هبــا احلــزب ســابقًا يف كل واليــة12. وأســفر القــرار عــن نتائــج 
مذهلــة، إذ قفــز حضــور النســاء يف الكونغــرس مــن  14 إىل 35 باملئــة عقــب انتخابات العــام 13.2002
ُتعتــرب تفاصيــل قانــون احلصــص مهمــة جــدًا. فمثــاًل، ال يطبَّــق قانــون احلصــص املكســيكي تقنيًا يف 
دوائــر خُيتــار املرشــحون فيهــا مــن خــالل انتخابــات أوليــة. ولكــن املعهــد االنتخــايب االحتــادي مل يقــدم 
ــة قانونيــة. وعــىل الرغــم مــن هــذه الثغــرة  تعليــامت حــول اإلجــراءات التــي ُتعتــرب انتخابــات أولوي
القانونيــة، شــكلت النســاء أكثــر مــن 30 باملئــة مــن املرشــحني لالنتخابــات الترشيعيــة عــام 2003 .14 
وتؤكــد جتــارب الربازيــل عــىل احلاجــة إىل صياغــة قوانــني احلصــص بعنايــة. وينــص القانــون عــىل أن 
حتجــز األحــزاب 30 باملئــة مــن مراكــز املرشــحني للنســاء، لكنــه ال ينــص عــىل أن متــأل األحــزاب فعليًا 
تلــك املراكــز. وبــام أنــه حيــق لألحــزاب أن تســمي عــددًا مــن املرشــحني يزيــد بنســبة 50 باملئــة عــن 
املقاعــد التــي جيــري التنافــس عليهــا يف الدائــرة، فبإمكاهنــا عمليــًا وضــع قائمــة كاملــة ال تتضمــن أي 
امــرأة. فعــىل ســبيل املثــال، إذا كانــت دائــرة انتخابيــة تنتخــب 10 أعضــاء للكونغــرس، ُيســمح لــكل 
حــزب أن يقــرتح 15 مرشــحًا. وينــص قانــون احلصــص عــىل أن حتتفــظ األحــزاب بأربعــة مــن هــذه 
املراكــز للنســاء. فــإذا مل يرغــب احلــزب باختيــار نســاء، يمكنــه تقديــم 11 مرشــحًا ذكــرًا دون أن خيــرق 

القانــون15.
ــة  ــون بطريق ــة القان ــب كتاب ــاح، جي ــص بالنج ــام احلص ــل نظ ــى يتكل ــه حت ــة أن ــذه األمثل ــري ه وتش
تتجنــب الثغــرات التــي تســمح لألحــزاب بتفــادي ترشــيح النســاء أو االلتــزام باحلصــص ملجــرد وضعهن 
يف مراكــز تكميليــة أو شــكلية عــىل ورقــة التصويــت. إضافــة إىل ذلــك، جيــب أن يتوفــر لــدى النشــطاء 
ــزام  ــزاب بااللت ــدأ األح ــني، مل تب ــي األرجنت ــص. فف ــذ احلص ــة تنفي ــة ملراقب ــىل احلرك ــدرة ع ــة والق الرغب
بنظــام احلصــص إال بعــد أن اعــرتض النشــطاء مــرارًا وتكــرارًا عــىل القوائــم غــري امللتزمــة بــه يف املحكمة.

خاتمة

ال تــزال هنــاك حتديــات مهمــة رغــم مــا حققتــه النســاء مــن مكاســب يف املجالــس الترشيعيــة لبعــض 
ــة  ــتطالع مؤسس ــر اس ــام يظه ــودة ك ــزال موج ــيس ال ت ــز اجلن ــىل التحي ــة ع ــف القائم ــدان. فاملواق البل
ــزة  ــة متمي ــن إىل مكان ــدة ووصل ــدان ع ــمية يف بل ــلطة رس ــاء س ــبت النس ــد اكتس ــرتو. وق التينوبارامي
يف أماكــن عديــدة، لكــن ليــس يف مجيعهــا. وعــىل الرغــم مــن أهنــن أصبحــن يشــكلن نصــف أعضــاء 
األحــزاب، عــىل األقــل يف أماكــن كثــرية، إال أهنــن مل حتققــن املســاواة مــع الرجــال يف قيــادات احلــزب، 
إذ يســيطر الرجــل يف معظــم البلــدان عــىل أهــم جلــان الكونغــرس وشــبكات الســلطة غــري الرســمية.
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عــالوة عــىل ذلــك، حتــى عندمــا تكــون النســاء حــارضات فهــن ال يعملــن دائــاًم عــىل تعزيــز أجندة 
املســاواة بــني اجلنســني. وهنــاك ارتبــاط هــش بــني التمثيــل الوصفــي للنســاء )الــذي تؤكــده األرقــام( 
والتعزيــز اجلوهــري ملصاحلهــن، مــن خــالل تقديــم مشــاريع قوانــني وتعديــالت والضغــط والتوعيــة 
واخلطــب الرســمية وهكــذا. وقــد خــاب أمــل كثــري مــن املراقبــني مــن عــدم بــذل النســاء املنتَخبــات 
مزيــدًا مــن اجلهــود ملنــارصة قضايــا املســاواة بــني اجلنســني. فبعــد قــرون مــن التحيــز اجلنــيس، يمكــن 
فهــم خيبــة األمــل هــذه. ومــن ناحيــة أخــرى، ربــام يكــون مــن غــري املنطقــي أن نتوقــع بــأن تتمكــن 
جمموعــة مــن الوافديــن اجلــدد مــن تغيــري منطق الســوق الســيايس برعــة. فإيصــال النســاء إىل الســلطة 

يشء وتغيــري طريقــة تــرصف السياســيني يشء آخــر كليــًا. 
ــز  ــاوية، بتعزي ــا املتس ــة وفرصه ــا املدني ــلطة وحقوقه ــاركة بالس ــاء يف املش ــق النس ــز ح ــرتن تعزي يق
ــل يف  ــوات الدخ ــت فج ــا دام ــادل. وم ــادي الع ــو االقتص ــة وبالنم ــة االجتامعي ــة وبالتنمي الديمقراطي
املنطقــة آخــذة باالتســاع، ســتفتقر نســاء كثــريات إىل القــدرات األساســية وســيبقني مســتبعدات مــن 
ــية،  ــم األساس ــة احتياجاهت ــون لتلبي ــني يناضل ــني املواطن ــا دام مالي ــادة. وم ــني للقي ــات املؤهل جمموع
ــت  ــا دام ــرأة. وم ــوق امل ــدة حق ــول أجن ــات ح ــاء حتالف ــدود لبن ــيايس حم ــاء س ــاك فض ــيكون هن س
ــق  ــيصعب تطبي ــوء اإلدارة، س ــاءة وس ــدم الكف ــاد وع ــكالت الفس ــن مش ــاين م ــة تع ــات الدول مؤسس
سياســات جديــدة كقوانــني احلصــص. ويعتــرب تبنــي كثــري مــن القــادة مبــدأ تكافــؤ الفــرص للنســاء 
مدعــاة لالحتفــال، ولكــن أمــريكا الالتينيــة بحاجــة إىل مزيــد مــن التحــوالت االقتصاديــة والسياســية 

ــة. ــدأ إىل ممارس ــذا املب ــة ه ــة لرتمج واالجتامعي
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دراسة حالة: فرنسا

التجربة الفرنسية: إضفاء الطابع 
المؤسسي على مبدأ التكافؤ

مارييت سينيو

يف أوروبــا، كانــت املــرأة الفرنســية مــن بــني آخــر مــن ُمنحــوا حــق التصويــت والرتشــح لالنتخابــات1. 
وبقــي متثيلهــا حتــى مطلــع عــام 2004 يف وضــع متخلــف، إذ مل تشــغل يف اجلمعيــة الوطنيــة الفرنســية 
املنتَخبــة يف حزيران/يونيــو 2002 ســوى 12.3 باملئــة مــن املقاعــد، مــا جيعــل فرنســا البلــد التاســع 
ــن األعضــاء يف االحتــاد األورويب والسادســة والســتني يف العــامل  ــدان اخلمســة والعرشي ــني البل عــرش ب
مــن حيــث نســبة النســاء يف الربملــان. وقــد ســمح إمــالء صــادر مــن جهــات عليــا، وهــو أمــر تقليــدي 
ــان  ــوة يف الربمل ــح عض ــن أن تصب ــرب ِم ــهولة أك ــة بس ــب وزاري ــرأة مناص ــغل امل ــا2، أن تش يف فرنس
)تشــكل الوزيــرات ربــع أعضــاء جملــس الــوزراء(. وهــذا تناقــض صــارخ بــني مســتوى املســؤوليات 

االقتصاديــة املرتفــع الــذي تشــغله النســاء يف فرنســا وبــني غياهبــن يف الربملــان.
ــاة  ــة يف حي ــريات هائل ــت تغي ــي أحدث ــي 1945 و1975 والت ــني عام ــدة ب ــنة املجي ــني س إن الثالث
النســاء )دخــول هائــل يف املياديــن االقتصاديــة وزيــادة اســتخدام العاملــة املأجــورة، ال ســيام يف قطــاع 
اخلدمــات، ونســبة النســاء امللتحقــات بالتعليــم العــايل وحتررهــن القانــوين، إلــخ(، مل تنــه افتقارهــا إىل 
الرشعيــة االنتخابيــة. وقــد متخضــت عــن صعوبــة انتخــاب عــدد ملمــوس مــن النســاء إىل املجالــس 
النيابيــة فكــرة التكافــؤ املتطرفــة، التــي قــادت يف النهايــة إىل إصالحــات مؤسســية رئيســية هدفــت إىل 

تعزيــز تكافــؤ فــرص وصــول النســاء والرجــال إىل املناصــب االنتخابيــة.
وتعــرض دراســة احلالــة هــذه أوالً الســياق التارخيي واملؤســيس يف فرنســا، وتتنــاول بالتفصيــل أمهية 
فكــرة التكافــؤ ومــا ولدتــه مــن خالفــات، وتوفــر ملحــة عامــة عــن اخلطــوط العريضــة لإلصالحــات 
ــام  ــيوخ لع ــس الش ــات جمل ــة وانتخاب ــات البلدي ــاء االنتخاب ــيل أثن ــا العم ــث يف تطبيقه ــذة، وتبح املنف

2001 واالنتخابــات الترشيعيــة لعــام 2002.

السياق التاريخي

ــب  ــرد مناص ــن جم ــر م ــًا أكث ــاء عاملي ــويل النس ــدم ت ــبب ع ــة س ــل التارخيي ــن العوام ــدد م ــرِّ ع يف
برملانيــة هامشــية. فــأوالً، يعــزى اإلقصــاء الســيايس الطويــل للنســاء يف فرنســا إىل الثــورة الفرنســية عــام 
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عــت  1789. فالثــورة بطرحهــا ملســألة عجــز النســاء سياســيًا كمبــدأ مطلــق ألكثــر مــن 150 عامــًا، رشَّ
مفهــوم عــدم أهليتهــا لتحمــل مســؤولية إدارة الشــؤون العامــة. ويف اآلونــة األخــرية، عرقلــت قيــود 
مؤسســية إضافيــة وصــول النســاء إىل املجالــس الترشيعيــة. فقــد مهشــتها األنظمــة واملامرســات يف ظــل 
ــة  ــات الترشيعي ــة املســتخدم يف االنتخاب ــرة الفردي ــدًا نظــام الدائ ــة اخلامســة )1958(، وحتدي اجلمهوري
ــام  ــذا النظ ــا ه ــي يفضله ــرات، والت ــدة م ــه ع ــخص عين ــاب الش ــة يف انتخ ــعة املتمثل ــة الواس واملامرس
ــات  ــىل االنتخاب ــخيص ع ــع الش ــه الطاب ــه بإضفائ ــاء، ألن ــد النس ــارش ض ــري مب ــكٍل غ ــز بش ــذي يمي ال
يعطــي األولويــة السياســية للشــخص البــارز وهــو يف الغالــب رجــل. فاألحــزاب متيــل عنــد اختيــار 
ــل  ــرة )مث ــًا يف الدائ ــًا حملي ــاًل منصب ــغل أص ــخص يش ــا، أي ش ــهر أعضائه ــار أش ــحيها إىل اختي مرش

رئيــس البلديــة أو املستشــار العــام(.
وقــد شــكلت قاعــدة عــدم إمكانيــة اجلمــع بــني الوظائــف الوزاريــة والربملانيــة ســلبية غــري مبــارشة 
ــة  ــب تنفيذي ــؤولني يف مناص ــار املس ــني كب ــوء إىل تعي ــىل اللج ــام ع ــرب النظ ــه أج ــاء، كون ــبة للنس بالنس
ــإلدارة،  ــة ل ــة الوطني ــزة كاملدرس ــة متمي ــات تعليمي ــدرب يف مؤسس ــم ت ــة، ومعظمه ــى ترشيعي وحت

ــاز. ــور بامتي ــات للذك ــا مؤسس ومجيعه
لقــد أســاءت كل مــن مؤسســات اجلمهوريــة اخلامســة واألحــزاب املســؤولة عــن تكريــس تلــك 
املؤسســات معاملــة النســاء. فعوضــًا عــن أن تغــدو األحــزاب الفرنســية منتديــات للتدريــب واالختيار، 
باتــت بقياداهتــا اهلرمــة وضيقــة األفــق جمموعــات ترشــيح تفضــل إعــادة إنتــاج نخــب ذكوريــة. وجيــب 
حتميــل احلركــة النســوية يف الســبعينيات قســطًا مــن املســؤولية عــن هــذه املامرســات، ألهنــا مل متــارس 
ــري مــن  ــأيت التغي ــرأة أن ي ــارصو امل ــع من ــل الســيايس، إذ توق ضغوطــًا إلدخــال النســاء يف نظــام التمثي
ــادة األحــزاب ويف  ــل النســاء يف قي ــة، وليــس مــن األحــزاب. ولذلــك، بقــي متثي احلــركات االجتامعي

جمموعــات املمثلــني املنتَخبــني ضعيفــًا فــرتة طويلــة، ووجــدن صعوبــة يف إيصــال أصواهتــن.
كان احلــزب الشــيوعي لســنوات عديــدة احلــزب الوحيــد الــذي يرشــح نســاء ملنصــب انتخــايب3 
ــه ذلــك الوصــف. وعــدل احلــزب االشــرتاكي نظامــه الداخــيل  ــًا نظــام احلصــص دون أن يعطي مطبق
عــام 1974 بغيــة اعتــامد حصــة للنســاء يف قيادتــه )كانــت احلصــة يف البدايــة 10 باملئــة وارتفعــت إىل 
30 باملئــة عــام 1990(. كــام طبــق احلــزب نظــام احلصــص يف االنتخابــات إىل الربملــان األورويب )وفــق 
ــبة 30  ــىل نس ــام 1996 ع ــزب ع ــوت احل ــل أن يص ــة قب ــرتة طويل ــرت ف ــبية(. وم ــة النس ــام القائم نظ
ــز التنفيــذ عــام  ــة )دخلــت هــذه النســبة حي ــة كحــد أدنــى للمرشــحات إىل االنتخابــات الترشيعي باملئ
1997(. وجــاء الزخــم النســوي مــن حــزب اخلــرض، الــذي يتضمــن نظامــه الداخــيل مبــدأ التكافــؤ 

بــني الرجــال والنســاء. ومل يطبــق أي حــزب يمينــي نظــام احلصــص.
كانــت العقبــة األخــرية أمــام حضــور النســاء يف املجــال الســيايس يف فرنســا قضائيــة. ففــي األول 
مــن ترشيــن الثاين/نوفمــرب 1982، أبطــل املجلــس الدســتوري، وهــو أعــىل هيئــة قضائيــة يف البــالد، 
نصــًا قانونيــًا حيــدد نســبة التمثيــل القصــوى ألي جنــس عــىل قائمــة مرشــحي االنتخابــات البلديــة بـــ 
75 باملئــة )يف املــدن التــي يزيــد عــدد ســكاهنا عــىل 3500 نســمة(. وقــد حجــب هــذا القــرار الــذي 

مثــل ســابقًة يف آفــاق اإلصــالح. 
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وللتغلـب عـىل كافـة هـذه العقبـات، اعتـرب أنـه مـن الـرضوري إصـالح النظـام مـن األعـىل. وتعد 
فرنسـا وبلجيـكا البلديـن األوروبيـني الوحيديـن اللذين اعتمـدا قانونًا يتطلـب درجة ما مـن التكافؤ بني 
جنـيس املرشـحني. وبينـام يعتمـد معظم جـريان فرنسـا عىل حكمـة األحـزاب لضـامن التمثيل السـيايس 

للنسـاء، فـإن فرنسـا تشـكل اسـتثناًء، برجوعهـا إىل التوجيهـات الترشيعيـة من خـالل قانـون التكافؤ.

مفهوم التكافؤ

ــاعد  ــة. ويس ــب انتخابي ــويل مناص ــاوية يف ت ــرص متس ــامن ف ــه ض ــىل أن ــؤ، ع ــف التكاف ــن تعري يمك
مبــدأ التكافــؤ، والــذي يبــدو كمطلــب للمســاواة وكاعــرتاف بالغــري يف املجتمــع4، يف االلتفــاف عــىل 
املعضلــة الكالســيكية التــي أثارهتــا مواَطنــة املــرأة يف الديمقراطيــة، أي اخليــار بــني املســاواة واألخــذ 
بعــني االعتبــار الفــروق بــني اجلنســني. وقــد دفــع هــذا املبــدأ إىل إعــادة النظــر يف مضمــون الشــمولية 

ــة متثيــل النســاء سياســيًا. املجــردة، وإجــراء حتليــل بديــل لقضي
هــل التكافــؤ معــادل لنظــام احلصــص؟  ســيجيب بـــ )كال( كل َمــن يــرص عــىل أن فلســفة التكافــؤ 
)املســاواة الكاملــة( ختتلــف عــن فلســفة احلصــص )التــي تشــكل عتبــة، وهــي بذلــك تعتــرب متييزيــة(.

بــال. وتقــول إليــان فوغل-بولســكي: ʼال يعنــي التكافــؤ مبــدأ املناصفــة. فهــو مطلــب باســم املكانــة 
املتســاوية، وليــس باســم متثيــل األقليــةʻ5. وقــد جــرى التصويــت عــىل التكافــؤ ليغــدو قانونــًا دائــاًم، 
بينــام احلصــة هــي، مــن حيــث املبــدأ، تدبــري مؤقــت. ومــع ذلــك، تــم االستشــهاد بالقانــون الفرنــيس 
ــادة  ــة إىل الدفــاع عــن احلصــص بوصفهــا نموذجــًا لتحقيــق زي اخلــاص بالتكافــؤ يف املناقشــات الرامي

فوريــة يف عــدد النســاء املنتَخبــات. 
ــه  ــد نقل ــا6. وق ــس أوروب ــرة جمل ــه ألول م ــات، إذ طرح ــر الثامنين ــؤ يف أواخ ــوم التكاف ــر مفه ظه
ــع  ــلطات يف مطل ــىل الس ــًا ع ــؤالء ضغوط ــارس ه ــث م ــوية، حي ــركات النس ــون واحل ــا املثقف إىل فرنس
ــوين.  التســعينيات. وعجلــت أفــكار بعــض املثقفــني يف انتقــال منــارصي املــرأة نحــو اإلصــالح القان
ــؤʻ7 يف  ــاواة والتكاف ــة واملس ــات! احلري ــا املواطن ــلطة أهي ــو الس ــاب ʼنح ــاعد كت ــام 1992، س ويف الع
نــرش هــذا املفهــوم. ويف العــام 1996، بينــت فرانســني ديميشــيل يف منشــورات دالــوز احلقوقيــة أن املرأة 
ــون مل يــرش إليهــا وغيبهــا. وتســتنتج ديميشــيل مــن  ــة ألن القان ــة القانوني ــًا للنظري كانــت جنســًا ثانوي

ــدًا مــن خــالل التكافــؤ8. ــل حتدي ــة التمثي ذلــك، رضورة إدمــاج اجلنــس يف نظري
وقــد دعــا مثقفــون وناشــطات سياســيات إىل حتقيــق التكافــؤ. ويف حزيران/يونيــو 1996، نــرشت 
ــًا يف جملــة اإلكســربس يؤيــد التكافــؤ،  عــرش وزيــرات ســابقات ومجيعهــن مــن الوســط الســيايس بيان

وكان لــه أثــر رئيــيس عــىل نتيجــة النقــاش الحقــًا.
وبــات التكافــؤ قضيــة رئيســية خــالل االنتخابــات الرئاســية لعــام 1995 واالنتخابــات الترشيعيــة 
لعــام 1977 بعــد أن طفقــت قــوى فاعلــة سياســية يمينيــة ويســارية تعتمــده تدرجييــًا. ويف ســياق أزمــة 
التمثيــل، ســاد اعتقــاد بــأن الديمقراطيــة بغيــاب املــرأة ديمقراطيــة مشــوهة. كــام أظهــرت اســتطالعات 
ــل  ــذي أوص ــيايس ال ــري الس ــل التغي ــد عج ــا9. وق ــة وتأنيثه ــد النخب ــب يف جتدي ــاس ترغ ــرأي أن الن ال
ــية  ــا الرئيس ــدى القضاي ــالح، ألن إح ــة اإلص ــو 1997 يف عملي ــلطة يف حزيران/يوني ــار إىل الس اليس
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التــي روج هلــا الزعيــم االشــرتاكي ليونيــل جوســبان كانــت جتديــد املؤسســات السياســية )ومــن بينهــا 
التكافــؤ واحلــد مــن تعدديــة قواعــد ترتيــب مرشــحي االنتخابــات(. 

أثـار النقـاش الدائـر حـول التكافـؤ خالفـات عنيفـة بشـأن املبـادئ التأسيسـية للجمهوريـة، والتي 
عـززت االنشـقاق القائـم بـني اليمـني واليسـار حمدثـًة رشخـًا يف صفـوف منـارصي املـرأة. فقـد اعتـرب 
اجلمهوريـون املتطرفـون املعـادون للتكافؤ، أنه يشـكل رضبة للشـمولية كونه يصنف املواطنـني إىل فئات. 
أمـا مؤيـدو التكافـؤ، فهم من أكـدوا عىل حمدودية املسـاواة الشـكلية مشـددين عـىل أن الديمقراطية التي 
ال تشـمل النسـاء ليسـت ديمقراطيـة حقيقيـة. وقـد وضـع التصويـت لصالـح اإلصالحات حـدًا لتلك 

اخلالفـات، وبـات التكافـؤ موضـع إمجاع اآلن بـني الـرأي العام والسياسـيني.

اإلصالحات

جييــز القانــون الدســتوري املتعلق باملســاواة بــني اجلنســني والصــادر يف 8 متوز/يوليــو 1990 للمرشعني 
اختــاذ إجــراءات إجيابيــة، ولكــن ضمــن احلــدود الدســتورية. وهــو يكمــل املــادة الثالثــة مــن الدســتور 
)عــدم قابليــة الســيادة للتجزئــة( بالفقــرة التاليــة: ʼيؤيــد القانــون مبــدأ تكافــؤ فــرص حصــول املــرأة 
والرجــل عــىل مراتــب متكافئــة يف القوائــم االنتخابيــة وأيضــًا عــىل املناصــب االنتخابيــةʻ. وينــص يف 
ــا  ــوص عليه ــرشوط املنص ــب ال ــدأ حس ــذا املب ــق ه ــهم يف تطبي ــزاب ʼتس ــىل أن األح ــة ع ــادة الرابع امل
ــل مصطلــح املســاواة عــىل التكافــؤ، وبذلــك مل يظهــر األخــري يف النــص. وهــذا  يف القانــونʻ. وقــد ُفضِّ
ــكلية،  ــاواة ش ــيل ملس ــق الفع ــىل رضورة التطبي ــد ع ــوى تأكي ــس س ــالح لي ــن اإلص ــدين م ــتوى املت املس
ومــع ذلــك فهــو أســايس ألنــه مــن خــالل إعــادة تعريفــه لعبــارة ʼشــعب ذي ســيادةʻ فإنــه يشــري إىل 
قطيعــة مــع النظــام الرمــزي الــذي نشــأ منــه. وبــدالً مــن النظــام القديــم القائــم عــىل املواَطنــة املحايــدة 

ووحــدة املجتمــع املكــون مــن أفــراد، يــأيت مبــدأ التكافــؤ بنظــام ثنائــي النــوع االجتامعــي ومــزدوج.
أفىض هذا الوضع اجلديد إىل اعتامد قانون يف 6 حزيران/يونيو 2000 يعرف بقانون التكافؤ، ويتعلق 
املناصب  عىل  وأيضًا  االنتخابية،  القوائم  يف  متكافئة  مراتب  عىل  واملرأة  الرجل  حصول  فرص  بتكافؤ 
من  متساويًا  عددًا  تدرج  بأن  القوائم  أساس  عىل  القائمة  االنتخابات  يف  األحزاب  يلزم  وهو  االنتخابية. 
الرجال والنساء )مع هامش بفارق واحد( عىل قوائم مرشحيها، وإال رفضت القوائم. واالنتخابات التي 
جملس  وانتخابات  اإلقليمية  واالنتخابات  األورويب  الربملان  إىل  االنتخابات  هي  القانون،  هذا  يشملها 
الشيوخ )يف الدوائر التي تضم أربعة مقاعد وما فوق، أي 50 باملئة من مقاعد جملس الشيوخ( واالنتخابات 
البلدية )للبلديات التي ال يقل عدد سكاهنا عن 3500 نسمة(10. وبالنسبة النتخابات نظام القوائم املكونة 
من جولة واحدة )الربملان األوريب وجملس الشيوخ وانتخابات األقاليم(، ينص القانون عىل إدراج األسامء 
نظام  انتخابات  يف  أما  أسفلها.  إىل  القائمة  أعىل  من  والرجال(  النساء  )أو  والنساء  الرجال  بني  بالتناوب 
يبلغ  التي  واملدن  البلدات  يف  البلدية  واالنتخابات  األقاليم11*،  )انتخابات  جولتني  من  املكونة  القوائم 
عدد سكاهنا 3500 نسمة فأكثر، ومنها برملان كورسيكا(، فينبغي حتقيق التكافؤ يف كل جمموعة من ستة 
مرشحني )يمكن إدراج الرجال والنساء بأي ترتيب كان(. ولكن احلكومة التي عدلت نظام االنتخابات 
القوائم يف  تناوب دقيق عىل  النسبي، وافقت عىل تطبيق  النظام  اإلقليمية يف عام 2003 للحد من نطاق 

انتخابات األقاليم لعام 2004 رغم أهنا تتضمن جولتني.
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ــد،  ــد واح ــة بمقع ــة أو األغلبي ــام التعددي ــتخدم نظ ــي تس ــة الت ــات الترشيعي ــبة لالنتخاب وبالنس
يفــرض القانــون عقوبــة ماليــة عــىل أي حــزب ال يــدرج عــددًا متســاويًا مــن املرشــحني واملرشــحات، 
ــن  ــه م ــل علي ــا حتص ــق م ــزاب وف ــل لألح ــن متوي ــة م ــه الدول ــام تقدم ــة. ف ــدره 2 باملئ ــش ق ــع هام م
أصــوات يف اجلولــة األوىل، ينخفــض بنســبة تســاوي نصــف الفــرق بــني إمجــايل عــدد املرشــحني مــن 
كل جنــس، مــن إمجــايل عــدد املرشــحني. مثــال، إذا كان 35 باملئــة مــن مرشــحي احلــزب نســاء و65 
ــة. ومل  ــبة 15 باملئ ــزب بنس ــل احل ــض متوي ــك خُيف ــة، وبذل ــو 30 نقط ــرق ه ــون الف ــال، يك ــة رج باملئ

ــد. ــح واح ــىل مرش ــرتاع ع ــام االق ــق نظ ــب وف ــي ُتنتخ ــات الت ــس املقاطع ــون جمال ــمل القان يش

التنفيذ: االنتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2001 واالنتخابات 
التشريعية لعام 2002 

ــار  ــة التــي جــرت يف 11-18 آذار/مــارس 2001 والتــي كانــت أول اختب ــات البلدي أثبتــت االنتخاب
ــة يف  ــس املحلي ــرأة يف املجال ــة 38.000 ام ــت قراب ــاواة: انُتخب ــق املس ــة حتقي ــد إمكاني ــون اجلدي للقان
ــن  ــة م ــل 47.5 باملئ ــا يمث ــو م ــمة، وه ــن 3.500 نس ــكاهنا ع ــدد س ــد ع ــي يزي ــدن الت ــدات وامل البل
ــام  ــات ع ــع انتخاب ــة م ــة( باملقارن ــري )84.8 باملئ ــب كب ــق مكس ــد حتق ــس. وق ــاء املجال ــوع أعض جمم
1995 التــي بلغــت فيهــا نســبة النســاء املنتخبــات لعضويــة املجالــس 25.7 باملئــة. ويبــدو أنــه قــد تــم 
الوفــاء بااللتــزام برتشــيح عــدد متســاو مــن الرجــال والنســاء دون صعوبــة، إذ أظهــر اســتطالع للــرأي 
شــمل قرابــة 600 مرشــح يرتأســون قوائــم األحــزاب أن 78 باملئــة ممــن شــملهم االســتطالع رأوا أنــه 
ــد  ــزاب باحل ــد األح ــم12. ومل تتقي ــداد قوائمه ــد إع ــؤ عن ــون التكاف ــق قان ــكان تطبي ــهولة بم ــن الس م
األدنــى؛ فحســب حمــاكاة أجرهتــا وزارة الداخليــة، لــو َوضعــت مجيــع األحــزاب يف جمموعــة املرشــحني 

الســتة ثالثــة رجــال يف أعــىل القائمــة تليهــم ثــالث نســاء لكانــت النتيجــة النهائيــة 43 باملئــة نســاء.
وتتفــاوت نســبة النســاء املنتخبــات تبعــًا حلجــم البلديــات بــني 47.4 باملئــة يف البلديــات األصغــر 
ــات تضــم أقــل عــدد مــن النســاء حينهــا(،  ــذه البلدي ــت ه )عــدد الســكان 3.500-9.000، وكان

وحتــى 48 باملئــة يف البلديــات التــي تضــم أكثــر مــن 30.000 نســمة.
ــدد  ــي يقــل ع ــات الت ــك البلدي ــه يف تل ــرة، كون ــارات مغاي ــون بعب ــر القان ــم أث ولكــن يمكــن تقيي
ــات  ــاء املنتَخب ــبة النس ــت نس ــابقًا( كان ــا س ــود فيه ــاك قي ــن هن ــمة )ومل تك ــن 3.500 نس ــكاهنا ع س
30.1 باملئــة مقابــل 21 باملئــة يف عــام 1995، أي بزيــادٍة تفــوق 45 باملئــة. ومل يكــن هنــاك أثــر يذكــر 
ــون  ــت القان ــارشة يصم ــري مب ــات غ ــون يف انتخاب ــم ُينتق ــات، ألهن ــاء البلدي ــني رؤس ــة تعي ــىل عملي ع
بشــأهنا. ومل تشــكل النســاء مــن رؤســاء البلديــات املنتخبــني ســوى 10.9 باملئــة. وهــذه النســبة هــي 
متوســط ال يكشــف عــن الفجــوة املهمــة بــني البلــدات واملــدن التــي يزيــد عــدد ســكاهنا عــن 3.500 
ــي يقــل عــدد ســكاهنا عــن 3500  ــة فقــط منهــا( وتلــك الت نســمة )تولــت النســاء رئاســة 6.9 باملئ
)تولــت النســاء رئاســة 11.2 باملئــة فقــط منهــا(. ويعكــس عــدم املســاواة بــني اجلنســني يف السياســة 

عــدم املســاواة أمــام الســلطة. 
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التجربة الفرن

جدول 12: النساء والسلطة السياسية في فرنسا

عدد التاريخ
األعضاء

نوع االنتخابنسبة النساءعدد النساء

نيسان/احلكومة
أبريل 

2004

421023.8

قائمة نسبية2004783443.5الربملان األوريب
اقرتاع أحادي وفق نظام األغلبية 20025777112.3اجلمعية الوطنية

بجولتني
نظام متواز: مناطق كبرية: قائمة 20043315616.9جملس الشيوخ

نسبية. مناطق صغرية: نظام اجلولتني
قائمة نسبية20041.88089547.6املجلس اإلقليمي

اقرتاع أحادي وفق نظام األغلبية 20043.96641110.4املجلس العام )دوائر(
بجولتني

املجلس املحيل )البلدات 
واملدن التي يزيد عدد 
سكاهنا عن 3.500 

نسمة(

قائمة نسبية بجولتني20018.00438.10647.5

املجلس املحيل )البلدات 
واملدن التي يقل عدد 

سكاهنا عن 3.500 نسمة(

قائمة أغلبية بجولتني2001393.716118.32130.1

اقرتاع أحادي وفق نظام األغلبية 200136.5583.98710.9حمافظ
بجولتني 

 اقرتاع غري مبارش
)من قبل أعضاء املجلس املحيل(

من املفارقة أن يكون حضور املرأة الفرنسية يف السلطة التنفيذية أكرب منه يف السلطة الترشيعية )اجلمعية الوطنية وجملس 
الشيوخ(. واملجالس التي تضم أكرب نسبة من النساء، هي التي ُينتخب أعضاؤها عىل أساس نظام القائمة النسبية. وقد 

أبرز هذا التوجَه تطبيُق القانون الصادر يف 6 حزيران/يونيو 2000 والذي ينص عىل التكافؤ بني املرشحني الذكور 
واإلناث يف االنتخابات وفق نظام القوائم. فعقب انتخابات عام 2001، تضاعفت أعداد النساء تقريبًا يف املجالس 

البلدية يف البلدات واملدن التي يربو عدد سكاهنا عىل 3.500 نسمة، وهن ُيمثلن اآلن 47.5 باملئة من أعضاء املجالس.
املصدر: وزارة الداخلية الفرنسية، 2004.

الثانية التي يطبق فيها القانون،  عقب انتخابات جملس الشيوخ يف 23 أيلول/سبتمرب 2001، وهي املرة 
حصلت النساء عىل 10.9 باملئة من املقاعد )مقابل 5.9 باملئة سابقًا، بزيادة قدرها 84.7 باملئة(. وكان 
)خاضعة  القوائم  نظام  خالل  من  منها   74  ،)321 أصل  من   102( املقاعد  ثلث  عىل  االنتخاب  جيري 
للتكافؤ( و28 مقعدًا من خالل نظام املرشح الواحد )غري خاضع ملبدأ التكافؤ(. وترشحت نساء كثريات 
النهاية، فازت النساء بـ 22 مقعدًا من أصل 102 )21.5 باملئة(، و20  )42 باملئة من املرشحني(. ويف 

منهن يف انتخابات تعتمد اقرتاع القائمة النسبية واخلاضعة لقيود التكافؤ.
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فــاق عــدد النســاء يف جملــس الشــيوخ التوقعــات ألن كثــريًا مــن الشــخصيات البــارزة )أعضــاء يف 
جملــس الشــيوخ(، مــن اجلنــاح اليمينــي بشــكل خــاص، جلــأ إىل إســرتاتيجية وضــع عــدة قوائم منشــقة. 
فعوضــًا عــن أن يغامــروا باخلســارة يف حــال جــاء ترتيبهــم الثالــث يف القائمة، فضلــوا أن يرتأســوا قوائم 
أخــرى. وتركــت األحــزاب أعضاءهــا يفعلــون مــا حيلــو هلــم دون أن تتنصــل مــن حســابات املركــز 
ــرأة كان مدمــرًا ملرشــحي اليمــني، إذ  ــة امل ــذي مل يلحــق األذى بقضي الثالــث. ولكــن هــذا التشــتت ال
نجحــت نســاء يســاريات كثــريات يف مواجهتهــم. فعــىل ســبيل املثــال، انُتخبــت أربــع نســاء شــيوعيات 

كان ترتيــب كل منهــن الثــاين عــىل القائمــة بعــد مرشــح اشــرتاكي.
ــزاب  ــن األح ــة( م ــن )59 باملئ ــني والعرشي ــات االثنت ــاء املنتخب ــني النس ــن ب ــرأة م ــت 13 ام كان
ــىل  ــيوعيات أع ــت الش ــرض(. ونال ــن اخل ــدة م ــيوعيات وواح ــس ش ــرتاكيات ومخ ــبع اش ــارية )س اليس
ــم  ــة(، ث ــرتاكيات )14.4 باملئ ــن االش ــة(، تليه ــيوخ )43.5 باملئ ــس الش ــاء يف جمل ــن النس ــبة م نس
ــة )4.2  ــة( وحــزب التجمــع مــن أجــل اجلمهوري جمموعــات اليمــني — احتــاد الوســط )13.2 باملئ

ــة(. ــتقلني  )2.4 باملئ ــني املس ــزب اجلمهوري ــة( وح باملئ
ــاء  ــل الرؤس ــه أغف ــه، إذ إن ــرات في ــود ثغ ــل لوج ــة إىل تعدي ــه بحاج ــم فعاليت ــد رغ ــون اجلدي والقان
التنفيذيــني للبلديــات واهليــاكل املشــرتكة مــا بــني البلديــات، واألهــم مــن ذلــك جمالــس املقاطعــات. ومــا 
دامــت هــذه باقيــة معاقــل للذكــور )ال تشــكل النســاء ســوى 10.4 باملئــة مــن أعضائهــا(، ســيبقى هلــا أثــر 
 ʻاجليــدةʼ ســلبي عــىل توزيــع الرتشــيحات لالنتخابــات الترشيعيــة. فاألحــزاب تفضــل أن ُتــوكل الدوائــر
إىل شــخصيات حزبيــة بــارزة، أي مســؤولون منتخبــون عــىل مســتوى املقاطعــة ومعروفــون جيــدًا للناخبني.

وأخـريًا، واألهـم مـن كل ذلـك، هـو أن أحـكام قانـون االنتخابـات الترشيعيـة ليسـت جازمـة بـام 
يكفـي، كوهنـا تـرتك القـرار لألحـزاب: إمـا أن تقـدم مرشـحيها مناصفـة مـن كال اجلنسـني أو تتعـرض 
لغرامـة ماليـة. وإذا كان ثمة درس يمكن اسـتنباطه مـن االنتخابات الترشيعية التي جـرت يف 9 حزيران/
يونيـو و16 حزيران/يونيـو 2002 فهـو أن األحـزاب الكبرية فضلت دفـع غرامة عوضًا عـن زياده عدد 

املرشـحات، ألن ذلـك يسـتدعي التضحيـة بأصحـاب املناصـب الذين سـيتعني عليهـم التنحي.
ــني الرئيســيني )االحتــاد مــن  ــم احلزب ــت نســبة النســاء عــىل قوائ ــة، كان بالنســبة لألحــزاب اليميني
ــا  ــا يف م ــة. أم ــن 20 باملئ ــى م ــية( أدن ــة الفرنس ــل الديمقراطي ــن أج ــاد م ــية واالحت ــة رئاس ــل أغلبي أج
يتعلــق باألحــزاب اليســارية، فــكان احلــزب االشــرتاكي هــو األكثــر التزامــًا بالقانــون، إذ بلغــت نســبة 
املرشــحات 36 باملئــة. ومل يتقيــد بمبــدأ التكافــؤ يف الرتشــيحات ســوى احلزبــني الصغرييــن )الشــيوعي 
واخلــرض( اللذيــن مل يكــن لدهيــام أصحــاب مناصــب وال أقليــات للتعامــل معهــا يف ترشــيحاهتام. وإثــر 
االنتخابــات الترشيعيــة التــي اكتســحها اليمــني يف عــام 2002، شــغلت النســاء 71 مقعــدًا مــن أصــل 
577 مقعــدًا يف اجلمعيــة الوطنيــة مقارنــة مــع 62 مقعــدًا يف عــام 1997. وهــذا يعنــي أنــه ألول مــرة 
يكــون لــدى برملانيــي اليمــني نســاء أكثــر ممــا لــدى برملانيــي اليســار. وقــد توزعــن كــام يــيل: 38 امــرأة 
مــن أصــل 365 مقعــدًا )10.4 باملئــة( عــن حــزب )االحتــاد مــن أجــل أغلبيــة رئاســية( الــذي حصــل 
عــىل األغلبيــة يف اجلمعيــة الوطنيــة، وامرأتــان مــن أصــل 29 مقعــدًا )6.8 باملئــة( عــن حــزب )االحتــاد 
ــن  ــة( ع ــدًا )16.3 باملئ ــل 141 مقع ــن أص ــط م ــرأة فق ــية(، و23 ام ــة الفرنس ــل الديمقراطي ــن أج م
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احلــزب الشــيوعي، وأربــع نســاء مــن أصــل 21 مقعــدًا )19 باملئــة( عــن احلــزب االشــرتاكي، وامــرأة 
واحــدة مــن أصــل ثــالث مقاعــد )33.3 باملئــة( عــن حــزب اخلــرض12.

ــن 11.9  ــي 1997 و2002 م ــني عام ــة ب ــة الوطني ــاء يف اجلمعي ــبة النس ــت نس ــال، ارتفع وباإلمج
إىل 12.3 باملئــة. وتوجــز هــذه النســب فشــل قانــون التكافــؤ يف االنتخابــات الترشيعيــة. وبــام أن هــذا 
القانــون غــري ملــزم، يبقــى هنــاك حتــد حقيقــي يتمثــل يف مواصلــة تفضيــل األحــزاب ترشــيح رجــال 

يتمتعــون بمــوارد سياســية.
ــىل  ــوي ع ــام 2004 ينط ــة يف ع ــات الثالثي ــن االنتخاب ــتخالصه م ــن اس ــذي يمك ــتنتاج ال واالس
تناقــض. فقــد شــغلت النســاء 47.6 باملئــة مــن مقاعــد املجالــس اإلقليميــة )مقابــل 27.5 باملئــة يف 
ــام 1999(،  ــة يف ع ــل 40.2 باملئ ــان األورويب )مقاب ــد الربمل ــن مقاع ــة م ــام 1998(، و43.5 باملئ ع
و10.9 باملئــة فقــط مــن مقاعــد جمالــس املقاطعــات )مقابــل 8.6 باملئــة يف عــام 1998(. فالقانــون إذن 
ــل يف عمليــة تأنيــث املجالــس املنتخبــة مــن خــالل نظــام القائمــة  ينطــوي عــىل مفارقــات، إذ إنــه عجَّ
النســبية حيــث كان متثيــل النســاء مرتفعــا مــن قبــل، بينــام مل يفعــل شــيئًا للمجالــس التــي ُتنتخــب مــن 
خــالل نظــام املرشــح الواحــد. وهــو وســع الفجــوة بــني األوىل والثانيــة التــي بقيــت معقــاًل للرجــال. 
وهــذا هــو أحــد اآلثــار الســلبية لقانــون عمــل إجيــايب كنــا نتوقــع منــه أن يــؤدي دورًا تصحيحيــًا أكــرب 

حيثــام يكــون التمييــز ضــد النســاء يف أقــى درجاتــه. 

خاتمة

ــيام يف  ــني، ال س ــني املنتخب ــاوب املمثل ــة تن ــاد رسع ــن ازدي ــه، ع ــم عيوب ــون، رغ ــذا القان ــفر ه أس
ــة  ــو، بمرحل ــامده للت ــا يف اعت ــدأت فرنس ــذي ب ــؤ، ال ــل النســبي. ويبــرش نظــام التكاف ــات التمثي انتخاب

ــة. ــخ الديمقراطي ــدة يف تاري جدي
اقتنــع املرشعــون أنفســهم بــأن النســاء ســيحدثن تغــريات كبــرية. فقــد رأى قرابــة 70 باملئــة مــن 
ــاء،  ــة نس ــة الوطني ــاء اجلمعي ــث أعض ــه إذا كان ثل ــام 1999، أن ــري ع ــتطالع أج ــاركني يف اس املش
فســتتغري السياســة شــكاًل، يف حــني رأى 49 باملئــة منهــم أهنــا ســتتغري مضمونــًا13. عــالوة عــىل ذلــك، 
اســتطاع مفهــوم التكافــؤ، بإضفــاء رشعيــة جديــدة عــىل النقــاش الدائــر حــول املســاواة بــني اجلنســني، 
ــة إىل التكافــؤ يف  ــا مــن التكافــؤ يف املجالــس املنتخب ــة أخــرى. فقــد انتقلن أن يمتــد إىل رشائــح اجتامعي

ــى األرسة. ــاد وحت ــة واالقتص ــف احلكومي الوظائ
ــه  ــه بوصف ــر إلي ــا النظ ــب علين ــل يتوج ــؤ؟ ه ــق بالتكاف ــيس املتعل ــون الفرن ــر القان ــن تصدي أيمك
منتجــًا فرنســيًا حمضــًا؟ ال يــربر اإلصــالح الــذي ولــد مــن مــأزق النظــام اجلمهــوري نظــاَم احلصــص 
ــة، مســاواة، أخــوة( املنقوشــة  ــة )حري ــة اجلمهوري ــام املســاواة، وهــي إحــدى املصطلحــات الثالثي وإن
ــث  ــة، حي ــد يعقوبي ــا تقالي ــة لدهي ــن دول ــأ م ــه ينش ــام أن ــة. ك ــاين العام ــدارس واملب ــات امل ــىل واجه ع
حيــدد القانــون غالبــًا تدخــالت الدولــة املركزيــة )اليعقوبيــة حركــة سياســية ثوريــة اشــتهرت كمنتــدى 
ــة ذات  ــة اجلمهوري ــاندي الدول ــوم اىل مس ــة الي ــري اليعقوبي ــية. وتش ــورة الفرنس ــالل الث ــيايس خ س
ــم( . ــع – املرتج ــل املجتم ــف لتحوي ــي املكث ــل احلكوم ــاندي التدخ ــة ومس ــة القوي ــلطات املركزي الس
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ومــن ناحيــة فنيــة، يمكــن تصديــر هــذا القانــون الفرنــيس بســهولة إىل دول تســتخدم نظــم القوائــم، 
ــية، فمــن  ــة سياس ــن ناحي ــا م ــرأة(. أم ــل وامل ــني الرج ــاوب ب ــؤ )كالتن ــدأ التكاف ــق مب ــا يســهل تطبي م
غــري املحتمــل أن ُيعتمــد مثــل هــذا القانــون يف بلــدان تكــون فيهــا الدولــة أضعــف أو أكثــر المركزيــة، 
ــون  ــر القان ــة نظ ــن وجه ــزاب. وم ــص األح ــا خت ــل يف قضاي ــىل التدخ ــادة ع ــن معت ــة إذا مل تك خاص
ــًا  ــيمهم تبع ــن تقس ــل يمك ــة، ب ــل للتجزئ ــري قاب ــردًا وغ ــًا جم ــوه كيان ــعب وممثل ــس الش ــيس، لي الفرن
للجنــس إىل رجــال ونســاء ʼممــن يعيشــون يف هــذا القــرنʻ، كــام قالــت إليزابيــث غويغــو وزيــرة العــدل 

ــة14. ــة الوطني حينهــا يف خطاهبــا يف اجلمعي

الهوامش

 اكتسبت املرأة هذه احلقوق بموجب مرسوم 21 نيسان/أبريل 1.1944

 مل يكن للمرأة الفرنسية أي حقوق سياسية يف عام 1936، ومع ذلك أصبحت ثالث نساء وزيرات.2

 يف فرتة ما بعد احلرب، انتخبت احلركة اجلمهورية الشعبية )الكاثوليكية( نساء أيضا، ولكنها رسعان ما اختفت عن 3
املشهد السيايس.

4Gaspard, Françoise, 1994. De la parité: genèse dun concept, naissance dun mouvement 
[On parity: the genesis of a concept, the birth of a movement]. Nouvelles Questions 
Féministes. Vol. 15, no. 4, p. 31.]حول التكافؤ: نشأة مفهوم، ووالدة حركة[ 

5Vogel-Polsky, Eliane, 1994. Les impasses de légalité ou pourquoi les outils juridiques 
visant à légalité des femmes et des hommes doivent être repensés en terme de parité [The 
impasse of equality, or why judicial measures for the equality of women and men have to   
be rethought in terms of parity]. Parité-Infos, special issue. No. 1, p. 9.  مأزق املساواة، أو ملاذا[ 
يتعني إعادة النظر يف االجراءات القضائية املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة من ناحية التكافؤ[

 نظم ندوة حول ديمقراطية التكافؤ يف عام 6.1989

7Gaspard, Françoise, Claude Servan-Schreiber and Anne Le Gall, 1992. Au pouvoir 
citoyennes! Liberté, Egalité, Parité [To power, women citizens! Liberty, equality, parity]. 
Paris: Seuil. ]نحو السلطة أيتها املواطنات! احلرية واملساواة والتكافؤ[.

8Demichel, Francine, 1996. A parts égales: contribution au débat sur la parité [Equal    
 shares: Contribution to the debate on parity]. Paris: Recueil Dalloz Sirey, 21 March. نسب[ 
متساوية: مسامهة يف النقاش الدائر حول التكافؤ[.

9See Sineau, Mariette, 1998. La féminisation du pouvoir vue par les Français-es et par les 
hommes politiques: images et représentations [The feminization of power seen by the French 
and by political man: images and representations], in Jacqueline Martin (ed.). La Parité: 
Enjeux et mise en oeuvre [Parity: the stakes and the implementation]. Toulouse: Presses 
Universitaires du Mirail, pp. 61–81. وفقا الستطالع مؤسسة IPSOSجملة األحد، 22 حزيران/يونيو(  
 1997(، أفاد 80 باملئة ممن شملهم االستطالع إهنم يوافقون عىل فكرة إدراج هدف التكافؤ بني الرجل واملرأة يف الدستور
]تأنيث السلطة من منظور الفرنسيني والرجل السيايس: صور وعروض تقديمية[ يف ]التكافؤ: الرهانات والتنفيذ[.
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 تشكل البلدات واملدن التي يربو عدد سكاهنا عىل 3.500 نسمة أقلية من بني 36.000 بلدية، ولكنها متثل ثلثي 10
إمجايل أعضاء املجالس املنتَخبني.  

* عبارة ʼانتخابات األقاليمʻ وردت يف نظام الدورة الواحدة ونظام الدورتني، فاقتىض التنويه للتحقق ]املرتجم[.11

 استطالع مؤسسة CSA الذي أجري يف الفرتة 15-18 شباط/فرباير 12.2001

 كانت النسوة الثالث األخريات املنتَخبات الاليت ينتمني إىل جمموعات سياسية صغرية )كنائبة حزب اخلرض( ضمن 13
جمموعة األفراد غري املنتمني ألي كتلة برملانية ألن احلد األدنى لعدد أعضاء أي كتلة ينبغي أال يقل عن 20 عضوا.

14Sineau, Mariette, 2001. Profession: femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième 
République [Profession: political woman. Gender and power under the Fifth Republic]. 
Paris: Presses de Sciences Po., p. 248. املهنة: امرأة سياسية. النوع االجتامعي والسلطة يف عهد[ 
اجلمهورية اخلامسة[
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بوركينا فاسو:
ترشيح النساء

لالنتخابات التشريعية
نيستورين كومباوري

ــو  ــا فاس ــاء يف بوركين ــاين النس ــية، تع ــة بالفرنس ــرى الناطق ــة األخ ــدان األفريقي ــال يف البل ــو احل ــام ه ك
مــن تــدين معــدل متثيلهــن يف هيــاكل الســلطة. وتتنــاول دراســة احلالــة هــذه قضيــة املشــاركة الســيايس 
ــيح  ــة وترش ــة الوطني ــة الترشيعي ــا إىل اهليئ ــوص وصوهل ــه اخلص ــىل وج ــو، وع ــا فاس ــاء يف بوركين للنس
ــايب  ــام االنتخ ــر النظ ــىل أث ــة ع ــد الدراس ــة. وتؤك ــات الترشيعي ــرتاب االنتخاب ــع إق ــا م ــزاب هل األح
ونظــام احلصــص عــىل متثيــل النســاء، ومراحــل عمليــة الرتشــيح، ومــا تواجهــه النســاء مــن عقبــات 

ــة. ــة الترشيعي ــن إىل اهليئ ــام انتخاهب ــاًل أم ــف حائ تق

الوضع السياسي للنساء

ــال.  ــرص الرج ــاوي ف ــان ال تس ــاء إىل الربمل ــول النس ــرص وص ــرة، إىل أن ف ــات املتواف ــري املعلوم تش
فوفقــًا لبيانــات تراكميــة منــذ عــام 1946 وحتــى عــام 2002، شــغل مــا جمموعــه 750 رجــاًل  و23 
امــرأة )3 باملئــة( منصــب عضــو يف اهليئــة الترشيعيــة لتتبايــن هــذه النســبة حســب األنظمــة السياســية 
ــن  ــات م ــدد الربملاني ــة يف ع ــادة متواضع ــوى زي ــهد س ــو 2002 مل تش ــات أيار/ماي ــة. فانتخاب املتعاقب
10 إىل 13. وتؤكــد اإلحصائيــات عــىل بقــاء النســاء غالبيــة صامتــة يف بوركينــا فاســو، حيــث ال يــزال 
ــة( يتعــرض للتهميــش واالقصــاء مــن مواقــع اختــاذ القــرارات.  ــر مــن نصــف املجتمــع )52 باملئ أكث
فالرجــال هــم مــن حيتكــرون الســلطة ويقــررون اخلطــط الرئيســية للمجتمــع وحيــددون املســار الراهــن 

لألمــة. وهنــاك عــدة عوامــل تفــر هــذا الوضــع.

اثر النظام االنتخابي على النساء

ــة  ــبية املغلق ــم النس ــام القوائ ــام 1992 نظ ــة لع ــات الترشيعي ــو يف االنتخاب ــا فاس ــتخدمت بوركين اس
بأعــىل معــدل هلــا. وقــد جــاءت هــذه االنتخابــات بعــد حالــة طــوارئ امتــدت فــرتة طويلــة ومتيــزت 
بانــدالع حــاالت عنــف ســيايس كثــرية. ويف ســياق كهــذا، كان الرجــال والنســاء خائفــني ومرتدديــن يف 
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لعــب دور فعــال يف احليــاة السياســية للبــالد. وقــد قدمــت هــذه االنتخابــات نوعــًا مــن التدريــب عــىل 
الديمقراطيــة ملواطنــي بوركينــا فاســو الذيــن تــرددوا يف املشــاركة. ومل ترتشــح إال قلــة مــن النســاء يف 

هــذه االنتخابــات، ولذلــك مل ُينتخــب إال عــدد قليــل منهــن.
وأثنــاء االنتخابــات الترشيعيــة لعــام 1997 والتــي اســتخدمت الرتتيبــات االنتخابيــة ذاهتــا، دافعت 
منظــامت نســائية عــن قضيتهــا أمــام صنــاع القــرارات السياســية وقيــادات األحــزاب، مطالبــة برتشــيح 
ــص  ــة بتخصي ــزاب القيادي ــم األح ــد معظ ــد وع ــص. وق ــام احلص ــتخدام نظ ــاء واس ــن النس ــد م مزي
حصــص خمتلفــة للنســاء عــىل قوائمهــا. وهــذا مــا فعلــه حــزب األغلبيــة أي حــزب املؤمتــر مــن أجــل 
الديمقراطيــة والتقــدم الــذي تعهــد بتخصيــص نســبة قدرهــا 30 باملئــة للنســاء. ومــع أن هــذا الوعــد مل 

يكــن رســميًا ومل ينفــذ بدقــة، أصابــت النســاء نجاحــًا أكــرب يف االنتخابــات وحصــل تغيــري مــا.
ــرة  ــة لعــام 2002، ولكــن هــذه امل ــات الترشيعي ــق النظــام النســبي يف إطــار االنتخاب اســتمر تطبي
باعتــامد طريقــة الباقــي األكــرب. ويمنــح هــذا النظــام األولويــة للقوائم املغلقــة بوجــود قائمتــني خمتلفتني 
لــكل حــزب، إحدامهــا إقليميــة واألخــرى وطنيــة. ولكــن الضغــوط التــي مارســتها املنظــامت النســائية 
مل تعــط اآلثــار املرجــوة جــراء اســتخدام إســرتاتيجية ســيئة. وطالبــت هــذه املنظــامت بتخصيــص مــا 
ال يقــل عــن 25 باملئــة مــن قوائــم مجيــع األحــزاب للنســاء. ولكــن عنــد نــرش القوائــم، مل تبلــغ نســبة 
ــن  ــة م ــن 10 باملئ ــى م ــة، وأدن ــح الوطني ــىل اللوائ ــة ع ــامء املدرج ــن األس ــة م ــوى 16 باملئ ــاء س النس
إمجــايل األســامء عــىل القوائــم الوطنيــة واإلقليميــة، وظهــرت تباينــات كبــرية بــني خمتلــف األحــزاب. 
ــة( يف 13  ــحًا )17.5 باملئ ــل 222 مرش ــن أص ــحة م ــود 39 مرش ــو: ʼبوج ــا أويدراوغ ــت ياكوب وقال
دائــرة انتخابيــة، فــإن التحالــف مــن أجــل الديمقراطيــة واالحتاد/جتمــع الديمقراطيــني األفارقــة ذهــب 
أبعــد مــن غــريه يف حماولــة حتقيــق تــوازن بــني اجلنســني1ʻ. وكانــت النســبة يف جبهــة القــوى االجتامعيــة 
ــة  ــة 13 رجــاًل المــرأة واحــدة، أي أن نســبة النســاء بلغــت زهــاء 7 باملئ وحتالــف القــوى الديمقراطي

فقــط مــن املرشــحني. 
ــا أن نلمــس  ــه ال يمكنن ــد يعــزز فــرص انتخــاب النســاء، إال أن ومــع أن نظــام القائمــة النســبية ق
آثــاره مــا مل تتخــذ األحــزاب قــرارًا بــإدراج بالنســاء عــىل قوائمهــا يف مراتــب متنحهــن فرصــة للفــوز. 
ــل  ــر حتلي ــا. وُيظه ــفل قوائمه ــن يف أس ــًا تضعه ــي عموم ــة، وه ــاء قليل ــح النس ــي ترش ــزاب الت فاألح
ترشــيحات األحــزاب اخلمســة الرئيســية يف انتخابــات عــام 2002 خلــاًل ملحوظــًا بــني اجلنســني، إذ 
ــة  ــىل القائم ــن ع ــن أو ترتيبه ــِض عدده ــدالء، ومل يف ــحني الب ــة املرش ــاء يف قائم ــة النس ــت غالبي ُوضع
ــم  ــكيل قوائ ــحني لتش ــار املرش ــة اختي ــه إىل طريق ــزء من ــف يف ج ــذا املوق ــود ه ــدة. ويع ــج جي إىل نتائ

ــزاب. األح
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ُأجريــت مقابــالت مــع قرابــة 20 شــخصًا )مــن القــادة السياســيني واملرشــحني مــن اجلنســني( خــالل 
االنتخابــات الترشيعيــة لعــام 2002 مــن أجــل إعــداد دراســة احلالــة هــذه. وتكشــف املقابــالت، أن 
ــد  ــع قائ ــخصية م ــات الش ــة، العالق ــع وديع ــية: دف ــري رئيس ــة معاي ــة مخس ــاء كان حصيل ــار النس اختي

ــات، منشــأ املرشــحات، وأخــريًا قدراهتــن. ســيايس، احلاجــة إىل اســتقطاب الناخب

دفــع الوديعــة: اشــرتط بعــض األحــزاب أن يدفــع املرشــح وديعــة تربــو عــىل 3.5 مليــون فرنــك 
ــات  ــة العظمــى مــن النســاء الراغب أفريقــي لتســجيله عــىل قائمــة املرشــحني. وليــس بمقــدور الغالبي
يف الرتشــح دفــع هــذا املبلــغ. وغالبــًا مــا ُتســتبعد نســاء يتمتعــن بخــربة ومهــارات تؤهلهــن للرتشــح 
بســبب عــدم قدرهتــن عــىل تلبيــة هــذا الــرشط. وبذلــك، يشــكل املــال أول عقبــة تواجههــا النســاء ألن 

كثــريًا مــن األحــزاب ال يدفــع الوديعــة املطلوبــة مــن املرشــحني.
ــات  ــة أو عالق ــط األرسي ــب الرواب ــا تلع ــريًا م ــزب: كث ــادة احل ــد ق ــع أح ــخصية م ــات الش العالق
ــض  ــادة بع ــأ ق ــزب، إذ يلج ــاء إىل احل ــم النس ــز لض ــزب دور املحف ــادة احل ــض ق ــع بع ــة م الصداق
األحــزاب التــي تســتند يف ترشــيحها إىل العــرق أو املنشــأ أو األحــزاب ذات القاعــدة املاديــة املحــدودة 
إىل صديقاهتــم أو حليفاهتــم لوضــع قوائــم مرشــحيهم. وعندهــا، تنضــم النســاء إىل احلــزب دون إعــداد 

ــربة. ــب ودون أي خ مناس
ــًا مــا ُيرشــحن عوضــًا عــن نســاء منتَخبــات بــدأن يصبحــن مســتقالت ولســن بحاجــة إىل  وغالب
ــام  ــال الع ــات يف املج ــري معروف ــاء غ ــار نس ــذا خُتت ــيايس. وهك ــال الس ــال يف املج ــن الرج ــن م داعميه
للرتشــح لشــغل مقاعــد دون خــربة ســابقة، عوضــًا عــن نســاء خبــريات ســبق هلــن وأن شــغلن منصبــًا 
ــيحهن  ــدم ترش ــبب ع ــو س ــذا ه ــابقًا، إن ه ــن س ــاليت انُتخب ــاء ال ــض النس ــت بع ــد قال ــًا. وق انتخابي
ــدم  ــار بع ــري االختي ــن معاي ــوع م ــذا الن ــم ه ــام 2002. ويتس ــة لع ــات الترشيعي ــوض االنتخاب خل

ــح. ــات يف الرتش ــاء الراغب ــام النس ــًا أم ــل عائق ــري، ويمث ــوح والتغي الوض
ــا  ــد جتعله ــا ق ــيًا، إال أهن ــربة سياس ــة اخل ــرأة عديم ــة للم ــح فرص ــة متن ــذه الطريق ــع أن ه وم
ــن  ــريات انُتخب ــع املتغــرية لداعميهــا. فقــد ذكــرت نســاء كث ــة ألهنــا تغــدو خاضعــة للدواف ضحي
ــىل  ــرصاع ع ــبب ال ــن أو بس ــع داعميه ــن م ــري عالقته ــر تغ ــًا إث ــني جانب ــد ُنحَّ ــن ق ــابق، أهن يف الس
ــة ضــم  ــادة احلــزب الذكــور. وباســتخدام هــذا الطريقــة، ختضــع عملي ــني ق ــادة ب الســلطة أو القي
النســاء للحــزب ومــدة عملهــن للعالقــات واملصالــح الشــخصية لبعــض قادتــه، والتــي حتــل حمــل 

ــة. ــري املوضوعي املعاي
ــة املــرأة يف  وتثــري هــذه املامرســات مــن جانــب القــادة السياســيني أســئلة حــول مفهومهــم ملواَطن
البــالد ومعنــى الديمقراطيــة. وكــام ذكــرت نائلــة كبــري، خضعــت بوركينــا فاســو لالســتعامر ومل تتجــذر 
ــرة  ــزال فك ــوق2. وال ت ــاب احلق ــم أصح ــراد ه ــي أن األف ــي تعن ــة الت ــرة املواَطن ــد فك ــع بع يف املجتم
املســاواة التــي هــي جوهــر فكــرة املواَطنــة والديمقراطيــة كلمــة غامضــة ألن الرجــل واملــرأة ال يعتــربان 

متســاويني يف احلقــوق عندمــا يتعلــق األمــر بالتنافــس عــىل منصــب انتخــايب.
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احلاجــة إىل اســتقطاب الناخبــات: تبلــغ نســبة اإلنــاث مــن جممــوع ســكان بوركينــا فاســو 52 باملئة، 
وهــو ســبب كاف لألحــزاب ملحاولــة جــذب الناخبــات خــالل االنتخابــات. وبفضــل شــبكة املنظــامت 
النســائية، يســهل تعبئــة النســاء يف مهرجانــات احلمــالت االنتخابيــة والتصويــت، والذهــاب إىل مراكــز 
االقــرتاع بأعــداد كبــرية. وغالبــًا مــا تصنَّــف النســاء بأهنــن ʼقطيــع انتخــايبʻ. وقــد أدرجــت أحــزاب، 
انتبهــت إىل أمهيــة صــوت النســاء يف النتائــج االنتخابيــة، بعــض املرشــحات جلــذب الناخبــات. ولكــن، 

لألســف، ال تــزال أعــداد كبــرية مــن النســاء ال تدركــن أمهيــة أصواهتــن.
ــة  ــات الترشيعي ــة يف االنتخاب ــرة انتخابي ــًا إىل 13 دائ ــالد إداري ــيم الب ــحات: إن تقس ــأ املرش منش
ــذب  ــة ج ــر بغي ــذه الدوائ ــف ه ــن خمتل ــحني م ــار مرش ــىل اختي ــزاب ع ــرب األح ــام 2002، أج لع
الناخبــني املحليــني. وأدت هــذه الطريقــة، إىل قيــام بعــض النســاء الــاليت يتمتعــن بمســتوى معــني 
ــور.  ــحني الذك ــدد املرش ــا ع ــل فيه ــق يق ــح يف مناط ــة بالرتش ــة واالقتصادي ــلطة االجتامعي ــن الس م
وهنــا، مل تبحــث األحــزاب عــن مرشــحات لكفاءهتــن، وإنــام رشــحت نســاء يتمتعــن بنفــوذ إقليمــي 

ــي. أو وطن
ــدة، وكان  ــة واح ــات كمجموع ــن املثقف ــدد م ــو ع ــا فاس ــر يف بوركين ــحات: ظه ــالت املرش مؤه
اإلطــار الســيايس موضــع إهلــام هلــن يف اتقــان فــن املشــاركة يف السياســة. وانضمــت تلــك النســوة إىل 
ــادة  ــن قي ــت عنه ــا، أو بحث ــض القضاي ــخصية يف بع ــية الش ــن السياس ــب قناعاهت ــة حس ــزاب خمتلف أح
األحــزاب الرئيســية بســبب مؤهالهتــن يف قضايــا أخــرى. وُدعيــت قائــدات املنظــامت النســائية الوطنيــة 
للمشــاركة بســبب قدرهتــن عــىل حشــد الناخبــات. وهــذا التوجــه بدائــي وال يشــمل ســوى قلــة مــن 
ــحات  ــار املرش ــارًا الختي ــالت معي ــربون املؤهِّ ــن يعت ــزاب الذي ــادة األح ــا ق ــات. أم ــات الثري املثقف
لقوائمهــم فهــم قلــة ونــادرون. وبالتــايل، عــىل الرغــم مــن أن مــا بــدأ مــن تغيــري قــد يؤثــر عــىل نوعيــة 

متثيــل النســاء مســتقباًل، فإنــه ال يــزال بحاجــة إىل ترســيخ. 
وتشــري معلومــات أخــرى، إىل أنــه غالبــًا مــا تســود املعايــري الذاتيــة عندمــا يتعلــق األمــر برتشــيح 
ــحات  ــدى املرش ــًا، أن إح ــو أيض ــا أويدراوغ ــر ياكوب ــزاب. وَتذك ــة لألح ــم االنتخابي ــاء للقوائ النس
نــددت بـــ ʼاألســباب التافهــة املقدمــة إلقصــاء النســاء مــن املناصــب العامــةʻ. وأضافــت املرشــحة، أن 
الســبب الوحيــد الــذي يتــم التــذرع بــه يف أغلــب األحيــان لعــدم منــح امــرأة مكانــًا عــىل القائمــة هــو 

كوهنــا ليســت رجــاًل.
وبشــكل عــام، تنــازع متنافســون كثــر )رجــال ونســاء( عــىل اختيــار املرشــحني لقوائــم األحــزاب، 
د ترتيــب  وهــو مــا أكدتــه النزاعــات التــي أثارهــا هــذا النهــج وحظيــت بتغطيــة إعالميــة مكثفــة. وحيــدِّ
ــم احلــزب وزهنــم الســيايس داخــل احلــزب. ويف هــذا اإلطــار، يتمتــع منــارصو  املرشــحني عــىل قوائ
املرشــحات بمجــاٍل ضيــق للمنــاورة مــن أجــل الدفــاع عــن موقعهــم ومواقــع املشــموالت بحاميتهــم 
ــباب  ــن أس ــحني م ــار املرش ــة باختي ــاكل املتعلق ــرب املش ــني. وُتعت ــري الراض ــور غ ــم الذك إزاء زمالئه

ضعــف متثيــل النســاء عــىل قوائــم األحــزاب.
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ال يمكــن حتــى اآلن معرفــة أثــر النظــام الســيايس عــىل ترشــيح النســاء يف بوركينــا فاســو. ويبــدو أن 
ــر  ــة. ويتأث ــم االنتخابي ــىل القوائ ــم ع ــحني وترتيبه ــار املرش ــم، كاختي ــرى أه ــدة أخ ــل عدي ــة عوام ثم
ــق  ــا خيل ــني، م ــادة احلزبي ــني الق ــلطة ب ــىل الس ــات ع ــزاب والرصاع ــوالء لألح ــوبية وال ــك باملحس ذل

ــتقرة. ــري مس ــات غ حتالف
ودون شــبكة قويــة مــن جمموعــات نســائية تضغــط باجتــاه زيــادة متثيــل املــرأة ومشــاركتها، يغــدو 
ــم  ــطة الدع ــن ألنش ــزاب. ومل يك ــراءات األح ــار وإج ــيح واالختي ــري الرتش ــىل معاي ــًا ع ــر ضعيف األث
واملنــارصة التــي جــرت لزيــادة نســبة النســاء يف املراتــب التــي يمكــن الفــوز فيهــا يف القوائــم احلزبيــة إال 

أثــر حمــدود بســبب عــدم كفايــة إســرتاتيجيات تلــك األنشــطة.
ــة.  ــة ديمقراطي ــحني بطريق ــار املرش ــد باختي ــو بع ــا فاس ــية يف بوركين ــة السياس ــمح الثقاف ال تس
ــب  ــحني للمناص ــار املرش ــة الختي ــري واضح ــار إىل معاي ــيايس، يف االفتق ــج الس ــدم النض ــدى ع ويتب

ــية. ــادة السياس ــا القي ــة وال حترتمه ــة كفاي ــت واضح ــلوك ليس ــد الس ــة، وقواع االنتخابي
ال حتــرتم األحــزاب تعهداهتــا بتطبيــق نظــام حصــص النســاء. ومل متــاَرس عليهــا ضغــوط لتطبيقهــا 

حتــى اآلن، ألن أنشــطة الدعــم اخلاصــة باملجموعــات النســائية ليســت منظمــة جيــدًا. 
وتفتقــر الشــابات )املتعلــامت أو غــري املتعلــامت( عمومــًا إىل التأهيــل االجتامعــي للمشــاركة عــىل 
قــدم املســاواة يف السياســة. وكثــري منهــن ال يمتلــك اخلــربة املطلوبــة ليصبحــن قــادرات عــىل املطالبــة 
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــور م ــيني الذك ــن السياس ــدًا م ــري ج ــم كب ــة إىل دع ــن بحاج ــادة، وال زل بالقي

ــري فيهــا. الســاحة السياســية والتأث
تؤثــر مكانــة املــرأة ودورهــا يف األحــزاب عــىل حصوهلــا عــىل املناصــب احلكوميــة، وال تقــود 
ــادة يف  ــزال القي ــه، وال ت ــًا ب ــميًا معرتف ــًا رس ــل 48 حزب ــن أص ــط م ــدًا فق ــًا واح ــرأة إال حزب ام
األحــزاب الرئيســية حكــرًا عــىل الرجــال. إن النســاء قلــام تكــون عضــوات نشــطات يف األحــزاب، 
ــب مهمــة وصوهلــن إىل مراكــز قياديــة. وعمومــًا، يســيطر الرجــال عــىل عضويــة النســاء  مــا يصعِّ
)األقــارب أو األصدقــاء(، إذ خيتاروهــن ويدعموهــن بــام يتوافــق مــع مصاحلهــم اخلاصــة. وهنــا، 
تكمــن اخلطــورة يف أال يكــون التــزام بعــض الناشــطات سياســيًا نامجــًا عــن قراراهتــن أو دوافعهــن 

الفرديــة اخلاصــة. 
كثــريًا مــا حتــرم طريقــة ترشــيح النســاء مــن االســتقاللية. وقــد أدت حتالفاهتــا ووالءاهتــا لداعميهــا 
إىل أن تغــدو مســامهتها شــكلية وليســت فعالــة. وتشــعر نســاء كثــريات بعــدم األمــان، مــا يمنعهــن مــن 
الدفــاع عــن مبادئهــن وبراجمهــن السياســية كممثــالت ملجموعــة اجتامعيــة معينــة ذات مصالــح حمــددة. 

التحديات

تشمل التحديات املعارصة التي تواجهها زيادة متثيل النساء يف اجلمعية الوطنية ما ييل:
y .اكتساب املعرفة واخلربة السياسية
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y .بناء شبكة متينة من املجموعات النسائية وخلق حتالفات إسرتاتيجية
y .تعبئة وإرشاك أعداد كبرية ومؤهلة من النساء من كافة األعامر يف املجال السيايس النشط
y .متكني املرأة من ممارسة مواطنتها كاملة عىل قدم املساواة مع الرجل
y .تغيري دور املرأة وتعزيز مكانتها ضمن اهليئات القيادية لألحزاب
y .التأثري عىل ترشيح واختيار املرشحني واملرشحات يف القوائم االنتخابية
y  ــل ــزاب( لتموي ــة لألح ــات الدول ــًا خمصص ــا )خصوص ــول عليه ــة أو احلص ــوارد املالي ــد امل حش

ــة. ــطتها االنتخابي أنش

اإلستراتيجيات

استنادًا إىل ما سبق، نويص بعدة إسرتاتيجيات لزيادة متثيل النساء:

ــية  ــاركة السياس ــك أن املش ــاء: ال ش ــية للنس ــاركة السياس ــز املش ــاملة لتعزي ــة وش ــبكة متين ــاء ش بن
للنســاء لــن تــزداد بالرعــة املطلوبــة دون وجــود جمموعــة ضغــط فعالــة وثابتــة. بيــد أن االنقســامات 
والرصاعــات بــني املجموعــات النســائية، تــؤدي إىل عــدم تضامنهــا حتقيقــًا هلــذا اهلــدف. ويتعــني عــىل 
النســاء، إجيــاد طريقــة لبنــاء شــبكة متينــة وشــاملة تدعــم ترشــيحاهتن وتوّحــد أصواهتــن نحــو حتقيــق 
مصالــح وبرامــج سياســية حمــددة. ويشــكل مــا تقدمــه اجلمعيــات والتعاونيــات الشــعبية مــن دعــم، 

وســيلًة ملســاعدة املرشــحات يف ختّطــي إحساســهن بعــدم األمــان ولتمكينهــن سياســيًا.
الضغــط مــن أجــل حتقيــق احلصــص الرســمية والرقابــة: منــذ ســنوات عديــدة واألحــزاب تغــري 
ــري يف  ــب التفك ــًا. وجي ــا فعلي ــمية دون أن تطبقه ــري الرس ــص غ ــق احلص ــق بتطبي ــود تتعل ــاء بوع النس
اعتــامد حصــص قانونيــة رســمية مــع قواعــد لرتتيــب املرشــحات، بحيــث يوضعــن يف مراتــب يمكــن 

الفــوز فيهــا.
ــة،  ــر فاعلي ــية أكث ــاركتها السياس ــدو مش ــى تغ ــرأة، حت ــىل امل ــني ع ــية: يتع ــة السياس ــادة املعرف زي
ــوح  ــا بوض ــري عنه ــىل التعب ــادرة ع ــح ق ــب أن تصب ــة، إذ جي ــية اخلاص ــا السياس ــا آراؤه ــون لدهي أن يك
ــز االختالفــات بــني توجهــات األحــزاب وبراجمهــا. وينبغــي أن تكــون  وبطريقــة مناســبة، وعــىل متيي
قــادرة عــىل فهــم املخاطــر وقواعــد اللعبــة السياســية، وتتقــن اللغــة املجــردة واملتخصصــة املســتخدمة 
ــذه  ــاء يف ه ــة للنس ــات اهلائل ــة احلاج ــب رضوري لتلبي ــإن التدري ــايل، ف ــيايس. وبالت ــاش الس يف النق

ــة. ــتويات املختلف املس
وُيعتــرب التثقيــف املــدين للطالبــات يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة مفيــدًا أيضــًا لتشــكيل جمموعــة 
نســائية ضليعــة بالقضايــا السياســية. وينبغــي أن يســاعد التعليــم والتعلــم، مــن خــالل العمل الســيايس 
منــذ الصغــر، يف رفــع الوعــي املــدين للفتيــات ويشــجعهن عــىل املشــاركة يف األحــزاب عــىل مســتوى 

القاعــدة الشــعبية، مــن أجــل الوصــول إىل مواقــع الســلطة يف اهليــاكل القياديــة الحقــًا.
ــي  ــاء ك ــد النس ــب حش ــط: جي ــيايس النش ــال الس ــاء يف املج ــن النس ــرية م ــداد كب ــة وإرشاك أع تعبئ



136

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

يعــربن عــن احتياجاهتــن وأفكارهــن ودوافعهــن، بــام يســمح بظهــور قياديــات قــادرات عــىل التعبــري 
ــه  ــذي تقدم ــم ال ــكل الدع ــع. ويش ــى اآلن يف املجتم ــت حت ــف الصام ــر النص ــات نظ ــن وجه ع
ــان  ــدم األم ــهن بع ــاوز إحساس ــحات يف جت ــاعدة املرش ــيلة ملس ــعبية وس ــات الش ــات والتعاوني اجلمعي

ــيًا. ــن سياس ومتكينه
ــدى  ــدوق إح ــذا الصن ــاء ه ــرب إنش ــاء: ُيعت ــية للنس ــاركة السياس ــم املش ــدوق لدع ــاء صن إنش
ــامن  ــن، ولض ــبب فقره ــاًل بس ــر تأهي ــاء األكث ــيح النس ــدم ترش ــادي ع ــة لتف ــرتاتيجيات الرضوري اإلس

ــة. ــة الوطني ــن يف السياس حضوره
ــحات يف  ــاء كمرش ــة النس ــىل تعبئ ــر ع ــة تؤث ــل خمتلف ــذه، أن عوام ــة ه ــة احلال ــت دراس ــد بين وق
االنتخابــات. ولذلــك، يكــون أثــر النظــام االنتخــايب أدنــى منــه يف الديمقراطيــات الراســخة األخــرى 
التــي تســتخدم التمثيــل النســبي. ويتعــني عــىل املــرأة أن تتأهــب وتكســب املهــارات املطلوبــة وتتلقــى، 
إن أمكــن، دعــاًم ماديــًا ِمــن صنــدوق خــاص حتــى حتظــى بتمثيــل أفضــل يف اهليئــة الترشيعيــة. وأخــريًا، 
ــار  ــات اختي ــي حتدي ــحات لتخط ــص للمرش ــن احلص ــى م ــد األدن ــرض احل ــون يف ــن قان ــرتح َس نق

ــحني. ــزاب للمرش األح
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نظــرًا للتزايــد البطــيء يف عــدد النســاء العامــالت يف املجــال الســيايس، تعتمــد املؤسســات السياســية 
ــات  ــذه اآللي ــدى ه ــص إح ــام احلص ــل نظ ــني. ويمث ــني اجلنس ــوازن ب ــق الت ــة لتحقي ــات خمتلف سياس
ــادة حضــور النســاء يف الربملانــات ومحايتــه؛ وهــو وســيلة أصبحــت اآلن معتمــدة يف مجيــع  املتبعــة لزي
أنحــاء العــامل. فــام هــي احلجــج املؤيــدة واملعارضــة الســتخدام نظــام احلصــص؟ ومــا هــي نــامذج نظــم 
ــًا إىل زيــادة ملموســة يف التمثيــل الســيايس للنســاء؟ وأهيــا األنســب مــع  احلصــص التــي تــؤدي عملي
النظــم االنتخابيــة املختلفــة، وكيــف ُتطبَّــق بشــكل فعــال؟ يتنــاول هــذا الفصــل احلصــص االنتخابيــة 

ومــا حتققــه، والقفــزات التارخييــة التــي أحدثتهــا يف جمــال التمثيــل الســيايس للنســاء.

1. ما هو نظام الحصص؟ 

يشــرتط نظــام احلصــص أن تشــّكل النســاء عــددًا أو نســبة مئويــة حمــددة مــن عضويــة هيئــة مــا، 
ــاء يف  ــل النس ــادة متثي ــدف إىل زي ــة. وهي ــة أو حكوم ــان أو جلن ــحني أو برمل ــة مرش ــت قائم ــواء كان س
املؤسســات املنتخبــة أو املعّينــة، كاحلكومــات والربملانــات واملجالــس املحليــة. ويســتمد نظــام حصــص 
النســاء رشعيتــه مــن خطــاب اإلقصــاء الــذي يعــزو الســبب الرئيــس يف تــدين متثيلهــن إىل املامرســات 
اإلقصائيــة لألحــزاب واملؤسســات السياســية بشــكل عــام. وال يضــع نظــام احلصــص مســؤولية تعيــني 
ــية يف  ــزاب السياس ــني؛ أي األح ــة التعي ــًا بعملي ــم أساس ــن يتحّك ــىل َم ــل ع ــاء، ب ــىل النس ــحني ع املرش
املقــام األول1، ألنــه ُيلزمهــم البــدء باختيــار النســاء وإعطائهــن الفرصــة، التــي ال تتوفــر هلــن اليــوم يف 

معظــم أنحــاء العــامل.

درود دالريوبالفصل الرابع

زيادة التمثيل
السياسي للنساء: 

االتجاهات الجديدة في
نظام حصص النساء
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إن النموذجــني األكثــر شــيوعًا لنظــم حصــص النســاء االنتخابيــة مهــا نظــام حصــص املرشــحني 
ونظــام املقاعــد املحجــوزة.

ــات،  ــحات يف االنتخاب ــاء املرش ــبة النس ــوب لنس ــى املطل ــد األدن ــدد احل ــحني حي ــص املرش ــام حص نظ
وُيطبــق ذلــك عــىل قوائــم مرشــحي األحــزاب السياســية. وُينــص عــىل حصــص املرشــحني القانونيــة 
ــي  ــص الترشيع ــية. إن الن ــزاب السياس ــة األح ــة أو يف أنظم ــني االنتخابي ــتور أو يف القوان ــذه يف الدس ه
عــىل مثــل هــذه احلصــص، يرِغــم مجيــع األحــزاب السياســية عــىل وضــع النســبة املطلوبــة مــن النســاء 
عــىل لوائحهــا. وختتــار األحــزاب السياســية طوعــًا اعتــامد احلصــص احلزبيــة، ال ســيام أحــزاب يســار 

الوســط، بينــام تــرتدد األحــزاب الليرباليــة واملحافظــة عمومــًا يف قبولــه أو تعارضــه بشــدة.

نظــام املقاعــد املحجــوزة حيجــز للنســاء عــددًا معينــًا مــن مقاعــد ممثــيل اهليئــة الترشيعيــة، وُينَــص عــىل 
ذلــك إمــا يف الدســتور أو يف القوانــني. وقــد ُتطــرح فكــرة عــدم احتســاب املقاعــد املحجــوزة ضمــن 
احلصــص االنتخابيــة. ولكــن نظــام املقاعــد املحجــوزة يتبــدى اليــوم بأشــكال كثــرية خمتلفــة؛ بعضهــا 
يســتثني انتخــاب النســاء، والبعــض اآلخــر ُيدرجهــن لشــغل تلــك املقاعــد بــدالً مــن تعيينهــن. ففــي 
أوغنــدا، خُيصــص للنســاء 56 مقعــدًا، وتنتخــب امــرأة واحــدة عــن كل دائــرة مــن قبــل هيئــة ناخبــة 
ــوزة  ــة املحج ــد الـــ 30 باملئ ــاب املقاع ــة، انتخ ــراءات خاص ــب إج ــم، بموج ــدا يت ــة. ويف روان خاص
دســتوريًا للنســاء. وحتجــز تنزانيــا 20 باملئــة مــن املقاعــد للنســاء، وختتــص األحــزاب السياســية منهــا 
بــام يتناســب مــع عــدد املقاعــد الربملانيــة الفائــزة هبــا يف االنتخابــات. وقــد يكــون التعيــني أيضــًا أحــد 

أشــكال مــلء املقاعــد املحجــوزة، كــام هــو احلــال يف كينيــا وبعــض الــدول العربيــة.
مل َتعــد كافيــة تلــك املفاهيــم التــي متثــل النســاء متثيــاًل غامضــًا أو معمــاًم، عــرب ختصيص مقعــد واحد 
فقــط أو عــدد حمــدود جــدًا مــن املقاعــد هلــن؛ إذ هتــدف نظــم احلصــص احلاليــة إىل ضــامن أن تشــكل 
ʻــني ــني اجلنس ــوازن ب ــق ʼالت ــة ، أو حتق ــة أو 40 باملئ ــدود 30 باملئ ــل إىل ح ــرةʻ تص ــة مؤث ــاء ʼأقلي النس

عمــاًل بــام تنــص عليــه املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة املختلفــة. ويمكــن النظــر إىل احلصــص كإجراء 
مؤقــت، بانتظــار إزالــة احلواجــز التــي حتــول دون دخــول النســاء املعــرتك الســيايس.

ــص  ــي النق ــة ه ــكلة املطروح ــاء، ألن املش ــل النس ــادة متثي ــص إىل زي ــم احلص ــم نظ ــعى معظ تس
ــن  ــة م ــن 50 باملئ ــر م ــكلن أكث ــن يش ــيام أهن ــه، ال س ــر مصداقيت ــب األم ــن. ويكتس ــتمر يف متثيله املس

ــة. ــد الربملاني ــن املقاع ــة م ــن 16 باملئ ــل م ــوى أق ــغلن س ــام ال يش ــدان، بين ــم البل ــكان يف معظ الس

نظــم حتديــد حصــص اجلنســني. قــد تقــوم نظــم احلصــص أيضــًا عــىل أســاس احليــاد بني اجلنســني. 
والغايــة يف هــذه احلالــة أال يشــغل أي مــن اجلنســني عــىل ســبيل املثــال، أكثــر مــن 60 باملئــة أو أقــل مــن 
40 باملئــة مــن مواقــع قائمــة احلــزب أو مواقــع القــرار. وبينــام تضــع نظــم حصــص النســاء حــدًا أقــى 
لتمثيــل الرجــال، فــإن نظــام احليــاد يضــع حــدًا أقــى لتمثيــل كال اجلنســني. وُتســتخدم أحيانــًا قواعــد 
ــار إســرتاتيجي، ردًا عــىل حجــج املعارضــني التــي تزعــم أن حصــص النســاء متثــل  هــذا النظــام كخي

متييــزًا ضــد الرجــال.
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نظام احلصص باعتباره ʼمسار رسيعʻ. ُيعتمد نظام احلصص حاليًا يف األماكن التي جرى فيها إقصاء 
النساء تارخييًا عن املجال السيايس بصورة شبه تامة، كام يف األردن أو أفغانستان. فنظام حصص النساء يف 
هذه احلالة يعمل بمثابة ʼركلة البدايةʻ لدخول النساء إىل جمال السياسة. ويعمل نظام احلصص، يف حاالت 
أخرى، عىل توطيد وتعزيز املكاسب التي حققتها املرأة يف مواقع صنع القرار، أو للحيال دون تراجعها. 
وبينام متثل الدول اإلسكندنافية نموذجًا عن الزيادة التدرجيية يف متثيل املرأة )انظر اقتباس داهل أدناه(، فإن 

بلدانًا كاألرجنتني وكوستاريكا وجنوب أفريقيا ورواندا متثل ʼنموذج املسار الريعʻ اجلديد.2

ʼال يمكـن االكتفـاء بنظـام احلصـص وحـده يف التعامـل مع مشـكلة متثيل النسـاء. وعـىل األحزاب 
السياسـية والنظـام التعليمـي واملنظامت غري احلكوميـة والنقابـات والكنائس أن تتحمـل مجيعًا، كل 
ضمن مؤسسـته، مسـؤولية التعزيز املنهجي ملشـاركة النسـاء، من القاعدة إىل القمة. وهذا يسـتغرق 
بعـض الوقـت. ولـن حيـدث تغيـري ملموس بـني عشـية وضحاهـا، أو خالل سـنة واحـدة أو مخس 
سـنوات، بـل قد يسـتغرق جيـاًل أو جيلني لتحقيقـه. وهذا مـا نعمل عليه يف السـويد. فنحـن مل نبدأ 
بنظـام احلصـص، لكننـا مهدنا السـبيل لدخـول النسـاء عـامل السياسـة وأعددناهن لضـامن كفاءهتن 
لدخـول هـذا امليـدان، وأعددنـا النظام بحيث يصبـح تنّحي الرجال أقـل رضرًا. ثم اسـتخدمنا نظام 

.ʻاحلصـص كأداة يف القطاعـات واملؤسسـات التـي توخينا حتقيق اخـرتاق فيها

برجييتا داهل، الرئيسة السابقة للربملان السويدي

2. نظام الحصص: اإليجابيات والسلبيات

ثمــة آراء خمتلفــة تؤيــد اســتحداث نظــام احلصــص كوســيلة لزيــادة احلضــور الســيايس للنســاء أو 
تعارضــه. وفيــام يــيل رسد لإلجيابيــات والســلبيات.

2. 1. السلبيات

y .يتعارض نظام احلصص مع مبدأ تكافؤ الفرص للجميع؛ إذ يمنح امتيازًا للنساء
y .جيب التعامل مع التمثيل السيايس كاختيار بني األفكار والربامج احلزبية، وليس بني الفئات االجتامعية
y .يتعارض نظام احلصص مع الديمقراطية، ألنه حيد من قدرة الناخبني عىل االختيار
y  يــؤدي نظــام احلصــص إىل انتخــاب السياســيني عــىل أســاس النــوع االجتامعــي وليــس عــىل أســاس

املؤهــالت، وُيقــيص جانبــًا املرشــحني املؤهلني.
y .ال ترغب الكثري من النساء بانتخاهبن ملجرد أهنن نساء
y .يؤدي اعتامد نظام احلصص إىل نشوب نزاعات كبرية داخل التنظيم احلزيب
y  يــؤدي اعتــامد نظــام حصــص النســاء إىل مطالبــة جمموعــات أخــرى ختصيصهــا بنظــام مماثــل، ممــا

يفــيض حتــاًم إىل سياســة متثيــل مصالــح اجلامعــات.
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2 .2. اإليجابيات

y  ــي ــة الت ــز الفعلي ــن احلواج ــًا ع ــن تعويض ــل يمنحه ــاء، ب ــازًا للنس ــص امتي ــام احلص ــح نظ ال يمن
ــية.  ــد السياس ــن املقاع ــادالً م ــًا ع ــن نصيب ــول دون نيله حت

y  ــن ــايل م ــف بالت ــا خيف ــة، مم ــة أو مجعي ــًا يف جلن ــاء مع ــدة نس ــود ع ــص إىل وج ــام احلص ــؤدي نظ ي
ــًا. ــائية غالب ــوز النس ــه الرم ــرض ل ــذي تتع ــط ال الضغ

y .للنساء احلق بالتمثيل املتساوي، إسوة بجميع املواطنني
y .ثمة حاجة إىل خربة النساء يف احلياة السياسية
y  .ال يمكن للرجال متثيل مصالح النساء، وال يعرب عن تنوع النساء إال عديد من النساء
y .يدور االنتخاب حول التمثيل، وليس حول املؤهالت التعليمية
y  ال تقــل كفــاءة النســاء عــن الرجــال، ولكــن النظــام الســيايس الــذي هييمــن عليــه الذكــور خّفــض

مؤهالهتــن وقّلــل مــن شــأهنن.
y  ــزاب ــل األح ــن مي ــّد م ــل احل ــال، ب ــال كرج ــد الرج ــز ض ــص التميي ــام احلص ــتهدف نظ ال يس

ــط. ــال فق ــيح الرج ــية لرتش السياس
y .قد يؤدي اعتامد نظام احلصص إىل نشوب نزاعات، ولكنها جمرد نزاعات مؤقتة
y  ــوة ــداف املرج ــني األه ــني اجلنس ــاواة ب ــأن املس ــًا بش ــا دولي ــرتف هب ــات مع ــدة اتفاقي ــت ع َوضع

ــرأة  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــىل مجي ــاء ع ــة القض ــا اتفاقي ــام فيه ــاء، ب ــيايس للنس ــل الس للتمثي
ــام 1995. ــني لع ــل بيج ــاج عم ــك منه ــدًا، وكذل ــا 179 بل ــادق عليه ــي ص ــيداو( الت )س

y كيف يمكن تربير احتالل الرجال ألكثر من 80 باملئة من املقاعد الربملانية يف العامل؟

خُتّلــف األســاليب املتبعــة يف حتديــد مشــاكل ضعــف متثيــل النســاء عواقبــًا هامــة عــىل اإلســرتاتيجيات 
ــاء أو  ــارف النس ــة مع ــا حمدودي ــًا بأهن ــكلة منطقّي ــددت املش ــة، إذا ح ــن ناحي ــا. فم ــدة يف معاجلته املعتم
خرباهتــن، يصبــح تثقيفهــن هــو العــالج الصحيــح. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا اعتــربت آليــات اإلقصــاء 
املؤسســية بمثابــة املشــكلة الرئيســية، فــإن املؤسســات واألحــزاب السياســية املســؤولة عــن املامرســات 

التمييزيــة تتحمــل عــبء التغيــري.

2 .3. مفهومان للمساواة

يمثــل نظــام حصــص النســاء بشــكل عــام حتــوالً مــن مفهــوم للمســاواة إىل آخــر. ففكــرة املســاواة 
يف الليرباليــة الكالســيكية كانــت ترتبــط بمفهــوم ʼتكافــؤ الفــرصʻ أو ʼاملســاواة التنافســيةʻ. واكتفــت 
عــىل ســبيل املثــال، بإزالــة العوائــق الرســمية وإعطــاء النســاء حــق التصويــت. وتتــوىل النســاء مــا تبقــى 

. نفسهن بأ
بعــد ضغــوط نســوية قويــة حفلــت هبــا العقــود القليلــة املاضيــة، حــاز مفهــوٌم ثــاٍن للمســاواة، وهو
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ʼتكافــؤ النتائــجʻ، عــىل أمهيــة ودعــم متزايديــن. ويفيــد املفهــوم، بــأن تكافــؤ الفــرص احلقيقــي ال ينجم 
ــز املبــارش، فضــاًل عــن أنــامط معقــدة مــن  ــة العوائــق الرســمية. حيــث حيــول التميي ــًا عــن إزال تلقائي
العوائــق اخلفيــة، دون حصــول النســاء عــىل نصيبهــن مــن النفــوذ الســيايس. وبالتــايل نظــام احلصــص 
وغــريه مــن تدابــري املســاواة الفعالــة كفيــٌل بتحقيــق تكافــؤ النتائــج. ويســتند هــذا الطــرح، إىل التجربــة 
ــة الرســمية املتســاوية كوســيلة. ففــي  ــق املســاواة كهــدف باملعامل ــة التــي تظهــر اســتحالة حتقي العملي

ظــل وجــود العوائــق، البــد مــن اختــاذ تدابــري تعويضيــة كوســيلة للوصــول إىل تكافــؤ النتائــج.

3. عالم الحصص االنتخابية 

يف عــام 2005، اعتمــد أكثــر مــن 40 بلــدًا نظــام احلصــص االنتخابيــة، إمــا بواســطة تعديــل الدســتور 
أو بإدخــال أنــامط ترشيعيــة خمتلفــة. واعتمــدت أحــزاب سياســية كــربى يف أكثــر مــن 50 دولــة أخــرى، 
بشــكل طوعــي نظــم حصــص ُيفــرَتض بموجبهــا أن تشــكل النســاء نســبة مئويــة معينــة مــن املرشــحني 
املحتملــني لالنتخابــات. ونتيجــة هــذا النظــام، تتنافــس اآلن دول كاألرجنتــني وكوســتاريكا وموزمبيــق 
ــدة  ــود ع ــدرت لعق ــي تص ــامل، الت ــدان الش ــع بل ــة م ــادة العاملي ــىل الري ــا ع ــوب أفريقي ــدا وجن وروان

الرتتيــب العاملــي للتمثيــل الربملــاين للمــرأة.
يعــرض اجلــدول 13 ملحــة عامــة عــن اســتخدام نظــام احلصــص االنتخابيــة القانونيــة. وهــو يبــني 

أن معظــم النظــم القانونيــة حلصــص النســاء يف املجــال الســيايس مل تطبــق إال يف العقــد املــايض. 
تشــتهر يف مناطــق العــامل نــامذج خمتلفــة مــن نظــم احلصــص.3 ففــي أمــريكا الالتينيــة، املنطقــة الرائدة 
ــص  ــام حص ــام نظ ــال أم ــة املج ــتورية أو القانوني ــالت الدس ــدت التعدي ــص، مه ــم احلص ــال نظ يف جم
ــامذج  ــوب آســيا مؤخــرًا ن ــا والبلقــان وجن ــاة السياســية. وأدخلــت مناطــق مــن أفريقي النســاء يف احلي
عديــدة وخمتلفــة مــن نظــم احلصــص. وتعتمــد األحــزاب يف غــرب أوروبــا أساســًا الشــكل الطوعــي 
ــة  ــا الرشقي ــزاب أوروب ــن أح ــة م ــة قليل ــت قل ــكا. ووضع ــا وبلجي ــتثناء فرنس ــص، باس ــم احلص لنظ
ــة يف  ــاء القانوني ــص النس ــري حص ــة، وال ت ــا الداخلي ــص يف لوائحه ــم احلص ــد نظ ــطى قواع والوس
 ،ʻالتحريــر القــرʼ الربملــان. إن إرث نظــم احلصــص الــذي خلفتــه الســلطات الشــيوعية حتــت يافطــة
دعــم معــاريض نظــام احلصــص يف هــذه املنطقــة، مــع أنــه كان إرثــًا قائــاًم يف جانــب منــه عــىل أســطورة. 
ــة  ــة وإثني ومــن املعــروف أن العــامل العــريب يعتمــد نظــام املقاعــد املحجــوزة ملجموعــات خمتلفــة )ديني
وعشــائرية(، ودخلــت ʼالنســاءʻ مؤخــرًا يف عــداد املجموعــات املدرجــة بحجــز املقاعــد يف عــدد مــن 

البلــدان.
أحدثــت نظــم احلصــص مؤخــرًا تغيــريًا رسيعــًا يف الرتتيــب العاملــي للــدول مــن حيــث مســتوى 
ــق  ــني وموزمبي ــتاريكا واألرجنت ــدا وكوس ــوأ روان ــك، تتب ــة لذل ــاء. ونتيج ــيايس للنس ــل الس التمثي
ــدأت  ــدويل. وب ــاين ال ــاد الربمل ــة لالحت ــة العاملي ــدًا يف الزمال ــة ج ــة عالي ــًا مرتب ــا حالي ــوب أفريقي وجن
ــرض اآلن  ــويد( تتع ــج والس ــلندا والنروي ــدا وأيس ــرك وفنلن ــس )الدانم ــكندنافية اخلم ــدول اإلس ال

ــب. ــة الرتتي ــىل قم ــل ع ــت طوي ــًا ولوق ــا عملي ــت وحده ــي تربع ــي الت ــدي، وه للتح
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جدول 13: بلدان تعتمد في دستورها و/او قانونها االنتخابي نظم حصص النساء في البرلمان الوطني*

تاريخنموذج نظام احلصصالبلد
رسيان النظام

نظام احلصص 
احلايل )باملئة(

النسبة املئوية للنساء 
يف الربملان

)يف آخر انتخابات(
األمريكتني
)2003)19913034.1، 1991دستور وقانون انتخايباألرجنتني

)2002)19973018.5قانون انتخايببوليفيا
)2002)1997308.2قانون انتخايبالربازيل

)2002)19964035.1قانون انتخايبكوستاريكا
)2002)19972517.3قانون انتخايباجلمهورية الدومينيكية

)2002)19972016.0قانون انتخايباإلكوادور
)2001)3320.0غري متوفردستورغويانا

)2001)2000305.5قانون انتخايبهندوراس
)2003)20023022.6قانون انتخايباملكسيك

)1999)1997309.9قانون انتخايببنام
)2003)19962010.0قانون انتخايبباراغواي

)2001)19973017.5قانون انتخايببريو
أوروبا

)2003)19943335.3قانون انتخايببلجيكا
)2002)20013316.7قانون انتخايبالبوسنة واهلرسك

)2002)19995012.1 ، 2000دستور وقانون انتخايبفرنسا
)2002)20023017.5قانون انتخايبمقدونيا

)2003)2002307.9قانون انتخايبرصبيا واجلبل األسود 
أفريقيا والرشق األوسط

)2003)20021010.8قانون انتخايبجيبويت
)2001)غري متوفر30غري متوفردستورأرترييا
)2003)65.5 مقاعد2003قانون انتخايباألردن

)2002)66.7 مقاعد1997دستوركينيا
)2002)3010.8 مقعدا2002قانون انتخايباملغرب
)2003)20033048.8دستور وقانون انتخايبرواندا

)2000)109.7غري متوفرقانون انتخايبالسودان
)2000)2022.3 - 200030دستور وقانون انتخايبتنزانيا

)2001)5624.7 مقعدا1995، 1989دستور وقانون انتخايبأوغندا
آسيا

)2004)20042525.0دستورأفغانستان
)2003)199954.6قانون انتخايبأرمينيا

)2001)452.0 مقعدا2004دستوربنغالديش
)2004)20033011.0قانون انتخايبإندونيسيا

)2003)غري متوفر20غري متوفرقانون انتخايبمجهورية كوريا الديمقراطية
)1999)199055.9، 1990دستور وقانون انتخايبنيبال

)2002)6021.6 مقعدا2002قانون انتخايبباكستان
)2001)19952017.8، 1995دستور وقانون انتخايبالفليبني

)2001)  22.2   10 - 25   1997   دستورتايوان
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* الغرفة الدنيا أو املجالس الترشيعية ذات الغرفة الواحدة. تعتمد بوليفيا والربازيل والبريو واليونان ورصبيا واجلبل 
األسود وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وبنغالديش والصني واهلند ونيبال وباكستان والفلبني وتايوان أيضًا نظم 

.>http://www.quotaproject.org< :احلصص الدستورية يف الربملانات املحلية و/أو اإلقليمية، راجع
** ʼدستورʻ تعني أحكام نظام احلصص املنصوص عليها يف الدستور، وʼقانون انتخايبʻ تعني أحكام نظام احلصص 

املنصوص عليها يف القانون االنتخايب.
 .ʻنظام احلصص باعتباره �املسار الريع� للتمثيل املتساوي للمرأةʼ .2005 ،املصدر: درود دالريوب ولينيتا فريدينفال

.>http://www.quotaproject.org< ،املجلة النسوية الدولية للعلوم السياسية. املجلد 7، رقم 1، آذار /مارس

3-1 بلدان الشمال

ــذه  ــت ه ــامل. وحدث ــاء يف الع ــيايس للنس ــل الس ــة التمثي ــىل قم ــامل األورويب ع ــدان الش ــت بل تربع
ــن  ــر م ــاء أكث ــّكلت النس ــام 2005، ش ــي ع ــة. فف ــني املاضي ــنوات الثالث ــري يف الس ــد كب ــادة إىل ح الزي
45 باملئــة مــن أعضــاء الربملــان يف الســويد، و38 باملئــة يف فنلنــدا، و37 باملئــة يف الدانمــرك، و36 باملئــة 
ــي 2001 و2005.  ــني عام ــرت ب ــي ج ــات الت ــد االنتخاب ــلندا، بع ــة يف آيس ــج، و30 باملئ  يف النروي
ــاء  ــًا للنس ــاًل مرتفع ــيض متثي ــون يقت ــتورية أو قان ــادة دس ــائدة، م ــورات الس ــًا للتص ــد، خالف وال توج
ــب  ــن جان ــتمر م ــط املس ــادة إىل الضغ ــن الزي ــرب م ــزء األك ــزى اجل ــد ُيع ــكندنافية. وق ــدول اإلس يف ال
ــاء  ــد النس ــام. وحتتش ــكل ع ــائية بش ــة النس ــن احلرك ــك م ــزاب، وكذل ــل األح ــرأة داخ ــات امل مجاع
وينتظمــن لضــامن زيــادة أعدادهــن عــىل لوائــح ترشــيح األحــزاب السياســية؛ بمعنــى ترشــيحهن بــام 
يمنحهــن فرصــة عادلــة للفــوز. وحدثــت االنطالقــة احلقيقيــة يف زيــادة متثيــل املــرأة يف بلــدان الشــامل 
ــزاب. ــيحات األح ــص يف ترش ــام حص ــامد أي نظ ــل اعت ــن، قب ــرن العرشي ــبعينيات الق األورويب يف س

تعرضــت مجيــع األحــزاب السياســية أيضــًا يف الــدول اإلســكندنافية للضغــط هبــدف زيــادة متثيــل 
ــار  ــزاب يس ــيام أح ــة، ال س ــة الطوعي ــص احلزبي ــام احلص ــق نظ ــا بتطبي ــتجاب بعضه ــد اس ــاء. وق النس
الوســط. ودخلــت ثــالث دول إســكندنافية يف نظــام احلصــص بموجــب قــرارات اختذهتــا األحــزاب 
السياســية مــن تلقــاء نفســها؛ أوال أحزاب اليســار، ثــم األحــزاب االشــرتاكية الديمقراطية يف ســبعينيات 
وثامنينيــات وكذلــك تســعينيات القــرن العرشيــن. ولكــن معظــم أحــزاب الوســط واألحــزاب اليمينيــة 
اعتــربت نظــام احلصــص إجــراء ʼغــري ليــربايلʻ. ومل يتبــنَّ احلــزب االشــرتاكي الديمقراطــي الســويدي 
ــى  ــالʻ حت ــدد الرج ــاو لع ــة مس ــاء يف القائم ــدد النس ــدأ ʼع Swedish Social Democratic Party مب
عــام 1993. ويف نظــام حصــص مناصفــة كهــذا، ال يعــود للنســاء نظــام ʼحصــص نســائيةʻ بأكثــر ممــا 

.ʻحصــص رجاليــةʼ للرجــال نظــام

3-2 األحزاب السياسية ونظام الحصص

ــدأ  ــع مب ــض م ــد يتناق ــات. وق ــاء االنتخاب ــة أثن ــة الديمقراطي ــس العملي ــص أس ــام احلص ــس نظ يم
ــمة  ــة حاس ــد مرحل ــيحات تع ــن الرتش ــه. ولك ــب معارضي ــم، حس ــار ممثليه ــني يف اختي ــق الناخب ح
ــني. وألن  ــس للناخب ــية ولي ــزاب السياس ــود لألح ــا تع ــلطة إقراره ــث، وس ــل الثال ــار الفص ــام أش ك
ــؤدي  ــًا باملناصــب السياســية، فقــد ي ــي تتحكــم فعلي ــدان هــي الت األحــزاب السياســية يف معظــم البل
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ــة لألحــزاب السياســية.  ــة /املحلي ــة والفــروع اإلقليمي ــزاع بــني الســلطة املركزي نظــام احلصــص إىل ن
ــار مرشــحيها، دون تدخــل مــن  ــًا للحصــول عــىل احلــق يف اختي ــة غالب ــح الفــروع املحلي حيــث تكاف

ــة. ــزب املركزي ــلطة احل س
وممــا ال شــك فيــه أن اعتــامد نظــام حصــص النســاء يصبــح أكثــر ســهولة، عندمــا تتواجــد رســميًا 
أنــواع أخــرى مــن نظــم احلصــص، مثــل احلصــص عــىل أســاس معايــري مهنيــة أو إثنيــة. وُتقــر معظــم 
ــة، تنظــم توزيــع املقاعــد الربملانيــة يف أجــزاء البــالد املختلفــة، ليــس  البلــدان نظــم ʼحصــصʻ إقليمي
ــد  ــن املقاع ــبة م ــري متناس ــًا غ ــًا حصص ــي أيض ــل وتعط ــط، ب ــكان فق ــن الس ــبية م ــا النس ــًا حلصته وفق

ملناطــق دون أخــرى. ولكــن هــذه الرتتيبــات قلــام ينظــر إليهــا كنظــم للحصــص.

3-3 الدول االنتقالية ومعدالت تجديد اعضاء البرلمان

يثبــت التاريــخ أن تطبيــق نظــم احلصــص يف األنظمــة 
ــة،  ــك القديم ــن تل ــهولة م ــر س ــدة أكث ــية اجلدي السياس
حيــث تكــون معظــم املقاعــد ʼمشــغولةʻ، ممــا قــد يــؤدي 
ومصالــح  اجلديــدة  الفئــات  مصالــح  بــني  رصاع  إىل 
ــام  ــذ نظ ــإن تنفي ــوم، ف ــىل العم ــني. وع ــاء احلالي األعض
احلصــص بالتعيــني أكثــر ســهولة مــن تنفيــذه باالنتخاب. 

ــم التمثيــل النســبي مــن نظــم األغلبيــة/ كــام أن نظــام حصــص النســاء أســهل تطبيقــًا يف نظــم قوائ
التعدديــة، التــي يضــع فيهــا كل حــزب مرشــحًا واحــدًا فقــط عــن كل دائــرة انتخابيــة. ويف املجتمعات 
اخلارجــة مــن نزاعــات، يضغــط املجتمــع الــدويل حاليــًا بقــوة عــىل املعنيــني بإعــادة اإلعــامر إلرشاك 
ــل إىل 35-25  ــاء تص ــص للنس ــم حص ــامد نظ ــظ اعت ــك ُيالح ــة. لذل ــري فعال ــب تداب ــاء بموج النس
باملئــة يف جمتمعــات ذات ثقافــة أبويــة راســخة، مل تتمثــل فيهــا النســاء ســابقًا إال بأعــداد حمــدودة جــدًا، 
ومثــال ذلــك جمتمعــات مــا بعــد النزاعــات يف أفغانســتان والعــراق. كــام تبنّــت دول البلقــان قوانــني 
ــع  ــن املجتم ــة م ــة املدعوم ــائية املحلي ــركات النس ــن احل ــة م ــوط قوي ــا لضغ ــد تعرضه ــص، بع احلص

ــدويل. ال

3-4 هل تمثيل النساء شكلي؟

ــة  ــات املحلي ــد اهليئ ــن مقاع ــة م ــص 33 باملئ ــد، ختصي ــم 74 يف اهلن ــتوري رق ــل الدس ــيض التعدي يقت
املنتخبــة يف البلــدات أو يف األريــاف )البانشــايات panchayats( للنســاء. إن سياســة ختصيــص املقاعــد 
ــذا،  ــة. ل ــة اهلندي ــدة يف السياس ــه بش ــازع علي ــدًا ومتن ــروف جي ــري مع ــص، تدب ــام احلص ــك نظ وكذل
يطبــق نظــام حصــص النســاء بالرتافــق مــع نظــام املقاعــد املحجــوزة للطوائــف املنبــوذة، كجــزء مــن 
آليــة تنــاوب حُتــّدد ســلفًا الفئــة املخولــة بالتنافــس عــىل املقعــد يف كل دائــرة انتخابيــة. لقــد أتــاح هــذا 
النظــام انتخــاب ماليــني عــدة مــن النســاء اهلنديــات يف املجالــس املحليــة. وعبــأت احلركــة النســائية 
اهلنديــة النســاء املرشــحات وثقفتهــن. ورفــض الربملــان مــرارًا وتكــرارًا اقــرتاح وضــع نظــام حصــص 

ان تطبيق نظم الحصص في 
األنظمة السياسية الجديدة اكثر 

سهولة من تلك القديمة، حيث تكون 
.ʻمشغولةʼ معظم المقاعد
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النســاء يف الغرفــة الدنيــا للربملــان اهلنــدي )Lok Sabha(. وأدخلــت بنغالديــش وباكســتان أيضــًا نظــام 
ــا وتنزانيــا وأوغنــدا. ــا وإريرتي حصــص النســاء يف املجالــس املحليــة، وكذلــك فعلــت ناميبي

ʼجربنــا املقاعــد الربملانيــة املحجــوزة يف بانشــايات القــرى، واتضــح مــن جتربتــي أنــه تدبــري فعــال 
ــامد  ــل اعت ــا قب ــن لدين ــايات. ومل يك ــد البانش ــن مقاع ــة م ــاء 33 باملئ ــا للنس ــد حجزن ــة. فق للغاي
ــة، ولكــن هــذه السياســة دفعــت األحــزاب  ــويل مناصــب قيادي ــآت لت هــذه السياســة نســاٌء ُمهي
ــدون  ــال ال يري ــض الرج ــة. فبع ــل متباين ــا ردود فع ــد تلقين ــاء. وق ــن النس ــث ع ــية للبح السياس
الصــدارة للمــرأة، لذلــك وضعــوا زوجاهتــم وشــقيقاهتم وأمهاهتــم يف الواجهــة. ولكــن النســاء 
ــود أي  ــي وج ــي تنف ــة الت ــة القديم ــايل احلج ــقطت بالت ــًا. وس ــرزن أيض ــالت ب ــامت واملؤه املتعل
ــة. وألن النســاء يتولــني اآلن مناصــب حمافظــني  امــرأة قــادرة عــىل الرتشــح للمجالــس الترشيعي
ورؤســاء بلديــات، فــإن ذلــك يؤهلهــن كمرشــحات حمتمــالت إىل الربملــان. لقــد انُتخــب املزيــد 
واملزيــد مــن النســاء إىل البانشــايات، األمــر الــذي ُيّعــد عتبــة صاحلــة لدخــول املجالــس الترشيعية. 
ــل  ــث متثي ــد حي ــدان كاهلن ــيام يف بل ــة، ال س ــاالً للغاي ــريًا فع ــوزة تدب ــد املحج ــد املقاع ــك تع ولذل
النســاء يف الربملــان ضعيــف، إذ ال يشــكلن ســوى 6.5 باملئــة مــن أعضــاء الربملــان )39 مــن أصــل 
543(. وثمــة مــرشوع قانــون كان قيــد النقــاش لتخصيــص مقاعــد للنســاء ينتظــر اإلقــرار أيضــًا. 

.ʻمل ُيقــر حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، لكننــي أعتقــد أنــه ســريى النــور

 سوشام سواراج، عضوة برملان، اهلند

 ʻــالت ــاء الوكي ــم ʼالنس ــص اس ــام احلص ــب نظ ــد بموج ــات يف اهلن ــاء املنتخب ــىل النس ــق ع ُأطل
)proxy)، ألهنــن موجــودات يف املجلــس املحــيل كواجهــة ألزواجهــن، الذيــن قــد يصــل هبــم األمــر 
إىل حــد حضــور االجتامعــات بــدالً عنهــن. ويف أجــزاء أخــرى مــن العــامل أيضــًا، يعتــرب وجــود النســاء 
شــكليًاʻ أحيانــًا، ال ســيام اللــوايت انتخبــن عــن طريــق نظــام احلصــص.  املشــاركات يف احليــاة السياســية̓ 
وكشــفت دراســات عــن نســاء ʼاحلصــصʻ حــاالت عــدة مــن متثيــل شــكيل حمــض لنســاء منتخبــات، 
ــذة  ــركات الناف ــزاب أو يف احل ــة أو يف األح ــن االنتخابي ــوذ يف دوائره ــدة نف ــدن قاع ــيام إذا افتق ال س
خــارج املؤسســات السياســية. ومــع ذلــك، ثمــة أيضــًا قصــص نجــاح كثــرية لنســاء شــعرن بالعزلــة 
ــاء  ــة املطــاف. ويبــدو أن برامــج بن ــة، لكنهــن اكتســبن الثقــة والنفــوذ يف هناي التامــة والعجــز يف البداي
القــدرات املقدمــة مــن احلــركات النســائية أو املنظــامت الدوليــة، متثــل مصــدرًا حيويــًا لفعاليــة النســاء 

ــيات4.  السياس

ʼاحلصــص ســيف ذو حديــن. فهــي مــن ناحيــة، جتــرب الرجــال عــىل التفكــري يف إرشاك النســاء يف 
عمليــة صنــع القــرار، ألن عليهــم إفســاح جمــال هلــن. ومــن ناحيــة أخــرى، وألهنــم هــم َمــن فتــح 

.ʻهــذا املجــال، يبحثــون عــن نســاء يســتطيعون إدارهتــن - نســاء يقبلــن االنقيــاد هلــم بســهولة

 آنا باليتبو، عضو برملان سابق، إسبانيا
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ــزاب  ــات لألح ــن خاضع ــيات بأهن ــاء السياس ــم النس ــا تته ــربز، عندم ــة ت ــري املزدوج ــن املعاي لك
اللــوايت هــن مدينــات هلــا بمقاعدهــن، كــام لــو أن هــذا احلــال ال ينطبــق كذلــك عــىل معظــم السياســيني 
الذكــور. وتتهــم النســاء السياســيات أيضــًا بأهنــن مل يدخلــن جمــال السياســة إال بســبب صــالت عائليــة، 
ــو كان  ــى ل ــة. وحت ــة الزبائني ــيام يف األنظم ــًا، ال س ــة أيض ــال السياس ــال رج ــس ح ــذا لي ــو أن ه ــام ل ك
ــامد نظــام  ــد وراء بعــض اإلصالحــات املتعلقــة باعت ــرأة السياســية الطّيعــة هــو الدافــع األكي خلــق امل
ــري  ــة توف ــة، رشيط ــة حتمي ــت نتيج ــكيل ليس ــل الش ــإن التمثي ــريو، ف ــتان وب ــام يف الباكس ــص ك احلص

ــاء القــدرات وتقديــم الدعــم الــالزم للنســاء املنتخبــات. املنظــامت النســائية لربامــج بن

4. تطبيق نظام  الحصص االنتخابية

ــق أهدافهــا يتوقــف، إىل حــد كبــري، عــىل  ال تفــي قوانــني نظــم احلصــص لوحدهــا بالغــرض. فتحقي
ســري التنفيــذ وطريقــة فرضــه. وبينــام يعــد نمــوذج املقاعــد املحجــوزة واجــب النفــاذ بطبيعتــه، فــإن 
ــري  ــامل وغ ــة املع ــت واضح ــذ ليس ــة التنفي ــت طريق ــًا. وإذا كان ــص املرشــحني ال ينفــذ غالب ــام حص نظ
قابلــة للتطبيــق، فمــن غــري املحتمــل أن حيقــق املرشــح 30 باملئــة أو 40 باملئــة أو 50 باملئــة مــن رشوط 
احلصــص. وجيــب أن تكــون احلصــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــة اختيــار وحتديــد األحــزاب السياســية 

منــذ البدايــة.
ــود  ــرتط وج ــص يش ــام حص ــق نظ ــد أن تطبي ــد الواح ــات البل ــا دراس ــال، ُتعلمن ــبيل املث ــىل س  فع
ــوز  ــًا إىل ف ــؤدي تلقائي ــة، ال ي ــة االنتخابي ــني يف القائم ــن اجلنس ــن أي م ــة م ــن 30 باملئ ــل ع ــا ال يق م
النســاء بـــ 30 باملئــة مــن املقاعــد. ألن األحــزاب السياســية قــد تفــي بــرشط أن يكــون 30 باملئــة مــن 
مرشــحيها مــن النســاء، ولكنهــا تضعهــن يف أســفل القوائــم، يف مواقــع يتعــذر عليهــن الفــوز هبــا إىل 
حــد كبــري. فضــاًل عــن أن انتخــاب الرجــال شــبه حتمــي إذا كان عــدد املقاعــد املطلــوب شــغلها يف 
دائــرة انتخابيــة صغــريًا، ويتنافــس لالنتخــاب فيهــا كثــري مــن األحــزاب، ألهنــم يشــغلون عــادة املواقــع 
العليــا عــىل قائمــة األحــزاب. ويف بعــض الــدول التــي تســتخدم التمثيــل النســبي يف نظامهــا االنتخــايب 
إىل جانــب القوائــم املفتوحــة، قــد خيفــض الناخبــون فــرص املرشــحات )أو يرفعــون فــرص املرشــحني 
الذكــور(، ممــا حيــد مــن فــرص النســاء. ولكــن الناخبــني يف حــاالت أخــرى جــرت مؤخــرًا، بــدا أهنــم 
فضلــوا النســاء مــن بــني املرشــحني، ال ســيام عــىل قوائــم املرشــحني املؤيديــن لليســار، حيــث تســتفيد 

املرشــحات مــن القوائــم املفتوحــة، املرتافقــة يف هــذه احلالــة مــع احتــامالت التصويــت التفضيليــة.
أن  بمــكان  األمهيــة  مــن  األســباب،  هلــذه 
تعمــل نظــم احلصــص وإجــراءات تطبيقهــا يف 
ــري  ــل الكث ــرى تعدي ــايب. ج ــام االنتخ ــياق النظ س
ــة  ــري صياغ ــص أو جت ــم احلص ــني نظ ــن قوان م
ــب  ــات الرتتي ــب تعلي ــًا، إىل جان ــوداهتا حالي مس
التــي حتــدد مــكان مواقــع النســاء عــىل القوائــم االنتخابيــة. وفيــام يــيل أمثلــة عــىل نظــم حصــص قابلــة 

ــيل. ــع العم ــق يف الواق للتطبي

ال تفي القوانين وحدها بالغرض. فتحقيق 
اهداف نظام الحصص يتوقف إلى حد كبير 

على سير التنفيذ وطريقة رفضه.
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ــزاب  ــىل األح ــب ع ــام 2004، جي ــايب لع ــون االنتخ ــن القان ــة )3( م ــامدة الرابع ــًا لل ــراق. وفق  الع
السياســية ʼإدراج اســم امــرأة واحــدة عــىل األقــل ضمــن أســامء أول ثالثــة مرشــحني يف القائمــة واســم 
امرأتــني عــىل األقــل ضمــن أســامء أول ســتة مرشــحني عــىل القائمــةʻ، وهكــذا دواليــك حتــى هنايــة 

القائمــة. ونتيجــة لذلــك، كان 31 باملئــة مــن الربملانيــني املنتخبــني يف عــام 2005 مــن النســاء.
ــة مــن  ــون عــام 1991 بشــأن نظــام احلصــص أن تشــكل النســاء 30 باملئ األرجنتــني. يقتــيض قان
ــى امللــزم  ــة كحــد أدنــى. وعينــت املراجعــات الالحقــة للقانــون احلــد األدن ــم احلزبي مرشــحي القوائ
ــان  لعــدد أماكــن النســاء: امــرأة واحــدة إذا تراوحــت األماكــن املتاحــة بــني مكانــني وأربعــة، وامرأت
عــىل األقــل إذا تراوحــت األماكــن املتاحــة بــني مخســة وثامنيــة، وثــالث نســاء عــىل األقــل إذا تراوحــت 
األماكــن املتاحــة بــني تســعة و11، وأربــع نســاء عــىل األقــل إذا تراوحــت األماكــن املتاحــة بــني 12 

و14، ونتيجــة لذلــك، كان 34 باملئــة مــن الربملانيــني املنتخبــني يف عــام 2003 مــن النســاء.
ــي  ــرتاكي الديمقراط ــزب االش ــا احل ــام فيه ــية، ب ــزاب السياس ــن األح ــد م ــد العدي ــويد. اعتم الس
ــحني  ــة املرش ــطʻ قائم ــث ʼتنضغ ــةʻ، حي ــم ʼاملضغوط ــام القوائ ــرض نظ ــزب اخل ــار وح ــزب اليس وح
الذكــور أو حتــل قائمــة املرشــحات اإلنــاث حملهــا، ممــا يفــيض إىل احتــالل النســاء نســبة 50 باملئــة مــن 

ــم األحــزاب.  قوائ
ولكــن قلــام جيــري االهتــامم بتطبيــق نظــام احلصــص. وربــام يعــود ذلــك إىل الرتكيــز عــىل التصــور 
ــني  ــة ب ــة القائم ــن العالق ــايض ع ــت، أو إىل التغ ــزي بح ــع رم ــص ذات طاب ــرتض أن احلص ــذي يف ال
ــة  ــد العام ــض القواع ــذ بع ــد تؤخ ــن ق ــا. ولك ــة لتنفيذه ــري الالزم ــة والتداب ــة معين ــداف سياس أه

ــبان. باحلس
y .توافق نموذج نظام احلصص مع النظام االنتخايب املعتمد
y  ــذ ــام يتيــح تنفي رضورة وجــود قواعــد تنظــم تسلســل ترتيــب املرشــحني أو تعليــامت للرتتيــب، ب

نظــام حصــص املرشــحني.
y  ــذ ــة بالتنفي ــات املعني ــل اجله ــب ختوي ــدًا. وجي ــام ج ــر ه ــال أم ــدم االمتث ــىل ع ــات ع ــرض عقوب ف

بصالحيــات مناســبة تتيــح هلــا رفــض القوائــم التــي ال تفــي باملتطلبــات، مثــل هيئــة إدارة 
ــة  ــف هيئ ــال تكلي ــامن االمتث ــني لض ــة، فيتع ــة الطوعي ــص احلزبي ــة احلص ــا يف حال ــات. أم االنتخاب

ــية. ــزاب السياس ــن األح ــتوى م ــة املس رفيع
قــد تتحــول أحــكام نظــم احلصــص إىل جمــرد يشء شــكيل، يف ظــل غيــاب حتديــد ترتيــب املرشــحني 
ــم  ــت نظ ــرى، أثبت ــة أخ ــن جه ــال. وم ــدم االمتث ــات ع ــاب عقوب ــك غي ــة، وكذل ــم احلزبي يف القوائ
حصــص النســاء االنتخابيــة، عنــد تلبيــة هــذه الــرشوط، أهنــا فعالــة للغايــة يف زيــادة متثيلهــن الســيايس 

يف مجيــع أنحــاء العــامل.
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5. خاتمة

هتدف نظم احلصص إىل حتقيق زيادة ملموسة يف التمثيل السيايس للنساء..  1
تؤدي نظم احلصص الناجحة إىل:.  2
y  ــن ــي م ــا يكف ــىل م ــول ع ــية للحص ــزاب السياس ــل األح ــن قب ــة م ــورة فعال ــاء بص ــة النس تعبئ

املرشــحات املؤهــالت لتلبيــة رشوط نظــم احلصــص.
y  تشــكيل أقليــة نســائية أكــرب بــدالً مــن أقليــة شــكلية حمــدودة، تكــون قــادرة عــىل التأثــري يف  الثقافــة

واألعراف السياســية.
y .إمكانية التأثري يف عملية صنع القرار كأفراد، أو التأثري بقضايا ووجهات نظر حمددة

ليــس نظــام احلصــص كافيــًا لتمريــر القوانــني التــي تضمــن حتقيــق النســاء 30 باملئــة مــن املقاعــد. .  3
فاخلطــوة التاليــة يف تنفيــذ النظــام هامــة جــدًا. وفيــام يتعلــق بالتنفيــذ، ال بــّد مــن مراعــاة مــا يــيل:

y  .ــص ــم احلص ــح لنظ ــذ الصحي ــدم التنفي ــر ع ــت خماط ــام ارتفع ــة، كل ــني غامض ــت القوان ــام كان كل
ــاء. ــن النس ــد م ــاب املزي ــًا إىل انتخ ــؤدي تلقائي ــه ال ي ــد ذات ــني بح ــود القوان فوج

y .ُيعّد ضغط املنظامت النسائية وغريها من املجموعات أمرًا رضورّيًا لنجاح تنفيذ نظام احلصص
y .جيب وضع عقوبات عىل عدم تطبيق رشوط نظام احلصص

ــن .  4 ــدًا م ــري ج ــدو يف كث ــص، يب ــام احلص ــدي نظ ــن مؤي ــري م ــل الكث ــد أو يأم ــا يعتق ــس م ــىل عك ع
ــي  ــدان الت ــة. ويف البل ــّرر يف كل دورة انتخابي ــاء تتك ــص النس ــم حص ــىل نظ ــات ع ــدان أن الرصاع البل
ــرد  ــدة بمج ــة واح ــات دفع ــدت النزاع ــص، مخ ــام حص ــتحداث نظ ــة الس ــات عاصف ــهدت نقاش ش

ــر. ــات تذك ــة خالف ــامل دون أي ــن الع ــرى م ــق أخ ــه يف مناط ــرى تطبيق ــراره. وج إق

ــي .  5 ــق الت ــع العوائ ــل مجي ــص ال يزي ــام احلص ــباننا، أن نظ ــع يف حس ــكان أن نض ــة بم ــن األمهي م
ــق  ــي تلح ــة الت ــن الوصم ــك م ــد ذل ــد يزي ــل ق ــية. ال ب ــاة السياس ــاء يف احلي ــاركة النس ــول دون مش حت
بالسياســيات. وال تــزال صعوبــات اجلمــع بــني احليــاة األرسيــة والعمــل والسياســة متثــل عقبــة كأداء 
ــتكامله  ــن اس ــد م ــرده، وال ب ــي بمف ــيايس ال يكف ــل الس ــام أن التمثي ــرأة. ك ــة للم ــة الكامل ــام املواطن أم

ــع ككل.  ــد املجتم ــىل صعي ــة ع ــة الرضوري ــة واالقتصادي ــريات االجتامعي بالتغي
ورغــم عــدم وجــود عــالج ناجــح وحيــد لزيــادة وجــود النســاء يف الربملــان، فــإن النقاشــات التــي 
ــد  ــة. لق ــارات اهلام ــض اخلي ــر إىل بع ــت النظ ــة لفت ــم االنتخابي ــص والنظ ــام احلص ــأن نظ دارت بش
صقلــت بعــض الــدول مقاربــات معينــة يف ســياق التجربــة واخلطــأ وبعــد ســنوات طويلــة مــن اخلــربة. 
وإننــا نأمــل بتقديــم بعــض اإلرشــادات والتوجيهــات للمحــاوالت املنتظــرة مســتقباًل يف هــذا امليــدان، 
مــن خــالل جعــل هــذه التجــارب متاحــة للنســاء يف مجيــع أنحــاء العــامل. ونتحــدث يف الفصــل التــايل 
عــن النســاء املتواجــدات أصــاًل داخــل الربملــان، ونناقــش مــا يمكنهــن القيــام بــه لتعزيــز فعاليتهــن. 
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دراسة حالة: رواندا

رواندا:
المرأة تحتل

نصف البرلمان
 إليزابيث باويل1 

ــني  ــة مــن مقاعــد جملــس الربملاني ــازت النســاء بنســبة 48.8 باملئ ــر 2003، ف ــن األول/أكتوب يف ترشي
ــدد  ــث ع ــن حي ــامل م ــز األول يف الع ــري املرك ــي الصغ ــد األفريق ــذا البل ــل ه ــدا2. واحت ــان روان يف برمل
ــة. ــه الترشيعي ــاء يف هيئت ــال والنس ــل الرج ــؤ يف متثي ــبه تكاف ــق ش ــد أن حق ــات، بع ــات املنتخب الربملاني

ــق  ــت ح ــد منح ــث. فق ــدا احلدي ــخ روان ــه يف تاري ــر بالتنوي ــر جدي ــرأة أم ــاركة امل ــبة مش  إن نس
االقــرتاع الكامــل وحــق الرتشــح لالنتخابــات يف عــام 1961؛ عــام اســتقالل روانــدا عــن بلجيــكا. 
ودخلــت أول امــرأة إىل الربملــان3 يف عــام 1965، ولكــن النســاء مل حيصلــن حتــى بــدء احلــرب األهليــة 
يف أوائــل التســعينيات واإلبــادة اجلامعيــة يف عــام 1994، عــىل أكثــر مــن 18 باملئــة مــن مقاعــد الربملــان 

يف البــالد4.
أودت اإلبــادة اجلامعيــة، التــي ارتكبهــا متطرفــو اهلوتــو Hutu يف روانــدا يف عــام 1994 ضــد أقليــة 
التوتــيس Tutsi وضــد اهلوتــو املعتدلــني، بحيــاة حــوايل 800.000 نســمة )عــرش الســكان(، وخلفــت 
صدمــة لــدى الناجــني، ودمــرت بنيــة البــالد التحتيــة، بــام يف ذلــك مبنــى الربملــان. وانتهــت املذبحــة 
التــي اســتمرت قرابــة 100 يــوم يف متوز/يوليــو 1994، عندمــا انتــرصت اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة 
بقيــادة التوتــيس، التــي خاضــت حربــًا أهليــة دامــت أربــع ســنوات، عــىل النظــام الــذي هييمــن عليــه 
ــي  ــة، الت ــة الرواندي ــة الوطني ــدا اآلن اجلبه ــم روان ــا. وحتك ــال هابياريامن ــس جوفين ــادة الرئي ــو بقي اهلوت
كانــت يف الســابق حركــة معارضــة وقــوات حــرب عصابــات، وحتولــت اآلن إىل حــزب ســيايس هييمــن 

التوتــيس عليــه )دون أن يقتــرص عليهــم(.
وخــالل فــرتة الســنوات التســع للحكومــة االنتقاليــة )1994 - 2003(، التــي أعقبــت اإلبــادة 
اجلامعيــة، وصــل متثيــل النســاء يف الربملــان إىل 25.7 باملئــة )عــن طريــق التعيــني(، واعتمــد دســتور 
ــي  ــة، الت ــادة اجلامعي ــد اإلب ــة األوىل بع ــات الربملاني ــن االنتخاب ــرأة. ولك ــوق امل ــي حق ــد يراع جدي
ــن  ــرتب م ــاء اق ــل للنس ــق متثي ــهدت حتقي ــي ش ــي الت ــر 2003، ه ــن األول/أكتوب ــرت يف ترشي ج

50 باملئة.
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ف البرلمانا
ص

ل ن
رواندا: المراة تحت

نجمــت مكاســب النســاء الريعــة هــذه عــن اعتــامد آليــات حمــددة اســتخدمت لزيــادة مشــاركتهن 
ــذه  ــف ه ــرة. تص ــة املبتك ــاكل االنتخابي ــص واهلي ــام احلص ــتورية ونظ ــات الدس ــية، كالضامن السياس
الدراســة تلــك اآلليــات وحتــاول كشــف غورهــا، وتركــز بوجــه خــاص عــىل العالقــة بــني التمثيــل 
الســيايس للمــرأة واملنظــامت النســائية، والتغيــريات الكبــرية يف األدوار املرتبطــة بالنــوع االجتامعــي بعــد 
ــام  ــني. ك ــني اجلنس ــاواة ب ــا املس ــة بقضاي ــة احلاكم ــة الرواندي ــة الوطني ــزام اجلبه ــة، والت ــادة اجلامعي اإلب

تعــرض بإجيــاز بعــض اإلنجــازات والتحديــات التــي تواجــه النســاء يف الربملــان الروانــدي.

اإلطار الدستوري

يف عــام 2000، قــرب هنايــة الفــرتة االنتقاليــة التــي أعقبــت اإلبــادة اجلامعيــة، طرحــت روانــدا صياغــة 
مســودة دســتور جديــد، وأنشــأت لذلــك جلنــة دســتورية مؤلفــة مــن 12 عضــوًا، ضمــت يف صفوفهــا 
ثــالث نســاء، بمــن فيهــن جوديــث كاناكــوز، التــي كانــت املمثــل الوحيــد للمجتمــع املــدين يف اللجنــة 
ــة، أو كحلقــة  ــا النســاءʻ ضمــن اللجن أيضــًا. وقــد لعبــت دورًا هامــًا، ســواء بصفتهــا ʼخبــرية بقضاي
وصــل مــع دائرهتــا االنتخابيــة األصليــة؛ احلركــة النســائية يف روانــدا5. وُأنيــط باللجنــة كتابــة مســودة 
ــن  ــامهة م ــامس املس ــة اللت ــارات املصمم ــن االستش ــلة م ــكان يف سلس ــىل الس ــا ع ــتور وعرضه الدس
ــب  ــم أن النخ ــرى. ورغ ــة أخ ــن جه ــة6 م ــا الرئيس ــة وأفكاره ــة الوثيق ــكان بأمهي ــة الس ــة، وتوعي جه
السياســية تســيطر عــىل حمتــوى وســري العمليــة االستشــارية مــع ســكان روانــدا األميــني بمعظمهــم، 
ــل  ــن قب ــة م ــامهة ملموس ــا بمس ــمح بطبيعته ــل، تس ــىل األق ــر ع ــر األم ــاركية يف ظاه ــة تش ــا عملي فإهن

النســاء ومنظامهتــن7. 
كانــت صياغــة الدســتور حمــورًا حشــدت حولــه احلركــة النســائية بنشــاط، كــي تضمــن أن تصبــح 
Collectifs Pro-Femmes/ املســاواة أحــد أســس الوثيقــة اجلديــدة. وضغطــت رابطــة أنصــار النســاء

Twese Hamwe (Pro-Femmes) وأعضاؤهــا مــن املنظــامت غــري احلكوميــة العتــامد هــذه العمليــة، 
ونســقوا اجلهــود بعنايــة مــع الربملانيــات ومــع وزارة املســاواة وتنميــة املــرأة.

ــني  ــاواة ب ــرس املس ــذي ك ــد8 ال ــتورها اجلدي ــميًا دس ــدا رس ــدت روان ــو 2003، اعتم يف أيار/ماي
ــي  ــة الت ــان الدولي ــوق اإلنس ــات حق ــوك واتفاقي ــف صك ــاًل خمتل ــه مث ــر ديباجت ــث ُتق ــني. حي اجلنس
وقعــت عليهــا روانــدا، بــام يف ذلــك التنويــه إىل اتفاقيــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــىل مجيــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة. كــام نصــت عــىل التــزام ʼضــامن املســاواة يف احلقــوق بــني مجيــع الروانديــني، وبــني 
ــريس  ــةʻ. ُي ــة التكاملي ــة الوطني ــني والتنمي ــني اجلنس ــاواة ب ــادئ املس ــال مب ــال، دون إمه ــاء والرج النس
الفصــل األول مــن الدســتور أيضــًا، مبــدأ املســاواة بــني الروانديــني كأحــد مبادئــه األساســية. ويؤكــد 
مجيــع هيئــات  عــىل األقــلʻ مــن املناصــب يف̓  جزئيــًا عــىل احــرتام املســاواة عــرب منــح النســاء 30 باملئــة̓ 

.ʻصنــع القــرار
ــه جلهــة املســاواة يف احلقــوق  ــدا، رغــم تقدميت ــه إىل أن دســتور روان ولكــن مــن الــرضوري التنوي
واملســاواة بــني اجلنســني ومتثيــل النســاء، يضــع قيــودًا عــىل قضايــا هامــة أخــرى؛ حيــث ُأثــريت خمــاوف 

حمــددة بشــأن القيــود املفروضــة عــىل حريــة التعبــري عــن القضايــا العرقيــة.



154

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

نظام الحصص والهياكل االنتخابية المبتكرة

ــاء يف  ــدد النس ــادة ع ــدف زي ــرة هب ــة املبتك ــاكل االنتخابي ــن اهلي ــد م ــل العدي ــة، ُأدخ ــادة اجلامعي ــد اإلب بع
املناصــب املنَتخبــة9. واختــربت روانــدا عنــد هنايــة مرحلتهــا االنتقاليــة متثيــل النســاء يف الربملــان. إذ انتخبت 
إمرأتــني يف املجلــس الترشيعــي املؤلــف مــن غرفــة واحــدة يف حينهــا عــىل قاعــدة التمثيــل احلــرصي، وكّلفتا 
بالدفــاع عــن قضايــا املــرأة. مل تنتخــب هاتــني املرأتــني مــن أحــزاب سياســية، بــل مــن نظــام مــواٍز أخــذ 

شــكل جمالــس نســائية )مبينــة بالتفصيــل أدنــاه( نشــأت عــىل املســتوى الشــعبي يف خمتلــف أنحــاء البــالد.
ــع  ــاء يف مجي ــغلها نس ــب أن تش ــي جي ــد الت ــدد املقاع ــرات ع ــدة م ــام 2003 ع ــتور ع ــف دس ضاع

ــة. ــاكل احلكومي اهلي

مجلس الشيوخ
تــم انتخــاب أو تعيــني أعضــاء الغرفــة العليــا يف جملــس روانــدا الترشيعــي البالــغ عددهــم 26 عضــوًا 
ــني  ــات، وَع ــات والقطاع ــس املحافظ ــن جمال ــاء م ــض األعض ــب بع ــث انتخ ــنوات. حي ــامن س ــدة ث مل
ــب  ــاء بموج ــغلت النس ــر. وش ــم اآلخ ــة( بعضه ــة الوطني ــل اجلامع ــرى )مث ــات أخ ــس وهيئ الرئي

ــد. ــن املقاع ــة م ــتور 30 باملئ الدس

مجلس البرلمانيين
 إن الغرفـة الدنيـا يف جملـس روانـدا الترشيعـي هي جملـس الربملانيـني، الذي يتألـف من 80 عضـوًا، مدة 
واليتهـم مخـس سـنوات، ينتخـب 53 منهم مبارشة بواسـطة نظام التمثيل النسـبي. ويتنافـس عىل املقاعد 
املتبقيـة: 24 برملانيـة )30 باملئـة( تنتخبهـن النسـاء مـن مجيـع املحافظـات ومـن العاصمـة كيغـايل، اثنان 

ينتخبهـام املجلـس الوطني للشـباب، واحـد ينتخبه احتـاد مجعيـات ذوي االحتياجـات اخلاصة.
ــاء؛ أي  ــىل النس ــرص ع ــات تقت ــن يف انتخاب ــوزة هل ــد الـــ 24 املحج ــىل املقاع ــاء ع ــس النس تتناف
ــاء  ــس النس ــة ملجال ــة الوطني ــقت املنظوم ــث نس ــاء. حي ــىل النس ــت ع ــيح والتصوي ــا الرتش ــرص فيه يقت
هــذه االنتخابــات عــىل املقاعــد املحجــوزة للنســاء، وجــرت يف أيلول/ســبتمرب 2003 مــع االنتخابــات 
العامــة ويف األســبوع نفســه. واجلديــر بالذكــر، أنــه باإلضافــة إىل املقاعــد الـــ 24 املحجــوزة للنســاء يف 
جملــس الربملانيــني، شــهدت االنتخابــات نجــاح 15 امــرأة أخــرى يف منافســة حــرة عــىل املقاعــد. وبلــغ 

ــة. ــايل جممــوع مقاعــد النســاء 39 مــن أصــل 80 مقعــدًا، أي 48.8 باملئ بالت

مجالس المرأة
أنشــأت وزارة املســاواة وتنميــة املــرأة أول منظومــة وطنيــة للمجالــس النســائية عقــب اإلبــادة اجلامعيــة 
بفــرتة وجيــزة، وتوســع دورهــا منــذ ذلــك احلــني. وهــي منظومــة ذات هيــاكل قاعديــة تنتخــب عــىل 
مســتوى اخلاليــا )أصغــر وحــدة إداريــة( مــن قبــل النســاء فقــط، ومــن ثــم عــن طريــق انتخابــات غــري 
مبــارشة يف كل املســتويات اإلداريــة التاليــة )القطــاع، املنطقــة، املحافظــة(. وتعمــل كمجالــس موازيــة 
ــرش  ــن ع ــة م ــس، املكون ــذه املجال ــارك ه ــاء. وتش ــح النس ــل مصال ــة، ومتث ــة العام ــس املحلي للمجال
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ــي  ــتوى الوع ــني مس ــيل وحتس ــتوى املح ــىل املس ــارات ع ــىل امله ــب ع ــا، يف التدري ــكل منه ــوات ل عض
ــن  ــام، وتضم ــيل الع ــس املح ــوة يف املجل ــاًم عض ــي حك ــائي ه ــس النس ــة املجل ــرأة. ورئيس ــوق امل بحق

بذلــك التمثيــل الرســمي ملصالــح النســاء والربــط بــني املنظومتــني.
ــة  ــائية، أمهي ــس النس ــالل املجال ــن خ ــة م ــان املنتخب ــوة الربمل ــوين، عض ــريث موكاموس ــح ب وتوض

هــذا النظــام عــىل النحــو التــايل:

يف تاريــخ بالدنــا وجمتمعنــا، ال تظهــر النســاء علنــًا مــع الرجــال. وال يفــرتض 
بالنســاء أن يتحدثــن أو يطالبــن باحتياجاهتــن يف حــرضة الرجــال. وعــىل 
الرجــال التحــدث والتفكــري نيابــة عنهــن. ولذلــك أصبحــت املجالــس 
النســائية أداة تعبئــة؛ إذ حشــدت النســاء، وعلمتهــن. . . وأوصلتهــن إىل ]درجة 
ــات العامــة حلظــة اقرتاهبــا إىل  مــن[ الثقــة بالنفــس، لدرجــة حتولــت االنتخاب
ــات  ــن كمواطن ــوة، عليك ــا النس ــاء. ʼأيته ــس[ النس ــاغل يف ]جمال ــغل الش الش
أن تثبتــن يف مواقفكــن، وتنظمــن احلمــالت، وتقدمــن املرشــحات، وتدعمــن 

ــدات10. ــة كقائ ــبن الثق ــد اكتس ــاتʻ. لق ــاء األخري النس

يف حــني تكتســب املجالــس النســائية أمهيتهــا جلهــة الالمركزيــة واملشــاركة القاعديــة، فــإن نقــص املوارد 
حَيــول دون زيــادة تأثريهــا، كــام أن فعاليتهــا ليســت متســاوية يف مجيــع أنحــاء البــالد. وألن عضويتهــا 
ــاء األرسة إىل  ــش وأعب ــب العي ــة كس ــا إضاف ــىل عضواهت ــب ع ــر، يتوج ــة األج ــري مدفوع ــة غ املحلي
ــس  ــك املجال ــاء تل ــع نس ــك مل يمن ــة. إال أن ذل ــن املمكن ــن فعاليته ــل م ــا يقل ــي، مم ــن التطوع عمله
ــذه  ــة ه ــن أمهي ــام 2003 م ــتور ع ــد. وزاد دس ــيايس جدي ــز س ــاع حي ــاح يف اقتط ــن النج ــة م القاعدي

ــني. ــس الربملاني ــاء يف جمل ــوزة للنس ــد املحج ــلء املقاع ــا مل ــرب اعتامده ــاكل، ع اهلي

عوامل زيادة الحضور البرلماني للنساء

الحركة النسائية وتعبئة المجتمع المدني
 إثـر اإلبـادة اجلامعيـة وحالـة الفوىض التـي شـملت املجتمـع واحلكومة، تقدمـت املنظامت النسـائية 
غـري احلكوميـة ملـلء الفـراغ عـرب توفـري جمموعة متنوعـة مـن اخلدمـات األساسـية للسـكان املترضرين. 
حيـث اجتمعـت نسـاء مـن إثنيات متعـددة إلعـادة تشـكيل املنظمـة املظلـة؛ رابطة أنصـار النسـاء، التي 
ُأنشـئت عـام 1992. وقد نسـقت هـذه الرابطـة يف عام 1992 أنشـطة 13 منظمة نسـائية غـري حكومية، 
أمـا اآلن فإهنـا تنسـق نشـاط أكثر مـن 40 منظمة11. كـام أثبتت فعاليتها، ال سـيام يف تنظيم أنشـطة النسـاء 

وتقديـم املشـورة للحكومة بشـأن قضايا املشـاركة السياسـية هلـن وتعزيـز املصاحلة.
ــا  ــوة هل ــيق  الدع ــعبة لتنس ــعب، ش ــالث ش ــن ث ــة م ــدين آلي ــدا امل ــع روان ــاء يف جمتم ــورت النس ط
ــة  ــة )وزارة املســاواة وتنمي يف أوســاط املجتمــع املــدين )مُتّثلهــا رابطــة أنصــار النســاء(، وشــعبة تنفيذي

ــات(. ــدى الربملاني ــة )منت ــعبة ترشيعي ــرأة(، وش امل
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ــاالً  ــة مث ــرأة الرواندي ــة امل ــه حرك ــارشت ب ــذي ب ــد ال ــتور اجلدي ــىل الدس ــة ع ــار املصادق ــد مس يع
عــىل فعاليــة هــذه اآلليــة. ولتحديــد املخــاوف واملصالــح واســتخالص االقرتاحــات حــول الدســتور 
اجلديــد، عقــدت رابطــة أنصــار النســاء سلســلة مشــاورات مــع أعضائهــا مــن املنظــامت غــري احلكوميــة 
ومــع قواعدهــا النســائية. ثــم التقــت مــع ممثلــني عــن وزارة املســاواة وتنميــة املــرأة ومنتــدى الربملانيــات 
إلقــرار القضايــا التــي تشــغل أعضاءهــا. وســامهت القطاعــات الثالثــة معــًا يف إعــداد ورقــة سياســات، 
أوَصــت باختــاذ إجــراءات حمــددة مــن شــأهنا جعــل الدســتور يراعــي حقــوق املــرأة وزيــادة متثيلهــا يف 
ــة الدســتورية. وعندمــا عكســت مســودة الدســتور مصالــح املــرأة عــىل  احلكومــة، وُرفعــت إىل اللجن
نحــو مــرٍض، شــاركت منظمــة أنصــار النســاء يف محلــة تعبئــة اســتهدفت تشــجيع النســاء عــىل دعــم 

إقــرار الوثيقــة الدســتورية عــرب االســتفتاء العــام.
ــة التنســيق التــي أقامتهــا رابطــة أنصــار  ازداد حضــور احلركــة النســائية باضطــراد مــن خــالل آلي
النســاء مــع النســاء أعضــاء الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة. وأقــر تقريــر صــدر عــام 2002، بتكليــف 
ــع  ــا املجتم ــي يواجهه ــرية الت ــات الكب ــة )USAID(، بالتحدي ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــن الوكال م
املــدين الروانــدي، بــام يف ذلــك قدراتــه املحــدودة ومشــاكل التنســيق والســيطرة احلكوميــة املفرطــة،12 
ولكنــه أشــاد بالــدور الكبــري الــذي لعبتــه رابطــة أنصــار النســاء يف صياغــة السياســة العامــة. وخلصــت 
الدراســة إىل أن املنظــامت النســائية غــري احلكوميــة تشــكل ʼالقطــاع األكثــر حيويــةʻ يف املجتمــع املــدين 
يف روانــدا، وʼأن رابطــة أنصــار النســاء هــي إحــدى منظــامت املجتمــع املــدين الروانــدي القليلــة التــي 
مارســت دورًا تعبويــًا عامــًا فعــاالʻ.13 وقــد نجمــت هــذه الفعاليــة عــن عالقــات العمــل والتعــاون، 
عاليــة املســتوى، مــع قطــاع املــرأة يف احلكومــة. ولكنــه مــن املؤســف، أن اســتقاللية الرابطــة وقدرهتــا 

عــىل انتقــاد احلكومــة معرضــة أيضــًا للخطــر بســبب هــذه العالقــة الوثيقــة.

تغيير األدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي
ــارزة يف أدوار كال اجلنســني  ــريات الب ــار التغي ــة، يمكــن اعتب ــة إىل نشــوء حركــة نســائية فعال إضاف
ــد  ــان. فق ــاء يف الربمل ــة للنس ــب الريع ــر للمكاس ــببًا آخ ــدا س ــي يف روان ــري العرق ــة التطه ــد مرحل بع
اســُتهدفت النســاء أثنــاء اإلبــادة اجلامعيــة ليــس فقــط عــىل أســاس العــرق، بــل وعــىل أســاس اجلنــس 
أيضــًا؛ إذ تعرضــن لالعتــداء اجلنــيس والتعذيــب، بــام يف ذلــك االغتصــاب وســفاح املحــارم القــري 
ــال  ــدن األزواج واألطف ــف وفق ــية ال توص ــادة وحش ــن اإلب ــات م ــهدت الناجي ــدي. وش ــرت الث وب
واألقــارب وجمتمعاهتــن املحليــة. وإضافــة إىل هــذا العنــف، فقدت النســاء وســائل املعيشــة واملمتلكات، 
ــاث  ــكلت اإلن ــارشة، ش ــة مب ــاب املذبح ــن. ويف أعق ــتت أرسه ــن تش ــن، وعايش ــن منازهل ــن م ونزح
)نســاء وفتيــات(70 باملئــة مــن الســكان.14 ونظــرًا هلــذا اخللــل الديموغــرايف، اضطلعــت النســاء فــورًا 
بــدور معيــالت لــألرس وقائــدات للمجتمــع املحــيل ومصــادر متويــل، وقمــن بتلبيــة احتياجــات األرس 
واملجتمعــات املحليــة املنكوبــة. لقــد أجربهتــن اإلبــادة عــىل التفكــري يف أنفســهن بشــكل خمتلــف، وعــىل 
تطويــر مهــارات مــا كــّن ليحصلــن عليهــا بطريقــة أخــرى. ال تــزال النســاء يشــكلن حتــى اليــوم أغلبية 
ــة  ــدرة اإلنتاجي ــري يف الق ــد كب ــامهن إىل ح ــدا، ويس ــكان روان ــن س ــة م ــل إىل 54 باملئ ــة تص ديموغرافي

للبلــد.
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تشــكل األعبــاء اهلائلــة التــي تقــع عــىل عاتــق النســاء ومســامهتهن االســتثنائية جــزءًا كبريًا جــدًا من 
اخلطــاب العــام يف روانــدا. ففــي أبريل/نيســان 2003، حتــدث الرئيــس بــول كاغامــي عــن االنتخابات 
ــاًل: ʼســنواصل مناشــدة النســاء ترشــيح أنفســهن، وكذلــك التصويــت للرجــال الذيــن  ــة قائ الربملاني
يدافعــون عــن حقوقهــن ومصاحلهــن. إن نقــص متثيــل النســاء يضــع مســافة بــني املمثلــني املنتخبــني 
وقســم مــن دوائرهــم االنتخابيــة، ويؤثــر بذلــك عــىل رشعيــة القــرارات السياســية...لذا، فــإن زيــادة 
مشــاركة النســاء يف املجــال الســيايس رضوريــة لتحســني الــرشوط االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

ألرسهــن وللمجتمــع بــأرسه"15.

التزام الجبهة الوطنية الرواندية
 جعلــت احلكومــة الروانديــة، وحتديــدًا اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة احلاكمــة، مشــاركة النســاء عالمــة 
ــن  ــدة م ــة جدي ــذه املقارب ــة16. وه ــادة اجلامعي ــد اإلب ــامر بع ــادة اإلع ــاش وإع ــج االنتع ــة يف برنام فارق
ناحيتــي االســتهداف والنطــاق عــىل حــد ســواء، وتســتحق املزيــد مــن الدراســة ألهنــا تناقــض جزئيــًا 

فكــرة أن إرشاك املــرأة هــو جمــرد قيمــة ʼغربيــةʻ مفروضــة عــىل البلــدان الناميــة.
ــذه  ــرار ه ــع إق ــدة. ويرج ــل ع ــالد إىل عوام ــم الب ــاء يف حك ــة إرشاك النس ــرار احلكوم ــتند ق اس
ــني اجلنســني  ــا املســاواة ب ــة مــع قضاي ــة الرواندي ــكاك اجلبهــة الوطني ــري، إىل احت السياســة، إىل حــد كب
يف أوغنــدا، حيــث قــىض كثــري مــن أعضائهــا ســنوات طويلــة يف املنفــى. تتبنــى أوغنــدا نظامــًا يضمــن 
ــر  ــن الدوائ ــرة م ــد يف كل دائ ــد واح ــدل مقع ــاء: بمع ــان للنس ــد الربمل ــن مقاع ــة م ــص 20 باملئ ختصي
االنتخابيــة   الـــ 56. كان رجــال ونســاء اجلبهــة الوطنيــة الرواندية عــىل دراية هبــذا النظام، وباملســامهات 
والنجاحــات التــي حققتهــا نســاء املؤمتــر الوطنــي األفريقــي يف جنــوب أفريقيــا. ويف صفــوف اجلبهــة 
أيضــًا، لعبــت النســاء دورًا مميــزًا يف نجــاح احلركــة، إذ مارســن أدوارًا حاســمة منــذ تأسيســها كحركــة 
يف املنفــى، وصــوالً إىل ســنوات الكفــاح املســلح. ووفــرت تلــك املشــاركة منطلقــًا للدعــوة إىل إرشاك 

ــاء املرحلــة االنتقاليــة، وترســيخ مكاســبهن يف الدســتور اجلديــد. النســاء أثن
ــه، وطبقــوه عــىل مســألة  ــر الــذي أطلقت ــة خطــاب التحري ــة الرواندي تبنــى أعضــاء اجلبهــة الوطني
ــرأة  ــة التوتــيس، فباتــت مراعــاة حقــوق امل اإلقصــاء التارخيــي للنســاء، فضــاًل عــن تطبيقــه عــىل أقلي
حاليــًا سياســة حكوميــة. ويوضــح جــون موتامبــا، أحــد مســؤويل وزارة املســاواة وتنميــة املــرأة قائــاًل: 
ʼالرجــال الذيــن ترعرعــوا يف املنفــى يعرفــون جتربــة التمييز...حقــوق املــرأة هــي اآلن جــزء ال يتجــزأ 
مــن فكرنــا الســيايس. إننــا نقــدر كل مكونــات شــعبنا مــن مجيــع األطيــاف االجتامعيــة، ألن بلدنــا... 
ــة،  ــة الرواندي ــة الوطني ــاء اجلبه ــاهم أعض ــد س ــهʻ17. لق ــدى مجاعات ــاء اح ــه إقص ــا يعني ــرب م ــد[ خ ]ق
الذيــن اعتنقــوا أفــكار املســاواة بــني اجلنســني، يف تطويــر هيــاكل حوكمــة تراعــي حقــوق املــرأة بعــد 

ــادة اجلامعيــة يف روانــدا. اإلب
ــص يف  ــام احلص ــتحداث نظ ــل اس ــة وقب ــرتة االنتقالي ــة، يف الف ــة الرواندي ــة الوطني ــرت اجلبه ثاب
روانــدا، عــىل تعيــني النســاء يف قرابــة 50 باملئــة مــن مقاعدهــا يف الربملــان. وألن األحــزاب السياســية 
األخــرى ختلفــت كثــريًا عــن تعيــني النســاء يف مقاعدهــا يف الربملــان، فــإن نســبة متثيلهــن فيــه مل تتجــاوز 

ــة18.  ــة االنتقالي ــالل املرحل ــة خ 25.7 باملئ
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ــة، وأحكمــت قبضتهــا عــىل الســلطة  ــة عــىل احلكومــة االنتقالي ــة الرواندي هيمنــت اجلبهــة الوطني
ــرت يف  ــي ج ــة الت ــة االنتقالي ــد املرحل ــا بع ــات م ــة يف انتخاب ــدة الرئاس ــي إىل س ــول كاغام ــول ب بوص
آب/أغســطس 2003، وتشــكيل برملــان جديــد يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2003. وســيطرت اجلبهــة 
واالئتــالف الــذي تقــوده عــىل 73.8 باملئــة مــن املقاعــد احلــرة يف جملــس الربملانيــني. ومل تكــن مقاعــد 
ــة اللــوايت فــزن  النســاء حمــل منافســة بــني األحــزاب السياســية، ولكــن املراقبــني أشــاروا إىل أن أغلبي
ــه  ــح أجرت ــر مس ــة. ويف آخ ــة الرواندي ــة الوطني ــع اجلبه ــًا م ــات أيض ــن متعاطف ــوزة ه ــد املحج باملقاع
منظمــة فريــدوم هــاوس للــدول، صنفــت روانــدا يف خانــة الــدول ʼغــري احلــرةʻ، مبديــة قلقهــا حيــال 
ــع  ــائية يف وض ــة النس ــة واحلرك ــرأة الرواندي ــع امل ــذا يض ــة19. وه ــات املدني ــية واحلري ــوق السياس احلق
حمفــوف باملخاطــر، ألن قدرهتــا عــىل املشــاركة يف املؤسســات الديمقراطيــة منوطــة بحــزب ســيايس ال 

حيقــق متامــًا املعايــري الديمقراطيــة، وهــي ال تســتطيع حتقيــق اســتقالل ناجــز عــن الدولــة.

اإلنجازات والتحديات المقبلة

عـالوة عىل قيام النسـاء بجميـع وظائف نظرائهـن الرجال، فقد شـكلن يف برملان رواندا جتمعًا اسـمه 
منتـدى الربملانيـات، بتمويـل ودعـم دوليني. وهـذا التجمع هـو األول من نوعـه يف روانـدا، حيث تعمل 
عضواتـه معـًا عىل جمموعـة من القضايـا العابرة لألحـزاب. وترشح الربملانية كـوين بويزا سـيكامانا قائلة: 
ʼعندمـا يتعلـق األمـر باملنتدى، نحـن ]متحدات[ كنسـاء، بغـض النظر عن األحـزاب السياسـية. لذلك 
ال نفكـر بأحزابنـا، بـل ]نفكـر[ بالتحديـات التـي حتيـط بنا كنسـاءʻ20. ويلعـب املنتـدى أدوارًا عـدة: إذ 
يراجـع القوانـني القائمة ويدخـل التعديالت عـىل الترشيعات التمييزيـة منها، ويـدرس القوانني املقرتحة 
جلهـة مراعاهتـا حقـوق املـرأة، وينسـق مـع احلركـة النسـائية، ويعقـد االجتامعـات ويقيـم التدريبات مع 

املنظـامت النسـائية لرفع مسـتوى وعي السـكان حيال القضايـا القانونية وتقديم املشـورة بشـأهنا.
لقــد متثــل اإلنجــاز الترشيعــي األســايس يف إلغــاء القوانــني التــي حتظــر وراثــة األرض عــىل النســاء 
يف عــام 1999. وشــعرت برملانيــات روانــدا، ال ســيام الـــ 24 اللــوايت يمثلــن حتديــدًا احلركــة النســائية 
ــؤوليتهن  ــن مس ــية، أن م ــزاب السياس ــالت لألح ــرة كممث ــد احل ــىل املقاع ــًا ع ــن أيض ــوايت تنافس والل

إضفــاء منظــور االلتــزام بحقــوق املــرأة عــىل الترشيــع.
ــن  ــد م ــامل. فعدي ــرى يف الع ــن أخ ــرار أماك ــىل غ ــي، ع ــل الوصف ــه التمثي ــات تواج ــة حتدي  ثم
الربملانيــات اجلــدد هــن مرشعــات عديــامت اخلــربة، وعليهــن التغلــب عــىل الصــورة النمطيــة بشــأن 
ــن  ــة أهن ــة حلقيق ــض املقاوم ــداء بع ــن إب ــاًل ع ــة، فض ــذاجتهن املفرتض ــادة وس ــن كق ــص( كفاءاهت )نق
ــة بــني مقاعــد ُحجــزت  مدينــات يف مناصبهــن لنظــام احلصــص اجلديــد. ثمــة فــرق واضــح يف املكان

ــي. ــيل والوطن ــتويني املح ــىل املس ــال، ع ــع الرج ــرة م ــة ح ــبت يف منافس ــد اكُتس ــلفًا ومقاع س
ــل.  ــدى الطوي ــىل امل ــرى ع ــكلة أخ ــل مش ــدة يمث ــرة واح ــدا يف دائ ــاء روان ــع نس ــع مجي إن وض
ــرأة.  ــار امل ــة أنص ــدة: رابط ــة واح ــالل منظم ــن خ ــرية م ــة كب ــًا بفعالي ــل حالي ــائية تتمث ــة النس فاحلرك
وثمــة قــدر كبــري مــن التوافــق بــني الربملانيــات بشــأن احتياجــات النســاء وأولوياهتــن. ولكــن النســاء 
يف الديمقراطيــات الناضجــة ال يوافقــن عــىل السياســات والنتائــج السياســية املقــررة ســلفًا، حتــى تلــك 
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التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل وصوهلــن إىل الســلطة كنظــام احلصــص. ومل يكــن ثمــة معارضــة علنيــة 
ــة يف  ــوات املهيمن ــد، وألن األص ــام جدي ــه نظ ــام ألن ــص، رب ــام احلص ــدة نظ ــول فائ ــة ح ــل احلرك داخ

ــد دخوهلــن بقــوة. احلركــة النســائية تؤي
 إال أن ثمــة اجتــاه يف أجــزاء أخــرى كثــرية مــن العــامل، يقــول إن نظــام احلصــص واملقاعــد املحجوزة 
للمــرأة، والتمثيــل الوصفــي ليســا ســوى اخلطــوة األوىل. وقــد أوضحــت ألويزيــا إنيومبــا وزيــرة املــرأة 
ــدة للتعويــض عــن  ــة جدي ــة انتخابي ــدا إىل آلي ــاج روان ــة، حتت ــة مــن التنمي ــه يف هــذه املرحل الســابقة أن
ــا  ــوز مقارنته ــال جي ــة، ف ــوء التغذي ــن س ــاين م ــة تع ــك طفل ــرأة: ʼإذا كان لدي ــي للم ــاء التارخي اإلقص

 .ʻ21بأطفالــك اآلخريــن. ال بــد مــن إعطائهــا نظامــًا غذائيــًا خاصــًا
 ال بــد أيضــًا مــن مالحظــة التأثــري املحتمــل للنســاء، ال ســيام عــىل املســائل التــي ال تعتــرب تقليديــًا 
ــائل  ــاد الوس ــن إجي ــؤوليتهن ع ــبب مس ــًا، بس ــًا مزدوج ــن عبئ ــاء يتحمل ــرأةʻ. فالنس ــا امل ــن ʼقضاي م
ــة  ــؤون اخلارجي ــا كالش ــن القضاي ــدة م ــة جدي ــي يف جمموع ــوع االجتامع ــور الن ــإدراج منظ ــة ب الكفيل
مثــاًل، والبقــاء خملصــات جلمهورهــن النســائي يف بلــد احتياجاتــه التنمويــة األساســية كبــرية جــدًا، وال 
تــزال املــرأة فيــه متخلفــة عــن الرجــل مــن حيــث احلقــوق والوضــع واحلصــول عــىل املــوارد والتعليــم.

خاتمة

يمكـن النظر إىل متثيل النسـاء يف برملان رواندا يف السـياق األوسـع الجتاهني مها: اسـتخدام نظام احلصص 
يف أفريقيـا، وحالـة مـا بعـد النزاعات. لقـد كان معدل ازديـاد أعداد النسـاء الربملانيـات يف أفريقيا جنوب 
الصحـراء الكـربى يف السـنوات األربعـني املنرصمـة أرسع مـن أي منطقـة أخـرى مـن العـامل، والسـبب 
تبـوأت البلدان  يعـود يف املقـام األول إىل اسـتخدام نظـام احلصـص22. ووفقـًا لالحتـاد الربملـاين الـدويل̓ 
اخلارجـة مـن نزاعـات يف السـنوات اخلمـس املنرصمـة مكانـًا بـارزًا بـني أول ثالثـني بلـدًا يف التصنيـف 
العاملـي لالحتـاد للنسـاء يف الربملانـات الوطنيـةʻ، وكانـت هذه الـدول فعالة يف اسـتخدام نظـام احلصص 

 .ʻ23ضامنًا لوجود النسـاء ومشـاركتهن يف مؤسسـاهتا الدسـتورية املسـتحدثةʼ وختصيـص املقاعـد
حفلــت الســنوات العــرش التــي أعقبــت اإلبــادة اجلامعيــة يف روانــدا بَكــٍم هائــل مــن التغيــري شــمل 
ــًا  ــدًا متخلف ــدا بل ــزال روان ــق بالنســاء. ال ت ــة تعل ــر دراماتيكي ــري األكث ــني، ولكــن التغي ــع الرواندي مجي
إىل حــد كبــري، والغالبيــة العظمــى مــن نســائه خيضعــن للتمييــز مقارنــة بالرجــال، يف جمــاالت التعليــم 
ــة يف متثيــل الرجــال والنســاء  ــة والصحــة وتوزيــع املــوارد. كــام أن املســاواة التقريبي واحلقــوق القانوني
يف الربملــان حتّققــت يف بلــد مل يصبــح ديمقراطيــًا، وهييمــن فيــه حــزب واحــد عــىل املشــهد الســيايس.

 رغـم هـذه التحديات، بدأت النسـاء برتسـيخ مكاسـبهن الكبـرية مع صـدور الدسـتور اجلديد لعام 
2003 الـذي يراعـي حقـوق املـرأة، ومـع االنتخابـات الربملانيـة التـي حصلـن فيهـا عـىل 48.8 باملئـة 
مـن مقاعـد جملـس الربملانيـني. حتّققـت هـذه النجاحـات نتيجـة الظروف التـي أعقبـت اإلبـادة اجلامعية 
يف روانـدا ونظـام احلصـص واحلملـة املتواصلـة للحركـة النسـائية، بالتعاون مع قطـاع املـرأة يف احلكومة 
والدعـم الرصيـح للجبهـة الوطنيـة الروانديـة. وتزودنـا جتربة روانـدا بأمثلة عـن صنع سياسـات تراعي 

حقـوق املـرأة، وعـن آليـات انتخابيـة مبتكـرة تصلح كنـامذج يف أجـزاء أخرى مـن العامل.
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دراسة حالة: األرجنتين

األرجنتين:
نظرة جديدة على التحديات
التي تواجه مشاركة النساء

في الهيئة التشريعية
إليسا ماريا كاريو 

ــاركة  ــن مش ــة م ــة معين ــني درج ــة يف األرجنت ــدة اجلامهريي ــية ذات القاع ــزاب السياس ــت األح عرف
ــرأة  ــن امل ــرن 20، ولك ــف الق ــى منتص ــرن 19 وحت ــر الق ــذ أواخ ــا األوىل، أي من ــذ بداياهت ــاء من النس
مل تــربز بشــكل متزايــد يف السياســة احلزبيــة إال يف ثامنينيــات القــرن املــايض. وأدى ذلــك إىل تغيــريات 
يف املواقــف املتعلقــة بالبحــث عــن نقــاط االتفــاق واألهــداف املشــرتكة. واســتوعبت كثــري مــن النســاء 
أن النضــال ضــد اضطهــاد املــرأة ال ينبغــي أن خيضــع لرصاعــات أخــرى، كــام ســبق وحصــل معهــن، 
والبــد مــن خوضهــا معــًا. ومثــل األمــر فرصــة تارخييــة يف األرجنتــني اخلارجــة مــن دكتاتوريــة طويلــة، 
ســبق للمــرأة فيهــا أن حشــدت اجلــدات واألمهــات يف أوشــحتهن البيضــاء يف ســاحة بــالزا دي مايــو.

ــام  ــذ ع ــات من ــح لالنتخاب ــت والرتش ــق التصوي ــىل ح ــت ع ــني حصل ــرأة يف األرجنت ــم أن امل رغ
1947، إال أن اســتبعادها املمنهــج مــن األجــواء احلقيقيــة للســلطة العامــة شــكل أحــد أهــم التحديــات 
واالنتقــادات التــي تعرضــت هلــا الديمقراطيــة فيهــا. مل يأخــذ النظامــان الســيايس والقانــوين يف اعتبارمها 
أوضــاع النســاء أو مطالبهــن املتنوعــة، حيــث انحــرص كالمهــا يف زاويــة نظــر شــكلية وʼحمايــدةʻ، األمــر 

الــذي حــد مــن قدرهتــام عــىل حتديــد مصالــح وحاجــات النســاء واالســتجابة هلــا.
ــرن  ــات الق ــي يف ثامنيني ــول الديمقراط ــة التح ــالل عملي ــة، خ ــطاء املنظم ــات النش ــت مجاع  أدرك
املــايض، أمهيــة النضــال ضــد التمييــز بــني اجلنســني يف ســياق إعــادة بنــاء الديمقراطيــة. وهكــذا بــدأت 
ــأهنا  ــن ش ــرتاتيجيات م ــات وإس ــي ممارس ــةʻ، وتبنّ ــة املتكافئ ــق ʼالديمقراطي ــعي لتحقي ــاء الس النس
ــوية  ــب النس ــع املطال ــن م ــرأة، بالتزام ــا امل ــي بقضاي ــتوى الوع ــادة مس ــاء ككل وزي ــول إىل النس الوص

ــلطة. ــة الس ــدة لطبيع ــالت اجلدي والتحلي
كانــت األرجنتــني أول دولــة يف أمــريكا الالتينيــة تعتمــد نظــام حصــص النســاء يف الربملــان. وكانــت 
ــة،  ــات الوطني ــاء يف الربملان ــل النس ــبة متثي ــث نس ــن حي ــامل م ــة يف الع ــني أول 15 دول ــام 2005 ب يف ع
بعــد روانــدا، الســويد، النرويــج، الدنــامرك، فنلنــدا، هولنــدا، كوبــا، إســبانيا، كوســتاريكا، موزامبيــق، 

بلجيــكا والنمســا.
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ــية  ــة السياس ــإن الثقاف ــوري، ف ــوذج ذك ــق نم ــًا وف ــور تارخيي ــد تط ــة ق ــامل السياس ــرًا إىل أن ع  نظ
ــم واملامرســات  ــرأة؛ إذ إن القي ــق ضــد امل ــز العمي ــة ورغــم اإلنجــازات املشــهودة، تتســم بالتحي احلالي
ــيايس  ــاط الس ــات النش ــع دينامي ــب مجي ــور. وتص ــامل الذك ــص ع ــة خت ــؤون العام ــال الش ــة يف جم احلالي
وممارســات األحــزاب ووظائفهــا، وشــكل ممارســة السياســة بالــذات؛ لغتهــا وقيمهــا املعــرتف هبــا، يف 
إطــار النمــوذج الذكــوري. ويف هــذا الســياق، فــإن التحديــات التــي تواجــه النســاء يف األرجنتــني ال 

ــية. ــاة السياس ــة يف احلي ــاركتهن الفعال ــاق مش ــن ونط ــع أعداده ــم توس ــرية، رغ ــزال كب ت
حتلــل هــذه الدراســة طريــق املــرأة إىل الســلطة، وتعــرض اآلليــات القانونيــة واالجتامعيــة املختلفــة 
التــي اســتخدمت لزيــادة عــدد النســاء املرشعــات، وتــدرس دور األحــزاب السياســية األرجنتينيــة يف 

تعزيــز مشــاركة املــرأة.

الصراع من اجل ʼالتكافؤ الديمقراطيʻ في األرجنتين

ــص  ــام احلص ــايض. وكان نظ ــرن امل ــات الق ــة يف ثامنيني ــب احلكومي ــغل املناص ــرأة ش ــدأت امل  ب
أحــد اآلليــات املســتخدمة لتحقيــق هــذا الغــرض1. وتعتمــد األرجنتــني اليــوم عــددًا مــن النصــوص 
ــيام يف  ــية، ال س ــاة السياس ــة يف احلي ــاء الرضوري ــاركة النس ــن مش ــي تضم ــة الت ــتورية والقانوني الدس

ــي. ــس الترشيع املجل
تنــص املــادة 37 مــن الدســتور الوطنــي عــىل أن تكافــؤ الفــرص احلقيقــي بــني الرجــال والنســاء، 
يف الوصــول إىل املناصــب االنتخابيــة واحلزبيــة، جيــب أن تضمنهــا إجــراءات متييــز إجيابيــة يف اللوائــح 

الناظمــة لعمــل األحــزاب السياســية ويف النظــام االنتخــايب.
ــب  ــي بموج ــع األرجنتين ــق يف الترشي ــز التطبي ــص، حي ــام احلص ــرأةʻ أو نظ ــب امل ــل ʼنصي دخ
القانــون رقــم 24.012. ويعــود تاريــخ هــذا الترشيــع إىل شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــرب 1989، عندمــا 
قدمــت مارغريتــا ماهلــارو دي توريــس، عضــوة الربملــان الوطنــي عــن االحتــاد املــدين الراديــكايل مــن 
ــاء  ــن أعض ــاء ضم ــود النس ــن وج ــام يضم ــي ب ــايب الوطن ــون االنتخ ــل القان ــرشوع تعدي ــدوزا، م من
الكونغــرس. وبعــد أيــام عــدة، قدمــت جمموعــة مــن الربملانيــات مــن أحــزاب خمتلفــة )االحتــاد املــدين 
ــة  ــون بالصيغ ــرشوع قان ــدرايل( م ــزب الفي ــعبي واحل ــي الش ــة، الديمقراط ــزب العدال ــكايل، ح الرادي
نفســها إىل جملــس الربملانيــني. نوقــش هــذا القانــون يف أيلول/ســبتمرب 1990، وأقــره الربملــان بأغلبيــة 
ســاحقة يف الســادس مــن ترشيــن الثاين/نوفمــرب1991، بإمجــاع مــن كافــة القــوى السياســية باســتثناء 
حــزب احتــاد الوســط الديمقراطــي واحلركــة مــن أجــل االشــرتاكية، وأصبــح القانــون نافــذًا )وُعــرف 
يف حينهــا بقانــون ماهلــارو(. وبموجبــه عدلــت املــادة 60 مــن قانــون االنتخابــات الوطنيــة، بحيــث ال 
تقــل نســبة النســاء املرشــحات عــىل قوائــم األحــزاب السياســية عــن 30 باملئــة ، وأن توضــع برتتيــب 
يتيــح هلــن فرصــة النجــاح. فضــاًل عــن تنبيهــه إىل عــدم تســجيل قائمــة احلــزب مــا مل تســتوِف تلــك 

الــرشوط.
ربــام يشــكل حتليــل األســباب التارخييــة التــي أدت إىل اعتــامد قانــون نظام حصــص النســاء موضوعًا 
ــمة،  ــل احلاس ــض العوام ــط ببع ــر فق ــام أن نذّك ــذا املق ــي يف ه ــع. ويكف ــث موس ــرشوع بح ــبًا مل مناس
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ومنهــا بــروز شــخصيات سياســية نســائية وعالقتهــا باحلركــة النســائية، وتكاتــف النســاء مــن خمتلــف 
األحــزاب السياســية، واالطــالع عــىل عــدة جتــارب وترشيعــات وحتليلهــا املقــارن، واإلحاطة باملشــكلة 
والــرؤى املســتقبلية، وحشــد أعــداد هائلــة مــن النســاء، ال ســيام عــرب التجمعــات النســوية، واللقــاءات 

الوطنيــة للمــرأة.
ــتورية منتخبــة  ــة دس ــه مجعي ــام 1994 )أقرت ــتوري لع يف وقــت الحــق، أزال اإلصــالح الدس
ــة  ــام أدرج رصاح ــون، ك ــتورية القان ــول دس ــكوك ح ــا ش ــة بقاي ــص( أي ــام احلص ــون نظ ــب قان بموج

ــري. ــذا تداب ــا هك ــوم عليه ــي تق ــادئ الت املب
نصــت املــادة 37 مــن الدســتور الوطنــي عــىل أن املســاواة احلقيقيــة بــني الرجــال والنســاء يف فــرص 
الوصــول إىل وظائــف احلــزب االنتخابيــة والسياســية، مكفولــة وفقــًا إلجــراءات التمييــز اإلجيــايب يف 
ــرس  ــادة 75 الكونغ ــح امل ــك، متن ــة إىل ذل ــايب. باإلضاف ــام االنتخ ــية والنظ ــزاب السياس ــم األح تنظي
ــرص  ــًا يف الف ــؤًا حقيقي ــن تكاف ــام يضم ــا، ب ــايب وتعزيزه ــز اإلجي ــراءات التميي ــامد إج ــات اعت صالحي
واملعاملــة. وتضمــن املــادة أيضــًا التمتــع بكامــل احلقــوق املعــرتف هبــا يف هــذا الدســتور ويف معاهــدات 
حقــوق اإلنســان الدوليــة النافــذة وممارســاهتا، ال ســيام مــا يتعلــق باملــرأة )البنــد 23(، وفقــًا للوضــع 
الدســتوري التفاقيــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــىل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )البنــد 22(.

أخــريًا، تشــرتط املــادة الثانيــة أال تصــل إجــراءات التمييــز اإلجيــايب التــي أشــارت إليهــا املــادة 37 
إىل أقــل مــن األحــكام املعمــول هبــا عندمــا اعتمــد الدســتور. وجيــب حســب نــص القانــون، أن تســتمر 
ــم 24.012.  ــون رق ــب القان ــا بموج ــرتف هب ــوق املع ــن احلق ــع ع ــة للرتاج ــول دون أي حماول ــام حي ب
وقــد أدى هــذا الضــامن الدســتوري للحــد األدنــى مــن مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية إىل زيــادة 

ملحوظــة يف عــدد النســاء يف الكونغــرس األرجنتينــي، وعــزز جــودة الديمقراطيــة بشــكل ملمــوس.
ــن  ــة م ــًا 30 باملئ ــاء حالي ــكل النس ــام 1983، وتش ــني يف ع ــس الربملاني ــرأة يف جمل ــدأ إرشاك امل ب
أعضائــه. ورغــم انتخــاب أول امــرأة يف جملــس الشــيوخ يف عــام 1983 أيضــًا، إال أن مشــاركة النســاء 
الفعالــة مل تبــدأ حقــًا حتــى عــام 2001، عندمــا وصلــت نســبتها إىل 35 باملئــة. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
ُينتخــب أعضــاء جملــس الشــيوخ مبــارشة. ومل ُينتخــب كامــل أعضــاء جملــس الشــيوخ إال مــع تطبيــق 

ــام 1994. ــتوري ع ــالح الدس اإلص
اختلــف التنفيــذ البطــيء لنظــام احلصــص يف جملــس الربملانيــني، الــذي ال ُينتخــب ســوى نصــف 
أعضائــه يف كل مــرة، مــع مــا جــرى يف جملــس الشــيوخ. حيــث أوجــب اإلصــالح الدســتوري لعــام 
1994 إعــداد مجيــع املقاعــد إلعــادة االنتخــاب، كــام ُذكــر آنفــًا، ممــا أدى إىل زيــادة مشــاركة املــرأة إىل 

أكثــر مــن 30 باملئــة يف غضــون عــام واحــد فقــط.
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شكل 5: عدد النساء ونسبتهن بين اعضاء مجلس البرلمانيين

في الكونغرس األرجنتيني )2001-1983(

النسبةعدد النساءجمموع األعضاءالعام
1983254114.3
1984254135.1
1985254114.3
1986254124.7
1987254124.7
1988254124.7
1989254145.5
1990254166.3
1991*257155.9
1992257155.9

**19932573614.0
19942573814.8
19952576224.5
19972577127.6
19992577228.0
20012577730.0
20052558633.7

Botte, Susana and Evangelina Dorola, 1996. ʼLa representación femenina en el  
Congreso de la Naciónʻ [Women‘s representation in the Argentine Congress]. HCND, 
Sec. Parlamentaria, DIP.
Estudios e investigaciones 9, Mujer; Consejo Nacional de la Mujer, October 2001; 
Argentine Chamber of Deputies. February 2002; and Inter-Parliamentary Union 
(IPU). January 2005.

* دخول ممثلني عن مقاطعة تيريا ديل فويغو وأنتارتدا وجزر ديل اتالنتيكو سور.

** دخول القانون الوطني لنظام احلصص حيز التطبيق.

املصادر:

لقــد مهــد الســبيل إىل ذلــك املرســوم رقــم 1.246، املعتمــد يف كانــون األول/ديســمرب 2000. عالج هذا 
املرســوم العديــد مــن املظــامل املزمنــة التــي متــس املــرأة يف احليــاة السياســية واملجتمــع املــدين كــام عــربت 
عنهــا املنظــامت غــري احلكوميــة، بواســطة وضــع مرشــحات نســاء يف مواقــع جمديــة عــىل القوائــم احلزبيــة 
النتخابــات جملــس الشــيوخ، ممــا وســع مــن نطــاق قانــون نظــام احلصــص. وحــدد املرســوم أيضــًا نســبة 
30 باملئــة كحــد أدنــى مطلــوب، إذ نــص رصاحــة عــىل لــزوم تطبيــق هــذه النســبة عــىل مجيــع املرشــحني 
عــىل القوائــم اخلاصــة بــكل حــزب ســيايس أو ائتــالف أو حتالــف مؤقــت. ويســتلزم تنفيــذ هــذه القاعــدة 

تطبيقهــا عــىل املواقــع املعــدة إلعــادة االنتخــاب، وبــدءًا مــن الرتتيــب األول يف القائمــة.
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شكل 6: عدد النساء ونسبتهن بين اعضاء مجلس الشيوخ

في الكونغرس األرجنتيني   )2001-1983(

النسبةعدد النساء املرشحاتجمموع األعضاءالعام
19834636.5
19844636.5
19854636.5
19864636.5
19874636.5
19884648.7
19894648.7
19904648.7
19914648.7
1992* 4848.7
19934824.2
19944824.2
1995**6546.1
19966546.1
19976546.1
19996623.0

***2001712535.2
2005722433.3

  Botte. Susana and Evangelina Dorola. 1996. ʻLa representación femenina en el:املصادر
 Congreso de la Naciónʼ [Women‘s representation in the Argentine Congress]. HCND. Sec.

 Parlamentaria. DIP. Estudios e investigaciones 9. Mujer; Consejo Nacional de la Mujer.
October 2001; and Argentine Chamber of Deputies. February 2002.

* دخول ممثلني عن مقاطعة تيريا ديل فويغو وأنتارتدا وجزر ديل اتالنتيكو سور.

** تم تعديل تشكيل املجلس عن طريق إضافة عضو جملس شيوخ ثالث لكل دائرة انتخابية. ورسيان تطبيق قانون نظام 

احلصص ألول مرة.
*** االنتخاب املبارش للممثلني من املحافظات.

ــق النســبة عــن  ــإذا أســفر تطبي ــة ؛ ف ــق نســبة الـــ 30 باملئ ــار موحــد لتطبي عــالوة عــىل اســتخدام معي
عــدد كــري، جيــرب هــذا العــدد لصالــح الرقــم األكــرب املعمــول بــه، وقــد تضمــن املرســوم جــدوالً 
توضيحيــًا هلــذه القاعــدة. لقــد أدى غيــاب مثــل هــذا املعيــار يف ســنوات التســعينيات مــن القــرن املايض 

إىل اســتبعاد ظــامل للعديــد مــن املرشــحات يف خمتلــف أنحــاء البــالد.
ــًا انتخــاب جمالــس املحافظــات   جتــدر اإلشــارة أخــريًا، إىل أن قانــون نظــام احلصــص ينظــم عملي

الترشيعيــة يف مجيــع حمافظــات األرجنتــني حاليــًا، وينطبــق ذلــك عــىل املجالــس املحليــة أيضــًا.
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دور األحزاب في تعزيز المشاركة السياسية للنساء 

 تلعــب األحــزاب السياســية دورًا رئيســيًا يف حتديــد املشــاركة السياســية للنســاء. ولكــن العديــد منهــا 
مل يضــع حتــى اآلن قواعــد ناظمــة خاصــة بــه لنظــام احلصــص. إن غيــاب اللوائــح اإللزاميــة داخــل 
األحــزاب السياســية يشــكل حتديــًا، وهــو بــال شــك أحــد القضايــا العالقــة يف النضــال مــن أجــل حتقيق 
ــؤ الفــرص للناشــطات السياســيات. مــع ذلــك، ُتعــدل معظــم األحــزاب مواثيقهــا أو أنظمتهــا  تكاف
الداخليــة تدرجييــًا. وقــد تشــكلت حــركات تقدميــة جديــدة ال تضــع أيــة ʼســقوف زجاجيــةʻ2، مثــل 

حركــة البديــل مــن أجــل مجهوريــة املتســاوين.

العوامل المؤثرة على مشاركة المراة في األحزاب السياسية

العوامل اإليجابية:
نظــام التمثيــل النســبي مــع قوائــم مغلقــة ومكتملــة. ُتعتــرب الليســتا ســابانا )القائمــة اجلاهــزة( كــام 
ــم. ويمكــن  ــات يف القوائ ــد نســبة النســاء املنضوي ــًا يف حتدي يطلــق عليهــا يف األرجنتــني، عامــاًل إجيابي
ــدن  ــن يعتم ــات مم ــض املحافظ ــات يف بع ــاء املنتخب ــة النس ــة قل ــالل مالحظ ــن خ ــا، م ــة فعاليته رؤي

ــة أخــرى. أســاليب انتخابي
مســتوى نشــاط املــرأة. النســاء القــادرات عــىل ختطــي احلواجــز القائمــة واالنضــامم إىل القوائــم هــن 
ــات  ــات، اختصاصي ــات، فنان ــات، أكاديمي ــامت، مهني ــة: معل ــات متنوع ــن خلفي ــطات م ــًا ناش عموم
ــم  ــىل قوائ ــن ع ــوايت يندرج ــهن الل ــن أنفس ــان. وه ــوق اإلنس ــال حق ــطات يف جم ــات، وناش اجتامعي
ــن يف  ــن، وجتارهب ــن مواقفه ــن ع ــاء يدافع ــي: نس ــاع التقدم ــدة يف القط ــات اجلدي ــركات والتحالف احل
الكونغــرس مزيــج مــن النجاحــات والعثــرات، وهــن مرشعــات بــارزات ومدافعــات جســورات عــن 
الدســتور وعــن االمتثــال الصــارم ألحكامــه، وهــن َمــن يضعــن معظــم مشــاريع القوانــني اهلادفــة إىل 
معاجلــة قضايــا املــرأة، ويعــزى هلــّن الفضــل يف املكاســب اهلامــة التــي حتققــت يف جمــال حقــوق النســاء.

املطلــوب مــن األحــزاب االمتثــال للقانــون. االلتــزام بنظــام احلصــص النابــع مــن اإلرادة 
السياســية، وتنظيــم غالبيــة الناشــطات غــري القــادرات عــىل الوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار ، حتــى 
مــع مشــاركتهن النشــطة يف هيــاكل األحــزاب السياســية. ولطاملــا كانــت النســاء حارســات متحمســات 

ــه. ــة في ــات املنصوص ــال للعقوب ــون ولالمتث للقان
العقوبــات. حيظــر القانــون االنتخــايب الوطنــي رقــم 24.012 تســجيل أي قائمــة حزبيــة ال تصــل 

نســبة النســاء فيهــا إىل 30 باملئــة، وال يكــون ترتيبهــن فيهــا يســمح بانتخاهبــن.

العوامل السلبية:
ــزاب  ــدت األح ــاء، اعتم ــص النس ــام حص ــون نظ ــرار قان ــذ إق ــحني. من ــار املرش ــات اختي آلي
ــرة  ــتحق نظ ــذي يس ــر ال ــحني، األم ــار املرش ــة الختي ــة خمتلف ــري تقليدي ــات غ ــة آلي ــية التقليدي السياس
فاحصــة. إن رشوط الدخــول إىل الكونغــرس ليســت متكافئــة إطالقــًا. فبينــام ال تــزال شــبكة ʼالفتيــان 
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الكبــارʻ التقليديــة لألحــزاب السياســية تعمــل بالنســبة للرجــال، فــإن القيــادة الذكوريــة قــررت أن ال 
شــأن  للنســاء هبــا. واســتنادًا إىل مفهــوم دور النســاء باعتبارهــن أحــد األصــول؛ أي أهنــن جــزء مــن 
ممتلــكات املجتمــع )بحكــم الــزواج(، توضــع الزوجــات يف املواقــع التــي ال حيــق ألزواجهــن شــغلها 
بموجــب القانــون. ويف الواقــع قــد ُتعامــل املقاعــد الترشيعيــة، التــي حيتمــل أن تشــغلها نســاء منتخبات 
بموجــب نظــام احلصــص، كملكيــة عائليــة. وترشــح البنــات واألخــوات والصديقات...وهلــم جــرا، 
للفــوز بمقاعــد يعتربهــا السياســيون الذكــور حقــًا هلــم. وحتــى اللحظــة، ال تــزال القيــادة الذكوريــة 
تتحــدث عــن ʼتســديد اســتحقاق نظــام احلصــصʻ وحتــاول جاهــدة انتخــاب نســاء طيعــات يقبلــن 

بســهولة االنقيــاد هلــم لشــغل تلــك املواقــع.

الدروس المستنبطة

قدمــت جتربــة األرجنتــني سلســلة دروس تســتحق تســليط الضــوء عليهــا. باإلضافــة إىل رضورة معاجلة 
جمموعــة مــن التحديــات للتوصــل إىل حتقيق املســاواة.

وفيام ييل بعض أهم تلك الدروس: 
y  قانــون نظــام احلصــص وســيلة لتحقيــق غايــة. ويتعامــل أنصــاره معــه، عــىل طــول اخلــط، كوســيلة

جتعــل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني أمــرًا ممكنــًا، وليــس كغايــة بحــد ذاتــه عــىل اإلطــالق.
y  ــة ــرأة بنســبة 30 باملئ ــل امل ــرب متثي ــى وليــس الســقف. اعت ــون نظــام احلصــص احلــد أدن يضــع قان

جمــرد قاعــدة انطــالق؛ إذ ال بــد مــن معاجلــة قائمــة طويلــة مــن القضايــا واألســئلة التــي أثارهتــا 
ــوم بشــكل كامــل. ــى الي ــري منهــا حت ــج كث األحــزاب السياســية، ومل يعال

y  فتــح جمــاالت كانــت حرصيــة يف الســابق ليــس تنــازالً جمانيــًا تربــح الناشــطات بموجبــه مدخــاًل
للرتشــح بقــي حمظــورًا عليهــن حتــى حينــه.

y  رغــم االنتقــادات، أدى تنفيــذ النظــام اجلديــد إىل زيــادة فعالــة يف وجــود املــرأة يف الكونغــرس، مل
تكــن لتتحقــق لــوال ذلــك. وبالتــايل فقــد حقــق اهلــدف املرجــو منــه، بــرصف النظــر عــن اجلــدل 

الــذي أثــاره.
y  احلشــد التضامنــي الكبــري الــذي حيققــه قانــون نظــام احلصــص بــني النســاء مــن خمتلــف القــوى

ــدو  ــة. يب ــبة 30 باملئ ــوين؛ أي نس ــى القان ــد األدن ــزام باحل ــم االلت ــا ال يت ــيام عندم ــية، ال س السياس
ــوالء للحــزب. ــة مــن ال ــر أمهي ــني النســاء أكث التضامــن ب

y  .ــًا معهــا ــزام بقضاياهــن أو تضامن ــاث بحــد ذاهتــا االلت ــامء إىل جنــس اإلن ال تضمــن حقيقــة االنت
ــارع  ــام تس ــني كل ــني اجلنس ــز ب ــبب التميي ــن بس ــت هب ــي حاق ــامل الت ــني املظ ــاء ينس ــض النس فبع

ــلطة. ــن إىل الس وصوهل
y  ال بـد مـن لفـت االنتبـاه أيضـًا إىل موقف النسـاء اللـوايت عارضـن رصاحة نظـام احلصـص، وأبدين

متنعـًا واضحـًا يف إظهـار التضامـن، ولكنهـن مل يـرتددن يف الرتشـح بموجبـه، واالسـتفادة بالتـايل مما 
التنـازل األخالقيʻعـىل األقل. عارضنـه باألسـاس. هـذا موقـف خاطـئ، وينبغـي إدراجـه يف خانـة̓ 
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شريعية
ي الهيئة الت
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ي تواجه م
ت  الت

ى التحديا
ظرة جديدة عل

ن

التحديات

y  اآلن وقــد أصبــح يف الكونغــرس مزيــد مــن النســاء، يرتّكــز جــدول األعــامل عــىل العمــل املطلــوب
تنفيــذه لتعزيــز فعاليــة القوانــني واألنظمــة التــي تضمــن تصحيــح التفاوتــات االجتامعيــة والثقافيــة 
واالقتصاديــة التــي تعــوق مســار املــرأة ككل، وللوصــول إىل جمتمــع يتمتــع باملزيــد مــن التضامــن 

واملســاواة والعدالــة.
y  ــد ــي. فق ــال الترشيع ــات يف املج ــض النكس ــب وبع ــض املكاس ــرية بع ــنوات األخ ــهدت الس ش

ــة  ــراءات الكافي ــن اإلج ــات. ولك ــض املحافظ ــف األرسي يف بع ــق بالعن ــني تتعل ــدت قوان اعُتم
ــع، مل  ــد. ويف الواق ــع بع ــا، مل توض ــع هب ــوق والتمت ــذه احلق ــة ه ــامن ممارس ــة بض ــة الكفيل والفعال
ــالد، كــام مل يرافقــه دعــم مــن  ــذا التقــدم يف املجــال الترشيعــي األوضــاع العامــة يف الب يعكــس ه
نظــام قضائــي قــوي يكفــل تنفيــذ واحــرتام هــذه القوانــني. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، يقــرتب 
ــني. ــذه القوان ــق ه ــايل تطبي ــتطيع بالت ــار، وال يس ــة االهني ــن حاف ــي م ــي األرجنتين ــام القضائ النظ

y  ال يــزال القانــون الوطنــي للصحــة اإلنجابيــة وقانــون التحــرش اجلنــيس يف موقــع العمــل، الــذي
يغطــي احلــاالت التــي تنشــأ يف القطــاع اخلــاص، ينتظــران املصادقــة. فالصيغــة الراهنــة ملثــل هــذه 

القوانــني مقتــرصة عــىل اإلدارة العامــة االحتاديــة وحمافظــة بوينــس آيــرس وحكومتهــا.
y  ــًا يف ــؤًا حقيقي ــزز تكاف ــي تع ــج الت ــم الربام ــل كاف لدع ــص متوي ــىل ختصي ــًا ع ــز أيض ــدر الرتكي جي

ــاء  ــرصف النس ــئ بت ــن املالج ــي م ــا يكف ــع م ــة، وتض ــات القضائي ــاءة اهليئ ــع كف ــرص، وترف الف
ــد  ــف ض ــتخدام العن ــر اس ــي حتظ ــات الت ــة الترشيع ــر فعالي ــًا لتطوي ــة أيض ــة حاج ــات. وثم املعنّف
ــذ االلتزامــات التــي  ــه، كــام تضــع سياســات عامــة تضمــن تنفي النســاء وتســتأصله وتعاقــب علي
تعهــدت هبــا الدولــة األرجنتينيــة، متاشــيًا مــع اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال 

ــارا(. ــم دو ب ــة بيلي ــه )اتفاقي ــاب علي ــاء والعق ــد النس ــف ض العن

خاتمة

ــًا  ــد رشط ــرار، يع ــع الق ــة صن ــا يف عملي ــا وقيمه ــا ومنظوره ــرأة ومصاحله ــوت امل ــور ص إن حض
الزمــًا لاللتــزام الفعــيل بحقوقهــا اإلنســانية، عــىل حــد تعبــري مارســيال رودريغيــز3. وحالــة األرجنتــني 
ــع  ــخ التوس ــو تاري ــان ه ــوق اإلنس ــة وحق ــخ الديمقراطي ــإن تاري ــة، ف ــك. ويف احلقيق ــىل ذل ــهد ع تش
املتواصــل للمواطنــة، وإرشاك الذيــن يتعرضــون للتهميــش مــن قبــل النظــام، وإعــالء صــوت الذيــن 
ــاش  ــوات يف النق ــع األص ــور مجي ــامن حض ــم. إن ض ــتجالء مهومه ــام واس ــاش الع ــاركون يف النق يش
ــة  ــل وديمقراطي ــب، ب ــل فحس ــة التمثي ــي أصال ــية، ال يعن ــات السياس ــارات واملامرس ــام ويف املس الع

ــة أيضــًا. أصيل
هيــدف طــرح مفهــوم التكافــؤ الديمقراطــي إىل ضــامن مشــاركة متوازنــة بــني الرجــال والنســاء يف 
اهليئــات السياســية. فهــو ال يعنــي رضورة أن تلعــب املــرأة دورًا أكثــر فعاليــة وحســب، بــل إنــه أوســع   
وأكثــر طموحــًا مــن ذلــك أيضــًا؛ إذ إنــه ينطــوي عــىل حتــول اجتامعــي عميــق. ويتضمــن تغيــريًا شــاماًل 
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مــن شــأنه فتــح اآلفــاق ملزيــد مــن املســاواة يف املجتمــع، ومشــاركة أكثــر توازنــًا يف مجيــع جمــاالت صنــع 
القــرار يف احليــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة. إن غايتــه هــي املســاعدة يف إرســاء األســاس لعقــد 

اجتامعــي جديــد.
ــز  ــة والتميي ــاالت التبعي ــي ح ــاق ختط ــح آف ــدة تفت ــة جدي ــا بداي ــي أيض ــؤ الديمقراط ــل التكاف يمث
ــإدراج املنظــور النســوي يف الشــؤون العامــة يعــد  ــق ذلــك ب ــر عــىل املجتمــع. ومــع أن حتقي التــي تؤث

ــًا. ــه ليــس كافي رشطــًا الزمــًا، فإن
ــدد  ــد. إذ جي ــرن اجلدي ــامت الق ــم س ــد أه ــام أح ــاء الع ــرأة يف الفض ــاب امل ــود خط ــون صع ــد يك ق
ــدة،  ــرون عدي ــه لق ــه وطمس ــه وحذف ــرى كتم ــا ج ــن كل م ــى اآليت م ــوالً باملعن ــرأة، جمب ــاب امل خط
ــوت  ــتجابة لص ــًا. واس ــزق إرب ــا مت ــيجًا اجتامعي ــا ونس ــى هل ــه ال معن ــت كلامت ــع أصبح ــوات جمتم أص
ــاء  ــددت النس ــون، ح ــون وذكوري ــون وعلمي ــال واقعي ــا رج ــرب عنه ــي أع ــة، الت ــة الرباغامتي العقالني
أولويــات جمــال الفعــل التواصــيل، وأضفــن إليــه القيــم واملشــاعر، دون املســاس باملكــون العقــالين. مل 
يؤســس خطــاب املــرأة، الــذي مل يعــد احتــواؤه واردًا، أســلوبًا جديــدًا يف ممارســة السياســة وحســب، 
ــة. ــاق إعــادة صياغــة العالقــات االجتامعي ــح آف ــل وضــع أيضــًا أســلوبًا يف التواصــل مــن شــأنه فت ب

الهوامش

حسب مارسيال رودريغيز، تقّر اإلجراءات التمييزية اإلجيابية بأنه من الرضوري يف بعض األحيان، منح بعض   1
املجموعات وسائل متييزية لضامن تكافؤ حقيقي يف الفرص واملعاملة. ويف احلقيقة، عندما يكون التفاوت االجتامعي 

هو املعيار السائد يف الدرجة األوىل، ويسبق توزيع السلع واملوارد واألدوات، فال يصح انتظار حتقق املساواة 
احلقيقية ملجرد وجود مساواة شكلية. وهلذا أمهية خاصة من زاوية تقييم مدى رشعية نظام احلصص، يف سياٍق 

معياره األسايس التمييز بني اجلنسني والرتاتبية االجتامعية. راجع:
 Rodríguez, Marcela V., 2000. ʻIgualdad, democracia y acciones colectivasʼ [Equality, 
democracy and collection action], in Alda Facio and Lorena Fries (eds). Género y Derecho 
[Gender and rights]. Chile: Lom Ediciones, pp. 249ff.

حييل تعبري ʼالسقف الزجاجيʻ، الذي نشأ يف سبعينيات القرن العرشين إىل احلواجز غري املرئية التي حتول دون   2
وصول النساء إىل أعىل مواقع صنع القرار يف مؤسسات القطاعني العام واخلاص. وهذه احلواجز املصطنعة، التي 

ُتعرفها منظمة العمل الدولية بأهنا ʼجدار شفاف، ولكنه متني، مصنوع من مواقف تنظيمية وأحكام مسبقةʻ، ال 
تزال قائمة رغم مرور عقود من التنمية االجتامعية والتقدم املحرز عىل طريق حتقيق املساواة بني اجلنسني.
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دراسة حالة: جنوب سسيا

نظام المقاعد المحجوزة في
جنوب آسيا من منظور إقليمي

 شريين م. راي

إن نظــام حجــز نســبة مــن املقاعــد يف اهليئــات الترشيعيــة للفئــات منتقصــة التمثيــل مطبــق يف جنــوب 
ــايض  ــرن امل ــات الق ــن أربعيني ــر م ــت مبك ــد يف وق ــدأت اهلن ــد ب ــبيًا. فق ــل نس ــن طوي ــذ زم ــيا من آس
تطبيقــه يف الربملــان عــىل أســاس نظــام الطوائــف. تواكــب هــذه الدراســة1 تطــور تطبيــق نظــام املقاعــد 
املحجــوزة للنســاء وحالتــه الراهنــة، يف احلكومــات املحليــة يف بنغالديــش واهلنــد وباكســتان بالدرجــة 
األوىل. ال تــزال املناقشــات جاريــة عــىل املســتوى الوطنــي، واعتمــدت بعــض الــدول نظــام احلصــص 
ــات  ــات احلكوم ــاء يف مؤسس ــوزة للنس ــد املحج ــام املقاع ــع نظ ــن ترشي ــاين. ولك ــتوى الربمل ــىل املس ع
املحليــة ســاري املفعــول منــذ بعــض الوقــت، ممــا يوفــر بيانــات جتريبيــة عــن أدائــه يف الــدول الثــالث2. 
ــية3،  ــات السياس ــاء يف املؤسس ــل النس ــز متثي ــام يف تعزي ــذا النظ ــة ه ــًا، أمهي ــة أيض ــذه الدراس ــم ه تقي
ــة  ــىل غالبي ــه ع ــر وعواقب ــج الفق ــي تعال ــرى الت ــادرات األخ ــم املب ــك رضورة دع ــني كذل ــا ُتب ولكنه

النســاء.

تطور نظام المقاعد المحجوزة للنساء 

ــد  ــام املقاع ــأن نظ ــة بش ــكام خمتلف ــن أح ــي أدت إىل س ــات الت ــزة يف املناقش ــل متمي ــالث مراح ــة ث ثم
ــة4. ــاء يف املنطق ــوزة للنس املحج

أصول نظام المقاعد المحجوزة
ــت  ــد أدخل ــة األوىل. فق ــي املرحل ــام 1947، ه ــتقالل يف ع ــل االس ــد ني ــتور بع ــة الدس ــت صياغ كان
اهلنــد نظــام املقاعــد املحجــوزة عــىل أســاس نظــام الطوائــف بموجــب امللحــق  التاســع )املادتــان 330 
ــل  ــب التعدي ــًا بموج ــددت 40 عام ــرة األوىل، م ــًا يف امل ــدة 50 عام ــدي مل ــتور اهلن ــن الدس و331)5 م
62 لعــام 1989، ممــا يــدل عــىل احلساســية السياســية التــي ســببها إلغــاؤه بعــد إنشــائه. ولكــن نظــام 

احلصــص مل يطبــق يف أي مــن مســتويات احلكــم.
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يا
ظور إقليم

ن من
سيا م

ب س
ي جنو

ظام المقاعد المحجوزة ف
ن

اعتمــدت باكســتان يف أول دســتور أقرتــه البــالد يف عــام 1956 نظــام املقاعــد املحجــوزة للنســاء 
بنســبة 3 باملئــة كحــد أدنــى يف مجيــع املســتويات، يف املجالــس الوطنيــة واإلقليميــة ويف جملــس الشــيوخ 
واحلكومــة املحليــة. ومنحــت النســاء دائــاًم مقاعــد حمجــوزة هلــن، مــن خــالل االنتخــاب غــري املبــارش. 
ــاء يف  ــوزة للنس ــد املحج ــام املقاع ــًا نظ ــي 1962 و1973 أيض ــتوريان لعام ــالن الدس ــد التعدي واعتم

املجالــس الوطنيــة واإلقليميــة، بمســتويات منخفضــة كذلــك؛ 2.75 باملئــة و5 باملئــة عــىل التــوايل. 
نــص أول دســتور صــدر يف بنغالديــش يف عــام 1972 عــىل ختصيــص 15 مقعــدًا للنســاء يف الربملــان 
الوطنــي ملــدة عــرش ســنوات عــرب انتخــاب غــري مبــارش، ممــا أعطاهــن حــدًا أدنــى مــن التمثيــل وصــل 
ــب  ــي تنتخ ــة الت ــة االنتخابي ــة، اهليئ ــد العام ــن املقاع ــون ع ــاء املنتخب ــكل األعض ــة. ويش إىل 4.7 باملئ

املرشــحات عــن املقاعــد املحجــوزة6.

المرحلة الثانية
ــة مــن سياســة نظــام احلصــص يف ســبعينيات وثامنينيــات القــرن املــايض عندمــا  ــدأت املرحلــة الثاني ب
ســلطت منظــامت دوليــة كاألمــم املتحــدة، الضــوء عــىل أمهيــة دور املــرأة يف احليــاة العامــة مــن خــالل 
طــرح مبــادرات رفيعــة املســتوى، مثــل املؤمتــر العاملــي األول لألمــم املتحــدة املعنــي باملــرأة الــذي عقــد 
يف املكســيك يف عــام 1975، ومــا تــاله مــن إعــالن عقــد األمــم املتحــدة للمــرأة )1976 - 1985(. 

وقــد تأثــرت اجلامعــات النســائية، فضــاًل عــن الــدول يف جنــوب آســيا، هبــذه التطــورات.
تأسســت يف اهلنــد يف عــام 1972، أول جلنــة حــول وضــع املــرأة، أوصــت باســتحداث بانشــايات 
)جمالــس قرويــة( للنســاء حــرصًا عــىل مســتوى القريــة هبــدف تعزيــز رفاهيــة النســاء، ولكــن معظــم 
ــي للمــرأة )1988 - 2000)  ــم أوصــت خطــة املنظــور الوطن ــزم هبــا. ث حكومــات املقاطعــات مل تلت
ــات  ــات احلكوم ــاء يف مؤسس ــد للنس ــوع املقاع ــن جمم ــل م ــىل األق ــة ع ــبة 30 باملئ ــص نس بتخصي
املحليــة. وكان النــص عــىل نظــام املقاعــد املحجــوزة للنســاء يف احلكومــة املحليــة بموجــب التعديلــني 
الدســتوريني 73 و74، هــو املبــادرة الرئيســية يف تلــك املرحلــة. وتأسســت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة يف 

ــد. عــام 1995، وأرشفــت عــىل توســيع نظــام احلصــص يف اهلن
ــن  ــتانية م ــة الباكس ــة الوطني ــاء يف اجلمعي ــوزة للنس ــد املحج ــبة املقاع ــع نس ــام 1985 رف ــم يف ع ت
ــر  ــعى تقري ــام أوالً. وس ــة، أهي ــات عام ــة انتخاب ــنوات أو ثالث ــدة 10 س ــة، مل ــة  إىل 10 باملئ 2.75 باملئ
جلنــة تقــيّص أحــوال املــرأة )آب/أغســطس 1997( وخطــة العمــل الوطنيــة )أيلول/ســبتمرب 1998) 
ــاق  ــواردة يف امليث ــات ال ــذ االلتزام ــارس 2002(، إىل تنفي ــرأة )آذار/م ــني امل ــة ومتك ــة التنمي وسياس

ــية7.  ــاة السياس ــة يف احلي ــاركتها الكامل ــرأة ومش ــاواة امل ــة ومس ــز حري ــول تعزي ــتاين ح الباكس
ــدة  ــم املتح ــل األم ــار عم ــع أو يف إط ــة م ــة العامل ــة الدولي ــوكاالت املانح ــش، كان لل ويف بنغالدي
للمــرأة يف التنميــة )WID(، دور أســايس يف تطويــر خطــاب املســاواة بــني اجلنســني، وتعبئــة النســاء عــىل 
املســتوى املحــيل، ومتويــل دعمهــن وتدريبهــن8. مل ينــّص دســتور عــام 1986 عــىل نظــام احلصــص، 
ولكــن املــادة التاســعة نصــت فيــام يتعلــق باملؤسســات احلكوميــة املحليــة، أن عــىل ʼالدولــة أن تشــجع 
ــامل  ــني والع ــكان للفالح ــدر اإلم ــل خاص...ق ــىل إعطاء[...متثي ــة ]ع ــة املحلي ــات احلكومي املؤسس
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والنســاءʻ. ثــم أعيــد إدخــال نظــام املقاعــد املحجــوزة يف الدســتور يف عــام 1990، عــىل أن يبقــى ســاريًا 
عــرش ســنوات، انتهــت يف عــام 2000. وأقــر الربملــان يف أيار/مايــو 2004 التعديــل الدســتوري 14، 
الــذي يعيــد إقــرار نظــام حصــص النســاء، لريتفــع مــن ثــم عــدد مقاعــد الربملــان إىل 345، خُيصــص 

منهــا 45 مقعــدًا )13 باملئــة( للنســاء.

االتجاهات الراهنة
تتســم املرحلــة الثالثــة احلاليــة بعنــارص أساســية عــدة. فقــد أدت سياســة التحريــر االقتصــادي إىل زيــادة 
تــآكل دولــة الرفاهيــة االجتامعيــة يف اهلنــد وباكســتان9. كــام بــرز إمجــاع عــىل صعيــد عاملــي حــول أمهيــة 
نســوية الدولــة، ال ســيام بعــد املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة يف بيجــني يف عــام 1995. وشــهدت 
هــذه املرحلــة نقاشــًا بشــأن توســيع نظــام املقاعــد املحجــوزة للنســاء ليشــمل الربملــان الوطنــي يف اهلنــد، 

ومتديــد أحــكام نظــام احلصــص يف باكســتان وبنغالديــش.
ــق نظــام املقاعــد املحجــوزة يف كل مــن  ــة. فقــد طب ختتلــف النظــم املعمــول هبــا يف البلــدان الثالث
باكســتان وبنغالديــش عــىل املســتويني الوطنــي واملحــيل، بينــام ُأقــر يف اهلنــد عــىل املســتوى املحــيل فقــط 
فيــام ال يــزال مــرشوع قانــون اعتــامدِه عــىل املســتوى الوطنــي قابعــًا يف ردهــات الربملــان10. ويوجــد يف 
اهلنــد نظــام تنــاوب الدوائــر عــىل املقاعــد املحجــوزة )تتغــري الدوائــر االنتخابيــة ذات املقاعــد املحجوزة 
ــه يــؤدي أيضــًا،  ــًا، رغــم أن ــة مــن أجــل تعميــم الفوائــد واملقاعــد جغرافي للنســاء يف كل دورة انتخابي
كــام ُيزعــم، إىل مشــاكل يف االســتمرارية أمــام ممثــالت النســاء(. ال يوجــد مثــل هــذا النظــام يف باكســتان 
ــة ]املناطــق[ ذات املقاعــد املحجــوزة للنســاء أكــرب  ــر االنتخابي وبنغالديــش. ففــي بنغالديــش ʼالدوائ
بثــالث مــرات مــن املقاعــد العامــة. وليــس هــذا حــال البلديــن اآلخريــن. وال تنقســم دولــة باكســتان 
االحتاديــة إىل دوائــر انتخابيــة كــام هــو احلــال يف اهلنــد وبنغالديــش، بــل تعــد كدائــرة انتخابيــة واحــدة 

.11ʻجلميــع املرشــحني
ــخ  ــط التاري ــابه؛ إذ يرتب ــه التش ــض أوج ــىل بع ــوي ع ــذه حتت ــة ه ــص املختلف ــم احلص ــن نظ ولك
الدســتوري للبلــدان الثالثــة باملــايض االســتعامري الربيطــاين، وتعتمــد نظــم متثيــل حســب األكثريــة، 

ــتان(. ــة يف باكس ــة الديمقراطي ــاع املامرس ــل انقط ــى يف ظ ــة )حت ــية حزبي ــة سياس ــك أنظم وكذل
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دراسة حالة: جنوب سسيا
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جدول 14: نماذج نظم الحصص في بنغالديش والهند وباكستان

نسبة النساء يف البلد
املستوى الوطني احلصص املخصصةجملس الربملانيني

للنظام االنتخايب
املستوى املحيلاملستوى الوطني

بنغالديش
)انتخابات 2001)

 

45 مقعدًا من أصل 2.0
345

13% مقاعد حمجوزة 
للنساء

)بموجب التعديل 
الدستوري 2004)

25% من املقاعد عىل األقل 
خمّصصة للنساء بمجالس 

الوحدات
)قانون 1996)

الفائز بأكثرية 
األصوات 

)نظام األكثرية(

اهلند
)انتخابات 2004)

ال يقل عن 33% نسبة النساء غري متوفر8.3
والقطاعات املهمشة األخرى يف 

مجيع اهليئات املحلية
)التعديل الدستوري 1992)

الفائز بأكثرية 
األصوات 

)نظام األكثرية(

باكستان
)انتخابات 2002)

60 من أصل 342 21.1
مقعدا )%17) 

خمّصصة للنساء يف 
اجلمعية الوطنية 
)قانون 2002)

33% من املقاعد حمجوزة للنساء 
يف املجالس الترشيعية عىل 

مستوى الوحدات، البلديات 
)هتسيل tehsil)، املقاطعات.

)بموجب خطة نقل السلطة 
(2000

نظام توازي خمتلط 
)الفائز بأكثرية 

األصوات مع نظام 
اللوائح(

كيف يعمل نظام المقاعد المحجوزة في الحكومات المحلية 

بنغالديش
تتكــون احلكومــة املحليــة للمــدن يف بنغالديــش مــن مســتويني: )أ( املجالــس البلديــة )90 بورشــافا( 
ــاء  ــل أعض ــن قب ــن م ــل ينتخب ــىل األق ــوات ع ــالث عض ــود ث ــص وج ــام احلص ــا نظ ــح فيه ــذي ُيتي ال
البورشــافا. )ب( بلديــات املدينــة )6 بلديــات(. وتتألــف احلكومــة املحليــة الريفيــة مــن أربعــة أنــواع 
ــال(،  ــة ) أبازي ــام املقاطع ــد أقس ــس ألح ــال(، وجمل ــة ) زي ــس املقاطع ــاد(: جمل ــس ) باريش ــن املجال م
ــات يف  ــة. ورغــم أن للمــرأة احلــق يف التصويــت والرتشــح لالنتخاب وجملــس الوحــدة، وجملــس القري
هــذه اهليئــات املحليــة، إال أن قلــة مــن النســاء متكنــت مــن الفــوز يف العقــد املــايض. ويف عــام 1993، 
ــاد  ــاء يف احت ــوزة للنس ــد املحج ــام املقاع ــق نظ ــارش وف ــاب املب ــمح باالنتخ ــًا يس ــان ترشيع ــر الربمل أق
ــة  ــية لسياس ــادئ األساس ــوان ʼاملب ــت عن ــتور، حت ــن الدس ــادة 9 م ــص امل ــس(. وتن ــاد )املجال الباريش
ــدت  ــدة، عق ــادة اجلدي ــل امل ــة. ويف ظ ــة املحلي ــات احلكومي ــاء يف املؤسس ــل النس ــىل متثي ــةʻ، ع الدول

ــام 1997. ــاد يف ع ــاد الباريش ــات األوىل الحت االنتخاب
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الهند
تعمــل مؤسســات بانشــايايت راج )PRIs( يف اهلنــد ضمــن ثالثــة مســتويات: بانشــايات القرية، بانشــايات 
الوحــدة، بانشــايات املقاطعــة. ويعتمــد حجــم البانشــايات عــىل عــدد ســكان املنطقــة ويتفــاوت حســب 
ــزز  ــد ع ــني )18.000 - 20.000( إىل )500 -1.000(. وق ــرتاوح ب ــث ي ــة، حي ــق املختلف املناط
ــام  ــك نظ ــر كذل ــايايت راج، وأق ــات بانش ــام 1992 دور مؤسس ــتوريان 73 و74 لع ــالن الدس التعدي
املقاعــد املحجــوزة للنســاء يف احلكومــات املحليــة املدينيــة والريفيــة12. يــدوم أجــل البانشــايات مخــس 
ســنوات، وُتنتخــب مبــارشة، وجيــب أن خُتصــص 33 باملئــة عــىل األقــل مــن مقاعدهــا للنســاء وفئــات 
املجتمــع الضعيفــة املهمشــة األخــرى. ُينتخــب رؤســاء بانشــايات الوحــدات واملقاطعــات بصــورة غــري 
مبــارشة، ويــرتك للواليــات أمــر تقريــر نمــوذج انتخابــات بانشــايات القــرى. وقــد اعتمــد التنــاوب يف 
املقاعــد املحجــوزة للنســاء، ممــا يعنــي أن املقاعــد املحجــوزة يف الــدورة األوىل ال حُتجــز يف الــدورة الثانية، 

األمــر الــذي يتســبب يف قطــع اســتمرارية متثيــل النســاء وتطــور خرباهتــن وبنــاء قاعــدة ســلطتهن.

باكستان
اعتمــد نظــام برويــز مــرشف العســكري يف باكســتان يف عــام 2000 خطــة لنقــل الســلطة ترمي إىل إنشــاء 
هيئــات حكوميــة حمليــة متطابقــة يف أقاليــم باكســتان األربعــة. وتضمــن اخلطــة حصصــًا للنســاء تبلــغ 
33 باملئــة يف املســتويات احلكوميــة الثالثــة: جمالــس زيال )مســتوى املقاطعات(، جمالس هتســيل )مســتوى 
املناطــق الفرعيــة( وجمالــس الوحــدات )مســتوى القريــة(. وُينتخــب أعضــاء جمالــس الوحــدات مبارشة، 
ــون  ــة تتك ــة انتخابي ــل هيئ ــن قب ــارش م ــري مب ــكل غ ــال بش ــيل وزي ــس هتس ــاء جمال ــب أعض ــام ينتخ بين
ــن  ــف م ــرى، ويتأل ــدات 8-10 ق ــس الوح ــمل جمل ــني. ويش ــدات امُلنتخب ــس الوح ــاء جمال ــن رؤس م
21 عضــوًا: رئيــس )nazim( ونائــب رئيــس )naib nazim(، وثامنيــة مقاعــد عامــة للمســلمني، وأربعــة 
ــالت  ــات والعام ــدان للفالح ــلمني، ومقع ــامل املس ــني والع ــة للفالح ــلامت، وأربع ــاء املس ــد للنس مقاع
ومقعــد لألقليــات الدينيــة. وهــذا يعنــي أن ســتة مــن أصــل 21 مقعــدًا خمصصــة للنســاء. وبالتــايل فــإن 
ــع  ــادة. ويرج ــة ع ــة املخصص ــة؛ احلص ــس 33 باملئ ــة ولي ــي 29 باملئ ــة ه ــائية الفعلي ــة النس ــبة احلص نس

ذلــك إىل عــدم وجــود حصــص خمّصصــة ملنصبــي الرئيــس ونائــب الرئيــس أو لألقليــات13.

هل ُيحدث تطبيق نظام الحصص فرقًا؟

لقــد اختلفــت آثــار نظــام املقاعــد املحجــوزة يف البلــدان الثالثــة باختــالف مقتضيــات القانــون ومســار 
ــوزة  ــد املحج ــام املقاع ــن نظ ــني ضم ــي ح ــدة. فف ــىل ح ــا كل ع ــارب تطبيقه ــا، وجت ــة ونتائجه العملي
ــة  ــة لقضي ــه احلقيقي ــإن معاجلت ــبيًا، ف ــة نس ــداد منخفض ــة، وإْن بأع ــة املحلي ــاء إىل احلكوم ــول النس وص

متكــني املــرأة تبقــى موضــع نقــاش يف هــذه البلــدان.

تأثير نظام الحصص على الحكومات المحلية
يمكــن القــول، إن أحــد مــؤرشات نجــاح نظــام املقاعــد املحجــوزة تبــدى يف زيــادة حضــور املــرأة 
ــام،  ــذا النظ ــة هل ــة. ونتيج ــات املحلي ــًا يف اهليئ ــاركتها أيض ــادة مش ــة، وأدى إىل زي ــات املحلي يف احلكوم

ازداد متثيــل النســاء يف احلكومــات املحليــة يف البلــدان الثالثــة.
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أســفرت انتخابــات جمالــس الوحــدات يف بنغالديــش يف عــام 1997، عــن فــوز 13.000 امــرأة 
لشــغل املقاعــد املحجــوزة للنســاء. وانُتخبــت 63 إمــرأة مفوضــة يف جمالــس املــدن األربعــة يف البــالد.

ــع  ــح املجتم ــع رشائ ــن مجي ــرأة م ــون ام ــن ملي ــر م ــد ألكث ــوزة يف اهلن ــد املحج ــام املقاع ــاح نظ وأت
ــعبية. ــدة الش ــتوى القاع ــىل مس ــرار ع ــع الق ــة صن ــاركة يف عملي املش

ــة يف األعــوام 1983 و1987  ــات احلكومــة املحلي ُأجريــت يف باكســتان بعــد عــام 1979، انتخاب
و1992 و2001. وفــازت 42.049 امــرأة يف انتخابــات احلكومــات املحليــة التــي جــرت بــني عامــي 

2000 و2001.
ثمــة بعــض األدلــة التــي تشــري إىل األثــر النوعــي الــذي خلفــه متثيــل النســاء عــىل املســتوى املحــيل. 
ففــي اهلنــد، نجحــت ممثالهتــن يف برامــج القــروض الصغــرية أو محــالت حمــو األميــة أو يف احلــركات 
االجتامعيــة األخــرى أكثــر مــن باقــي املجــاالت14. ويف بنغالديــش، أثــار انتخاهبــن املبــارش يف اهليئــات 
ــة نشــاط هــذه اهليئــات وجماالهتــا، فضــاًل عــن احلاجــة إىل برامــج  ــة تســاؤالت تتعلــق بمرجعي املحلي
ــس  ــوات املجال ــن عض ــرية م ــات الفق ــات الطبق ــت ناخب ــتان، تقرب ــتمر15. ويف باكس ــب املس التدري

النســوية بســبب ســهولة الوصــول إليهــن، وعلقــن عليهــن اآلمــال يف حــل مشــاكلهن.

تجربة المرأة في الحكومات المحلية
حتّققــت جتربــة املــرأة يف احلكومــات املحليــة يف جنــوب آســيا، بواســطة نظــم مرتبطــة بالنــوع 
ــمية  ــري الرس ــمية وغ ــبكات الرس ــة والش ــات املحلي ــن املؤسس ــني م ــط مع ــة ونم ــي والطبق االجتامع
ــة. كــام قــد  ــة للنســاء يف احلكومــات املحلي ــر عــىل املشــاركة الكامل ــي تؤث ــة، الت واألعــراف االجتامعي
تتأثــر مشــاركتهن حســب مســتوى التعليــم والتدريــب واملــوارد. إضافــة إىل أن اعتــامد ممثــالت النســاء 
عــىل الذكــور مــن أفــراد األرسة، وعــدم القــدرة عــىل الوصــول إىل املــوارد االقتصاديــة تؤثــر أيضــًا عــىل 
أدائهــن )مثــاًل، ال توجــد رواتــب ملمثــيل احلكومــة املحليــة(. وتوضــح األمثلــة التاليــة جتــارب معينــة 

للنســاء عــىل املســتوى املحــيل.
ــوالدات  ــجيل ال ــية: تس ــام رئيس ــع مه ــن أداء أرب ــش م ــس يف بنغالدي ــوات املجال ــت عض منع
ــف  ــخصية، الكش ــة الش ــية واهلوي ــق اجلنس ــة كوثائ ــهادات املختلف ــق الش ــدار وثائ ــات وإص والوفي
عــىل تصاميــم املبــاين، املشــاركة يف إجــراء تعــداد ســكاين ومجيــع املســوحات الديموغرافيــة األخــرى، 
الرقابــة عــىل القانــون والنظــام16. وأوكلــت إىل عضــوات جمالــس املــدن والبلديــات مســؤوليات احلــد 
مــن تعنيــف النســاء واألطفــال، يف حــني لعــب األعضــاء الذكــور دورًا رياديــًا يف أداء مجيــع الواجبــات 
ــة لعضــوات املجالــس،  ــات الكامل ــه قــد دفعــت املرتب األخــرى. مــع أن احلكومــة مل تكــن حتــى حين

ــا. ــل وغريه ــة ونق ــب خاص ــهيالت كمكات ــل إىل تس ــن باألص ــة إىل افتقاره إضاف
تشــتكي عضــوات املجالــس يف باكســتان مــن اإلغفــال املتكــرر لدعوهتــن إىل حضــور اجتامعــات 
ــا  ــرى فيه ــط ج ــدة فق ــة واح ــوى جلس ــوات س ــن العض ــة م ــوايل 50 باملئ ــرض ح ــس، ومل حت املجال
انتخــاب رئيــس املجلــس. وغالبــًا مــا ترســل األوراق إىل منازهلــن لوضــع توقيعهــن أو بصمتهــن فقــط، 
دون استشــارهتن يف التخطيــط التنمــوي ســواء عــىل صعيــد املجلــس البلــدي أو جملــس الوحــدة. كــام ال 
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ُيقــدم هلــن حصــة متســاوية مــن صناديــق التنميــة، العتبارهــن غالبــًا ال يمثلــن مبــارشة دائــرة انتخابيــة 
حمــددة. وبعــد اســتحداث نظــام احلصــص يف عــام 2000، وضــع األقــارب الذكــور أو بعــض أعضــاء 
املجتمــع املحــيل أســامء غالبيــة النســاء املرشــحات لشــغل املناصــب. وهــذا مــا يقــوض موقفهــن متامــًا، 

كجهــات فاعلــة مســتقلة يف احلكومــة املحليــة.
ــرى؛ ألن  ــاء يف الق ــالت النس ــورة ممث ــن ص ــد م ــة يف اهلن ــاعدة الذاتي ــات املس ــاح جمموع ــزز نج ع
ــري  ــن تأث ــاء17. ولك ــص النس ــام حص ــة لنظ ــة اهلام ــج اجلانبي ــدى النوات ــي إح ــة ه ــة االجتامعي التعبئ
ــاء  ــار ʼالنس ــوي أو مس ــواء بي ــم )ل ــق دائ ــار قل ــي مث ــاء بق ــالت النس ــىل ممث ــور ع ــارب الذك األق

.)ʻالوكيــالت

تحديات تواجه المشاركة الفعالة

يستعرض هذا القسم حتديات رئيسية تواجه النساء يف احلكومات املحلية يف جنوب آسيا.

ــة أدوارهــن ووظائفهــن .  1 ــات املحلي ــة.ʼال تعــي النســاء عضــوات اهليئ ــر االنتخابي ــل الدوائ متثي
كعضــوات جمالــس. حتــى أن معظــم الناخبــات ال يعرفــن ممثالهتــن يف جمالــس املــدن أو ماهيــة وظائفهن 
الفعليــةʻ يف بنغالديــش. ووفقــًا لدراســة عــن انتخابــات املجالــس املحليــة )وحــدات باريشــاد( األخرية 
التــي جــرت يف عــام 2003، أبــدى كثــري مــن النســاء اهتاممــًا بالتنافــس عــىل املقاعــد العامــة بــدالً مــن 
املقاعــد املحجــوزة18. وهــذا يــدل إمــا عــىل مشــاعر التمكــني التــي منحهــا هلــن نظــام احلصــص ممــا 
جعلهــن متطلعــات للتنافــس عــىل املقاعــد العامــة، أو عــىل مشــكلة افتقــار النســاء املنتخبــات بموجــب 
ــه  ــي تواج ــة الت ــا اهلام ــدى القضاي ــة. وإح ــن االنتخابي ــارش لدوائره ــل مب ــص إىل متثي ــام احلص نظ
النســاء والرجــال، هــي ســيطرة احلكومــة املركزيــة عــىل املــوارد التــي تقــوض اســتقالليتهم. وتواجــه 
املرشــحات أيضــًا عوائــق أخــرى كاملــال الســيايس؛ وقضايــا األمــن أثنــاء تنقلهــن يف الدوائــر الكبــرية؛ 
واســتمرار تأثــري العالقــات االجتامعيــة األبويــة التــي تكــرس التفرقــة واالنعــزال، األمــر الــذي حيــّد 

مــن قــدرة النســاء عــىل املشــاركة الكاملــة يف احليــاة السياســية للمجتمــع املحــيل.
ــد مــع متطلبــات .  2 التأثــري النســبي عــىل املســتوى املحــيل. مــن املتوقــع أن تتكيــف املــرأة يف اهلن

اهليــاكل احلزبيــة هبــدف بقائهــا واســتمرارها يف املجــال الســيايس. وتتمثــل إحــدى التحديــات البنيويــة 
يف املوقــف الضعيــف للبانشــايات أمــام حكومــة الواليــة، الــذي يؤدي إىل تــآكل اســتقاللية البانشــايات 
وأعضائهــا امُلنتَخبــني. وقد أشــارت نســاء عــدة إىل أن بقــاء البانشــايات دون رواتــب مناســبة19 يعرضها 
لتفــيش الفســاد وهيمنــة أفــراد الطبقــة العليــا الذيــن ال حيتاجــون إليهــا. لذلــك تتطلــب عمليــة جــذب 

النســاء إىل املعــرتك الســيايس االهتــامم بتوقعــات العضــوات والتدريــب وقضايــا األجــور.
مــن مُتثــل النســاء؟ تناضــل ممثــالت النســاء يف باكســتان هبــدف خلــق مســاحة ألنفســهن داخــل .  3

النظــام. وأظهــرت دراســة شــملت مقاطعــات البنجــاب الســت، حمدوديــة معــارف عضــوات املجالس 
ومعلوماهتــن بشــأن صالحيــات ومهــام احلكومــة املحليــة20. وأهنــن يواجهــن عقليــة الرجــال التقليديــة 
التــي ترفــض التعامــل معهــن عــىل قــدم املســاواة يف احليــاة السياســية. وينظــر إليهــن كممثــالت للنســاء 
حــرصًا، وتنــاط هبــن مســؤوليات املشــاريع والربامــج املتعلقــة هبــن. ومل ُتقــدم للعضــوات املنتخبــات 
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يف املجالــس عــن املقاعــد املحجــوزة أيــة مســتحقات ماليــة، رغــم صعوبــة تأمــني تكاليــف النقــل مــن 
جيوهبــن اخلاصــة، واعتــامد معظمهــن اقتصاديــًا عــىل الذكــور مــن أرسهــن.

لعبــت اخلالفــات املتعلقــة بالطبقــة والطائفــة والديــن والعــرق أدوارهــا بطــرق خمتلفــة بــني النســاء 
ــش،  ــي بنغالدي ــة. فف ــدان الثالث ــة يف البل ــة والتمثيلي ــية احلزبي ــاة السياس ــال( يف احلي ــني الرج ــام ب )ك
تنتمــي معظــم النســاء املنتخبــات إىل النخبــة، ســواء مــن حيــث الطبقــة أوالتعليــم21. ورغــم احلضــور 
امللمــوس لفالحــات فقــريات كعضــوات بانشــايات يف اهلنــد، ينــوه بــوش إىل أن رئيســاهتا )ســاربانش) 
ــات ال  ــس أمي ــوات املجال ــاع عض ــة أرب ــوايل ثالث ــت ح ــتان، كان ــىل22. ويف باكس ــة أع ــن طبق ــن م ه
جُيــدن القــراءة والكتابــة، وغالبيتهــن مــن خلفيــة ريفيــة23. ويكمــن التحــدي هنــا يف إكســاب عمليــات 
ــًا بحيــث ال تلعــب الطبقــة والطائفــة هــذا الــدور  ــار كل مــن الرجــال والنســاء طابعــًا ديمقراطي إختي

احلاســم يف اختيــار املرشــحني، لكــن التفــاوت العميــق يف املنطقــة ســوف يعرقــل ذلــك.

خاتمة

توصلــت دراســة احلالــة هــذه، التــي صبــت اهتاممهــا عــىل بنغالديــش واهلنــد وباكســتان، إىل أن نظــام 
ــن  ــدة منه ــداد متزاي ــم أع ــاء، وتنض ــل النس ــص متثي ــا نق ــل لقضاي ــدى بالفع ــوزة تص ــد املحج املقاع
ــاركتهن يف  ــادة مش ــؤدي إىل زي ــك ي ــري إىل أن ذل ــة تش ــة أدل ــة. وثم ــة املحلي ــات احلكومي إىل املؤسس
احليــاة السياســية عــىل املســتوى املحــيل والوطنــي. والحظنــا كذلــك ســعي ممثــالت النســاء إىل تلبيــة 
االحتياجــات األساســية للمــرأة، وتواصلهــن مــع املجموعــات النســائية ملعاجلــة املشــاكل، كــام أن ثمــة 
أدلــة تشــري إىل أن ممثــالت النســاء أقــل فســادًا عــىل العمــوم، وهــذا يضفــي قــدرًا مــن املصداقيــة عــىل 

احلكــم املحــيل يف أعــني النــاس.
تواجــه ممثــالت النســاء العديــد مــن التحديــات البنيويــة والشــخصية واحلزبيــة. حيــث ال يؤخــذن 
عــىل حممــل اجلــد مــن قبــل زمالئهــن الرجــال يف كثــري مــن األحيــان. كــام يعانــني مــن مســتوى تدريــب 
متــدٍن ومعلومــات حمــدودة. وتواصــل كــوادر األحــزاب الســيطرة عــىل احلكومــات املحليــة، ممــا حيبــط 
ــزال تفــاوت التــوازن بــني اجلنســني داخــل األرسة  حمــاوالت ممثــالت النســاء إحــداث التغيــري. وال ي
يمنــع النســاء مــن اختــاذ موقــف مســتقل مــن القضايــا املطروحــة. والحظنــا أيضــًا أنــه رغــم وجــود 
بعــض التحــوالت، فــإن اســتمرار هيمنــة الطبقــات املتوســطة والعليــا عــىل السياســة املحليــة يلعــب 
دوره بشــكل مــا يف اخلالفــات بــني النســاء؛ وهــذا يعنــي أن نســاء الطبقــة الدنيــا جيــدن صعوبــة يف متثيــل 

جمتمعاهتــن بصــورة مناســبة، وال يســتطعن يف الوقــت نفســه متثيــل أيــة مصالــح عامــة للمــرأة.
ثانيــًا، نظــرًا للفــوارق يف األوضــاع، تتعــرض نســاء الطبقــة الدنيــا والفقــرية واألقليــات إىل خماطــر 
كبــرية أثنــاء التصــدي المتيــازات املصالــح املهيمنــة. وأخــريًا، فــإن التنــاوب املعتمــد يف شــغل املقاعــد 
ــة، وبالتــايل  املحجــوزة للنســاء يف اهلنــد، يعنــي انقطــاع اســتمراريتهن السياســة يف دوائرهــن االنتخابي

عليهــن النضــال مــن أجــل بنــاء قاعــدة ألنفســهن يف السياســة املحليــة.
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عزة كرم وجوين لوفيندوسكي الفصل الخامس

ــاوز  ــع اآلن يتج ــإن التطل ــري، ف ــد كب ــًا إىل ح ــزال ناقص ــوم ال ي ــات الي ــاء يف برملان ــل النس ــم أن متثي رغ
األعــداد ويركــز عــام يمكنهــن فعلــه حقــًا داخــل الربملــان؛ أي كيــف حيدثــن تأثــريًا بغــض النظــر عــن 
أعدادهــن. فهــن يتعلمــن قواعــد اللعــب، ويســتخدمن هــذه املعرفــة لتعزيــز قضايــا املــرأة واهتامماهتــا 
ــل  ــب، ب ــن فحس ــرص نجاحه ــك ف ــزدن بذل ــن ال ي ــامل. وه ــة يف الع ــس الترشيعي ــل املجال ــن داخ م
يمهــدن الطريــق أيضــًا لدخــول جيــل جديــد مــن النســاء إىل العمليــة الترشيعيــة. كيــف حتقــق النســاء 
ــرتاتيجيات  ــل اإلس ــي أفض ــا ه ــان؟ وم ــالل الربمل ــن خ ــية م ــة السياس ــىل العملي ــن ع ــري ممك ــرب تأث أك
ــات مشــاركتها مــع الطاحمــات لدخــول  ــي يمكــن للربملاني ــدروس الت ــادة فعاليتهــن؟ ومــا هــي ال لزي
هــذا املجــال؟ وبأيــة أشــكال أثــرت النســاء عــىل العمليــة السياســية؟ هــذا هــو مثــار اهتاممنــا يف هــذا 

ــه. ــان إىل شــق الطــرق داخل ــق إىل الربمل ــا مــن الطري الفصــل، يف ســياق انتقالن

1. شق الطرق في البرلمان

ــدف  ــق ه ــىل ʼحتقي ــني )1995(، ع ــل بيج ــاج عم ــىل منه ــة ع ــة موقع ــن 180 دول ــر م ــت أكث وافق
ــة  ــز الديمقراطي ــوازن الــالزم لتعزي ــع القــرار وتوفــري الت املشــاركة املتســاوية للنســاء والرجــال يف صن
وحتســني أدائهــا1ʻ. وعندمــا ناضلــت النســاء يف أصقــاع العــامل املختلفــة لنيــل حقهــن يف التصويــت، 
توقعــن أن يــؤدي ذلــك بالــرضورة إىل متثيــل أكــرب هلــن. ولكــن توقعاهتــن مل تتحقــق دائــاًم، كــام يتضــح 
يف فصــول هــذا الكتــاب. وبــدأن رصاعــًا طويــاًل ومريــرًا آخــر للدخــول فعليــًا إىل الربملــان بــدالً مــن 
ــم  ــعيهن يف معظ ــز س ــن. وترك ــة هل ــرأة كممثل ــم امل ــات لدع ــاع الناخب ــه إقن ــزء من ــن ج ــك. وتضم ذل
ــة  ــس الترشيعي ــول املجال ــة لدخ ــوات النموذجي ــية؛ القن ــزاب السياس ــع األح ــل م ــىل العم ــدان ع البل
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داخــل  أنفســهن  النســاء  نظمــت  حيــث  الوطنيــة. 
األحــزاب السياســية وخارجهــا، وحشــدن اجلهــود لتغيــري 

ــية. ــة السياس ــخة يف التعبئ ــزاب الراس ــاليب األح أس
إىل  دخوهلــن  بمجــرد  النســاء  نضــال  ينتهــي  ال 
ــاء  ــور؛ فض ــامل الذك ــه ع ــن في ــث يقتحم ــان. حي الربمل
أسســه ونظمــه وهيمــن عليــه الرجــال ويترصفــون 
التــي  فيــه وفــق مصاحلهــم ويضعــون اإلجــراءات 
ــة مطروحــة يف  تالئمهــم. مل تكــن ثمــة مؤامــرة متعمــدة الســتبعاد النســاء، حتــى أهنــا مل تكــن قضي
معظــم احلــاالت. فمعظــم الربملانــات العريقــة هــي نتــاج عمليــات سياســية هيمــن عليهــا الذكــور 
ــن  ــه. وم ــج ذات ــة النه ــة الالحق ــس الترشيعي ــم املجال ــت معظ ــًا. واختط ــم متام ــرصت عليه أو اقت
الطبيعــي أن تتحيــز هــذه املؤسســات نوعــًا مــا لصالــح الذكــور املهيمنــني عليهــا، حتيــز خيتلــف نوعــه 

ــة. ــد والثقاف ــالف البل باخت
ــب؛  ــت قري ــى وق ــة حت ــس الترشيعي ــة يف املجال ــمة خفي ــيةʻ س ــة املؤسس ــذه ʼالذكوري ــت ه كان
ــزات  ــذه التحي ــىل ه ــرًا ع ــوء إال مؤخ ــلَّط الض ــا. ومل ُيس ــزأ منه ــزءًا ال يتج ــا وج ــّلاًم هب ــة ومس متغلغل
الذكوريــة الترشيعيــة. ويف الواقــع، مل يتحــول الــدور الســيايس للنســاء يف املجالــس الترشيعيــة إىل قضيــة 

ــن. ــاين مــن القــرن العرشي عامــة إال يف النصــف الث
يف عــام 2005، شــكلت النســاء 16 باملئــة مــن أعضــاء برملانــات العــامل. وبلغــت أعــىل مســتوى هلــا 
يف بلــدان شــامل أوروبــا؛ وهــو 40 باملئــة ، بينــام مل تتعــد 6.5 باملئــة يف البلــدان العربيــة )حتــى كانــون 

الثاين/ينايــر 2005)2. 
عــىل غــرار املســاعي الســابقة إلدخــال النســاء إىل الربملــان، تنظــم برملانيــات اليــوم النســاء ويعبئنهن 
ــرتاتيجيات  ــن اإلس ــن يضع ــن م ــامل. فه ــات يف الع ــل الربملان ــن يف داخ ــن أوضاعه ــن، وحيس وحيفزهن

ويتخــذن اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز قضاياهــن وتســهيل متريــر التغيــريات الترشيعيــة.
يســتند األثــر الفعــيل الــذي حتدثــه الربملانيــات إىل متغــريات عــدة ختتلــف مــن بلــد آلخر، كالســياق 
االقتصــادي والســيايس الــذي يعمــل فيــه الربملــان، وخلفيــة وخــربة وعــدد النســاء داخلــه، وقواعــد 
ــه  ــذي حتدث ــرق ال ــدى الف ــىل م ــوس ع ــريه امللم ــل تأث ــذه العوام ــن ه ــكٍل م ــة. ول ــة الربملاني العملي
ــري  ــق أكــرب تأث ــة حتقي ــة بشــأن كيفي ــات بعــد انتخاهبــن. فمــن الصعــب إجــراء تعميــامت عاملي الربملاني

ــًا كبــريًا مــن بلــد إىل آخــر.  للنســاء، ألن هــذه العوامــل ختتلــف اختالف
إضافــة إىل ذلــك، ثمــة عــدد قليــل نســبيًا مــن البحــوث واملعلومــات املتاحــة عــن شــكل التأثــري 
ــة وضــع املــرأة )CSW( إىل  ــه النســاء. دعــا منهــاج عمــل بيجــني لألمــم املتحــدة وجلن الــذي أحدثت
ــىل  ــديده ع ــياق تش ــة3، يف س ــرقʻ يف السياس ــة الف ــرأة صانع ــن ʼامل ــق ع ــن الوثائ ــد م ــع املزي وض
احلاجــة إىل مزيــد مــن املعرفــة والفهــم، ال ســيام يف جمــال النســاء وصنــع القــرار. انطالقــًا مــن املعطيات 
املتوفــرة يف هــذا املجــال ومــن املقابــالت واملناقشــات التــي أجريناهــا مــع برملانيــات مــن مجيــع أنحــاء 
العــامل، حّددنــا بعــض اإلســرتاتيجيات واآلليــات التــي اســتخدمتها النســاء، والتــي قــد يســتخدمنها 

يعتمد األثر الفعلي الذي قد ُتحدثه 
البرلمانيات على عدد من المتغيرات، 

تشمل السياق االقتصادي 
والسياسي الذي يعمل فيه 

البرلمان، وخلفية وخبرة وعدد النساء 
في داخله، وقواعد اللعبة البرلمانية.
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ــأهنا  ــن ش ــدʻ، م ــرتاتيجية القواع ــميناها ʼإس ــرتاتيجية، أس ــا إس ــم وضعن ــة. ث ــىل العملي ــري ع للتأث
ــذه  ــلʻ ه ــن ʼعم ــًا م ــة بعض ــاالت الالحق ــات احل ــح دراس ــا. وتوض ــكار وعرضه ــذه األف ــم ه تنظي

ــرتاتيجيات. اإلس

1. 1. الحضور

يعتمد تأثري النساء إىل حد كبري عىل عدد الربملانيات املتحفزات لتمثيل قضايا املرأة ومهومها.
تقــول الناشــطات النســويات، إن الرائــدات الربملانيــات أصبحــن صــورة عــن الرجــال غالبــًا، 
ــق  ــا ال نتف ــال. إنن ــن الرج ــن ع ــًا متييزه ــد ممكن ــان، ومل يع ــواء الربمل ــن يف أج ــن اندجم ــى أهن بمعن
ــاء. وألن  ــب النس ــا تغي ــة عندم ــة خمتلف ــون بطريق ــال يترصف ــروف أن الرج ــن املع ــك، فم ــع ذل م
ــري  ــي لتغي ــدة يكف ــرأة واح ــور ام ــإن حض ــني، ف ــني اجلنس ــة ب ــدود القائم ــزع احل ــن يزع وجوده
ســلوك الذكــور، وحضــور نســاء عــدة يغــري ســلوكهم أكثــر. وتفيــد التجربــة األوروبيــة الغربيــة 
أنــه حيــث تتبنــى الربملانيــات مهمــة إحــداث التغيــري، فقــد تســفر حتــى األعــداد الصغــرية منهــن 

ــج ملموســة. عــن نتائ
إذا كان وجــود امــرأة واحــدة فقــط حيــدث فرقــًا يف الربملــان، فعــىل األرجــح أال يتحقــق تغــري كبــري 
ــرأة.  ــا امل ــل قضاي ــزات لتمثي ــاء املتحف ــن النس ــري م ــدد كب ــه ع ــد في ــا مل يتواج ــل م ــدى الطوي ــىل امل ع
وتســتطيع الربملانيــات مــن ثــم، بدعــم مــن زميالهتــن، انتــزاع رشاكــة فعالــة مــن نظرائهــن الرجــال. 
ولكــن التغيــري ال يــأيت ببســاطة مــن األعــداد، وإنــام هــو عمليــة معقــدة ترمــي إىل التغلــب عــىل مقاومــة 
وجــود النســاء، الــذي ال يشــكل وجودهــن ســوى جــزء واحــد مــن التنــوع الــالزم. وحســب درود 
دالــريوب، فــإن حمــك وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء يتمثــل يف تســارع تطــّور متثيلهــن، مــن خــالل 
ــىل  ــاًم ع ــك حاس ــد ذل ــام. ويع ــكل ع ــاء بش ــاع النس ــة وأوض ــن الذاتي ــن أوضاعه ــي حتس ــني الت القوان

صعيــد التمكــني.
ــا النســاء،  ــح قضاي ــًا لصال ــات املســتعدات للعمــل مع ــرية مــن الربملاني ــا تتواجــد أعــداد كب عندم
يغــدو التغلــب عــىل ظاهــرة احلالــة ʼالشــكليةʻ ممكنــًا، بمعنــى كــر الصــورة التــي حتكمهــن والقــدرة 
عــىل تكويــن رشاكات تفاعليــة وإســرتاتيجية، ســواء داخــل املجالــس الترشيعيــة أو خارجهــا. وتواجــد 
ــول إىل  ــيام الوص ــة، ال س ــوط احلزبي ــور اخلط ــهل عب ــة يس ــس الترشيعي ــل املجال ــة داخ ــة وازن كتل
ــن  ــام أن حضوره ــي. ك ــول االجتامع ــة للتح ــة اهلام ــن املعادل ــر م ــف اآلخ ــور؛ النص ــن الذك زمالئه
ككتلــة حرجــة يضاعــف أيضــًا مــن احتــامالت ومــدى تغلغلهــن يف منظــامت املجتمــع املــدين، التــي 
ــريوب يف  ــدت دال ــاهتا. وج ــة وسياس ــلطة الترشيعي ــىل الس ــري ع ــالزم للتأث ــم ال ــا الزخ ــزز بدوره تع
دراســتها عــن الربملانيــات يف الــدول اإلســكندنافية وغريهــا، أن السياســيات عبــأن النســاء األخريــات 
وأعــددن ترشيعــات ومؤسســات جديــدة لصالــح النســاء. وكلــام كــربت أعدادهــن أصبــح حتوهلــن إىل 
ــر ســهولة، وتغــريت الصــورة العامــة عنهــن4. ويف عــام 2005، توصلــت مرســيدس  سياســيات أكث
ــاء يف  ــود النس ــام ازداد وج ــه كل ــويد، إىل أن ــكا والس ــات يف بلجي ــن الربملاني ــتها ع ــاز يف دراس ــو دي ماتي
ــة،  ــدود 15-20 باملئ ــات بح ــداد الناخب ــض أع ــا تنخف ــي5. فعندم ــن االجتامع ــان، ازداد ثقله الربمل
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ــاض  ــوا النخف ــو تعرض ــام ل ــني في ــبة الربملاني ــاض نس ــن انخف ــر م ــات أكث ــبة الربملاني ــض نس تنخف
ــة املصممــة  مماثــل يف أعــداد ناخبيهــم. ويكمــن الســبب، يف التشــوهات النامجــة مــن إجــراءات التعبئ
خصيصــًا النتخــاب الرجــال املناســبني. وحتقيــق النجــاح يف هــذه اإلجــراءات يتطلــب أن تبــدي النســاء

ʼمؤهــالت ذكوريــةʻ، ويتحلــني بالتــايل بصفــات مرتبطــة بالربملانيــني الذكــور، كأن يعملــن يف جمــاالت 
مهنيــة هييمــن عليهــا الذكــور، مثــل جمــال األعــامل أو القانــون. وإلبــداء هكــذا صفــات قــد يضطــررن 
للتضحيــة بحياهتــن املنزليــة، وبالتــايل تصبــح حظوظهــن بإنجــاب األطفــال أقــل مــن عامــة الســكان 
ــًا أن  ــح مرجح ــان، يصب ــادل يف الربمل ــن التع ــاء م ــبة النس ــرتب نس ــا تق ــن عندم ــاًء. ولك ــاالُ أو نس رج

يبديــن صفاهتــن االجتامعيــة أمــام مجهــور الناخبــني.

1. 2. إستراتيجية القواعد

ــة إىل  ــة الترشيعي ــري النســاء يف العملي ــادة تأث ــا يف هــذا الفصــل إســرتاتيجية تســاعد عــىل زي وضعن
أقــى حــد ممكــن. ويتطلــب تطويرهــا النهائــي وجــود كتلــة وازنــة مــن النســاء العامــالت عــىل تعزيــز 

قضايــا املــرأة.
 تتكــون اإلســرتاتيجية ببســاطة مــن ثالثــة أقســام: تعلــم القواعــد، اســتخدام القواعــد، وتغيــري 
ــح  ــض اللوائ ــمية وبع ــري الرس ــلكيات غ ــد واملس ــراف والتقالي ــد األع ــد بالقواع ــد. وُيقص القواع
ــيم  ــني وتقس ــدار القوان ــات إص ــمل عملي ــي تش ــة، الت ــلطة الترشيعي ــف الس ــل وظائ ــة لعم الناظم
العمــل ضمــن الربملــان والبنيــة الرتاتبيــة واملراســم وقواعــد االنضبــاط والتقاليــد والعــادات ومعايــري 
الربملــان، كآليــات عملــه الداخليــة وعالقتــه مــع أقســام احلكومــة األخــرى والشــعب الــذي انتخبــه 

ــه.  خلدمت
ــري، وأن  ــرضورة التغي ــامن ب ــن اإلي ــا م ــتخدامها وتغيريه ــد واس ــم القواع ــرتاتيجية تعل ــق إس تنطل
اهلــدف مــن انتخــاب عضــوات الربملــان هــو ضــامن حصــول ذلــك. وثمــة أساســًا أربعــة أنــواع مــن 
ــيس/  ــري املؤس ــايل: التغي ــو الت ــىل النح ــا ع ــن تصنيفه ــاء. يمك ــاع النس ــًا يف أوض ــدث فرق ــري حت التغي

ــاب. ــري اخلط ــات، وتغي ــىل املخرج ــري ع ــري بالتأث ــيل، التغي ــري التمثي ــي، التغي اإلجرائ

1. التغيــري املؤســيس /اإلجرائــي يشــري إىل تدابــري مــن شــأهنا تغيــري طبيعــة املؤسســة كــي تصبــح
ʼصديقــة للمــرأةʻ. عــىل أن يرتافــق ذلــك مــع رفــع مســتوى الوعــي بقضاياهــا، عــن طريــق تغيــريات   
ــدة حلقيقــة التأثــري  ــة هتــدف إىل اســتيعاب العضــوات، األمــر الــذي جــاء نتيجــة مراعــاة متزاي إجرائي
ــة  ــال واملرحل ــة األطف ــيس وتربي ــاط اجلن ــدية والنش ــدرة اجلس ــرق والق ــر والع ــة والعم ــم للطبق احلاس

العمريــة عــىل حيــاة النســاء، بمقــدار تأثريهــا عــىل حيــاة الرجــال.
2. التغيــري التمثيــيل ينطــوي عــىل إجــراءات حمــددة تضمــن اســتمرار وتعزيــز وصــول النســاء إىل 
ــحهن؛ واالســتخدام املــدروس لنــامذج حُيتــذى هبــا عنــد االقتضــاء؛  اهليئــة الترشيعيــة، كتشــجيع ترشُّ
وتعزيــز ترشيعــات املســاواة بــني اجلنســني أو أنظمــة التكافــؤ أو املســاواة العامــة؛ وإجــراء التغيــريات 
ــاذ  ــًا اخت ــيل أيض ــري التمثي ــمل التغي ــة. ويش ــالت االنتخابي ــات واحلم ــني االنتخاب ــىل قوان ــبة ع املناس
ــن يف  ــامن وجوده ــة وض ــة اهلام ــب الربملاني ــاء يف املناص ــع النس ــأهنا وض ــن ش ــان م ــراءات يف الربمل إج
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احلكومــة. كــام جيــب أن يشــمل تغيــريات يف األحــزاب السياســية تــؤدي إىل إدخــال مزيــد مــن النســاء 
إىل املجالــس الترشيعيــة. وتســتخدم الربملانيــات ســلطة وضعهــن التمثيــيل غالبــًا لدعــم حتســني فرصهن 
السياســية يف أحزاهبــن، فضــاًل عــن تنظيــم الدعــم هلــن للوصــول إىل املناصــب العليــا. حيــث يشــكل 

الربملــان منطلقــًا حاســام لتبوأهــا.
ــف  ــثʻ أو تكيي ــد إىل ʼتأني ــات بالتحدي ــىل املخرج ــكاس ع ــري إىل االنع ــري يش ــري بالتأث 3. التغي
الترشيعــات أو خمرجــات السياســات األخــرى لتناســب حقــوق النســاء؛ أي التأثــري عــىل هــذه القوانــني 
والسياســات إىل حــّد تتحــول فيــه لصالــح النســاء أو تتأثــر بذلــك. وهــذا يشــمل وضــع قضايــا النســاء 
ــي  ــرأة وتراع ــة للم ــات صديق ــع الترشيع ــون مجي ــامن أن تك ــة، وض ــن جه ــامل م ــدول األع ــىل ج ع

حقوقهــا مــن جهــة أخــرى.
ــذل  ــر بب ــق األم ــان. وال يتعل ــارج الربمل ــل وخ ــريات داخ ــىل تغي ــوي ع ــاب ينط ــري اخلط 4. تغي
اجلهــود لتغيــري اللغــة الربملانيــة هبــدف ســامع وجهــات نظــر النســاء وتطبيعهــا فحســب، بــل وبــرضورة 
ــث  ــيايس، بحي ــاب الس ــري اخلط ــة وتغي ــف العام ــل املواق ــان لتحوي ــة الربمل ــن منص ــَا م ــتفادة أيض االس
ــل الرجــال؛ حــارضات وراســخات يف املشــهد الســيايس. يســتفيد هــذا ʼاحلضــور  ــح النســاء مث تصب
العلنــيʻ مــن املوقــع الربملــاين لزيــادة فــرص الوصــول إىل وســائل اإلعــالم واجلمهــور الواســع، هبــدف 

ــا النســاء وبقدراهتــن السياســية يف النقــاش العــام. رفــع مســتوى الوعــي بقضاي

جدول 15: مجاالت التغيير األربعة التي تؤثر على مشاركة النساء

حتويل الربملان إىل بيئة ʼصديقة للمرأةʻ، باعتامد إجراءات من شأهنا رفع مستوى التغيري املؤسيس /اإلجرائي
الوعي بقضايا النساء

ضامن استمرار وصول النساء للربملان وتعزيزه، من خالل تشجيع املرشحات التغيري التمثييل 
وتغيري القوانني االنتخابية وقوانني احلمالت االنتخابية وتعزيز ترشيعات املساواة 

بني اجلنسني
التغيري بالتأثري/االنعكاس عىل 

املخرجات
ʼتأنيثʻ الترشيعات، من خالل ضامن مراعاهتا لقضايا النساء 

تغيري اللغة الربملانية هبدف سامع وجهات نظر النساء وتطبيعها، وتشجيع تغيري تغيري اخلطاب 
املواقف العامة جتاههن
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جدول 16: نساء في البرلمان يحدثن التأثير

التغيري بالتأثري عىل املخرجات واخلطابالتغيري املؤسيس /اإلجرائي والتمثييل
املشاركة يف التدريب عىل القواعد اإلجرائية الربملانية تعلُّم القواعد

الداخلية والتكيف معها )كيفية طلب حق الكالم 
مثاًل(، وتطوير مهارات اخلطابة والتواصل الفعال، 

والتواصل مع الزمالء الذكور والضغط عليهم. 
التشبيك مع املنظامت النسائية. 

التامس التوجيه والرعاية من األعضاء البارزين 
يف املجلس. 

فهم وسائل اإلعالم والتعامل معها.

التمييز بني تصورات النساء واحتياجاهتن وقضاياهن. 
تشكيل جتمع مع وسائل اإلعالم واملنظامت الوطنية 

والعاملية. 
لفت االنتباه إىل اخلطاب اجلنيس. 

تكريس املشاركة يف خمتلف اللجان )مثل: املوازنة، الدفاع، 
الشؤون اخلارجية(. 

.ʻالناعمةʼ توضيح قيمة وأمهية اللجان

استخدام 
القواعد

احلرص عىل ترشيح النساء والتصويت هلن يف 
االنتخابات الداخلية ويف األحزاب. 

لفت االنتباه إىل غياب النساء عن املناصب 
الرئيسية. 

املشاركة يف أعامل اللجان. 
الضغط لشغل مناصب حكومية متكافئة 
واستحداث وزارات للنساء والعمل عىل 

إقرارها. 
إطالق محلة لتوسيع اهلياكل احلالية كي تشمل 

قضايا النساء. 
إنشاء شبكات تدريب عىل أساليب النقاش 

األكثر إقناعا واألقل عدوانية.

التأثري عىل جدول أعامل الربملان: اعتامد إجراءات تراعي 
النساء )كإدخال تغيريات عىل جدول أعامل الربملان بام 

يتناسب مع عمل األمهات(. 
إجراء استقصاءات عامة حول قضايا النساء، واستخدام 

نتائجها لوضع هذه القضايا عىل جدول أعامل احلكومة 
وضمن الربامج الترشيعية. والدفاع  عن مشاريع قوانني 

الرعاية والرعاية املشرتكة. 
حتويل بعض املسائل إىل قضايا رأي عام بالتعاون مع وسائل 

اإلعالم )مثل أساليب تناول النساء يف الربملان وقضايا 
التحرش اجلنيس(. 

ربط عدم املساواة بني اجلنسني بأشكال التمييز األخرى. 
تشكيل حتالفات مع اجلامعات املستبعدة األخرى سعيًا لتمثيلها. 

استخدام وسائل اإلعالم كجزء من إسرتاتيجية توعية فعالة 
لتوسيع الدائرة االنتخابية للنساء وقواعد دعمهن العامة.

تغيري قواعد اختيار مرشحي احلزب بأكملها، ال تغيري القواعد
سيام املواقع القيادية.

تطبيق نظم احلصص يف بعض اللجان، أو اعتامد 
متثيل متكافئ بني الرجال والنساء. 

اعتامد ُمراِقبات عىل تصويت النساء. 
إنشاء جلان املساواة بني اجلنسني. 

إنشاء آلية وطنية لرصد التنفيذ وضامن املساءلة، 
ومأَسسة مناقشات منتظمة حول التقدم املحرز يف 

جدول أعامل الربملان.
تأسيس آليات لتشجيع املتحدثات )إعطاؤهن 

أسبقية الكالم عىل زمالئهن(.
املسامهة يف اإلصالح املؤسيس واإلجرائي وعمليات 

 .ʻصديقة للمرأةʼ التحديث، وضامن أن تكون

تشجيع احلوافز املالية للربامج/املشاريع اهلادفة إىل وصول 
النساء إىل مراكز صنع القرار )مثل: مدارس التدريب عىل 

القيادة، زيادة اإلعانات احلكومية لألحزاب السياسية التي 
ترتشح/تتوىل النساء مواقع قيادية فيها، ختصيص موازنة 

لدعم النساء صانعات القرار(. 
التعاون مع احلركات النسائية ووسائل اإلعالم لتغيري 

صورة النساء كربات منزل ʼفقطʻ، وتصويرهن كسياسيات 
جديرات، وتطبيع صورة املرأة السياسية. 

اعتزاز النساء بكياهنن، بدالً من حماولة تقليد الرجال 
وإخفاء أو إنكار أنوثتهن.

توسيع الترشيعات لتشمل قضايا مستجدة هتم النساء 
)كفّض النزاعات وحتقيق السالم وحقوق اإلنسان واعتامد 

موازنة خاصة للنساء(.
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م القواعد 2. تعلُّ

تناقــش املجالــس الترشيعيــة السياســات وتصــدر 
ــا،  ــة عليه ــار املرتتب ــا واآلث ــع تنفيذه ــني، وتتاب القوان
وتشــكل منطلقــًا لتبــّوء مناصــب حكوميــة، وُتراقــب 
املجالــس  معظــم  وختتــص  احلكومــة.  أنشــطة 
الترشيعيــة بصالحيــات إقــرار املوازنــات؛ ســواء 
ــي.  ــا احلكوم ــق إنفاقه ــمي أو تدقي ــا الرس ختصيصه

ــة.  ــة وإجرائي ــان فني ــة، وجل ــة ومعارض ــة، حكوم ــة وخلفي ــوف أمامي ــكل صف ــىل ش ــة ع ــي منظم وه
وتنــدرج املناقشــات والرقابــة والتحقيقــات واالســتجوابات ضمــن هــذه اهليكليــة. يميــل الربملانيــون 
إىل التخصــص يف جمــاالت معينــة، وحتقيــق ســمعتهم الربملانيــة عــىل أســاس أدائهــم يف خمتلــف هيــاكل 

ــه. ــي وعمليات ــس الترشيع املجل
ــة،  ــلطة الترشيعي ــة الس ــًا وظيف ــن متام ــن أن يفهم ــاالت عليه ــات فع ــاء برملاني ــح النس ــي تصب ك
ــان  ــل يف الربمل ــري العم ــراءات س ــة، وإج ــري املكتوب ــة وغ ــا املكتوب ــة؛ رموزه ــد اللعب ــن قواع ويتعلم
ــىل  ــتفادة املث ــتعدادًا لالس ــان اس ــة يف الربمل ــات الداخلي ــن أوالً املامرس ــن أن يتعلم ــه. وعليه وآليات
ــن. إن  ــن وأهدافه ــة ملصاحله ــة خدم ــد املرعي ــري القواع ــبة لتغي ــرتاتيجيات مناس ــع إس ــا، ووض منه
ــري  ــية للتغي ــة الرئيس ــاالت األربع ــة يف املج ــن كل فئ ــل، ضم ــاه بالتفصي ــة أدن ــكار معروض ــذه األف ه
املؤســيس/ اإلجرائــي والتمثيــيل والتأثــري عــىل املخرجــات واخلطــاب. وســلَّطنا الضــوء يف اهلوامــش 
ــول  ــة الوص ــدف رسع ــا هب ــة منه ــكل فئ ــا ل ــة اقرتحناه ــرتاتيجيات معين ــىل إس ــرة ع ــة املؤط اجلانبي

ــراءة. والق

2. 1. التغيير المؤسسي /اإلجرائي

إن فهــم كيفيــة عمــل الســلطة الترشيعيــة هــي اخلطــوة 
األوىل للربملانيــات، عــىل طريــق إتقــان اســتخدام هذه 
املعرفــة للعمــل بفعاليــة أكــرب يف املجلــس الترشيعــي. 
وباســتطاعتهن اكتســاهبا بطــرق متنوعــة، كالتدريبات 
اخلاصــة وبرامــج التوجيــه وزيــادة عمليــات التكّيــف 
االجتامعــي العامــة. فمــن الشــائع، عــىل ســبيل 

ــة  ــول كيفي ــدد ح ــاء اجل ــرون األعض ــؤولون اآلخ ــارزون واملس ــس الب ــاء املجل ــه أعض ــال، أن يوج املث
عمــل املجلــس. وتوّفــر األحــزاب السياســية غالبــًا مثــل هــذا التدريــب.

الخطوة األولى للنساء في البرلمان هي 
فهم سليات عمل السلطة التشريعية، 

واستخدامه إلتقان العمل.

م كيفية عمل المجلس التشريعي،  تعلُّ
من خالل برامج التوجيه والتدريب الذي 

تقدمه األحزاب السياسية.
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ــم  ــة فه ــة لكيفي ــة عميق ــدم معرف ــه يق ــة، ألن ــدة خاص ــه فائ ــية ل ــزاب السياس ــب األح إن تدري
احلــزب الــذي ينتمــي إليــه الربملــاين  لإلجــراءات، وكيــف يتــالءم احلــزب بحــد ذاتــه معهــا. ونظــرًا 
ــع بتأثــري  ألن تنظيــم العمــل الترشيعــي يعتمــد غالبــًا عــىل مكونــات حزبيــة، فــإن األحــزاب تتمّت
كبــري عــىل ســري اإلجــراءات. وهــي ُتقــّدم يف بعــض مناطــق العــامل تدريبــًا خاصــًا عــىل املهــارات، 
ال ســيام للنســاء، ألهنــن قــد ال يتمتعــن بخــربة الرجــال يف اإلجــراءات الترشيعيــة. ولكــن معظــم 
األحــزاب يف أجــزاء كثــرية مــن العــامل النامــي، ال متلــك املــوارد الالزمــة أو الرغبــة يف تقديــم هــذا 
ــًا  التدريــب. ويف الواقــع، تشــري العديــد مــن دراســات احلــاالت إىل أن الــوالء احلــزيب يعيــق غالب
ــاص. وال  ــكل خ ــات بش ــاعدة للربملاني ــم أي مس ــام، وتقدي ــكل ع ــيايس بش ــاب الس ــور اخلط تط
تســمح األحــزاب السياســية يف بعــض الــدول العربيــة ودول أمــريكا الالتينيــة عــىل ســبيل املثــال، 
ــا ال  ــرأة وقضاياه ــر امل ــات نظ ــرتاض أن وجه ــىل اف ــل ع ــزال تعم ــة، وال ت ــينات بنيوي ــة حتس بأي
ــة أو  ــس الترشيعي ــل املجال ــة داخ ــزاب املنضوي ــه يف األح ــه تداعيات ــذا ل ــة. وه ــة أولوي ــتحّق أي تس

خارجهــا.
يعــد التشــبيك آليــة حاســمة للتدريــب والتكيــف 
االجتامعــي للربملانيــات. وتوفــر الشــبكات وصــوالً رسيعــًا 
إىل املعرفــة، التــي لوالهــا الســتغرقن ســنوات مــن التجربة 
الكتســاهبا، ومُتكنهــن مــن مناقشــة قضاياهــن ســوية وتبادل 
ــن.  ــاق فعاليته ــايل آف ــزز بالت ــا يع ــن، مم ــن وخرباهت معارفه
ــف  ــح حتال ــد نج ــري(. وق ــل بكث ــة أق ــا )بدرج ــام بينه ــزاب وفي ــل األح ــبيك داخ ــذا التش ــري ه جي
الربملانيــات مــن أحــزاب خمتلفــة يف عــدد مــن الــدول، مــن بينهــا الســويد وفرنســا وهولنــدا وجنــوب 
أفريقيــا وكرواتيــا ومــرص. وتنوعــت القضايــا لتشــمل قوانــني االغتصــاب وإصــالح النظــام االنتخــايب 
واإلصــالح املؤســيس واألحــوال الشــخصية وقضايــا أخــرى خاصة بــكل بلد )مثــل حق املــرأة يف طلب 
احلصــول عــىل جواز ســفر دون إذن زوجها يف مــرص، وحقوق  الداليــت Dalits )أو الطوائــف املحرومة؛
وجتــدر  اهلنــد.  يف  واالقتصاديــة   والسياســية  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  ســابقًا(   ʻاملنبوذيــنʼ
مؤلفــة مــن مهنيــات حمرتفــات وبرملانيــات؛   ʻجمموعــات دعــمʼ اإلشــارة أيضــًا إىل تشــكيل 
وهــي ظاهــرة بــارزة، ال ســيام يف البلــدان األوروبيــة. وتقــول إحــدى الربملانيــات؛ الفنلنديــة 
ــاون  ــىل التع ــاء ع ــؤالء النس ــدرة ه ــي ق ــن؛ ه ــدر بثم ــي ال تق ــة الت ــوكاينني، ʼإن احلقيق ــا أوس ريت
العابــر لألطــر احلزبيــة واملجــاالت املهنيــة، وتبــادل الدعــم، ليــس عــىل املســتوى الشــخيص 
ــه )أي اإلرشاف،  ــد التوجي ــًاʻ. ويع ــي أيض ــتوى املهن ــىل املس ــون ع ــعي ألن يك ــل والس ــب، ب فحس
املــؤازرة، تقديــم املشــورة واإلرشــاد( الــذي توفــره الربملانيــات املخرضمــات، وســيلة هامــة 
ــام ــر نظ ــرى تطوي ــال، ج ــبيل املث ــىل س ــدا ع ــي هولن ــات. فف ــاص للربملاني ــب اخل ــرى للتدري أخ

ʼتالزمʻ تساعد بموجبه النساء املنتخبات النساء املرتددات عىل اكتساب الثقة للرتشح. 
إن االحتــاد الربملــاين الــدويل هــو أحــد املنظــامت الدوليــة، التــي تســعى لتوفــري مســاحة عامليــة أمــام 
ــذا  ــل ه ــل(. يعم ــذا الفص ــد ه ــة بع ــة احلال ــع دراس ــرتاتيجيات )راج ــكار واإلس ــادل األف ــاء لتب النس

التشبيك مع البرلمانيات 
واالسترشاد )التالزم( بالبرلمانيات 

المخضرمات
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االحتــاد لتعزيــز رؤيــة النســاء وفعاليتهــن، حمليــًا وإقليميــًا 
ــم  ــات ودع ــاد واملعلوم ــك اإلرش ــر كذل ــًا، ويوف ودولي

ــات.  ــدرات للربملاني ــاء الق بن
إىل جانــب الربامــج املخصصــة للنســاء، فــإن تدريبات 

التوجيــه املشــرتكة بــني الرجــال والنســاء هلــا أمهيتهــا أيضــًا. ففــي دورات تدريبيــة مشــرتكة، تشــجع 
ــة  ــم كيفي ــك تعل ــور، وكذل ــن الذك ــع نظرائه ــل م ــن والتواص ــاالت اهتامماهت ــرح جم ــىل ط ــاء ع النس
حتقيــق اخــرتاق يف ʼقواعــد الســلوكʻ الراســخة. وجيــري يف الوقــت نفســه توعيــة الربملانيــني الذكــور 
بقضايــا النســاء وأمهيــة متكــني الربملانيــات مــن العمــل بفعاليــة يف املجلــس الترشيعــي. وهــذه التوعيــة 
حتديــدًا هــي خطــوة هامــة عــىل صعيــد ختطــي مشــاعر التهديــد التــي تنتــاب العديــد مــن الربملانيــني 
حيــال زميالهتــم، ألهنــا ال توفــر الفرصــة لرفــع الوعــي بقضايــا النســاء فحســب، بــل وتشــري أيضــًا إىل 
درجــة تواصلهــم مــع معظــم القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية األخــرى. ولذلــك، يلعــب 

تدريــب وتوجيــه الربملانيــني الذكــور دورًا هامــًا يف تعميــم مراعــاة قضايــا النســاء ومنظورهــن. 
ــورة  ــوت والص ــروض الص ــيام يف ع ــد، ال س ــب مفي ــىل تدري ــًا ع ــول أيض ــاء احلص ــتطيع النس تس
ــاين  ــل الربمل ــد العم ــأن قواع ــات بش ــىل املعلوم ــن ع ــن حصوهل ــاًل ع ــور، فض ــام اجلمه ــة أم واخلطاب
ــرح  ــرة وط ــربة آم ــدث بن ــة يف التح ــن صعوب ــري منه ــد كث ــة. وجت ــري املكتوب ــة وغ ــه املكتوب وإجراءات
حجــج جداليــة مقنعــة، وجتــد بعضهــن صعوبــة يف إســامع أصواهتــن يف مــداوالت املجلــس. وتعــرتف 
ــي يواجهنهــا يف التقــاط فرصــة  ــة الت ــة، بالصعوب ــات النامي ــدد، ال ســيام يف الديمقراطي ــات اجلُ الربملاني
ــابقة  ــة الس ــدارة املمثل ــت ج ــد أثبت ــة. وق ــداوالت الربملاني ــراءات امل ــا إج ــة خفاي ــدث ويف معرف التح
ــا  ــدر م ــري بق ــن التأث ــه م ــة ل ــرأة املدرب ــوت امل ــاين، أن ص ــوم الربيط ــس العم ــون يف جمل ــدا جاكس غلين

ــل. للرج
ــالم  ــائل اإلع ــىل وس ــة ع ــخة دورات تدريبي ــات الراس ــات يف الديمقراطي ــض الربملاني ــت بع نظم
أيضــًا. وتضمــن ذلــك، مــن بــني أمــور أخــرى، نــدوات وورشــات عمــل اطلعــت الربملانيــات فيهــا 
عــىل تقنيــات ʼالتحــدث إىل /يف وســائل اإلعــالمʻ )أي نــوع املعلومــات التــي هتــم وســائل اإلعــالم، 

وأفضــل ســبل توصيلهــا(، وحصلــن عــىل املشــورة بشــأن 
كيفيــة التواصــل مــع الشــخصيات اإلعالميــة، ومــن منهــا 

يتعاطــف أكثــر مــع قضايــا النســاء. 

2 .2. التغيير التمثيلي

ــي  ــزيب( ه ــيايس احل ــط الس ــة إىل اخل ــة )إضاف ــراءات املتبع ــراف واإلج ــية واألع ــد املؤسس إن القواع
أســاس حتديــد املواقــف واملهــام الترشيعيــة، كمهــام اللجــان واملشــاركة يف قاعــات املــداوالت. وقــد 
يعتمــد تقلــد هــذه املناصــب املهمــة عــىل عامــل واحــد أو عوامــل عــدة، تتضمــن موقــع احلــزب أو 
ــة  ــربة بالقضي ــيل أو اخل ــي أو املح ــجل الوطن ــة أو الس ــم احلكوم ــدرة أو دع ــة أو الق ــة أو اجلامع األقدمي

ــة. املطروح

تعلم كيفية التعامل مع وسائل 
اإلعالم

المساهمة في دورات تدريبية 
مشتركة للرجال والنساء
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يف  النساء  عدد  عىل  املناسبة  اإلسرتاتيجية  تعتمد   وبينام 
باحلد  النساء  تضع  أن  جيب  ما؛  حد  إىل  الترشيعي  املجلس 
األدنى املصالح الرئيسية واملواقف واملهام واإلسرتاتيجيات 
املتعلقة بسبل دخوهلن إىل املنابر اهلامة. وإذا مل تكن القنوات 

القائمة سالكة باجتاه تعزيز دورهن يف املنابر الرئيسية، فال بد من شق طرق جديدة.

2 .2 .1 لجان المساواة بين الجنسين 

تأخــذ هــذه الطــرق يف بعــض البلــدان شــكل جلــان نســائية برملانيــة أو حكوميــة أو جلــان مســاواة ذات 
طابــع أوســع، تشــمل حقــوق النســاء يف نطــاق واليتهــا. ونجــح إنشــاء جلــان مســاواة بــني اجلنســني، 
ــات  ــكلت برملان ــام ش ــدا، بين ــربى وهولن ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــمية، يف أفريقي ــري رس ــمية وغ رس
إســكتلندا وويلــز جلــان مســاواة عــىل قاعــدة أوســع حتــت ضغــط ممثــالت املــرأة، للنظــر عــن كثــب يف 
قضيــة املســاواة. وجلــان الربملانيــات فعالــة أيضــًا، كتلــك املوجــودة يف نيوزيلنــدا وأســرتاليا والواليــات 
ــة( أو  ــة العامــة )غــري احلكومي ــة الوطني ــة. ويف حــاالت أخــرى، فــإن منظــامت املظل املتحــدة األمريكي
املنظــامت الشــعبية القويــة حتفــز دخــول النســاء إىل املجــاالت الرئيســية. وثمــة ســبل أخــرى ممكنــة مــن 
ــل عــرب وســائل اإلعــالم.  ــة، أو بالضغــط للحصــول عــىل التمثي ــة والتعليمي خــالل الربامــج التدريبي
ويمكــن اســتخدام الضغــوط الدوليــة أيضــًا لتشــجيع احلكومــات عــىل إرشاك النســاء يف مجيــع 
مســتويات الســلطة وصنــع القــرار.6 وجيــري تبــادل املعرفــة حــول هــذه املواقــع وســبل دخــول النســاء 

إليهــا عــن طريــق اإلرشــاد وجلــان الرتشــيح والتشــبيك بــني النســاء وزمالئهــن الرجــال.
ال يعــزز وجــود النســاء يف مناصــب رئيســية مــن قدرهتــن عــىل إحــداث تأثــري فحســب، بــل يســهل 
ــس  ــا املجل ــام هب ــة ق ــت دراس ــال، خلص ــبيل املث ــىل س ــات. فع ــاء األخري ــد النس ــري عن ــرص التعب ف
ــان  ــاء اللج ــدى أعض ــدث ل ــلوك التح ــات يف س ــول االختالف ــورادو ح ــة كول ــي يف والي الترشيع
الترشيعيــة حســب النــوع االجتامعــي واألقدميــة واملصلحــة واحلــزب، إىل أن قــدرة املــرأة عــىل الســيطرة 
ــات، ويف جمــال رؤيتهــا )جتلســن يف  ــح أفضــل بوجــود نســاء أخري عــىل احلــوار وإســامع صوهتــا تصب
ــكالم  ــىل ال ــور ع ــة الذك ــًا أن هيمن ــث أيض ــذا البح ــر ه ــلطة.7 وأظه ــع الس ــة(، ويف مواق ــن مرئي أماك
واملناقشــات واالجتامعــات، يعــزز مــن ســلطة الرجــال ويقــوض بعضــًا مــن ســلطة النســاء، حتــى عنــد 

تســاوي املواقــع الرســمية ألعضــاء الربملــان بــني الرجــال والنســاء.
ثمــة طريقــة واحــدة يف بنــاء التــدرج املهنــي للنســاء وتقدمهــن الالحــق يف املواقــع الرئيســية، تتمثــل 
يف تعلــم كيفيــة اســتخدام وســائل اإلعــالم لزيــادة ثقــة الربملانيــات وحضورهــن. وألن العامــالت يف 
ــات  ــع الربملاني ــن م ــن يتعاطف ــهن، فإهن ــات أنفس ــدم وإثب ــاكلهن يف التق ــن مش ــالم لدهي ــائل اإلع وس
ــي  ــالم ه ــائل اإلع ــم وس ــة يف معظ ــاكل الرئيس ــدى املش ــع، إن إح ــرأة. ويف الواق ــا امل ــامت بقضاي املهت
ــي  ــا يعن ــرار، مم ــع الق ــع صن ــن مواق ــاء ع ــاب النس غي
التحريــري  باملحتــوى  املتعلقــة  القــرارات  أن  عمليــًا 
ــري.  ــد كب ــال إىل ح ــا الرج ــيطر عليه ــرش يس ــا الن وقضاي

تحديد المنابر الرئيسية في البرلمان 
ووضع سبل دخول النساء إليه.

استخدام وسائل اإلعالم لزيادة 
حضور النساء.
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ــات  ــام الربملاني ــامالت أم ــح االحت ــك تنفت ــالم، وكذل ــائل اإلع ــاء يف وس ــور النس ــع حض ــام يتوس وبين
ــىل  ــًا ع ــل مع ــن التواص ــات م ــات األخري ــات والكاتب ــات واملذيع ــد للصحافي ــال ب ــيات، ف والسياس

ــرتكة.  ــات املش ــح واالهتامم ــدة املصال قاع
إن اهتاممــات النســاء دفعــت هبــن بشــكل طبيعــي إىل جمــاالت سياســية واجتامعيــة ال يــزال ينظــر 
إليهــا عــىل أهنــا ختصصــات أقــل شــأنا )وربــام أقــل نفــوذًا(؛ بمعنــى تــويل مهــام جلــان كشــؤون التعليــم 
والصحــة واألرسة. ويعتقــد كثــري مــن الربملانيــات أن مــن الــرضوري تأســيس وجــود للنســاء يف مواقــع 
مؤثــرة تقليديــًا داخــل الربملانــات، مثــل املاليــة والدفــاع والشــؤون اخلارجيــة. بينــام تــرى أخريــات أن 
التمييــز بحــد ذاتــه أمــر ال يمكــن تربيــره. وركــز علــامء السياســة األوروبيــون عــىل أن وصــف القضايــا 

مــن  التقليــل  يف  يغــايل   ʻناعمــةʼ بأهنــا  االجتامعيــة 
ــي  ــاالت، الت ــذه املج ــة أن ه ــل حقيق ــا، ويتجاه أمهيته
ــب  ــذ النصي ــة، تأخ ــرأة األوروبي ــاط امل ــا نش ــربز فيه ي
ــم  ــىل التعلي ــاق ع ــام؛ أي اإلنف ــاق الع ــن اإلنف ــرب م األك
ــة عــىل املســتويني املحــيل  والصحــة واخلدمــات االجتامعي

واإلقليمــي. وقــد اختــارت النســاء هــذه املجــاالت ألهنــن يفضلنهــا، وألهنــن قبلــن اختــاذ القــرارات 
الصعبــة جــدًا، مثــل اختيــار األولويــة بــني رعايــة املســنني أو الرعايــة اليوميــة.8 إن التمييــز التقليــدي 
بــني القضايــا ʼالصلبــةʻ وʼالناعمــةʻ هــو متييــز مــن قديــم الطــراز وغــري دقيــق، وجيــب عــىل ممثــالت 
ــة:  ــرتاتيجية مزدوج ــداد إس ــب إع ــة، جي ــة املثالي ــن الناحي ــاالت. وم ــك املج ــىل تل ــال ع ــاء اإلقب النس
التشــديد املســتمر عــىل أمهيــة هــذه املجــاالت مــن جهــة، ورضورة بــذل املزيــد مــن اجلهــود املتزامنــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــة العام ــاالت السياس ــع جم ــرأة يف مجي ــة للم ــاركة الفعال ــامن املش لض

2 .3. التغيير بالتأثير/االنعكاس على المخرجات

مـن املفيـد عنـد مناقشـة التأثري الـذي أحدثته ممثـالت النسـاء، أن نميـز بني قضاياهـن ووجهـات نظرهن. 
فقضاياهـن تؤثـر بشـكل رئيـيس عـىل النسـاء، وتنشـأ إىل حـد كبـري بسـبب خمـاوف جسـدية )مثـل فحص 
رسطـان الثـدي واحلقـوق اإلنجابيـة( أو أسـباب اجتامعيـة )مثل املسـاواة بني اجلنسـني أو سياسـات رعاية 
األطفـال(. أمـا وجهـات نظرهن فهي آراؤهن يف مجيع الشـؤون السياسـية. وتشـري بعض األبحـاث، إىل أنه 
رغـم وجـود جمموعـة واسـعة من القضايـا ذات الدرجة نفسـها مـن األمهية لدى كال اجلنسـني، فـإن وجهة 
نظـر النسـاء حوهلـا خيتلـف عـن الرجال. فعـىل سـبيل املثال، أظهـرت األبحـاث التـي ُأجريـت يف بريطانيا 

يف عـام 1996 أنـه رغـم إعطـاء النسـاء والرجـال األولوية 
اهتاممـا  النسـاء  أبـدت  فقـد  االقتصاديـة،  للقضايـا  نفسـها 
أكـرب حيـال العمـل بـدوام جزئـي وتـدين األجـور وحقوق 

التقاعـد، بينـام بـدا الرجال أكثـر اهتاممـًا بمسـألة البطالة. 
ــة  ــو ملجــرد رؤي ــا النســاء ووجهــات نظرهــن أيضــًا، ول ــة وفهــم قضاي ــاج الربملانيــني إىل معرف حيت
ــل إىل  ــدف التوص ــاب، هب ــذا الكت ــامهني يف ه ــم املس ــرب معظ ــام أع ــة ك ــن احلقيق ــر م ــف اآلخ النص

 التشديد على اهمية لجان الشؤون
ʼالناعمةʻ، والعمل على ترسيخ 
حضور النساء في جميع اللجان.

التمييز بين وجهات نظر النساء 
وقضاياهن، وتثقيف البرلمانيات 

بكليهما.
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ــوع  ــاًم ن ــد عليهــن. وخيتلــف حت خمرجــات ذات تأثــري جي
التأثــري الــذي يرغــب بــه الربملانيــون باختــالف أحزاهبــم. 
ــويد )يف  ــن الس ــا ع ــريود يف أبحاثه ــا فانغن ــد لين تفي
هــذا املجلــد( عــىل ســبيل املثــال، بــأن ممثــالت النســاء مــن 
ــرأة  ــا امل ــىل قضاي ــدن ع ــية يؤك ــزاب السياس ــف األح خمتل
ــد نجحــت  ــة واملعلومــات. وق واهتامماهتــا. ولكــن وجهــة نظــر احلــزب ال تنفــي حاجتهــن إىل املعرف
ــلط  ــة. وس ــائل خمتلف ــتخدام وس ــا باس ــات نظره ــرأة ووجه ــا امل ــىل قضاي ــالع ع ــات باالط الربملاني
املســامهون يف هــذا املجلــد الضــوء مــرارًا عــىل األمــر األهــم يف هــذا الصــدد: احلفــاظ عــىل صــالت 
ــن  ــزز م ــي تع ــا. فه ــا وموارده ــن خرباهت ــتفادة م ــائية واالس ــامت النس ــواع املنظ ــع أن ــع مجي ــة م وثيق
رشعيــة الربملانيــات وتبقيهــن عــىل تواصــل مــع التغيــري، املتفــاوت غالبــًا، يف قضايــا املــرأة ومتطلبــات 
سياســاهتا. واعتمــدت الربملانيــات األوروبيــات عــىل النوايــا احلســنة ومعرفــة اخلــرباء األكاديميــني يف 
صياغــة السياســات املتعلقــة بمســائل كالعنــف املنــزيل واســرتقاق اإلنــاث واالجتــار بالنســاء ورعايــة 
األطفــال واملســنني والتعويضــات وقضايــا صحــة املــرأة. ويعــد البحــث يف قضايــا السياســات بمثابــة 
أداة سياســية رئيســية يمكــن للربملانيــات مجعهــا واســتخدامها يف مؤمتــرات املنظــامت النســائية واخلــرباء 
ــن  ــزءًا م ــل ج ــد التكت ــة. ويع ــات مماثل ــم اهتامم ــن لدهي ــني آخري ــع برملاني ــل م ــيني، والتكت والسياس
ــة كالعمــل أو صحــة املــرأة،  ــة معين ــات املهتــامت بقضي ــة التعلــم واســتخدام القواعــد. فالربملاني عملي
قــد جيتمعــن لتحديــد عمليــات التصويــت اهلامــة القريبــة املقبلــة ومناقشــات اللجــان، واختــاذ القــرار 
ــة،  ــرى املتبع ــة األخ ــا السياس ــة. أم ــىل النتيج ــري ع ــبة للتأث ــرتاتيجيات املناس ــكات واإلس ــأن التكتي بش
ــة  ــاء دار حضان ــم إنش ــكتلندا، ت ــي إس ــان. فف ــن يف الربمل ــات إىل ممثالهت ــول الناخب ــهيل وص ــي تس فه
ــاب األرس  ــن أرب ــال م ــة األطف ــن رعاي ــؤولون ع ــن املس ــي يتمك ــان، ك ــزوار الربمل ــاص ل ــاري خ هن

ــة ممثليهــم. ــان ومقابل ــارة الربمل )النســاء عــادة( مــن زي

2 .4. تغيير الخطاب

تتميز الربملانات بلغة مميزة، تأخذ طابعها من مهامها ووظائفها املتخصصة وثقافتها وعضويتها التقليدية من 
الذكور عىل حد سواء. ففي اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، يتميز اخلطاب يف جملس العموم بنسق رسمي 
من ألقاب وأنامط ختاطب وقواعد نقاش، فضاًل عن هتاف وʼدعاباتʻ جنسية وبذيئة نامجة عن سنوات طويلة 
من اهليمنة الذكورية، تعتربها الربملانيات مهينة، ال سيام عندما تكون موجهة إليهن. ويساعد إتقان أساليب 
التحدث واملناقشة يف احلد من هذا اهلرج ʼالفظʻ. وقد نجحت املرأة الربيطانية يف لفت االنتباه إىل نزعة التمييز 
اجلنيس عند أعضاء جملس العموم باستخدام وسائل اإلعالم، والكشف عن هذه املامرسات أمام العامالت 
فيها وأمام الصحفيني اآلخرين التواقني النتقاد السلوك السيئ 
الصحفية  املواضيع  من  سلسلة  إىل  ذلك  وأدى  للربملانيني. 
الذكور.  للربملانيني  واجلنيس  الطفويل  السلوك  عن  والربامج 

واستهجن اجلمهور سلوك ممثليه، حيث مل يكن عىل علم به. 

 االطالع المتواصل على قضايا 
النساء من خالل الحفاظ على 

عالقات وثيقة مع الحركة النسائية 
ومنظماتها.

تعرية الخطاب الجنسي، وتعلم 
اساليب التحدث والمناقشة لقمعه.
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3. استخدام القواعد

ــب  ــان واملناص ــاركة يف اللج ــرص املش ــام ف ــاء باغتن ــمح للنس ــد يس ــتخدام القواع ــة اس ــم كيفي إن تعل
الرئيســية، وإســامع أصواهتــن يف املناقشــات واملناظــرات، واالســتفادة القصــوى مــن مهاراهتــن 

ــن. وقدراهت
إن إتقــان القواعــد هــو خطــوة أوىل يف مســار طويــل لتعزيــز مكانــة النســاء، وتســليط الضــوء عــىل 
قضاياهــن ووجهــات نظرهــن. واخلطــوة التاليــة هــي تعلــم كيفيــة اســتخدام تلــك القواعــد لتحقيــق 
ــات يف  ــن الربملاني ــري م ــه الكث ــي تواج ــكالت الت ــدى املش ــل إح ــث تتمث ــري. حي ــن التأث ــدر م ــى ق أق
ــان  ــاركة يف اللج ــن للمش ــة اختياره ــداوالت، وصعوب ــات وامل ــن للمناقش ــت هل ــص وق ــدم ختصي ع
ــن  ــن، وال يمك ــن وقدراهت ــن مهاراهت ــة م ــتفادة الكامل ــن االس ــن م ــا يمنعه ــية. مم ــب الرئيس واملناص
بالتــايل تقييــم مســامهتهن بدقــة. تســتطيع النســاء كــر هــذه احللقــة املفرغــة بالتعــاون مــع زميالهتــن 
ــم كيفيــة اســتخدام القواعــد. ويمكــن مشــاركة  مــن الربملانيــات األخريــات ووســائل اإلعــالم، وبتعلُّ

ــة. ــاه عــرب احلــدود الوطني ــواردة أدن كثــري مــن تكتيــكات اســتخدام القواعــد ال
ــاد  ــث واالحت ــة للكومنول ــة العام ــا واألمان ــس أوروب ــة، كمجل ــة احلكومي ــامت الدولي ــب املنظ تلع
األورويب واألمــم املتحــدة، واملنظــامت الدوليــة غــري احلكوميــة دورًا حيويــًا يف مســاعدة النســاء 
ــادل املعلومــات. حيــث يلتقــي خــرباء  ــة اســتخدام القواعــد، مــن خــالل تســهيل تب عــىل تعلــم كيفي
ــع  ــع أن يطل ــور واس ــوراهتا جلمه ــح منش ــكار، وتتي ــادل األف ــل وتب ــا للتواص ــيون يف اجتامعاهت وسياس

ــازات. ــرتاتيجيات واإلنج ــرأة واإلس ــات امل ــة باحتياج ــات املتعلق ــوى املناقش ــىل فح ع

3 .1. التغيير المؤسسي /اإلجرائي

ــًا بواســطة القواعــد واإلجــراءات الراســخة.  ــة الرســمية وغــري الرســمية غالب تتوطــد األدوار الربملاني
مــع ذلــك، ثمــة حيــز للتأثــري والتدخــل عــىل النســاء توســيعه قــدر اإلمــكان. فيجــب عــىل الربملانيــات 
ــامئهن  ــرتاح أس ــة، واق ــات الداخلي ــن يف االنتخاب ــت هل ــاء والتصوي ــح النس ــىل ترش ــرص ع ــاًل احل مث
ــية.  ــب الرئيس ــن املناص ــكيل ع ــبي أو ال ــن النس ــاه إىل غياهب ــت االنتب ــمية، ولف ــري الرس ــب غ للمناص
وجيــب إيــالء اهتــامم خــاص للفــرص املتاحــة يف أعــامل اللجــان، ألن ثمــة أدلــة كثــرية يف الديمقراطيات 

العريقــة تشــري إىل أن أداء النســاء يف اللجــان أفضــل مــن 
أدائهــن يف قاعــات املــداوالت. وال يعنــي هــذا أن هتجــر 
النســاء قاعــات املــداوالت، ألهنــا املــكان الــذي يصنــع 
ســمعتهن الربملانيــة غالبــًا، وينصــب عليــه االهتــامم 

الدائــم لوســائل اإلعــالم. وبشــكل عــام، إن مهــارات املناقشــة هــي إحــدى املهــارات املهمــة للغايــة، 
ــية،  ــج الدراس ــع املناه ــدارس، أي م ــع امل ــة م ــبكات الربملاني ــط الش ــا برب ــجيعها ورعايته ــن تش ويمك
ــًا يف  ــاًم أيض ــات دورًا حاس ــاء الربملاني ــبكات النس ــب ش ــد تلع ــة. وق ــات القيادي ــع املؤسس ــك م وكذل

ــاش. ــاليب النق ــة يف أس ــدة العداواني ــض ح ــات وختفي ــاء املتحدث ــم النس دع

الحرص على ترشح النساء والتصويت 
لهن في االنتخابات الداخلية.
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ــدم  ــح تق ــة، يصب ــن ترشيعي ــالع بمه ــب االضط ــًا عق ــأيت عموم ــة ت ــف احلكومي ــرًا ألن الوظائ نظ
ــب  ــن للمناص ــًا يف تأهيله ــرصًا هام ــة، عن ــة الترشيعي ــان ويف الرتاتبي ــن اللج ــة م ــرب جمموع ــاء ع النس
ــرأة ومناصــب  ــة ويف وزارات شــؤون امل ــة يف املناصــب احلكومي الرفيعــة. وأصبحــت الفــرص املتكافئ
حكومــات الظــل يف أحــزاب املعارضــة، بمثابــة مواقــع أخــرى تســتخدمها النســاء السياســيات بكفــاءة 

ــة. ــن املهني ــن وحياهت ــوض بمصاحله للنه
ــبيل  ــىل س ــاين ع ــامل الربيط ــزب الع ــن ح ــات م ــع برملاني ــوأت أرب ــي 1992 و1997، تب ــني عام ب
ــغلن  ــام 1997، ش ــات ع ــزب يف انتخاب ــاز احل ــا ف ــل. وعندم ــة الظ ــة يف حكوم ــب وزاري ــال مناص املث
ــوة  ــة يف الدع ــن مصداقي ــد اثبت ــتوى وزاري(. وق ــىل مس ــا ع ــان منه ــة )اثن ــة مهم ــب حكومي مناص
ــن. وازدادت أعدادهــن يف عــام 2001.  ــا النســاء يف وزاراهت ــني اجلنســني، ودعمــن قضاي للمســاواة ب
ويفيــد ذلــك بــرضورة )أ( أال يقتــرص دور النســاء عــىل مثــل هــذه املناصــب، بــل أن حُيّولنهــا إىل وســائل 

ــة. ــات احلكومي ــع القطاع ــن يف مجي ــاة منظوره ــم مراع ــاهم يف تعمي ــدم، )ب( أن ُتس للتق

3 .2. التغيير التمثيلي

اســتخدمت القواعــد بطــرق عــدة لزيــادة متثيــل النســاء. وأثبتــت ثالثــة مســارات إســرتاتيجية فعاليتهــا 
يف هــذا املجــال:

y  ــا يف ــوز هب ــن الف ــد يمكنه ــاء يف مقاع ــيح النس ــامن ترش ــية لض ــزاب السياس ــىل األح ــط ع الضغ
ــي. ــس الترشيع املجل

y .وضع آليات إجرائية تضمن وجود النساء يف جمموعة كاملة من املواقع الربملانية
y .إصدار ترشيعات تؤسس هياكل جديدة تضمن متثيل مصالح النساء

أثبـت توسـيع اهلياكل السياسـية، كاسـتحداث وزارات جديدة أو توسـعة جملس الوزراء، أنه وسـيلة 
مفيـدة لضـامن متثيـل النسـاء. ويتيـح حتديـث املجالـس الترشيعيـة القائمـة وإصالحهـا أو إنشـاء جمالس 
ترشيعيـة جديـدة، فرصـًا تضمـن متثيـل النسـاء وتعـّززه. وخـري مثـال عـىل ذلـك هـو إسـكتلندا، حيث 
تدخلـت الناشـطات النسـويات يف عمليـة التغيري الدسـتوري لضامن تشـكيل جملس ترشيعي إسـكتلندي 
مُتّثـل فيه النسـاء بشـكل عـادل. حيث ضغطـن عىل اجلمعية الدسـتورية واألحـزاب السياسـية حتت مظلة 
جمموعـة التنسـيق النسـائية اإلسـكتلندية لوضـع قضايـا املـرأة يف صلـب نقـاش املرحلـة االنتقاليـة. ثـم 
شـاركن يف املناقشـات حـول املخطط املؤسـيس وتعبئة املرشعـني. وعندما انتخـب الربملان اإلسـكتلندي 
األول يف عـام 1999، شـكلت النسـاء 37 باملئـة مـن أعضائـه و30 باملئـة مـن الـوزراء و41 باملئـة مـن 
أعضـاء اللجـان، بام يف ذلك سـتة من أصـل 17 من رؤسـائها. وزادت مجيـع هذه األرقـام يف االنتخابات 
الالحقـة يف عـام 2003. ولكـن التغيـري الدسـتوري هـو 
فرصـة وليـس ضامنـًا، كـام دلـت جتـارب أوروبـا الرشقيـة 

والوسـطى ومـؤرش االتفاقيـة األوروبية9. 
إطالق حملة توسيع الهياكل القائمة 

لتشمل النساء.
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 كرســت كوســتاريكا تقليــدًا يوجــب أن يكــون نائــب الرئيــس امــرأة. ودلــت جتربــة هولنــدا عىل أن 
إنشــاء اللجــان الربملانيــة املعنيــة بقضايــا النســاء هــو أحــد ســبل توفــري املناصــب هلــن. وقــد تفحصــت 
هــذه اللجــان مجيــع الترشيعــات مــن ناحيــة مراعاهتــا حلقــوق املــرأة، ممــا ســاعد يف توســيع أجندهتــا. 
ورفــع مســتوى الوعــي أيضــًا بطبيعــة الرتابــط بــني العديــد مــن القضايــا السياســية وقضايــا النســاء. 
وترفــد هــذه اللجــان العمليــة الترشيعيــة، ومتــارس دورهــا يف إثــارة نقــاش عــام حــول هــذه القضايــا.

يف كثــري مــن البلــدان، عــربت الربملانيــات عــن قلقهــن مــن أن هــذه اهليــاكل قــد تــؤدي إىل جمــرد 
انفصــال قضايــا النســاء وانعزاهلــن مــع السياســيني الداعمــني هلــن. ورغــم أن ʼاالنعــزالʻ قــد ُيشــكل 
خطــرًا عــىل املــدى القصــري، إال أنــه يصبــح مقبــوالً بمــرور الوقــت كــام دّلــت التجربــة، ال بــل يؤكــد 

ــًا.  ــع نطاق ــاء األوس ــا النس ــىل قضاي ــة ع ــي الرشعي ويضف
وتكتســب النســاء خــربة قيمــة أيضــًا بالعمــل يف اللجــان 
النســائية ويف املقاعــد املحجــوزة هلــن ويف وزارات شــؤون 
ــان  ــل يف جل ــم، بالعم ــن ث ــن م ــع نفوذه ــرأة. ويتوس امل
ــل  ــاج عم ــذ منه ــد تنفي ــة، كرص ــا خمتلف ــرى وبقضاي أخ

بيجــني أو املعاهــدات الدوليــة األخــرى. وليــس مــن الــرضوري النظــر إىل اللجــان النســائية باعتبارهــا 
ــايل  ــل بالت ــي تعم ــا، وه ــاء انعقاده ــن أثن ــرض مهاراهت ــاء لع ــة للنس ــام كفرص ــة، وإن ــاكل دائم هي
كمنصــات انطــالق للعمــل يف جمــاالت سياســية أخــرى. كــام أن النســاء اخلبــريات يف ملفــات املســاواة 
ــا  ــرى، مم ــاء إىل وزارات أخ ــا النس ــع بقضاي ــن املرتف ــن ومعرفته ــتوى وعيه ــن مس ــني، ينقل ــني اجلنس ب

ــا10.  ــة مراعــاة تلــك القضاي ــًا عملي ــع قدم يدف

3 .3. التغيير بالتأثير /االنعكاس على المخرجات

ــا  ــان، بإدخــال قضاي ــري عــىل جــدول أعــامل الربمل ــريًا للتأث ــة كث ــة القواعــد اإلجرائي اســتخدمت معرف
ــاب  ــوق اإلنج ــا كحق ــو قضاي ــاش نح ــار النق ــري مس ــرى؛ أي تغي ــائية أخ ــرات نس ــاء يف مناظ النس
واملســاواة يف األجــر ورعايــة األطفــال وحقــوق الطفــل، وكذلــك باقــرتاح إصــدار ترشيعــات 
ــع  ــول وض ــة ح ــتقصاءات عام ــون اس ــرى برملاني ــني. وأج ــني اجلنس ــاواة ب ــق باملس ــالت تتعل وتعدي
النســاء وظروفهــن، واســتخدمت النتائــج لتمريــر برامــج ترشيعيــة. وحاملــا تنــدرج القضايــا يف جــدول 
ــاواة  ــد مس ــوف ض ــد الوق ــة، يع ــث النتيج ــن حي ــن. وم ــيني اآلخري ــلوك السياس ــري س ــامل، يتغ األع
ــال  ــا املســاواة عــىل جــدول األعــامل. ومث ــع إدراج قضاي املــرأة أصعــب سياســيًا مــن العمــل عــىل من
ذلــك قانــون التمييــز اإلجيــايب بــني املرشــحني عــىل أســاس اجلنــس لعــام 2002 يف اململكــة املتحــدة، 

الــذي ســمح لألحــزاب السياســية باســتخدام إجــراءات 
التمييــز اإلجيــايب لزيــادة عــدد النائبــات واملرشــحات 
ــن  ــم م ــون بدع ــرشوع القان ــر م ــرى متري ــان. وج يف الربمل
مجيــع األحــزاب ودون أيــة معارضــة تذكــر، بســبب 
ــم ال  ــرشوع، ألهن ــو امل ــه معارض ــت الــذي الذ ب الصم

العمل في وزارات المراة الكتساب 
خبرات قّيمة، ونقل هذا الوعي 

المتنامي إلى مواقع اخرى.

التأثير على جداول األعمال 
البرلمانية بإدخال قضايا النساء في 

المناقشات.
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يريــدون إعــالن معارضتهــم متثيــل النســاء عــىل املــأل. وللســبب نفســه، امتنــع يف عــام 2000 كثــري مــن 
ــية. ــة الفرنس ــة الوطني ــاواة يف اجلمعي ــة املس ــاش قضي ــاركة يف نق ــن املش ــور ع ــني الذك املعارض

ــاريع  ــي مش ــة وتبن ــرتكة واخلطاب ــة املش ــاء مثل الرعاي ــطة النس ــت أنش ــاالت، كان ــض احل يف بع
القوانــني أكثــر فعاليــة مــن أصواهتــن الفعليــة. ووجــدت إحــدى الدراســات عــن دعــم قضايــا النســاء 
ــرتكة  ــة املش ــلوب الرعاي ــل إىل أس ــن الرج ــر م ــل أكث ــرأة متي ــية، أن امل ــة الفرنس ــاكل الترشيعي يف اهلي
ملشــاريع قوانــني نســوية والتحــدث لصالــح الترشيعــات النســوية وتبنّيهــا. ووجــدت دراســة أخــرى 
عــن طلبــات اإلحاطــة؛ وهــي آليــة هتــدف إىل لفــت االنتبــاه إىل القضايــا املطروحــة يف جملــس العمــوم 

ــرأة مــن زمالئهــن الرجــال11.  ــا امل ــري يف دعــم قضاي ــر نشــاطا بكث ــات أكث الربيطــاين، أن الربملاني
ــة عالقــة مــع  ثمــة حــاالت عديــدة يف بعــض أجــزاء العــامل النامــي، تتجنــب فيهــا الربملانيــات أي
مشــاريع قوانــني نســوية. ويعــود ذلــك إىل حــّد كبــري، إىل شــعورهن بــأن مثــل هــذه املشــاريع قــد تفتقــر 
إىل دعــم وتأييــد زمالئهــن، وربــام تســاهم  يف هتميشــهن، 
فضــاًل عــن الوصمــة املالزمــة لصفــة ʼالنســويةʻ. وهــذا 
ــاء، أو  ــا النس ــاة قضاي ــرى رضورة مراع ــرة أخ ــد م يؤّك
ــا  ــذه قضاي ــني ه ــط ب ــول الرتاب ــي ح ــتوى الوع ــع مس رف
ــح  ــة واملصال ــامم باملوازن ــار االهت ــي اعتب ــاًل، ال ينبغ ــان. فمث ــا الربمل ــل معه ــرى يتعام ــة أخ وكل قضي
االقتصاديــة مقتــرصًا عــىل الذكــور فقــط، ألن اجلميــع يتأثــر هبــا. وباملقابــل، ليســت الصحــة والرعايــة 

ــة والتعليــم حكــرًا عــىل النســاء فقــط.  االجتامعي

3 .4. تغيير الخطاب

ــة بــني الرجــل واملــرأة أو خطــاب احلقــوق واجلــدارة واتفاقيــات التمثيــل،  إن معايــري املســاواة الثقافي
الربملانيــات  فقــد نجحــت  البلــدان.  بعــض  الربملانيــة يف  التوازنــات  لتغيــري  تصلــح كمدخــل 
ــول  ــل دخ ــه قب ــريوب إىل أن ــارت درود دال ــاين. وأش ــاب الربمل ــري اخلط ــاًل، يف تغي ــات، مث الدنامركي
ــيني  ــم السياس ــث معظ ــن حدي ــاب ع ــكندنافية، غ ــات اإلس ــاء إىل الربملان ــن النس ــرية م ــداد كب أع
مفــردات كالتمييــز وعــدم املســاواة والتحــرش أو العنــف اجلنــيس. إىل درجــة أن معظمهــم عانــى مــن 
اســتخدام كلــامت مبــارشة تتعلــق باملــرأة وفضــل اســتبداهلا بمواربــات ملطفــة. ومــع مــرور الوقــت، 
تغــري أســلوب احلمــالت االنتخابيــة يف الــدول اإلســكندنافية بفضــل زيــادة حضــور النســاء، ودخلــت 
تعابــري دافئــة وحنونــة، إضافــة إىل اإلحــاالت إىل األرسة12. وأدى ذلــك إىل ختفيــف اللهجــة العدائيــة 
ــني  ــة ب ــن العالق ــدا ع ــة يف هولن ــات الترشيعي ــن النقاش ــة ع ــفت دراس ــة. وكش ــالت االنتخابي يف احلم
مشــاركة املــرأة وتغيــري طريقــة نقــاش سياســة اإلجهــاض، ال ســيام حتوهلــا مــن قضيــة طبيــة أو دينيــة 
بحتــة إىل مســألة اختيــار.13 وأظهــر بحــث يف اململكــة املتحــدة أن اســتخدام الربملانيــات لألمثلــة عــن 
كيفيــة تأثــري السياســات والقــرارات عــىل األفــراد واألرس 
أثنــاء املداخــالت أكثــر مــن اســتخدام الرجــال هلــا، فهــم 

ــني14.  ــني أو ناخب ــل مواطن ــردة مث ــم جم ــون مفاهي يفضّل

التحدث لصالح مشاريع القوانين 
وتبنيها والرعاية المشتركة لها.

ش الجنسي إلى  تحويل قضية التحرُّ
قضية راي عام.
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ــدي  ــًا يف حت ــًا أيض ــرًا هام ــربى أث ــة الك ــرات الدولي ــاء يف املؤمت ــية للنس ــاركة السياس ــت املش  ترك
ــة  ــن احلرك ــوذة ع ــورات املأخ ــري التص ــك، تغ ــال ذل ــن. ومث ــككة يف قدرهت ــة املش ــم العام املفاهي
 International النســائية يف مــرص ودول عربيــة أخــرى يف أعقــاب املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة
Conference on Population and Development ICPD، الــذي ُعقــد يف القاهــرة يف أيلول/ســبتمرب 
1994. إذ كانــت العديــد مــن الربملانيــات املرصيــات، بــل وعامــة النــاس، قبــل هــذا املؤمتــر، جيهلــن 
وجــود حركــة نســائية يف أحســن األحــوال، أو يزدريــن قدراهتــا متامــًا يف أســوئها. وتبنــت املشــاركات 
ــالع  ــات لالط ــة للربملاني ــر فرص ــات. وكان املؤمت ــة للربملاني ــر مماثل ــة نظ ــائية وجه ــة النس يف احلرك
ــرتك.  ــامم مش ــا ذات اهت ــا يف قضاي ــبيك معه ــة، والتش ــري حكومي ــائية غ ــامت نس ــازات منظ ــىل إنج ع
ــد مــن  كــام أدركــت احلركــة النســائية باملقابــل، أن الربملانيــات حليفــات حمتمــالت يشــاركنها العدي
ــه األمــور يف وقــت الحــق، فقــد حــدث تغيــري  املصالــح واألهــداف. وبغــض النظــر عــام آلــت إلي

النســائية  واملنظــامت  الربملانيــات  وعــي  يف  ملمــوس 
ــر  ــة، ظه ــن األمهي ــه م ــدر نفس ــواء. وبالق ــد س ــىل ح ع
ــطات  ــاء كناش ــر إىل النس ــام والنظ ــي الع ــّول يف الوع حت
ــة  ــكان والتنمي ــي للس ــر العامل ــد املؤمت ــيات. وبع وسياس
واللقــاءات الدوليــة الالحقــة، ظهــر لعامــة النــاس 

ــوق  ــون األرسة وحق ــريات يف قان ــواء التغ ــة )س ــم العام ــن  قضاياه ــزء م ــي ج ــاء ه ــا النس أن قضاي
اإلنجــاب، أو يف ختــان اإلنــاث(، وأنــه بــدالً مــن حفنــة متفرقــة مــن النســاء يناديــن بالتغيــري، فــإن 
نســاء مقتــدرات وذكيــات وجديــرات باالســتامع ويؤخــذن عــىل حممــل اجلــد هــن مــن يعــربن عــن 

ــًا. ــا حالي ــذه القضاي ه

4. تغيير القواعد

يشــكل حضــور النســاء وإدراج قضاياهــن حتديــًا حتميــًا للرتتيبــات واإلجــراءات النافــذة. فقــد أصبــح 
ــل  ــاعات العم ــال وس ــة األطف ــات ورشوط رعاي ــن االجتامع ــة وأماك ــد الربملاني ــدول املواعي ــري ج تغي

وترتيبــات الســفر مطروحــًا باحلــد األدنــى، كــي يصبــح أكثــر مالءمــة هلــن. 
كان تشــبيك النســاء العابــر لألحــزاب أحــد أهــم التغــريات التــي الحظناهــا. ويؤكــد ذلــك زيــادة 
ــات  ــا والوالي ــوب أفريقي ــان األورويب وجن ــات الربمل ــزاب لربملاني ــر لألح ــايل العاب ــاون احل ــر التع توات
ــزواج  ــيايس وال ــرأة الس ــل امل ــا كتمثي ــأن قضاي ــا، بش ــكا وإيطالي ــا وبلجي ــدا وفرنس ــدة وهولن املتح

ــل15.  ــاواة يف العم ــاب واملس ــوق اإلنج ــاب وحق ــزيل واالغتص ــف املن ــري والعن الق
إن جتــارب النســاء يف جمموعــة متنوعــة مــن األدوار الربملانيــة حققــت تراكــاًم يف رأس املــال 
الســيايس، يمكــن اســتخدامه لضــامن مواصلــة التقــدم واملســاعدة يف تغيــري القواعــد واهليــاكل القائمــة 

ــيات. ــن السياس ــدة م ــال اجلدي ــم األجي ودع

المشاركة في مؤتمرات دولية 
لتسليط الضوء على إمكانات 

وقدرات النساء.
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4 .1. التغيير المؤسسي/اإلجرائي

تتضمــن التغــريات يف اهليــاكل واإلجــراءات الربملانيــة إدخــال معايــري التناســب يف عضويــة اللجــان بــني 
النســاء والرجــال، واعتــامد ُمراِقبــات عــىل تصويــت النســاء )مســؤوالت عــن تنظيــم تصويــت نائبــات 
احلــزب يف الربملــان(، ونظــام حصــص النســاء الرســمي وغــري الرســمي يف خمتلــف املواقــع الترشيعيــة. 
ــة الداخليــة الطوعيــة بفعاليــة عــىل الصعيديــن املحــيل  ــا نظــم احلصــص احلزبي وقــد اســتخدمت أملاني
ــي  ــدان الت ــة يف البل ــداف طوعي ــد أه ــن حتدي ــة. ويمك ــائل ترشيعي ــا بوس ــا فرنس ــي، واعتمدهت والوطن
ــن  ــات يف أحس ــذه السياس ــل ه ــن مث ــي.  وتتضم ــص إلزام ــام حص ــامد نظ ــيًا اعت ــا سياس ــب فيه يصع

حاالهتــا مواعيــد هنائيــة ومواعيــد تنفيــذ واقعيــة. 
جيــب اســتحداث آليــات لرصــد تطبيــق نظــام احلصــص، تكــون حمــل متابعــة الربملــان. ويضمــن 
هــذا أن تصبــح املناقشــات املنتظمــة حــول التقــدم املحــرز جــزءًا مــن جــدول أعاملــه. ويرتتــب آثــار 
ــاء  ــات النس ــى بسياس ــي تعن ــة الت ــات الوطني ــرأة واهليئ ــا امل ــان قضاي ــكيل جل ــىل تش ــك ع ــة كذل مماثل
ــر  ــا، األم ــتها ونرشه ــا ومناقش ــق أعامهل ــك تدقي ــن ذل ــًا. ويضم ــان أيض ــام الربمل ــؤولٌة أم ــون مس وتك
ــة  ــت حكوم ــال، طّبق ــبيل املث ــىل س ــاء. فع ــا النس ــة قضاي ــدة ملناقش ــة عدي ــًا إضافي ــر فرص ــذي يوّف ال
جنــوب أفريقيــا آليــة وطنيــة للمســاواة بــني اجلنســني، تضمنــت اقــرتاح تغيــريات ترشيعيــة واإلرشاف 
ــل  ــة داخ ــف املتزامن ــل الوظائ ــة عم ــا كيفي ــوب أفريقي ــة جن ــف حال ــا. وتكش ــا ومتابعته ــىل تنفيذه ع
ــع  ــاور م ــرأة بالتش ــني امل ــج متك ــع برنام ــد، وُوض ــتور جدي ــودة دس ــت مس ــه: ُوضع ــان وخارج الربمل
الربملانيــات، واســُتحدث مكتــب املــرأة ملراعــاة قضاياهــا 
ــني  ــاواة ب ــة املس ــًا جلن ــئت أيض ــا. وُأنش ــامن متابعته وض
اجلنســني )CGE( يف عــام 1997، هبــدف تعزيــز املســاواة 
بــني اجلنســني وتقديــم املشــورة والتوصيــات إىل املجلــس 
الترشيعــي حــول كيفيــة تأثــري الترشيعــات املقرتحــة عــىل املســاواة بــني اجلنســني وعــىل وضــع النســاء 
)راجــع دراســة احلالــة(. يكمــن التحــدي األســايس يف ضــامن حمافظــة هــذه اآلليــات املؤسســية عــىل 
ــة مــا حيــدث خــارج  ــات معرف ــح للربملاني ــذي يتي صالهتــا مــع ناشــطات القاعــدة الشــعبية، األمــر ال

أســوار الربملــان.
قــد يكــون تغيــري اإلجــراءات فعــاالً بحــد ذاتــه، وقــد حيقــق تأثــريًا أوســع عــىل املجتمــع أيضــًا. 
ــاركة  ــة املش ــا طالب ــرأة يده ــع ام ــا ترف ــاين: عندم ــان األمل ــه يف الربمل ــول ب ــراء املعم ــك اإلج ــال ذل ومث
يف املناقشــات، فإهنــا توضــع تلقائيــًا عــىل رأس قائمــة املتحدثــني الذكــور. وهيــدف ذلــك إىل التغلــب 
عــىل خجــل املــرأة أثنــاء التحــدث أمــام جمموعــة هييمــن عليهــا الذكــور، بزيــادة فرصهــا يف املشــاركة 
إىل أقــى حــد ممكــن. وقــد تأصــل ذلــك الســلوك لــدى الربملانيــني، إىل درجــة تكرارهــم إيــاه حتــى 

خــارج أســوار الربملــان.
ــا؛  ــرية غــريت طريقــة النظــر إىل بعــض القضاي ــة كث ــريات جوهري ــة تغي ــة الربملاني شــهدت الرتاتبي
ــة  ــات الرعاي ــم وسياس ــل التعلي ــا )مث ــريات هب ــن خب ــي ه ــاء والت ــة بالنس ــك اللصيق ــدًا تل ــا حتدي منه
ــز  ــىل التميي ــاظ ع ــب احلف ــن الصع ــه م ــابقًا، فإن ــا س ــام ذكرن ــة(. وك ــات األرسي ــة والسياس االجتامعي

إدخال معايير التناسب او نظم 
الحصص لممثلي النساء والرجال.
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بــني قضايــا ʼخشــنةʻ وʼناعمــةʻ، ال بــل إن تالشــيه هــو 
املرجــح. وجيــري ذلــك بســبب تزايــد اهتــامم مجيــع السياســيني 
بالقضايــا ʼالناعمــةʻ، بينــام يــزداد نجــاح الربملانيــات يف وضــع 
هــذه القضايــا عــىل رأس جــدول أعــامل الربملــان. الــذي ترتبــط 

ــات. ــري املخرج ــًا بتغ ــًا وثيق ــه ارتباط تغريات

4 .2. التغيير التمثيلي

ــول إىل  ــاء يف الوص ــاعدة النس ــحني ملس ــار املرش ــد اختي ــري قواع ــات يف تغي ــبكات الربملاني ــت ش نجح
املناصــب السياســية. وجــرى تفعيــل تدابــري خاصــة، كنظــام احلصــص أو قواعــد احلــد األدنــى لــكال 
ــزاب  ــة لألح ــوال عام ــص أم ــاء، وختصي ــوزة للنس ــد املحج ــحني، واملقاع ــم املرش ــني يف قوائ اجلنس
السياســية. واحتلــت األحــزاب السياســية حمــور معظــم اإلســرتاتيجيات الفعالــة لتعزيــز قــدرات متثيــل 
ــزيب، وإىل  ــم احل ــل التنظي ــرار داخ ــع الق ــز صن ــن إىل مراك ــرتاتيجيات لصعوده ــت إس ــاء. ووضع النس
املجالــس املنتخبــة والوظائــف العامــة خارجــه. واتســمت األحــزاب، عــىل العمــوم، بموقــف جــذري 
وملتــزم وخــالق يف صياغــة سياســات إرشاك النســاء يف مناصــب حزبيــة داخليــة أكثــر مــن التزامهــا 
برتشــيحهن إىل مواقــع منتخبــة. وكان عملهــا األكثــر فعاليــة، اعتــامد خمتلــف أشــكال نظــم احلصــص.

إن نظــم احلصــص هــي تدابــري مؤقتــة يف معظــم احلــاالت، هتــدف إىل التغلــب عــىل خلــل التناســب 
ــريوب  ــورد درود دال ــام. وت ــيايس بينه ــوازن الس ــري الت ــعى إىل تغي ــاء، وتس ــال والنس ــداد الرج ــني أع ب

خمتلــف أشــكال نظــم احلصــص وآثارهــا بالتفصيــل يف الفصــل الرابــع مــن هــذا الدليــل.
تنطلــق إســرتاتيجية التمثيــل اهلامــة األخــرى مــن توســيع حــدود التمثيــل ليشــمل مجيــع اهليئــات 
ــاء.  ــا والقض ــة العلي ــف املدني ــاء إىل الوظائ ــال النس ــالت إلدخ ــالق مح ــرار، وإط ــع الق ــة لصن العام

وجــرى مثــل ذلــك يف النمســا وفنلنــدا وهولنــدا واململكــة 
املتحــدة وأماكــن أخــرى. أمــا اخلطــوة التاليــة الرضوريــة 
ــمل  ــدود لتش ــك احل ــيع تل ــي توس ــا، فه ــم صعوبته رغ

ــدا. ــدث يف فنلن القطــاع اخلــاص، كــام ح

4 .3. التغيير بالتأثير/االنعكاس على المخرجات

ــىل  ــح ع ــل واض ــَو دلي ــان، هل ــية والربمل ــزاب السياس ــاء يف األح ــص النس ــام حص ــرار نظ ــع إق إن واق
حصوهلــن عــىل نتيجــة مؤثــرة. وال بــد مــن حــدوث تغــرّي يف املخرجــات نتيجــة ازديــاد فعالية النســاء يف 
تعزيــز قضاياهاهــن واهتامماهتــن. فحاملــا تأخــذ قضايــا النســاء مكانــًا مســتمرًا هلا عــىل جــدول األعامل، 
فإهنــا رسعــان مــا حتظــى باهتــامم مجيــع السياســيني. وينطبــق ذلــك عــىل جمموعــة واســعة مــن القضايــا 

السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة وحتــى الثقافيــة.
أشــارت بعــض األبحــاث مؤخــرًا، إىل أن أنجــع وســيلة للتأثــري عــىل املخرجــات وتعزيــز مســاواة 
املــرأة هــي توفــري حوافــز ماليــة للربامــج املوجهــة نحــو النســاء. فعــىل ســبيل املثــال، تعهــدت احلكومــة 

 تالشي التمييز بين القضايا
.ʻالناعمةʼو ʻالخشنةʼ

تغيير قواعد اختيار المرشحين 
لمساعدة النساء في الوصول إلى 

المناصب السياسية.
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ــن.  ــز تعليمه ــبيل تعزي ــات يف س ــدارس البن ــاء م ــامهة يف بن ــة مس ــف أي ــل وتضاع ــأن متاث ــة ب اهلندي
واســتخدمت احلكومــة اهلولنديــة النظــام احلكومــي لتمويــل األحــزاب السياســية الســتحداث متويــل 
خــاص بدعــم املرشــحات يف مجيــع األحــزاب. وأقــرت جنــوب أفريقيــا مــرشوع موازنــة املــرأة لتمويــل 
مشــاريع تلبــي احتياجــات النســاء ومصاحلهــن اخلاصــة. وقــد ختصــص حوافــز ماليــة مبــارشة لتمثيــل 
ــزاب  ــي لألح ــل احلكوم ــط التموي ــطة رب ــاء، بواس النس
السياســية بعــدد النســاء املنتخبــات إىل الربملــان. وطبقــت 
هــذه السياســة يف انتخابــات الربملــان األورويب يف إيطاليــا، 
ويف انتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة يف فرنســا، وجيــري بموجبهــا اســرتجاع جــزء مــن متويــل األحــزاب 

التــي مل ترشــح عــددًا معينــًا مــن الربملانيــات أو تعيــد ترشــيحهن.

4 .4. تغيير الخطاب

ــأن ــا الش ــبة بقضاي ــاش املناس ــات النق ــرص موضوع ــت حت ــي كان ــة، الت ــد الضمني ــالب القواع إن انق
ــعت  ــائية، وس ــركات النس ــع احل ــاون م ــاب. وبالتع ــق باخلط ــذي حل ــم ال ــري األه ــو التغي ــامʻ، ه ʼالع
برملانيــات بعــض البلــدان جــدول أعــامل املجالــس الترشيعيــة لتشــمل مناقشــة قضايــا العنــف املنــزيل 
واملالحقــة واالغتصــاب والــزواج القــري وختــان اإلنــاث، واملوافقــة عــىل الــزواج وحقــوق 

ــات. ــات املثلي األمه
يــزداد تغيــري اخلطــاب كلــام ازداد اعتــزاز املــرأة بالــذات هبويتهــا كامــرأة. أجــرت هيــدي أنكونــا، 
عضــوة الربملــان األورويب الســابقة، مســحًا شــمل بعــض عضــوات الربملــان األورويب األكثــر نفــوذًا يف 
ــةʻ، بــل اعتزازهــن  ــه أن عــدم شــعورهن باخلجــل مــن ʼاألنوث تســعينيات القــرن املــايض، أوردت في
هبويتهــن كنســاء، عــزز عملهــن وتــرك أثــره عــىل أدائهــن16. تكــون املــرأة حمرجــة غالبــًا مــن هويتهــا 
كامــرأة، وليســت فخــورة أو واثقــة هبــا. وتؤكــد نادجيــدا زفيدوفــا أن مفتــاح تغيــري التصــور العــام جتــاه 

النســاء ومســامهاهتن ورد الفعــل حيــال ذلــك يكمــن يف تغــري تصــور املــرأة السياســية عــن ذاهتــا.
كمنافــس ضعيــف احلــظʻ يف تعزيــز جاذبيتهــا االنتخابيــة، ال ســيام  يســاهم جنــس املــرأة ومكانتهــا̓ 
يف األزمــات الدســتورية. ونظــرًا ألن النســاء حديثــات العهــد نســبيًا يف عــامل السياســة، فإهنــن ال يرتبطن 
غالبــا بمامرســات أنظمــة الفســاد واالســتبداد املنهــارة. ال بــل قــد يصبحــن رمــزًا للحداثــة والصــدق 

والديمقراطيــة واالهتــامم؛ وهــي مجيعــًا صفــات ال تقــدر بثمــن حلــركات اإلصــالح.
إن مســار زيــادة نســبة متثيــل النســاء يف املجالــس الترشيعيــة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ظاهــرة تغيــري 
ــب  ــًا. ويتطل ــرًا طبيعي ــيايس أم ــاطهن الس ــح نش ــا يصب ــدأ حامل ــي تب ــرب، الت ــية األك ــورة السياس الص

ــائية. ــركات النس ــالم واحل ــائل اإلع ــن وس ــريًا م ــاًم كب ــف دع ــذا التحــول يف املوق ــول ه حص

تشجيع الحوافز المالية للبرامج 
الموجهة نحو النساء.
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5. معايير قياس النجاح

ʼأعتقــد أننــا عندمــا نؤســس ونعمــل يف نظــام يقــوم عــىل املســاواة احلقيقيــة، فــال بــد أن تتحســن 
.ʻنوعيــة مشــاركة النســاء

برجييتا داهل، الرئيسة السابقة للربملان السويدي 

إن القــول بــأن ممثــالت املــرأة حيدثــن فرقــًا يف العمليــات السياســية، يتطلــب وضــع معايــري واضحــة 
لقيــاس مــدى هــذا التأثــري. والعنــرص األســايس يف هــذه املعايــري، هــو أن تعمــل الربملانيــات لصالــح 

النســاء، لبعــض الوقــت عــىل األقــل. وجيــب مراعــاة مــا يــيل عنــد صياغــة هــذه املعايــري: 
إن العديد من مصالح النساء تقتيض التمثيل، ومن بينها مصالح متضاربة أحيانًا. 

إن جمرد حضور النساء خيلق وعيًا بقضيتهن ويغرّي التوقعات، ال سيام يف بيئة ذكورية تقليدية.
كــام ذكرنــا آنفــا، ختتلــف قــدرة النســاء عــىل اإلنجــاز الفعــيل وفقــًا ألعدادهــن يف الربملــان. تشــكل 
ــًا الزمــًا وغــري كاٍف إلحــداث تأثــري مســتدام؛ إذ يتطلــب ضــامن االضطــالع  األرقــام رشطــًا رضوري
بأعــامل متثيــل هامــة أقليــة وازنــة مــن النســاء. ونظــرًا للتنامــي املضطــرد يف أعدادهــن، فمــن املتوقــع 
ــات  ــاء املناقش ــالت أثن ــك املداخ ــام يف ذل ــة، ب ــاة الربملاني ــب احلي ــع جوان ــاركتهن يف مجي ــاد مش ازدي

ــة. ــب القيادي ــغال املناص ــة وإش ــوارد الربملاني ــول إىل امل ــا والوص ــاريع وتبنيه ــرتاح املش واق
ثمــة معيــار آخــر للنجــاح، يتمثــل يف رضورة تلمــس تأثــري النســاء الواضــح يف الترشيعــات املتعلقــة 
بقضاياهــن. فمــع تزايــد فعاليتهــن وتعزيــز متثيلهــن، يصبــح زيــادة األخــذ بوجهــات نظرهــن يف مجيــع 
ــع  ــاء يف مجي ــا النس ــال لقضاي ــارة الرج ــري يف إث ــادة أو التأخ ــه. إن الزي ــًا من ــرًا مفروغ ــات أم الترشيع

املناقشــات الترشيعيــة املتعلقــة بوجهــات نظرهــن، يعــد مــؤرشًا داالً عــىل تأثريهــن. 
ينطــوي أحــد جوانــب النجــاح اهلامــة عــىل حــدوث تفاعــل عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة 
ــات  ــائية، ومكون ــامت النس ــات، املنظ ــات، الربملاني ــة: احلكوم ــري املختلف ــل التغي ــني عوام ــة ب والدولي
ــاًم، أن الرشاكــة بــني الرجــال والنســاء  ــا دائ املجتمــع املــدين األخــرى. وينبغــي أن نضــع نصــب أعينن
هــي عنــرص رئيــيس يف عمليــة التغيــري والتأثــري. ويعــرتف كثــري مــن الربملانيــات رصاحــة، بــأن حماولــة 

العمــل بمعــزل عــن الرجــال ليســت أمــرًا ممكنــا17. 

6. إستراتيجيات تعزيز التأثير

ــق  ــىل حتقي ــاء ع ــالت النس ــاعدة ممث ــأهنا مس ــن ش ــي م ــية، الت ــرتاتيجيات الرئيس ــض اإلس ــيل بع ــام ي في
ــة. ــلطة والفعالي ــن الس ــن م ــدر ممك ــى ق أق

ــارة  ــىل إث ــالم ع ــائل اإلع ــع وس ــرتكة م ــالت املش ــز احلم ــب أن ترك ــي. جي ــتوى الوع ــع مس 1. رف
اهتــامم اجلمهــور بأمهيــة التمثيــل واملشــاركة املتوازنــة للنســاء والرجــال. ومــن املمكــن متويــل أحــزاب 
سياســية أو منظــامت نســائية لتنفيــذ هــذه احلمــالت والقيــام بأنشــطة أخــرى ذات صلــة. إن املنظــامت 



206

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

غــري احلكوميــة املهتمــة بتشــجيع مشــاركة النســاء يف احليــاة السياســية، تكــون فعالــة غالبــًا عــىل صعيــد 
رفــع مســتوى التوعيــة. ويتطلــب تشــجيع مثــل هــذه احلمــالت مبــادرة النســاء والرجــال السياســيني 
ــالم،  ــائل اإلع ــج يف وس ــي الربام ــني ومقدم ــدين واملنتج ــع امل ــة يف املجتم ــات الفاعل ــد اجله إىل حتدي
وإقامــة عالقــات وطيــدة معهــم، للتشــارك يف ترويــج مضمــون هــذه احلمــالت. ومثــال ذلــك حركــة 
ــام  ــي الع ــتوى الوع ــز مس ــتهدف تعزي ــي تس ــربص، الت ــاوية يف ق ــؤوليات متس ــوق متساوية-مس حق

بقــدرة النســاء عــىل ممارســة العمــل الســيايس.
ــال  ــا الرج ــار قضاي ــذ باالعتب ــج تأخ ــم برام ــك تصمي ــتلزم ذل ــال. يس ــع الرج ــة م 2. الرشاك
ووجهــات نظرهــم فيــام يتعلــق بالتضامــن مــع النســاء السياســيات، ســواء داخــل املحافــل السياســية 
أو خارجهــا. وتكتســب هــذه الفكــرة مصداقيتهــا حاليــًا مــن تنامــي إدراك النســاء حاجتهــن إىل دعــم 
ــالتهن  ــة رس ــادة قيم ــرتاتيجياهتن وزي ــة إس ــز فعالي ــور، لتعزي ــن الذك ــن وناخبيه ــن ورشكائه زمالئه

ــية.  ــة والسياس االجتامعي
3. زيــادة كتلــة النســاء املؤهــالت والطموحــات. يعنــي ذلــك تعزيــز اهتــامم النســاء كــي يصبحــن 
سياســيات وتــزداد مشــاركتهن يف احليــاة السياســية. وتفــرتض مؤهــالت حتقيــق ذلــك امتــالك مــوارد 
عامــة كالتعليــم والدخــل والوقــت مــن جهــة، ومــوارد معينــة كاملعرفــة واملعلومــات واخلــربة السياســية 
مــن جهــة أخــرى. إن سياســات تعزيــز حــق النســاء يف احلصــول عــىل التعليــم العــايل والعمــل املأجــور 
ــاركة  ــراد للمش ــع باط ــاالً يتس ــح جم ــة، يفس ــة واالقتصادي ــامت االجتامعي ــف املنظ ــول إىل خمتل والدخ
ــهل  ــي تس ــوارد الت ــد امل ــرة حلش ــرتاتيجيات مبتك ــاء إس ــع النس ــك، تض ــع ذل ــاء. وم ــية للنس السياس
دخوهلــن للمعــرتك الســيايس، حتــى عندمــا تفتقــرن إىل املــوارد الكافيــة. ففــي اهلنــد عــىل ســبيل املثــال، 
اعتمــدت النســاء عــىل شــبكات عشــوائية مــن األرس املمتــدة وصــالت اجلــوار وغريهــا مــن ʼالبــؤر 

النســائيةʻ، كــي يتمكــن مــن مجــع املــوارد التــي حيتجنهــا.
ــاء يف  ــود النس ــادة وج ــيام يف زي ــاالً، ال س ــص فع ــام احلص ــة. كان نظ ــراءات إجيابي ــي إج 4. تبن
املجالــس الترشيعيــة. وقــد اســتخدم كل مــن النمــوذج الرتاكمــي وʼاملســار الريــعʻ بفعاليــة. وتعــد 
ــىل  ــط ع ــدة للضغ ــائل ع ــاء وس ــتخدمت النس ــث اس ــي، حي ــوذج الرتاكم ــن النم ــاالً ع ــويد مث الس
األحــزاب لرتشــيحهن ووضعهــن يف مواقــع مالئمــة عــىل القوائــم احلزبيــة. واكتفــت إحــدى الوســائل 
ــالت  ــت مح ــرة. وُأطلق ــل املبك ــة يف املراح ــة بالغ ــب أمهي ــك اكتس ــاء؛ تكتي ــامء نس ــرتاح أس ــرد اق بمج
ــم  ــىل القوائ ــل ع ــع أفض ــاء يف مواق ــع النس ــات لوض ــت مقرتح ــًا، وُقّدم ــحات أيض ــج للمرش الرتوي
ــادات  ــام حدثــت انتكاســات. وتأمنــت هــذه الزي ــة. وأخــريًا ترصفــن كرقيــب، واحتججــن كل احلزبي
ــمي. إن  ــة الرس ــص اإللزامي ــام احلص ــوء إىل نظ ــايب، دون اللج ــاء االنتخ ــد النس ــة يف رصي امللموس
التوصيــات واملحاججــات والتهديــد بالضغــط العتــامد نظــام حصــص، نجــح يف وضــع هــدف حتصــل 
فيــه النســاء عــىل 40 باملئــة مــن الرتشــيحات. وحتقــق تقــدم كبــري بمجــرد وضــع هــذا اهلــدف18. إن 
ــة أو دمقرطــة. ــة انتقالي ــي متــّر بمرحل ــدان الت ــر شــيوعًا يف البل ــع أكث اســتخدام نمــوذج املســار الري
ــاة  ــات يف احلي ــك املامرس ــتخدمت تل ــام اس ــايب. قل ــز اإلجي ــاح بالتميي ــني للس ــل القوان 5. تعدي
ــز  ــىل تعزي ــزاب ع ــار األح ــون إلجب ــلطة القان ــىل س ــىض ع ــام م ــات في ــد احلكوم ــية. ومل تعتم السياس
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وضــع النســاء، ألســباب ليــس أقلهــا أن هــذه السياســات تعارضــت غالبــًا مــع مبــادئ قانونيــة أخــرى. 
ــة )يف بلجيــكا(، وقدمــت حوافــز )يف  ولكــن ذلــك تغــري، عندمــا رشعــت احلكومــات تدابــري إجباري
فرنســا وإيطاليــا(، وســمحت بتدابــري تضمــن متثيــاًل أفضــل للمرشعــات )يف بريطانيــا(. وعــالوة عــىل 
ذلــك، اعتمــدت بعــض الــدول قوانــني تشــرتط إشــغال النســاء نســبة معينــة مــن املقاعــد يف اهليئــات 
احلكوميــة غــري املنتخبــة. وقــد تبنـّـت الدنــامرك تلــك القوانــني يف عــام 1985، وفنلنــدا يف عــام 1987، 
والســويد يف عــام 1987، والنرويــج يف ثامنينيــات القــرن املــايض، وهولنــدا يف عــام 1992، وأملانيــا يف 
عــام 1994. وتشــري اإلحصــاءات املنشــورة يف تلــك البلــدان إىل ارتفــاع مطــرد يف مشــاركة املــرأة يف 
تلــك اهليئــات منــذ ذلــك احلــني. ويمكــن للحكومــات اســتخدام احلوافــز أيضــًا، وهــو إجــراء ســهل، 
ال ســيام عندمــا متــول الدولــة األحــزاب السياســية. فقــد وفــرت احلكومــة اهلولنديــة مثــاًل دعــاًم ماليــًا 

ألحــزاب سياســية اعتمــدت عــىل جهودهــا الذاتيــة لزيــادة نســبة النســاء يف هيئاهتــا االنتخابيــة.
6. رفــع املســتوى العــام للمعيشــة وحصــول مجيــع النســاء عــىل املــوارد. تنبــع اإلنجــازات الكبــرية 
للنســاء اإلســكندنافيات مــن مزيــج مــن سياســات حكوميــة ومبــادرات حزبيــة وتغــريات ديموغرافية. 
ــة،  ــس ديموغرافية-اجتامعي ــكندنافية إىل أس ــية اإلس ــاة السياس ــاء يف احلي ــز للنس ــف املمي ــتند املوق واس
انطــوت عــىل تغــريات ملموســة يف احليــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة وبنيــة أرسهــن. ويبــدو أهنــا أمــور 
ال رجعــة فيهــا عــىل األرجــح. وتضمنــت سياســات تكافــؤ التمثيــل عــىل إصالحــات حكوميــة بشــأن 
املســاواة، تضافــرت مــع نفــوذ احلركــة النســائية، وحتققــت إما بشــكل مســتقل عــن األحزاب السياســية 
أو مــن خالهلــا. وثمــة تأثــري متبــادل إىل حــد مــا بــني التغــري الديموغــرايف والســيايس، يتضــح بتبنــي 
ــة للتغيــري الديموغــرايف وتقســيم العمــل عــىل أســاس النــوع االجتامعــي،  السياســات حمــاوالت علني

ســواء يف األرسة أو يف العمــل املأجــور.
ــا. إن  ــاظ عليه ــًا واحلف ــدين عموم ــع امل ــات املجتم ــائية ومنظ ــات النس ــع املنظ ــط م ــاء الرواب 7. بن
احلفــاظ عــىل عالقــات وطيــدة مــع احلركــة النســائية أمــر بالــغ األمهيــة، ســواء للحصــول عــىل دعمهــا 
أو عــىل معلومــات بشــأن قضاياهــا. وباملقابــل، حتتــاج احلركــة النســائية إىل بنــاء قواعــد هلــا يف األحزاب 

السياســية ويف الربملــان.
ــوارد  ــكار وامل ــات واألف ــادل املعلوم ــات بتب ــك للربملاني ــمح ذل ــبكات. يس ــات والش 8. التجمع
ــادر جــدًا(، وعــىل أســس  ــرة لألحــزاب )ن ــة وعاب والدعــم. وقــد تنشــأ الشــبكات عــىل أســس حزبي
حمليــة وإقليميــة ودوليــة. وتعــد االجتامعــات واملؤمتــرات والنــدوات والنــرشات والربيــد اإللكــرتوين 
ــات  ــدر احتياج ــي تق ــوث الت ــائية والبح ــامت النس ــع املنظ ــاورات م ــدة. إن املش ــبيك مفي ــائل تش وس
املــرأة )الطلــب( وقيودهــا العمليــة )العــرض(، متكــن الربملانيــات مــن توجيــه جهودهــن نحــو أنشــطة 
أكثــر فائــدة وفعاليــة. ويف هــذا الصــدد، يتطلــب دفــع النســاء بقــوة إىل طليعــة احلوكمــة تدريبــًا يبــدأ 
بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ويصــل إىل اكتســاب الكفــاءة بتطبيقــات احلكومــة اإللكرتونيــة 

الناشــئة.
ــائل  ــتخدام وس ــات اس ــىل الربملاني ــب ع ــة. جي ــالم اجلاهريي ــائل اإلع ــال لوس ــتخدام الفع 9. االس
ــليط  ــن وتس ــال قضاياه ــات، إليص ــررات والصحفي ــات واملح ــره املذيع ــا توف ــيام م ــالم، ال س اإلع
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ــج أفكارهــن السياســية،  ــان وتروي ــز صورهتــن يف الربمل ــة إىل تعزي ــىل املســائل اهلامــة. إضاف الضــوء ع
تلعــب وســائل اإلعــالم دورًا فعــاالً يف توعيــة الناخبــني وتعبئتهــم، ال ســيام يف املناطــق الريفيــة. وهــي 
مســألة مهمــة، خاصــة يف البلــدان الناميــة، حيــث جتــد النســاء صعوبــة يف الوصــول إىل هــؤالء الناخبــني 

ــحيحة. ــن الش بموارده
ــح  ــذي يتي ــر ال ــة. األم ــة الترشيعي ــام اهليئ ــؤولة أم ــرى مس ــات أخ ــرأة وآلي ــان امل ــكيل جل 10. تش

ــا. ــن ونرشه ــات نظره ــاء ووجه ــا النس ــة قضاي ــربة ومناقش ــاب اخل ــة اكتس ــات فرص للربملاني
11. مجــع ورصــد ونــرش اإلحصــاءات واملعطيــات حــول املشــاركة السياســية للنســاء ومتثيلهــن. 
ــد  ــرار وحتدي ــع الق ــاء يف صن ــة النس ــل مكان ــن حتلي ــان م ــرأة يف الربمل ــار امل ــن أنص ــذي يمك ــر ال األم
املشــاكل ووضــع احللــول املناســبة هلــن، والتــامس الدعــم الســيايس للحلــول التــي تناســبهن، ال ســيام 
أن احلاجــة دائمــة جلمــع البيانــات حــول الســبل التــي تتبعهــا الربملانيــات إلحــداث الفــرق يف اهليئــات 

ــة. الترشيعي
12. تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتاعــي. ضــامن دمــج قضايــا النســاء يف إطــار االهتاممــات 
السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة املختلفــة، هبــدف الكشــف عــن ترابطهــا وصالهتــا مــع القضايــا 

األخــرى.
إن حتســني نوعيــة املشــاركة السياســية للنســاء هــو اهلــدف النهائــي الــذي جيــب املواظبــة عليــه. وعــىل 
غــرار التحســني املســتمر الــذي تســتلزمه املشــاركة السياســية للرجــال، فــال جيــب أن تســتكني النســاء 
ــا  ــي حققنه ــب الت ــربن املكاس ــن أن يعت ــس عليه ــية. ولي ــة السياس ــاركتهن يف العملي ــتوى مش إىل مس
أمــرًا مفروغــًا منــه. فاملشــاركة السياســية هــي عمليــة تطــور ونمــو مســتمرة. وعــىل اجلهــات الفاعلــة 
ــال  ــاء والرج ــىل النس ــب ع ــريات. وجي ــة التغ ــتعداد ملواكب ــة االس ــىل أهب ــى ع ــا أن تبق ــاركة فيه املش
ــوى  ــت س ــات ليس ــباهنم أن العقب ــوا يف حس ــري، وأن يضع ــل تغي ــًا كحوام ــل مع ــا العم ــاركني فيه املش
ــًا  ــاالً، تقدم ــاًء ورج ــيون، نس ــق السياس ــد حّق ــورة. لق ــدة ومتط ــرتاتيجيات جدي ــق إس ــيلة لتحقي وس
كبــريًا يف جمــال مشــاركة املــرأة. وســامهوا يف النهــوض باملشــاركة السياســية للنســاء عمومــًا، وداخــل 
اهليــاكل الترشيعيــة خصوصــًا. ورغــم أن الطريــق ال يــزال طويــاًل، فــإن الــدروس املســتنبطة مــن تراكــم 

اخلــربات يمكنهــا أن )وســوف( تنــري العديــد مــن املســارات املقبلــة ومتهدهــا إىل حــد كبــري.
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تجربة االتحاد البرلماني الدولي
في تعزيز الشراكة

بين الرجال والنساء في البرلمان
سونيا بامليريي وكارين جرب

الشراكة والديمقراطية

ــني  ــاواة ب ــة واملس ــني الديمقراطي ــة ب ــة اجلوهري ــدويل للعالق ــاين ال ــاد الربمل ــن إدراك االحت ــًا م انطالق
ــة وتعزيزهــا مــن خــالل املؤسســة  ــني الديمقراطي ــاة السياســية، فهــو يعمــل عــىل متت ــني يف احلي اجلنس
الربملانيــة. وعــىل وجــه الدقــة، يعــد إرشاك املــرأة يف مجيــع جوانــب احليــاة السياســية مدخــاًل إىل جمتمــٍع 
أكثــر عــدالً وإنصافــًا وديمقراطيــة أكثــر متانــة ومتثيــاًل. وقــد أرســى االحتــاد الربملــاين الــدويل يف عــام 
ــة  ــرت رصاح ــي أق ــة، الت ــي للديمقراطي ــالن العامل ــن اإلع ــة م ــادة الرابع ــكار يف امل ــذه األف 1997 ه
.ʻــة ــؤون العام ــاء يف إدارة الش ــال والنس ــني الرج ــة ب ــة احلقيقي ــة وʼالرشاك ــني الديمقراطي ــة ب العالق

ــاوية  ــاركة متس ــة دون مش ــة حقيقي ــود ديمقراطي ــدم وج ــراره ع ــدويل بإق ــاين ال ــاد الربمل إن االحت
ــاء يف  ــم النس ــة إىل دع ــود الرامي ــة اجله ــه يف طليع ــع نفس ــية، يض ــاة السياس ــاء يف احلي ــال والنس للرج
هــذا املجــال. وبعملــه اجلــاد لتعزيــز مشــاركة النســاء يف الربملــان، يكــون قــد تبنــى أيضــًا عــددًا مــن 
ــذه  ــِرض ه ــابق(. تع ــل الس ــع الفص ــكي )راج ــرم ولوفيندوس ــها ك ــية، ناقش ــرتاتيجيات الرئيس اإلس
ــة  ــم إىل ثالث ــان، وتنقس ــاء يف الربمل ــاركة النس ــز مش ــدويل يف تعزي ــاين ال ــاد الربمل ــود االحت ــة جه الدراس
ــيʻ و ــع الوع ــده يف ʼرف ــًا بتقالي ــود. والتزام ــذه اجله ــن ه ــًا م ــًا خمتلف ــا جانب ــس كل منه ــزاء، يعك أج

ــات،  ــه الربملاني ــذي أحرزت ــدم ال ــز للتق ــي موج ــل جتريب ــدأ بتحلي ــة تب ــإن الدراس ــاتʻ، ف ــع البيان ʼمج
ــي  ــرق الت ــان الط ــرق إىل تبي ــم تتط ــة. ث ــرش املنرصم ــنوات الع ــالل الس ــن خ ــي واجهته ــات الت والعقب
اســتخدم فيهــا هياكلــه إلرســاء أفضــل املامرســات الربملانيــة يف تســهيل مشــاركة النســاء ومســامهتهن. 
ويســتعرض اجلــزء األخــري عــددًا مــن اجلهــود املبذولــة لبنــاء القــدرات يف الربملانــات الوطنيــة، وحيــّدد 
اإلســرتاتيجيات املســتخدمة مــن قبلــه يف تشــجيع هــذه املؤسســات عــىل معاجلــة قضيــة املســاواة بــني 

ــني. اجلنس
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ــاء  ــود النس ــرت جه ــق، إال إذا تضاف ــني ال تتحق ــني اجلنس ــة ب ــاواة احلقيقي ــد أن املس ــا نعتق ʼإنن
ــري  ــام غ ــة، ومكانته ــا املختلف ــول أدوارمه ــة ح ــادات البالي ــز االعتق ــم حواج ــال لتحطي والرج

.ʻــاواة ــو إىل املس ــرأة تصب ــى ام ــز أن خيش ــل ممي ــق برج ــع...ال يلي ــايل يف املجتم ــاوية بالت املتس

موس جتيتنديرو، الرئيس السابق ملجموعة الرشاكة بني اجلنسني يف االحتاد الربملاين الدويل
            ورئيس اجلمعية الوطنية يف ناميبيا

تاريخ من التقدم التدريجي للنساء في البرلمان بين عامي 2004-1995

إطار دولي باعث على التغيير
ــي،  ــت وتدرجي ــدم ثاب ــة بتق ــرش املاضي ــنوات الع ــدى الس ــىل م ــات ع ــاء يف الربملان ــخ النس ــز تاري يتمّي
يعــزى يف نــواح كثــرية إىل تزايــد أمهيــة قضايــا املســاواة بــني اجلنســني عــىل جــدول األعــامل الــدويل.

عندمــا اجتمعــت النســاء يف مدينــة مكســيكو يف عــام 1975، يف إطــار املؤمتــر العاملــي األول لألمــم 
املتحــدة املعنــي باملــرأة، ُأثــريت بالــكاد قضيــة وجــود النســاء يف هيئــات صنــع القــرار. ومل تكــن النســاء 
ــة مــن أعضــاء الربملــان يف العــامل. وبعــد عــرش ســنوات،  يشــغلن يف ذلــك الوقــت ســوى 10.9 باملئ
ُأثــريت قضيــة وجــود النســاء يف هيئــات صنــع القــرار بمزيــد مــن االهتــامم يف املؤمتــر العاملــي الثالــث 
املعنــي باملــرأة الــذي عقــد يف نــريويب. حيــث اصطــدم املشــاركون بعــدم وجــود بيانــات كافيــة، وازداد 
ــد ارتفــع  ــان ق ــل النســاء يف الربمل ــني اجلنســني يف هــذا املجــال. وكان متثي إدراكهــم للفجــوة القائمــة ب
بنســبة 1 باملئــة فقــط يف غضــون تلــك الســنوات العــرش. وانطالقــًا مــن هــذا الوضــع املحبــط، أطلــق 
ــات  ــدأت احلكوم ــي. وب ــتوى الوع ــع مس ــود ورف ــن اجله ــد م ــذل املزي ــدء بب ــريويب رشارة الب ــر ن مؤمت
ــاة  ــع جمــاالت احلي ــني اجلنســني يف مجي ــز املســاواة ب ــى سلســلة مــن االلتزامــات لتعزي ــات تتبن والربملان

السياســية.
ــات إىل  ــع احلكوم ــدول 17(، دف ــع اجل ــات )راج ــاء يف الربملان ــبة النس ــيل لنس ــاض الفع إن االنخف
ــة إرشاك  ــًا لكيفي ــًا خاص ــذي أوىل اهتامم ــام 1995، ال ــني لع ــل بيج ــاج عم ــا بمنه ــديد التزاماهت تش
ــة صنــع القــرار. ويف هــذا الصــدد، دعــت الــدول إىل اختــاذ التدابــري الالزمــة لضــامن  النســاء يف عملي
احلــق املتســاوي للنســاء يف الوصــول إىل هيــاكل الســلطة واملشــاركة الكاملــة يف صنــع القــرار، وزيــادة 

ــرار. ــع الق ــادة وصن ــىل املشــاركة يف القي قدرهتــن ع
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــة عــام 1979 بشــأن القضــاء عــىل مجي ــد شــبه العاملــي التفاقي كان التأيي
املــرأة )ســيداو( أحــد التعبــريات العمليــة األكثــر أمهيــة عــن ذلــك. وحتــى تاريــخ كتابــة هذه الســطور، 
وصــل عــدد الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة إىل 179 دولــة. وحاملــا توقــع أيــة دولــة عليهــا، فإهنــا 

تلتــزم بعــدم خُمالفــة أحكامهــا.
ــة،  ــة التنمي ــاء يف عملي ــايس للنس ــدور األس ــام 2000، بال ــا يف ع ــدة أيض ــم املتح ــت األم اعرتف
ــة  ــؤرشات الرئيس ــد امل ــة. إن أح ــة لأللفي ــداف اإلنامئي ــد األه ــرأة كأح ــني امل ــت متك ــا وضع عندم
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ــاء يف  ــغلها النس ــي تش ــد الت ــبة املقاع ــو نس ــدف، ه ــذا اهل ــو ه ــرز نح ــدم املح ــاس التق ــة لقي احلالي
ــة. ــات الوطني الربملان

االتجاهات العالمية
انطالقـا مـن إدراك االحتـاد الربملاين الـدويل للحاجة إىل سـد فجوة البحـوث ومجع البيانـات، بادر إىل 
مجـع وحتليـل املعطيـات عن وضـع النسـاء يف برملانات العامل. وقـد أثمرت جهـوده البحثية املبكـرة يف عام 
1975، عـن مجـع جتـارب النسـاء يف 32 بلـدًا. أمـا اليـوم، فإنـه يعترب املصـدر العاملـي الرئيـيس للبيانات 
عـن نسـبة املقاعـد التـي تشـغلها النسـاء يف 183 برملانـًا وطنيـًا. وقد متكـن من رصـد اجتاهات مشـاركة 

الربملانيـات وتقديـم وصـف دقيق عـن أوضاعهن باسـتخدام هـذه البيانات.

شكل 7: المعدل العالمي للنساء في البرلمان 2004-1995

* الوضع يف شهر كانون الثاين/يناير من كل عام، باستثناء عامي 1995 )يوليو/متوز( و1996 )أبريل/نيسان(. وال 
تأخذ النسب باعتبارها الوضع يف الربملانات التي مل تتوفر بياناهتا.

إن االرتفــاع مــن 11.3 باملئــة إىل 15.2 باملئــة يف كال املجلســني عــىل مــدى الســنوات العــرش )1995 
- 2004( هــو مــؤرش عــىل التقــدم، ألن متثيــل النســاء يف الربملــان هــو اليــوم عــىل األقــل أعــىل مــن أي 

وقــت مــىض.
ــد عــام  ــًا لســنوات عــدة عن ــع أنحــاء العــامل ظــل متوقف ــل النســاء يف مجي إن الرقــم القيــايس لتمثي
1988. بــل إن متثيلهــن يف برملانــات الــدول الشــيوعية، اهنــار مــع اهنيارهــا يف عــام 1989. وليــس مــن 
املســتغرب أن حيــذو املعــدل العاملــي حــذوه: انخفضــت نســبة النســاء يف املجالــس الترشيعيــة الدنيــا أو 
يف املجالــس الترشيعيــة ذات الغرفــة الواحــدة مــن 14.8 باملئــة يف عــام 1988 إىل 10.3 باملئــة يف عــام 
1993. ويف حــني ضمــن عــدد مــن احلكومــات الشــيوعية ودول احلــزب الواحــد بشــكل فعــال اختيــار 
نســبة كبــرية مــن املرشــحات املواليــات )والرجــال كذلــك(، فــإن التوجــه نحــو الديمقراطيــة التعدديــة 

يف التســعينيات مــن القــرن املــايض جعــل العمليــة االنتخابيــة أكثــر تنافســية بكثــري عــىل النســاء.
مل يســرتد املعــدل العاملــي مســتوى عــام 1988 إال يف العامــني اللذيــن ســبقا كتابــة هــذه الســطور. 

وشــهدت مجيــع مناطــق العــامل بعــض التحســن يف نســبة النســاء املنتخبــات إىل الربملانــات الوطنيــة. 

كال املجلسني
املجالس الدنيا  
املجالس العليا
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التحسينات والتباينات اإلقليمية
ــكندنافية  ــدول اإلس ــت ال ــث حافظ ــامم. حي ــرية لالهت ــة مث ــات إقليمي ــم بتباين ــدم اتس ــد أن التق بي
عــىل وضعهــا املثــايل بمعــدل دائــم يتجــاوز 38% طــوال الســنوات العــرش املاضيــة. وباملقابــل، حافظت 
ــذي  ــجع ال ــادة املش ــاه الزي ــم اجت ــاء، رغ ــال للنس ــات متثي ــل الربملان ــا كأق ــىل موقعه ــة ع ــدول العربي ال
وصــل إىل املعــدل احلــايل البالــغ 6 باملئــة. واجتهــت املعــدالت خــارج هاتــني املنطقتــني نحــو االســتقرار 
مــا بــني 10 و15 باملئــة. أمــا التقــدم األهــم، فقــد بــرز يف عمــوم األمريكتــني )+5.5 باملئــة( ويف أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكــربى )+5.3 باملئــة( ويف أوروبــا الرشقيــة )+4.9 باملئــة( )راجــع الشــكل 8(.

شكل 8: المعدالت اإلقليمية لتمثيل النساء في البرلمان في األعوام 1995 و2000 و2004

* الوضع يف متوز/يوليو 1995و كانون الثاين/يناير 2000 وكانون الثاين/يناير 2004 يف كال املجلسني، مرتب 
تصاعديًا حسب معدالت 2004.

* مل تدخل أوضاع الربملانات التي مل تتوفر بياناهتا ضمن النسب.

الزيادة بني عامي 
 1995 و 2004

بنسب مئوية

%4.3
%3.6
%6.0

%6.3
%12.2
%10.9

%13.2
%15.0
%14.5

%9.8
%11.1
%15.1

%10.7
%13.1
%15.6

%13.2
%15.4
%17.7

%12.7
%15.4
%18.2

%36.4
%38.9
%39.7

1995

2000

2004

%40  %30  %20  %10  %0

1.7 + الدول العربية 

4.6 + منطقة املحيط اهلادي 

1.3 + آسيا 

5.3 + جنوب الصحراء الكربى 

4.9 + أوروبا 
بلدان الشامل األورويب غري مدرجة

4.5 + أوروبا 
تشمل بلدان الشامل األورويب

5.5 + األمريكتني 

3.3 + دول الشامل االسكندنافية 
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لمحة عن البرلمانات الوطنية 
ــة، التــي احتــوت عــىل  طــرأ تغــري مشــهود يف الفــرتة نفســها عــىل درجــات ترتيــب الربملانــات الوطني
نســب النســاء األعــىل. ففــي عــام 2003، حلــت روانــدا يف املرتبــة األوىل حمــل الســويد يف هــذا املضامر، 
وذلــك بعــد حصــول النســاء عــىل حــوايل نصــف مقاعــد اجلمعيــة الوطنيــة. ويف الواقــع، ازداد متثيــل 
ــة عــىل مــدى تلــك الســنوات العــرش.  ــة إىل 48.8 باملئ ــدا مــن حــوايل 32 باملئ النســاء يف برملــان روان
وباملقابــل، شــهدت تشــاد وبنغالديــش أكــرب النكســات، حيــث انخفــض متثيــل النســاء بنســبة 10.6 

باملئــة و8.6 باملئــة عــىل التــوايل.
مــن الناحيــة اإلجيابيــة، فقــد ازدادت نســبة الربملانــات ذات احلصــة الكبــرية للنســاء )30 باملئــة فــام 
ــة يف عــام 1995 إىل  ــة )مــن 2.4 باملئ ــة أضعــاف خــالل الســنوات العــرش املاضي فــوق( حــوايل ثالث
ــن  ــا ع ــاء فيه ــل النس ــل متثي ــي يق ــات الت ــبة الربملان ــت نس ــني انخفض ــام 2004(، يف ح ــة يف ع 6 باملئ

10 باملئة بمقدار النصف تقريبا )من 63.5 باملئة يف عام 1995 إىل 37 باملئة(.
مل يتغـرّي  عـدد الربملانـات التـي ال يوجـد فيهـا أيـة امـرأة بصـورة رسيعـة عـىل مسـتوى العـامل. فقبل 
10 سـنوات ِمـن تاريـخ كتابة هذه السـطور، مل توجد أيـة امرأة يف برملانـات 12 دولة. أمـا يف )بداية آب/

أغسـطس 2005( فانخفضـت إىل تسـع دول فقط يف منطقتني مهـا املحيط اهلـادئ والعامل العريب.
يرتبــط الكثــري ممــا ســبق بتطــور الديمقراطيــة يف هاتــني املنطقتــني. حيــث مل متنــح املــرأة يف الكويــت 
حــق التصويــت حتــى أيار/مايــو 2005. بينــام صــوت الرجــال للمــرة األوىل عــىل اإلطــالق يف اململكــة 
العربيــة الســعودية النتخــاب ممثلــني حمليــني يف عــام 2005، واســتبعدت النســاء من ممارســة هــذا احلق. 
ــة  ــارات العربي ــعودية أو اإلم ــة الس ــة العربي ــورى يف اململك ــس الش ــاء جمال ــات ألعض ــد انتخاب ومل تعق
املتحــدة منــذ آب/أغســطس 2005. وباملثــل، مل مُتنَــح النســاء حــق التصويــت إاّل مؤخــرًا يف املجالــس 
الترشيعيــة احلديثــة نســبيًا يف دول جــزر املحيــط اهلــادئ )تأســس الكثــري منهــا بعــد االســتقالل؛ أي بــني 
ــت  ــق التصوي ــاء ح ــي النس ــادئ يعط ــط اهل ــد يف املحي ــا أول بل ــت تونغ ــي 1977 و1993(. وكان عام
والرتشــح لالنتخابــات يف عــام 1960. واســتغرق األمــر 30 عامــًا آخــر حتــى حصلــت مجيــع النســاء 

يف هــذه املنطقــة عــىل حقــوق التصويــت نفســها.

الحاجة إلى إرادة سياسية لطرح نظام الحصص
 .ʻثقافة تراعــي حقوق النســاء أدخلــت بلــدان  عــدة إجــراءات التمييــز اإلجيــايب لاللتفــاف عــىل غيــاب̓ 
ــي  ــذ االلتزامــات الت ــل أيضــًا لتنفي ــان فحســب، ب ومل يســتخدم ذلــك لضــامن وجــود النســاء يف الربمل

ــام فيهــا ســيداو. ــة، ب ــق الدولي تعّهــدت هبــا هــذه البلــدان بموجــب املواثي
ــادة  ــة حتــول ديمقراطــي، يف زي نجحــت دول عــدة، خارجــة مــن أتــون رصاع داخــيل ومتــّر بعملي
ــايب  ــز اإلجي ــراءات التميي ــا إج ــد منه ــد العدي ــتعادة. واعتم ــدة أو املس ــا اجلدي ــاء يف برملاناهت ــبة النس نس
إدراكًا ألمهيــة إرشاك النســاء يف عمليــات إعــادة البنــاء وتعزيــز مشــاركتهن يف املؤسســات الديمقراطيــة 
ــًا  ــدي أحكام ــدا وبورون ــة يف روان ــة املعدل ــاتري الوطني ــن الدس ــال، تتضم ــبيل املث ــىل س ــدة. فع اجلدي
بحجــز مقاعــد للنســاء. واعتمــدت األحــزاب السياســية يف جنــوب أفريقيــا وموزمبيــق آليــات نظــام 
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ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة االتحــاد البرلمانــ

ــدف  ــة )SADC( ه ــا اجلنوبي ــددت جمموعة التنمية ألفريقي ــي، ح ــتوى اإلقليم ــىل املس ــص. وع احلص
ــذه  ــام 2005. وأدت ه ــول ع ــة بحل ــن 30 باملئ ــل ع ــاء ال تق ــاين للنس ــل برمل ــبة متثي ــول إىل نس الوص
اجلهــود إىل أن تصنــف دول النزاعــات الســابقة مــن بــني أعــىل بلــدان العــامل يف مســتويات متثيــل النســاء 
حاليــًا، إىل جانــب الــدول اإلســكندنافية، حيــث تــرتاوح نســبة متثيلهــن يف الربملــان بــني 22 باملئــة إىل         

ــا. ــدا وإريرتي ــا وأوغن ــق وناميبي ــا وموزمبي ــة يف جنــوب أفريقي 33 باملئ
إن الزيــادة املدهشــة يف التمثيــل الربملــاين للنســاء بنســبة 5.5 باملئــة يف األمريكتــني خــالل الســنوات 
العــرش املاضيــة، تعــزى يف أغلبهــا إىل إجــراءات التمييــز اإلجيــايب، الــذي طبقتــه كثــري مــن بلــدان املنطقة 
بحــامس. وتوجــد اآلن نظــم حصــص متنوعــة يف 11 بلــدًا مــن بلــدان األمريكتــني. ويتجــاوز التمثيــل 
الربملــاين للنســاء يف العديــد منهــا نســبة 20 باملئــة )األرجنتــني وكوســتاريكا واملكســيك(، فضــاًل عــن 

تبنــي كثــري مــن األحــزاب السياســية نظــام احلصــص احلزبيــة الطوعيــة.
ــرة األوىل يف  ــرت للم ــريب، أثم ــامل الع ــًا يف الع ــية غالب ــب السياس ــا النخ ــي قادهت ــود الت إن اجله
املغــرب عــن اتفــاٍق توصلــت إليــه األحــزاب السياســية قبــل انتخابــات عــام 2002، عــدل بموجبــه 
القانــون االنتخــايب حلجــز 30 مقعــدًا للنســاء يف الربملــان. وعقــب ذلــك انتخبــت 35 امــرأة يف الربملــان 
املغــريب. ثــم حــذت جيبــويت واألردن حــذوه. فقــد تبنّــت جيبــويت نظــام احلصــص يف كانــون األول/
ديســمرب 2002، الــذي نــص عــىل رضورة أن حتتــوي كل قائمــة حزبيــة عــىل 10 باملئــة عــىل األقــل مــن 
مرشــحي اجلنــس اآلخــر. وقــد شــهدت نتائــج انتخابــات عــام 2003 وصــوالً غــري مســبوق لســبع 
نســاء إىل الربملــان، وهــو مــا زاد عــىل 10 باملئــة مــن أعضــاء الربملــان املنتخــب حديثــًا. وعــدل قانــون 
ــس  ــاء يف جمل ــد للنس ــتة مقاع ــز س ــث حُتج ــام 2003، بحي ــات ع ــل انتخاب ــات يف األردن قب االنتخاب
الربملانيــني. واكتســبت النســاء حــّق التصويــت والرتشــح يف البحريــن، بعــد املوافقــة عــىل اســتفتاء عــام 

.2001

الحاجة إلى توعية سياسية في غياب نظام الحصص
تظهــر حالــة بنغالديــش باملقابــل صعوبــة خاصــة تواجههــا النســاء يف احلصــول عــىل رشعيــة العمــل 
ــة إىل  ــن 9 باملئ ــاء م ــل النس ــض متثي ــام 2001، انخف ــي ع ــص. فف ــام احلص ــاب نظ ــيايس يف غي  الس
ــًا  ــدًا برملاني ــاء 30 مقع ــص للنس ــذي كان خيص ــص ال ــام احلص ــة نظ ــت صالحي ــا انته ــة، عندم 2 باملئ
إضافيــًا. ولكــن تلــك النتيجــة اهلزيلــة، أدت مؤخــرًا إىل إدخــال تعديــل دســتوري أقــوى مــن الناحيــة 
العمليــة، حجــز للنســاء بموجبــه 45 مقعــدًا برملانيــًا إضافيــًا. ويــري هــذا اإلجــراء ملــدة 10 ســنوات.
ــرتن  ــةʻ؛ إذ ال يق ــة ʼمؤقت ــري خاص ــي تداب ــد تبن ــة عن ــف معين ــة ضع ــة إىل نقط ــذه احلال ــري ه تش
ــني  ــزاب والناخب ــد األح ــة عن ــية كافي ــع حساس ــان م ــاء يف الربمل ــعʻ للنس ــار الري ــرضورة ʼاملس بال
بــرضورة وجودهــن يف احليــاة السياســية. وألن األحــزاب السياســية تلعــب دورًا متزايــدًا غــري مســبوق 
ــاج  ــي حتت ــق. وه ــع التطبي ــاواة موض ــدأ املس ــع مب ــا وض ــب عليه ــة، فيج ــة الربملاني يف إدارة السياس
بوصفهــا معقــاًل تقليديــًا للذكــور، إىل مزيــد مــن التشــجيع ملراجعــة أنظمتهــا األساســية وقبــول مزيــد 

ــدًا(. ــث حتدي ــل الثال ــع الفص ــات )راج ــيحهن لالنتخاب ــة وترش ــا الداخلي ــاء يف هياكله ــن النس م
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ــة  ــة للنســاء ال تتعــدى 5.6 باملئ ــل ضئيل ــكا ذلــك. فمــن نســبة متثي ــاال فرنســا وبلجي ويــرشح مث
يف عــام 1995، وصلــت وقــت كتابــة هــذه الســطور إىل 17% مــن أعضــاء جملــس الشــيوخ الفرنــيس 
ــواب البلجيكــي مــن  ــاين للنســاء يف جملــس الن ــل الربمل ــة(. وارتفــع التمثي ــادة قدرهــا 11.4 باملئ )بزي
ــني  ــت القوان ــها. وعدل ــة نفس ــرتة الزمني ــالل الف ــة( خ ــة )23.3 باملئ ــة إىل 35.3 باملئ 12.2 باملئ
االنتخابيــة يف كال البلديــن )فرنســا يف عــام 2000 وبلجيــكا يف عــام 2002(، بحيــث تلتــزم األحــزاب 

ــة. السياســية بوضــع عــدد متســاو مــن الرجــال والنســاء عــىل قوائمهــا االنتخابي
ــام.  ــون بشــكل ت ــال للقان أظهــرت بعــض األحــزاب السياســية يف فرنســا مقاومــة شــديدة لالمتث
حتــى أهنــا يف بعــض احلــاالت فضلــت دفــع غرامــة بــدالً مــن إرشاك النســاء يف قوائمهــا االنتخابيــة. 
ــج  ــل النســاء يف نتائ ــة عــادة، إال أن التحســن الــذي شــهده متثي ــري بصــورة تدرجيي ــام حيصــل التغي وبين
ــض  ــل بع ــة ، مح ــة إىل 17 باملئ ــن 11 باملئ ــا م ــيس وقته ــيوخ الفرن ــس الش ــرية ملجل ــات األخ االنتخاب
ــة  ــو األمهي ــت للت ــا أدرك ــا كأهن ــية يف فرنس ــزاب السياس ــأن األح ــج ب ــذه النتائ ــي ه ــاؤل. وتوح التف
ــة  ــة حال ــل دراس ــذا الدلي ــدم ه ــة )يق ــم االنتخابي ــارزة يف القوائ ــع ب ــاء يف مواق ــع النس ــة لوض اجلوهري

ــا(. ــع يف فرنس ــن الوض ــة ع تفصيلي
جيــب توعيــة الناخبــني أيضــًا بأمهيــة تســهيل دخــول النســاء إىل الربملــان وحقهــن يف الوصــول إىل 
هــذه املؤسســة. وهلــذه الغايــة، تطــورت اجتاهــات ملحوظــة يف بلــدان عــدة جــرت فيهــا انتخابــات 
ــني  ــي الناخب ــتوى وع ــع مس ــالت لرف ــالق مح ــت يف إط ــة، متثل ــة املاضي ــنوات القليل ــدى الس ــىل م ع
تســلط الضــوء عــىل قضايــا املســاواة بــني اجلنســني، ومحــالت موجهــة للنســاء تشــجعهن عــىل ممارســة 
ــجيع  ــدى تش ــتان، ارت ــام 2002 يف باكس ــات ع ــري النتخاب ــرتة التحض ــت. ويف ف ــن يف التصوي حقه
النســاء عــىل الرتشــح والتصويــت أمهيــة خاصــة يف املناطــق املحافظــة جــدًا مــن البــالد، حيــث ُأتيــح 
للمشــاركات حتــدي أعــراف حمليــة حتظــر عليهــن التصويــت. وُأطلقــت محــالت وورش عمــل خاصــة 
يف انتخابــات 2002 يف ليســوتو، هبــدف توعيــة النســاء والرجــال بتبنــي مقاربــة سياســية أكثــر توازنــًا 

بــني اجلنســني.
يف هنايــة املطــاف، تــؤدي إجــراءات التمييــز اإلجيــايب واملعايــري االجتامعيــة الشــاملة التــي تراعــي 

ــا النســاء دورهــا يف تعزيــز متثيــل أكثــر إنصافــا للنســاء يف الربملانــات الوطنيــة. قضاي

إعطاء حضور النساء ثقاًل في االتحاد البرلماني الدولي

ʼيقــدم االحتــاد الربملــاين الــدويل مثــاالً جيــدًا عــن التحــول باجتــاه مؤسســات أكثــر ديمقراطيــة؛ 
إذ يمثــل التعــاون بــني النســاء مــن خمتلــف املشــارب واخللفيــات أحــد اإلضافــات احلقيقيــة هلــذه 

.ʻاملنظمــة الربملانيــة العامليــة

 السيدة ريتا زوسموت، الرئيسة السابقة للربملان األملاين )1988 - 1998)
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جدول 17: النساء في البرلمانات وفي االتحاد البرلماني الدولي 

 ا. النساء في البرلمانات بين عامي 1945 و2000

1945195519651975198519952000
266194115136176177عدد الربملانات

نسبة متثيل النساء )جملس أدنى أو 
جملس من غرفة واحدة(

% 3.0% 7.5% 8.1% 10.9% 12.0% 11.6%13.4

10.7%9.4 %12.7 %10.5 %9.3 %7.7 %2.2 %نسبة متثيل املرأة )جملس أعىل(

 Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making, .1997 .املصادر: االحتاد الربملاين الدويل
Study No. 28; and IPU, ʻWomen in National Parliamentsʼ, available at 

>http://www.ipu.org< )جيري بانتظام حتديث البيانات اإلحصائية عن النساء يف الربملانات عىل الصعيد العاملي 
واإلقليمي واملحيل(.

ب. النساء في مؤتمرات االتحاد البرلماني الدولي بين عامي 1947 و2000 

النسبةعدد الربملانياتعدد الربملانيني الكيل
1.2%2413املؤمتر 194736 القاهرة

4.8%20910املؤمتر 195039 دبلن
7%41929املؤمتر 196150 بروكسل

6.4%39025املؤمتر 196554 أوتاوا
7%46933املؤمتر 197058 الهاي

7.8%50239املؤمتر 197562 لندن
7.1%56040املؤمتر 198067 برلني
7.3%38628املؤمتر 198573 لومي

12.8%44457املؤمتر 199083 نيقوسيا
19.2%115_00املؤمتر 199593 مدريد
21.5%648139املؤمتر 2000103 َعامن   

.>http://www.ipu.org/wmn-e/dlgtns.htm< :املصدر: االحتاد الربملاين الدويل. راجع الرابط

كانــت النســاء تشــكل وقــت كتابــة هــذه الســطور حــوايل 30 باملئــة مــن الربملانيــني الذيــن يشــاركون 
 يف اجلمعيــات العامــة الترشيعيــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل، بينــام كانــت نســبتهن قبــل نحــو 50 عامــًا 

ال تتعدى 1.2 باملئة ، فكيف يفر هذا التغيري؟
ــني  ــاواة ب ــرضورة ضــامن املس ــدويل ب ــاين ال ــذي اختــذه االحتــاد الربمل شــكل املوقــف االســتباقي ال
ــزام  ــذا االلت ــب ه ــه. وأعق ــرب نجاحات ــد أك ــات، أح ــيام يف الربملان ــية، ال س ــاة السياس ــني يف احلي اجلنس
ــاد  ــن االحت ــرة. وأعل ــاد بنفســه ألول م ــا االحت ــي طبقه ــراءات الت ــري واإلج ــن التداب ــلة م ــر بسلس املبك
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التزامــه بضــامن الرشاكــة بــني الرجــال والنســاء يف احليــاة السياســية يف وقــت مبكــر جــدًا. ويؤكــد النظام 
األســايس احلــايل لالحتــاد عــىل حتقيــق املســاواة التامــة بــني اجلنســني كهــدف هنائــي لــه مــن مشــاركة 

الرجــال والنســاء.
ــدويل،  ــاين ال ــاد الربمل ــل االحت ــن داخ ــة هل ــة املؤاتي ــية القوي ــن اإلرادة السياس ــاء م ــتفادت النس اس
وتنامــي الوعــي بــرضورة وفوائــد املســاواة بــني اجلنســني بــني أعضائــه. وشــكل ذلــك خلفيــة تأســيس 
لقــاء الربملانيــات )راجــع املربــع 3(. وبرهنــت هــذه املؤسســة يف االحتــاد عــىل قدرة النســاء عــىل إحداث 
تغيــري إجيــايب مــن جهــة، والتــزام االحتــاد بقبــول هــذا التغيــري مــن جهــة أخــرى. وحــدث ذلــك نتيجــة 
ــاد  ــل االحت ــىل عم ــرب ع ــري أك ــداث تأث ــن بإح ــمح هل ــز يس ــزاع حي ــًا النت ــًا مكثف ــاء ضغط ــة النس ممارس

ككل. 
ينســجم النمــو املســتدام ملشــاركة النســاء مــع األمهيــة املتزايــدة التــي تعــزى إىل لقــاء الربملانيــات. 
ــني  ــدويل ب ــاين ال ــاد الربمل ــة لالحت ــات العام ــاء يف اجلمعي ــود النس ــرد وج ــكل مط ــد بش ــث تصاع حي
عامــي 1985 و1995. ولكــن هــذا التصاعــد توقــف حاليــًا، رغــم ترحيــب اهليــاكل القائمــة واإلرادة 
السياســية الواضحــة داخــل االحتــاد بوجــود عــدد أكــرب مــن الربملانيــات. ممــا يــدل عــىل رضورة اختــاذ 

إجــراءات أقــوى لتحقيــق األهــداف املرســومة.
ــز  ــراءات التميي ــدت إج ــي اعتم ــة الت ــامت الدولي ــل املنظ ــن أوائ ــدويل م ــاين ال ــاد الربمل ــد االحت يع
ــة  ــراءات بالدرج ــذه اإلج ــذ ه ــاء تنفي ــاء. وج ــة للنس ــاركة فعال ــامن مش ــا لض ــل هياكله ــايب داخ اإلجي
األوىل كنتيجــة لعمليــة تشــاورية دامــت ثــالث ســنوات، بــادرت إليهــا جمموعــة الرشاكــة بني اجلنســني، 
التــي تتألــف بدورهــا مــن رجلــني وامرأتــني مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد. تراكمــت سلســلة 
مــن اإلجــراءات الفعالــة، وصلــت يف هنايــة املطــاف إىل تطبيــق نظــام احلصــص واألهــداف الــواردة يف 
النظــام األســايس لالحتــاد وقواعــده عــىل ثــالث هيئــات رئيســية يف االحتــاد؛ اللجنــة التنفيذيــة وجملــس 

اإلدارة واجلمعيــة العامــة.
y  ــًا ــاء حالي ــكل النس ــب أن تش ــة: جي ــة التنفيذي ــات اللجن ــارش يف انتخاب ــص مب ــام حص ــد نظ اعتم

20 باملئة من أعضائها املنتخبني )املادة 23-2 من النظام األسايس(.
y  اعُتمــد هــدف احليــاد بــني اجلنســني يف انتخــاب جملــس اإلدارة، بحيــث يضمــن تطبيقــه الدقيــق أاّل

يقــل عــدد أعضائــه مــن اجلنــس اآلخــر عــن 30 باملئــة: يطلــب مــن كل وفــد مكــون مــن ثالثــة 
أعضــاء أن يضــّم كال اجلنســني. وخُتفــض حقــوق تصويــت عضــو االحتــاد بمقــدار الثلــث يف حــال 

عــدم احــرتام هــذا اإلجــراء )القاعــدة 1-2 مــن نظــام جملــس اإلدارة(.
y  اعتمــدت اجلمعيــة العامــة هــدف احليــاد بــني اجلنســني، حيــث إن الوفــود التــي حتــرض اجتامعــات

اجلمعيــة العامــة لالحتــاد ثــالث مــرات عــىل التــوايل دون وجــود ممثلــني مــن كال اجلنســني فيهــا، 
تفقــد حقهــا يف التصويــت، وختفــض أعدادهــا املســجلة رســميًا )املادتــان 10-3 و15-2 )ج( مــن 

النظــام األســايس(.
ــة  ــة والنوعي ــاول االحتــاد الربملــاين الــدويل مســألة مشــاركة النســاء يف هياكلــه مــن الناحيتــني الكمي تن

ــة. عــىل مــدى الســنوات املاضي
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ــد  ــول...إن أح ــتطيع الق ــي أس ــة. ولكنن ــذه اجلمعي ــات ه ــرب نجاح ــد أك ــب حتدي ــن الصع ʼم
إنجازاهتــا األكثــر متيــزًا كان بــال أدنــى شــك، االهتــامم البــارز بقضايا النســاء الــذي أظهرتــه أغلب 
املناقشــات التــي دارت هنــا، ســواء يف اجللســات العامــة أو يف اللجــان الدائمــة أو يف االجتامعــات 
املتخصصــة األخــرى. وأنــوه بذلــك ألننــي أشــعر أهنــا الطريقــة امُلثــىل لالحتفــال بمــرور 20 عامــًا 
عــىل عمــل لقــاء الربملانيــات. وإضافــة إىل مــا يمثلــه هــذا االحتفــال، فليــس ثمــة انعــكاس لقيــم 

.ʻاللقــاء األساســية أعظــم مــن إنجازاتــه العمليــة

 عضوة جملس الشيوخ الفيليبيني بيا كايتانو،
رئيسة دورة مانيال للقاء الربملانيات يف اجلمعية العامة الـ 112

مربع 3: تجربة لقاء البرلمانيات في تغيير القواعد

اســتغرق التوصــل إىل لقــاء برملانيــات االحتــاد وقتــًا وتفانيــًا مســتمرًا مــن جانــب النســاء، ولكنــه 
ــن،  ــرح رؤيته ــاء وط ــاركة النس ــاء مش ــن اللق ــدʻ. يضم ــري القواع ــاح يف ʼتغي ــة نج ــوم قص الي
والتأثــري يف عمليــات صنــع القــرار يف االحتــاد، وُيتيــح هلــن لعــب دور حاســم يف تطويــر برناجمــه 

عــن املــرأة.

بدايات طموحة
ــررن  ــاء. وق ــن النس ــة م ــا فعال ــرية ولكنه ــة صغ ــن جمموع ــات ع ــاء الربملاني ــرة لق ــدرت فك ص
ــًا  ــاء أيض ــجيع النس ــل وتش ــات، ب ــن كربملاني ــة جتارهب ــارف ومناقش ــرد التع ــني بمج أال يكتف
ــة  ــا ومجهوري ــن إيطالي ــات م ــدت مندوب ــاد. وعق ــامل االحت ــرب يف أع ــة أك ــاركة بفعالي ــىل املش ع
أملانيــا االحتاديــة أول اجتــامع هلــن يف بــون يف عــام 1978، عــىل هامــش مؤمتــر االحتــاد الربملــاين 
الــدويل 65، ملناقشــة آليــات وضــع قضيــة املســاواة بــني اجلنســني عــىل جــدول أعــامل االحتــاد، 
ــإدراج  ــة ب ــذه املجموع ــة ه ــم توصي ــرب. ورغ ــداد أك ــه بأع ــاء يف مؤمترات ــاركة النس ــامن مش وض
أكــرب عــدد ممكــن مــن الربملانيــات اللــوايت حــرضن اجتــامع بــون يف وفــود مؤمتــر االحتــاد املقبــل، 
ــة إىل  ــن 7.8 باملئ ــاء م ــاركة النس ــتوى مش ــًا يف مس ــة انخفاض ــرات الالحق ــهدت املؤمت ــد ش  فق

5.9 باملئة.

تعلم القواعد )1982-1978(
متثــل هــذه املبــادرة األوىل بدايــة فعليــة لـʼحركــة املــرأةʻ يف االحتــاد الربملــاين الــدويل. وواظبــت 
النســاء عــىل عقــد اجتامعــات غــري رســمية خــالل جلســات اجلمعيــة العامــة لالحتــاد. ونســقت 
هــذه اللقــاءات التــي تنعقــد غالبــًا خــالل اســرتاحة الغــداء، إمــا برملانيــات مــن البلــد املضيــف 
ــامل  ــدول أع ــًا دون أي ج ــدت أيض ــاد. وُعق ــات االحت ــات إىل اجتامع ــض املندوب ــر أو بع للمؤمت
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حمــدد، وســمح ذلــك للنســاء أن يتبادلــن اخلــربات والتعــارف ببســاطة فيــام بينهــن. وال شــك بأن 
هــذه املرحلــة قــد أعطتهــن فرصــة تعلــم قواعــد االحتــاد الربملــاين الــدويل.

استخدام القواعد )198٣-199٠(
بعــد اســتيعاب الربملانيــات هليــاكل االحتــاد الربملــاين الــدويل بشــكل أفضــل، أعربــن يف عــام 
1983 عــن رغبتهــن إنشــاء مجعيــة للربملانيــات حتــت رعايــة االحتــاد. وكلفــت جلنــة حتضريية 
ــاورات  ــدأت املش ــة. وب ــات الالزم ــروج بالتوصي ــألة واخل ــة املس ــاء بدراس ــعة أعض ــن تس م
بــني املجموعــة واألمــني العــام لالحتــاد، وتقــّرر عــىل إثرهــا أن تتعــزز مشــاركة النســاء مــن 
خــالل إنشــاء فريــق جيتمــع يف بدايــة كل مؤمتــر لالحتــاد. والفكــرة األساســية مــن وراء ذلــك، 
أن يؤثــر لقــاء الربملانيــات عــىل جمموعــات عمــل وسياســات وقــرارات املنظمــة ومناقشــاهتا 

العامــة.
ــا  ــام 1984، مم ــرار يف ع ــذا الق ــىل ه ــدويل ع ــاين ال ــاد الربمل ــة لالحت ــات اإلداري ــت اهليئ وافق
ــاين وتلقــي  ــري املب ــي والدعــم، كتوف ــيق التقن ــكايف والتنس ــل ال ــات التموي ــاء الربملاني ضمــن للق

ــة. ــة الفوري ــكرتارية والرتمج ــامل الس ــاد يف أع ــة لالحت ــة العام ــن األمان ــم م الدع
ــش  ــىل هام ــات، ع ــاء الربملاني ــامع األول للق ــد االجت ــاد عق ــة لالحت ــة العام ــقت األمان نس
انعقــاد مؤمتــر االحتــاد الربملــاين الــدويل 73 يف عــام 1985 يف لومــي، وذلــك بعــد ســبع ســنوات 
ــم  ــني، أن يقي ــك احل ــذ ذل ــدًا من ــح تقلي ــات. وأصب ــمي للربملاني ــري الرس ــامع األول غ ــن االجت م
ــني  ــوار ب ــهيل احل ــدف تس ــاء، هب ــاركات يف اللق ــىل رشف املش ــداء ع ــة غ ــف مأدب ــان املضي الربمل

ــخصية. ــاالت الش ــر االتص ــاء وتطوي النس

تغيير القواعد )منذ عام 1991 حتى اآلن(
ــط  ــن الضغ ــن ويامرس ــن آرائه ــه ع ــن خالل ــربن م ــاء، يع ــربًا للنس ــات من ــاء الربملاني ــكل لق ش
داخــل االحتــاد الربملــاين الــدويل لتحقيــق جــدول أعامهلــن. وكان أحــد أهدافــه ومــا يــزال ضــامن 
معاجلــة قضايــا املســاواة بــني اجلنســني مــن قبــل االحتــاد ككل وإدراجهــا يف مجيــع أعاملــه. ففــي 
أعقــاب املناقشــات البنــاءة للقــاء الربملانيــات حــول موضــوع نقــص املناعــة البرشيــة املكتســبة/

اإليــدز، خــالل انعقــاد اجلمعيــة العامــة 112 لالحتــاد يف نيســان/أبريل 2005، متكــن مــن إدراج 
ــامهت  ــد س ــني. وق ــني اجلنس ــاواة ب ــق باملس ــاع تتعل ــاد باإلمج ــاه االحت ــذي تبن ــرار ال ــواد يف الق م
النســاء يف جمموعــة واســعة مــن املناقشــات أثنــاء هــذه العمليــة، مــن متويــل التنميــة إىل قضايــا 
اهلجــرة وحــل النزاعــات. وبمبــادرة مــن الربملانيــات هتــدف إىل ضــامن دور أكــرب للنســاء داخــل 

االحتــاد الربملــاين الــدويل ، اختــذت التغيــريات املؤسســية التاليــة:

y  إنشــاء آليــة رســمية لرفــع تقاريــر أعــامل لقــاء الربملانيــات، تقــدم فيهــا التوصيــات إىل جملــس
إدارة االحتــاد؛
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تجربــة االتحــاد البرلمانــ

y  اعتــامد تعديــل عــام 1995عــىل لغــة النظــام األســايس لالحتــاد وقواعــده، الــذي يمنــع أيــة
صيغــة قــد حتمــل يف طياهتــا أي مضمــون يوحــي بتفــوق أحــد اجلنســني عــىل اآلخــر؛

y  ــروح ــل ب ــامن العم ــدف ض ــام 1997، هب ــني يف ع ــني اجلنس ــة ب ــة الرشاك ــكيل جمموع تش
ــاد؛ ــطة االحت ــع أنش ــاء يف مجي ــال والنس ــني الرج ــة ب الرشاك

y  اعتــامد تعديــل عــام 1999 عــىل النظــام األســايس لالحتــاد الربملــاين الــدويل وقواعــده، الــذي
اعــرتف رســميًا بلقــاء الربملانيــات بعــد مســاعدة اللجنــة التنســيقية، وتبنــي الئحتــه التنظيمية 

وجلنتــه التنســيقية يف عــام 2000؛ 
y  ــاء ــمح للق ــذي يس ــام 2004، ال ــة يف ع ــة العام ــة للجمعي ــة التنظيمي ــل الالئح ــامد تعدي اعت

ــة العامــة  الربملانيــات بطــرح تعديــالت عــىل مشــاريع القــرارات خــالل اجتامعــات اجلمعي
ــام.  ــكل ع ــة بش ــل املنظم ــني يف عم ــني اجلنس ــاواة ب ــا املس ــكاس قضاي ــًا النع ــاد ضامن لالحت

ــذا احلــق. ــة ه ــدة صاحب ــه اجلهــة الوحي ــاء بوصف ــل اللق وحيــّدد التعدي

ــادة ملموســة يف عــدد  ــق زي ــه املتواضعــة، يف حتقي ــًا مــن بدايات وهكــذا نجــح اللقــاء انطالق
النســاء اللــوايت يشــاركن يف مجعيــات االحتــاد العامــة. حيــث شــكلت النســاء نســبة 1% فقــط مــن 
جممــوع منــدويب مؤمتــر عــام 1947. ومــع أن تقدمــًا طفيفــًا قــد ُأحــرز يف عــام 1975، بوصــول 
ــبة  ــت النس ــد ارتفع ــر 62، فق ــاركة يف املؤمت ــود املش ــوع الوف ــن جمم ــة م ــاء إىل 8 باملئ ــبة النس نس
اإلمجاليــة إىل 29 باملئــة مــن املندوبــني بحلــول موعــد انعقــاد اجلمعيــة 111 يف عــام 2004. ويف 
الواقــع، فــإن متثيــل الربملانيــات يف اجتامعــات االحتــاد الربملــاين الــدويل، أفضــل ممــا هــو عليــه يف 

الربملانــات الوطنيــة.
ما هو األثر الذي تركته الربملانيات يف مجيع أنحاء العامل؟

إضافة إىل تغيري لقاء الربملانيات للقواعد، فقد قدم ما ييل:

y منتدى لتبادل اخلربات بني الربملانيات؛
y فرصة لعرض تطور الربملانيات عىل املستوى الوطني؛
y  مركــز بحــوث لوضــع إســرتاتيجيات حتســني حضــور الربملانيــات يف اجتامعــات االحتــاد، ويف

الربملانــات عــىل العمــوم.
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مساعدة البرلمانيات في تطبيق التغييرات على المستوى الوطني

إذا كانــت التغيــريات التــي جــرت عــىل مســتوى هيــاكل االحتــاد الربملــاين الــدويل اخلاصــة قــد عملــت 
بمثابــة دراســة حالــة أسســت ســابقة دوليــة وآليــات إقليميــة ووطنيــة، فاملطلــوب أيضــًا تركيــز اجلهــود 

عــىل املســتوى الوطنــي. وهلــذا وســع االحتــاد جهــوده يف هــذا املجــال.
ــة  ــة، لتلبي ــة املاضي ــنوات القليل ــدى الس ــىل م ــدويل ع ــاين ال ــاد الربمل ــرتاتيجيات االحت ــورت إس تط
االحتياجــات اخلاصــة للنســاء عــىل املســتوى الوطنــي، وتعزيــز قــدرات الربملانــات عــىل معاجلــة قضايــا 
ــاء  ــىل النس ــس ع ــه ككل ولي ــر علي ــع وتؤث ــم املجتم ــي هت ــا الت ــي القضاي ــني. وه ــني اجلنس ــاواة ب املس
بالتحديــد أو بشــكل فــردي. فعــىل ســبيل املثــال، ينظــر إىل العنــف ضــد النســاء عــىل أنــه قضيــة متييــز 
بــني اجلنســني وليــس قضيــة ختصهــن بالتحديــد، ولذلــك تتطّلــب معاجلتــه تنــاول األدوار التــي يلعبهــا 
الرجــال والنســاء يف املجتمــع، وبحــث تأثريهــا عــىل كل منهــام. بمعنــى إمكانيــة حتليــل معظــم القضايــا 
مــن منظــور النــوع االجتامعــي، واعتبارهــا ذات تأثــري متفــاوت عــىل جمموعــات خمتلفــة مــن الرجــال 

والنســاء.
ــاء  ــات النس ــن نجاح ــدويل ع ــاين ال ــاد الربمل ــراه االحت ــذي أج ــث ال ــدم البح ــك، ق ــة إىل ذل إضاف
ــة.  ــم وطني ــرتاتيجيات دع ــر إس ــأن تطوي ــدة بش ــن، رؤى مفي ــي تواجهه ــات الت ــان والصعوب يف الربمل

ــال. ــذا املج ــدة يف ه ــية ع ــرتاتيجيات رئيس ــىل إس ــوء ع ــليط الض ــن تس ويمك

تعزيز قدرات البرلمانيات
ــخ  ــىل تاري ــة ع ــكار املهيمن ــدى األف ــي إح ــة ه ــة الربملاني ــن احللب ــد دخوهل ــاء عن ــربة النس ــدام خ إن انع
ــالع  ــىل االضط ــاء ع ــدرة النس ــز ق ــة وتعزي ــاء الثق ــإن بن ــك، ف ــية. ولذل ــاة السياس ــن يف احلي وجوده
املالئــم بالتزاماهتــن يعــد أمــرًا حاســاًم، يف مرحلتــي مــا قبــل االنتخابــات ومــا بعدهــا عــىل حــد ســواء. 
ركــز االحتــاد الربملــاين الــدويل اهتاممــه يف اآلونــة األخــرية عــىل البلــدان اخلارجــة مــن النزاعــات. ففــي 
ــول  ــات ح ــالت املعلوم ــحات املقب ــات واملرش ــت الربملاني ــة، تبادل ــرأة الرواندي ــن امل ــدت ع ــدوة ُعق ن
آليــات وإســرتاتيجيات احلمــالت االنتخابيــة مــع برملانيــات أخريــات مــن املنطقــة، فضــاًل عــن ممثــيل 

ــادة األحــزاب السياســية. وســائل اإلعــالم وق
اســتهدفت األنشــطة التــي ُنّفــذت يف بورونــدي وروانــدا تعزيــز التواصــل مــع مجهــور الناخبــني، 
ال ســيام مــع النســاء. واســتفادت الربملانيــات مــن دعــم املانحــني لتنظيــم جــوالت ميدانيــة يف دوائرهــن 
االنتخابيــة واملشــاركة يف املناقشــات الشــعبية. ممــا جعلهــن مــدركات هلمــوم ناخبيهــن يف أحيــان كثــرية، 
ــات يف  ــت الربملاني ــال، رشح ــبيل املث ــىل س ــة. فع ــية اجلاري ــات السياس ــىل رشح العملي ــاعدهن ع وس

بورونــدي للنســاء تعقيــدات اتفاقــات أروشــا للســالم واآلثــار املرتتبــة عليهــا.
ــن يف  ــن رغبته ــة، ع ــور الرشقي ــدا وتيم ــدي وروان ــًا يف بورون ــات حديث ــاء املنتخب ــت النس أعرب
ــاء  ــىل إلق ــة ع ــاد التدريبي ــطة االحت ــزت أنش ــك، رك ــل. ولذل ــادة والتواص ــن يف القي ــر مهاراهت تطوي
اخلطــب العامــة، وإعــداد خطابــات احلملــة االنتخابيــة وتقديمهــا، وتطويــر إســرتاتيجيات وتقنيــات 

ــل.  التواص
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ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة االتحــاد البرلمانــ

ــول  ــة ح ــت دورات تدريبي ــد نظم ــًا. فق ــة أيض ــراءات الربملاني ــىل اإلج ــات ع ــاد تدريب ــدم االحت ق
ــة،  ــور الرشقي ــاء. ويف تيم ــاالً ونس ــون رج ــا برملاني ــويت، حرضه ــؤولياهتم يف جيب ــني ومس دور الربملاني
نظمــت دورة حــول دور الربملــان يف عمليــة إعــداد املوازنــة، بــام يف ذلــك إعدادهــا مــن منظــور النــوع 
ــة  ــني يف هتيئ ــاعدة الربملاني ــان، ملس ــة يف الربمل ــة املوازن ــة مناقش ــاح جلس ــل افتت ــك قب ــي، وذل االجتامع

ــة. ــور الرشقي ــخ تيم ــة يف تاري ــة للموازن ــاين مراجع ــهم لث أنفس

التجمع والتشبيك، بما في ذلك مع المنظمات النسائية
تكمــن إحــدى جوانــب قــوة املرّشعــات املنتخبــات حديثــًا، يف تضامنهــن وقدرهتــن عــىل االحتــاد العابــر 
ــا حمــددة للمســاواة بــني اجلنســني. ولكــن إجيــاد هــذا االحتــاد  للهيــاكل احلزبيــة هبــدف معاجلــة قضاي
ــدا  ــل يف روان ــودة بالفع ــى موج ــذه البن ــهلة. إن ه ــة س ــس مهم ــزاب لي ــع األح ــن مجي ــاء م ــني النس ب
ــىل  ــدي )SOFEPA(، ع ــات يف بورون ــة الربملاني ــدا ورابط ــات روان ــدى برملاني ــل منت ــدي: يعم وبورون
ــز  ــىل تعزي ــدويل ع ــاين ال ــاد الربمل ــل االحت ــرص عم ــد اقت ــن. وق ــددة هل ــا حم ــول قضاي ــاء ح ــة النس تعبئ

ــري. ــات ودعــم قدرهتــا عــىل إحــداث التغي ــة هــذه اجلمعي رشعي
تركــزت أنشــطة االحتــاد الربملــاين الــدويل أيضــًا عــىل ضــامن تأمــني االتصــال بــني خمتلــف الــرشكاء 
ــة  ــاء العملي ــدا أثن ــدوة يف روان ــت ن ــدد، نظم ــذا الص ــاء. ويف ه ــا النس ــني يف قضاي ــني العامل الوطني
ــتورية يف  ــة والدس ــة القانوني ــاء اللجن ــدا وأعض ــات روان ــدى برملاني ــاء منت ــت أعض ــتورية مجع الدس
اجلمعيــة الوطنيــة االنتقاليــة وأعضــاء مــن وزارة شــؤون املــرأة وممثلــني عــن منظــامت املجتمــع املــدين. 
وكان تعزيــز التعــاون بــني هــذه اجلهــات الوطنيــة املختلفــة أحــد النتائــج اإلجيابيــة التــي متخــض عنهــا 

هــذا النشــاط.

تعزيز قدرة البرلمانات على معالجة قضايا النساء
ــو  ــاص، ه ــأن اخل ــرأة ذات الش ــا امل ــول قضاي ــًا ح ــات حديث ــاء املنتخب ــع النس ــربات م ــادل اخل إن تب
أمــر رضوري غالبــًا ملســاعدة املرشعــات عــىل معاجلــة أولويــات وطنيــة حمــددة تتعلــق بقضايــا النــوع 
ــا عــىل أرض  ــة، توجــه اخلــرباء ملســاعدة الربملانيــات يف معاجلــة هــذه القضاي االجتامعــي. وهلــذه الغاي
الواقــع. وُنّظمــت كذلــك دورات تدريبــة حــول قضايــا حمــددة تتعلــق بالنســاء، مجعــت معــًا الربملانيــني 
رجــاالً ونســاًء وخــرباء مــن بلــدان أخــرى. وقــد برهــن جتميــع اخلــربات بــني أعضــاء الربملــان مــن 

أصــول خمتلفــة عــن أنــه بنــاء ومفيــد للغايــة.
ــيًا  ــد أساس ــاء، يع ــق بالنس ــددة تتعل ــا حم ــول قضاي ــة ح ــة كافي ــة معلوماتي ــىل خلفي ــول ع إن احلص
ــاء يف  ــا النس ــق لقضاي ــز توثي ــئت مراك ــان. وُأنش ــاء الربمل ــة ألعض ــة والرقابي ــف الترشيعي يف الوظائ
ــه  ــات املســتفيدة مــن مســاعدات االحتــاد. ومــع أن هــذا النــوع مــن النشــاط تســتفيد من ــع الربملان مجي
ــام أن  ــة للربملــان ككل. وب ــز القــدرات البحثي ــه يســاهم أيضــًا يف تعزي ــات بالدرجــة األوىل، فإن الربملاني
مكتبــة الربملــان مفتوحــة للجمهــور، يســاعد مركــز التوثيــق منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف قضايــا 

النســاء أيضــًا.
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ضمــت األنشــطة التدريبيــة لالحتــاد غالبــًا بعــض األقســام املخصصــة للموظفــني الربملانيــني لتعزيز 
القــدرة املؤسســية عــىل معاجلــة قضايــا املســاواة بني اجلنســني.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
ــن  ــدد م ــه يف ع ــج ل ــبب الرتوي ــي بس ــوع االجتامع ــور الن ــاة منظ ــم مراع ــوم تعمي ــة مفه ــدت أمهي تزاي
الوثائــق الدوليــة الرئيســية. وطبــق االحتــاد هــذا املفهــوم بنجــاح كبــري يف عمليــة إعــداد املوازنــة. ونظــم 
سلســلة مــن النــدوات حــول الربملــان واملوازنــة والنــوع االجتامعــي يف ســياق احلاجــة إىل تعزيــز دور 
النســاء يف الربملــان والعمليــات املؤديــة إىل احلكــم الرشــيد. ونظمــت مخــس نــدوات إقليميــة يف أفريقيــا 
وآســيا واملنطقــة العربيــة حتــى اآلن، باالشــرتاك مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي ومعهــد البنــك 

الــدويل والربملــان املضيــف.

الشراكة مع الرجال
يتبنــى االحتــاد منــذ وقــت طويــل رأيــًا مفــاده أن تعزيــز حــس الرشاكــة بــني الرجــال والنســاء يســاهم 
يف إدراك أن قضايــا النــوع االجتامعــي ليســت حكــرًا عــىل النســاء وال ينبغــي هلــا ذلــك. وهلــذا الســبب، 
ــا  ــال بقضاي ــة الرج ــو توعي ــة نح ــزاًء موجه ــًا أج ــات غالب ــم الربملاني ــة إىل دع ــطة اهلادف ــن األنش تتضم
ــش  ــب هتمي ــني وجتن ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس ــاء لتحقي ــني النس ــم وب ــات بينه ــة حتالف ــاء وإقام النس

ــايل. ــن بالت قضاياه
ــدي بــني  ــوازن األويل أو التقلي ــات، تغــري الت ــدوات التــي مجعــت الرجــال والنســاء يف برملان إن الن
اجلنســني فيهــا بســبب دخــول أعــداد كبــرية مــن النســاء إليهــا، أتاحــت فرصــة العمــل معــًا للجميــع يف 
بيئتهــم الربملانيــة اجلديــدة. ففــي جيبــويت مثــاًل، انتخبــت النســاء إىل الربملــان بأعــداد كبــرية ألول مــرة يف 
 ، )UNIFEM( عــام 2002. ونظــم االحتــاد الربملــاين الــدويل مــع صنــدوق األمــم املتحــدة اإلنامئــي للمــرأة

نــدوة دراســية للرجــال والنســاء، هبــدف تآلــف أعضــاء الربملــان اجلــدد مــع فكــرة العمــل معًا.

خاتمة

ليست المساواة في الحياة السياسية مطلبًا بل ضرورة
ــرة  ــايب يف نظ ــري إجي ــرضورة إىل تغي ــؤدي بال ــان ي ــاء يف الربمل ــل النس ــادة متثي ــرتاض أن زي ــن اف ال يمك
مجهــور الناخبــني هلــن وتبنــي مقاربــة سياســية خمتلفــة؛ إذ إن الربملانــات ليســت مؤسســات حياديــة بــني 
ــات وفــق هــذه  ــة. ومــن املتوقــع أن تعمــل الربملاني ــع معايريهــا وقواعدهــا الثقافي اجلنســني، فهــي تتب

ــريًا مــن اجلهــد والوقــت. ــب بالــرضورة قــدرًا كب ــه، يتطّل ــد حُيدثن ــري ق ــري والقواعــد. وأي تغي املعاي
ــن          ــر م ــرأة أكث ــكل امل ــمة. إذ تش ــزال حاس ــية ال ت ــات السياس ــاء يف املؤسس ــاركة النس ــد أن مش بي
ــع  ــات صن ــة وهيئ ــع املجالــس الترشيعي ــدان، وجيــب متثيلهــا يف مجي ــة مــن ســكان معظــم البل 50 باملئ
ــات  ــع أولوي ــان يوس ــاء يف الربمل ــود النس ــًا، أن وج ــح أيض ــن الواض ــاس. وم ــذا األس ــىل ه ــرار ع الق
ــة  ــا كرعاي ــابقًا. إن قضاي ــت س ــا ُأمهل ــن قضاي ــعة م ــة واس ــمل جمموع ــيايس ليش ــامل الس ــدول األع ج
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ي البرلمان 
ســاء فــ

شــراكة بين الرجال والن
ي تعزيــز ال

ي فــ
ي الدولــ

تجربــة االتحــاد البرلمانــ

األطفــال وصحــة املــرأة والعنــف املوجــه ضدهــا والتمييــز بــني اجلنســني، عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص، 
أخــذت حيــزًا أكثــر أمهيــة بكثــري يف مبــادرات النســاء. وقــد نجحــن متامــًا، ولــو بدرجــات متفاوتــة، 
يف إثــارة موضــوع عــدم جــواز اللغــة املتحيــزة أو املهينــة جتــاه النســاء يف األوســاط الربملانيــة، وتغيــري 

ــة. ــاة الربملاني أعــراف احلي
ويف اخلتــام، ال جــدال بــرضورة وجــود النســاء يف احليــاة السياســية. أمــا مــا جيــب أن يثــري اجلــدل، 
ــرأة؟  ــود امل ــية دون وج ــاة السياس ــف احلي ــن تعري ــف يمك ــاء: كي ــل دون نس ــان يعم ــود برمل ــو وج فه
ــامهة  ــاركة ومس ــع دون مش ــات جمتم ــة الحتياج ــدي بفعالي ــرار التص ــع الق ــات صن ــن هليئ ــف يمك كي
ــاد  ــه االحت ــن ب ــا يؤم ــي م ــة ه ــني يف السياس ــني اجلنس ــوازن ب ــد الت ــة تعتم ــراده؟ إن مقارب ــف أف نص

ــي. ــز ديمقراط ــؤدي إال إىل عج ــن ي ــك ل ــن ذل ــل م ــه. وأي يشء أق ــع عن ــدويل ويداف ــاين ال الربمل
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دراسة حالة: جنوب افريقيا

ما وراء األرقام
في جنوب أفريقيا 

شيال ماينتِجس 

منــذ عــام 1994، يــرتاوح متثيــل النســاء مــن الناحيــة الكميــة يف برملــان جنــوب أفريقيــا حــول ʼالكتلــة 
احلرجــة’؛ 30 باملئــة. واســتمر مســتوى التمثيــل هــذا يف انتخابــات عامــي 1999 و2004. وتعــود هــذه 
ــزب  ــده ح ــذي يعتم ــمي ال ــري الرس ــص غ ــام احلص ــري، لنظ ــد كب ــاء، إىل ح ــن النس ــرية م ــبة الكب النس
املؤمتــر الوطنــي األفريقــي احلاكــم )ANC(. وتستكشــف دراســة احلالــة هــذه أمهيــة وجــود النســاء يف 
ــالل  ــان خ ــات يف الربمل ــم السياس ــرارات ورس ــاذ الق ــىل اخت ــا وع ــن عليه ــية، وتأثريه ــة السياس العملي

العقــد األول مــن الديمقراطيــة1.

عقد من السياسة االنتخابية

احتفلــت جنــوب أفريقيــا يف عــام 2004 بمــرور 10 ســنوات عــىل الديمقراطيــة، بعــد أكثــر مــن 40 
عامــًا عــىل نظــام الفصــل العنــرصي2. وهــي ديمقراطيــة حتققــت بعــد قتــال مريــر اســتمر طيلــة 30 
عامــًا، اختــذ طابــع مقاومــة مســلحة وحربــًا أهليــة منخفضــة الشــدة ضــد ســيادة الرجــل األبيــض بــني 
ــي  ــر الوطن ــىل املؤمت ــروض ع ــر املف ــع احلظ ــام رف ــلح، و1990؛ ع ــاح املس ــة الكف ــي 1960؛ بداي عام
ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــال م ــاء يف النض ــاركت النس ــد ش ــرى. لق ــرر األخ ــركات التح ــي وح األفريق
بأســاليب متعــددة، بــام فيهــا املقاومــة املســلحة. كيــف ُترجــم ذلــك يف املشــاركة السياســية االنتخابيــة 
والديمقراطيــة التمثيليــة؟ وهــل انعكــس وجــود النســاء بتحقيــق مكاســب سياســية وماديــة ملموســة 

هلــن يف املجتمــع؟
يف نيسـان /أبريـل 2004، جـرت ثالـث انتخابـات ديمقراطية يف البـالد، حصل فيها املؤمتـر الوطني 
األفريقـي عـىل أغلبيـة سـاحقة بقيـادة تابـو مبيكـي، الـذي بـدأ فـرتة واليتـه الثانية كرئيـس للبـالد. لقد 
شـهد الربملـان الديمقراطـي األول بقيـادة الرئيـس نيلسـون مانديـال، ثّلـة مـن الربملانيـني البارزيـن مـن 
مجيـع رشائـح املجتمـع واملجموعـات العرقية، ومن انتامءات سياسـية حزبيـة متعـددة. وافتتحت حكومة 
وحـدة وطنيـة بقيـادة املؤمتـر الوطنـي األفريقـي املرحلـة الديمقراطيـة، ولكنهـا ضمـت أيضـًا احلـزب 
الوطنـي )NP(، الـذي حكـم جنـوب أفريقيـا دون انقطـاع منـذ عـام 1948. وتدشـينًا للعهـد اجلديـد، 
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ألرقام ف
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وضـع احلزب الوطني شـعارات جديـدة وغري تسـميته إىل احلزب الوطنـي اجلديد، وفتـح أبوابه لعضوية 
السـود. ولكنـه رغـم ذلـك مل يتمكـن مـن احتـالل حيز لـه. ومـن املفارقـات، أنـه يف عام 2004 شـكل 
حتالفـًا انتخابيـًا مـع املؤمتـر الوطنـي األفريقـي، ثـم حله الحقـًا بعد بضعـة أشـهر، وتدفق أعضـاؤه نحو 

املؤمتـر الوطنـي األفريقـي أو انضمـوا إىل التحالـف الديمقراطـي املعارض.
ــات    ــة يف انتخاب ــة الوطني ــة( يف اجلمعي ــل 400 )أو 33 باملئ ــن أص ــدًا م ــاء 131 مقع ــغلت النس ش
عــام 2004، بزيــادة طفيفــة عــن نســبتهن يف الربملــان الديمقراطــي الثــاين )28 - 29 باملئــة(. كام شــغلن 
أيضــا ثــامن حقائــب مــن أصــل 27 حقيبــة يف جملــس الــوزراء )29.6 باملئــة(، وثــامن نائبــات وزيــر مــن 
ــل االنتخــايب النســبي  ــم املغلقــة يف نظــام التمثي ــة(. وتبــني أن اســتخدام القوائ أصــل 13 )61.5 باملئ
عــاد بفائــدة كبــرية عــىل تواجــد النســاء يف الربملــان. فضــاًل عــن أن وجودهــن يف أعــىل مســتويات صنــع 
القــرار )جملــس الــوزراء(، دل عــىل أن وضــع املــرأة يف ظــل الديمقراطيــة أعــىل بكثــري ممــا كان عليــه يف 
ــل النســبي  ــة. إن نظــام التمثي ــه 3 باملئ ظــل نظــام الفصــل العنــرصي، الــذي مل تتعــد نســبة النســاء في
ونظــام احلصــص يف املؤمتــر الوطنــي األفريقــي والتزامــه كحــزب حاكــم باملســاواة بــني اجلنســني، هــي 

األســباب الرئيســية وراء هــذا األداء املتميــز.

خلفية مشاركة المراة في البرلمان

شــارك طيــف واســع مــن املجتمــع املــدين، نقابــات العــامل واجلمعيــات األهليــة والشــباب، يف النضــال 
ــذي  ــا، ال ــوب أفريقي ــني عامــي 1949 و1990 ضــد الــرصح العنــرصي يف جن ــًا ب ــذي دام 40 عام ال
عــرف بنظــام الفصــل العنــرصي. وضــم أيضــًا مجيــع الفئــات العرقيــة، التــي كانــت يف حينهــا تصنــف 
ــود.  ــود والس ــون، اهلن ــض، امللون ــات: البي ــام 1950، يف فئ ــكان لع ــجيل الس ــون تس ــب قان بموج
ــام  ــة لنظ ــة املعارض ــة الالعنرصي ــن إىل احلرك ــل، وانضمم ــكل منفص ــن بش ــاء صفوفه ــت النس ونظم
الفصــل العنــرصي اعتبــارًا مــن مخســينيات القــرن املــايض فصاعــدًا. وتقديــرًا ملســامهة املــرأة يف النضــال 
ــرية  ــرى مس ــام بذك ــن كل ع ــطس م ــل يف 9 آب/أغس ــرصي، حُيتف ــل العن ــام الفص ــد نظ ــيايس ض الس
20,000 امــرأة باجتــاه مبــاين االحتــاد يف بريتوريــا، التــي جــرت يف عــام 1956 ملعارضــة نظــام تعليــم 
البانتــو ذي املســتوى املتــدين واملتقــادم. كان التنظيــم املنفصــل واملســتقل للنســاء تقليــدًا ســائدًا يف تعبئــة 

املعارضــة الشــعبية خــالل ســبعينيات وثامنينيــات القــرن املــايض.
لعبــت املنظــامت النســائية دورًا حموريــًا يف التأكيــد عــىل رضورة إدراج احتياجات النســاء ومصاحلهن 
ــي  ــني عام ــد ب ــتور اجلدي ــع الدس ــات وض ــالل مفاوض ــوق خ ــول احلق ــام ح ــاش الع ــن النق ــزء م كج
العرقيــة  لالنقســامات  العابــر   ،)WNC( للمــرأة  الوطنــي  االئتــالف  وتشــكل  و1994.   1992
ــني،  ــت عام ــة دام ــة وطني ــد محل ــتور. وبع ــة الدس ــة صياغ ــىل عملي ــري ع ــدف التأث ــة، هب واأليديولوجي
 ،ʻــرأة ــة للم ــاواة حقيقي ــل مس ــن أج ــاق م ــدر ʼميث ــرأة، ص ــوين ام ــن ملي ــر م ــا أكث ــت يف صفوفه ضم
وهــي وثيقــة متثــل آمــال النســاء وأحالمهــن يف جنــوب أفريقيــا. وانبثقــت عــن مشــاركة النســاء مــن 
مجيــع األحــزاب السياســية يف االئتــالف الوطنــي للمــرأة جمموعــة مــن القائــدات السياســيات، انصــب 
اهتاممهــا املشــرتك عــىل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني. كــام خلقــت مشــاركتها يف محلــة امليثــاق توافقــًا 
واســعًا بــني خمتلــف األحــزاب السياســية، ليــس عــىل رضورة ضــم احتياجــات النســاء ومصاحلهــن إىل 
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التزامــات األحــزاب فحســب، ولكــن لتشــمل ترشــيح النســاء يف االنتخابــات الربملانيــة أيضــًا. وحتــول 
امليثــاق إىل برنامــج عمــل يوجــه سياســات النــوع االجتامعــي للدولــة اجلديــدة. وضــم يف مــواده اإلثنتي 

عــرشة مطالــب املشــاركة الكاملــة واملتســاوية للنســاء يف احليــاة السياســية.

سياسة تعبئة المجتمع المدني

دلـت محلـة امليثـاق عـىل أن النسـاء كـن عامـاًل سياسـيًا نشـطًا، وأهنن شـاركن بعمـق يف صياغة املسـاواة 
املدنيـة والسياسـية الفعليـة للمواطنـات. وعندمـا حاول الزعـامء التقليديـون اقرتاح وضع العـرف الذي 
يتعامـل مـع املـرأة كقـارص فـوق الدسـتور، احتشـدت النسـاء يف مجيع أنحـاء البـالد لالحتجـاج عىل أية 
حماولـة ملنعهـن من التمتـع بحقوق املواطنة املتسـاوية. واقرتح االئتـالف الوطني للمـرأة أن حتتوي الدولة 
حزمـةʻ مؤسسـات تعزز وتصون املسـاواة بني اجلنسـني: التجمعـات النسـائية يف الربملان،  اجلديـدة عـىل̓ 
مكتـب وضـع املـرأة يف الدولـة، واللجنة املسـتقلة للمسـاواة بني اجلنسـني التـي ُأنشـئت يف وقت الحق.

ــه ليــس جمــرد نشــاط  ــذ عــام 1994 بكون ــا من اتصــف نشــاط النســاء الســيايس يف جنــوب أفريقي
ســيايس شــائع يف الديمقراطيــات املتقدمــة حلــزب رســمي فحســب، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ حيــث ارتبــط 
ــة،  ــة واإلنجابي ــة اإلنتاجي ــاء اليومي ــؤون النس ــىل ش ــرت ع ــة أث ــا معين ــول قضاي ــركات ح ــة احل بتعبئ
ــة  ــص املناع ــة ونق ــة اإلنجابي ــا الصح ــام فيه ــة ب ــة، والصح ــة اخلصخص ــع األرايض ومناهض كتوزي
ــل  ــيل، مث ــع حم ــرى ذات طاب ــا أخ ــني قضاي ــن ب ــرأة، م ــد امل ــف ض ــبة/اإليدز والعن ــة املكتس البرشي

ــاس. ــني الن ــاء ملالي ــري الكهرب ــكن وتوف الس
إن العنـف ضـد املـرأة واالنتشـار الواسـع جـدًا ملـرض اإليـدز يف جنـوب أفريقيـا، مهـا مـن أهـم 
التحديـات التـي تواجـه عمليـة االنتقـال إىل الديمقراطيـة. لقـد أفـىض العـرص الديمقراطـي اجلديـد إىل 
زيـادة مسـتوى الوعي بحقـوق املرأة، وهو السـياق الـذي انعقد فيه مؤمتـر األمم املتحـدة العاملي ملناهضة 
حقوق املرأة كجـزٍء من حقوق اإلنسـانʻ مقبوالً  العنـف ضـد املـرأة )1993(، الـذي أصبح فيه مفهـوم̓ 
عـىل نطـاق واسـع ومعتمدًا عامليًا. ويف عـام 1995؛ العام التايل عـىل أول انتخابـات ديمقراطية يف جنوب 
أفريقيـا، وضـع املؤمتـر العاملـي الرابـع لألمـم املتحـدة املعني باملـرأة الـذي عقد يف بيجـني إطـارًا للنقاش 
حـول املسـاواة بني اجلنسـني وفكـرة تعميـم مراعاة املنظـور للنـوع االجتامعـي يف مؤسسـات الدولة عىل 
الصعيـد العاملـي. واعرتفـت البحـوث حـول العنـف السـيايس يف جنـوب أفريقيـا باملسـتويات العاليـة 
واملزمنـة للعنـف ضـد النسـاء. كـام أصبح وبـاء اإليدز مسـألة مثرية جـدًا للجدل جلهـة تأخـر الدولة عن 

مواجهتـه. وقـد غدت هـذه القضايـا مركز اخلطاب والنشـاط السـيايس.
ــوب  ــة يف جن ــًا للسياس ــًاʻ حرصي ــزًا معياري ــايب ʼحي ــال االنتخ ــار املج ــًا اعتب ــن متام ــذا، ال يمك ل
ــاركني  ــيني املش ــطاء السياس ــة النش ــاء غالبي ــكلت النس ــد ش ــع. لق ــاالً أوس ــي جم ــي تغط ــا، فه أفريقي
ــاركني  ــة املش ــّكلن غالبي ــد ش ــن، فق ــة بينه ــتويات األمي ــاع مس ــم ارتف ــة. فرغ ــركات االجتامعي يف احل
النشــطني يف حــركات اجتامعيــة كحملــة التحــرك مــن أجــل العــالج )التــي تتصــدى لقضايــا متعلقــة 
بمــرض اإليــدز(. وانعكســت الفعاليــة السياســية للنســاء أيضــًا يف زيــادة عددهــن عــىل عــدد الرجــال 

ــام 1998. ــة يف ع ــة الثاني ــات العام ــل االنتخاب ــني قب ــح الناخب ــجلني يف لوائ املس
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ب افريقيا  
ي جنو

ألرقام ف
ما وراء ا

ــارك  ــاله، ش ــورة أع ــا املذك ــول القضاي ــة ح ــركات االجتامعي ــة احل ــن تعبئ ــر ع ــرصف النظ  ب
ــة أيضــًا يف جمموعــة أنشــطة كحمــالت  قطــاع نســائي وحــركات مســاواة بــني اجلنســني غــري حكومي
الدفــاع واللجــوء إىل القضــاء ونــرش البحــوث واملعلومــات، تضافــرت مــع أنشــطة قواعــد احلــركات 
ــة،  ــال إىل الديمقراطي ــن االنتق ــية. ولك ــية واملؤسس ــط السياس ــات الضغ ــعبية ومجاع ــة الش االجتامعي
اتســم بنشــاط منظــامت حمرتفــة غــري حكوميــة متثــل مصالــح جديــدة. ورحبــت الدولــة هبــذه املنظــامت 
ــة  ــزة للعالقــات بــني الدول ــدًا، وأصبحــت الــرشاكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص ســمة ممي حتدي
واملجتمــع، رغــم بعــض التوتــرات املذكــورة أعــاله. وبــذل املجتمــع املــدين والدولــة جهــودًا مشــرتكة 

ــرأة. ــى اآلن، ال ســيام يف التصــّدي للعنــف ضــد امل ــزال تِســم عالقتهــام حت ــرية ال ت كب
ــرية يف  ــادة كب ــي زي ــي األفريق ــر الوطن ــف املؤمت ــا حتال ــع هب ــي يتمت ــة الت ــة العام ازدادت األغلبي
ــًا إىل اســتجابة احلــزب احلاكــم ملطالــب خمتلــف  ــدو أن ذلــك يعــود جزئي ــات عــام 2004. ويب انتخاب
الدوائــر االنتخابيــة، ومثــال ذلــك جــدول أعــامل النســاء. وقلــة هــي البلــدان األخــرى التــي متكنــت 
فيهــا النســاء مــن التأثــري عــىل جــدول أعــامل السياســات الوطنيــة بالطريقــة نفســها التــي حدثــت يف 
جنــوب أفريقيــا. ويكمــن الســبب جزئيــًا يف تاريــخ انقســام املنظــامت النســائية يف املجتمــع املــدين. فضاًل 
عــن أن طبيعــة النضــال ضــد نظــام الفصــل العنــرصي مــن جهــة، وحقيقــة دعــم عديــد مــن املنظــامت 
ــزاب  ــائية إىل أح ــامت النس ــامم املنظ ــد أدى إىل انض ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــام م ــذا النظ ــها هل ــائية نفس النس
سياســية خمتلفــة. كــام أن تغلغــل املنظــامت النســائية منــع األحــزاب السياســية مــن تبنــي مصالــح النســاء 
كجــزء مــن براجمهــا اخلاصــة هبــدف احلصــول عــىل أصواهتــن. عــىل ســبيل املثــال، فــإن بقــاء رابطــة 
ــزب  ــاق احل ــتمرًا أع ــًا مس ــكل حتدي ــتقلة  ش ــة مس ــي كمنظم ــي األفريق ــر الوطن ــة للمؤمت ــرأة التابع امل

عمومــًا عــن تبنــي قضايــا النســاء كجــزء مــن برناجمــه العــام.

اإلنجازات الرئيسية للمشرعات

ــائي  ــور النس ــه للمنظ ــن مراعات ــًا م ــًا هام ــان جانب ــاء يف الربمل ــن النس ــرية م ــداد كب ــود أع ــكل وج ش
كتأمــني بعــض االحتياجــات الرضوريــة، مثــل دور احلضانــة ودورات امليــاه النســائية. وتظهــر أدلــة مــن 
جنــوب أفريقيــا وأماكــن أخــرى عــىل أن وجــود املــرأة يف النظــم االنتخابيــة والربملانــات أحــدث فرقــًا 
كبــريًا، ســواء يف اجلوانــب اإلجرائيــة للسياســة الربملانيــة كمواعيــد اجللســات، أو يف جــدول األعــامل 
الترشيعــي الــذي أصبــح يراعــي الفــوارق بــني اجلنســني أكثــر مــن الســابق. افتقــرت أغلبيــة الربملانيــني 
خلــربة رســمية، ولكــن النســاء واجهــن عقبــات إضافيــة تتعلــق بعــدم املســاواة والوضــع الثانــوي هلــن 

يف املجتمــع عــىل العمــوم. ومّثــل اجلانــب الترشيعــي أحــد أعظــم مســامهاهتن.
ــات  ــام ب ــيق في ــزاب، للتنس ــرة لألح ــائية عاب ــات نس ــكلت جتمع ــام 1994، تش ــات ع ــد انتخاب بع
ــاق االئتــالف الوطنــي للمــرأة. ورسعــان مــا اتضــح أن  يعــرف بـʼأجنــدة املــرأةʻ؛ حصيلــة محلــة ميث
ــر  ــد أظه ــايت اجلدي ــاء املؤسس ــن البن ــي. ولك ــري الترشيع ــرة التغي ــو قاط ــي ه ــي األفريق ــر الوطن املؤمت
درجــة مــن التعقيــد. ويعــود ذلــك جزئيــًا إىل غيــاب قيــادة ملتزمــة مناســبة عــىل املســتوى الــوزاري، 
رغــم وجــود التــزام عــام. ودشــنت الدكتــورة نكوســازانا دالميني-زومــا، أول وزيــرة للصحــة، نظــام 
ــة للحوامــل واألطفــال دون ســن السادســة، وكانــت أيضــًا أول مــن طــرح  ــة املجاني ــة الصحي الرعاي
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ترشيــع احلقــوق اإلنجابيــة واحلــق يف اإلجهــاض، رغــم معارضــة املؤمتــر الوطنــي األفريقــي. ويعــود 
الفضــل يف إصــدار القانــون يف عــام 1996 إىل اللــويب النســائي القــوي داخــل املؤمتــر الوطنــي األفريقي 

إىل حــد كبــري.
ــا يف  ــة هل ــص موازن ــرأةʻ )دون ختصي ــع امل ــاة ووض ــودة احلي ــز ʼج ــة لتعزي ــة خاص ــت جلن تأسس
البدايــة(، أصبحــت يف غضــون ثــالث ســنوات إحــدى اللجــان الدائمــة املشــرتكة يف الربملــان املعروفــة 
باســم جلنــة املراقبــة املشــرتكة عــىل جــودة احليــاة ووضــع املــرأة )JMC(. توّلــت هــذه اللجنــة مراقبــة 
الترشيعــات وتشــجيع البحــوث يف جمــاالت رئيســية حتــول دون متتــع النســاء باملســاواة الكاملــة. وقــد 
ــرة  ــي واملدي ــي األفريق ــر الوطن ــن املؤمت ــان ع ــوة الربمل ــدر، عض ــز جوفن ــة بريغ ــذه اللجن ــت ه ترأس
ــع  ــاء يف املجتم ــا النس ــي أثارهت ــا الت ــة القضاي ــارصت اللجن ــرأة. ون ــي للم ــالف الوطن ــابقة لالئت الس
املــدين، وتبنــت جــدول األعــامل الترشيعــي املتعلــق هبــن. ثــم يف عــام 1998، ضمنــت متريــر قانــون 
العنــف املنــزيل )رقــم 116 لعــام 1998(، وقانــون اإلعالــة )رقــم 99 لعــام 1998(، وقانــون 
االعــرتاف بالــزواج العــريف )رقــم 120 لعــام 1998(. وكان أحــد الــدروس املســتنبطة، أن ختصيــص 
ــات  ــع املجري ــم أن مجي ــم، رغ ــو األه ــني ه ــذ القوان ــن تنفي ــؤولني ع ــب املس ــة وتدري ــات كافي موازن
صبــت يف مصلحــة تشــجيع التغيــري الترشيعــي. إال أن ذلــك مل يطبــق عــىل نحــو كاٍف، وأصبــح تنفيــذ 

هــذه القوانــني حمــّل جــدل كبــري.
تأســس مكتــب املــرأة إلدارة عمليــة تعميــم مراعــاة  منظــور النــوع االجتامعــي ضمن جهــاز الدولة. 
ووضــع هــذا املكتــب أيضــًا السياســة الوطنيــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني. ولكــن دوره تقّلــص إىل 
حــد كبــري بســبب غيــاب صالحياتــه جلهــة الــوزارات املعنيــة يف احلكومــة ومــوارده الشــحيحة، وبقــي 
نفــوذه حمــدودًا بالتــايل. إال أنــه لعــب، رغــم ذلــك، دورًا يف مجــع املؤسســات النســائية معــًا كل ثالثــة 

أشــهر لتبــادل األفــكار وتقييــم التقــدم املحــرز.
ــة املســتقلة للمســاواة بــني اجلنســني يف عــام 1997.  عمــاًل باألحــكام الدســتورية، ُأنشــئت اللجن
ــع، وإجــراء البحــوث  ــة واملجتم ــني اجلنســني يف الدول ــز املســاواة ب ــة وتعزي ــة دور محاي ــت اللجن وتول
والتحقيــق يف الشــكاوى وضــامن إيفــاء البــالد بالتزاماهتــا الدوليــة. ولكــن مســامهاهتا بــدت متفاوتــة إىل 
حــد مــا، بســبب التوتــرات التنظيميــة واملواءمــة بينهــا وبــني املؤسســات اجلديــدة األخــرى يف الدولــة.

تحديات تطوير السياسات

ــام  ــد ع ــا بع ــة م ــإن مرحل ــات، ف ــع السياس ــىل وض ــة األوىل ع ــة الديمقراطي ــان املرحل ــز برمل ــام رك بين
1999؛ بعــد االنتخابــات الثانيــة، اتســمت بااللتــزام بتنفيــذ األطــر الترشيعيــة اجلديــدة. ولكــن ترمجــة 
ــة. وشــكل العجــز عــن التحــول يف وزارات عــدة، أحــد أوجــه التحديــات  ذلــك بــدت أكثــر صعوب
ــة  ــات الرعاي ــاب خدم ــىل غي ــب ع ــال، أن تتغل ــبيل املث ــىل س ــة، ع ــىل وزارة الصح ــد كان ع ــًا. فق أيض
الصحيــة األوليــة عمومــًا، يف ســياق االفتقــار إىل بنيــة حتتيــة أساســية؛ أي إمــدادات الكهربــاء 
واالتصــاالت والنقــل وحتــى إمــدادات امليــاه. أمــا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة، فــإن تطبيق قانــون العنف 
املنــزيل يتطلــب مســتويات مــن احلساســية وااللتــزام بالــكاد يمكــن تلمســها لــدى قــوات الرشطــة يف 
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جنــوب أفريقيــا. إذ إن جهــود التغلــب عــىل أوجــه القصــور فيــه تســتلزم تنســيقًا وتعاونــًا كبرييــن بــني 
خمتلــف الــوزارات، التــي تبــنّي صعوبــة متابعتهــا أيضــًا حتــى النهايــة. إضافــة إىل إخفــاق وزارة اخلزانــة 
يف توفــري املوازنــة الكافيــة لتنفيــذ القانــون بشــكل مناســب، ولذلــك مل يكــن فعــاالً متامــًا. وواجهــت 
حكومــة جنــوب أفريقيــا حتديــًا رئيســيًا، متثــل يف االنفصــال بــني التخطيــط املتــدرج ووضــع السياســات 

والقــدرات الالزمــة لتنفيــذه.
حـل قانون العنـف املنزيل حمل قانـون العنف األرسي السـابق الذي أصدرته حكومـة احلزب الوطني 
األخـرية يف عـام 1993 بُعجالة تصل حد السـخرية ودون استشـارات واسـعة. وقامت اللجنـة القانونية 
جلنـوب أفريقيـا )SALC(، بالتنسـيق مـع منظامت غـري حكومية وأسـاتذة قانون ذوي خـربة باحتياجات 
الناجـني مـن العنف األرسي، بإجـراء تعديالت عـىل قانون عـام 1998. ولكن من املفيـد أيضًا االطالع 
عـىل جمريـات إقـراره، التـي أظهـرت مـدى سـهولة تقويـض الترشيع يف ظـل الفهـم املحـدود لواضعيه. 
حيـث رفـض رئيس اللجنـة القانونية مسـودته األوىل بسـبب ʼعدم احليادʻ، وُأرسـلت مسـودة معدلة إىل 
الربملـان. وحلسـن احلـظ، فإن يقظـة املجتمع املـدين وجلنة املراقبة املشـرتكة أجـربت جلنة الشـؤون العدلية 
عـىل اعتـامد النسـخة األوىل من مـرشوع القانون، التـي أصبحت بعـد ذلك أسـاس القانـون النهائي. لقد 

كان دور اللجنـة حاسـاًم يف ضامن مترير هـذا القانون.
إضافــة إىل ذلــك، بــدأت عمليــة تعزيــز موازنــة املــرأة، التــي كانــت حصيلــة الرشاكــة بــني املجتمــع 
ــىل  ــت ع ــي حرص ــث، الت ــة الكومنول ــادرة جمموع ــذه املب ــت ه ــرتكة. طرح ــة املش ــة املراقب ــدين وجلن امل
تروجيهــا يف بضعــة بلــدان، تصّدرهتــا أســرتاليا. وكانــت جنــوب أفريقيــا إحــدى أوائــل الــدول التــي 
ــرت  ــا. وأق ــرتاليا وبريطاني ــن أس ــني م ــرباء تقني ــاعدة خ ــدر وبمس ــز جوفن ــن بريغ ــم م ــا، بدع نفذهت
ــي 1998  ــيام يف عام ــيʻ، ال س ــوع االجتامع ــور الن ــاة منظ ــم مراع ــة ʼتعمي ــة مقارب ــة الوطني املوازن
ــاة  ــة الالحقــة. لكــن الثقافــة الذكوريــة يف احلي و1999، رغــم بقائهــا شــبه معّلقــة يف الســنوات الثالث
السياســية ويف الربملــان اســتمرت يف إربــاك املؤسســة، رغــم التغيــريات املعلنــة يف الــدور الــذي لعبتــه 
النســاء يف تغيــري القواعــد وفــرض مناقشــة املســاواة بــني اجلنســني، كاملشــاركة يف إصــدار ترشيــع عــام 
1997، الــذي تشــكلت بموجبــه جلنــة املســاواة بــني اجلنســني. وقــد أظهــرت التقاريــر عــن اســتمرار 

التمييــز ضــد املــرأة والتحــرش اجلنــيس صعوبــات حتويــل هــذه البيئــة.

كيف  يّرت مشاركة النساء الحياة السياسية؟

جســد القانــون مصالــح املــرأة اخلاصــة )كقوانــني اجلنــس واإلنجــاب والعنــف واألعــراف(، بســبب 
إســرتاتيجيات تبنتهــا منظــامت املجتمــع املــدين بالتعــاون مــع جلنــة املراقبــة املشــرتكة، حتالفــت بدورهــا 
ــدا  ــا ب ــي3. وم ــو مبيك ــس تاب ــم الرئي ــن فيه ــني، بم ــور التقدمي ــن الذك ــان م ــاء الربمل ــض أعض ــع بع م
واضحــًا يف حالــة جنــوب أفريقيــا أنــه رغــم أمهيــة وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء يف الربملــان، فــإن 
سياســة األفــكار4، كــام تســميها آن فيليبــس، هــي اجلانــب الــرضوري لفعاليــة األعــداد. أحــدث وجود 
النســاء تغيــريًا يف الربملــان طــال قضايــا كمواعيــد اجللســات أو توفــري حضانــة لألطفــال. ولكــن فهــم 
املعنــى احلقيقــي للتحــول نحــو قضايــا املــرأة هــو أســاس جــدول األعــامل الســيايس املتعلــق بقضايــا 

النــوع االجتامعــي.
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يعنــي ʼتعميــم مراعــاة املنظــور للنــوع االجتامعــيʻ ببســاطة إدمــاج النســاء عــىل أعــىل املســتويات، 
ــزز إرادة  ــب أن تتع ــني. وجي ــني اجلنس ــاواة ب ــية للمس ــا األساس ــع القضاي ــة م ــوع يف مواجه دون الوق
األحــزاب السياســية مــن قبــل السياســيني الداعمــني حلقــوق املــرأة ممــن ينبغــي خضوعهــم للمســاءلة 
أمــام مجاعــات الضغــط يف املجتمــع املــدين ويتلقــني الدعــم منهــا. إن تبنــي كتلــة السياســيني املدافعــني 
عــن حقــوق املــرأة جلــدول أعــامل التحــول، هــو مــا يضمــن أن تتجــاوز السياســات والترشيعــات جمــرد 
وجــود كتلــة حرجــة مــن النســاء. أمــا اخلطــر، فيتمثــل يف عــدم مثابرهتــم حتــى النهايــة. والعالقــة بــني 
ــا املــرأة هــي  ــة امللتزمــة بالتحــول نحــو قضاي ــات واحلركــة النســائية واملنظــامت غــري احلكومي الربملاني
ــًا،  ــائية مع ــامت النس ــل املنظ ــتمرار عم ــزام باس ــىل االلت ــد ع ــو إىل التأكي ــذا يدع ــم، وه ــل احلاس العام

ويكمــن التحــدي يف ضــامن حــدوث ذلــك.
أوضحــت تقييــامت آليــة عمــل املســاواة بــني اجلنســني، الــدور احلاســم الــذي لعبتــه جلنــة املراقبــة 
املشــرتكة يف قيــادة عمليــة التغيــري الترشيعــي. ورغــم أن جلنــة املســاواة بــني اجلنســني عملــت حتــت أمرة 
اللجنــة املذكــورة وأقامــت عالقــات مــع أصحــاب املصلحــة يف املجتمــع املــدين، فقــد كانــت فعاليتهــا 
ــم  ــدة. ورغ ــنوات ع ــيس لس ــا املؤس ــت تطوره ــة أعاق ــات داخلي ــت يف نزاع ــات، إذ تورط دون التوقع
ــة،  ــإلدارات احلكومي ــاءلتها ل ــام ومس ــم الع ــا التعلي ــالع بقضاي ــات يف االضط ــض النجاح ــا بع حتقيقه
ــد  ــع املعه ــرتكت م ــة، واش ــات الداخلي ــت االنتخاب ــد راقب ــرًا. لق ــن باه ــام مل يك ــجلها الع ــإن س ف
ــزاب  ــوة األح ــا Electoral Institute of Southern Africa (EISA) بدع ــوب أفريقي ــايب يف جن االنتخ
ــح موقفهــا مــن سياســات املســاواة بــني اجلنســني. لكــن أنشــطة املجتمــع املــدين  السياســية إىل توضي
ــكلن  ــاء يش ــون النس ــاء. إن ك ــا النس ــية لقضاي ــزاب السياس ــي األح ــامن تبن ــة يف ض ــر فعالي ــت أكث كان
العــدد األكــرب مــن الناخبــني املســجلني يف جنــوب أفريقيــا )54.82 باملئــة مــن الناخبــني املســجلني(، 

ــة التحاقهــن بالتصويــت ودور السياســة الرســمية يف حياهتــن5. ــّدل عــىل أمهي ي
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دراسة حالة: السويد

التطور التدريجي
في السويد

لينا فانغنريود

يف عــام 1971، كانــت نســبة النســاء يف الربملــان الســويدي 14 باملئــة. ولكنهــا وصلــت إىل 45 باملئــة 
منــذ االنتخابــات األخــرية يف عــام 2002. وهــذا فــرق الفــت، إذ ازدادت النســبة ثالثــة أضعــاف يف 
ــادة ملحوظــة يف أعــداد النســاء يف احلكومــة أيضــًا؛ إذ بلــغ 11 وزيــرة  غضــون 30 عامــًا. وثمــة زي
ــف  ــش كي ــداد، وتناق ــك األع ــة تل ــىل خلفي ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــام 2005. ترك ــل 22 يف ع ــن أص م
ــان  ــاء يف الربمل ــبة النس ــاوزت نس ــام 1985، جت ــذ ع ــان1. فمن ــري يف الربمل ــذا التغي ــاء ه ــت النس أحدث
الســويدي 30 باملئــة. ورغــم صعوبــة تعيــني حــدود الكتلــة احلرجــة، فقــد كان عددهــن كبــريًا نســبيًا 
لفــرتة طويلــة مــن الزمــن. إذا كان التغيــري حيــدث بســبب متثيــل النســاء، فــال بــد أن نــرى آثــار ذلــك 

يف الســويد.

الزيادة في األعداد المطلقة

إن فهــم آليــة زيــادة عــدد النســاء يف الربملــان، يتطلــب دراســة السياســة الســويدية منــذ 40 عامــًا. فمــن 
الواضــح أن النســاء كــن حينهــا أقــل مشــاركة مــن الرجــال يف املعــرتك الســيايس، أي مشــاركتهن يف 
ــري يف  ــد كب ــن منتقصــًا إىل ح ــزاب، وكان متثيله ــن يف األح ــت أقــل وكذلــك عضويته ــات كان االنتخاب

املناصــب القياديــة داخــل األحــزاب ويف هيئــات صنــع القــرار .
ــت؛  ــك الوق ــيني يف ذل ــني الرئيس ــادة احلزب ــدأ ق ــث ب ــام 1972. حي ــول يف ع ــة التح ــت نقط حدث
الليــربايل واالشــرتاكي الديمقراطــي، بالتنافــس للفــوز بأصــوات الناخبــات. وكان كســب املزيــد مــن 
املقاعــد وبالتــايل زيــادة الســلطة الدافــع اإلســرتاتيجي وراء الســعي للفــوز بأصــوات النســاء. واخُتــذت 
ــيايس،  ــامل الس ــدول األع ــىل ج ــة ع ــة مطروح ــا قضي ــني بوصفه ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس ــري لتعزي تداب
ــارة  ــن اإلش ــامن يمك ــالن مه ــة عام ــاء. وثم ــل النس ــة بتمثي ــداف املتعلق ــض األه ــًا بع ــت أيض وُوضع
إليهــام عــىل وجــه التحديــد: ففــي عــام 1972، اســتحدث احلــزب الديمقراطــي االشــرتاكي احلاكــم يف 
حينــه الوحــدة املركزيــة لسياســات املســاواة بــني اجلنســني يف احلكومــة. ويف العــام نفســه، كان احلــزب 
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ي ف
طور التدريج

الت

ــه  ــن قيادات ــة م ــاء 40 باملئ ــكل النس ــرضورة أن تش ــميًا ب ــويص رس ــويد ي ــزب يف الس ــربايل أول ح اللي
الداخليــة ومــن جملــس قيــادة احلــزب أيضــًا.

ــل أن  ــي التكام ــدرج. ويعن ــل والت ــا التكام ــني مه ــويد بميزت ــرى يف الس ــذي ج ــار ال ــف املس يتص
االحتــادات النســائية عملــت دائــاًم ضمــن اهليــاكل احلزبيــة القائمــة رغــم وجودهــا املســتمر يف احليــاة 
السياســية الســويدية. ويعنــي أيضــًا أن التدابــري املتعلقــة بتمثيــل النســاء كانــت موضــع نقــاش واســع 
داخــل األحــزاب. وتصــدرت االحتــادات النســائية ذلــك، ولكــن التوصــل إىل قــرارات هنائيــة احتكرتــه 
دائــاًم اهليئــة العليــا لصناعــة القــرار يف احلــزب؛ وهــي مؤمتــرات احلــزب املنتظمة عــىل املســتوى الوطني. 
ــزاب  ــبعة أح ــود س ــة لوج ــات طفيف ــص باختالف ــبع قص ــود س ــف وج ــوف نكتش ــك، س ــة ذل ونتيج

خمتلفــة ممثلــة يف الربملــان الســويدي حاليــًا.
ــع  ــا مل تض ــزاب، ولكنه ــع األح ــامل مجي ــدول أع ــىل ج ــاء ع ــل النس ــة متثي ــت قضي ــذا وضع وهك
ــك،  ــال ذل ــية. ومث ــا السياس ــىل قوائمه ــني 60:40 ع ــني اجلنس ــوازن ب ــتهدفة كالت ــًا مس ــا أرقام مجيعه
 ʻــة ــرتاتيجيات ʼناعم ــىل إس ــر ع ــدان أكث ــزاالن يعتم ــذان ال ي ــط الل ــزب الوس ــني وح ــزب املحافظ ح

ــاض. ــكل فضف ــة بش ــاواة املصاغ ــداف املس ــل أه ــن قبي م
ــزاب،  ــم األح ــبة ملعظ ــة. فبالنس ــر عمومي ــورة أكث ــة لص ــرد دالل ــو جم ــي، فه ــور التدرجي ــا التط أم
حتولــت األهــداف الفضفاضــة إىل توصيــات أكثــر دقــة بمــرور الوقــت. حيــث طّبقــت ثالثــة أحــزاب 
ــة  ــة يف األنظم ــكام طوعي ــع أح ــويد، وض ــة الس ــص يف حال ــام احلص ــي نظ ــص. ويعن ــام احلص نظ
األساســية للحــزب وليــس يف الدســتور. واعتمــد حــزب اخلــرض نظــام احلصــص منــذ البدايــة، أي منــذ 
تأسيســه يف عــام 1981. اعتمــده حــزب اليســار يف عــام 1987، واحلــزب االشــرتاكي الديمقراطــي يف 
ــة  ــة الداخلي ــاكل احلزبي عــام 1993. ويف معظــم احلــاالت، ســبقت اإلجــراءات التــي تركــز عــىل اهلي

)املجالس...إلــخ( تلــك التــي تركــز عــىل القوائــم احلزبيــة.
إن املنافســة التــي افتتحهــا الليرباليــون والديمقراطيــون االشــرتاكيون، بوجــود نظــام حصــص أو 
بدونــه، شــملت اآلن مجيــع األحــزاب. فباســتثناء قلــة مــن قــادة األحــزاب الســويدية، يصــف اجلميــع 
ــة  ــد مضمون ــعار ʼمقاع ــام 1994 ش ــذ ع ــذر من ــد جت ــويFeminist( ʻ) . وق ــه ʼنس ــوم بأن ــه الي نفس
ومتســاوية للنســاءʻ يف احليــاة السياســية الســويدية، وهــو يرمــز إىل طمــوح النســاء والرجــال بتــداول 
ــراء  ــرد إج ــا كمج ــاء فيه ــس إدراج النس ــة، ولي ــم االنتخابي ــىل القوائ ــة ع ــة املختلف ــز املضمون املراك

شــكيل.

تحويل جدول األعمال

إذا تناولنــا العمليــات التــي أدت إىل زيــادة متثيــل النســاء باعتبارهــا جمــرد منــاورة إســرتاتيجية بحتة، 
فلــن نحصــل عــىل إملــام كاٍف بالصــورة اإلمجاليــة. ففــي حــني يتضــح مــن وثائــق خمتلــف األحــزاب، أن 
ثمــة اعتبــارات تتعلــق فعــاًل بكيفيــة كســب املزيــد مــن أصــوات ʼاإلنــاثʻ، فثمــة اعتبــارات جديــة 
أيضــًا تتعلــق بكيفيــة اســتخدام هــذه الســلطة املتزايــدة لتغيــري وضــع النســاء يف املجتمــع، والوصــول 

إىل املســاواة بــني اجلنســني باملعنــى العميــق للعبــارة. 
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يف  عليه  كانت  مما  حاليًا  السياسية  احلياة  يف  اندماجًا  أكثر  السويد  يف  النساء  أن  إىل  الدراسات،  تشري 
الرجال.  قلياًل معدل  النساء عىل االنتخابات  إقبال  القرن املايض. فمنذ عام 1976 فاق معدل  ستينيات 
وتضاءلت الفجوة بني اجلنسني، ولكنها مل تتالش متامًا، سواء يف جمال االهتامم السيايس )باملعنى الذايت( 
أو يف عضوية األحزاب. وتعد األرقام املذكورة يف مطلع هذه الدراسة مؤرشًا قويًا عىل التغري؛ أي االنتقال 

الكبري يف الربملان السويدي من نسبة 14 باملئة من النساء يف عام 1971 إىل نسبة 45 باملئة يف عام 2004.
يصبح السؤال اإلشكايل املطروح: كيف نلتقط التغريات النوعية النامجة عن تبدل املوازين بني اجلنسني، 
ونتجاوز دراسة األرقام املجردة؟ ثمة خطر مزدوج يف حماولة إجراء هذه التقييامت. فمن ناحية هناك خماطر 
النساء والتغيري  التوقع، أو استخدام معايري غامضة يف غمرة االستعجال إلثبات تأثري جهود  اإلفراط يف 
الذي أحدثته مشاركتهن السياسية. ومن ناحية أخرى ثمة أيضًا خماطر التقليل منه، حيث تستخدم معايري 

متطلبة تغفل من حيث النتيجة مسامهات النساء وحتيل جهودهن عىل املجال الشكيل حرصًا.
إن القدرة عىل استخالص استنتاجات صحيحة، تستلزم فهم العملية السياسية. فام حيدث يف الربملان، 
أو يف جملس الربملانيني عىل األقل، يمكن مقارنته بقمة جبل اجلليد. فعندما يصبح القرار النهائي بشأن أي 
قضية سياسية عىل وشك الصدور، يكون قد عرب مرحلة معاجلة متتد غالبًا عىل مدى سنوات عدة، وتتضمن 

عقد اجتامعات عدة برتتيبات خمتلفة، كاللجان الربملانية واملجموعات املختلفة ضمن األحزاب.
نســتطيع معرفــة مــا يــدور يف اجلانــب املخفــي مــن العمليــة، دون التواجــد الفعــيل فيهــا، باالعتــامد 
ــتبيانات  ــتخدام االس ــي اس ــك ه ــام بذل ــدة للقي ــة الوحي ــؤرشات. والطريق ــن م ــه م ــا تعكس ــىل م ع
ــة  ــض األمثل ــايل بع ــع الت ــرض يف املقط ــية. وأع ــة األساس ــات الفاعل ــع اجله ــخصية م ــالت الش واملقاب
عــن األســئلة التــي طرحــت عــىل أعضــاء الربملــان الســويدي بشــأن عملهــم الســيايس. ترّكــز العينــات 
عــىل قضايــا احلملــة االنتخابيــة وجمــاالت االهتــامم الشــخصية، ومل تطــرح قضيــة النســاء مبــارشة يف أي 
مــن األســئلة، ولكــن خضعــت اإلجابــات فيهــا للتحليــل حســب النــوع االجتامعــي )مــا هــي إجابــات 
النســاء، ومــا هــي إجابــات الرجــال؟(. واختــذت األســئلة صيغــة النهايــات املفتوحــة، وتــرك جلميــع 

السياســيني حريــة طــرح مــا يشــاؤون مــن القضايــا.
سياسات  التقاط  املرأةʻ.واستهدفت  ʼمصالح  ملفهوم  واسعًا  تعريفًا  اإلجابات  حتليل  يف  استخدمت 
يتوقع أن تزيد من استقاللية املواطنات عىل املستوى النظري. وحتى يف السويد ثمة تقسيم عمل بني النساء 
والرجال، حيث تشارك املرأة يف أنواع خمتلفة من أعامل الرعاية، سواء كأعامل شخصية داخل األرسة أو 

عامة يف قطاعات الرعاية املهنية، مثل قطاع الرعاية الصحية ورعاية كبار السن واألطفال. 
إن االفــرتاض املطــروح يشــرتط حريــة تعبــري النســاء عــن مصاحلهــن بصــوت مســموع 
ــدول  ــف ج ــل خيتل ــو: ه ــيل ه ــؤال العم ــع. والس ــني يف املجتم ــني اجلنس ــاواة ب ــادة املس ــاس لزي كأس
ــح املــرأة؟ يبــني  ــة عــن مصال ــات عــن جــدول أعــامل الربملانيــني؟ وهــل تعــرب الربملاني أعــامل الربملاني
ــة أو  ــة أو األرسي ــات االجتامعي ــوا إىل السياس ــن تطرق ــًا الذي ــورًا وإناث ــني ذك ــدد الربملاني ــكل 9 ع الش
ــالت  ــا احلم ــا قضاي ــخصية أو باعتباره ــة ش ــا مصلح ــنني، باعتباره ــة املس ــة أو رعاي ــة الصحي الرعاي
االنتخابيــة التــي جــرت يف أعــوام 1985 و1994 و2002. ويمكــن النظــر إىل هــذه القضايــا األربــع 

ــرأة. ــح امل ــوم مصال ــة مفه ــة لصياغ ــة عريض ــا مقارب باعتباره
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شكل 9: مصالح المراة على جدول اعمال البرلمانيين في السويد بين عامي 1985 و2002 

 مالحظة: يظهر الشكل 9 أعاله ردود الربملانيني عىل سؤالني مفتوحني، موجهني وفق الرتتيب التايل:
ʼما هي أكثر قضية/قضايا أو مشكلة /شاكل أكدت عليها يف محلتك االنتخابية قبل انتخابات هذا العام؟ʻ )حتى مخس 

قضايا(؛ وʼما هي أكثر قضية/قضايا سياسية تشغل اهتاممك باملعنى الشخيص؟ʻ )حتى ثالث قضايا(. وجرى ترميز 
الردود وفقًا لنظام ترميز مفصل. واألرقام املعروضة هي نسب الربملانيني إناثًا وذكورًا ممن أدرجوا مصالح املرأة يف أية 

جمموعة من القضايا. وتندرج الردود التي أشارت إىل السياسات االجتامعية واألرسية والرعاية الصحية ورعاية املسنني 
يف فئة ʼمصالح املرأةʻ. بلغ عدد الربملانيني املشاركني )نساء : رجال(؛ 96: 218 لعام 1985، 132: 190 لعام 1994، 

142: 175 لعام 2002. ومنذ عام 1976، يبلغ جمموع عدد نواب الربملان السويدي 349 نائبا.
املصدر: دراسات برملانية يف األعوام 1985 و1988 و1994. برنامج أبحاث االنتخابات السويدية يف قسم العلوم 

السياسية يف جامعة غوتنربغ.

يشــري الشــكل 9 إىل عــدة نتائــج هامــة. تشــري األوىل إىل وجــود عالقــة بــني جنــس السياســيني ومــدى 
ــات  ــا السياس ــات قضاي ــن الربملاني ــة م ــت 75 باملئ ــث طرح ــرأة. حي ــح امل ــق مصال ــم بتحقي اهتاممه
االجتامعيــة أو سياســات األرسة أو الرعايــة الصحيــة أو رعايــة املســنني يف محالهتــن االنتخابيــة يف عــام 
1985. بينــام كان الرقــم املقابــل لــدى الربملانيــني 44 باملئــة. ويف العــام نفســه، رصحــت 52 باملئــة مــن 
ــني  ــبة الربملاني ــت نس ــني كان ــخيص، يف ح ــن الش ــال اهتاممه ــي جم ــة ه ــات الرعاي ــات أن سياس الربملاني

ــة. املقابلــة 10 باملئ
ــح  ــي مس ــني يف حالت ــني اجلنس ــات ب ــىل اختالف ــور ع ــم العث ــه رغ ــي أن ــة ه ــة اهلام ــة الثاني النتيج

ــًا. ــك الحق ــأتطرق إىل ذل ــن. وس ــرور الزم ــت بم ــوة أغلق ــذه الفج ــإن ه ــني، ف الحقت
النتيجــة الثالثــة اهلامــة التــي تظهــر يف الشــكل 9، تتعلــق باملقارنــة بــني خمتلــف املجــاالت. حيــث 
ــامل  ــداول األع ــن ج ــا م ــام اقرتبن ــاء كل ــال والنس ــني الرج ــراد ب ــًا باضط ــات وضوح ــزداد الفروق ت
الشــخصية، التــي تتضــح عنــد التطــرق إىل جمــاالت اهتاممهــم، أكثــر مــن اتضاحهــا يف جــدول أعــامل 
احلملــة االنتخابيــة. وهــذا أمــر هــام، ألن املجــاالت املختلفــة تتعــرض ملســتويات خمتلفــة مــن الســيطرة 
اخلارجيــة. فاحلملــة االنتخابيــة عــىل ســبيل املثــال، هــي املجــال الــذي تســيطر عليــه األحــزاب إىل حــد 
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ــىل  ــر ع ــق أكث ــاس ينطب ــو مقي ــخصيةʻ ه ــح الش ــؤرش ʼاملصال ــرتض أن م ــرء أن يف ــن للم ــري. ويمك كب
ــرأة يف االجتامعــات واللجــان  ــح امل ــذي طــرح مصال ــات عــامل السياســة، األمــر ال مــا حيــدث يف يومي

وغريهــا.
علينــا النظــر بالتحديــد يف موضــوع املســاواة بــني اجلنســني أيضــًا، قبــل اســتخالص أية اســتنتاجات 
أخــرى. فــامذا حيــدث لــو اعتمدنــا تعريفــًا أضيــق ملصالــح املــرأة، ال يتطــرق إال لألولويــات السياســية 
ــور  ــني الذك ــدد الربملاني ــكل 10 ع ــني الش ــني؟ يب ــني اجلنس ــوازن ب ــرّيات يف الت ــرصًا بالتغ ــة ح املرتبط
ــة  ــالت االنتخابي ــة يف احلم ــا قضي ــني باعتباره ــني اجلنس ــاواة ب ــة املس ــوا رصاح ــن تناول ــاث الذي واإلن

ــح الشــخصية. لألعــوام 1985 و1994 و2002، أو ضمــن جمــال املصال

شكل 10: المساواة بين الجنسين على جدول اعمال البرلمانيين في السويد بين عامي 1985 و2002 

مالحظة: يظهر الشكل 10 أعاله ردود الربملانيني عىل سؤالني مفتوحني، موجهني وفق الرتتيب التايل:
ʼما هي أكثر قضية /قضايا أو مشكلة /مشاكل أّكدت عليها يف محلتك االنتخابية قبل انتخابات هذا العام؟ʻ )حتى مخس 

قضايا(؛ و ʼما هي أكثر قضية/قضايا سياسية تشغل اهتاممك باملعنى الشخيص؟ʻ )حتى ثالث قضايا(. وجرى ترميز 
الردود وفقًا لنظام ترميز مفصل. واألرقام املعروضة هي نسب الربملانيني إناثًا وذكورًا ممن أدرجوا مصالح املرأة يف أية 

جمموعة من القضايا. تندرج الردود التي أشارت رصاحة إىل تغري التوازن بني اجلنسني )تعزيز املرأة( يف فئة ʼمصالح 
املساواة بني اجلنسنيʻ. بلغ عدد الربملانيني املشاركني )نساء : رجال(، 96: 218 لعام 1985، 132: 190 لعام 1994، 

142: 175 لعام 2002. ومنذ عام 1976، يبلغ جمموع عدد نواب الربملان السويدي 349 نائبًا.
املصدر: دراسات برملانية يف األعوام 1985 و1988 و1994. برنامج أبحاث االنتخابات السويدية يف قسم العلوم 

السياسية يف جامعة غوتنربغ.
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ــامل  ــدول األع ــىل ج ــرأة ع ــح امل ــة مصال ــروز قضي ــري يف ب ــص الكب ــة، التناق ــرة خاطف ــن نظ ــني، م يتب
ــتنتاج  ــري االس ــك، يش ــع ذل ــاله. وم ــوارد أع ــق ال ــف الضي ــامد التعري ــد اعت ــويد عن ــيايس يف الس الس
الرئيــيس إىل أن الربملانيــات أكثــر مشــاركة يف هــذا املجــال مــن زمالئهــن الذكــور، واالســتثناء الوحيــد 

ــام 2002. ــة يف ع ــة االنتخابي ــو احلمل ه
يمكــن التوصــل إىل اســتنتاجني هامــني مــن بحثنــا حــول أعضــاء الربملــان الســويدي، اســتنادًا إىل 

جمموعــة مــن املــؤرشات أكــرب ممــا عــرض أعــاله.
يشــري االســتنتاج األول إىل أن وجــود بعــض املجــاالت التــي قلــام يلتفــت هلــا الرجــال يف السياســة. 
ــدول  ــىل ج ــاء ع ــا النس ــة وضعته ــذه قضي ــي، ه ــة. وبرأي ــد األمثل ــي أح ــني ه ــني اجلنس ــاواة ب واملس
األعــامل الســيايس. فلــو غابــت السياســيات، قــد تواجــه قضايــا املســاواة بــني اجلنســني خطــر التعتيــم. 

فالنســاء هــّن مــن أطلقــن املناقشــات هبــذا الشــأن بالدرجــة األوىل.
ــاد  ــد ازدي ــز عن ــوالً يف الرتكي ــا حت ــظ فيه ــاالت نالح ــض جم ــود بع ــاين بوج ــتنتاج الث ــق االس يتعل
ــات األرسة  ــة وسياس ــات االجتامعي ــة كالسياس ــات الرعاي ــمل سياس ــات. وتش ــاء املنتَخب ــداد النس أع
ورعايــة املســنني. مــا الــذي أعنيــه بالتحــول يف الرتكيــز؟ يدعــم الرجــال هــذا النــوع مــن القضايــا يف 
الواقــع، ولكــن الفــرق يف األولويــة األعــىل التــي متنحهــا النســاء هلــا. ومــن الواضــح وجــود جانــب 
ــري يف  ــاء الكب ــدد النس ــىل أن ع ــد ع ــك، أؤك ــويد. ولذل ــة يف الس ــوي يف السياس ــب أنث ــوري وجان ذك

ــه. ــادة قــوة اجلانــب األنثــوي في ــدّل عــىل زي الربملــان ي

تقسيم عمل ام تحول حقيقي؟

يمكــن النظــر إىل االســتنتاجات الــواردة أعــاله مــن زاويتــني خمتلفتــني، إمــا مــن زاويــة تقســيم العمــل 
ــي.  ــول حقيق ــة؛ أي كتح ــر ديناميكي ــة أكث ــن زاوي ــي، أو م ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــيكي القائ الكالس
ومــن قــراءيت بــني الســطور، فإننــي أميــل إىل تفســري مــا جيــري كتحــول ديناميكــي، لكنــه ليــس أمــرًا 
ــه. إن التحليــالت التــي عرضــت يف دراســة احلالــة هــذه حتــى اآلن، ُتؤيدهــا الدراســات  مفروغــًا من
ــوحات  ــة إىل مس ــري ، إضاف ــد كب ــني إىل ح ــني اجلنس ــوارق ب ــاة الف ــرأة أو مراع ــا امل ــي قضاي ــول وع ح
تواصــل الربملانيــني مــع املنظــامت النســائية خــارج احللبــة الربملانيــة. حتتــاج السياســيات إىل منصــة حتــى 

يتمكــن مــن تغيــري األمــور.
يشــري اجلــدول 18 إىل أن تواتــر تواصــل السياســيات مــع املنظــامت النســائية أكثــر مــن السياســيني. 
وإذا تعاملنــا معهــن كمجموعــة، نجــد أن لدهيــن منصــة خــارج الربملــان. وأنــا لــن أتقــدم بأيــة أرقــام 
عــن ذلــك، ولكــن اإلحصــاءات تشــري إىل أن النســاء يراعــني الفــوارق بــني اجلنســني أيضــًا، بمعنــى 
أهنــن يِملــن بشــدة نحــو إجــراء تغيــريات تتنــاول املزيــد مــن املســاواة بــني اجلنســني يف املســتقبل. وثمــة 
طريقــة أخــرى لدعــم التقييــم الــذي يشــري إىل حتــول ديناميكــي، تتمثــل يف ســؤال السياســيني أنفســهم. 
طرحنــا الســؤال التــايل عــىل نــواب الربملــان يف عــام ʼ :1994ازدادت يف الســنوات الـــ 20 املاضية نســبة 
النســاء يف معظــم األحــزاب يف الربملــان الســويدي )Riksdag(. هــل تعتقــد أن ثمــة تغــريات ملموســة 
ــويدي  ــان الس ــاء الربمل ــة أعض ــدت غالبي ــذه؟ʻ أك ــل ه ــبة التمثي ــاد نس ــراء ازدي ــم ج ــف حزبك  يف موق



242

النساء في البرلمان: بعيدًا عن األرقام

)75 باملئــة بــني النســاء و50 باملئــة بــني الرجــال( وجــود تغــريات، وركــزت غالبيــة اإلشــارات عــىل 
ــة. جمــاالت املســاواة بــني اجلنســني وسياســات األرسة والسياســات االجتامعي

جدول 18: درجة التواصل بين اعضاء البرلمان السويدي والمنظمات النسائية،

األرقام بالنسب املئوية.

تواصل معدوم )نسبة مئوية(تواصل متكرر )نسبة مئوية(
الفروقاتالربملانيونالربملانياتالفروقاتالربملانيونالربملانياتاألعوام
ـ198555946+41410
ـ 199451447+41814
ـ 200240634+31411

مالحظة: السؤال املطروح هو: ʼيتناول هذا السؤال خمتلف املنظامت واملجموعات واهليئات التي تواصلت معها كسيايس 
يف العام املايض: ما هو عدد املرات التي تواصلت فيها العام املايض شخصيًا أو عن طريق الرسائل، مع أي من املنظامت 

أو املجموعات أو اهليئات املذكورة أدناه، بغض النظر عن كيفية إجراء هذا االتصال؟ʻ وُطلب من الربملانيني ذكر عدد 
اتصاالهتم مع حوايل 20 منظمة خمتلفة، من بينها منظامت نسائية. وأن يشريوا يف ردودهم أيضًا إىل تواتر التواصل؛ 

أسبوعيًا عىل األقل أو مرة واحدة أو مرتني يف الشهر أو مرات قليلة أو أحيانًا أو باملرة. ويضع اجلدول من أجاب أسبوعيًا 
أو مرة واحدة أو مرتني يف الشهر حتت خانة )تواصل متكرر( ونسبة الذين أجابوا وال مرة حتت خانة )تواصل معدوم(. 

بلغ عدد الربملانيني املشاركني )نساء: رجال(: 99: 229 لعام 1985؛ 134: 191 لعام 1994؛ 142: 175 لعام 
.2002

املصدر: دراسات برملانية يف عامي 1985 و1994. برنامج أبحاث االنتخابات السويدية يف قسم العلوم السياسية يف 
جامعة غوتنربغ.

مراحل مختلفة

تدحــض النتائــج املعروضــة هنــا ســذاجة ادعــاء ʼاحليــاد بــني اجلنســنيʻ أو مصداقيتــه، التــي ال جيــب 
غــض النظــر عــن كوهنــا ال تــزال تســم معظــم األبحــاث حــول الديمقراطيــة التمثيليــة. جيــب أن نضــع 
يف احلســبان أيضــا أنــه حتــى لــو اكتســبت املســاواة بــني اجلنســني املصداقيــة املطلوبــة، فإهنــا لــن حتــدث 
ــًا،  ــة متام ــاله واضح ــواردة أع ــية ال ــتنتاجات الرئيس ــي. إن االس ــتوى عامل ــىل مس ــق ع ــاق أو تطّب باتس
ــة ومــا شــاكل ذلــك.  ــم واخلــربة الربملاني ــامء احلــزيب والعمــر والتعلي ــار االنت ــا باالعتب ــو أخذن ــى ل حت
ــد  ــها. إذ ال ب ــة نفس ــرن بالطريق ــزاب أو ُيفك ــع األح ــن يف مجي ــاء يترصف ــي أن النس ــذا ال يعن ــن ه ولك
ــا احلــزب باحلســبان، إضافــة إىل اعتبــارات أخــرى أشــارت هلــا فصــول أخــرى  مــن أخــذ أيديولوجي

مــن هــذا الدليــل.
ــات  ــىل عالق ــا ع ــة هن ــامط املوصوف ــد األن ــة يف تأكي ــر املتمثل ــض املخاط ــة بع ــال، ثم ــة احل بطبيع
الســلطة القائمــة بــدالً مــن تغيريهــا. ولكــن األرجــح، أن مــا نــراه أمامنــا هــو تطــور يمكــن تصنيفــه 
حســب مراحلــه املختلفــة. فحقيقــة أن النســاء ســامهن تارخييــًا يف زيــادة الرتكيــز عــىل جوانــب سياســة 
ــن  ــال. وم ــذا املج ــاًم هب ــامهتهن دائ ــن مس ــرضورة أن ترهت ــي بال ــة، ال يعن ــة املختلف ــة االجتامعي الرعاي
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منظــور طويــل األجــل، يبــدو غريبــًا نوعــًا مــا أال متــارس النســاء يف هنايــة املطــاف الســلطة والنفــوذ يف 
مجيــع املجــاالت السياســية بالقــدر نفســه تقريبــًا الــذي يامرســه الرجــال. ولكننــي أعتقــد أنــه مــن شــبه 
املســتحيل االنتقــال مــن نســبة منخفضــة مــن الربملانيــات إىل نســبة عاليــة، دون املــرور بمرحلــة يــربز 

ــيايس. ــوى الس ــويʻ للمحت ــوريʻ وʼاألنث ــان ʼالذك ــا اجلانب فيه
يف الســنوات األخــرية، بذلــت بعــض اجلهــود يف حماولــة ســد الفجــوة بــني اجلنســني، وكان تشــكيل 
اللجــان الدائمــة يف الربملــان الســويدي أحــد املجــاالت األبــرز يف هــذا الصــدد. يوجــد إمجــاالً 16 جلنــة 
دائمــة تتنــاول خمتلــف املجــاالت. واتصفــت ثامنينيــات وأوائــل تســعينيات القــرن املــايض بفائــض يف 
متثيــل النســاء يف جلــان الرعايــة االجتامعيــة )مقارنــة بمعدهلــن يف الربملــان( كلجــان التأمــني االجتامعــي 
والصحــة والشــؤون االجتامعيــة والتعليــم وســوق العمــل. وباملقابــل، كان متثيلهــن منتقصــًا يف جلــان 
ــورة  ــن الص ــل. ولك ــارة والنق ــة والتج ــة والصناع ــب واملالي ــة كالرضائ ــة أو التقني ــؤون االقتصادي الش
ــاة  ــاءʻ يف احلي ــاوية للنس ــة ومتس ــد مضمون ــعار ʼمقاع ــًا ش ــذر حق ــد أن جت ــًا، بع ــر توازن ــدت أكث ب
ــد  ــك؛ لق ــريًا لذل ــيس تفس ــتوى املؤس ــدم املس ــام 1994. ويق ــات ع ــد انتخاب ــويدية بع ــية الس السياس
قــررت قيــادات يف خمتلــف األحــزاب إحــداث تغيــريات. ونجــم ذلــك عــن ضغــط مــزدوج؛ ضغــط 

مــن داخــل األحــزاب )احتــادات املــرأة وغريهــا( و مــن خارجهــا )الشــبكات النســوية(.

كيف حدث التغيير؟

ــاالت ــًا يف املج ــدث غالب ــريات حت ــة، أن التغي ــة املدروس ــذه احلال ــية هل ــج الرئيس ــدى النتائ ــد إح  تفي
ــم  ــي أه ــا ه ــل ʼم ــئلة مث ــن أس ــة ع ــات دقيق ــاء إجاب ــب إعط ــن الصع ــة. وم ــرية بطيئ ــةʻ وبوت ʼاملخفي
اإلنجــازات؟ʻ أو ʼكيــف حدثــت التغيــريات؟ʻ. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن املــؤرشات تذهــب يف 
اجتــاه واحــد. فقــد كشــفت أيضــًا حتليــالت اخلطــب التــي ألقيــت يف الربملــان أو مذكــرات االقرتاحــات 
ــب، إىل  ــب الغائ ــن اجلان ــني. ولك ــني اجلنس ــاواة ب ــة املس ــن أمهي ــة ع ــني املطروح ــاريع القوان أو مش
ــىل  ــات( ع ــة )أو السياس ــي للسياس ــريʻ احلقيق ــب ʼالتأث ــات؛ أي جان ــات املخرج ــو دراس ــا، ه ــد م ح

ــني. املواطن
ومــن جهــة أخــرى، غالبــًا مــا يتكــرر ذكــر نظــام إجــازة األمومــة الســخي نســبيًا يف الســويد كأحــد 
مكاســب املــرأة اهلامــة. ويســعى نظــام إجــازة األمومــة أيضــًا إىل متكــني النســاء والرجــال مــن حتمــل 
مســؤولية رعايــة األطفــال عــىل حــد ســواء. عــالوة عــىل أن الســويد تعتمــد أيضــًا ترشيعــًا ضــد التمييز 

عــىل أســاس اجلنــس وآخــر حلقــوق اإلجهــاض، عــىل غــرار عديــد مــن البلــدان األخــرى.
إن جوانــب املســاواة غــري املطروقــة كــام جيــب، هــي جمــال لوضــع إســرتاتيجيات تســتخدم هبــدف 

التأثــري عــىل التغيــري. وفيــام يــيل بعضــا منهــا: 

أمهية الرشاكة والتعاون مع الرجال..  1
ــب .  2 ــويد توج ــاء يف الس ــىل أن النس ــد ع ــم التأكي ــن امله ــر، فم ــف الذك ــاج آن ــىل اإلدم ــًا ع عطف

ــة. ــزاب القائم ــاكل األح ــل هي ــل داخ ــار العم ــري اختي ــد كب ــن إىل ح عليه
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وشــّكلن احتاداهتــن وشــبكاهتن املســتقلة وحافظــن يف الوقــت نفســه عــىل تواصلهــن مــع النســاء .  3
ــارج الربملان. خ

وقــد ُأطِلــق عــىل هــذه الطريقــة تســمية اإلســرتاتيجية املزدوجــة، التــي تعنــي أن تعمــل الربملانيــة مــع 
املنظــامت النســائية ومــع الرجــال أيضــًا.

ــا  ــي اعتمدهت ــك الت ــا تل ــام فيه ــرتاتيجيات، ب ــن اإلس ــة ع ــة امللموس ــن األمثل ــل م ــدد قلي ــة ع ثم
برجييتــا داهــل؛ الرئيســة الســابقة للربملــان الســويدي، التــي افتتحــت يف التســعينيات سلســلة اجتامعــات 
برملانيــة، دعــت الضيــوف فيهــا إىل مناقشــة خمتلــف جوانــب املســاواة بــني اجلنســني، إضافــة إىل مناقشــة 
الديمقراطيــة باملعنــى الواســع للعبــارة. كــام اســتحدث مركــز لرعايــة األطفــال يف الربملــان، ممــا ســمح 
للربملانيــني ممــن يقيمــون خــارج العاصمــة ولدهيــم أطفــال صغــار، بإحضــار أرسهــم إىل ســتوكهومل، 

لبعــض الوقــت عــىل األقــل.

ال يوجد عالم زاٍه

ــًا  ــورًا خطي ــي تط ــك ال يعن ــىل أن ذل ــد ع ــي أود التأكي ــدرجʻ، فإنن ــور مت ــري ʼتط ــتخدم تعب ــا أس عندم
مســتقياًم. فليســت الســويد عــامل املــرأة الزاهــي، رغــم أن أشــياء كثــرية جتــري بالتأكيــد عــىل مــا يــرام. 
ــو:  ــروح ه ــؤال املط ــويدية. والس ــة الس ــى يف السياس ــة حت ــع للنمطي ــات وختض ــه التحدي ــرأة تواج فامل
ــة  ــن تبعي ــو م ــع خيل ــني؛ جمتم ــني اجلنس ــاواة ب ــع املس ــق جمتم ــىل حتقي ــق ع ــادرون باملطل ــن ق ــل نح ه
النســاء؟ تعرضــت املــرأة النتكاســات عــدة يف الســنوات األخــرية، عندمــا عانــى االقتصــاد الســويدي 
مــن الضغــوط. وتعلمنــا التجربــة الســويدية أنــه يف ظــل هــذه الظــروف، وحتــى عندمــا خيضــع النظــام 

ــًا ملصالــح النســاء. ــر وعي ــا أن نكــون أكث الســيايس للضغــط، علين
حتــى لــو كان حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني هدفــًا طوباويــًا غــري عمــيل، علينــا أن نؤمــن بتحقيــق 
أكــرب قــدر منهــا. ويف ســبيل حتقــق هــذا الطمــوح، تظــل الربملانيــات إحــدى اجلهــات الفاعلــة اهلامــة.

الهوامش

تستند دراسة احلالة هذه إىل األبحاث املعروضة يف أطروحة املؤلفة فانغنريود (Wängnerud 1998) وأعامهلا   1
ذات الصلة )2000b 2000a and Wängnerud). ولكن دراسة أعمق للعملية داخل األحزاب موجودة 

يف دراسة فانغنريود Wängnerud( 2001 2001(، كام أن املؤرشات املتعلقة باملشاركة السياسية للمواطنات 
موجودة يف بحث أوسكارسون وفانغنريود Oskarson 1995 and Wängnerud( 1995(. وأرسل برنامج 

أبحاث االنتخابات السويدية استبيانات للناخبني والربملانيني. وأجرى سورين هوملربغ وبيرت إسييسون ومارتن 
برودن (Sören Holmberg, Peter Esaiasson and Martin Brothén ) التحقيقات املشار إليها يف 

النص. تم حتديث بعض أرقام دراسة احلالة هذه، ومل تنرش من قبل.
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ة كرم عزَّ

ــًا ألن  ــك حمظوظ ــرب نفس ــل اعت ــرص، ب ــذا الع ــش يف ه ــك تعي ــري حمظــوٍظ ألن ــك غ ــن نفس "ال تظ

لديــك فرصــة للســعي يف ســبيل حتقيــق العدالــة ورخــاء اآلخريــن. فهــذا النــوع مــن الفــرص ال 
حيصــل عليــه اجلميــع دائــاًم".

أونغ سان سو كيي

يتمثــل اهلــدف الرئيــيس هلــذا الدليــل يف تقديــم ملحــة شــاملة عــن العمليــات املتعلقــة بمشــاركة املــرأة 
ــرأة  ــامهة امل ــز مس ــكة لتعزي ــرتاتيجيات املتامس ــض اإلس ــىل بع ــوء ع ــليط الض ــايل تس ــان، وبالت يف الربمل
ــات  ــم خــربات الربملاني ــة جتســد وتقي ــة، مــع اإلشــارة إىل دراســات حال ــاكل الربملاني وفعاليتهــا يف اهلي
حتــى اآلن. وحتقيقــًا هلــذه الغايــة، تطــرق كل فصــل إىل وجــه خمتلــف مــن أوجــه هــذه العمليــة، بــدءًا 
بالعقبــات التــي تقــف حائــاًل أمــام مشــاركة املــرأة، مــرورًا بآليــات التغلــب عليهــا، وانتهــاء بوســائل 
ــروي القصــص  ــة، ت ــة وبحثي ــا جممــوع رؤى جتريبي ــارة هن ــري. وتشــكل التجــارب املخت إحــداث التغي

ــة وراء رحــالت قامــت هبــا نســوة إىل أروقــة الســلطة مــن كل ركــن مــن أركان العــامل. الكامن
وتلــك الســامت هــي مــا يميــز منهجيــة املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات – أي االعتــامد 
عــىل احلقائــق والواقــع امُلعــاش والــرؤى املشــرتكة واخلــربات، مــع الرتكيــز عــىل توفــري حــد أدنــى مــن 
املــوارد الرضوريــة، وعــىل اســتخدام املؤسســات وبنــاء التحالفــات اإلســرتاتيجية الرضوريــة إلحــداث 
ــرشق  ــرأة يف ال ــع امل ــة لواق ــات املقدم ــيد املعلوم ــامن جتس ــع، وض ــية األوس ــة السياس ــارق يف العملي ف

والغــرب والشــامل واجلنــوب.
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1. المشكالت والعقبات

بدأنــا بتوضيــح مِلَ ليســت مشــاركة املــرأة ومســامهتها هــي منـّـة متنــح هلــا أو جمــرد مســألة شــكلية ألجــل 
الظهــور بمظهــر حســن. كــام رشحنــا مِلَ يعتــرب إســهام املــرأة يف أي عمليــة سياســية حقــًا أساســيًا مــن 
حقــوق اإلنســان، ورضورة ال يمكــن للمجتمعــات العامليــة املعــارصة، يف خمــاض التحــول التكنولوجــي 
واالجتامعــي واالقتصــادي والســيايس اجلــذري، االســتغناء عنهــا. وســبب ذلــك واضــح جــدًا. فاملــرأة 
ــة  ــاركتها الفاعل ــايل مش ــا، وبالت ــة القضاي ــا إزاء كاف ــة نظره ــامل، ووجه ــكان الع ــف س ــكل نص تش
والعادلــة يف السياســة، جــزء ال يتجــزأ مــن أي مشــاركة مدنيــة. وملــا كانــت السياســة يف هنايــة املطــاف 
ــيل  ــاج متثي ــك دون إدم ــل ذل ــكان فع ــه باإلم ــق أن ــن التصدي ــال يمك ــاس، ف ــاة الن ــم حي ــق بحك تتعل

وعــادل ألولئــك املعنيــني.
ــق دخوهلــا معــرتك السياســة بشــكل عــام،  ــرأة مــن حواجــز تعي وبدراســة بعــض مــا تواجهــه امل
والربملانــات بشــكل خــاص، ألقــى الفصــل الثــاين الضــوء عــىل العالقــة املتبادلــة بــني مــا تواجهــه املــرأة 
ــف إىل  ــي تصن ــق الت ــك العوائ ــن تل ــاملة ع ــة ش ــا   ملح ــك، قدمن ــا. وبذل ــني طموحاهت ــاكل وب ــن مش م
معوقــات سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة وأيديولوجيــة ونفســية. وباختصــار، يمكــن وصــف بعــض 

العقبــات الرئيســية الشــائعة عــىل النحــو التــايل:

y .عدم دعم األحزاب السياسية
y .عدم وجود شبكات تنسيق ودعم بني الربملانيات واملنظامت العامة األخرى
y .هيمنة معايري وهياكل ذكورية تعمل ضد املشاركة العامة للمرأة
y .عدم كفاية تعبئة الدعم اإلعالمي
y .عدم وجود تدريب وتعليم واسع النطاق للمرأة عىل سبل القيادة
y  .ال يسهم النظام االنتخايب يف مشاركة املرأة
y .عدم وجود حصص للمرأة

ــوء عــىل تلــك  وتســلط دراســات احلــاالت عــن الــدول العربيــة واإلكــوادور وإندونيســيا الض
العقبــات الشــائعة أمــام مشــاركة املــرأة، عــىل الرغــم مــن وجــود فــوارق اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 
وجيوسياســية كبــرية. ففــي هــذه املناطــق، يشــكل انتشــار مؤسســات هييمــن عليهــا الرجــال، وأطــر 
سياســية وترشيعيــة وانتخابيــة تعمــل ضــد إدمــاج املرأة، وأحــزاب سياســية مــرتددة يف دعم املرشــحات 
أو تأييدهــن، ونقــص الدعــم اإلعالمــي، وعــدم كفايــة إســرتاتيجيات التشــبيك مــع املنظــامت املدنيــة 
خــارج املجــال الســيايس املبــارش، فضــاًل عــن التضاريــس السياســية املتغــرية برعــة، كل ذلــك يشــكل 

حتديــات مســتمرة أمــام متثيــل املــرأة.
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2. تذليل الصعاب

نناقــش يف الفصــل الثالــث اثنتــني مــن العقبــات املشــار إليهــا آنفــا، مهــا األحــزاب السياســية والنظــم 
االنتخابيــة. إذ ينــاط باألحــزاب السياســية املســؤولية األكثــر إســرتاتيجية ربــام يف الديمقراطيــة، وهــي 
ــام أن  ــم. وب ــادة واحلك ــع القي ــم يف مواق ــم هل ــم الدع ــات وتقدي ــحني لالنتخاب ــار املرش ــداد واختي إع
ــل  ــي حتم ــحني، فه ــم املرش ــار قوائ ــا ختت ــة ألهن ــب املنتَخب ــة إىل املناص ــي البواب ــية ه ــزاب السياس األح
مفتــاح النهــوض الســيايس للمــرأة. ويف هــذه العمليــة، ثمــة مــن يقــول، إنــه يتعــني عــىل املــرأة أن تضــع 
ــة للمرشــحني  ــة الرتشــيح احلزبي ــار جلن ــار الربملانيــات. وتعتــرب مرحلــة اختي يف اعتبارهــا قواعــد اختي
األهــم بالنســبة إليصــال املــرأة إىل املجالــس الترشيعيــة، ألن إدراجهــا يف قوائــم احلــزب بالــغ األمهيــة 
النتخاهبــا. وطاملــا بقيــت األحــزاب السياســية مؤسســات متحيــزة للرجــل إىل حــد كبــري، ســتبقى املــرأة 

تواجــه عوائــق تعرقــل وصوهلــا إىل املواقــع القياديــة.
ال يشء يضمــن أن يزيــد نظــام التمثيــل النســبي متثيــل املــرأة فــورًا، لكــن البحــوث تثبــت بازديــاد 
ــه  ــًا إىل أن ــث أيض ــل الثال ــري الفص ــح. ويش ــاه الصحي ــوة يف االجت ــو خط ــام ه ــذا النظ ــتخدام ه أن اس
ليســت كافــة نظــم التمثيــل النســبي جيــدة لتمثيــل املــرأة، بــل عــىل العكــس إذ يؤكــد املؤلــف أن بعــض 
ــات  ــم العتب ــاع حج ــالل ارتف ــن خ ــزب م ــم احل ــاع حج ــن ارتف ــي تضم ــك الت ــم )أي تل ــك النظ تل
والدوائــر االنتخابيــة( أفضــل مــن غــريه. ومــع ذلــك، فنحــن نحــذر مــن ʼعــدم إمكانيــة ضــامن نتائــج 
فوريــة". ولكــن مزايــا نظــم التمثيــل النســبي عــىل نظــم التعددية/األغلبيــة واضحــة يف دراســة التجربــة 
الفرنســية، التــي تبــني الفــروق الشاســعة يف متثيــل املــرأة يف خمتلــف املجالــس الترشيعيــة بســبب النظــم 
االنتخابيــة املعمــول هبــا. وبغــض النظــر عــن نــوع النظــام االنتخــايب، ال بــد مــن التنســيق والتنظيــم 
بــني الربملانيــات وأحزاهبــن السياســية، وكذلــك بــني النــواب ومنظــامت املصالــح األخــرى مــن خــارج 
ــرتاتيجية  ــن إس ــط م ــدًا فق ــزءًا واح ــايب إال ج ــام االنتخ ــري النظ ــس تغي ــرى، ʼلي ــارة أخ ــان. وبعب الربمل

.ʻشــاملة ينبغــي تنفيذهــا لتعزيــز متثيــل املــرأة يف الربملــان
ــا(، إذ  ــة أخــرى تعــزز متثيــل النســاء وهــو نظــام احلصــص )الكوت ويبحــث الفصــل الرابــع يف آلي
يناقــش هــذا الفصــل إجيابيــات وســلبيات احلصــص وحيــدد أنواعهــا )مــع ملحــة موجــزة عــن جتربــة 
ــريات  ــًا متغ ــص وأيض ــية واحلص ــزاب السياس ــني األح ــة ب ــم العالق ــكندنافية(، ويقّي ــدان اإلس البل
جمتمعــات مــا بعــد النــزاع وتطبيــق نظــم احلصــص. ويذهــب البعــض إىل أنــه عــىل الرغــم مــن الــدور 
احلاســم الــذي تضطلــع بــه احلصــص فعليــًا، إال أن تطبيــق قواعدهــا وحدهــا ليــس كافيــًا. فــام حيــدث 
ــية  ــزاب السياس ــيح يف األح ــاء والرتش ــات االنتق ــص ʼيف عملي ــام احلص ــاج نظ ــو رضورة إدم ــًا ه فارق

.ʻمنــذ البدايــة
حتذرنــا املؤلفــة مــن أنــه كلــام كانــت ترشيعــات نظــام احلصص غامضــة، كــرب احتــامل عــدم فعاليته. 
ولذلــك ال بــد مــن وجــود شــكل مــن أشــكال العقوبــات لعــدم االمتثــال لــه. وهــي تؤكــد، مــرددة مــا 
ــام  ــة ممارســة املنظــامت النســائية لضغــوط ب أصبــح برعــة حكمــة يف أألوســاط السياســية، عــىل أمهي
يضمــن نجــاح تنفيــذ نظــام احلصــص. كــام أهنــا حتثنــا عــىل أن نضــع يف اعتبارنــا أن احلصــص وحدهــا 

ال تزيــل مجيــع العقبــات التــي حتــول دون دخــول املــرأة إىل اهليــاكل الترشيعيــة.
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ــات  ــب دراس ــيا، إىل جان ــوب آس ــة وجن ــريكا الالتيني ــة عــن أم ــاالت اإلقليمي ــات احل ــر دراس توف
عــن األرجنتــني وبوركينــا فاســو وفرنســا وروانــدا، تفكــريًا جتريبيــًا إضافيــًا بشــأن العالقــة بــني النظــم 
االنتخابيــة واألحــزاب السياســية واحلصــص. ففــي أمــريكا الالتينيــة، تقــر الكاتبــة بأنــه بينــام حققــت 
النظــم االنتخابيــة واحلصــص مكاســب للمــرأة يف املجالــس الترشيعيــة لبعــض البلــدان، ال تــزال هنــاك 
حتديــات كبــرية قائمــة مثــل اســتمرار املواقــف املتحيــزة ضــد املــرأة وعــدم حتقيــق املســاواة مــع الرجــل 
يف القيــادات احلزبيــة. ولكــن دراســة احلالــة تلــك تشــري أيضــًا إىل مســألة التأثــري بعيــدًا عــن األرقــام، 
والتــي قلــام جيــري احلديــث عنهــا – أي ʼحتــى عنــد وجــود نســاء يف الربملــان، فإهنــن ال يعملــن دائــاًم 
لتعزيــز أجنــدة املســاواة بــني اجلنســنيʻ. ومــع ذلــك، تــوازن الكاتبــة هــذا النقــد بالتنويــه إىل أنــه ʼربــام 
ــق  ــة منط ــري برع ــن أن تغ ــدد م ــدات اجل ــن الواف ــة م ــن كوكب ــع أن تتمك ــول أن نتوق ــري املعق ــن غ م
الســوق الســيايس. فوضــع النســاء يف الســلطة أمــر، وتغيــري طريقــة تــرصف السياســيني أمــر خمتلــف 

.ʻكليــًا
ــد  ــاع نظــام احلصــص يف اهلن  وعــىل الرغــم مــن أن املؤلفــة تشــري إىل مــا حتقــق مــن مكاســب باتب
وبنغالديــش وباكســتان، تــردد مؤلفــة دراســة حالــة جنــوب آســيا أيضــًا نقطــة أثارهتــا جتربتــي أمــريكا 
الالتينيــة وبوركينــا فاســو بتلميحهــا إىل أن التفــاوت يف الدخــل وعــدم التمكــني االقتصــادي لألغلبيــة 
يرتجــم فعليــًا إىل افتقــار كثــري مــن النســاء إىل القــدرات األساســية، وبالتــايل اســتمرار إقصائهــن مــن 
األهليــة للقيــادة. وتشــري الكاتبــة إىل أنــه ʼعــىل الرغــم مــن حــدوث بعــض التحــوالت، فــإن اســتمرار 
هيمنــة الطبقــات الوســطى والعليــا عــىل السياســة املحليــة يعنــي أن الفــوارق بــني النســاء حتــدث بطــرق 
ــل جمتمعاهتــن عــىل نحــو مــرض، وهــن يف  ــة يف متثي ــا صعوب ــة، إذ جتــد النســاء مــن الطبقــة الدني معين
الوقــت نفســه عاجــزات عــن متثيــل أي مصالــح عامــة للنســاءʻ. كــام تتفــق معهــا كاتبــة دراســة احلالــة 
ــاك، مشــرية إىل أن الربملانيــات  ــزاع هن ــد ملرحلــة مــا بعــد الن ــم الســياق الفري ــدا، والتــي تقي عــن روان
ــة  ــي يف باق ــوع االجتامع ــور الن ــرق إلدراج منظ ــاد ط ــن إجي ــني عليه ــه يتع ــًا ألن ــا مزدوج ــن عبئ ʼحيمل
جديــدة مــن القضايــا كالشــؤون اخلارجيــة، مــع البقــاء خملصــات لناخباهتــن يف بلــد فيــه االحتياجــات 
التنمويــة األساســية كبــرية جــدًا، والنســاء مــا زلــن يتخلفــن عــن ركــب الرجــل عــىل صعيــد احلقــوق 

.ʻواملكانــة واحلصــول عــىل املــوارد والتعليــم

3. إحداث اثر

مــن الســهل نســبيًا تعــداد التحديــات التــي تعرقــل املشــاركة السياســية للمــرأة، لكــن األكثــر صعوبــة 
هــو تقديــر مكامــن قــوة النســاء والفــروق اإلجيابيــة التــي أحدثنهــا يف مهنهــن املختــارة. يركــز املوضــوع 
بعيــدًا عــن األرقــامʻ يف الربملــان إلحــداث أثــر عــىل العمليــة  الثــاين يف الكتيــب عــىل ســبل حتــرك املــرأة̓ 
السياســية. ويســتعرض الفصــل اخلامــس كيــف يمكــن للمــرأة إصــالح ʼالذكــورة املؤسســيةʻ املتأصلــة 
ــاالت  ــة جم ــدد ثالث ــو حي ــدʻ. وه ــرتاتيجية للقواع ــذ ʼإس ــة بتنفي ــس الترشيعي ــم املجال ــز معظ ــي متي الت
رئيســية هــي تعلُّــم القواعــد، اســتخدامها، وتغيريهــا. واهلــدف مــن ذلــك ʼجتــاوز الشــكليةʻ والتحــرك 
ــاعية  ــرأة الس ــىل امل ــني ع ــا. ويتع ــىل قضاياه ــريات ع ــراء تغي ــرأة وإج ــر امل ــات نظ ــي وجه ــو تبن نح
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استنتاجات 

إلحــداث أثــر، أن تضــع ثالثــة وســائل واســعة يف اعتبارهــا:

y .تعلم القواعد التي تنطبق عىل التعليامت أو العمل الربملاين
y .استخدام تلك القواعد إلحداث التغيريات املطلوبة
y .تغيري القواعد التي قد تكون يف بعض احلاالت غري مفيدة يف تعزيز قضايا املرأة

ــة  ــي طبيع ــة: ه ــات عريض ــع فئ ــت أرب ــدرج حت ــة تن ــرتاتيجيات خمتلف ــىل إس ــيلة ع ــوي كل وس وتنط
ــا التمثيــل، اخلطــاب املســتخدم عــن الربملانيــات واملوجــه هلــن، وخمرجــات  املؤسســة الربملانيــة، قضاي

ــات. ــات أو السياس الترشيع
ــر مــن خــالل  ــاء إحــداث أث ــريًا أثن ــي يشــار إليهــا كث ــل أحــد جوانــب تعلــم القواعــد، الت ويتمث
ــم  ــح هل ــام يتي ــة ب ــن توجيهي ــب ومتاري ــني بتدري ــد الربملاني ــة إىل تزوي ــة، يف احلاج ــات املختلف ــك الفئ تل

ــام بأمــور منهــا: القي
y .التمييز بني وجهات نظر النساء وقضاياهن
y  التواصــل مــع وســائل اإلعــالم واملنظــامت النســائية عــىل خمتلــف املســتويات املحليــة واإلقليميــة

والدوليــة.
y .القيام بدور فاعل يف طيف واسع من اللجان

وعندما يتعلق األمر بتغيري القواعد، يتعني عىل الربملانيات دراسة ما ييل:

y .إنشاء آلية وطنية تدعم قضايا املرأة وترصد تنفيذ السياسات والتوصيات
y .تغيري قواعد اختيار املرشحني عن أحزاهبم، خاصة فيام يتعلق باملناصب القيادية
y  إنشــاء آليــات داخــل الربملــان متنــح الربملانيــات األولويــة يف جمــاالت يقــل فيهــا متثيلهــن أو يكــون

أدنــى مــن متثيــل نظرائهــن الذكــور، كمنحهــن الفرصــة للتحــدث أوالً وترســيخ نظــام احلصــص 
يف شــتى اللجــان الربملانيــة.

y  ــل ــا )مث ــرأة ومتثيله ــا امل ــم قضاي ــى وتدع ــان، ترع ــارج الربمل ــادرات خ ــة ملب ــز خاص ــري حواف توف
ــيات( . ــول السياس ــة ح ــج اإلعالمي ــادة والربام ــىل القي ــرأة ع ــب امل ــدارس تدري م

y .توسيع الترشيعات لتشمل القضايا املستجدة التي هتم املرأة
وباإلضافــة إىل االقرتاحــات امللموســة لتعزيــز األثــر املبــني يف هــذا القســم مــن الدليــل، ســلط الضــوء 

أيضــًا عــىل مزيــد مــن املجــاالت الرضوريــة العامــة، ومنهــا:
y .التوعية العامة وخصوصًا حتقيق طاقات الريفيات
y .إجراء بحوث عن األثر وتدريب النساء عىل إحداثه
y .فهم واستهداف الدور احلاسم لإلعالم يف تشكيل اخلطاب والعمل
y  ،التمييــز اإلجيــايب املســتمر الــذي مــن شــأنه متكــني النســاء مــن زيــادة أعدادهــن يف امليدان الســيايس
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وكذلــك تعديــل القوانــني )أو ســن قوانــني جديــدة( لتشــجيع املــرأة عــىل املشــاركة مثــل تطبيــق 
حصــص املــرأة يف شــتى جمــاالت املشــاركة العامــة، وختصيــص أمــوال حمــددة لتشــجيع مشــاركتها.

y  )اختــاذ إجــراءات إجيابيــة متضافــرة إلحــداث أثــر مــن جانــب احلكومــات )مثــاًل عــرب آليــة وطنيــة
واملنظــامت النســائية وغريهــا مــن املنظــامت العامــة والقائمــة عــىل املصالــح.

y  االجتــامع والتواصــل املســتمر بــني النــواب واملنظــامت اخلارجيــة ومجاعــات املصالــح العاملــة مــن
أجــل تعزيــز وضــع املــرأة عمومــًا.

وتوضــح دراســات احلــاالت عــن جنــوب أفريقيــا وفرنســا والســويد وروانــدا الظــروف واملجــاالت 
املتنوعــة التــي حتــدث فيهــا املــرأة أثــرًا، وتشــمل التغيــريات مــا يــيل:

y  ــة ــاد آلي ــؤ وإجي ــني التكاف ــد قوان ــرأة وحتدي ــة للم ــص موازن ــة كتخصي ــية ومتثيلي ــريات مؤسس تغ
ــة. وطني

y  تغيــريات يف اخلطــاب كالتعــاون والتواصــل مــع احلركــة النســائية لتغيــري طريقــة كل مــن اإلشــارة
إىل املــرأة، وتقييــم مشــاركتها والســعي إليهــا، وعقــد الــرشاكات مــع الرجــل، وتقييــم جهودهــا.

4. الجهود الدولية

إن جتربــة القــوة الرئيســية الفاعلــة يف جمــال العمــل الربملــاين بشــكل عــام، والربملانيــات بشــكل خــاص 
– أي االحتــاد الربملــاين الــدويل – جديــرة بالذكــر، والتعلــم منهــا رضوري لتلبيــة عــدد مــن االحتياجــات 
ــايس يف  ــل أس ــرأة كعام ــل وامل ــني الرج ــة ب ــي الرشاك ــاد ه ــا االحت ــز عليه ــدة يرك ــا واح ــاح، ومنه بنج
حتقيــق التغيــري والتأثــري عــىل السياســة. ويؤكــد عمــل االحتــاد أيضــًا األمهيــة التــي تســندها الفصــول 
ــز قــدرات  ــة يف تعزي ــة الدولي ــه املنظــامت احلكومي ــذي يمكــن أن تؤدي ــدور احلاســم، ال الســابقة إىل ال
الربملانيــات يف الربملانــات الوطنيــة، االجتامعــات السياســية، تلبيــة احتياجــات املــرأة املشــرتكة، إدمــاج 
ــوع االجتامعــي، عــىل ســبيل  ــا الن ــات عــىل معاجلــة قضاي ــز قــدرات الربملان ــوع االجتامعــي، وتعزي الن

املثــال ال احلــرص.
ويلقــي النقــاش حــول االجتــامع الــذي يعقــده االحتــاد للربملانيــات مثــاًل الضــوء عــىل واقــع آخــر 
ــن  ــات جيتمع ــات لربملاني ــرد منتدي ــت جم ــية ليس ــات السياس ــم. فاالجتامع ــه مه ــبيًا ولكن ــول نس جمه
ــة  ــاكل التنظيمي ــدة للهي ــًا ذو فائ ــو أيض ــل ه ــن، ب ــز متثيله ــرتاتيجيات لتعزي ــربات واإلس ــن اخل ويتبادل
ــل  ــرضوري صق ــن ال ــون م ــا يك ــة عندم ــة خاص ــك بصف ــري ذل ــرأة. وي ــات امل ــي احتياج ــي تلب الت
ــة  ــات املرتتب ــات الربملاني ــة احتياج ــية وتلبي ــع السياس ــرية والوقائ ــروف املتغ ــع الظ ــل م ــة التعام طريق
عــىل ذلــك. وينبغــي بــذل جهــود متناســقة يف هــذا الصــدد عــىل خمتلــف املســتويات املحليــة واإلقليميــة 

ــد الــذي ســبق تنفيــذه عوضــًا عــن تكــراره. ــة، مــع االعتــامد عــىل العمــل الرائ والدولي
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5. المضي قدمًا

ــس  ــىل العك ــل ع ــة، ب ــد مهم ــام مل تع ــام أن األرق ــا وراء األرق ــر إىل م ــي النظ ــول، ال يعن ــة الق خالص
ــه ال يمكــن  ألن األرقــام جــزء ال يتجــزأ مــن إحــداث أثــر ملمــوس عــىل السياســة. ومــع ذلــك، فإن
إمهــال نصــف ســكان العــامل أو اعتبارهــم دائــرة انتخابيــة غــري مهمــة. ومــن املواضيــع التــي متتــد طــوال 
احلديــث الســابق عــن التحديــات والعوائــق املتبقيــة، هــو أن النجــاح ممكــن وقــد ُأحــدث فارقــًا، وثمــة 

مزيــد لنتطلــع إليــه.
تدخــل املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عقدهــا الثــاين مــن العمــل، وهــي تــدرك أن 
كثــريًا مــن العمــل ال يــزال يتعــني القيــام بــه لتحســني املشــاركة السياســية للمــرأة. لكــن مواصلــة ترمجة 
قــوة األرقــام إىل حتــول بنــاء للمجتمعــات برمتهــا، برشاكــة املــرأة مــع الرجــل، هــو مــا تــدور حولــه 
ــة  ــة الدولي ــه املؤسس ــذي تواجه ــدي ال ــل التح ــد. ويتمث ــاليب يف كل بل ــف األس ــة. وختتل ــذه األلفي ه
ــجيع  ــات وتش ــل املامرس ــن أفض ــة ع ــع األدل ــارات ومج ــة اخلي ــات يف دراس ــة واالنتخاب للديمقراطي
ــن  ــا م ــم بدورن ــة، نتعل ــول الديمقراطي ــاش ح ــراء النق ــن إلث ــعى جاهدي ــن إذ نس ــني. ونح اإلصالحي
ــة  ــدم إمكاني ــًا بع ــون حق ــن يؤمن ــطني، الذي ــني والناش ــجعان واملبدع ــال الش ــاء والرج ــن النس ــري م كث
ــم.  ــىل حياهت ــرة ع ــية املؤث ــاكل السياس ــة اهلي ــني يف كاف ــع املواطن ــل مجي ــة إال بتمثي ــق الديمقراطي حتق
ــم  ــق امله ــامل الطري ــىل مع ــوء ع ــليط الض ــاعدنا يف تس ــد س ــل ق ــذا الدلي ــون هب ــل، أن نك ــا األم وحيدون

ــتمرة.  ــة املس ــة الديمقراطي ــو التنمي نح
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ــة  ــةʻ يف املؤسس ــرأة يف السياس ــرشوع ʼامل ــن م ــؤولة ع ــج املس ــرة الربام ــون مدي ــويل بالينغت ــت ج كان
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات بــني عامــي 2001 و2005. ويف هــذا الوقــت، أدارت وحــررت 
إصــدارات دليــل ʼالنســاء يف الربملــان: بعيــدًا عــن األرقــامʻ باللغــة اإلندونيســية والفرنســية واإلســبانية 
ونســخة خمتــرصة باللغــة الروســية. كــام قــادت العمــل الرائــد الــذي أجرتــه املؤسســة حــول حصــص 
ــر  ــرأة وحتري ــة للم ــص االنتخابي ــة للحص ــات العاملي ــدة البيان ــا إدارة قاع ــات، ومنه ــاء يف االنتخاب النس
مخســة منشــورات إقليميــة عــن تطبيــق نظــام احلصــص يف العــامل. وقبــل انضاممهــا إىل املؤسســة يف عــام 
املعهــد االنتخــايب للجنــوب  النــوع االجتامعــي واالنتخابــاتʻ يف̓  2001، ترأســت بالينغتــون مــرشوع̓ 
األفريقــي"، ومقــره يف جوهانســربغ بجنــوب أفريقيــا. وقــد وضعــت بالينغتــون منشــورات ومقــاالت 
كثــرية، حيــث تنصــب اهتامماهتــا البحثيــة عــىل التمثيــل الســيايس للمــرأة ومشــاركتها واإلقبــال عــىل 
التصويــت والسياســة االنتخابيــة. وهــي تعمــل حاليــًا لصالــح برنامــج ʼتعزيــز الرشاكــة بــني الرجــل 
واملــرأةʻ يف االحتــاد الربملــاين الــدويل بجنيــف، والــذي هيــدف إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة ومســامهتها يف 

الربملانــات.

إليســا كاريــو حماميــة أرجنتينيــة حاصلــة عــىل شــهادة دراســات عليــا يف احلقــوق العامــة، وهــي أســتاذة 
ــة  ــن اجلمعي ــوًا يف كل م ــو عض ــت كاري ــة. كان ــت الوطني ــورث إيس ــة ن ــتورية يف جامع ــوق الدس احلق
الدســتورية )1994( والكونغــرس األرجنتينــي )1995 - 2003( وجلنــة املســاءلة السياســية، ورئيســة 
ــوال )2001(.  ــل األم ــة غس ــة مكافح ــتورية )1999 - 2001( وجلن ــؤون الدس ــة الش ــن جلن كل م
وقــد وضعــت أكثــر مــن 100 وثيقــة، منهــا مبــادرات مهمــة عــن النظــام الدســتوري واملســاواة بــني 
اجلنســني، فضــاًل عــن كتــب ومقــاالت يف جمــالت متخصصــة يف احلقــوق والسياســات، كــام نــرشت يف 
عــام 2004 كتــاب ʼنحــو عقــد أخالقــي جديــدʻ. وكانــت كاريــو رئيســة الكتلــة الربملانيــة ARI التــي 
ــام  ــة يف ع ــحة للرئاس ــت مرش ــرتة 2001-2003، وكان ــاء الف ــان أثن ــة يف الربمل ــث األغلبي ــكلت ثل ش
هاّنــا آرنــتʻ الــذي تديــره اآلن يف بوينــس آيــرس، وأطلقــت  2003. ويف عــام 2004، أسســت معهــد̓ 
شــبكة القيــادات النســائية السياســية يف أمــريكا الالتينيــة بالتعــاون مــع املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
ــة  ــة األرجنتيني ــتورية، الرابط ــوق الدس ــة للحق ــة األرجنتيني ــو يف الرابط ــا عض ــام أهن ــات. ك واالنتخاب
ــادة  ــة، ومؤمتــر الق ــة الدولي ــة التنمي ــادات النســائية يف األمريكتــني، مجعي لفلســفة احلقــوق، مؤمتــر القي

الناشــئني يف نصــف الكــرة الغــريب. 
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نيســتورين كومبــاوري حاصلــة عــىل درجــة الدكتــوراه يف علــم اجتــامع التنميــة مــن جامعــة مونرتيــال 
بكنــدا. هــي حاليــًا مستشــارة النــوع االجتامعــي لــدى الســفارة اهلولنديــة يف واغادوغــو ببوركينا فاســو، 
ــوع  ــارة الن ــًا مستش ــاوري أيض ــو. وكومب ــة واغادوغ ــة بجامع ــل والصحاف ــم التواص ــارضة يف قس وحم
ــو  ــا فاس ــدة يف بوركين ــة رائ ــري حكومي ــة غ ــو منظم ــيʻ، وه ــم الديمقراط ــز احلك ــي يف ʼمرك االجتامع
معنيــة بالديمقراطيــة واحلكــم. كــام أجــرت كومبــاوري بعــض البحــوث االستكشــافية والتجريبيــة يف 
جمــال املشــاركة السياســية للمــرأة يف البــالد. وهــي تنســق منــذ كانــون األول/ديســمرب 2004 برناجمــًا 
ــه ثــالث ســنوات، متولــه جمموعــة مــن اجلهــات املانحــة لتحســني املشــاركة السياســية للمــرأة يف  مدت

بوركينــا فاســو.

ـــة  ـــًا مكثف ـــويد بحوث ـــتوكهومل بالس ـــة س ـــية يف جامع ـــوم السياس ـــتاذة العل ـــريوب أس ـــرت درود دال أج
عـــن املـــرأة يف احليـــاة السياســـية، احلـــركات االجتامعيـــة، تاريـــخ احلركـــة النســـائية، الفصـــل بـــني 
اجلنســـني يف ســـوق العمـــل، والنظريـــة النســـوية. وقـــد نـــرشت كثـــريًا مـــن املقـــاالت والكتـــب 
ـــة  ـــدة حلرك ـــكار اجلدي ـــوط، واألف ـــود واهلب ـــتوكينغز: الصع ـــة ريدس ـــا ʼحرك ـــة، آخره ـــة الدنامركي باللغ
ــريوب  ــرشت دالـ ــدال، 1998(. ونـ ــاʻ 1970-1985، جيلدينـ ــة وأثرهـ ــرأة الدنامركيـ ــر املـ حتريـ
باللغـــة اإلنكليزيـــة، مـــن بـــني أشـــياء أخـــرى، كتـــاب ʼاحلـــركات النســـائية اجلديـــدة والنســـوية 
والســـلطة السياســـية يف أوروبـــا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــةʻ )ســـيج، 1986(، وأيضـــًا ʼمـــن 
ــية  ــات السياسـ ــة الدراسـ ــكندنافيةʻ يف جملـ ــة اإلسـ ــاء يف السياسـ ــرية: النسـ ــرية إىل كبـ ــة صغـ أقليـ
ـــس  ـــرشه جمل ـــرأة ن ـــل امل ـــن متثي ـــاًل ع ـــت دلي ـــام ألف ـــدد 4 )1988(. ك ـــد 11، الع ـــكندنافية ، املجل اإلس
ـــرأة  ـــاب ʼامل ـــررة كت ـــريوب حم ـــة. ودال ـــس قاطب ـــكندنافية اخلم ـــات اإلس ـــكندنايف باللغ ـــوزراء اإلس ال
واحلصـــص والسياســـة: مقارنـــة بـــني اســـتخدام احلصـــص يف العـــاملʻ )روتليـــدج، املفـــرتض أنـــه 

صـــدر عـــام 2006(.

ـــة الوطنيـــة للمؤمتـــر الوطنـــي األفريقـــي، والرئيـــس  ـــة التنفيذي الدكتـــورة فريـــن غينـــواال عضـــو يف اللجن
ـــي  ـــا. ه ـــوب أفريقي ـــال يف جن ـــو نات ـــة كوازول ـــة جامع ـــا، ورئيس ـــي ألفريقي ـــالف العامل ـــارك لالئت املش
ـــت يف  ـــان، وكان ـــوق اإلنس ـــيد وحق ـــم الرش ـــة باحلك ـــيام املتعلق ـــة، ال س ـــا التنمي ـــًا يف قضاي ـــل حالي تعم
ـــة  ـــة الدولي ـــو يف اللجن ـــواال عض ـــا. وغين ـــرشي يف أفريقي ـــن الب ـــن األم ـــرًا ع ـــد تقري ـــام 2005 تع ع
ـــس  ـــت أول رئي ـــطينيني. وكان ـــني والفلس ـــني اإلرسائيلي ـــم ب ـــادل ودائ ـــالم ع ـــل س ـــن أج ـــرأة م للم
ـــادرت  ـــى غ ـــنوات، حت ـــرش س ـــدة ع ـــا م ـــوب أفريقي ـــًا يف جن ـــة ديمقراطي ـــة املنتخب ـــة الوطني للجمعي
ـــدت  ـــام 1990، غ ـــا يف ع ـــوب أفريقي ـــى إىل جن ـــن املنف ـــا م ـــب عودهت ـــام 2004. وعق ـــان يف ع الربمل
ـــامت  ـــة املنظ ـــد كاف ـــكل لتوحي ـــذي تش ـــرأة ال ـــي للم ـــالف الوطن ـــس لالئت ـــًا وأول رئي ـــوًا مؤسس عض
ـــا.  ـــوب أفريقي ـــد جلن ـــتور اجلدي ـــرأة يف الدس ـــة للم ـــاواة الفعلي ـــامن إدراج املس ـــالت لض ـــائية يف مح النس
ــي ويف  ــي األفريقـ ــر الوطنـ ــات املؤمتـ ــق مفاوضـ ــوًا يف فريـ ــت عضـ ــعينيات، كانـ ــع التسـ ويف مطلـ

ـــتورية. ـــة الدس اجلمعي
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ــة يف  ــة اجلديــدة للبحــوث االجتامعي مــاال ن. هتــون أســتاذة مســاعدة يف العلــوم السياســية يف الكلي
ــاض  ــة: اإلجه ــس والدول ــاب ʼاجلن ــة كت ــة، ومؤلف ــدة األمريكي ــات املتح ــورك بالوالي ــة نيوي مدين
)مطبعــة جامعــة   ʻوالطــالق واألرسة يف ظــل دكتاتوريــات أمــريكا الالتينيــة وديمقراطياهتــا
ــرق  ــرأة والع ــوق امل ــي وحق ــوع االجتامع ــة الن ــال سياس ــا يف جم ــر عمله ــدج، 2003(. ظه كامربي
 ʻالسياســة نظــر حــول  الالتينيــةʻ وʼوجهــات  األمريكيــة  ʼالبحــوث  والسياســة يف جمــالت 
ــة  رة باللغ ــرَّ ــدات حم ــرى وجمل ــالت أخ ــدة جم ــايلʻ وع ــخ احل ــةʻ وʼالتاري ــوث االجتامعي وʼالبح
اإلنكليزيــة واإلســبانية والربتغاليــة. وحصلــت هتــون مؤخــرًا عــىل زمالتــني مــن معهــد كيلــوغ يف 
جامعــة نوتــردام بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومعهــد رادكليــف يف جامعــة هارفــرد بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة. وقــد حصــل عملهــا عــىل دعــم مــن املؤسســة الوطنيــة للعلــوم وجملــس بحــوث 
ــوراه يف  ــة عــىل درجــة الدكت ــم األمــن. وهــي حاصل ــة والربنامــج القومــي لتعلي ــوم االجتامعي العل
العلــوم السياســية مــن جامعــة هارفــارد ودرجــة البكالوريــوس يف العالقــات الدوليــة مــن جامعــة 
ســتانفورد بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. وتركــز بحوثهــا احلاليــة عــىل سياســة النــوع االجتامعــي 

ــة والعــامل. والتمثيــل العرقــي يف أمــريكا الالتيني

كاريــن جــرب مديــرة برنامــج الرشاكــة بــني الرجــل واملــرأة يف االحتــاد الربملــاين الــدويل، حيــث تقــع 
ــي  ــات. ه ــامهتها يف الربملان ــرأة ومس ــاركة امل ــز مش ــة إىل تعزي ــطة الرامي ــؤولية األنش ــا مس ــىل عاتقه ع
ــية يف  ــاة السياس ــرأة يف احلي ــن امل ــاءات ع ــة وإحص ــواد بحثي ــاج م ــع وإنت ــن وض ــؤولة ع ــًا مس أيض
ــة  ــا محاي ــون اإلنســاين الــدويل وقضاي االحتــاد الربملــاين الــدويل، وعــن أنشــطة االحتــاد املتعلقــة بالقان
ــوع  ــا الن ــن يف اليونســكو يف وحــدة تنســيق قضاي ــل انضاممهــا إىل االحتــاد، عملــت كاري الطفــل. وقب

ــي. االجتامع

ــة  ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم ــات يف املكت ــوث السياس ــال بح ــة يف جم ــارة إقليمي ــرم مستش ــزة ك ع
ــه  ــت إلي ــذي انضم ــي، ال ــدة اإلنامئ ــم املتح ــج األم ــة يف برنام ــة العربي ــة البرشي ــر التنمي ــدة تقري لوح
ــان مــن أجــل  ــرة الربامــج يف املؤمتــر العاملــي لألدي ــة ومدي ــارة اإلقليمي ــب املستش ــا منص عقــب توليه
الســالم منــذ عــام 2000، حيــث عملــت مــع زعــامء دينيــني وجمتمعــات حمليــة مــن مجيــع أنحــاء العــامل. 
وقبــل ذلــك، شــغلت منصــب مديــر الربامــج وحمــارِضة يف العلــوم السياســية يف مركــز دراســة النزاعات 
ــوق  ــايل حق ــها يف جم ــا وتدريس ــد عمله ــاملية. وبع ــدا الش ــت بآيرلن ــز يف بلفاس ــة كوين ــة بجامع العرقي
اإلنســان والتنميــة يف املنطقــة العربيــة وأوروبــا لســنوات عديــدة، انضمــت عــزة إىل املؤسســة الدوليــة 
ــة  ــا املتعلق ــة براجمه ــت مهندس ــج وكان ــن الربام ــة ع ــؤولة إقليمي ــات كمس ــة واالنتخاب للديمقراطي
ــل  ــن دلي ــة األوىل م ــة إىل الطبع ــرتة 1996-1998. وإضاف ــريب يف الف ــامل الع ــي والع ــوع االجتامع بالن
 (2004( ʻــي ــيايس العامل ــالم الس ــوراهتا ʼاإلس ــن منش ــانʻ )1998(، تتضم ــرأة يف الربمل ــة ʼامل املؤسس
واإلســالمويون واملــرأة والدولــة )1998) والنســاء املتدينــات كقــوى فاعلــة عامــة )2002( والديــن 

ــل )2004(. ــزاع: دلي ــرأة والن وامل
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ــدن يف  ــة لن ــك بجامع ــة بريكبي ــية يف كلي ــوم السياس ــتاذة العل ــكي أس ــوين لوفندوس ــاث ج ــزت أبح رك
اململكــة املتحــدة عــىل الســلوك الســيايس للمــرأة الربيطانيــة واألوروبيــة، ال ســيام متثيــل املــرأة يف احليــاة 
السياســية. وأهــم كتبهــا هــي ʼتأنيــث السياســةʻ )2005( وهــو تأمــل ملــا حيــدث يف السياســة عندمــا 
ــرأة  ــر امل ــة ألث ــة مقارن ــو دراس ــةʻ )1986( وه ــة األوروبي ــرأة والسياس ــاء، وʼامل ــداد النس ــد أع تزي
ــة  ــو دراس ــس، 1995( وه ــا نوري ــع بيب ــيايسʻ )م ــف الس ــا، وʼالتوظي ــوية يف أوروب ــة النس واحلرك
لعمليــة اختيــار املرشــحني الربيطانيــني، وʼالسياســة النســوية املعــارصةʻ )مــع فيكــي رانــدال، 1993) 
 ʻالسياســة واملجتمــع يف أوروبــا الرشقيــةʼوهــو دراســة للحركــة النســائية الربيطانيــة يف عهــد تاتــرش، و 
ــني  ــور الناخب ــة مجه ــاب ʼسياس ــر كت ــكي يف حتري ــاركت لوفندوس ــان وودال، 1989(. وش ــع ج )م
 ʻالنــوع االجتامعــي والسياســة احلزبيــةʼ1986( و( ʻسياســة اإلجهــاض اجلديــدةʼو )1981( ʻالثــاين
)1993( وʼأدوار خمتلفــة، أصــوات خمتلفــةʻ )1994( وʼالنســاء يف السياســةʻ )1996(. وهــي حمــررة 
كتــاب ʼالسياســة النســويةʻ )1996(، وحمــررة رئيســية )مــع كلــودي بودينــو وماريــال غوادانينــي وبــرتا 
مايــر وديــان سينســربي( وأحــد مؤلفــي كتــاب ʼنســوية الدولــة والتمثيــل الســيايس للمــرأةʻ )مطبعــة 

جامعــة كامربيــدج، 2005(.

ريتشـارد ماتالنـد أسـتاذ العلـوم السياسـية يف جامعة هيوسـتن بتكسـاس بالواليـات املتحـدة األمريكية، 
وهـو يعمـل منـذ أمـد بعيد لـدى قسـم اإلدارة والنظريـة التنظيميـة يف جامعة بريغـن بالنرويج. وتشـمل 
اهتامماتـه البحثيـة جمـاالت املرأة والسياسـة، السياسـة املقارنـة، والسياسـة العامة. وقد ُنـرش عمله يف عدة 
جمـالت رائـدة يف العلـوم السياسـية، منها املجلـة األمريكيـة للعلوم السياسـية، املجلـة الربيطانيـة للعلوم 
السياسـية، جملـة السياسـة، الدراسـات السياسـية املقارنـة، واملجلـة الكنديـة للعلـوم السياسـية. وثمـة 
موضـوع مشـرتك يف أعـامل ماتالنـد، هو آثـار النظـم االنتخابية عىل متثيـل املـرأة. وقد أجـرى بحوثًا عىل 
مسـائل النظـم االنتخابيـة ومتثيل املـرأة يف كندا وكوسـتاريكا وإندونيسـيا والنرويج والسـويد والواليات 
املتحـدة األمريكيـة وأوروبـا الرشقيـة. كام شـارك يف حترير كتـاب ʼوصول املرأة إىل السـلطة السياسـية يف 

أوروبـا ما بعـد الشـيوعيةʻ )مطبعـة جامعة أكسـفورد، 2003(.

ــوب  ــد بجن ــة ويتووترزران ــية يف جامع ــات السياس ــم الدراس ــاعدة يف قس ــتاذة مس ــس أس ــيال مينتج ش
س  أفريقيــا. كانــت عضــوًا متفرغــًا يف جلنــة املســاواة بــني اجلنســني يف الفــرتة 2001-2004. وهــي تدرِّ
السياســة األفريقيــة، النظريــة السياســية، والنظريــة النســوية والسياســة. وحتمــل درجــة البكالوريــوس 
ــتري  ــة املاجس ــا، ودرج ــوب أفريقي ــاون بجن ــة رودس يف غراهامزت ــن جامع ــرشف( م ــة ال ــع مرتب )م
ــخ  ــوراه يف التاري ــة الدكت ــدة، ودرج ــة املتح ــكس باململك ــة ساس ــن جامع ــة م ــات األفريقي يف الدراس
األفريقــي مــن كليــة الدراســات الرشقيــة واألفريقيــة يف جامعــة لنــدن باململكــة املتحــدة. وقــد نــرشت 
ــة  ــر ثالث حــول موضــوع سياســة النــوع االجتامعــي والعنــف ضــد املــرأة، وشــاركت مؤخــرًا يف حتري
ــرأة  ــد، 2002( وʼام ــة زي ــزاعʻ )مطبع ــد الن ــا بع ــة م ــول يف مرحل ــرأة يف التح ــار: امل ــي ʼاآلث ــب ه كت
واحــدة، صــوت واحــد: سياســة النــوع االجتامعــي يف انتخابــات جنــوب أفريقيــاʻ )املعهــد االنتخــايب 
للجنــوب االفريقــي، 2002( و"نســاء يكتبــن أفريقيــا: الصــوت اجلنــويبʻ )املطبعــة النســوية ومطبعــة 

ــد، 2003(. ــة ويتووترزران جامع
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نينـا بـاكاري حماميـة تنحـدر مـن شـعب الكيتشـوا يف اإلكـوادور. عملـت مستشـارة قانونيـة )1989-
1993( ورئيسـة قسـم األرايض واألقاليـم )1993 - 1996( يف احتاد القوميـات األصلية يف اإلكوادور. 
وانُتخبـت يف عـام 1997 عضـوة يف اجلمعيـة الوطنيـة التأسيسـية، حيـث متكنـت مـن إدراج احلقـوق 
اجلامعيـة للشـعوب األصليـة يف الدسـتور السـيايس فضـاًل عن اعـرتاف إدارة العـدل هبم. وبـاكاري هي 
سـة حركـة باتشـاكوتيك، وكانـت عضـوًا منتخبـًا يف برملـان اإلكـوادور )1998 - 2002(، حيـث  مؤسِّ
شـغلت منصـب نائبـة رئيـس الربملـان بـني عامـي 1998 و2000. وقـد ركـزت مهامهـا الترشيعية عىل 
القضايـا االقتصاديـة واالجتامعيـة، باإلضافـة إىل الدفـاع عـن حقـوق السـكان األصليـني واملـرأة. وقـد 
تولـت بـني 15 كانـون الثاين/يناير و6 آب/أغسـطس 2003 منصب وزيـر خارجية اإلكـوادور لتصبح 
أول امـرأة مـن الشـعوب األصلية تشـغل مثل هذا املنصـب الرفيع داخـل احلكومة. كام شـاركت بفاعلية 

يف املحافـل الدوليـة وُنـرش كثـري مـن تقاريرها عـىل املسـتويني الوطنـي والدويل.

كانــت ســونيا باملــريي باحثــة يف قضايــا النــوع االجتامعــي يف االحتــاد الربملــاين الــدويل مــن 2003 وحتى 
ــات  ــا يف الربملان ــرأة وتراجعه ــدم امل ــة لتق ــات خمتلف ــداد دراس ــن إع ــؤولة ع ــت مس ــث كان 2004، حي
الوطنيــة. وقــد بحثــت يف أطروحــة الدكتــوراه مســألة أثــر املــرأة يف الربملــان، ودرســت ديناميــة النــوع 
ــة  ــة االحتادي ــة الربملاني ــتني للجن ــاء جلس ــات أثن ــني والربملاني ــل الربملاني ــة يف تواص ــي الواضح االجتامع
ــان،  ــرأة يف الربمل ــوع امل ــن موض ــرات ع ــاالت وأوراق املؤمت ــن املق ــددًا م ــرشت ع ــام ن ــرتالية. ك األس
ومنهــا ʼاملناقشــات الربملانيــة املتحيــزة: حالــة القتــل الرحيــمʻيف املجلــة األســرتالية للعلــوم السياســية، 

ــدد 1 )1999(. ــد. 34، الع املجل

خوفيفــا إنــدار باراوانســا خرجيــة كليــة العلــوم االجتامعيــة والسياســية بجامعــة إيرالنغــا يف ســورابايا 
ــالمية يف  ــامت اإلس ــرب املنظ ــدى أك ــامء )إح ــة العل ــلامت هنض ــة مس ــة مجعي ــي رئيس ــيا. ه بإندونيس
ــة  ــواب مجهوري ــس ن ــوًا يف جمل ــت عض ــد انُتخب ــة. وق ــوة الوطني ــزب الصح ــة ح ــيا( ورئيس إندونيس
ــا يف  ــاء عضويته ــغلت أثن ــث ش ــة )1992 و1997 و1999(، حي ــات منفصل ــالث والي ــيا لث إندونيس
املجلــس مناصــب منهــا رئيــس جلنــة، رئيســة قســم، ونائبــة رئيــس الربملــان. كــام شــغلت منصــب وزيــر 

ــم األرسة )1999 -2001(. ــيق تنظي ــي لتنس ــس الوطن ــة املجل ــرأة ورئيس ــني امل ــة لتمك الدول

تديــر إليزابيــث بــاويل مــرشوع ʼاألمــن الشــامل: املــرأة ختــوض معركــة الســالمʻ يف روانــدا. شــغلت يف 
الســابق منصــب معاونــة مديــر جلنــة سياســات املــرشوع يف العاصمــة واشــنطن، حيــث عملــت بصفتها 
ــي  ــداʻ، وه ــة يف روان ــة االنتقالي ــرأة يف املرحل ــم: دور امل ــز احلك ــة ʼتعزي ــني ومؤلف ــرية للباحث ــك كب تل
دراســة حالــة ميدانيــة عــن املشــاركة السياســية للمــرأة. وتتمتــع إليزابيــت بخــربة فنيــة يف جمــال حتليــل 
النــزاع، الديمقراطيــة واحلكــم، املجتمــع املــدين، العدالــة االنتقاليــة، واملســاواة بــني اجلنســني واملــرأة. 
وقــد عملــت بوصفهــا مدربــة ومعلمــة متمرســة مــع بنــاة الســالم ونشــطاء املجتمــع املــدين يف أنغــوال 
ــادة السياســية  ــول املشــاركة والقي ــج ح ــدا. ووضعــت مناه ــا وروان ــوب أفريقي ــا وجن ــايل ونيجريي وم
ــىل  ــة ع ــي حاصل ــالم. وه ــات الس ــدين يف مفاوض ــع امل ــاركة املجتم ــة، ومش ــة االنتقالي ــرأة، العدال للم

درجــة املاجســتري مــن كليــة اخلدمــة الدوليــة باجلامعــة األمريكيــة يف العاصمــة واشــنطن.
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شــريين راي أســتاذة يف الدراســات السياســية والدوليــة يف جامعــة وورويــك باململكــة املتحــدة. تنصــب 
ــد  ــة. وق ــة ودراســات التنمي ــة والعومل ــة عــىل السياســة النســوية وإرســاء الديمقراطي اهتامماهتــا البحثي
كتبــت بإســهاب عــن قضايــا النــوع االجتامعــي واحلكــم وإرســاء الديمقراطيــة، وألفــت عــدة كتــب 
ــي،  ــة بوليت ــربدج: مطبع ــةʻ )كام ــيايس للتنمي ــاد الس ــي واالقتص ــوع االجتامع ــاب ʼالن ــا كت كان آخره
ــة يف  ــي والتنمي ــوع االجتامع ــني: الن ــر يف التمك ــادة النظ ــاب ʼإع ــر كت ــاركت يف حتري ــام ش 2002(. ك
عــامل حمــيل عاملــيʻ )روتليــدج، 2002( وحــررت كتــاب ʼإدمــاج النــوع االجتامعــي: حتويــل الدولــة 
ــا، 2003(،  ــة عنه ــدة ونياب ــم املتح ــح األم ــرت لصال ــة مانشس ــة جامع ــه مطبع ــة؟ʻ )نرشت للديمقراطي
 ،2004 ،ʻــة لسياســة إدارة النــوع االجتامعــي والعوملــة والعــدد اخلــاص مــن ʼاملجلــة النســوية الدولي

ــد 6، العــدد 4. املجل

ــة  ــة األردني ــة الوطني ــام للجن ــني الع ــر 2005 األم ــن األول/أكتوب ــى ترشي ــاغ حت ــل الصب ــت أم كان
ــا  ــزًا لقضاي ــي أنشــئت يف العــامل العــريب تعزي ــة الت ــرأة، إحــدى أوىل اللجــان شــبه احلكومي لشــؤون امل
املــرأة. وتقــود اللجنــة جهــود األردن الراميــة إىل وضــع إســرتاتيجية وطنيــة للمــرأة بوضــع السياســات 
والترشيعــات املتعلقــة باملــرأة، وحتديــد األولويــات واخلطــط والربامــج يف كل مــن القطاعــني احلكومــي 
وغــري احلكومــي لتنفيذهــا بفاعليــة. وشــغلت الدكتــورة الصبــاغ ســابقًا منصــب املديــر العــام للمركــز 
ــك  ــل ذل ــت قب ــاألردن، وتول ــى ب ــرشق األدن ــة يف ال ــة الريفي ــي والتنمي ــالح الزراع ــي لإلص اإلقليم
ــوراه  ــة الدكت ــىل درج ــة ع ــي حاصل ــة. وه ــة األردني ــة االجتامعي ــب يف وزارة التنمي ــن املناص ــددًا م ع
ــة  ــا البحثي ــب اهتامماهت ــدة. وتنص ــة املتح ــام يف اململك ــة نوتنغه ــن جامع ــة م ــات االجتامعي يف السياس
ــة واملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني الفئــات املهمشــة،  ــا العدالــة االجتامعي بالدرجــة األوىل عــىل قضاي

ال ســيام الريفيــني والفقــراء.

نادجيــدا شــفيدوفا حاصلــة عــىل منحــة فولربايــت، وهــي خبــرية دوليــة يف جمــال املــرأة الروســية يف احليــاة 
ــة  ــة يف األكاديمي ــة والكندي ــات األمريكي ــد الدراس ــني يف معه ــار الباحث ــد كب ــية وأح ــية الروس السياس
الروســية للعلــوم بموســكو. عملــت شــفيدوفا مستشــارة ملؤسســات عديــدة منهــا جملــس الدومــا وجملس 
الســوفيات األعــىل ووزارة الرعايــة الصحيــة ووزارة الشــؤون اخلارجيــة. وهــي نائبــة رئيــس قســم النــوع 
ــاة  ــرأة يف احلي ــن امل ــرية ع ــامالً كث ــت أع ــد وضع ــية. وق ــامء السياس ــية لعل ــة الروس ــي يف اجلمعي االجتامع
السياســية يف روســيا ومجهوريــات االحتــاد الســوفايت الســابق والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وتتضمــن 
ــاركت يف  ــام ش ــة )1988(، ك ــية )1993) واهلاوي ــائية الروس ــة النس ــاق رشف احلرك ــوراهتا ʼميث منش
املــرأة يف السياســة واملجتمــعʻ )1996(. وقــد  كتابــة فصــل عــن املــرأة يف االنتخابــات الروســية يف كتــاب̓ 
ترجــم كتاهبــا ʼببســاطة عــن املعقــد: تعليــم النــوع االجتامعــيʻ )موســكو: مطبعــة أنتيكفــا، 2002( إىل 
اللغتــني القرغيزيــة واألرمنيــة. وأصبحــت يف عــام 2003 عضــوة يف فريــق إعــداد تقريــر املراجعــة عــن 
قضايــا وضــع النــوع االجتامعــي يف االحتــاد الــرويس بطلــب مــن البنــك الــدويل. وحصلــت شــفيدوفا يف 
عــام 1999 عــىل شــهادة تقديــر مــن األكاديميــة الروســية للعلــوم تقديــرًا لبحوثهــا الرائــدة. كــام منحتهــا 
ــة  ــًا بجهودهــا املبذول ــر اعرتاف ــة الروســية يف عــام 2003 شــهادة تقدي ــة االجتامعي وزارة العمــل والتنمي

لتحســني وضــع املــرأة يف روســيا.
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مارييــت ســينيو باحثــة سياســية ومديــرة البحــوث يف املركــز الوطنــي للبحــوث العلميــة. وهــي تعمــل 
لــدى مركــز البحــوث السياســية يف باريــس بفرنســا. وجمــاالت بحثهــا الرئيســية هــي املواقف السياســية 
للمــرأة وســلوكها، والنســاء السياســيات. وهيتــم عملهــا أيضــًا بسياســة األرسة ونظــام رعايــة األطفال. 
ويتضمــن آخــر منشــوراهتا كتــاب ʼاملهنــة: سياســية. النــوع االجتامعــي والســلطة يف ظــل اجلمهوريــة 
اخلامســةʻ )باريــس مطبعــة العلــوم السياســية، 2001(، وʼمــن هيتــم؟ عمــل املــرأة ورعايــة األطفــال 
وإعــادة تصميــم دولــة الرفــاهʻ )مــع جــني جنســن، مطبعــة جامعــة تورنتــو ، 2001(، وʼميــرتان واملرأة 

الفرنســية: موعــد ضائــعʻ )مــع جنســن، باريــس: مطبعــة العلــوم السياســية، 1995(.

لينــا وانغنــريود أســتاذة مســاعدة يف قســم العلــوم السياســية يف جامعــة غوتنــربغ بالســويد. ألفــت عــدة 
كتــب ومقــاالت تعنــى بقضيــة متثيــل املــرأة. وركــزت أبحاثهــا عــىل الربملــان الســويدي، وأيضــًا عــىل 
ــرتة  ــذ ف ــبيًا من ــع نس ــان مرتف ــاء يف الربمل ــدد النس ــث ع ــرى، حي ــكندنافية أخ ــدان إس ــات يف بل الربملان
ــىل  ــز ع ــع الرتكي ــان، م ــل الربمل ــاء داخ ــري األعض ــة تغ ــىل رسع ــة ع ــا احلالي ــب أبحاثه ــة. وتنص طويل
ازديــاد عــدد النــواب الذيــن يغــادرون الربملــان الســويدي يف كل انتخابــات. وهــي تعمــل أيضــًا عــىل 

ــا السياســية يف املجتمــع املــدين. مــرشوع يربــط منتديــات خمتلفــة ملناقشــة القضاي



261



262

الملحق (ب)

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
(International IDEA)

ــم  ــة دع ــع بمهم ــة تضطل ــة دولي ــة حكومي ــي منظم ــات ه ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي املؤسس
الديمقراطيــة املســتدامة يف مجيــع أنحــاء العــامل. تتمثــل أهــداف املؤسســة يف دعــم مؤسســات وعمليــات 

ديمقراطيــة أقــوى، وأنظمــة ديمقراطيــة أكثــر اســتدامة وفعاليــة ومرشوعيــة. 

ما دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟ 

تعمــل املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عــىل املســتوى العاملــي واالقليمــي ومســتوى 
البلــدان، وتركــز عــىل املواطنــني بصفتهــم حمــرك التغيــري. وتنتــج املؤسســة معــارف مقارنــة يف جمــاالت 
خربهتــا االساســية: العمليــات االنتخابيــة، صياغــة الدســاتري، املشــاركة والتمثيــل السياســيني، 
الديمقراطيــة والتنميــة وكذلــك الديمقراطيــة يف عالقتهــا بقضايــا النــوع االجتامعــي، التنــوع، النزاعات 
ــالح  ــاعية االص ــة الس ــة واملحلي ــة الوطني ــات الفاعل ــارف اىل اجله ــذه املع ــدم ه ــي تق ــن. وه واالم

ــري الديمقراطــي.  ــة دعــم التغي ــة احلــوار بغي الديمقراطــي، وتســهل عملي

تهدف المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات في عملها الى ما يلي:

y  زيادة قدرات النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته؛
y  مشاركة أكثر شموالً، ومتثيل خاضع للمساءلة؛
y  .تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية 

اين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

ــيس  ــا الرئي ــع مقره ــامل. ويق ــاء الع ــع أنح ــات يف مجي ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــل املؤسس تعم
يف ســتوكهومل بالســويد، وهلــا مكاتــب إقليميــة يف أفريقيــا، آســيا، املحيــط اهلــادئ، وأمريــكا الالتينيــة 

ــا. والكاريبــي، غــرب آســيا وشــامل أفريقي


