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تقديم

تعد زيادة م�شاركة املهم�شني يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،سواء يف دوائر احلكم العريف/غري التقليدي
�أو التقليدي ،هامة لعدة �أ�سباب ،من �أبرزها �أن �إق�صاء هذه الفئات والتمييز �ضدها ،ي�شكل عام ًال
رئي�س ًا يف ال�صراع ال�سيا�سي واملدين .وتعترب امل�ساواة وال�شمولية يف امل�شاركة بني خمتلف �صفوف
املواطنني يف احلياة العامة واخلا�صة من اجلوانب الأ�سا�سية ملجتمع �سلمي وعادل .وعليه ،ف�إن
حت�سني فر�ص اجلماعات املهم�شة �سابق ًا للم�شاركة يف امل�ؤ�س�سات والآليات الدميقراطية غالب ًا ما
يتبلور ت�أثريه يف �صورة منع ال�صراعات.
ومع ذلك ،غالب ًا ما تبدي جمتمعات الأغلبية ا�ستيا ًء �إزاء �شمول الفئات املهم�شة .ويف الواقع ،ف�إن
التعامل مع ردة الفعل املحتملة من جانب الفئات املهيمنة ،كان �أحد التحديات العديدة التي وجدت
نف�سي م�ضطرة للتعامل معها خالل عملي كوزيرة يف حكومة ال�سويد ،وكذلك خالل فرتة واليتي
بع�ضوية املفو�ضية الأوروبية ويف الأمم املتحدة .و�أثناء قراءتي لهذا املن�شور الذي �أعدته امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ) ،(International IDEAواملعنون :نحو التغلب على الإق�صاء
ال�سيا�سي� :إ�سرتاتيجيات مل�شاركة فعالة للفئات املهم�شة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،تذكرت العديد
من تلك التحديات .فقد كان من املمكن مل�صدر من هذا النوع �أن يوفر بع�ض الأفكار املفيدة يف
�إ�سرتاتيجيات التغلب على تلك العقبات .ولعل الأهم من ذلك ،هو �أن الأفكار التي يت�ضمنها هذا
املن�شور �صادرة عن �أ�شخا�ص يواجهون هم ب�أنف�سهم �صور املظامل يف جمال حقوق الإن�سان ،حيث
ي�سردون ما واجهوه �شخ�صي ًا من �ضروب التمييز .وترتاوح هذه املظامل من التمييز طويل الأجل،
ويف بع�ض احلاالت ا�ستغالل الن�ساء والفتيات يف ظل احلكم العريف ،1و�إىل ا�ستبعاد املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل اجلن�سي واملتحولني جن�سي ًا ومغايري الهوية اجلن�سية ،يف �سياق �أنظمة احلكم
التقليدية .وكما الحظت يف عملي مع املفو�ضية الأوروبية ،تتطلب املمار�سة الدميقراطية الت�شاركية

نلفت انتباه القارئ الكرمي انه متييز ًا للحكم العريف عن االحكام العرفية (والتي تعني فر�ض االحكام الع�سكرية اثناء اال�ضطرابات مث ًال)،
ي�شري احلكم العريف يف �سياق ن�ص هذا الكتاب اىل احلاالت التي تقوم بها ال�سلطات التقليدية مبمار�سة القوانني واالعراف التقليدية عرب
دوائرهم الت�أ�سي�سية (حمافظات ،مقاطعات ،بلديات وغريها من التق�سيمات االدارية للبلد)  -وتت�ضمن الدوائر الت�أ�سي�سية املبنية على
ا�سا�س لغوي ،عرقي ،قبلي وجغرايف  -والتي قد يكون �أو اليكون لها �صالت ،ر�سمية �أو غري ر�سمية بالدولة او احلكومة
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والفعالة �أن ي�صغي وا�ضعو ال�سيا�سات للمواطنني بفاعلية ،وعلى وجه اخل�صو�ص� ،أن ي�صغوا بكل
عناية لتجارب النا�س مع املمار�سات التمييزية.
�إن �إ�شارة املن�شور لفهم الروابط بني الفقر والأمية والتهمي�ش والإق�صاء ال�سيا�سي ،مع اعتماد نهج
�شامل ومتعدد امل�ستويات للتغلب على الإق�صاء والتمييز ،تكت�سب �أهمية خا�صة يف ال�سياق املتع ّلق
بالن�ساء وتعزيز مفاهيم ال�شمول والتنوع والت�سامح.
وباملثل ،ف�إن �ضرورة تغيري مناهج التعليم بحيث يتم فيها دمج مبادئ حقوق الإن�سان ،وال �سيما
تلك التي تعزز احرتام االختالف والت�سامح يف التجارب التعليمية من �سن مبكرة جد ًا ،ت�شكل �أمر ًا
حيوي ًا لتحقيق النجاح ،على �سبيل املثال ،ملحاوالتنا التخل�ص من القوالب النمطية للنوع االجتماعي
(اجلندر) ونظام ال�سلطة الأبوية املرتبطة بها على املدى الطويل .وي�سرين �أن يلقى هذا املو�ضوع
الأهمية التي ي�ستحقها عربهذا املن�شور.
وي�شري املن�شور �إىل مواجهة املر�أة للزعماء الدينيني وزعماء الع�شائر �أو الزعماء ال�سيا�سيني وتعاونها
معهم يف نهاية املطاف للتغلب على الإق�صاء ،مما ي�ضرب بع�ض الأمثلة على قيمة الإ�سرتاتيجيات
امللمو�سة التي ميكن تكرارها يف جماالت �أخرى .كما ا�سرتعى انتباهي �أي�ض ًا الأهمية التي ي�ضفيها
املن�شور على دخول الفئات املهم�شة �إىل الربملانات ،و�ضرورة قيام �أع�ضاء هذه الفئات بالر�صد
والتغلب على ممار�سات اال�ستبعاد احل�صرية التي متار�سها الأحزاب ال�سيا�سية و�سما�سرة ال�سلطة
التقليديون.
وعليه ،ف�إين �أو�صي وب�شدة ب�ضرورة االطالع على هذا املن�شور من قبل الأفراد الذين ي�ضطلعون
مبهام تعزيز الدميقراطية والنهو�ض بحقوق املهم�شني يف امل�شاركة ال�سيا�سية الفعلية.

مارغوت فال�سرتوم
الرئي�سة ال�سابقة ملجل�س م�ست�شاري امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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تمهيد

حتظى زيادة م�شاركة الفئات املهم�شة يف احلياة ال�سيا�سية ،وت�أمني و�صولها �إىل احلياة ال�سيا�سية
ب�أهمية خا�صة بالن�سبة لتنمية الدميقراطية وا�ستدامتها .ومن �أجل حتقيق ذلك ،نحتاج �إىل فهم
العقبات التي حتول دون �شمول هذه الفئات يف كل من �أنظمة احلكم العريف والدميقراطي ،وحتديد
التدابري الفعالة على �أ�سا�س الأمثلة الناجحة يف التغلب على الإق�صاء من عملية �صنع القرار
ال�سيا�سي.
وت�شمل الفئات املهم�شة املدرجة يف هذا املن�شور� :أفراد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية،
الأ�شخا�ص الذي يواجهون التمييز على �أ�سا�س االنتماء الطبقي ،ذوو الإعاقات ،ال�شباب ،ال�شعوب
الأ�صلية وقاطنو املواقع اجلغرافية النائية ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من التمييز �ضدهم على �أ�سا�س
اجلن�س �أو التوجه اجلن�سي.
ومن املهم ،ب�صفة خا�صة حتقيق ًا لفعالية احلكم� ،أن تت�سم امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية بال�شمول
واال�ستجابة ،لتلبية احتياجات طيف وا�سع من الفئات االجتماعية .ويف هذا ال�سياق ،تلتزم امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ) (International IDEAبتعزيز م�شاركة ومتثيل الفئات املهم�شة
التي تعاين من الإق�صاء من عملية �صنع القرار ال�سيا�سي يف كل من �أنظمة احلكم العريف والتقليدي،
وعلى وجه التحديد ،م�شاركتها يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املحلية والوطنية والدولية.
وقد ان�صب تركيز الأدبيات التي تتناول حتيز هياكل وم�ؤ�س�سات �صنع القرار غري العريف �ضد م�شاركة
املهم�شني املت�ساوية يف احلكم� ،إىل حد كبري ،على دول ال�شمال بد ًال من دول اجلنوب ،كما خل�ص
عدد قليل للغاية من الدرا�سات التي حتدد العقبات التي تعيق م�شاركة املهم�شني يف احلكم العريف
�إىل درو�س حا�سمة .وثمة عدد �أقل من الدرا�سات التي حددت وو�صفت الأمثلة الإيجابية للمهم�شني
الذين جنحوا يف االنتقال من حالة الإق�صاء �إىل ال�شمول يف عملية �صنع القرار� ،سواء يف النظم
ال�سيا�سية العرفية �أو غري العرفية.

وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ف�إن من�شور نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي� :إ�سرتاتيجيات مل�شاركة فعالة
للفئات املهم�شة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،يحدد العوامل احلا�سمة التي حتول دون �شمول املهم�شني
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يف هياكل �صنع القرار العرفية والدميقراطية ،وتو�ضح كيف مت ّكن املهم�شون من العمل مع �أ�صحاب
العالقة وال�ش�أن الآخرين يف التغلب على العقبات التي تعرت�ض م�شاركتهم.
و ُيف�صل هذا املن�شور �إ�سرتاتيجيات معينة ،والتي اعتمدها املهم�شون واملدافعون عنهم  -مبا يف ذلك
�إ�سرتاتيجيات العمل املبا�شر يف جمهورية �صوماليالند�" ،سيا�سة البطن" الق�سرية يف جنوب �شرق
نيجرييا� ،إ�سرتاتيجيات الدعوة "الناعمة" للدعم واملنا�صرة يف كمبوديا ،وا�ستخدام الآيات القر�آنية
واحلقوق الد�ستورية يف حمالت التوعية املجتمعية يف واليتي راجا�ستان وكارناتاكا بالهند .ومن
خالل هذه الإ�سرتاتيجيات ،ي�ستخل�ص املن�شور الدرو�س التي ميكن للفئات الأخرى ،ال�ساعية �إىل
التغلب على عقبات مماثلة تعيق �إ�صالحات ال�شمل ،النظر يف اعتمادها.
وجتمع درا�سات احلاالت وعددها  38امل�شار �إليها يف املن�شور ما بني املعرفة واخلربة العملية من دول
اجلنوب ،باالعتماد على جهود املهم�شني وغريهم من �أ�صحاب العالقة وال�ش�أن ب�إ�صالح امل�شاركة
ال�شاملة للجميع ،لتحديد الطرق التي مت ّكن املهم�شني من الت�أثري على العمليات ال�سيا�سية ،عرب
م�شاركتهم يف حمالت املطالبة بامل�ساواة يف ال�سيا�سة العرفية والدميقراطية.
نود �إزجاء ال�شكر مل�ؤلفي درا�سات احلاالت ملا قاموا به من جهود بحثية دقيقة متخ�ضت عن جمموعة
وفرية للغاية يف معلوماتها املتنوعة من الدرو�س املفيدة ملمار�سي التعاون الدميقراطي والإ�صالح
و�صانعي ال�سيا�سات ،على حد �سواء.
كما نتوجه بال�شكر �أي�ض ًا للدول الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،والتي لوال
دعمها ما كان لهذا املن�شور �أن يرى النور.
ونحن على ثقة من �أن جميع قرائنا ،مبن فيهم امل�شاركون يف الن�شاط العملي لدعم الدميقراطية
وتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمهم�شني� ،سيجدون يف هذا املن�شور فوائد جمة ومفيدة للغاية.

�إيف لوتريم
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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شكر وتقدير

يتقدم امل�ؤلفان بخال�ص ال�شكر لكاتبي درا�سات احلاالت املذكورين تالي ًا ملا قدموه من جهود فائقة
ا�ستند �إليها حمتوى هذا املن�شور ،وهم :جيهان �أبو زيد� ،أديتيا با�ستوال ،فنري كويكو ،هرني �سيدو
دائانا� ،أو�سيماتو داميني ترييز� ،أنتوين دياال ،جاكوب فورمان ،رينيه غيندرون� ،سو غوليفر،
مارغريت غو�س ،ليزا هيمان ،نيكوال�س هرني� ،شارلوت هيل ،مارتن هيلربانت ،نعومي جون�ستون،
�سارة قمحاوي ،كونغمي كيم ،ليا كيماثي ،يوليو�س المبي ،كينياتا ميثا ،فا�سو موهان ،لورن�س
نيجزينك� ،أنو�شا مونا�سينغي ،جاي مو�سيوكا ،فران�سي�س-زافييه �أو�شيينغ ،مايكل �أوتو ،توما�س
روالند ،بيرتي روت�سالينني ،قا�سم �سجابي ،مايكل �سيبوليبا� ،سارة �سيلوكو ،تارا روزانا �سيمونكوفا،
تب�سم ،ماتيو تروم ،جانني �أوبينك،
�إمام �سينغ ،بينكي �سوالنكي� ،سارة �ستانديل� ،إلكا �ستغرت ،ثريا ّ
كارول �أندروود ،مايكل وولز� ،آن ويغلزورث ،ماريا دي ويجن وجويل ويتمر.
كما نود �إزجاء ال�شكر اخلا�ص للآراء البناءة وامل�ستنرية واملتطورة بالفعل ،التي قدمها كارل
�سودربريغ من املجموعة الدولية حلقوق الأقليات .كما نود �أن نخ�ص بال�شكر كل من ديفيد براتر على
م�ساعدته يف �أعمال التحرير والتدقيق اللغوي ،وليزا هاغمان جلهودها يف تن�سيق اجلداول الزمنية
و�أعمال التحرير والتن�سيق و�سائر الأن�شطة الأ�سا�سية الأخرى يف عملية �إخراج الن�سخة االجنليزية
لهذا املن�شور �إىل حيز النور .ون�شكر �أي�ضا ناديا حن�ضل زاندر وحت�سني زيونة جلهودهما يف حترير
ون�شر الن�سخة العربية لهذا املن�شور.
كما ندين بوافر ال�شكر والعرفان �إىل كل من مارغو براون وجينيفريدا �أي�سباري وكاتارينا يورجن�سني
وفالرييا فريزي ،على امل�ساعدة القيمة املقدمة من جانبهن يف مراحل خمتلفة من �إعداد هذا
املن�شور .كما نتوجه بال�شكر �أي�ض ًا �إىل كل من توما�س كورمييه و�أندرو �إلي�س وكري�ستني �سامبل،
للتعليقات التي �أبدوها على امل�سودة الأولية مل�شروع املن�شور.
و�أخري ًا ،ف�إننا نود التوجه بال�شكر والتقدير �إىل امل�شاركني يف ور�شة العمل يف كامتاندو عام 2012
التي �أقامتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ) (InternationalIDEAملا قدموه من
م�ساهمات �ألهمت معرفتنا حول �إ�سرتاتيجيات تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للفئات املهم�شة يف احلكم
العريف والتقليدي ،ومن بينهم :دنيا بن رم�ضان ،نينا بيتوري ،هرينان كورونادو ،يوفرو�سينا كروز
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات



مندوزا ،عي�سى دارف اخلمي�سي� ،إلي�سيا ديل �أغيال ،وازما فروغ� ،أماندا هاردينغ ،ناو �إ�س هاكوانغ،
نوي نوي هتت �سان ،نانا كالندادزي� ،سو�شيال الما ،رو�شان ماهاتو ،توم ماوك هارن� ،آالن م�سو�سا،
�سونيل بانت ،يو�سف رامز ،ويالتلوك �سين�سوات ،كا�ساندرا �سميثيز ،كارل �سودربريغ ،ت�شيتانيا
�سوبا� ،أوغ�سطني تاراوايل ،جورجينا تيبينياين� ،إيفرين تي �إمبي ،غيفت ترابين�س و�إ�سماعيل فيغا.
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الملخص التنفيذي

ي�ستند هذا املن�شور على نتائج  38درا�سة حالة �أجريت بتكليف من امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ) (International IDEAيف �أواخر عام  .2011وتو�ضح درا�سات احلاالت هذه الطرق
التي متكنت من خاللها الفئات املهم�شة التي تعاين من الإق�صاء ال�سيا�سي لدى �أنظمة احلكم العريف
�أو التقليدي ،من التغلب كلي ًا �أو جزئي ًا على �إق�صائها من عمليات �صنع القرار ال�سيا�سي.
ويجري الرتكيز هنا على الإ�سرتاتيجيات الداعمة النتقال الفئات املهم�شة من الإق�صاء ال�سيا�سي
�إىل ال�شمول املتزايد ،باال�ستناد �إىل التزام امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مبنح الأولوية
للم�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل كمجال رئي�سي فاعل يف عملها .وي�شكل �شمول الفئات املهم�شة يف
العمليات ال�سيا�سية� ،سواء يف �أنظمة احلكم الدميقراطي التقليدي �أو احلكم العريف جزء ًا مهم ًا من
هذا العمل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مراجعة ما ُكتب من �أدبيات حول املمار�سات اجليدة يف ت�سهيل
عملية االنتقال من الإق�صاء ال�سيا�سي �إىل ال�شمول ،تدل على �أن النماذج التي و�ضعتها الدرا�سات
الأكادميية وغري الأكادميية قد ف�شلت� ،إىل حد كبري ،يف التو�صل �إىل �أطر قابلة للتكرار �أو حلول
مبتكرة ل�شمل الفئات املهم�شة يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي ،وال �سيما يف دول اجلنوب .وعالوة
على ذلك ،ف�إنه نادر ًا ما حتلل هذه الأدبيات اخلطوات الإيجابية املتخذة  -من قبل الفئات املهم�شة
و�أن�صارها  -لتحقيق ال�شمول يف ترتيبات احلوكمة.
وقد مت االنتهاء من معظم درا�سات احلاالت يف �شهر مار�س�/آذار  ،2012وهي تعك�س �سل�سلة من
التحديات التي تواجهها الفئات املهم�شة يف �أ�سفارها من الإق�صاء ال�سيا�سي �إىل ال�شمول ،جنب ًا �إىل
جنب مع الإ�سرتاتيجيات والتكتيكات امل�ستخدمة للتفاو�ض بنجاح ب�ش�أن هذه التحديات .وتت�ضمن هذه
الدرا�سات ر�ؤى وحتليالت لأفراد من الأقليات الدينية والعرقية واللغوية ،الأ�شخا�ص الذين يواجهون
مرارة التمييز على �أ�سا�س االنتماء الطبقي ،ذوي الإعاقات ،ال�شباب ،ال�شعوب الأ�صلية وقاطني املواقع
اجلغرافية النائية ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو التوجه اجلن�سي.
ومن الناحية اجلغرافية ،تغطي درا�سات احلاالت هذه جميع مناطق دول اجلنوب ،وكانت غالبيتها يف
�أفريقيا-جنوب ال�صحراء الكربى ( 18حالة) ،وجنوب �آ�سيا (�ست حاالت) وجنوب �شرق �آ�سيا (�سبع
حاالت) .و�شملت درا�سات حالة �أخرى منطقة ال�شرق الأو�سط (حالتني) ،والقوقاز (حالتني) وجزر
املحيط الهادي (حالتني) و�أمريكا الالتينية (حالة واحدة).
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وقد اعتمد ال ُكتّاب على عدد من تقنيات جمع املعلومات ،مبا يف ذلك اال�ستطالعات امل�ستندة �إىل
اال�ستبيانات ،املقابالت مع مزودي املعلومات الرئي�سيني و�أع�ضاء الفئات املهم�شة املت�أثرين بامل�شكلة،
حتليالت البيانات الإح�صائية ذات ال�صلة ،وا�ستعرا�ض الكتابات والأدبيات احلديثة .والأهم من ذلك،
فقد حدد ال ُكتّاب �أي�ضا الآثار املرتتبة على ال�سيا�سات والدرو�س الأخرى امل�ستقاة من حتليالتهم اخلا�صة
مبا يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،الآثار املرتتبة على الفئات املهم�شة التي ت�سعى للتغلب على العوائق التي
حتول دون �شمولها يف �أنظمة احلكم الدميقراطية والعرفية ،على حد �سواء ،يف �شتى �أنحاء العامل.
ويك�شف حتليل درا�سات احلاالت عن العديد من الدرو�س املفيدة ل�صالح القائمني على �إ�صالحات
ال�شمول� ،سواء كانوا من �صناع القرار على م�ستوى احلكومة� ،أو �أع�ضاء ون�شطاء من �إحدى الفئات
املهم�شة� ،أو �أع�ضاء من املجتمع املدين �أو �شركاء خارجيني معنيني مبناه�ضة الإق�صاء ال�سيا�سي
والتغلب عليه.
وعلى م�ستوى حتليل �أو�سع ،تربز العديد من الدرو�س الهامة� .أو ًال ،هناك حاجة لفهم الروابط بني
الفقر والأمية والتهمي�ش والإق�صاء ال�سيا�سي ،واعتماد نهج �شامل متعدد امل�ستويات للتغلب على
نهج الإق�صاء لي�شمل جميع امل�ستويات احلكومية� ،إذا لزم الأمر .ثاني ًا� ،أو�صت العديد من درا�سات
احلاالت ب�سد الثغرات يف احلقوق الد�ستورية والت�شريعية ب�ش�أن الفقر والأمية ،من خالل تدخالت
التعليم املت�صلة ب�سبل املعي�شة واملبادرات الأخرى للتخفيف من حدة الفقر ،جنب ًا �إىل جنب مع
تدريب القيادة ال�سيا�سية الذي ِمن �ش�أنه بناء الثقة ل�صالح �أع�ضاء الفئات املهم�شة .ثالث ًا ،من املهم
�أن ت�ضمن مبادرات الإ�صالح ا�ستعداد الثقافة ال�سائدة لقبول م�ساهمات الفئات املهم�شة والرتحيب
بها ،من خالل برامج التوعية املجتمعية الهادفة للتخل�ص من �أ�شكال الو�صم والتمييز واال�ستغالل
والإق�صاء ال�سيا�سي .ورابع ًا ،لن يحالف هذه الإ�صالحات النجاح ما مل تقم على �أ�سا�س من التحالفات
وال�شبكات املقامة من خالل ت�شكيل عالقات داعمة مع �أ�صحاب الت�أثري الأكرب على الر�أي العام،
مثل كبار الزعماء ال�سيا�سيني والدينيني وممثلي و�سائل الإعالم ،ومن خالل تدريب �أ�صحاب العالقة
وال�ش�أن من بني ه�ؤالء ،بحيث يتولد الزخم لإحداث القوة الدافعة للتغيري يف الثقافات ال�سائدة يف
�أو�ساط القيادة.
وثمة اعتبار �آخر ي�ستدعي االنتباه لل�شركاء اخلارجيني يف حمالت الإ�صالح ب�ش�أن ت�أثري ال�سياقات
الثقافية والأمنية على �إ�سرتاتيجيات التغيري املف�ضلة لدى الفئات املهم�شة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن
الدعوة "الناعمة" يف كمبوديا -التي اعتُمدت يف بع�ض الأحيان العتبارات �أمنية -لن تنجح يف جمهورية
�صوماليالند ،حيث من املرجح هناك تف�ضيل العمل املبا�شر ،بينما يف جنوب �شرق نيجرييا ،ف�إن
"�سيا�سة البطن" ،باعتبارها عملة التغيري ال�سيا�سي املف�ضلة ،تعني �أن الق�سر ال�سيا�سي واالقت�صادي
ُينظر �إليه على �أنه �أكرث فعالية من �إ�سرتاتيجيات التغيري الأخرى.
وهناك در�س �آخر يربز من درا�سات احلاالت ،وهو در�س غالب ًا ما يجري ن�سيانه يف غمرة زخم حمالت
الإ�صالح ،ومفاده �أن التغيري يف معظم الأحيان يت�سم بطبيعة طويلة الأمد ،وبالتايل ف�إنه يتطلب تغيري ًا
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يف مناهج التعليم للأطفال وال�شباب لدمج مبادئ حقوق الإن�سان ،ال �سيما تلك التي تعزز االحرتام
والت�سامح جتاه االختالف .وترتبط بذلك �أهمية التغلب على نظام ال�سلطة الأبوية والتوقري يف تطوير
الثقة بالنف�س لدى ال�شباب ،و�إعادة بناء امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وغريها لت�شجيع م�شاركة ال�شباب يف
اخلطاب ال�سيا�سي .وي�شمل ذلك النظر ،على �سبيل املثال ،يف تخ�صي�ص ح�ص�ص مقاعد "كوتا"
لل�شباب لزيادة م�شاركتهم يف الربملانات والهيئات التمثيلية الأخرى.
كما ت�سفر درا�سات احلاالت �أي�ض ًا عن درو�س وتو�صيات �أكرث حتديد ًا ب�ش�أن الإ�سرتاتيجيات الفعالة
لإ�صالح عملية ال�شمول .وهي تو�ضح �أهمية البحوث التي تقوم عليها الدعوة للت�أييد واملنا�صرة ،مبا يف
ذلك بحوث درا�سات احلاالت كو�سيلة فعالة للتعبري عن التجارب التي ت�صيغ ر�سائل الدعوة اخلا�صة
بالفئات املهم�شة ،على ل�سان �أع�ضاء تلك الفئات �أنف�سهم .والأهم من ذلك ،ف�إنه ينبغي جتنب املزالق
التي تقع فيها البحوث التي تتناول االحتياجات ،و�إدراك �أن الفئات املهم�شة نادر ًا ما تكون متجان�سة
بل ت�شمل جمموعات فرعية متعددة يف كثري من الأحيان .وباملثل ،فمن املهم ا�ستخدام اخل�صائ�ص
امل�شرتكة لأع�ضاء املجموعات الفرعية (كالنوع االجتماعي وال ِعرق) للتغلب على ال�صراع �أو التوتر
داخل الفئات املهم�شة.
وقد اعتُربت املالمح العامة التي ينتهجها ن�شطاء الإ�صالح ،مبا يف ذلك دوافعهم و�شفافيتهم،
الأ�سلوب الذي ي�ستخدمونه يف مفاو�ضاتهم ،وتوقيت حمالتهم ومزايا احلمالت التي تتزامن مع
فعاليات الإ�صالح الوطنية �أو الدولية �أو حتى املحلية الأخرى ،مبثابة عوامل حا�سمة ميكن لها �أن
حتدد م�ؤ�شرات النجاح يف م�ساعي الإ�صالح.
كما تقدم درا�سات احلاالت عدد ًا من الدرو�س ل�شركاء التعاون الدميقراطي اخلارجيني الذين
يعملون مع الفئات املهم�شة ،ومن بينها �أهمية فهم طبيعة الثقافات املحلية وامل�ؤ�س�سات املحلية وطرق
�أهل البالد يف الت�صرف� .إن �أع�ضاء الفئات املهم�شة ،يف �أغلب الأحيان ،لديهم احللول ملا يواجهونه
من م�شكالت � -إال �أنهم يحتاجون فقط �إىل التعرف على �إ�سرتاتيجيات الدعوة والت�أييد وتكتيكاتها
و�أ�ساليبها ،اعتماد ًا على الدرو�س التي يقدمها الن�شطاء يف �أنظمة احلكم الأخرى ،كتلك التي ترد
يف �سياق هذا املن�شور .وعند مواجهة ممار�سات الفئة املهيمنة التي ت�ستبعد املهم�شني ،فمن الأهمية
مبكان البحث عن القيــم الثقافية التي تقوم عليها ممار�سات الفئة امل�سيطرة �أو �سلوكياتها ،و�إيجاد
التوافق بني هذه القيم ومبادئ حقوق الإن�سان التي ت�ستند �إليها �إ�سرتاتيجيات الإ�صالح.
و�أخري ًا ،عند النظر يف ال ُنظم والإجراءات االنتخابية التي تدعم دخول الفئات املهم�شة �إىل الربملانات،
فمن ال�ضروري تقييم الظروف التي على �ضوئها يكون حتديد نظام احل�ص�ص وتخ�صي�ص املقاعد
ل�صالح الفئات املهم�شة .ومل�ساعدة الفئات املهم�شة يف الو�صول �إىل املنا�صب املنتخبة يف املحافل
التمثيلية ،مبا يف ذلك ،والأهم ،جمل�س النواب بالربملان ،فقد يكون من ال�ضروري لأع�ضاء هذه الفئات
مراقبة ممار�سات ح�صر الرت�شح ومتويل املر�شحني ،والتي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية و�سما�سرة
ال�سلطة التقليدية.
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المقدمة

المقدمة

الغرض والهيكلية
يتمثل الغر�ض من هذا املن�شور يف و�صف الإ�سرتاتيجيات الناجحة التي اعتمدتها الفئات املهم�شة
وغريها ،مبا يف ذلك احلكومات يف دول اجلنوب ،يف �إطار �سعيها للتغلب على احلواجز التي ت�ستبعد
الفئات املهم�شة من امل�شاركة يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،سواء يف �أنظمة احلكم الدميقراطية �أو
العرفية ،ولتقدمي التو�صيات ل�صناع القرار و�أ�صحاب العالقة وال�ش�أن الآخرين يف جمال الإ�صالح
ب�ش�أن الطرق الأكرث احتما ًال لت�سهيل �شمول الفئات املهم�شة يف عمليات �صنع القرارات .ولقد اختارت
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ) (International IDEAحتديد الدرو�س امل�ستفادة من
دول اجلنوب نظر ًا لأنه ،كما جرى ذكره يف ا�ستعرا�ض الأدبيات ،مل ين�شر �سوى القليل جد ًا عن
النجاحات الكاملة واجلزئية يف عملية ال�شمول يف دول اجلنوب ،وكيف ميكن ترجمة ذلك �إىل درو�س
ملمار�سي التعاون الدميقراطي� ،سواء يف دول اجلنوب �أو ال�شمال.
وترتكز الإ�سرتاتيجيات التي جرت مناق�شتها يف هذا املن�شور على الأبحاث التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات بني �سبتمرب�/أيلول  2011ومار�س�/آذار  .2012وقد مت تكليف
جمموعة م�ؤلفة من  43باحث ًا ب�إجراء البحوث ،حيث متكنوا من �إعداد  38درا�سة حالة عن الفئات
املهم�شة التي ترتاوح ،بدء ًا من الن�ساء الالتي يعانني الإق�صاء ديني ًا �أو عرقي ًا �إىل ال�شباب وذوي
الإعاقة وال�سكان الأ�صليني والفئات امل�ستبعدة لغوي ًا ،و�أولئك الذين يواجهون التمييز على �أ�سا�س
ميولهم وتوجهاتهم اجلن�سية.
وقد �أعطت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الأولوية للم�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل
النيابي ،باعتبارها �إحدى �أربع جماالت ت�أثري رئي�سية يف عملها ،مما يجعل �شمول الفئات املهم�شة
يف العمليات ال�سيا�سية ب�أنظمة احلكم الدميقراطي التقليدية �أو العرفية حمور ًا هام ًا يف جمال
هذا الت�أثري 1.ويتخلل جماالت الت�أثري الرئي�سية الأربعة املحاور الثالثة املتقاطعة للم�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات وهي :النوع االجتماعي ،متكني املر�أة ،ال�صراع والأمن ،والدميقراطية
والتنوع .ومنذ عام  ،2011فقد عمل برنامج الدميقراطية والتنوع التابع للم�ؤ�س�سة على و�ضع قاعدة
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نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي

بيانات ومعلومات للم�ساعدة يف حت�سني قدرات هياكل احلكم الدميقراطي والعريف لإدارة وا�ستيعاب
عملية التنوع .وتوفر درا�سات احلاالت امل�شار �إليها يف هذا املن�شور �أمثلة مو�ضوعية على النجاح يف
�إدارة التنوع والتغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي.
وثمة �أدلة قوية ت�شري �إىل �إق�صاء الفئات املهم�شة والأقليات من �صنع القرار ال�سيا�سي كعامل رئي�س
يف كل من ال�صراعات ال�سيا�سية واملدنية ،والت�سبب يف عدم اال�ستقرار (بالدوين ،ت�شامبان ،وغراي
 .)2007فقد كانت ال�صراعات الأخرية يف كل من ال�شي�شان و�شمال غرب ال�صني ودارفور والعراق
و�إيرلندا ال�شمالية وكو�سوفو والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة و�سريالنكا وتركيا كلها متعلقة� ،إما
بتجاهل �أو عدم و�ضوح حقوق املهم�شني يف االعرتاف بهم ويف امل�شاركة.
ومع ذلك ،ف�إن حت�سني فر�ص الفئات املهم�شة �سابق ًا �أو الأقليات بامل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات والعمليات
الدميقراطية ،غالب ًا ما يتبلور ت�أثريه يف �صورة منع ال�صراعات� ،سواء كان ذلك من خالل �إ�صالح
النظام الد�ستوري واالنتخابي �أو امل�شاركة احلقيقية يف الأحزاب ال�سيا�سية ونظم العدالة .وقد مت توفري
م�ساحة للأقليات للتعبري عن هوياتها والرتحيب بها ،مما �شكل عن�صر ًا حا�سم ًا يف عمليات بناء ال�سالم،
كما ات�ضح من م�شاركة الأقليات يف �إ�صالح النظام الد�ستوري واالنتخابي بعد انتهاء الف�صل العن�صري
يف جنوب �أفريقيا ،وذلك �سمح للفئات العرقية واالجتماعية واللغوية املتعددة يف جنوب �أفريقيا بالتمتع
مب�ستوى متثيلي �أكرب بامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية الدميقراطية (بالدوين و�آخرون.)2007 ،
تعطي هذه املقدمة ا�ستعرا�ض ًا للأدبيات وو�صف ًا ملنهجية البحث امل�ستخدمة يف درا�سات ال�شمول
التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .وقد �أ�سفرت درا�سات احلاالت التي مت
ا�ستعرا�ضها والبالغ عددها  38درا�سة ،عن عدد من الدرو�س امل�ستفادة والآثار الإ�سرتاتيجية للعاملني
يف جمال التعاون الدميقراطي والإ�صالح .وتُعر�ض هذه الدرو�س يف الأبواب اخلم�سة التالية ،ويختتم
كل منها بقائمة تو�صيات حمددة ملحللي ال�سيا�سات و�أ�صحاب العالقة وال�ش�أن يف عملية ال�شمول.
وتتدفق التحليالت والتو�صيات� ،إىل حد كبري ،من درا�سات احلاالت ،بالإ�ضافة �إىل نتائج ور�شة
العمل التي عقدتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ملمار�سي ال�شمول من دول اجلنوب
يف كامتاندو بنيبال يف �سبتمرب�/أيلول  .2012وقد عملت ور�شة العمل على حتديد وتوثيق التحديات
التي تواجه جمموعة متنوعة من الفئات املهم�شة ،وكيفية جناح تلك الفئات يف االنتقال من الإق�صاء
ال�سيا�سي �إىل امل�شاركة وال�شمول التام� ،أو حتقيق بع�ض التقدم يف القيام بذلك ،يف �سياق �أنظمة
احلكم العرفية والتقليدية ،على ال�سواء.
ومن خالل تقدمي �أمثلة لفئات مهم�شة جنحت يف التغلب على احلواجز التي حالت دون م�شاركتها يف
�صنع القرار؛ ف�إن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ت�أمل يف �أن يقتنع �صانعي القرار -مبن
فيهم امل�شرعني ووا�ضعي ال�سيا�سات وزعماء القبائل �أو القرى و�أ�صحاب العالقة وال�ش�أن يف املجتمع
املدين ،بفوائد تعميق الدميقراطية من خالل امل�شاركة الهادفة يف �صنع القرار.
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املقدمة

استعراض األدبيات
ت�سرت�شد الأدبيات الأكادميية ب�ش�أن عمليات ال�شمول يف كل من الرتتيبات الر�سمية والعرفية ل�صنع
القرار ،وخا�صة الدرا�سات التي تناولت جنوب �شرق �آ�سيا و�أفريقيا-جنوب ال�صحراء و�أمريكا
الالتينية ،يف الغالب ،برتكيزها على احلركات االجتماعية والعمل الإيجابي .وب�شكل �أكرث حتديد ًا،
ف�إن الدرا�سات التي تتناول الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتح�سني ال�شمول ال�سيا�سي للفئات املهم�شة
غالب ًا ما ُترى يف �سياق احلركات االجتماعية ومناذج �أو حمالت تنظيم �أو تعبئة املجتمع� ،أو من
خالل البحث يف �ش�أن تدابري العمل الإيجابي والأحكام الد�ستورية.
وهناك �أي�ض ًا جمال ثالث للبحوث غري الأكادميية بتكليف من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية،
مثل الأمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدين املحلية حول مو�ضوع الإق�صاء وال�شمول .وغالب ًا ما
تتبنى مثل هذه الأبحاث منظور ًا قائم ًا على احلقوق .و�سوف يتم ا�ستعرا�ض كل من هذه املجاالت
الثالثة �أدناه.
الحركات االجتماعية

ت�ضم درا�سات احلركات االجتماعية عدة جماالت للبحوث ،مبا يف ذلك علم االجتماع ،العلوم
ال�سيا�سية ،القانون ،درا�سات النوع االجتماعي ،ودرا�سات عن املثلية اجلن�سية والتحرر اجلن�سي.
وي�شمل هذا املجال �أي�ض ًا بحوث ًا حول بناء الهوية وتعبئة وتنظيم احلركات (بوليتا وجا�سرب.)2001 ،
وتكرث املناق�شات حول ما ي�شكل جمتمع ًا ،والفرق بني تنظيم املجتمع وتعبئته ،جنب ًا �إىل جنب ،مع
عمليات التغيري الأ�صلية واخلارجية (فاو�ست 1999؛ وباين  .)1995وقد و�ضع روثمان ()2001
�إطار ًا لفهم الإ�سرتاتيجيات والإجراءات التي اعتمدتها املجتمعات التي ت�ضطلع بجهود التغيري،
ا�ستناد ًا �إىل مراكز ال�سلطة القائمة �أو اجلديدة و ُن ُهج التغيري املنطلقة من القمة �أو من القاعدة.
ويف املقابل ،ترى بوليتا وجا�سرب �أن الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة من قبل احلركات �أو الفئات
االجتماعية ال ميكن حتليلها على �أ�سا�س هذا املنطق فقط ،لأن هوية اجلماعة �ست�ؤثر على اختيارها
للإ�سرتاتيجيات.
وقد �سعى �أ�صحاب نظريات احلركات االجتماعية �إىل فهم اجلهود التي تبذلها احلركات االجتماعية،
مبا يف ذلك االختالفات يف كل من احلوار والأن�شطة الالحقة التي ت�شجع ،رغم ذلك ،على الت�ضامن
والقوا�سم امل�شرتكة .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن هيويت ( )2011تفرق بني مناذج املعار�ضة ،وتلك التي
ت�ستند �إىل احلقوق ،و�أخرى ذات تركيز داخلي ،م�شرية �إىل �أن النماذج ذات الرتكيز الداخلي تكون
�أكرث فعالية يف التغلب على اخلالفات داخل احلركة ،وتعزيز ال�شعور بالقوا�سم امل�شرتكة .وكذلك
الأمر ،ف�إن النماذج ذات الرتكيز الداخلي تعترب �أي�ض ًا ب�أنها �أكرث جناح ًا يف تعزيز ال�شعور امل�شرتك
بالن�ضال من خالل البناء على االختالفات املت�أ�صلة دون توقع �أن تط ّبق احلركة �إ�سرتاتيجيات
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي

موحدة يف جميع املجاالت .ويف املقابل ،ف�إن النموذجني الآخرين ،رغم اعرتافهما �أي�ض ًا بالتنوع،
�إال �أن لديهما القدرة على �إ�شعال اخلالفات والنزاعات داخل احلركات ب�سبب تركيزهما على جمال
معني و�/أو ت�سل�سل هرمي للم�شكالت ،مما قد ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إىل �إ�سكات الأ�صوات الهام�شية
داخل احلركات عن غري ق�صد.
�إن �أدبيات احلركات االجتماعية �أ�شبه بعد�سة مفيدة لتحليل الأ�سباب الكامنة وراء العمل اجلماعي
والإطار النظري ،لتف�سري الإ�سرتاتيجيات املختارة .ومع ذلك ،ف�إنها تركز �إىل حد كبري على احلركات
االجتماعية ،وتنظيم املجتمعات يف الدول الغربية ،ولكنها تف�شل يف ر�سم تفا�صيل بخطوات حمددة
كي تتخذها الفئات املهم�شة يف �أنحاء �أخرى من العامل لتحقيق ال�شمول.
العمل اإليجابي

وباملثل ،ف�إن الدرا�سات التي تتناول العمل الإيجابي ،ال تتناول بالتحليل والتف�صيل كيف ا�ستطاعت
الفئات املهم�شة متك َني �أنف�سها لال�ستفادة من تدابري العمل الإيجابي لتعزيز �شمولها يف عملية
�صنع القرار ال�سيا�سي .وبد ًال من ذلك ،ف�إنها �إما �أن تركز على التفا�صيل الفنية� ،أو على التربيرات
الأيديولوجية التي يقوم عليها تنفيذ مثل تلك التدابري .وت�شري مثل هذه الكتابات يف معظمها �إىل
ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ،وامل�ساواة بني الأقليات العرقية والدينية ،مع الرتكيز على ت�صميم
كوتا احل�ص�ص و�أنواعها وتنفيذها ،وغريها من التدابري.
ويحاول جانب �آخر من الكتابات املتوافرة حتديد ت�أثري العمل الإيجابي على عدد �أع�ضاء الفئات
املهم�شة املنتخبني للربملانات� ،أو املجال�س الوطنية (دالرياب 2006؛ نوري�س  .)2006وقد ركزت
بحوث العمل الإيجابي الأخرى على التحقيق يف ت�أثري احل�ص�ص على نتائج ال�سيا�سات (كروك
.)2010
البحوث غير األكاديمية

ولعل النماذج التي و�ضعتها �أجهزة الدولة ومنظمات املجتمع املدين والأمم املتحدة ،ب�ش�أن �شمول
الفئات املهم�شة ،ت�شكل الأدبيات الأكرث مالءمة لهذا املن�شور .وت�سعى هذه النماذج �إىل توفري �إطار
مرجعي ب�ش�أن �إ�سرتاتيجيات ال�شمول التي ت�ستخدمها �إما الوكاالت �أو الفئات نف�سها ،بدء ًا من الدعوة
�إىل تطبيق نهج قائم على احلقوق (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي � )2007إىل التحذير من االعتماد
املفرط على هذه ال ُن ُهج (م�ؤ�س�سة ليدلو  .)2002وعاد ًة ما ُينظر �إىل املجتمع املدين والدولة وو�سائل
الإعالم ،باعتبارها �أدوات هامة للعمل (م�ؤ�س�سة ليدلو 2002؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،2004
2007؛ وزارة التنمية الدولية الربيطانية  ،)2005كما تدافع معظم الدرا�سات عن �أهمية �شمول
الفئات املهم�شة يف تطوير جهود التغيري ذات ال�صلة ،على الرغم من �أن درا�سة (مانداكيني بانت
 )2004عن قبائل البدو ال ُر ّحل يف والية راجا�ستان يف الهند ،ت�ؤكد �أن الأطراف الفاعلة اخلارجية
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ميكنها �أن تكون حا�سمة يف تعبئة املجتمعات املهم�شة من خالل جلب �أ�صحاب املهارات واخلربة
اخلارجيني ،مما ي�ساعد على البدء يف الن�ضال من �أجل التغيري.
ومع ذلك ،ف�إن النماذج التي و�ضعتها اجلهات الفاعلة غري احلكومية تعترب يف معظمها مكررة،
وتعك�س فهم ًا حمدود ًا لق�ضايا ال�شمول ،وتبدو ك�أنها تركز �إىل حد كبري على �أهمية م�شاركة الفئات
املهم�شة يف جهود التغيري وا�ستخدام ال ُن ُهج القائمة على حقوق الإن�سان .ولذلك ،ف�إن الأدبيات تقدم
قدر ًا �ضئي ًال من الأفكار اجلديدة� ،أو البدائل املفيدة ،للممار�سات اجليدة املقبولة على نطاق وا�سع.
وتخفق كل من الدرا�سات الأكادميية وغري الأكادميية� ،إىل حد كبري ،يف اقرتاح �أطر قابلة للتكرار
�أو حلول مبتكرة ل�شمول الفئات املهم�شة بنجاح يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول اجلنوب.
وجدير بالذكر �أن الأدبيات قلما حتلل اخلطوات الإيجابية التي اتخذتها الفئات املهم�شة �أو امل�ؤازرون
لها للو�صول �إىل ال�شمول يف �سياقات احلكم .كما �أن عدد ًا قلي ًال جد ًا من الإ�سرتاتيجيات املعتمدة
يف الدرا�سات التي تناولتها الأدبيات هي التي ميكن تكرارها .ونظر ًا �إىل �أن الأدبيات املتوفرة تعطي
تي�سر زيادة �شمول الفئات املهم�شة يف
معلومات �ضئيلة حول منهجيات املمار�سات اجليدة التي ّ
دول اجلنوب ،ف�إن هناك حاجة ما�سة �إىل املزيد من البحوث حول الإ�سرتاتيجيات املحددة التي
ت�ستخدمها الفئات املهم�شة للتغلب على الإق�صاء يف كل من �سياقات احلكم الر�سمي والعريف .ومتثل
هذه الدرا�سة حماولة للقيام بذلك.
منهجية البحث
لقد تولت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات اال�ضطالع بالقيام بعملية من ثالث مراحل،
وهي التكليف ب�إجراء الأبحاث ومراجعتها وجتميعها ،حول كيفية جناح الفئات املهم�شة على مر
التاريخ يف التغلب على �إق�صائها من هياكل وعمليات احلكم الدميقراطي والعريف ،من خالل
املبادرات التي غ ّريت املعرفة والفهم واملواقف واملمار�سات من جانب ثقافات الفئة املهيمنة و�صناع
القرار فيها .وقد بد�أت امل�ؤ�س�سة هذه العملية بدعوة الباحثني املطلعني على تقدم الفئات املهم�شة
عرب م�سريتها من الإق�صاء �إىل ال�شمول ،لتقدمي �أوراق بحث موجزة ت�صف درا�سات احلالة التي
تناولوها ،مبا يف ذلك اخلطوط العري�ضة لل�سياقات ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
التي كان التهمي�ش يتم يف �إطارها ،جنب ًا �إىل جنب ،مع عمليات التغيري الرئي�سية ،والنتائج التي ت�ؤدي
�إىل ال�شمول ال�سيا�سي.
وقد مت االنتهاء من عملية التكليف يف �أغ�سط�س�/آب  .2011ومن بني  205ملخ�صات مت تلقيها،
جرى التعاقد مع  43كاتب ًا لتقدمي  38درا�سة حالة لغاية  10.000كلمة يف كل منها .و ُقدمت معظم
درا�سات احلاالت يف �أواخر عام  ،2011ومت االنتهاء منها عقب عمليات حترير الكتابات يف مار�س/
�آذار .2012
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كما كان من ال�ضروري �أن تلتزم درا�سات احلاالت باتّباع النظام ذاته يف الكتابة ،بحيث تعك�س
اخللفية ال�سياق الذي جتد الفئات املهم�شة نف�سها فيه ،مبا يف ذلك العوامل التاريخية وال�سيا�سية
واالقت�صادية الرئي�سة التي ت�سهم يف �إق�صائها �أو تف�سره ،وتعطي حتلي ًال لت�أثري املمار�سات الإق�صائية
على تلك الفئات ،وعلى الهياكل االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ب�شكل عام ،ومناق�شة ال�سبل
التي قد ت�ؤدي �إىل ا�ستفادة م�صالح معينة داخل الهياكل االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية من
�إق�صاء الفئات املهم�شة.
وقد ف�صلت درا�سات احلاالت �أي�ض ًا العمليات التي نه�ضت بها الفئات املهم�شة والأطراف الأخرى
للتغلب على �إق�صائها ،مبا يف ذلك الطرق التي جنحت بها يف التفاو�ض مع �صانعي القرار لتحقيق
نتائج ال�شمول .ومع ذلك ،فقد خل�صت بع�ض درا�سات احلالة �إىل �أن �إ�صالحات ال�شمول بد�أت �إىل
حد كبري من جانب احلكومة ،وقد مت ت�سليط ال�ضوء على تلك احلاالت يف هذا املن�شور .وقد عملت كل
درا�سة من درا�سات احلاالت على حتديد اخلطوط العري�ضة لأي تغيريات يف املعرفة والفهم واملواقف
واملمار�سات وال�سلوكيات ،من جانب �صناع القرار وغريهم ،مبا يف ذلك -وهو الأهم -املجتمع برمته
والعوامل احلا�سمة التي تقوم عليها مثل هذه التغيريات.
وقد اعتمد ال ُكتاب على عدد من تقنيات جمع املعلومات ،بدء ًا من امل�سوحات املعتمدة على
اال�ستبيانات و�إىل املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئي�سيني ،والأهم من ذلك� ،أع�ضاء الفئات
املهم�شة املت�أثرون بامل�شكلة .ويف كثري من احلاالت ،فقد عمل ال ُكتاب على ت�ضمينها بيانات �إح�صائية
ذات �صلة و�أدبيات حديثة ،ف�ض ًال عن البحوث النوعية والكمية التي تتناول ك ًال من الفئات املهم�شة
قيد التحليل وامل�شكالت التي تواجهها.
ويف نهاية املطاف ،فقد حدد كل كاتب الآثار املرتتبة على ال�سيا�سات والدرو�س الأخرى امل�ستقاة
من حتليالته اخلا�صة ،كما و�صف بع�ضهم الآثار املرتتبة على الفئات املهم�شة الأخرى التي ت�سعى
للتغلب على العوائق املماثلة التي حتول دون �شمولها يف احلكم الدميقراطي والعريف .وت�ضمنت هذه
التحليالت تقديرات امل�ؤلفني ملدى �إمكانية تكرار تلك الدرو�س يف �أماكن �أخرى والظروف التي قد
تدعم �أو تعرقل عملية التكرار ،مبا يف ذلك �أي تعديالت مقرتحة لتغيري العمليات ،وجعلها �أكرث �صلة
يف �سياقات �أخرى.
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الباب 1
العوامل الرئيسية على
المستوى الكلي المحددة
للشمول

الباب 1

 .1/1الصلة بين الفقر والتهميش
�إن ال�صلة القوية بني الفقر والتهمي�ش تعني �أن هناك حاجة �إىل تدخالت متعددة الأبعاد للتغلب
على الإق�صاء ال�سيا�سي .وثمة ظاهرة لوحظت كثري ًا يف كل من �سياقات احلكم العريف وغري العريف،
وهي تعقيد العوامل امل�سببة للتهمي�ش والإق�صاء ال�سيا�سي ،وال�صلة املرتابطة بني الفقر والتهمي�ش
والإق�صاء ال�سيا�سي .وقد �أدى الفقر والتهمي�ش �إىل عجز يف �سبل العي�ش املتاحة للب�شر والتعليم
وال�صحة واحل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية الأخرى ،وهذا العجز غالب ًا ما يرتبط بدوره ب�إق�صاء
َمن يعانون منه ِمن عملية �صنع القرار ال�سيا�سي ،كما يتبني يف العديد من درا�سات احلاالت التي
يجري ا�ستعرا�ضها هنا .ولعل احلاالت التي متثل �أو�ضح تعبري عن ال�صلة بني التهمي�ش والإق�صاء
ال�سيا�سي والفقر ،هي تلك التي حتلل التقدم املحرز من قبل ذوي الإعاقة يف �أوغندا يف ن�ضالهم
لرتجمة جتاربهم الأولية لل�شمول ال�سيا�سي يف �صورة خدمات وم�ستويات معي�شة �أف�ضل للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
وهناك درا�سات �أوغندا التي �أجراها مو�سيوكا ( ،)2012و�سجابي ( )2012و�سيبوليبا ،وعبدول
و�أتويجوير ( )2012والتي ت�شري �إىل ال�صلة القوية بني الإعاقة والفقر ،حيث �إن غياب فر�ص العمل
املتاحة للمعاقني يحد من فر�صهم يف انتزاع �أنف�سهم من براثن الفقر ،على الرغم من �إحراز بع�ض
التقدم يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي� .أما �سيبوليبا و�آخرون ،ف�إنهم ي�شريون �إىل تقديرات تفيد
�أن �أكرث من �سبعة من كل ع�شرة �أ�شخا�ص معاقني يف �أوغندا يعي�شون يف فقر مدقع يف ظل انخفا�ض
�شديد يف م�ستويات الإملام بالقراءة والكتابة ( .)6 :2012وهذه ال�صلة القوية بني الفقر والأمية
والتهمي�ش ال�سيا�سي �أبرزها العديد من ُكتاب درا�سات احلاالت الآخرين ،من بينهم ويغلزورث
(� ،)2012ستانديل ( ،)2012هرني ( )2013وغوليفر( ،)2013يف درا�ستهم حول تغلب املر�أة على
الإق�صاء ال�سيا�سي يف تيمور ال�شرقية و�شمال غرب كينيا وميامنار وكمبوديا ،على التوايل( ،ملزيد
من املعلومات حول كل من هذه الدرا�سات ،راجع الإطار وال�شرح يف الن�ص التايل) .ويتم تناول هذا
املو�ضوع مبزيد من التف�صيل يف الباب اخلام�س ،يف �سياق بناء الثقة والتدريب على القيادة للفئات
املهم�شة.
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�إن املعنى ال�ضمني للإ�صالح الدميقراطي هو �ضرورة �أن تكون التدخالت متعددة الأبعاد ومت�سقة،
و�أن تنطوي على تدابري ملزمة قانون ًا ومر�صودة ،مثل الإ�صالحات الد�ستورية والت�شريعية والقانونية
ال�شاملة .وينبغي ا�ستكمالها عن طريق توليد املدخوالت املالية وحمو الأمية والتوعية املجتمعية،
ويف كثري من الأحيان ،مبادرات حت�سني البنية التحتية املادية ،واخلدمات الأ�سا�سية املتكاملة على
نحو جيد مثل ،رعاية الأطفال وتلبية االحتياجات احل�سا�سة التي تعزز م�شاركة املر�أة على نطاق
�أو�سع .وي�صبح ذلك �أكرث و�ضوح ًا يف احلاالت التي تنطوي على التمييز املتعدد �أو املتقاطع .فمث ًال،
تب�سم ( )2013ي�صفان جتارب ن�ساء من الأقليات الدينية امل�سجالت يف برنامج يعتمد
موهان وثريا ّ
على كل من القر�آن الكرمي والد�ستور الهندي لتثقيف الن�ساء امل�سلمات وجمتمعاتهن حول حقوقهن
ال�سيا�سية والقانونية ،مبا يف ذلك احلق يف التعليم واختيار �شريك احلياة والطالق وامل�شاركة يف
احلكم والأعمال التجارية .وباملثل ،ي�ضرب ويتمر ( )2012مثا ًال للتدخالت متعددة الأبعاد يف
منطقة م�ستوطنة مانينربغ املدقعة يف الفقر ،يف جنوب �أفريقيا بعد حقبة الف�صل العن�صري ،حيث
جنحت الأغلبية ال�سوداء فيها يف ا�ستعادة حقوقها يف اخلدمات الأ�سا�سية و�صنع القرار املحلي ،يف
مواجهة هيمنة الع�صابات وزيادة معدالت اجلرمية ،وغريها من التحديات التي تعوق �إنفاذ القانون
وال�سالمة والأمن (انظر الإطار .)1/1
الإطار  .1/1ال�شمول الق�سري ل�سكان مانينبريغ يف �إ�سرتاتيجيات املعي�شة
بتكري�س التبعية االقت�صادية والتفكك االجتماعي
"قتل والدي من قبل �إحدى الع�صابات .ومبجرد �أن �سمعت بالأمر ،هرعت �إىل منزيل .وحني و�صلت ،كان
زعيم ع�صابة هارد ليفينغز ،ويدعى �ستاغي ،قد نقل والدي بالفعل �إىل امل�ست�شفى .ومل يكن لدى والدتي
و�سيلة �أخرى للنقل ،فا�ضطرت �إىل القبول .تويف والدي يف الطريق �إىل امل�ست�شفى .يف ذلك اليوم نف�سه ،جال
�أفراد الع�صابة يف �أنحاء املجتمع جلمع � ...أو بالأحرى املطالبة ...باملال لعائلتنا .وكنت �أعلم �أن �أحد ًا مل يكن
ميلك ما ًال ليعطيني �إياه ،ومل �أكن �أمتلك �أنا املال لأ�سدد الدين .كنت غا�ضب ًا جد ًا ...بعدها جا�ؤوا [الع�صابة]
و�أعطونا حوايل  3.000راند".
"�سي�سرق �شخ�ص ما بيتي و�س�أعلم الع�صابة التي ينتمي �إليها� .س�أذهب �إىل زعيم الع�صابة و�أقول" :واحد من
جماعتك �سرق كل ما �أملك" ،و�سيقول يل �إن ال �سيطرة له على ال�صغار من جماعته و�إنه �سوف ي�ساعدين.
وبعد يوم واحد ،امتلأ بيتي بالأثاث اجلديد وامتلأت الثالجة بالأطعمة .ويف اليوم التايل ،قيل يل �أ�صبح يل
ر�صيد لدى الع�صابة .وكما ترى ،ف�إنهم قد طلبوا بالفعل من ال�شاب �أن ي�سرقني .كلهم متواطئون...وهم ال
يزالون ي�شرتون يل البقالة".
ُ
"مل يكن لدي منزل �أعي�ش فيه ...كنت �س�أطرد ...وكان ابني ع�ضو ًا يف الع�صابة ،لذا فقد ح�صلت على بيت".
"كانت الع�صابات تعلن �أنها �ست�أتي يف اليوم التايل .فكان اجلميع يخرجون �إىل ال�شوارع ...يف انتظار قدوم
�سياراتهم .و�أظنهم قد �ألقوا بنحو  20.000راند نقد ًا .يف بع�ض الأحيان ي�ضعون ب�ضائعهم امل�سروقة يف
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ال�شوارع كي ي�أخذها النا�س .ونحن نعلم من �أين �أتت ،ولكن ماذا ع�ساي �أن �أفعل عندما ال �أمتلك ثالجة �أو
طاولة؟".
من ويتمر ،جي ،حتويل الف�ضاء احل�ضري نحو الدميقراطية من خالل احلكم الذي ي�شمل املجتمع :درا�سة حالة مانينبريغ ،جنوب
�أفريقيا�( ،ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )2012 ،غري من�شورة� ،ص 12

وتت�ضمن بحوث امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عدة �أمثلة للتدخالت متعددة الطبقات،
والتي تقرتن بالتطورات ال�سيا�سية على م�ستوى واحد للحكم لتحقيق نتائج �إيجابية لل�شمول .وحتدد
الدرا�سة التي �أجرتها يوبينك ( )2013حول متكني املر�أة يف منطقة �أوامبو بناميبيا الرتابط بني
التغري يف م�ستويات احلكم املختلفة ،بل و�أهمية العمل من �أجل التغيري ب�شكل متزامن على امل�ستويات
املحلية والإقليمية والوطنية ،يف حني �أن درا�سة �سوالنكي ( )2012عن التقدم الذي �أحرزته املر�أة
يف التغلب على الإق�صاء من جانب قيادة الكني�سة املعمدانية و�سلطات القرية يف مانيبور بالهند
ال�شرقية ،حتدد الدور الذي لعبه اخلطاب عن حقوق اجلن�سني على امل�ستوى الدويل يف خلق م�ساحة
وقوة دافعة من �أجل التغيري لتويل الن�ساء منا�صب قيادية بالكني�سة على ال�صعيدين الإقليمي واملحلي.
�إن العديد من درا�سات احلاالت ،ت�سلط ال�ضوء على م�س�ألة �أنه ما مل يتم تنفيذ �إ�صالحات ال�شمول
على م�ستوى احلي وامل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية (علم ًا ب�أن بع�ضها ي�ستلزم �أي�ض ًا تدخالت
دولية) ،ف�إنه قد ال تتم �إزالة العقبات التي حتول دون الإق�صاء ب�شكل فعال .وعلى العك�س ،ف�إن العديد
من الإ�صالحات التي ت�ستهدف م�ستوى واحد ًا �أو م�ستويني كانت غري فعالة يف بع�ض الأوقات (�أوبينك
2013؛ با�ستوال 2012؛ �سايابي 2012؛ �سيبوليبا و�آخرون 2012؛ �أوتو  .)2012وعلى �سبيل املثال ،ف�إن
�إدخال الإ�صالحات الد�ستورية والت�شريعية يف �أوغندا ،والتي تت�صدي للتمييز والإق�صاء ال�سيا�سي
الذي يعاين منه الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات ،قد �أثمر عن زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية ولكنه يف حد ذاته
مل ُيحدث تغيري ًا كبري ًا يف تقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،أو يف حت�سني نوعية حياتهم.
وعلى الرغم من مترير الربملان الأوغندي للعديد من القوانني اخلا�صة بالإعاقات و 15قانون ًا �آخر
مت ت�ضمني بنود حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فيها ،فال يزال هناك عجز كبري يف كل املواقف
ال�سيا�سية واالجتماعية جتاه ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مبا يف ذلك غياب اال�ستثمارات احلكومية
يف التثقيف املجتمعي للتغلب على املواقف امل�شبعة بو�صمة العار (�سجابي  ،)17 :2012واحلاجة �إىل
التدريب وبناء الثقة للممثلني ال�سيا�سيني ذوي الإعاقات (مو�سيوكا  )17 :2012واالنق�سامات عرب
�شبكات الإعاقة وهياكلها ومقدمي اخلدمات (�سايابي 31 :2012؛ �سيبوليبا و�آخرون .)28 :2012
وهناك ،بطبيعة احلال ،ظروف مثل حواجز اللغة وامل�سافات والقيود املفرو�ضة على املوارد التي
حتول دون عمل الن�شطاء على م�ستوى �أعلى من املحلي .ويف مثل هذه احلاالت ،ف�إن ا�ستك�شاف
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وتطوير التحالفات التي تربط بني جمموعات العمل على امل�ستوى املحلي مع مثيالتها على ال�صعيدين
الوطني والدويل ،يف الواقع ،مهمة يف التغلب على حتديات الإق�صاء (انظر الق�سم .)2/1
وقد ات�ضحت فعالية ال ُن ُهج متعددة الأبعاد يف التغلب على الإق�صاء ،حتى يف احلاالت التي تركزت فيها
التدخالت على م�ستو واحد من احلكم وحده ،مثل احلكم العريف يف منطقة توركانا ال�شمالية الغربية
القاحلة يف كينيا .وقد �أظهر �ستانديل (� )2012أن اجلماعات الن�سائية التي و�ضعت �إ�سرتاتيجيات
متعددة اجلوانب مل�ساعدة املجتمعات يف التغلب على �آثار تغري املناخ (بدء ًا من �إيجاد �إ�سرتاتيجيات
املعي�شة �أكرث �إنتاجية من نظرياتها التقليدية الأقل �إنتاجية) قد تناولت يف �إطار جهودها جمموعة
من امل�شاكل املجتمعية مل�ساعدة الن�ساء يف االنتقال �إىل قدر �أكرب بكثري من ال�شمول يف �صنع القرار
العريف (انظر الإطار  .)2/1كما �أن م�ساهماتهن يف ال�ش�ؤون املالية لأ�سرهن مع تعزيز �أ�صواتهن يف
اتخاذ القرارات الأ�سرية واملجتمعية ،قد �شكلت تطور ًا بالغ الأهمية ،و�ستجري الإ�شارة �إليه يف �أجزاء
�أخرى من هذا املن�شور.
�إن الإ�صالحات الد�ستورية والت�شريعية ،جنب ًا �إىل جنب مع الإ�صالحات التي ت�ستهدف الأحزاب
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأخرى ،يجب �أن تقرتن مببادرات التوعية املجتمعية وتعزز التغيري
يف املواقف للتغلب على العقبات النظامية وامل�ؤ�س�سية الرا�سخة ل�شمول الفئات املهم�شة يف عملية
�صنع القرار .وكما جاء يف حتليل �أجرته امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عام 2011
مل�شكالت �إدارة التنوع (امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات  ،)21 :2011ف�إن الت�شريعات لن
تتخل�ص �أبد ًا من التحيز والتمييز �ضد الأقليات .وغالب ًا ما تف�شل احلكومات يف توفري موارد كافية
حلمالت التوعية وتعزيز التنوع التي تعالج العالقات بني الأغلبية والأقلية .وي�شري با�ستوال يف حتليله
لإق�صاء الطبقات والنوع االجتماعي يف قرية "وادي" الريفية يف والية ماهارا�شرتا يف الهند� ،أنه
على الرغم من �إدخال قانون بان�شيات راج عام  ،1993ف�إن الالمركزية الدميقراطية �أبعد ما تكون
عن االكتمال� ،إذ ال يزال �شمول القانون للطبقات الدنيا يف احلكومة املحلية ي�ستلزم جمموعة من
املبادرات التنموية التكميلية كي تُكتب له فر�ص النجاح (با�ستوال .)16 :2012
ويف بوروندي ،فقد مت �إحراز بع�ض التقدم ب�ش�أن ال�شمول ال�سيا�سي ل�شعب باتوا الذي عانى من الو�صم
والإق�صاء ال�سيا�سي على مر التاريخ .وقد نتج ذلك� ،إىل حد كبري ،عن جهود الدعوة للمنا�صرة
وك�سب الت�أييد على امل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية ،وكذلك جهود الدعوة الدولية الرامية �إىل
م�ساءلة احلكومات يف املنطقة عن تهمي�ش �شعب باتوا والتمييز �ضده .ولكن غياب التن�سيق والرتابط
يف اجلهود على جميع م�ستويات احلكم ،جنب ًا �إىل جنب مع اال�ستثمار املحدود يف تغيري املواقف
االجتماعية جتاه باتوا ،قد �أدى �إىل عدم �إحراز تقدم ُيذكر يف رواندا و�أوغندا وجمهورية الكونغو
الدميقراطية (زائري �سابق ًا) ،يف االلتزام باملعايري الدولية بالن�سبة لل�شعوب الأ�صلية .وال يزال �شعب
باتوا -ال �سيما الن�ساء منه -يعاين من التهمي�ش والتمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإن�سان والظلم
يف توزيع الأرا�ضي ،وعدم احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية كال�صحة والتعليم (�أوتو .)16 :2012
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وتربز درا�سات احلاالت التي تناولتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،م�س�ألة �أن التقدم
يف جمال واحد للحكم� ،سواء كان ذلك وطنيا �أو �إقليمي ًا �أو حملي ًاِ ،من املرجح �أن ي�ؤدي �إىل تقدم يف
جمال �آخر ،فتتواىل من بعدها التغيريات ،كما كان احلال يف مثايل ناميـبيا وجنوب �أفريقيا ،التي
و�صفتهما �أوبينك وهيمان على التوايل ،حيث ت�ضافرت الأحداث على امل�ستوى الوطني مع الأحداث
على ال�صعيد الإقليمي ويف قطاع الق�ضاء ،خللق قوة دافعة للتغيري يف م�ستويات احلكم الدنيا ،مع
م�ساعدة املر�أة على القيام ب�أدوار �أكرث �أهمية يف عملية �صنع القرار يف كلتا احلالتني.
الإطار  .2/1حركة املر�أة نحو �صنع القرار يف احلكم العريف البعيد عن املنال
�سابق ًا يف �شمال كينيا
ان ما يعزز املرونة يف التعامل مع التغيري هي قاعدة موجودات اكرث توازن ًا ،وتنعك�س يف قدرة املرء على
مواجهة التحديات املرتبطة بفقدان نوع واحد من ر�أ�س املال (كفقدان القوة العاملة الب�شرية ب�سبب اعتالل
ال�صحة) ،مع نوع �آخر (مثل فر�ص العمل الإ�ضافية ب�سبب �إقامة �صالت جديدة يف جماعة ن�سائية).
وقد كان للخطوات [التي اتخذتها جمعية ن�ساء توركانا] نتائج �إيجابية ب�شكل كبري على ر�أ�س املال الب�شري يف
�شكل التعليم .وتو�ضح �شهادات امل�سنني من الذكور والإناث� ،أن التعليم بات له ما يربره على نحو متزايد يف
جمتمع توركانا ب�سبب اجلفاف لفرتات طويلة ،والذي �أعقبه نق�ص �شديد يف املا�شية الالزمة لتبادل املهور :
"يف املا�ضي كانت جمتمعاتنا ثرية جد ًا وكان لدينا العديد من املا�شية ...مل يكن هناك وعي�...أو فهم للحاجة
�إىل التعليم ب�سبب عدم وجود معاناة" (�أحد الرجال امل�سنني ،كاتيلو).
"لقد تعلم النا�س در�س ًا قا�سي ًا ،وفهموا �أن الأ�سر التي عل ّمت �أبناءها حالتها الآن �أف�ضل كثري" (�إحدى
ال�سيدات امل�سنات ،كابوا).
وعملت اجلماعات الن�سائية التي تدعم الإ�سرتاتيجيات البديلة لك�سب العي�ش على حت�سني فر�ص احل�صول
على التعليم ،من خالل تخفي�ض الر�سوم املدر�سية لت�صبح يف متناول اجلميع .فعلى �سبيل املثال ،جنحت
جمموعة �إنتاج نبات ال�ص ّبار يف ناموروبوث يف "توليد دخل جديد للن�ساء من �إنتاج وبيع منتجات ال�صبار"
[مما �أتاح] "�سب ًال �إ�ضافية للح�صول على االئتمان والقرو�ض لدفع الر�سوم املدر�سية" (كما �أ�شارت ع�ضوة
مبجموعة ال�ص ّبار الن�سوية ،ناموروبوث) .وبالإ�ضافة �إىل حت�سني املعرفة املتعلقة بال�صحة والنظافة ،ف�إن
االنتظام يف الدرا�سة يتيح فوائد يف �صورة تكييف قدرات املر�أة على املدى الطويل ،من خالل قدرتها على
دخول �سوق العمل الر�سمي والتوا�صل عرب الكتابة.
نق ًال عن� :س� .ستانلي ،القدرة على التكيف مع تغري املناخ يف �شمال كينيا :دور هياكل وعمليات احلكم العريف يف متكني الن�ساء
لي�صبحن وكيالت يف التغيري (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )2012 ،غري من�شور� ،ص 28
" 1املهر �أو ال�صداق" ،هو ما يدفع على �شكل مال �أو ممتلكات �أو �أ�صول �أخرى ذات قيمة من قبل �أو نيابة عن العري�س املعني �إىل
عائلة العرو�س يف بع�ض الثقافات ،ويعرف مبهر العرو�س.
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 .2/1العمل الجماعي من خالل التواصل عبر الشبكات وبناء
التحالفات
�إن العمل اجلماعي املن�سق جيد ًا من خالل التوا�صل عرب ال�شبكات وبناء التحالفات ،ي�شرتط �إعطاء
الأولوية للإ�سرتاتيجيات للتغلب على الإق�صاء .ورغم �أن �إ�سرتاتيجيات التغيري ال بد من تخطيطها
ور�سمها حملي ًا ،فهناك عن�صر م�شرتك �آخر ظهر يف العديد من درا�سات احلاالت ،وهو �أهمية العمل
اجلماعي �أو الوكالة اجلماعية يف التغلب على التحديات طويلة الأمد وعميقة اجلذور التي تفر�ضها
االنق�سامات العرقية والدينية واالختالف بني اجلن�سني وغري ذلك من ال�شقاقات .ولذلك ،ف�إن بناء
التحالفات من خالل التوا�صل عرب ال�شبكات وتن�سيق حمالت التغيري املفتتة �سابق ًا ي�شكالن عن�صرين
�أ�سا�سيني يف النجاحات التي ي�صفها ال ُكتّاب .كما �أن تعزيز دعم املجتمع املدين للفئات املهم�شة من
خالل تنظيم املزيد من هياكل التن�سيق الر�سمية ثبت �أنه يوفر امل�ساعدة امللمو�سة للحمالت .وكما
ي�شري المبي وداميني ( )354 :2013يف �سياق الكامريون ،ف�إنه ال ميكن �أن حتدث م�شاركة ذات معنى
حني تكون الفئات املهم�شة مفتتة وغري منظمة وغري ر�سمية ،لأنها �ستكون �ضعيفة �سيا�سي ًا.
وعندما �أدت االنق�سامات الدينية والعرقية ويف النوع االجتماعي وغريها �إىل النزاع ،بات تكوين
حتالفات مع �أطراف حمايدة �أمر ًا بالغ الأهمية من الناحية الإ�سرتاتيجية يف حمل اخل�صوم على
قبول املوقف املطلوب .ويف احلالة التي قمن فيها ن�ساء واجري بالدعوة �إىل ال�سالم يف �شمال كينيا
(كيماثي  ،)82 :2013فقد ثبت �أن اال�ستعانة ب�شيوخ حمايدين يحظون باالحرتام على طاولة
التفاو�ض يعد حموري ًا للنجاح يف �صنع ال�سالم (انظر الإطار .)3/1
الإطار  .3/1تعبئة املر�أة الإ�سرتاتيجية للقيادات الرجالية املحايدة لتويل
مهام بناء ال�سالم يف �صوماليالند
بعد ف�شل �أويل [يف خماطبة �شيوخ الع�شائر للم�ساعدة يف بناء ال�سالم] ،غريت ن�ساء واجري من �إ�سرتاتيجيتهن،
عن طريق خماطبة �شيوخ ع�شائر كونا ،ذات الأقلية التي مل تتورط ب�شكل مبا�شر يف ال�صراعات .وعادة ،مل
تكن كونا متورطة ب�شكل مبا�شر يف ال�صراعات على ال�سلطة الإقليمية ،لأن �أعدادهم تكاد تكون �ضئيلة� .إال �أن
�شيوخهم� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن �أي �شيوخ �صوماليني �آخرين ،يحظون باالحرتام يف �أنحاء الع�شرية .فطلبت
الن�ساء من ه�ؤالء ال�شيوخ التو�سط بني ال�شيوخ املتحاربني .وبعد حمادثات مطولة ،عقد �شيوخ كونا اجتماع ًا
لل�شيوخ الذين ميثلون جميع الع�شائر .فكان ذلك انقالب ًا كبري ًا بالن�سبة للن�ساء .فقد كن يعلمن �أنهن �إذا
ا�ستمرين يف حملة ال�سالم دون م�شاركة الذكور ،ف�سيتن ّكر املجتمع جلهودهن .ولذا ،كان �ضروري ًا �أال ي�شركن
الرجال فح�سب ،بل و�أن ي�سمحن لهم ب�أخذ زمام املبادرة (على الأقل يف الظاهر العلني) .وعالوة على ذلك،
كان �شيوخ الع�شائر الكربى يرون يف اجتماعهم مع ًا من خالل و�ساطة �شيوخ ع�شائر الأقليات حفظ ًا ملاء الوجه
بد ًال من و�ساطة الن�ساء.
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وكما هو متوقع ،كانت االجتماعات الأوىل عدائية جد ًا .و�أبدى العديد من ال�شيوخ ا�ستياءهم ،لأن مبادرة
ال�سالم بد�أتها الن�ساء ممن �أ�شاروا �إليهن على �أنهن �أطفال .وجاء االنفراج ،عندما �صرح �أحد ال�شيوخ
ل�صالح املبادرة مو�ضح ًا �أن ال�شيوخ قد ف�شلوا يف م�س�ؤوليتهم الأوىل لتوفري احلماية للمجتمع .وعلى م�ض�ض،
وافق ال�شيوخ الآخرون -الذين ا�شتهر بع�ضهم بكونهم زعماء حرب -ب�أن الوقت قد حان لإنهاء ال�صراعات
التي �أثرت �سلب ًا على كافة �أنحاء واجري (�إبراهيم وجيرن  .)1996ويف جمتمع يثمن �آراء الرجال وكبار ال�سن
على �آراء الن�ساء وال�شباب ،ف�إن مثل ذلك الأمر يعد �إجناز ًا هام ًا.
نق ًال عن :ل .كيماثي" ،اخرتاق حدود التقاليد :جلنة واجري لل�سالم والتنمية يف �شمال كينيا – املبادرة الن�سائية ،يف الرحالت
من الإق�صاء �إىل ال�شمول :جناحات املر�أة املهم�شة يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات� )2013 ،ص 82

وهناك مثال باهر لفئة مهم�شة تغلبت على الإق�صاء ال�سيا�سي واالجتماعي نظر ًا لقوة حتالفاتها،
يتمثل يف الإكوادور والدور الذي لعبه احتاد القوميات الأ�صلية يف الإكوادور ) (CONAIEيف حملته
ل�صالح ال�سكان الأ�صليني لتحقيق قدر �أكرب من ال�شمول الدميقراطي .وكما �أ�شار تروم وهيلربانت
وروالند وفورمان (� ،)2012أ�صبح احتاد القوميات الأ�صلية يف الإكوادور منذ �أوائل الت�سعينيات
�صانع ًا للتغيري ال�سيا�سي ،وممث ًال اجتماعي ًا حموري ًا ،ف�أ�سقط رئي�سني ،ويف عام  1998جنح يف
مترير د�ستور جديد للإكوادور ،يعمل على ت�سهيل المركزية الدولة و�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على
ال�سلطات املحلية ،جنب ًا �إىل جنب مع االعرتاف باحلقوق اجلماعية ،و�إدخال ق�ضايا ال�شعوب الأ�صلية
يف النظام ال�سيا�سي ،و�إبراز �إ�شكالية العن�صرية يف ال�ساحة العامة .وجنح االحتاد يف جعل حركة
ال�سكان الأ�صليني العن�صر الأهم يف التغيري ال�سيا�سي يف الإكوادور من عام  1990وحتى عام 2002
(غاليغو�س  ،90 :2009وورد ذلك يف تروم و�آخرون .)3–22 :2012
ومتثلت العنا�صر الرئي�سة التي تقوم عليها حملة ال�شمول الناجحة لالحتاد يف قدرتها على التعبئة
االجتماعية (بريالتا ،2011 ،ووردت يف تروم و�آخرون  )23 :2012وقوة املنظمات الأع�ضاء فيها .ويف
واقع الأمر ،ف�إن الرئي�س ال�سابق الحتاد �شعوب الكيت�شوا بالإكوادور ) ،(ECUARUNARIوهو واحد
من ثالث جمموعات �إقليمية ت�ضم االحتاد� ،أ�شرف على توقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
( 169يا�شار  2006الوارد يف تروم و�آخرون  .)2012وتعرتف االتفاقية بثقافات ال�شعوب الأ�صلية
وهوياتها� ،إذ تن�ص على الت�شاور مع الأقليات ومتكينهم من امل�شاركة يف الق�ضايا التي مت�سهم ،مبا
يف ذلك ا�ستخدام املواد الهيدروكربونية ،وهي �أولوية هامة الحتاد القوميات الأ�صلية.
ويقدم �إميان غورونغ ( )2012مثا ًال حي ًا لقوة العمل اجلماعي الذي �أثمر عن انتخاب مر�شح من
الطبقة الدنيا ملن�صب رئي�س قرية ،يف �سرد ِه للأحداث يف �سرديبا�س باملناطق النائية جنوب نيبال.
جاء ذلك بعد  25عام ًا من التالعب من قبل طاغية الطبقة العليا ،الذي كان قد �أعلن زور ًا �أمام
م�س�ؤويل االنتخابات الزائرين انتخابه رئي�س ًا للقرية بالتزكية (انظر الإطار .)4/1
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الإطار  .4/1تالعب الطبقة العليا واملح�سوبية وغياب امل�ساءلة يف الإدارة
املحلية الريفية يف نيبال
على الرغم من �أن د�ستور نيبال ي�شرتط انتخاب ر�ؤ�ساء القرى من جانب الناخبني مرة كل خم�س �سنوات،
جتر �أية انتخابات يف �سرديبا�س ملدة  25عام ًا .ووفق ًا ملا قاله بال بهادور كركي" :مل يود �أحد �أن يناف�س
مل ِ
يف االنتخابات .فقد كان املن�صب مثق ًال بامل�س�ؤوليات ،ومل ي�ش�أ �أهل غورونغ اال�ضطالع بتلك امل�س�ؤوليات".
ويف املقابل ،عند �س�ؤالهم ،ذكر �أهايل غورونغ �أنه "ال �أحد يجر�ؤ على املناف�سة ،لأن من يناف�س كركي على
املن�صب يواجه ال�صعاب وال�شدائد" .وحني تر�سل احلكومة م�س�ؤويل جلنة االنتخابات كل خم�س �سنوات،
يوقفهم كركي يف جاغات ويخربهم ب�أنه كان املر�شح الوحيد ،وبالتايل ال بد من �إعالنه رئي�س ًا منتخب ًا� .إال
�أن �أهايل غورونغ مل يعلموا �أبد ًا بو�صول م�س�ؤويل جلنة االنتخابات واالنتخابات الو�شيكة .فقد �أبلغهم كركي
�أن احلكومة قد عينته مرة �أخرى رئي�س ًا .وعندما كان يعلن نف�سه كل خم�س �سنوات رئي�س ًا ،كمكاف�أة على
�أدائه املمتاز ،كان كركي يعني ومبفرده �أقاربه وم�ؤيديه ملنا�صب نائب الرئي�س ور�ؤ�ساء كل قرية يف جلنة تنمية
القرى ،وهي الوظائف التي تتطلب االختيار من خالل انتخابات مفتوحة .وبالتايل ،مل ُي�سمح لأهايل غورونغ
�أبد ًا مبمار�سة حقوقهم ال�سيا�سية امل�شروعة.
�آي� .س .غورونغ ،ق�صة جناح �شمول �أقليات عرقية يف احلكم الدميقراطي يف نيبال :درا�سة حالة ن�ضال الغورونغ يف �سرديبا�س،
النتخاب �أول رئي�س للغورونغ (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )2012 ،غري من�شورة

�إن �أهمية التوا�صل عرب ال�شبكات وبناء حتالفات �إ�سرتاتيجية ،تربز �أي�ض ًا يف درا�سة حالة تت�ضمن
ب�ؤرة تركيز خمتلفة متام ًا .ويف حتليل التحديات التي تعرت�ض �إعادة بناء ال�سجالت التاريخية التي
تعر�ضت للت�شويه �سابق ًا ،قام هيلي وغيندرون وغو�س بتوثيق ال�صعوبات التي يواجهها ال�شرك�س يف
ا�ستعادة هويتهم التاريخية والثقافية ،مبا يف ذلك �صعوبات حتقيق التعاون ال�سيا�سي الفعال ،نظر ًا
2
لت�شتتهم اجلغرايف داخل رو�سيا و�أعداد املغرتبني الكربى (.)13 :2012
ومل تكن اال فرتة ق�صرية قبيل انهيار االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،حتى برزت جهود جادة لتن�سيق
املجتمعات ال�شرك�سية املختلفة .ومنذ ذلك احلني عملت عوامل عدة على حت�سني التعاون فيما بني
املجتمعات ال�شرك�سية ،مبا يف ذلك �إتاحة توا�صل �أ�سرع و�أكرث فعالية من حيث التكلفة و�أكرث موثوقية،
وتقليل القيود املفرو�ضة على ال�سفر داخل رو�سيا ،والأهم من ذلك ،ت�أ�سي�س اجلمعية ال�شرك�سية
العاملية ) (ICAعام  1989لإ�شراك املغرتبني يف بناء التحالفات الهامة وت�شجيع العمل على العر�ض
الثقايف للتاريخ ال�شرك�سي .وهذه التطورات ،جنب ًا �إىل جنب مع ظهور �شبكات التوا�صل االجتماعي،
�أدت �إىل �إك�ساب الق�ضية ال�شرك�سية بروز ًا �أكرب على ال�ساحة الدولية ،والتي بد�أ ُينظر �إليها م�ؤخر ًا
على �أنها م�شكلة "حقيقية" من قبل حكومة الواليات املتحدة ،والتي تقوم حالي ًا بالتن�سيق مع ال�سلطات
اجلورجية يف �ش�أن الإبادة اجلماعية ال�شرك�سية وتاريخهم (هيل و�آخرون.)13 :2012 .
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وكما تو�ضح احلالة ال�شرك�سية ،ف�إن تو�سعة �شبكات النا�شطني هي عملية هامة لتكوين تكتل كبري من
الأع�ضاء للتغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي .وت�شري درا�سة حالة �أجرتها هيد�سرتوم حول احتاد املر�أة
البورمية يف ميامنار� ،إىل �أن اال�ستعانة بالن�ساء املحجمات �سابق ًا لي�شاركن يف اجلهود الإ�صالحية
با�ستخدام الأماكن غري ال�سيا�سية ومراكز االجتماع غري الر�سمي ،مثل املكتبات للمهاجرين ومراكز
اللجوء للناجني من العنف املنزيل ،مكن الن�ساء من اللقاء والتوا�صل مع بع�ضهن البع�ض حول
االختالفات العرقية دون �أجندة �سيا�سية علنية ( .)256 :2013كما �أن ا�ستخدام هذا ال�سياق غري
ال�سيا�سي والفعاليات املجتمعية ك�شعائر ال�صالة وور�ش العمل العالجية واملهرجانات �أثبت فعالية يف
وتب�سم
بناء الثقة والتفاهم بني الأ�شخا�ص من خمتلف الهويات الدينية والعرقية ،كما �أ�شار موهان ّ
(.)264 :2013
وقد �أتاحت هذه الإ�سرتاتيجيات للفئات املهم�شة �إمكانية الو�صول �إىل �شبكة وا�سعة من م�ؤيدي
الإ�صالح املحتملني وفر�ص ًا لإدخال املوا�ضيع ال�سيا�سية تدريجي ًا .ويحر�ص الأ�شخا�ص الذين يتلقون
مثل هذه املعلومات على تقا�سمها مع غريهم من �أفراد املجتمع ،مما ي�ضاعف من �أثر ن�شر املعلومات،
وهي اخلطوة الأوىل الأ�سا�سية لال�ستعانة مب�شاركني جدد يف حملة الإ�صالح.
وكما �أُ�شري �سابق ًا ،ف�إن التوا�صل عرب ال�شبكات وبناء التحالف مع جماعات مثل ال�شباب الذين يعانون
من م�شكالت �إق�صاء مماثلة غالب ًا ما تكون �إ�سرتاتيجية مثمرة للغاية� ،إذ ت�سهم مبوارد ب�شرية
�إ�ضافية ،والأهم من ذلك ،فهي ت�ضخ احلما�س والطاقة يف �شرايني مبادرات الإ�صالح وتعطيها
ثق ًال �سيا�سي ًا .وقد تبني �أي�ض ًا �أن النقابات تلعب دور ًا حا�سم ًا يف بناء التحالفات وت�سهيل التغيري
ال�سيا�سي ،كما الحظ دياال ( )16 :2012يف درا�سة احلالة التي �أجراها عن نيجرييا .ففي حمافظة
�أويري النيجريية ،لعبت احتادات البلدات -وهي جماعات امل�ساعدة الذاتية التي تعزز �إن�شاء بلديات
للأع�ضاء فيها -دور ًا رئي�س ًا مل�ساعدة �أهايل �أو�سو يف التغلب بنجاح على العقبات التقليدية التي حتول
دون م�شاركتهم يف احلكم العريف.
و�أخري ًا ،تبني �أن بناء التحالفات والتعاون والتن�سيق مع احلكومات يف العديد من درا�سات احلاالت
مفيد ،ال �سيما يف �إ�صالح ممار�سات الإق�صاء .وكما ي�ؤكد دي وين ( ،)14 :2012ففي الوقت الذي
ي�شكل فيه العمل االيجابي خطوة مهمة نحو بناء بيئة �شاملة ،ف�إن ال�شمول وحده ال ي�ؤدي تلقائي ًا �إىل
التمكني .وينبغي �أن يكون الهدف العام هو تعميم ال�شمول وتعزيز امل�شاركة على نطاق وا�سع ،كما �أن
التعاون بني احلكومات ،رغم غيابه يف كثري من الأحيان ،ف�إنه قد ي�سهل العملية.
 .3/1السياقات الثقافية واألمنية
�إن �إ�سرتاتيجيات التغيري تتحدد غالب ًا يف �ضوء �سياقات الثقافة والأمن .ويجب على الإ�سرتاتيجيات
امل�صممة لت�سهيل التغريات يف املعرفة واملواقف واملمار�سات ،ويف نهاية املطاف ال�سلوكيات نحو
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الفئات املهم�شة� ،أن تكون مت�سقة مع ال�سياق الثقايف للبلد وبيئته االجتماعية وال�سيا�سية والأمنية.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الن�شاط ال�سيا�سي للمر�أة يف كمبوديا لن يعك�س بال�ضرورة ُن ُهج ت�صادمية
كتلك التي ا�ستخدمتها املر�أة بنجاح يف �صوماليالند .وبالن�سبة للمر�أة الكمبودية ،ف�إن القلق املنبعث
من تاريخ البالد احلديث املتمثل يف احلكم من خالل الرتهيب واخلوف ،من خالل �سيطرة الأحزاب
ال�سيا�سية املركزية ال�صارمة على �سيا�سة املجل�س املحلي ،تعك�س �أمنهن ال�شخ�صي و�أمن �أ�سرهن
بو�صفها عوامل هامة حتدد ا�ستخدامهن لل ُن ُهج غري الت�صادمية يف التعامل مع املواقف التي تنطوي
على النوع االجتماعي� .إن �أهمية قيام الن�شطاء بتحليالت جارية لل�سياق واملخاطر يف بيئات غري
�آمنة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا ،جنب ًا �إىل جنب مع الإعداد لإدارة الأزمات للتعامل مع التهديدات املحتملة
عند القيام بجهود التغيري� ،ضمت �أي�ض ًا تو�صية رئي�سية من ور�شة عمل �أقامتها امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات عام  2012ب�ش�أن �إ�سرتاتيجيات ال�شمول من �أجل ن�شطاء التغيري (امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات  .)2012و�صادفت املجموعة الدولية حلقوق الأقليات العديد من
حاالت التخويف ،مما دفع ن�شطاء الأقليات �إىل االن�سحاب من الإدالء بت�صريحات عامة حول
احلكومات �أو الكيانات الأخرى� ،أو �إعادة كتابة البيانات ملدح الأنظمة .وعند التعامل مع الربوز
على ال�ساحة الوطنية والدولية ،على حد �سواء ،ال بد من درا�سة املخاطر التي يواجهها الأ�شخا�ص
املهم�شون وو�ضع �إ�سرتاتيجيات لتقليلها �أو الق�ضاء عليها.
وعلى النقي�ض من مثال كمبوديا ،حتلت الن�ساء يف �صوماليالند باجلر�أة للإقدام على مواجهة
جماعية عقب عدة جناحات حققنها باالحتجاج من خالل العمل املبا�شر .والدر�س امل�ستفاد هنا ،هو
�أن جهود �إ�صالح الدميقراطية يجب �أن تدرك حقيقة �أنه يف كل ثقافة اجتماعية و�سيا�سية ،بل وثقافة
فرعية ،ف�إن جمموعة الإ�سرتاتيجيات الرامية �إىل تي�سري التغيري ،من الأف�ضل �أن حتددها وتعتمدها
الفئات املهم�شة من داخل تلك ال�سياقات الثقافية والأمنية .وي�ؤيد ذلك در�س �إ�ضايف متكرر يت�ضح
يف العديد من درا�سات احلالة :خالفا للحلول النابعة من الداخل ،ف�إن احللول املفرو�ضة من اخلارج
ال تنجح يف معظم الأحيان.
وي�ؤكد دياال �أن ثقافة "�سيا�سة البطن" يف نيجرييا -وهي ثقافة ال متيل �إىل حل املنازعات ال�سيا�سية
ُعتب �إ�سرتاتيجيات التغيري الأكرث فعالية لكونها تنطوي على
من خالل احلوار (انظر الإطار  -)5/1ت َ
الإكراه ال�سيا�سي واالقت�صادي .وعلى وجه التحديد ،يف جنوب �شرق �إغبوالند يف نيجرييا ،يرى دياال
�أن ا�ستعداد الفئة املهيمنة وقدرتها على نبذ ال�صور النمطية الثقافية والتعامل على قدم امل�ساواة مع
�أو�سو ،وهي الأقلية العرقية التي عانت الإق�صاء على مدى �سنوات ،قد ت�أثرت بال�ضغوط االقت�صادية
"الإكراهية" التي مار�ستها احتادات البلديات �أكرث من ت�أثرها باحلوار ال�سيا�سي (دياال .)25 :2012
ويدعم هذا املثال م�س�ألة �أنه علينا �أال نفرت�ض �أن نهج ًا معين ًا �إزاء �إدارة ال�صراعات وحلها يف املجال
ال�سيا�سي  -كالتفاو�ض واحلوار امل�ستندين �إىل املبادئ � -سوف ينجح دائم ًا يف مطابقة ال�سياقات
الثقافية ،و�أن الدرا�سات وما يرتبط بها من نظريات تعك�س الأبعاد الثقافية للنزاع ال�سيا�سي ،مثل
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نظرية هوف�ستيد ( )2010والتي ت�ستلزم اهتمام ًا عن كثب عند النظر يف �إ�سرتاتيجيات �إ�صالحات
ال�شمول.
الإطار � .5/1سيا�سة "البطن" يف جنوب �شرقي نيجرييا
بعد �أن �أدركت فروع احتادات البلديات ف�شل الت�شريعات يف و�ضع حد للتمييز �ضد �أهايل �أو�سو ...،فقد
جنحت يف ا�ستخدام الإكراه االقت�صادي للم�ساعدة يف �شمول �أهايل �أو�سو يف عمليات احلكم العريف .ويف
االجتماعات العامة للبلدية ،اعتمد �أهايل �أو�سو على ال�ضغط والإكراه ال�ستمالة الآراء نحو م�شاركتهم الكاملة
يف احلكم العريف (�أوامانام  .)2011و�أحيانا جنحوا عرب ا�ستخدام احلوافز املالية ،يف �إقناع �أهايل �إيزي يف
منحهم �ألقاب الزعامة ،مما مكنهم من االن�ضمام �إىل ع�ضوية جمل�س �إيزي .وهذه الإ�سرتاتيجية املعتمدة
على الإكراه االقت�صادي ،والتي ُي�شار �إليها بعبارة �سيا�سة املعدة� ،أو "�سيا�سة البطن" (بايارت  ،)1993يعود
جناحها� ،إىل حد كبري ،الرتفاع معدل الفقر يف �إغبوالند .و�إىل جانب �سيا�سة البطن ،ف�إن العديد من �أهايل
�أو�سو الذين حظوا مبيزة التعليم يف البلدان الغربية ا�ستغلوا ما ح�صلوا عليه من تعليم لتقلد العديد من
املنا�صب القيادية يف احلكومة الوطنية والإقليمية .ومن خالل هذه املواقف ،فقد ا�ستغلوا �أدوارهم ذات
الت�أثري الوا�سع يف احتادات البلديات لل�ضغط من �أجل �شمول �أهايل �أو�سو يف احلكم العريف.
من� :أ� .سي .دياال ،درا�سة حالة �أهايل �أو�سو يف �أويري ،جنوب �شرقي نيجرييا�( ،ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات )2012 ،غري من�شورة� ،ص20 :

 .4/1تثقيف الشباب حول شمول الفتيات والنساء
ي�شكل تثقيف ال�شباب حول �أهمية �شمول الفتيات والن�ساء وت�سهيل م�شاركتهن يف اخلطاب ال�سيا�سي
�إ�سرتاتيجيات حا�سمة على املدى الطويل .وقد قام العديد من ُكتّاب درا�سات احلاالت بت�سليط ال�ضوء
على م�س�ألة �أنه ال توجد طرق خمت�صرة يف مهمة التغلب على العقبات التي حتول دون الإق�صاء
االجتماعي وال�سيا�سي للفئات املهم�شة .ويعني ذلك� ،أن �شمول املواطنة ومبادئ حقوق الإن�سان مثل
م�ساواة املهم�شني يف مناهج التعليم النظامي وغري النظامي �سوف يثمر عن تغيريات �إيجابية يف
معرفة املجتمع ومواقفه و�سلوكياته ،و�سيحرز تقدم ًا كبري ًا يف متكني املهم�شني على املدى الطويل.
�إن اال�ستثمار يف تعليم الفتيات ،على �سبيل املثال يف ال�سياق الإ�سالمي ،من خالل العمل مع علماء
الدين الإ�سالمي لت�أمني التغيريات امل�ستقبلية يف املواقف جتاه متكني الن�ساء والفتيات ،كان ُينظر
�إليه باعتباره �أحد عوامل النجاح الهامة يف الإ�صالح� ،إذ غالب ًا ما تعار�ض املر�أة ذاتها عملية �إ�صالح
حقوق املر�أة .وقد كان العتماد التعليم وفق ًا للقر�آن الكرمي ،وكذلك وفق ًا لأوجه احلماية القانونية
الوطنية ،والدولية حيثما كان مالئم ًا ،دور �أ�سا�س يف النجاحات الواردة هنا ،على �سبيل املثال يف
وتب�سم عن الهند الغربية (� .)230 :2013إن تعزيز مبد�أ امل�شاركة ال�سيا�سية عن
درا�سة موهان ّ
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طريق املناهج التعليمية باعتباره ح ّق ًا �أ�سا�سي ًا -كما هو من�صو�ص عليه يف الكثري من الد�ساتري
الوطنية -ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل اعتماد الأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأخرى ل�سيا�سات النوع
االجتماعي وغريها من �سيا�سات ال�شمول الأخرى وخطط العمل كقوالب للتغيري .وزيادة م�شاركة
ال�شباب الن�شطة يف ال�سيا�سة من خالل �إ�شراكهم احلقيقي -ولي�س الظاهري -يف عمليات و�ضع
امليزانية العامة (مايتي � ،)2012أو تعاون �شبكات ال�شباب مع منظمات املر�أة يف عمليات بناء ال�سالم
(كيماثي  ،)81 :2013يثبت �أي�ض ًا �أهمية تي�سري التغيري طويل املدى يف �سيا�سات ال�شمول (انظر
الإطار .)6/1
الإطار  .6/1م�شاركة ال�شباب يف عمليات و�ضع املوازنات العامة يف �إمباكا�سي ،كينيا
جرى يف البداية ت�شكيل معظم جمموعات ال�شباب يف �إمباكا�سي من قبل �أجهزة الدولة �أو منظمات املجتمع
املدين كهياكل جمتمعية بحتة ،ل�صرف منح اجلهات املانحة �أو الربامج التي تديرها احلكومة ...بح�سب
الإجراءات ال�شكلية [�أو] املح�سوبية ال�سيا�سية[ ،ولكنها يف الواقع تزيد] من تهمي�ش ال�شباب .ويف نهاية
املطاف ،اعتُربت منظمات الدعوة ال�شبابية القليلة الن�شطة تهديد ًا للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية وباتت م�ستهدفة
من قبل �أعمال الرتهيب.
وبعد ذلك ،مت جتنيد ال�شباب ومتويلهم لتعزيز التوترات العرقية والعنف خالل فرتة االنتخابات �أو كع�صابات
حلماية امل�صالح االقت�صادية لل�سيا�سيني كالأرا�ضي .وفيما اغ ّرت ال�شباب بال�سلطة الكاذبة يف خ�ضم الفقر
والي�أ�س ،انخرط بع�ض مديري ال�صناديق احلكومية يف تبديد املال العام ،من خالل حتويل اجتاه املوارد
[املخ�ص�صة] للتعليم وخلق فر�ص العمل وال�صحة الإجنابية وتنمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والريا�ضة وغريها من اخلدمات الأ�سا�سية لل�شباب.
�إن ك�سر �سال�سل التهمي�ش قد ثبت �أنه رحلة حمفوفة بالتقلبات ...وقد متثل التحدي يف كيفية حتفيز
[املجموعات املتنوعة من ال�شباب] على االحتاد واتخاذ الإجراءات الالزمة� .أما التحدي الثاين ،فقد انح�صر
يف كيفية التوفيق بني التوترات التاريخية واالختالفات االجتماعية وال�سيا�سية التي متيز العالقات بني
ال�شباب يف �إمباكا�سي .وكانت العقبة الثالثة ،هي �أنه على مر ال�سنني مل يكن ال�شباب يجتمعون �إال عند تلقي
الهبات...للم�شاركة يف �أي عملية .ويف...جيبانغ...ف�إن "العمل التطوعي وامل�ساعدة الذاتية والعمل اجلماعي
لل�شباب" كان هو ال�شكل الوحيد للتحفيز الذي ميكن لقادة [ال�شباب] تقدميه .وكان العائق الرابع ،هو كيفية
تنظيم ال�شباب [وجتنب] االنطباع ب�أن الهدف الأ�سا�سي للمبادرة هو الإطاحة بالقيادة ال�سيا�سية احلالية يف
املنطقة .ويف حني �أن امل�شاركة ال�سيا�سية من قبل ال�شباب هي حق د�ستوري ،فقد ا�ستلزمت العملية الأولية
ت�أجيل هذا الطموح حتى يت�سنى لل�شباب �إن�شاء ح�شد قوي من الأن�صار وقوة �سيا�سية للعمل .ومتثل التحدي
اخلام�س ،يف كيفية �إدارة العملية بطريقة ال ترفع �سقف التوقعات بني ال�شباب �أو ت�ؤدي �إىل م�شاحنات على
الزعامة واقتتال داخلي على ح�ساب الهدف الأكرب وهو [التغلب] على تهمي�ش ال�شباب[ ...وبعد حل هذه
التحديات] مت ّكن قادة ال�شباب من امل�ضي قدم ًا يف املبادرة من خالل اخلطوات التالية:
1 .1بعد �إن�شاء منظمة �شباب جيبانغ ،خاطبت املنظمة م�ؤ�س�سة خطة كينيا الدولية ،التي تعهدت بتقييم
احتياجات التدريب وتوفري التدريب يف �إطار ال�سيا�سة الوطنية لل�شباب عام  2005ود�ستور كينيا
 2010وقانون الطفل لعام  ،2001وقامت بتحويل الأر�صدة والدعوة للمنا�صرة والقيادة االجتماعية
وو�ضع امليزانيات االجتماعية ومراجعة احل�سابات االجتماعية.
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2 .2ت�شكيل جلان ال�شباب ذات االخت�صا�صات املحددة ب�ش�أن كيفية �إجراء عملية الإ�شراك [مع جلان
�إدارة الأموال املحولة].
3 .3بدعم من خطة كينيا وبع�ض الدوائر احلكومية� ،أن�ش�أ ال�شباب �أدوات �إ�شراك خمتلفة ،مثل بطاقة
نقاط املواطن لعمليات التدقيق االجتماعي ،جمل�س �شفافية املواطن ،مركز احلوكمة الإلكرتونية،
وبع�ض الكتيبات الفكرية.
4 .4ر�سم خرائط لل�سلطة وحتليلها  -مت حتديد طبيعة ونوع امل�صالح والنفوذ التي متتعت بها خمتلف
اجلهات الفاعلة يف �إمباكا�سي ،ومت تطبيق ُن ُهج خمتلفة لإ�شراكهم.
 5 .5حتديد و�إ�شراك �أ�صحاب العالقة وال�ش�أن حول كيفية دعمهم مل�شاركة ال�شباب.
6 .6حتديد خمتلف م�صادر املعلومات وا�ستهدافها لأغرا�ض مراجعة البيانات الثانوية وجمع الأدلة
الذي كان عام ًال �أ�سا�سي ًا يف جهودهم للدعوة.
وقام ال�شباب ،م�سلحني باملعارف واملهارات ،بجمع وجهات نظر العامة م�ستهدفني جماعات امل�صالح
املتنوعة ،ثم �إعداد وتعميم جدول زمني للم�شاورات العامة ب�ش�أن �أولويات ال�شباب يف �إمباكا�سي و�إن�شاء �أربع
جلان قطاعية لقيادة هذه العملية .وا�ستخدموا ما تتناقله الأل�سن واملل�صقات وحمطات �أف �أم للإذاعة
املحلية ور�سائل الربيد الإلكرتوين و�شبكات التوا�صل االجتماعي مثل تويرت والفي�سبوك لإي�صال ر�سالتهم.
كما عقدوا مناق�شات ملجموعات الرتكيز ،و�أجروا املقابالت وا�ستعرا�ض البيانات الثانوية من الإدارات
احلكومية ذات ال�صلة .وقام ال�شباب بتحديد �أولويات الق�ضايا امل�ستقاة من �أقرانهم والتحقق من �صحتها،
وقدموا مقرتحات املوازنة للحكومة .ثم مت تزويدهم بالآراء ،رغم �أنهم احتجوا على بع�ض بنود املوازنة غري
املمولة وطالبوا بالتمثيل يف جلنة التنمية املحلية "ذات النفوذ" ،وهو ما ح�صلوا عليه الحق ًا .و�أن�ش�أوا بعدها
�شركة حمدودة [ت�ضم] َح َملة �أ�سهُمِ ها �شباب ًا من ذوي اخلربة املتنوعة يف العمل املهني.
من كي .ميثا ،حتطيم �سال�سل التهمي�ش؛ �سرد لكفاح ال�شباب يف عمليات املوازنة العامة يف كينيا (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات )2012 ،غري من�شورة� ،ص 25-23

�أعطت جلنة الكومنولث املعنية باالحرتام والتفاهم الأولوية مل�شاركة ال�شباب يف اخلطاب ال�سيا�سي
يف تقريرها بعنوان :امل�سارات املدنية لل�سالم  Civil Paths to Peaceلعام  ،2007م�شري ًة �إىل
�أهمية تعزيز االحرتام والتفاهم يف �سياق م�شرتك بني الأجيال .ويو�صي التقرير بتجاوز املعايري
االجتماعية مثل نظام ال�سلطة الأبوية واالحرتام يف تطوير الثقة بالنف�س لدى ال�شباب ،مع �إ�صالح
هياكل ال�سلطة لت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة يف اخلطاب ال�سيا�سي .وي�شري التقرير� ،إىل �أن ذلك
يحظى ب�أهمية خا�صة بالن�سبة لل�شابات واجلماعات الأخرى التي عاد ًة ما تكمم �أفواههم عرب
الإ�شارة �إىل "التقاليد" �أو "العرف" ( .)60 :2007ومي�ضي التقرير �إىل القول� ،إنه عندما ُيج َّرد
ال�شباب من حقوقهم �أو حني يهانون �أو ي�شعرون ب�أنهم ال ر�أي لهم وال م�ستقبل ،فقد جتتذبهم
احلركات �أو الأيديولوجيات التي تبدو وك�أنها ت�ضمن لهم مكان ًا يف العامل ومتنحهم هوية �صلبة ،مبا
يف ذلك �إمكانية ا�ستقطابهم للم�شاركة يف �صراعات كمقاتلني� ،سواء ملهمني �أو مكرهني من قبل
القادة ( .)60 :2007ويو�صي التقرير� ،أنه ينبغي بد ًال من ذلك النظر �إىل ال�شباب باعتبارهم "يف
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قلب احلل" عند البحث عن م�سارات مدنية نحو ال�سالم ،كما كان وا�ضح ًا يف مبادرات مثل خمتلف
برملانات ال�شباب (.)62 :2007
ومع ذلك ،ورغم �أن برملانات ال�شباب قد ُينظر �إليها يف بع�ض الأحيان كحل لإدارة م�شاركة ال�شباب،
�إال �أنها نادر ًا ما تلبي احتياجات الفئات الفرعية املهم�شة ،وعاد ًة ما توفر قدر ًا �ضئي ًال من الإ�سهام
يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي .كذلك ف�إن اللجنة الدائمة للدميقراطية وحقوق الإن�سان لعام 2010
التابعة لالحتاد الربملاين الدويل )� ،(IPUأ�شارت ب�إيجاز �إىل برملانات ال�شباب يف واحدة من 39
تو�صية ب�ش�أن �أف�ضل الطرق لت�سهيل م�شاركة ال�شباب املجدية يف �صنع القرار� .إال �أن تو�صيات اللجنة
الدائمة حتدد اخلطوط العري�ضة للعديد من ال ُن ُهج التكميلية لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف اخلطاب
ال�سيا�سي .وي�شمل ذلك ،دعوة الدول �إىل جعل تعليم الدميقراطية جزء ًا ال يتجز�أ من املنهج املدر�سي
الإلزامي .والأهم من ذلك� ،أو�صى االحتاد الربملاين الدويل �أي�ض ًا بقيام الربملانات بتعميم ق�ضايا
ال�شباب يف �صلب عملها ،على �سبيل املثال ،با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات )(ICTs
بغر�ض تعزيز وعي ال�شباب وم�شاركتهم يف العملية ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك من خالل الأحزاب
ال�سيا�سية .وبهذه الطريقة ،ميكن للربملانات الو�صول �إىل ال�شباب ،وزيادة فر�ص ح�صولهم على
معلومات عن العملية الدميقراطية ،وو�ضع تدابري عملية مثل �إمكانية تخ�صي�ص ح�ص�ص لل�شباب
لزيادة م�شاركتهم يف الربملان والهيئات التمثيلية الأخرى (االحتاد الربملاين الدويل  2 :2010و12
و 13و 19و .)30وي�ستدعي ذلك النظر بجدية ،عند تقييم �أف�ضل العمليات لت�سهيل م�شاركة ال�شباب
يف اخلطاب ال�سيا�سي.
وبينما كان تقرير جلنة الكومنولث م�صيب ًا يف �إيالء الأولوية لتعليم لل�شباب بغر�ض التحرر من ال�صور
النمطية وتثمني احرتام التنوع� ،إال �أن هذه الإ�سرتاتيجية ينبغي �أن متتد �إىل م�ستويات التعليم ملرحلة
ما قبل املدر�سة واملرحلة االبتدائية ،لأن الأطفال يف هذه املراحل يبد�أ لديهم ال�شعور بتقدير التنوع
وقيم مثل ال�شمول .وكما �أو�ضح فريون ومرينز (� ،)141 :2012أن الأطفال يت�أثرون بفعل انق�سامات
املجتمع من حولهم من �سن ثالث �سنوات ف�صاعد ًا ،وميكن من خالل تعر�ضهم للمبادرات التعليمية
الفعالة �أن يتبنوا �سلوك ًا �شام ًال يحرتم الآخرين ويقبل االختالف.
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توصيات
�	.1أن ت�شارك جميع قطاعات الفئة املهم�شة يف ت�صميم �إ�س رتاتيجيات ال�شمول ،مبا يف ذلك
حتديد االحتياجات و�أوجه الق�صور يف احلقوق ،البت مع ًا يف الأهداف امل�شرتكة ،االتفاق على
�سبل امل�ضي قدم ًا ،ور�صد التقدم املحرز يف مدى حتقيق �أهدافهم .وينبغي ا�ستمرار الت�شاور
الوثيق بني الن�شطاء/منظمات املجتمع املدين واملجتمعات الأو�سع املت�ضررة ،على �أن ترفع
ُر�س ل �آرا�ؤها طوال مراحل عملية التغيري .والأهم من ذلك،
تقارير حول املجتمعات املت�ضررة وت َ
ينبغي �إ�شراك كل من املر�أة وغريها من الفئات املهم�شة يف املجتمع املت�ضرر يف توجيه هذه
العملية ،ويجب توفري املعلومات بطريقة وعرب قنوات ذات �صلة باملجتمع املهم�ش كله .وي�شمل
ذلك معلومات يتم �إر�سالها بلغتهم ،وعرب عمليات ت�ضمن التوا�صل الفعال ملن يفتقرون ملهارات
القراءة والكتابة.
�	.2أن تعتمد الربامج امل�صممة للحد من التهمي�ش والتغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي للفئات
املهم�شة نهج ًا �شام ًال ومتعدد امل�ستويات ،يعالج الثغرات يف احلقوق الد�ستورية والت�شريعية
والفقر والأمية من خالل تدخالت التعليم املت�صلة ب�سبل العي�ش وغريها من مبادرات التخفيف
من وط�أة الفقر ،وتدريب �أع�ضاء الفئات املهم�شة على القيادة ال�سيا�سية بغر�ض بناء الثقة.
�	.3أن تتناول هذه املبادرات �أي�ض ًا ا�ستعداد الثقافة ال�سائدة لقبول م�ساهمات الفئات املهم�شة
والرتحيب بها .وينبغي �أن يتم ذلك من خالل برامج التثقيف املجتمعي للتخل�ص من الو�صم
�أو التعيـري والتمييز واال�ستغالل والإق�صاء ال�سيا�سي .وقد اعتمدت برامج التثقيف املجتمعي
التي ثبت �أنها الأكرث فعالية يف العديد من ال�سياقات يف دول اجلنوب على و�سائل الإعالم ،مثل
امل�سرح املجتمعي والإذاعة وال�سينما .والأهم من ذلك ،هو مزيج مما �سبق.
�	.4أن ترتبط تدخالت الإ�صالح متعددة امل�ستويات ،حيثما كان مالئم ًا ،بالإ�صالح الد�ستوري
والت�شريعي وحمالت التثقيف ل�ضرورة التنوع التي تتناول العالقات بني الأغلبية والأقلية.
وينبغي لهذه اال�ستجابات متعددة امل�ستويات �أن ت�ستهدف� ،إن تتطلب الأمر ،كل م�ستوى من
م�ستويات احلكم ،و�أن حتدد اخليارات التي جتذب الفئات املهم�شة واملهيمنة على حد �سواء،
حت�سب ًا الحتمال �سعي الفئات املهيمنة �إىل �سبل �أخرى للحفاظ على ال�سيطرة ال�سيا�سية من
خالل هياكل ال�سلطة غري الر�سمية و�/أو املوازية.
�	.5أن يتخذ �أ�صحاب العالقة وال�ش�أن املقبلني على حمالت �إ�صالح ال�شمول �أو امل�شاركني فيها
خطوات ،عند االقت�ضاء ،لتعزيز التن�سيق ومنع التفتيت من خالل بناء و�/أو تعزيز التحالفات
القائمة �أو اجلديدة التي تنطوي على ثالث عمليات .الأوىل ،تقييم اجلدوى والإ�س رتاتيجيات
الالزمة لال�ستعانة ب�أع�ضاء جدد با�ستخدام الأماكن غري ال�سيا�سية� ،إن لزم الأمر ،لزيادة وعي
الأع�ضاء املحتملني بالق�ضايا التي ت�ستدعي القيام ب�إجراءات .الثانية ،عند االقت�ضاء ،بناء
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عالقات مع املنظمات القادرة على تقدمي امل�ساعدة يف و�ضع وحت�سني حمالت الدعوة وحتديد ًا
الإ�س رتاتيجيات والتكتيكات لزيادة م�ساندة اجلمهور ل�شمول الفئات املهم�شة يف �صنع القرار
ال�سيا�سي .والثالثة� ،صقل العالقات مع ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف الر�أي العام مثل كبار الزعماء
ال�سيا�سيني والدينيني وممثلي و�سائل الإعالم ،لبناء قوة دافعة من �أجل التغيري يف ثقافة
القيادة �إزاء الفئات املهم�شة.
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الباب 2
مـحددات الشمول السياسية
والدينية والقضائية واإلدارية

الباب 2

 .1/2دور القادة السياسيين والدينيين
يلعب القادة ال�سيا�سيون والدينيون دور ًا مهم ًا يف التغلب على �إق�صاء الفئات املهم�شة .وت�شري العديد
من درا�سات احلاالت املدرجة هنا� ،إىل القيادتني ال�سيا�سية و�/أو الدينية باعتبارهما عوامل حا�سمة
يف دعم وتعزيز عملية �شمول الفئات املهم�شة يف هياكل وعمليات �صنع القرار .وتقدم درا�سات
احلاالت من ميالنيزيا (جون�ستون  ،)2013كينيا (كيماثي  ،)2013ميامنار (هرني  ،)2013الهند
وتب�سم  )2013وكوريا اجلنوبية (كيم � )2012أمثلة وا�ضحة على �أهمية ذلك.
الغربية (موهان ّ
وعالوة على ذلك ،يف درا�سة حالة ناميبيا التي �أجرتها �أوبينك ( ،)2013حتول العديد من القادة
الذكور �إىل ا�ستيعاب زيادة م�شاركة املر�أة بعد حتديد املكا�سب املتبادلة املعنية ،مبا يف ذلك القيمة
التي تعود على املجتمع الأو�سع الالتي ميثلنه ،وقيمتهن بالن�سبة مل�صالح املر�أة (انظر االطار .)1/2
الإطار  .1/2الدعم التقليدي من قبل الرئي�س ل�شمول املر�أة يف عملية �صنع
القرار العريف ،ناميبيا
 ...كان الرئي�س ليبومبو نف�سه طرف ًا رئي�س ًا فاع ًال يف ت�شجيع �شمول املر�أة يف الهياكل الق�ضائية وال�سيا�سية
التقليدية ل�صنع القرار .وقد ُقـدم الدعم يف كثري من الأحيان للدور القيادي للمر�أة يف االجتماعات ،وعني
قيادات ن�سائية على خمتلف م�ستويات القيادة التقليدية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد رحب ببع�ض من م�ست�شاريه
يف �أوكوامبي ،والتحق هو نف�سه بربنامج تدريبي لتح�سني �إقامة العدل يف املحاكم العرفية وجمال�س احلكم
التقليدية ،مما كان لها �أثر قوي على العالقات بني اجلن�سني (بيكر � .)1996إن تعميم مراعاة منظور النوع
االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات التقليدية ل�صنع القرار الق�ضائي وال�سيا�سي يربز ب�شكل خا�ص ،نظر ًا الرتفاع ن�سبة
الأ�سر التي تر�أ�سها الن�ساء ب�سبب ارتفاع معدالت هجرة الرجال .وهناك من �أملح �إىل �أن هناك �سبب ًا �آخر يف
دعم الرئي�س ليبومبو لرغبات �شعب �أوكوامبي ،ويكمن يف جهوده لإ�سكات �أي رغبة يف �إعادة �إحياء الأ�سرة
املالكة يف �أوكوامبي ،لأن الرئي�س مل يكن الوريث ال�شرعي لعر�ش �أوكوامبي.
من :جيه� .أوبينك" ،الطريق نحو جناح �شمول املر�أة يف م�ؤ�س�سات احلكم التقليدية :درا�سة حالة ال�سلطة التقليدية يف �أوكوامبو،
�شمال ناميبيا" ،يف امل�سريات من الإق�صاء �إىل ال�شمول :جناحات املر�أة املهم�شة يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي (�ستوكهومل:
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات � ،)2013ص127-126 :
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ومن العوامل الرئي�سة التي يقوم عليها دعم القادة الذكور لتمكني املر�أة �سيا�سي ًا يف دوائر احلكم
العريف ،مما يعد �أي�ض ًا ذا �صلة باحلكم الدميقراطي ،هو مدى ارتباط ق�ضايا ال�شمول يف الثقافات
والقيم واخلطابات املحلية .وتقدم درا�سات احلالة يف بوغانفيل وكينيا وكارين يف ميامنار
و�صوماليالند والهند الغربية �أمثلة وا�ضحة جد ًا على �أهمية ذلك االرتباط.
ومع ذلك ،عندما تعتمد �إ�سرتاتيجيات ال�شمول على القيادة ال�سيا�سية وحدها ،ال �سيما يف �سياق
الر�ؤ�ساء الذكور الذين ميثلون هياكل ال�سلطة التي كانت دائم ًا تتجاهل اعتبارات النوع االجتماعي،
فمن ال�سهل �أن ت�صبح الإ�صالحات ذات طبيعة حمدودة وق�صرية الأجل ،مع عودة الهياكل التي
يهيمن عليها الذكور غالب ًا بعد فرتات �إ�صالح ق�صرية �أو �إقامة هياكلهم وعملياتهم غري الر�سمية
كي يت�سنى لهم اال�ستمرار يف ال�سيطرة .وهناك مثال على ذلك �آخذ بالظهور يف �أفغان�ستان ،رغم
التزامات احلكومة الأفغانية باالتفاقيات الدولية ودعمها لتنفيذ برنامج الت�ضامن الوطني (وهو
برنامج قائم على تكاف�ؤ الفر�ص للن�ساء والرجال يف انتخابات جمال�س تنمية املجتمع وامل�شاركة يف
قرارات املجال�س ب�ش�أن م�شاريع تنمية املجتمع املحلي) ،حيث يبدو �أن هياكل ال�سلطة التقليدية التي
ال تراعي امل�ساواة بني اجلن�سني قد �أحكمت �سيطرتها على هذه العمليات.
وتكت�سب م�شاركة الرجال الن�شطة يف برامج متكني الن�ساء امل�سلمات �أهمية حا�سمة ب�شكل خا�ص ،ويف
حالة مبادرة املر�أة امل�سلمة ) ،(MWIفقد حتققت م�شاركة الرجال ،عندما �أكدت الوكاالت القائمة
على التنفيذ على الدور الهام الذي يلعبه الرجال يف حماية حقوق ورفاه بناتهم و�أخواتهم و�أمهاتهم
وزوجاتهم .وتو�ضح هذه احلالة� ،أنه يف املجتمعات التي مل يكن الرجال فيها على ا�ستعداد لتقدمي
الدعم بن�شاط يف ال�سابق ،فمن املرجح �أن تتغلب جهود الإ�صالح املرتبطة بالقيم املحلية والهياكل
العرفية ،على املقاومة التقليدية (انظرالإطار .)2/2وبالن�سبة للمر�أة امل�سلمة التي ت�سعى �إىل
معاجلة ق�ضايا عدم امل�ساواة ومتكني نف�سها للو�صول �إىل التكاف�ؤ مع الرجل ،فقد ُوجد �أن التفاو�ض
على الدعم من جانب كل من القادة الذكور والرجال الآخرين يف املجتمع ٌ
�شرط �أ�سا�س يف العديد
من درا�سات احلالة للح�صول على دعم �أو�سع ل�شمول املر�أة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية .كما برز مثال
�آخر يف م�صر ،حيث �أو�ضح �أبو زيد (� )2012أن الداعيات امل�سلمات متكنَّ من �إقناع �أزواجهن و�أئمة
امل�ساجد ب�أن لديهن �أدوار ًا هامة يلعبنها� ،سواء كواعظات يف امل�ساجد ميار�سن ال�شعائر -وهو ما مل
يكن مقبو ًال من قبل � -أو بالتعاون مع نظرائهن من الذكور على حث النا�س على العودة �إىل جوانب
احلياة على النحو الذي بينه النبي (�ص) ،يف وقت ال ميكن فيه الوثوق مب�ؤ�س�سات الدولة مبا يف
ذلك الق�ضاء ،لتحقيق العدالة والإن�صاف (�أبو زيد  .)7 :2012جاء هذا الإقناع من خالل قدرة
الداعيات على التوا�صل مع الزعماء الدينيني با�ستخدام اخلطاب الديني ،وقدرتهن على اجتذاب
العديد من الن�ساء والأطفال والأ�سر �إىل امل�ساجد ،من خالل تنظيم الدعم املجتمعي داخل وحول
امل�ساجد ل�صالح الأ�سر الفقرية غري القادرة على الو�صول �إىل مثل هذا الدعم املقدم من الدولة.
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الإطار  .2/2زيادة م�شاركة الرجال امل�سلمني يف التوعية ب�ش�أن حقوق املر�أة يف
الهند
كانت حلقات عمل للرجال والفتيان تعقد دائما ب�شكل منف�صل عن تلك التي حت�ضرها الن�ساء والفتيات.
وكان معظم امل�شاركني هم �إخوة �أو �أبناء �أو �أزواج �أو �آباء الن�ساء الالتي يح�ضرن حلقات العمل الن�سائية.
ويف البداية كان من ال�صعب �إقناع الرجال باحل�ضور ،لأنهم �شعروا �أن هذا النوع من برامج "التوعية" يالئم
الن�ساء فقط .وكان ذلك حتدي ًا رئي�س ًا ملبادرة املر�أة امل�سلمة ،لأن �إ�شراك الرجال يف الربنامج كان حا�سم ًا
لت�صحيح املفاهيم اخلاطئة �أو الأحكام امل�سبقة فيما يتعلق بحقوق املر�أة ول�ضمان دعمهم وملكيتهم لربنامج
التمكني برمته .وقامت املنظمات املحلية ال�شريكة مبواجهة هذا الت�صور ،من خالل الت�أكيد على الدور الهام
الذي لعبه الرجال يف حماية حقوق ورفاه بناتهم و�أخواتهم و�أمهاتهم وزوجاتهم .ويف النهاية ،جنحت حلقات
العمل يف جذب اهتمام وم�شاركة الرجال على نحو �أكرب بكثري مما كان متوقع ًا ،وكان على جميع ال�شركاء
تنظيم حلقات عمل �إ�ضافية.
وتب�سم� ،أ�س�" ،شمول املر�أة امل�سلمة يف هياكل وعمليات احلكم الدميقراطي الهندي" يف رحالت من الإق�صاء
من :موهان ،يفّ ،
�إىل ال�شمول :جناحات الن�ساء املهم�شات يف التغلب على الإق�صاءات ال�سيا�سية (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات� ،)2013 ،ص212 :

وثمة ا�ستنتاج �آخر من درا�سات احلالة ،وهو �أنه برغم الأهمية الكبرية لدعم القادة الذكور يف
توليد دعم �أو�سع ل�شمول املر�أة من جانب املجتمعات وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية لديها� ،إال �أن الأمر يعتمد
على ال�سياقات الثقافية والأمنية� ،إذ قد ال يكون من ال�ضروري حتقيق ذلك يف بداية حملة ال�شمول.
وتُعطي درا�سة حالة االحتاد الن�سائي البورمي منوذج ًا ممتاز ًا لتحديد الرجال ذوي الوعي بامل�ساواة
بني اجلن�سني لتي�سري تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي داخل املنظمات املعزولة .وقد حتقق
ذلك من خالل حتديد املنظمات والتحالفات واملجموعات الإعالمية التي يهيمن عليها الذكور،
والتي ميكنها تزويد ال�شابات الع�ضوات يف االحتاد الن�سائي البورمي بفر�ص التدريب والتوظيف،
مما مكن االحتاد من للت�أثري على امل�ؤ�س�سات التي يهيمن عليها الذكور من الداخل.
ومن املهم مالحظة �أنه يف حني �أن احلمالت ال�ساعية �إىل التغلب على �إق�صاء الفئات املهم�شة غالب ًا
ما تقودها الفئات املهم�شة نف�سها ،ويف بع�ض الأحيان بال�شراكة مع حلفاء رئي�سيني �آخرين ،تقدم
درا�سات احلاالت عدة �أمثلة حلكومات ووزارات (يف �أوغندا والكامريون وكوريا اجلنوبية وجنوب
ال�سودان) ،قادت عمليات ناجحة يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي واالجتماعي .ومن �أمثلة
احلكومات التي اعتمدت نهج ًا ا�ستباقي ًا للتغلب على الإق�صاء التاريخي هو ما قامت به احلكومة
الأوغندية ملعاجلة الإق�صاء ال�سيا�سي ل�شعب كاراموجونغ ،حيث ي�صف �أو�شيينغ عمل احلكومة
الأوغندية مع زعماء كاراموجونغ منذ عام  2003ف�صاعد ًا يف تنفيذ الربامج ال�سيا�سية واالقت�صادية
وبرامج نزع ال�سالح والتنمية .و�شملت هذه الربامج العمل الإيجابي وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية،
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي

جنب ًا �إىل جنب مع التمثيل ال�سيا�سي ،ويبدو �أن جميعها قد جنحت يف م�ساعدة كاراموجونغ يف
التغلب على الإق�صاء الذي يعود �إىل زمن طردهم من �أرا�ضيهم �أول مرة خالل الفرتة اال�ستعمارية
(�أو�شيينغ .)8 :2012
وهناك مثال �أخري للقيادة املتمثلة يف ت�صميم د�ستور م�ؤثر على تدابري ال�شمول ي�أتي من دولة جنوب
ال�سودان .ويف حني �أ�شارت التوقعات بعد �إعالن ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف يوليو/متوز � 2011إىل
�أن جتار �شمال ال�سودان امل�ستقرين يف عا�صمة جنوب ال�سودان ،جوبا� ،سيواجهون التمييز والإق�صاء
ال�سيا�سي ،بيد �أن ما حدث هو العك�س ،حيث يجري التعامل مع جتار �شمال ال�سودان بو�صفهم �أقلية
من بني العديد من الأقليات يف جنوب ال�سودان .ويف الواقع ،ف�إنه وفق ًا لد�ستور جنوب ال�سودان
اجلديد ،وبد ًال من الإق�صاء االجتماعي وال�سيا�سي ،ف�إن ه�ؤالء التجار م�ؤهلون حتى لتويل من�صب
الرئي�س 3.ومن املفارقات ،وفق ًا لنجزينك (� ،)2012أنَّ �أهايل ال�شمال حالي ًا �أكرث ارتياح ًا بعد
حتجيم و�ضعهم م�ؤخر ًا ،للأ�سباب املبينة يف الإطار .3/2
الإطار � .3/2شمول جتار �شمال ال�سودان �سيا�سي ًا يف جنوب ال�سودان
منذ �أن نال جنوب ال�سودان ا�ستقالله ،ف�إن ال�شماليني  -العرب امل�سلمني على وجه اخل�صو�ص  -ي�شعرون
عموم ًا بارتياح �أكرب يف اجلنوب مقارن ًة مبا قبل اال�ستقالل .وهذا هو التناق�ض :فال�شماليون �صاروا �أكرث
راحة الآن ،على الرغم من �أنهم �أ�صبحوا يف منزلة �أدنى يف املجتمع مما كانوا عليه عندما كانوا جزء ًا من
الفئة املهيمنة يف (جنوب) ال�سودان.
ويقول ال�شماليون� ،إن اجلنوبيني �صاروا �أقل عدا ًء جتاههم .حتى �أن اجلنوبيني �صاروا يقولون" :مرحبا بكم
يف بلدنا "ح�سبما يقول �صالح عبد اهلل ،وهو فني �سوداين يعمل يف �شركة دولية يف جنوب ال�سودان ،ويعرف
�أي�ض ًا �سبب هذا التغيري يف املوقف�" :أ�صبحوا يتمتعون مبزيد من الثقة .من الأ�سهل �أن ترحب بالنا�س �إذا
كنت ال تخ�شى القهر �أو الهيمنة".
ويف�سر حافظ ،وهو تاجر عربي م�سلم من اخلرطوم ،هذا التغري يف املوقف بقوله �إنه "بعد اال�ستقالل ،ذهبت
الكراهية ،والآن ي�شعر اجلنوبيون ب�أمان �أكرث .فلهم بلدهم وقوانينهم اخلا�صة وحكومتهم .كما �أن هجوم
و�سائل الإعالم على ال�شماليني �أ�صبح �أقل .وق َّل ا�ستخدام م�صطلحات مثل "القهر" و"اال�ستعمار" يف هذه
الأيام� .إن ال�شعور العام لدى اجلنوبيني هو �أن ال�شماليني املوجودين يف اجلنوب فقدوا القدرة على �إحلاق
الأذى .والرجل الذي ال يخ�شى جاره ميكن �أن يكون �أكرث انفتاح ًا وترحيب ًا له من �شخ�ص خائف منه".
من :جنزينك ،ل .و�ضع التجار ال�شماليني ،يف جوبا ،جنوب ال�سودان (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
 )2012غري من�شور� ،ص 14.
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 .2/2دور مؤسسات القضاء وحقوق اإلنسان
يلعب الق�ضاء وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان دور ًا مهم ًا يف القرارات التي تدعم الأحكام الد�ستورية
�أو االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة بال�شمول .وكما هو احلال مع الزعماء ال�سيا�سيني
والدينيني ،ي�ضطلع الق�ضاء بدور حا�سم يف التغلب على الإق�صاء .فمث ًال� ،أثبتت املحاكم يف جنوب
�أفريقيا �أنها �آلية حا�سمة حلماية حقوق املر�أة حني تعر�ضت هذه احلقوق للعراقيل على يد احلكومة
املحلية العرفية .وقبل نهاية نظام الف�صل العن�صري يف عام  ،1994كان حمظور ًا على الن�ساء يف
جنوب �أفريقيا مت ّلك الأرا�ضي ،وكانت �أ�شد الن�ساء ت�ضرر ًا من ذلك ممن مل يكن لهن �أبناء ذكور،
�إذ كن ُيحرمن من حقوق مرياث االبن البكر� ،أو حق قريب ذكر يف �أن يرث الأر�ض واملمتلكات
الأخرى من رب الأ�سرة املتوفى .ومن حيث امل�شيخة ،كان الو�ضع يحتم �أن يخلف الزعيم االبن
البكر ،ولي�ست االبنة البكر .وكان اعتماد د�ستور جديد بعد انتهاء الف�صل العن�صري ين�ص على
امل�ساواة بني اجلن�سني ،وما �أعقبه من عدة �أحكام حمورية للمحكمة الد�ستورية ،والتي متنح املر�أة
حق احل�صول على الأر�ض ،مما متخ�ض عنه مناخ من التغيري ،عمِ ل على حتويل مواقف الزعماء
التقليديني وجمال�سهم جتاه املر�أة.
وحتلل درا�سة احلالة التي �أجراها كيماثي ( )2012التحديات التي يواجهها جمتمع �أندوروي�س يف
كينيا الذي تعر�ض �أهله للتهجري الق�سري ،وتقدم املزيد من الإي�ضاح لأهمية التدخل الق�ضائي ،ولكن
هذه املرة على امل�ستوى الدويل .كما تك�شف درا�سة احلالة �أي�ض ًا عن بع�ض القيود التي تكتنف هذا
التدخل .فقد عا�ش جمتمع �أندوروي�س ل�سنوات حول بحرية بوغوريا ويف مناطق غابات م�شونغوي
ب�سهول اليكيبيا يف �إقليم الوادي املت�صدع ) (Rift Valleyبكينيا .ويف عام  1973طردت حكومة كينيا
�أهايل �أندوروي�س بالقوة من �أرا�ضي �أجدادهم بغر�ض �إقامة حمميات ال�صيد يف بحرية بوغوريا.
وبو�صفهم رعاة مزارعني ،كان مورد الرزق الأهم لأهايل �أندوروي�س وهويتهم تتمثل يف الأرا�ضي ذات
امللكية اجلماعية ،مبا يف ذلك دورها كموقع مقد�س للطقو�س الدينية والثقافية .ومن ثم فقد �أدى
هذا الإخالء الق�سري �إىل فقدان �سبل العي�ش والثقافة والدين ،ويف عام  ،2003وبعد التما�س �سبل
الإن�صاف دون جدوى من خالل امل�ساومات ال�سيا�سية ومن خالل جمموعة القوانني املحلية يف كينيا،
جل�أ املجتمع �إىل اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب بحث ًا عن العدالة.
ويف حكم غري م�سبوق ،خل�صت اللجنة �إىل �أن حكومة كينيا قد انتهكت عدة مواد من امليثاق الأفريقي.
كما �أ�صدرت عدة تو�صيات ،مبا يف ذلك �إعادة �أر�ضي �أجداد �أهايل �أندوروي�س ودفع التعوي�ضات لهم
عن كل اخل�سائر التي تكبدوها .وكما �أ�شار كيماثي (� ،)3 :2012إذ بينما مل متتثل احلكومة بعد
لهذا القرار� ،إال �أنه �أ�سفر عن بع�ض التغيريات على امل�ستوى املحلي ،حيث �أتاحت ال�سلطات املحلية
يف بارينجو وكويباتك لأهايل �أندوروي�س �إمكانية الو�صول املحدود �إىل املحمية ،مما م ّكن الكثري من
�أفراد املجتمع من �أداء ال�شعائر الدينية والثقافية على �شواطئ بحرية بوغوريا .والأهم من ذلك هو
�أن احلالة قد ركزت اهتمام كل من �أهايل �أندوروي�س واملراقبني الإقليميني على م�س�ألة حقوق ال�سكان
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الأ�صليني يف الأر�ض ،و�سبل ك�سب العي�ش ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف .وقد �أ�صبح ُينظر �إىل هذه
احلالة ك�سابقة ،كما �أنها �أدت �إىل �إجراءات مماثلة اتخذتها جماعات �أفريقية �أ�صلية �أخرى ب�سبب
ا�ستحواذ احلكومة على �أرا�ضي �أجدادها ،مبا يف ذلك جمتمع املا�ساي يف تنزانيا وباتوا يف رواندا
(كيماثي .)20 :2012
وعلى ال�صعيد الدويل ،ظل ك ٌل من مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية لل�سكان الأ�صليني ،وجلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،واللجنة املعنية باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ومنتدى الأمم املتحدة الدائم املعني بال�سكان الأ�صليني ير�صد
حالة �أندوروي�س وو�ضع التنفيذ بها .كما �شجعت احلالة �أي�ض ًا الآلية الأفريقية ال�ستعرا�ض الأقران
على �إ�صدار تو�صيات ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن م�س�ألة حقوق الأقليات (�سينغوي  27 :2011الوارد يف
كيماثي  .)20 :2012تلعب هذه امل�ؤ�س�سات دور ًا حا�سم ًا يف اال�ستمرار يف ال�ضغط على �أية حكومة
تبدي عدم الرغبة يف تنفيذ قرار اللجنة ،مما يربز القيمة الإ�سرتاتيجية لال�ستعانة مب�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان على ال�صعيد الدويل و�صعيد الأمم املتحدة للك�شف عن هوية احلكومات التي ارتكبت
هذه املظامل �أو تغا�ضت عنها وتوجيه اللوم لها.
كما يوفر �إ�شراك املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة يف حالة �أندوروي�س مثا ًال �آخر مل�ؤ�س�سة �أ�ضفت ثق ًال
كبري ًا على خطاب "ال�شمول  -والإق�صاء" ،من خالل تركيز الأ�ضواء الدولية على م�سائل الإق�صاء
داخل البلدان وعربها .وميكن مل�ؤ�س�سات مثل جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان وما يتخذه من
تدابري خا�صة � 4أن ت�ش ِّكل حليف ًا رئي�سي ًا للفئات املهم�شة يف حمالتها الإ�صالحية.
وي�ضمن املقررون اخلا�صون ،الذين يعملون �ضمن نطاق �آليات الإجراءات اخلا�صة ،بروز ًا على
ال�ساحة لق�ضايا حقوقية معينة .ومن املهم �أنه ميكن �إحراز تقدم كبري من خالل تقدمي التقارير �إىل
املقررين اخلا�صني الذين ينظرون يف انتهاكات حقوق الإن�سان بغ�ض النظر عن الفئات املت�ضررة ،ال
�سيما �إذا ان�صب الرتكيز على بلد بعينه.
كما �أن اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل للأمم املتحدة وجمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ي�شكالن
مرفقني �إ�ضافيني حلقوق الإن�سان ،ويوفران الدعم الهام املحتمل للفئات املهم�شة و�شركائها .وميكن
ا�ستخدام اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لل�ضغط على الدول لتربير القوانني واملمار�سات التمييزية،
من خالل تقدمي منظمات املجتمع املدين مث ًال لتقارير الظل جلل�سات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
وميكن لهذه اجلل�سات �أن تتيح ملثل هذه املنظمات فر�ص ًا �إ�سرتاتيجية لتطوير ال�شراكات مع احلكومات
للت�صدي ملمار�سات الإق�صاء .و�أحيان ًا جتد احلكومات �صعوبة خالل جل�سات اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شامل لإيجاد حلول ملمار�سات الإق�صاء التي تقدمها منظمات املجتمع املدين ،ويف بع�ض الأحيان
تلج�أ �إىل هذه املنظمات مل�ساعدتها يف �إيجاد حلول للق�ضايا التي مت حتديدها يف جل�سات اال�ستماع.
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وميكن �أن تطلب الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة من جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
�إعداد تقارير حمددة عن الثغرات يف حقوق الإن�سان ،كو�سيلة لرفع م�ستوى الوعي لدى الدول
الأع�ضاء الأخرى وخلق وممار�سة �ضغط و�سائل الإعالم على الدول املخالفة .وعلى وجه التحديد،
ميكن اال�ستعانة باملادة  7من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ك�أداة �أ�سا�سية لالعتماد عليها يف
النقا�شات يف الأمم املتحدة وغريها من املحافل الدولية 5.وبينما يوفر جمل�س حقوق الإن�سان التابع
للأمم املتحدة و�سيلة �أخرى لت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا التي ت�ؤثر �سلبا على الفئات املهم�شة ،هناك
حاالت للرتهيب الذي جرت ممار�سته على ن�شطاء املجتمع املدين من جانب الوفود احلكومية (مثل
حالة �سري النكا عام  )2012يف جمل�س حقوق الإن�سان وغريه من الفعاليات املماثلة ،مما �أبرز �أهمية
النظر يف الق�ضايا الأمنية قبل اال�ضطالع بحمالت عرب املحافل ،حيث ال ميكن �ضمان عدم الك�شف
عن الهوية (انظر الق�سم .)3/1
وهناك حمفالن �آخران جديران بالذكر هنا ،وهما منتدى الأمم املتحدة الدائم املعني بق�ضايا
ال�شعوب الأ�صلية ،وهو �إحدى ثالث هيئات للأمم املتحدة تتعامل مع م�شكالت ال�سكان الأ�صليني،6
ومنتدى الأمم املتحدة املعني بق�ضايا الأقليات .واملنتدى الدائم املعني بق�ضايا ال�شعوب الأ�صلية،
هو هيئة ا�ست�شارية تابعة ملجل�س الأمم املتحدة االقت�صادي واالجتماعي ،وله والية ملناق�شة ق�ضايا
ال�سكان الأ�صليني ،املتعلقة بالتنمية االقت�صادية ،االجتماعية ،الثقافية ،البيئة ،التعليم ،ال�صحة،
وحقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة ورفع الوعي ب�ش�أن ق�ضايا ال�سكان الأ�صليني ،وهو يعقد
اجتماع ًا �سنوي ًا يف نيويورك .كما �أن دورات املنتدى مفتوحة للمنظمات غري احلكومية ذات ال�صفة
اال�ست�شارية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ومنظمات ال�شعوب الأ�صلية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية.
ويف املقابل ،ف�إن املنتدى املعني بق�ضايا الأقليات مفتوح ملنظمات املجتمع املدين غري املعتمدة من قبل
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وهو ي�شكل من�صة لتعزيز احلوار ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بالأقليات
القومية� ،أو العرقية �أو الدينية �أو اللغوية ،وامل�ساهمات املو�ضوعية يف عمل اخلبري امل�ستقل املعني
بق�ضايا الأقليات .ويركز املنتدى على املناق�شات الفكرية ،كما يجتمع �سنوي ًا �أي�ض ًا.
وثمة نقطة �إ�ضافية جديرة بالذكر هنا ،وهي �أن قدر ًا كبري ًا من الدعوة على م�ستوى الأمم
املتحدة يتطلب الكثري من الإعداد التدريب والدعم� .إذ تتطلب مث ًال عملية �إعداد تقارير الظل
) (UPR shadow reporting processجلل�سات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �ضرورة تقدميها
قبل انعقاد اجلل�سات مبا ال يقل عن �ستة �أ�شهر .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن منظمات مثل املجموعة
الدولية حلقوق الأقليات ،ومكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان تدعم النا�شطني يف التح�ضري
لفعاليات من قبيل جل�سات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،وغريها من عمليات رفع التقارير املتعلقة
بحقوق الإن�سان.
وهناك مثاالن �آخران للدور احلا�سم الذي لعبته القيادة الق�ضائية يف ت�سليط ال�ضوء على املمار�سات
التمييزية �ضد املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سية وثنائيي اجلن�س
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) ،(LGBTIميكن االطالع عليهما يف احلاالت الق�ضائية يف نيبال والفلبني .ويف عام  ،2007قررت
املحكمة العليا يف نيبال �شمول جن�س ثالث يف �أحكام اجلن�سية وال�سماح بالزواج بني �أ�صحاب اجلن�س
نف�سه ،وبذلك تكون قد اعرتفت بكل الأقليات اجلن�سية بو�صفهم "�أ�شخا�ص ًا طبيعيني" لهم احلق يف
الزواج.
ويف حالة الفلبني ،ي�صف كيوكو ( )2 :2012كيف قام ن�شطاء املثليني واملثليات ومزدوجو امليل اجلن�سي
ومغايرو الهوية اجلن�سية وثنائيو اجلن�س بت�شكيل حزب �سيا�سيُ ،عرف با�سم الدالد  ،Ladladخلو�ض
االنتخابات الوطنية عام  ،2010كجزء من �إ�سرتاتيجية ملكافحة التهمي�ش املنهجي امل�ستند �إىل الإدانة
الدينية ملخالفته لقواعد النوع واملعايري اجلن�سية التي �أجازتها الكني�سة .وقد تفاقم التحيز الديني
�ضد املثلية اجلن�سية ،ب�سبب ت�صوير الإعالم لهذه الفئة ب�صورة �شائنة وغري حمببة ،مما �أ�سفر
عن و�صمة عار �سائدة يف البيوت واملدار�س و�أماكن العمل واملرافق العامة وامل�ؤ�س�سات االجتماعية
الأخرى .ومبجرد ت�شكيل حزب الدالد العلني ،تقدم احلزب بطلب للح�صول على االعتماد يف نظام
القوائم احلزبية يف الفلبني .وعندما رف�ضت جلنة االنتخابات طلب حزب الدالد العتبارات دينية
و�أخالقية ،طعن احلزب �أمام املحكمة العليا .فقررت املحكمة �إلغاء قرار جلنة االنتخابات ،وحكمت
بوجوب معاملة ن�شطاء املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سية وثنائيي
اجلن�س مثل غريهم من الفئات املهم�شة ،وال�سماح لهم بامل�شاركة يف االنتخابات بنظام القوائم
احلزبية .وعلى الرغم من ف�شل الدالد يف احل�صول على مقعد يف انتخابات الكونغر�س بعد عام
� ،2010إال �أن قرار املحكمة العليا كان ملهم ًا لهذه الفئة ،حيث عزز عزمها على ك�سب بع�ض املقاعد
يف االنتخابات القادمة.
ورغم �أن جمابهة املمار�سات التمييزية على �أ�س�س د�ستورية قد ال تدعمه املحاكم دائم ًا ،ف�إن
الإجراءات التي تتخذها م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان تربز قيمة تركيز االهتمام الوطني على حقوق
الإن�سان لفئات مهم�شة بعينها ،على الرغم من املواقف التي تتخذها احلكومات يف بع�ض الأحيان
عند عدم االعرتاف بهذه احلقوق و�إنفاذها .وحني تـُربز م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان جوانب الق�صور يف
حقوق املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سية وثنائيي اجلن�س والفئات
املهم�شة الأخرى ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �إثارة الوعي العام بالق�ضايا ،بل والأهم من ذلك ،الوعي
مبواقف هذه امل�ؤ�س�سات نف�سها �إزاء تلك الق�ضايا .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن التحقيق الذي �أجرته
اللجنة الكينية حلقوق الإن�سان عام  2011وتقريرها بعنوان "املحظورون بيننا :درا�سة عن بحث
املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي ومغايري الهوية اجلن�سية وثنائيي اجلن�س عن امل�ساواة
وعدم التمييز يف كينيا" ،قد حمل وزارة ال�صحة الكينية على فتح براجمها للرجال الذين ميار�سون
اجلن�س مع رجال .كما دفع التحقيق �أي�ض ًا منظمات اخلدمة املجتمعية �إىل �إ�صدار بيان ب�ش�أن العنف
�ضد هذه الفئة ،والتو�صية ب�أال جت ّرم احلكومة �سلوكيات املثليني ،وب�أن ت�شرتك يف قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة لعام  2008وقرار جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة لعام ،2011
وكالهما ي�ؤيد حقوق املثليني (جلنة حقوق الإن�سان الكينية .)2011
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 .3/2الصالت مع الجهات والمؤسسات الحكومية القائمة
من املهم تطوير روابط �إ�سرتاتيجية وا�ضحة مع الأدوات وامل�ؤ�س�سات احلكومية احلالية عند ال�سعي
�إىل تعزيز الإ�صالحات .كما �أن ربط املبادرات على نحو �إ�سرتاتيجي باملجال�س البلدية �أو مكاتب
حكام املقاطعات ،كتلك امل�شار �إليها يف درا�سة احلالة يف الكامريون وجمهورية �صوماليالند،
ميكن �أن ي�ساعد ،دون �شك ،يف تعزيز مكا�سب املنظمات املحلية فيما يخ�ص الو�صول �إىل �شمول
املجتمعات املهم�شة يف احلكومة املحلية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن من املهم �أي�ض ًا �ضمان الو�ضوح
يف العالقات بني منظمات املجتمع املدين واحلكومة املحلية وتوثيق هذه العالقات .وكما لوحظ يف
درا�سة الكامريون ،ف�إن �إبرام اتفاقيات ال�شراكة املكتوب بني جمعيات تنمية مناطق الإيواء )(QDAs
واملجال�س البلدية� ،أعطى �سكان هذه املناطق املهم�شني �سابق ًا �شبه احلق يف امل�شاركة� ،إىل جانب
كونه قناة فعالة لإي�صال �أولوياتها الإمنائية ل�سلطات املجل�س (المبي وداميني  .)329 :2013ويف
الواقع ،ال يزال وا�ضعو درا�سة الكامريون ي�شريون �إىل �أنه عندما يكون اخلط الفا�صل بني م�س�ؤوليات
املجتمع املدين واحلكومة غري حمدد ،متيل اجلهات الفاعلة احلكومية �إىل "اال�سـتئثار" مبجال �صنع
القرار .وللتغلب على ذلك ،ين�صح ال ُكتاب ب�أنه من املهم للإ�صالحيني ،يف جمال ال�شمول ،و�ضع
خطة �أو �إ�سرتاتيجية حلل النزاعات قبل الدخول يف �أي �شراكة مع احلكومة املحلية� .إن ت�شجيع
�شمول الفئات املهم�شة دائم ًا ما ُيك�سبها املزيد من النفوذ على ح�ساب اجلهات الفاعلة التي كانت
مهيمنة يف ال�سابق على �صنع القرار .ولذا ،ف�إن و�ضع خطة حلل النزاع مقدم ًا �أمر حيوي  -ودون
ذلك ،قد ال تتورع اجلهات الفاعلة املهيمنة� ،إن �شعرت �أن �سلطاتها �آخذة يف الرتاجع ،عن ال�سعي
�إىل تخريب عملية امل�شاركة قبل �أن يتم ت�أ�سي�سها ب�شكل كامل� ،أو عن و�ضع عملية موازية غري ر�سمية
لالحتفاظ ب�سلطة �صنع القرار احلقيقي على املجموعة امل�ستبعدة .كما تظهر درا�سة الكامريون
�أي�ض ًا مدى ا�ستعداد الأع�ضاء يف جمل�س تقليدي ويف هيكل ت�شاركي جديد لي�س فقط حلل ال�صراع،
ولكن العتماد عملية فعالة وم�ستمرة حلل النزاعات (المبي وداميني .)354 :2013
 .4/2تمثيل المجموعات المهمشة في اإلدارة المدنية
�إن متثيل املجموعات املهم�شة يف الإدارة املدنية هو عامل حيوي يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي .وثمة نقطة مهمة �أ�شار �إليها �سابق َا بالدوين و�آخرون ( )7 :2007ويف تقرير
ت�شاور اخلرباء الذي �أعدته امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات عام  2008عن الدميقراطية
والتنوع (امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات � ،2008ص ،)29 :هي �أن اخلدمات املدنية
والإدارات التي ت�سيطر عليها الفئات املهيمنة ت�ؤدي �إىل تفاقم الإق�صاء ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي للفئات املهم�شة .و�أكد ذلك غورونغ ( ،)2 :2012حيث و�صف الطبقات العليا يف نيبال
ب�أنها حتتكر لنف�سها منا�صب اخلدمة املدنية متجاهلة الظلم الذي تعاين منه الأقليات العرقية.
وباملثل ،يو�ضح هيلي و�آخرون (� ،)14 :2012أن قانون جورجيا للخدمة العامة ( )1998ين�ص على
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�أن يتحدث جميع موظفي اخلدمة املدنية باللغة اجلورجية ،بينما ين�ص القانون الإداري يف البالد
( )1999على �إمتام جميع الإجراءات الإدارية �أي�ض ًا باللغة اجلورجية (مرتيفيلي وكوليك2009 ،
الوارد يف هيلي و�آخرون  .)14 :2012وكما ي�ؤكد امل�ؤلفان ،ف�إن هذه اال�شرتاطات حترم ذوي الأ�صول
الأرمنية من فر�ص تقلد العديد من املنا�صب املهنية يف اخلدمة املدنية ،وبالتايل فهي تفر�ض قيود ًا
على �سبل معي�شتهم ،ال �سيما �سبل معي�شة �سكان منطقة �سامت�سخي-جافاخيتي .كما �أنها حتد
من و�صول الأرمن غري الناطقني باجلورجية �إىل اخلدمات العامة ،وتعزز لديهم ال�شعور بالعزلة
و"ال ُبعد" عن جورجيا .والأهم من ذلك ،هو �أن الأطفال وال�شباب الأرمن ممن تتوافر لهم فر�ص
احل�صول على التعليم بلغتهم الأم بالإ�ضافة �إىل لغة الأغلبية ،من املحتمل �أن يتغلبوا على �صعوبة
الو�صول �إىل اخلدمة املدنية وم�شكالت العمالة الأخرى التي يواجهها البالغون (انظر الق�سم .)5/3
ومن املرجح �أي�ض ًا �أن يتجنبوا ال�شعور بالعزلة وال ُبعد عن اجلورجيني خالل ال�سنوات احلا�سمة يف
تطور ت�صوراتهم عن االختالف عن الآخرين واحرتامهم (انظر الق�سم .)4/1
و�أخري ًا ،فمن املرجح زيادة تفاقم �شعور الأرمن بالبعد عن اجلورجيني نظر ًا �إىل �أن امل�س�ؤولني
احلكوميني ،مبن فيهم املحافظ املنتمي �إىل �سامت�سخي -جافاخيتي ،يتم تعيينهم ولي�س انتخابهم،
ومن ثم فهو يحظى بدرجة متدنية من ال�شرعية من جانب ال�سكان الأرمن املحليني (متفيفا :2003
 165كما ورد يف هيلي و�آخرون .)14 :2012
 .5/2تكاليف التغلب على التهميش
�ستحقق الفئات املختلفة �شمو ًال �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا يف مراحل خمتلفة ،وبالتايل ف�إن
تكلفة التغلب على التهمي�ش قد تختلف �إىل حد كبري فيما بني خمتلف الفئات املهم�شة .وكما يرد يف
الق�سمني  1/3و  ، 5/5ف�إنه يف حني �أن الفئات املهم�شة غالب ًا ما ُيفرت�ض �أنها متجان�سة� ،إال �أنها يف
واقع الأمر ويف كثري من الأحيان تت�ألف من العديد (�إن مل يكن الكثري) من الفئات الفرعية ،مما
يجعلها غري متجان�سة على نحو ملحوظ .وهذا هو احلال ب�صفة خا�صة عندما يتعلق الأمر بال�شباب
(مايتا  )8 :2012والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (�سيبوليبا و�آخرون  ،)30 :2012مما يربز �أهمية حتليل
جماالت التقاء خ�صائ�ص الفئات الفرعية �أو تباعدها.
وقد حدد �سيبوليبا و�آخرون �إحدى التبعات الهامة لالختالفات بني الفئات الفرعية يف حالة فئات
املعاقني يف �أوغندا ،وهي �أن الفئات املختلفة حققت ال�شمول ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي يف
مراحل خمتلفة .وعلى �سبيل املثال ،ل�ضمان �إتاحة الو�صول �إىل االنتخابات من جانب ذوي الإعاقة
ب�أنواعها املختلفة ،ال يكفي جمرد ت�سهيل دخولهم �إىل مركز االقرتاع .فذلك يحل م�شاكل الإق�صاء
بالن�سبة ملعظم املعاقني ج�سدي ًا ،ولكن من يعانون من �صعوبات يف الر�ؤية �أو ال�سمع �سي�صعب عليهم
الإدالء ب�أ�صواتهم دون دعم �إ�ضايف يف �شكل مر�شدين �أو مرتجمني للغة الإ�شارة ،على التوايل .وه�ؤالء
املر�شدون واملرتجمون عاد ًة ما يتطلب تواجدهم املزيد من الوقت للتنظيم وموارد مالية �إ�ضافية� ،إذ
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�إنهم يتلقون �أجورهم بال�ساعة �أو باليوم .ويف املقابل ،لي�س هذا هو احلال بالن�سبة لعملية الدخول �إىل
املكان ،مما يربز االختالف يف التدابري املطلوبة جلعل عملية الت�صويت يف متناول جميع فئات ذوي
االحتياجات اخلا�صة .و�ست�أتي �أوقات ت�ستلزم ُنهج ًا وجداول زمنية خمتلفة متام ًا يف حل امل�شكالت،
عند اال�ستجابة ملختلف ال�صعوبات التي تواجه الفئات ،والفئات الفرعية املهم�شة يف التغلب على
التمييز والإق�صاء ال�سيا�سي.

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي

توصيات
 .1ينبغي �أن تقوم الفئات املهم�شة بو�ضع وتقدمي التدريب لل�سيا�سيني والزعماء الدينيني
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وغريهم من كبار �صناع الر�أي ،من �أجل توعيتهم بامل�شكالت التي
تواجهها الفئات املهم�شة .والأهم من ذلك ،ينبغي ملثل هذا التدريب �أن ي�ساعد �صناع الر�أي
الرئي�سيني يف فهم الفوائد التي تعود على اجلميع نتيجة ل�شمول الفئات املهم�شة يف عملية
�صنع القرار ال�سيا�سي و�ضريبة الإق�صاء ال�سيا�سي املتوا�صل.
 .2ينبغي �أال يعتمد الإ�صالحيون يف جمال ال�شمول على عدد حمدود من القادة ال�سيا�سيني �أو
الدينيني خللق القوة الدافعة للإ�صالح على �ساحة ال�شمول ،وعو�ضا عن ذلك ينبغي �ضمان �أن
يت�أتى هذا الزخم من �أجل الإ�صالح من م�صادر �أخرى ،حت�سب ًا الحتمال تراجع جهود الإ�صالح
�أو �ضياعها ب�سبب تغري القيادة.
� .3ضرورة �أن يدرك �إ�صالحيو ال�شمول و�شركا�ؤهم اخلارجيون �أن �إ�س رتاتيجيات وتكتيكات ت�سهيل
التغيري املف�ضلة لدى الفئات املهم�شة ،من املرجح �أن تتحدد� ،إىل حد كبري ،يف �ضوء االعتبارات
الثقافية والأمنية يف البيئات املت�ضررة من النزاعات .لذا ،فمن ال�ضروري لل�شركاء اخلارجيني
الو�صول �إىل فهم جيد لهذه الأبعاد قبل مبا�شرتهم لدورهم يف الإ�صالح.
� .4ضرورة �أن ت�شمل تدابري الإ�صالح ،عند االقت�ضاء ،مبادئ املواطنة وحقوق الإن�سان يف مناهج
التعليم النظامي وغري النظامي ،مبا يف ذلك مناهج مرحلة ما قبل املدر�سة ،بالأ�شكال
املنا�سبة ،على �أن ت�شري هذه املبادئ �إىل امل�ساواة بني املهم�شني ومبد�أ امل�شاركة ال�سيا�سية،
طبق ًا ملا ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و�صكوك حقوق الإن�سان الأخرى.
� .5ضرورة اتخاذ خطوات حمددة ل�ضمان م�شاركة ال�شباب ،ال �سيما الفتيات يف اخلطاب
ال�سيا�سي .وينبغي �أن ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ،جعل تعليم الدميقراطية جزء ًا ال يتجز�أ
من املنهج املدر�سي الإلزامي ،وتعميم متثيل ال�شباب يف امل�ؤ�س�سات واملنابر ال�سيا�سية كالأحزاب
ال�سيا�سية عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والنظر يف �إدخال نظام احل�ص�ص
لل�شباب لزيادة م�شاركتهم يف الربملان وغريه من الهيئات التمثيلية.
 .6من ال�ضروري �أن تعطي وزارات التعليم يف الدول الأولوية لتعليم �أطفال مرحلة ما قبل املدر�سة
واملرحلة االبتدائية تفكيك ال�صور النمطية وتثمني اح رتام الآخرين ،وتعزيز فهم التنوع،
باعتباره عملية هامة جد ًا يف منو الأطفال.
�	.7أن ت�ضع اجلماعات التي ت�سعى �إىل الإ�صالح ال�سيا�سي والق�ضائي من جراء املمار�سات التي
ت�ؤدي �إىل الإق�صاء يف اعتبارها �أنه يف احلاالت التي ال ينجح فيها الت�شريع املحلي ،ف�إنه ميكن
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اللجوء �إىل ال�سبل القانونية الدولية ،حتى ولو اقت�صر الغر�ض على تركيز االهتمام الوطني
والدويل على جهود احلكومة �أو تراخيها ،وهو حتم ًا �سي�ساعد يف ت�سهيل عملية الإ�صالح.
� .8ضرورة ا�ستغالل دعم امل�ؤ�س�سات �أو العمليات يف جمال حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني
و�/أو الدويل (مثل اللجان الوطنية حلقوق الإن�سان والإجراءات اخلا�صة للأمم املتحدة ،مبا
يف ذلك املقررون اخلا�صون للأمم املتحدة ،وعملية جلنة املراجعة الدورية ال�شاملة للأمم
املتحدة �أو ال ُن ُهج الأخرى �إزاء جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة) يف ت�سليط ال�ضوء على
جوانب الق�صور يف جمال حقوق الإن�سان مثل التمييز و�/أو اال�ستغالل ،وو�صف م�سارات عمل
للحكومات لإ�صالح هذه املمار�سات وت�سهيل ال�شمول .وعالوة على ذلك ،ف�إنه للم�ساعدة يف
امل�شاركة يف م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ،ينبغي على الفئات املهم�شة اال�ستفادة من م�ساعدة
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان والدعم التدريبي التي تقدمه منظمات مثل املجموعة
الدولية حلقوق الأقليات.
 .9يتعني �أن تدر�س الفئات املهم�شة امل�ضطلعة بجهود الإ�صالح على امل�ستوى املحلي ربط املبادرات
مبجال�س البلدية �أو مكاتب حكام املقاطعات ربط ًا �إ�س رتاتيجي ًا ،لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على
املكا�سب التي حتققت يف جمال �شمول املجتمعات املهم�شة يف العمليات والهياكل احلكومية
على امل�ستوى املحلي و�/أو املقاطعات .وعند القيام بذلك ،ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا للفئات
املهم�شة و�شركائها يف الإ�صالح كيفية موا�صلة التحكم يف مبادرات الإ�صالح يف �إطار عالقاتهم
مع دوائر احلكم على امل�ستوى املحلي وم�ستوى الأحياء واملقاطعات.
 .10ينبغي �أن ت�ضمن الدول ح�صول الفئات العرقية على ن�سب متثيل تناظر ن�سبتها �إىل �إجمايل
عدد ال�سكان يف اخلدمة املدنية وغريها من جهات العمل ،على نطاق وا�سع ،عرب م�ؤ�س�سات
الدولة للتخفيف من احتمال الإق�صاء من اخلدمات احلكومية على �أ�سا�س اللغة ،ول�ضمان
عدم �إق�صاء الأقليات العرقية من فر�ص العمل ومن امل�شاركة االقت�صادية يف نهاية املطاف.
 .11كما يجب �أن تتجنب كل من الدول ودعاة الإ�صالح االفرتا�ض ال�شائع ب�أن الفئات املهم�شة
متجان�سة ،وبالتايل ب�أن الفئات الفرعية داخلها تواجه بال�ضرورة احتياجات وم�شكالت مماثلة
وجوانب الق�صور نف�سها يف املوارد .وعلى �سبيل املثال ،يعاين ذوو الإعاقات اجل�سدية من
م�شكالت خمتلفة ،ولديهم موارد ومهارات خمتلفة حتت ت�صرفهم لتلبية احتياجاتهم مقارنة
بذوي الإعاقات �أو العلل الب�صرية �أو ال�سمعية �أو غري ذلك.
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المحددات األخرى إلصالحات
الشمول الناجحة

الباب 3

 .1/3استخدام طرق بحث مختلفة
ميكن ا�ستخدام �أنواع خمتلفة من البحوث ك�أدوات للإ�صالح .وي�شري عدد من ُكتّاب درا�سات احلاالت
�إىل البحوث امل�ستندة �إىل الأدلة ،والتي تناق�ش التجارب التي عا�شتها الفئات املهم�شة ،لكونها
لعبت دور ًا حا�سم ًا يف تنظيم معلومات عن �أ�سباب الإق�صاء واحلواجز املحددة التي متنع ال�شمول
وتدابري الإ�صالح الأكرث احتما ًال للنجاح ،وت�أثري تدابري العمل الإيجابي مثل نظام احل�ص�ص يف
ت�سهيل ال�شمول ال�سيا�سي للفئات املهم�شة .ومع ذلك ،ف�إنه يف العديد من درا�سات احلالة كان الدور
الأهم الذي لعبته البحوث هو توجيه �إ�سرتاتيجيات الدعوة والتوا�صل ،من خالل توفري البيانات
التي حتتاجها الفئات املهم�شة لإقناع �صناع القرار باخل�سائر التي تتواىل من جراء ا�ستمرار التمييز
�ضد الفئات املهم�شة وا�ستغاللها و�إق�صائها ال�سيا�سي ،ويف املقابل� ،إقناعهم باملكا�سب الناجتة عن
�شمولهم احلقيقي يف عملية �صنع القرار.
الإطار " .1/3من وراء كل ال�سيا�سيني تقريبا ،هناك ن�ساء يف الظل" :جتارب
املر�أة الكمبودية يف احلكم املحلي
تو�ضح الروايات التي ت�سردها �أربع ن�ساء من الريف الكمبودي يف اخلم�سينيات من عمرهن�...إ�سرتاتيجياتهن
املتنوعة يف التغلب على العقبات التي واجهنها كم�ست�شارات جمتمعيات .كذلك ف�إن املعايري الثقافية املتعلقة
بالنوع االجتماعي والهياكل الهرمية االجتماعية والثقافة ال�سيا�سية الرجولية ،التي يهيمن عليها االنتماء
احلزبي على ح�ساب مزايا املر�شح الفرد ،هي عقبات تعرت�ض كل امر�أة .و[ميكن حتديد] �سمات ال�شخ�صية
الأ�سا�سية [لديهن] وت�صرفاتهن ال�شخ�صية بالنظر �إىل التحول التاريخي وال�سيا�سي والدوافع ال�سيا�سية
الوا�ضحة ،مما ي�سهم يف ت�سليط ال�ضوء على كيفية قيام ه�ؤالء الن�ساء ب�إعادة بناء هويات النوع االجتماعي.
كذلك حتلل[ ...درا�سة احلالة] دور منظمة حملية غري حكومية ومدى م�ساهمتها يف �إ�شراك املر�أة يف
ال�سيا�سة املحلية.
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و�ضعت الن�ساء الأربع �إ�سرتاتيجيات خمتلفة ملعاجلة التهمي�ش التقليدي من الأدوار ال�سيا�سية العامة .وهذه
الإ�سرتاتيجيات حركتها دوافع �سيا�سية ،ت�أثرت بدورها بالعالقات الأ�سرية ،وم�شاركة املجتمع املحلي وجهود
الن�شطاء ،وجتارب �شخ�صية من التعر�ض للإذالل والتمييز .كما لعبت منظمات املجتمع املدين دور ًا رئي�س ًا يف
حتقيق هذه الدوافع ويف م�ساعدة الن�ساء على �إدارة هوياتهن املتعار�ضة �أثناء انخراطهن يف �ساحة ال�سيا�سة
العامة مع اال�ستمرار يف لعب دورهن يف املجال اخلا�ص .وتـُربز النتائج احلاجة �إىل االعرتاف بالدوافع
ال�سيا�سية املتنوعة والفردية و�إ�سرتاتيجيات املواجهة والتكيف والعمل معها جميع ًا ،لال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل
جتاه الأثر ال�سلبي للتن�شئة االجتماعية حول النوع االجتماعي فيما يتعلق مب�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
من� :س .غوليفر"من وراء جميع ال�سيا�سيني تقريبا ،هناك ن�ساء يف الظل" :جتارب املر�أة الكمبودية يف احلكم املحلي" يف
رحالت من الإق�صاء �إىل ال�شمول :جناحات الن�ساء املهم�شات يف التغلب على اال�ستبعاد ال�سيا�سي (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات� ،)2013 ،ص 297

وعلى وجه التحديد ،ف�إن ا�ستخدام �أ�ساليب البحث املتبعة يف درا�سات احلالة لفهم جتارب املر�أة
(غوليفر  )320 :2013بات معرتف ًا به ك�أداة قوية لتوجيه النقا�شات حول متكني املر�أة (انظر الإطار
� ،)1/3إذ تدرك هذه الأ�ساليب �أن ق�ص�ص الن�ساء التي يعربن عنها ب�أ�ساليبهن اخلا�صة هي الأكرث
فعالية يف رفع الوعي بق�ضايا الإق�صاء .كذلك ف�إن حتليل اخلطاب مل�شاركة الفئات املهيمنة مع
الفئات امل�ستبعدة يف ال�سيا�سة (مثل م�شاركة امل�ست�شارين باملجال�س البلدية يف العمل مع امل�ست�شارات
بذات املجال�س يف كمبوديا) ،يعد �أي�ض ًا �أداة مفيدة يف فهم وحتليل التباين يف ال�سلطة بني الرجال
والن�ساء (غوليفر .)307 :2013
وعالوة على ذلك ،ف�إن �إ�شراك الفئات امل�ستبعدة يف التخطيط للأن�شطة البحثية و�إجرائها وحتليل
نتائجها ،ي�شكل در�س ًا مهم ًا يف �ضمان امتالك الفئات املهم�شة لعملية البحث ونتائجه ،مع ال�سماح
لهم باال�ستفادة من تلك النتائج على نحو �أف�ضل ،من خالل ترجمتها �إىل مكا�سب يف الدعوة .وكان
هذا هو احلال يف �صوماليالند ،حيث قامت منظمة جنعاد  Nagaadغري احلكومية ب�إجراء بحوث
جمموعة الرتكيز لتحديد الأ�سباب وراء تراجع �أداء املر�شحات يف انتخابات عام  2005ملجل�س النواب
الذي ي�ضم  82مقعد ًا ،حيث فازت امر�أتان فقط .وحددت الدرا�سة عدد ًا من العقبات املحددة التي
حتول دون زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،مبا يف ذلك الهياكل الع�شائرية والوالءات املت�ضاربة،
التعاليم الإ�سالمية املحافظة ،نق�ص التعليم والتمويل وغياب الثقة ،ومقاومة الرجال لتقا�سم
ال�سلطة  -وقد �صارت هذه العقبات منذ ذلك احلني جزء ًا �أ�سا�سي ًا من التخطيط الإ�سرتاتيجي
ملنظمة جنعاد وجهودها يف الدعوة (والز .)187 :2013
وبالن�سبة لطرق البحث ،من املهم �أن ندرك �أن الفئات املهم�شة من املرجح �أن تت�ألف من عدد من
الفئات الفرعية التي تكون لها يف بع�ض الأحيان عدة احتياجات ،وتتعر�ض مل�شكالت تُرتجم يف �صورة
�أجندات متعار�ضة داخل املجموعة الواحدة وفيما بني املجموعات (انظر الباب الثالث) .كما يجب
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�أن تراعي البحوث التي ُترى لتحديد هذه االحتياجات وق�ضايا االختالفات داخل املجموعة الواحدة
واالختالفات بني املجموعات ،وينبغي عليها التحكم يف ذلك عن طريق توزيع النتائج عرب جمموعة
من اخل�صائ�ص الدميوغرافية (مثل اجلن�س �أو العمر �أو العرق �أو التقارب الديني �أو الفئة اللغوية
�أو املوقع اجلغرايف �أو امليل اجلن�سي �أو الإعاقة) .كما يجب على الباحثني �شرح الغر�ض الذي �سيتم
ا�ستخدام البحث فيه ،و�ضمان تقدمي امل�شاركني ملوافقتهم امل�ستنرية ،واتخاذ الرتتيبات الالزمة
كي يديل امل�شاركون ب�آرائهم ،واتخاذ اخلطوات ال�ضرورية ل�ضمان التعامل مع م�ساهمات امل�شاركني
ب�سرية تامة قبل تو�صيل ذلك مل�شاركني �آخرين يف البحوث.
وكما �أظهرت العديد من الدرا�سات ،ف�إنه عندما تتعار�ض اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني املجموعات
وداخل املجموعة الواحدة والتي تنجم عنها �أ�ضرار متعددة ،تزداد �أهمية �ضمان �شمول اجلماعات
التي غالب ًا ما يتم �إق�صا�ؤها من مناهج بحثية معينة يف عملية البحث .ومثال ذلك ا�ستخدام
االجتماعات العامة لقيا�س م�شاعر املجتمع �إزاء بع�ض احللول الحتياجاتهم وم�شكالتهم .كذلك ف�إن
البحوث و�أ�ساليب حتديد االحتياجات التي تعتمد على مثل هذه االجتماعات �أو التي تعتمد فقط على
املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئي�سيني ،وباال�ستعانة ب�أدق املعلقني ،تكون عر�ضة خلطر حتديد
االحتياجات وامل�شاكل واحللول بطرق م�شوهة .ويرجع ذلك� ،إىل �أن االجتماعات املجتمعية غالب ًا ما
ي�سيطر عليها من هم على دراية وثقة بالتعبري عن �أنف�سهم يف مثل هذه املحافل ،ويكونون يف معظم
الأحيان رجا ًال طاعنني يف ال�سن .وميكن �أن يثني ذلك الفئات املهم�شة الأخرى �أو الأع�ضاء يف الفئات
الفرعية بها عن التحدث و�شرح الأ�سباب التي جتعل االجتماعات املجتمعية الكبرية م�ؤ�شر ًا �ضعيف ًا
على "االحتياجات امل�ست�شعرة" للمجتمع ،ويف حني �أن "االحتياجات املعرب عنها" غالب ًا ما تنحاز
ل�صالح الفئة املهيمنة.
ويو�ضح براد�شو (� )1972أهمية ت�أمل �أربعة �أبعاد لالحتياجات :االحتياجات املُ�ست�شعرة ،االحتياجات
املُعرب عنها ،االحتياجات املعيارية ،واالحتياجات املقارنةِ .ومن اجلدير ذكره� ،أن العديد من درا�سات
احلاالت التي مت ا�ستعرا�ضها كجزء من بحوث ال�شمول التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ،ت�صف عمليات تقييم االحتياجات وعمليات تنظيم املجتمع التي تتناول ما ال يقل عن
ثالثة و�أحيانا �أربعة من هذه الأبعاد .وعلى �سبيل املثال ،يف درا�سة المبي وداميني ،قامت م�ؤ�س�سة
التنمية املتكاملة ) ،(IDFوهي منظمة غري حكومية للتنمية املجتمعية تعمل يف بامندا بالكامريون،
بتي�سري �إ�شراك املر�أة املهم�شة وال�شباب املهم�شني عن طريق اال�ضطالع بفعاليات وا�سعة النطاق
لتنظيم املجتمع ،يف حماولة للو�صول �إىل الأ�شخا�ص الذين كثري ًا ما تغفل عنهم عمليات الت�شاور
املعتادة .ومت تنظيم امل�شاركني يف امل�شروع يف �صورة جمعيات تنمية ملناطق الإيواء) ، (QDAsيف
ظل اتفاقات ال�شراكة املكتوبة بني هذه اجلمعيات واملجال�س البلدية ،مما �أعطى ال�سكان املهم�شني
احلق يف امل�شاركة ووفر قنوات فعالة لتو�صيل �أولوياتها الإمنائية ل�سلطات املجل�س (انظر الق�سم
 .)3/2وكانت الفعاليات التي نظمتها م�ؤ�س�سة التنمية املتكاملة لتحديد االحتياجات وامل�شكالت
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املجتمعية مبثابة منتديات للن�ساء وال�شباب لتحديد احتياجاتهم واحللول املقابلة لها ،وبذلك عاجلت
امل�ؤ�س�سة ك ًال من االحتياجات امل�ست�شعرة واملعرب عنها .و�شمل تقييم االحتياجات �أي�ض ًا الت�شاور مع
مقدمي املعلومات الرئي�سيني (االحتياجات املعيارية) ،وحتديد االحتياجات والق�ضايا التي تعاين
منها املجتمعات ذات اخل�صائ�ص املقارنة (االحتياجات املقارنة) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن
خالل زعماء خمتلف الفئات االجتماعية والثقافية والدينية� ،أعلنت م�ؤ�س�سة التنمية املتكاملة عن
�إقامة العديد ِمن امل�شاريع و�شجعت �أع�ضاء الفئات على امل�شاركة ،ويف نهاية املطاف� ،أقامت ج�سور
التوا�صل بني الفئات املهم�شة التي كانت يف املا�ضي يف خ�صومة مع بع�ضها البع�ض.
 .2/3دور اإلعالم في حمالت إصالح الشمول
معاد ،رد ًا على حمالت �إ�صالح
ميكن �أن ي�شكل الإعالم حليف ًا حا�سم ًا ،مع �أنه قد ي�ضطلع �أي�ض ًا بدور ٍ
ال�شمول� .إن الفئات املهم�شة التي تعاين الإق�صاء ال�سيا�سي والتي تعتمد نهج ًا �إ�سرتاتيجي ًا لبناء
عالقات �إيجابية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية واحلفاظ عليها قد جنت على الدوام فوائد جمة من هذا
الفهم .والعديد من درا�سات احلالة املعرو�ضة هنا ،وكذلك جتارب املنظمات امل�شاركة يف حلقة
العمل التي عقدتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف �سبتمرب�/أيلول  2012عن ال�شمول،
ت�شري �إىل عالقات �إعالمية ناجحة �أثمرت عن نتائج حمورية يف تغيري الر�أي العام والر�أي ال�سيا�سي
يف نهاية املطاف �إزاء عملية التغلب على الإق�صاء.
ومن الأمثلة على ذلك ،ما يقدمه االحتاد الن�سائي البورمي من تدريب فعال لتنمية املهارات وبناء
الثقة لتوفري التوجيه للن�ساء ال�شابات كقائدات حمتمالت يف كيفية الت�أثري ب�شكل مثمر على طريقة
تناول الإعالم مل�سائل النوع االجتماعي (هيد�سرتوم  .)259 :2013وقد كان لذلك �أثر �إيجابي
تراكمي يف تغيري املواقف وال�سلوكيات جتاه متكني املر�أة داخل املنظمات واملجتمعات ،على حد �سواء.
كما �أدى ذلك �أي�ض ًا �إىل متثيل �أكرث و�ضوح ًا يف و�سائل الإعالم لن�ساء الفئات امل�ستبعدة املتمتعات
بالثقة واالحرتام على امل�ستوى ال�سيا�سي ،مما قدم للمجتمعات البورمية ر�ؤى بديلة �أكرث �شمو ًال
للأدوار التي ميكن ،بل وينبغي ،للن�ساء والفتيات �أن ي�ضطلعن بها.
وفيما يخ�ص تناول و�سائل الإعالم لق�ضايا املثليني ،حقق كل من مركز مالوي للتنمية ال�شعبية
) (CEDEPوجمعية بلو داميوند يف نيبال جناحات كبرية يف غر�س الدعم الإعالمي .ويف حالة
مالوي ،وكما �أفادت حلقة العمل التي عقدت عام  2012حول ال�شمول ،ت�أثر الإعالم الذي كان
معادي ًا يف بداية الأمر ،بحمالت التوعية امل�صممة ت�صميما جيد ًا والدورات التدريبية الهادفة �إىل
رفع م�ستوى الوعي الإعالمي حول ق�ضايا املثليني .و�أعطى مركز مالوي الأولوية لتطوير عالقات
�شخ�صية مع ال�صحفيني عرب �إ�شراكهم يف التدريب امل�ستمر ،وبذلك فقد �ساعد على خلق م�ساحة
دائمة لق�ضايا املثليني على ال�ساحة الإعالمية .وي�سهم مركز مالوي حالي ًا مبقاالت �أ�سبوعية حول
ق�ضايا املثليني ل�صحيفة متداولة على نطاق وا�سع يف مالوي ،يف عمود اجتذب قاعدة قراء كبرية،


امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .٣املحددات الأخرى لإ�صالحات ال�شمول الناجحة

مبن فيهم ال�سيا�سيون .كما �أ�سهم ا�ستخدام الإعالم ب�شكل فعال كو�سيلة لتثقيف املجتمع� ،إىل حد
كبري ،يف التحول يف املواقف جتاه الأ�شخا�ص املثليني الذي حدث يف مالوي منذ واقعة االعتقال
املثرية للجدل عام  2009لإمر�أة متحولة جن�سي ًا ورجل لعقدهما حفل "خطوبة" تقليدي ،وما تال ذلك
من حكم �إدانة يف مايو�/أيار  2010بتهمة ارتكاب "جرائم �شاذة" و"ممار�سات غري الئقة" بني الذكور
(مركز مالوي للتنمية ال�شعبية .)2010 CEDEP
ويف كوريا اجلنوبية ،لعبت و�سائل الإعالم ،دون طلب من جماعات ال�ضغط ،دور ًا حا�سم ًا يف توليد
الدعم ال�شعبي ،وخلقت بالتايل دافع ًا �سيا�سي ًا لتمرير احلكومة لت�شريعات �شاملة حتدد حقوق
املواطنة وبرامج التكيف الثقايف ،مما م ّكن الن�ساء الأجنبيات املهاجرات �إىل كوريا اجلنوبية عرب
وكاالت و�ساطة الزواج من احل�صول على حقوقهن القانونية .ف�أدى ذلك بدوره� ،إىل قبول �أو�سع
بكثري لهجرة الن�ساء الأجنبيات ،مما �أ�سهم يف جناح تكيفهن داخل الثقافة الكورية اجلنوبية (كيم
.)6 :2012
ورغم �أن درا�سة احلالة تلك �أظهرت قابلية الإعالم لتقبل التغيري ،ويف نهاية املطاف ،ا�ستطاعته �أن
يلعب دور ًا داعم ًا يف التغيري االجتماعي وال�سيا�سي ،ف�إن هناك العديد من الكيانات الإعالمية  -مبا
يف ذلك تلك التي �أ�شار �إليها كيوكو (� )4 :2012أو زوهايل -ورال وفريفاك�س رايت يف فيلمهما �س ّمني
كوجو ( Call me Kuchuكوجو تعني املُنف ِلت) الذي تدور ق�صته حول ديفيد كاتو ،النا�شط
الأوغندي حلقوق املثليني والذي تويف يف يناير/كانون الثاين عام  ،2011والكيانات الإعالمية التي
تلعب �أدوار ًا �ضارة ومدمرة يف ت�أجيج امل�شاعر العدائية جتاه الفئات املهم�شة وجماعات املثليني ب�شكل
خا�ص.
و ُيربز ذلك �أهمية و�ضع جماعات الإ�صالح خلطط �إدارة الأزمات حت�سب ًا للحاالت التي ينقلب
الإعالم فيها �ضدها ،مبا يف ذلك االختيار الدقيق ملتحدثيها ل�ضمان تن�سيق الر�سائل التي ينقلونها
وتوقيتها .كما �أن بع�ض اجلماعـات (كما �أوردت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)6 :2012
قد حددت �أهمية اال�ستعانة ب�أفراد كقدوة �أو كمتحدثني ر�سميني مثل الريا�ضيني ،حيث ميكن �إما
لأع�ضاء من الفئة املهم�شة �أو �شخ�ص متعاطف من فئة الأغلبية �أن ينه�ض بهذه الأدوار .وعلى غرار
نهج مركز مالوي يف بناء العالقات مع الإعالم� ،أكدت جمعية بلو داميوند يف نيبال �أهمية عقد
فعاليات "�صديقة للإعالم" كجزء من عمليات التغيري ،جلذب االنتباه وت�شجيع النقا�ش.
و�أخري ًا ،ف�إن امل�ساهمة الن�شطة يف برامج الإذاعة والتلفزيون املجتمعية  -كما كان نهج مركز
مالوي  -ميكنها �أن تلعب دور ًا حا�سم ًا يف حماية املنظمات من االهتمام ال�سلبي من م�صادر الإعالم
الأخرى ،حال ظهوره.
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 .3/3أهمية إدارة الصورة العامة وقيمة التطوع
ميكن �أن تنتج عن ال�صورة العامة ،وخا�صة عند غياب ال�صورة الكاملة ،مزايا �إ�سرتاتيجية كبرية،
متام ًا كما هو احلال بالن�سبة لروح العمل التطوعي .ومن بني �إحدى اال�ستنتاجات النا�شئة عن درا�سة
حالة ن�ساء واجري (كيماثي  )82 :2013هو �أن ابتعادهن عن الأ�ضواء ،وبالتايل ال�سماح للآخرين
باحتالل ب�ؤرة الأ�ضواء واال�ستفادة من جناحات الن�ساء على طاولة املفاو�ضات ،كان فعا ًال للغاية.
وقد مكن هذا النهج الن�ساء من ك�سب احرتام جميع �أ�صحاب العالقة وال�ش�أن الآخرين ب�سرعة ،نظر ًا
لكفاءتهن وعدم االندفاع وراء غرورهن .وترتبط بذلك قدرة ن�ساء واجري على تغيري الأدوار وب�ؤر
الرتكيز تبع ًا للظروف ،مبا يف ذلك معرفة الوقت املنا�سب لل�سماح للآخرين باحتالل دائرة ال�ضوء،
ومتى يتعني عليهن �أخذ زمام املبادرة ب�أنف�سهن .وهذه املرونة والتفكري الداعم لها ،تعد من �أوجه
احلكمة التي ميكن للعديد من ن�شطاء الإ�صالح اال�ستفادة من امتالكها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان لنظرة النا�س �إىل دوافعهن الإيثارية التي تقوم على روح العمل التطوعي
دور �أ�سا�س يف قدرة ن�ساء واجري على ك�سب احرتام جميع الأطراف .وتُعد روح التطوع هذه وال�شعور
بامللكية وامل�س�ؤولية من قبل �أع�ضاء الفئة امل�ستبعدة م�س�ألة حمورية يف جمابهة التهمي�ش .وي�صبح
التطوع �أكرث �أهمية ،لأن الدعم الذي تقدمه احلكومة �أو املنظمات غري احلكومية ال ي�صل يف كثري
من الأحيان �إىل الفئات املهم�شة ،مما يحتم على الب�شر �أنف�سهم تنظيم جهودهم وحماربة الإق�صاء،
حتى من دون وعود مبنفعة مادية.
 .4/3توقيت حمالت الشمول
ال ريب يف �أن �ضبط توقيت حمالت ال�شمول ،بحيث يتزامن مع الفعاليات ذات الأهمية الدولية
والوطنية والإقليمية واملحلية ،من املرجح �أن يزيد من وترية ونطاق التغيري .ويف العديد من درا�سات
احلالة امل�ستعر�ضة هنا ،كانت هياكل ال�سلطة التقليدية بالفعل يف حالة من اال�ضطراب وتزامنت
جهود الإ�صالح املحلية مع هذه التطورات ،يف حني تالزمت جهود �أخرى مع حركات الإ�صالح
الوطني .وحتى يف الثقافات التي تبدو مفرطة يف ال�سلطة الرجولية ،هناك دائم ًا فر�ص ميكن للفئات
املهم�شة اغتنامها للتغلب على الإق�صاء وعدم امل�ساواة .وكما ي�شري والز يف درا�سته عن �صوماليالند،
ف�إن التحدي يكمن يف حتديد الوقت املنا�سب لتنفيذ �إ�سرتاتيجيات التغيري .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن التقدم املحرز على �أحد م�ستويات احلكم قد ي�ؤدي �إىل تقدم على م�ستوى �آخر ،مما يت�سبب يف
توايل النتائج ،كما �أ�شار جون�ستون و�أوبينك وهيمان وهيد�سرتوم يف درا�سات احلاالت عن بوغانفيل
وناميبيا وجنوب �أفريقيا واالحتاد الن�سائي البورمي  ،BWUعلى التوايل (انظر الق�سم .)1/1
وقد الحظ جون�ستون �أن الفرتات االنتقالية ،مثل مرحلة ما بعد ال�صراع يف بوغانفيل ،غالب ًا ما
تتيح م�ساحة للفئات املهم�شة :كالن�ساء وال�شباب لتويل القيادة ومراكز �صنع القرار .وكان تقارب


امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .٣املحددات الأخرى لإ�صالحات ال�شمول الناجحة

العديد من الفعاليات �إيذان ًا بحلول الوقت املنا�سب مل�ؤ�س�سة ميالنيزيا التابعة ملنظمة متكني ال�شعوب
واملجتمعات ) (PEACEلل�شروع يف تدخلها القائم على تدريب الو�سطاء .فبعد �أن فقد الزعماء
�سلطتهم ال�سابقة ووجدوا �أنف�سهم يف مرحلة انتقالية ،كانوا على ا�ستعداد لدعم الن�ساء وغريهن
من �أفراد املجتمع كي ي�صبحن �صانعات القرار ،وهو مو�ضوع تناولته يوبينك �أي�ض ًا يف درا�سة احلالة
التي �أجرتها عن ناميبيا .وعالوة على ذلك ،وكما الحظ دوغال�س (امل�شار �إليه يف جون�ستون :2013
 ،)68ف�إن العمليات �أو امل�ؤ�س�سات التي تبد�أ يف املراحل االنتقالية ،غالب ًا ما ت�ستمر يف العمل بعد ذلك.
ويعني ذلك� ،أنه �إذا �أمكن حماية حقوق الفئات املهم�شة من البداية خالل هذه الفرتات ،فهناك
فر�صة �أكرب �أن ت�ستمر بعد انق�ضاء املرحلة االنتقالية وخالل مراحل التنمية.
 .5/3استخدامات اللغة
ميكن ا�ستخدام اللغة للتوفيق بني امل�صالح املتعار�ضة ،وك�سب ت�أييد الفئة املهيمنة .وكذلك للغة تاريخ
طويل يف و�ضع العقبات والعراقيل �أمام ال�شمول االجتماعي وال�سيا�سي .ولطاملا �أُ�شري �إىل ا�ستخدام
لغة حمايدة يف �أدبيات الف�صل يف النزاعات ،وتتجلى �أهميتها يف التوفيق بني امل�صالح املت�ضاربة يف
عديد من درا�سات احلالة .ولعل �أو�ضح و�أب�سط مثال على ذلك ،قد جنده يف درا�سة حالة االحتاد
الن�سائي البورمي يف ميامنار .لقد اختار االحتاد ا�سمه بعد مداوالت طويلة ،وبالرغم من �أن �ألفاظ
مثل "البورمي" و"احتاد" ت�شعل التوترات جراء دعوات اال�ستقالل من قبل بع�ض الأقليات العرقية،
ف�إن الإ�شارة �إىل العدو امل�شرتك يف التوقيت املنا�سب ي�ساعد يف التغلب على اخلالفات الكثرية
التي تع�صف بالعديد من امل�ساعي الرامية �إىل ت�شكيل موقف موحد بني الفئات العرقية والن�سائية
املت�ضاربة (انظر الإطار  .)2/3ومرة �أخرى يتوافق ذلك مع الإ�شارات املتكررة يف �أدبيات الف�صل يف
النزاعات �إىل �أهمية حتديد "فئة خارجية" متناف�سة وكذلك ،وهو الأهم ،حتديد اخليارات لتحقيق
مكا�سب متبادلة بني الفئات املت�صارعة (في�شر ويوري .)1991
الإطار  .2/3التدخل بالوقت املنا�سب يف ال�ساعة الأخرية للمفاو�ضات،
ميامنار
يف �سبتمرب�/أيلول  ،1999اجتمعت املمثالت من جمعيات الأقليات العرقية واالحتاد البورمي الن�سائي ()BWU
يف ماي هونغ �سون بتايالند .وقد جرى ت�صميم ذلك االجتماع ليكون حدث ًا حت�ضريي ًا للمنتدى الثاين للن�ساء من
بورما ،الذي كان من املقرر انعقاده يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر .وعلى الرغم من �أن ن�ساء الأقليات العرقية قد اتفقن
ب�شكل غري ر�سمي فيما بينهن على ت�شكيل نوع من التحالف� ،صار الو�ضع مثري ًا للجدل للغاية مرة �أخرى .وكانت
هناك �شكوك حول النوايا الفعلية لالحتاد يف ت�شجيعه على �إقامة مثل هذا التحالف ،وعال ال�سخط واخلالفات
فوق كل اجلوانب ،بدء ًا من الغر�ض من هذه امل�ؤ�س�سة ال�شاملة �إىل هيكل �أع�ضائها .وبد�أت الأمور يف التداعي،
وخ�شي االحتاد �أال يتمكن مطلق ًا من �إن�شاء حركة ن�سائية موحدة ت�شمل البورميات.
َ
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وكادت الق�صة �أن تنتهي عند هذا احلد لوال تدخل امر�أة تدعى الرائد ماري �أوهن ،وهي �ضابط رفيع
امل�ستوى يف جي�ش التحرير الوطني لكارين ( ،Karen National Liberation Army (KNLAوع�ضوة يف منظمة
ن�ساء كارين .وكانت تتمتع بقدر كبري من الكاريزما واحلما�س واالحرتام يف املجتمع ،فا�ستخدمت نفوذها
لدعم ت�شكيل جمموعة حتالف متعددة الأعراق .وقد روت �إحدى ال�س ّيدات كيف كانت الرائد ماري جتادل
وتناق�ش ب�شكل مقنع كي تتجاوز الن�ساء خالفاتهن:
«قالت الرائد ماري �أوهن" :عليكن �أن تتذكرن �أننا ال نتنازع مع الفئات العرقية الأخرى ،بل ننا�ضل �ضد
النظام الع�سكري .ال نريد �أن يكون للبغ�ضاء مكان [بيننا] .نحن جميع ًا نحارب النظام".
وقد �أ�صغت امل�شاركات باهتمام كبري ملا قالته الرائد ماري .وقبل نهاية االجتماع ،متكنّ �أخري ًا من االتفاق
على �أهمية ت�شكيل حركة ن�سائية موحدة متعددة الأعراق.
و ُيعزَ ى جزء كبري من القرارات الإيجابية التي مت التو�صل �إليها يف نهاية االجتماعات �إىل [الرائد ماري
�أوهن] ،لأن الأخريات ،وكلهن �أ�صغر منها �س ّن ًا ،ا�ستمعن لها .وقالت� ،إن علينا �أن ندعم رابطة للن�ساء .ولو
مل حت�ضر ماري �أوهن االجتماع ،رمبا ما ُكتب [لرابطة ن�ساء بورما] �أن تن�ش�أ .وبف�ضل الرائد ماري ،ا�ستطعنا
جميع ًا �أن نتفق».
من ج .هيد�سرتوم" :الت�ضامن يف املنفى؟ ت�أثري �سيا�سة النوع االجتماعي يف الن�ضال امل�ؤيد للدميقراطية يف ميامنار" ،يف
"رحالت من االق�صاء �إىل ال�شمول :جناحات الن�ساء املهم�شات يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات� ،)2013 ،ص 255-254

�إن اال�ستخدام املتعمد للغة الفئة املهيمنة ميكن �أن يكون و�سيلة فعالة للغاية للت�أثري على املواقف
جتاه الفئات املهم�شة ،كما تو�ضح جيهان �أبو زيد من خالل �سردها لقيام الداعيات امل�سلمات بك�سب
الدعم لعملهن بني الزعماء الدينيني املحافظني .فخالل االنتقال من ممار�سة الدعوة يف املنازل �إىل
ممار�ستها علن ًا يف امل�ساجد وتنظيم فعاليات الدعم الأ�سري التي ت�ستفيد منها الأعداد املتزايدة
من املرتددات على امل�ساجد الالتي متكنّ من جذبهن ،ا�ستخدمت الن�ساء لغة دينية تعج بالإ�شارات
القر�آنية والأمثلة املختارة بعناية لأبرز ال�شخ�صيات الدينية املحرتمة كالنبي (�ص) و�أ�صحابه
وزوجاته (�أبو زيد .)21 :2012
وعلى م�ستوى ا�ستخدام اللغة الوطنية ،كانت اللغة حاجز ًا رئي�س ًا حال دون م�شاركة الطبقات الدنيا
يف نيبال باحلكم ،وحرم الفقراء يف املناطق الريفية يف �سريالنكا من اللجوء �إىل نظامها الق�ضائي.
وحتى فرتة ال�سبعينيات ،وكما هو احلال يف العديد من البلدان ذات التاريخ اال�ستعماري ،كان
دخول مهنة املحاماة يف �سريالنكا وامل�شاركة يف نظامها الق�ضائي يعتمد على القدرة على التحدث
والقراءة بالإجنليزية (كوراي  1976الوارد يف مونا�سينغي  .)2012ويف نيبال� ،أُعلنت اللغة الأم لكل
من طبقات برامني و�شيرتي وثاكوري العليا باعتبارها اللغة الوطنية يف البالد ،وهي لغة ال تفهمها
غالبية الأقليات العرقية والطبقية التي يزيد عددها عن  100طائفة يف نيبال ،والتي تتحدث ب�أكرث
من  90لغة ولهجة خمتلفة .وقد لعب ذلك دور ًا رئي�س ًا يف �إق�صاء وتهمي�ش ال�سكان من الطبقات
الدنيا على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي منذ �أمد بعيد (غورونغ .)2 :2012
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وباملثل ،ي�صف هيلي و�آخرون ( )2012بروز اللغة كحاجز يف جورجيا بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي.
فقد �أعطت احلكومة اجلورجية الأولوية العتماد اللغة اجلورجية كلغة وطنية ب�سبب خماوف
التوترات االنف�صالية ،على خلفية العديد من النزاعات االنف�صالية امل�سلحة العنيفة يف فرتة ما
بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي يف البالد .ونتيج ًة لذلك ،تراجع ا�ستخدام اللغة الرو�سية التي كانت
يف ال�سابق اللغة الأ�سا�سية �أو كج�سر فيما بني اللغات( ،ويتلي  2009الوارد يف هيلي و�آخرون :2012
 .)14وبات غياب الطالقة يف التحدث باللغة اجلورجية عقبة كبرية �أمام امل�شاركة االقت�صادية
وال�سيا�سية لعرقيات الأرمن ،و�أ�صبح توظيفهم يف كل من القطاعني العام واخلا�ص يعتمد على مدى
�إجادتهم للجورجية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن القوانني ال تُن�شر �إال باجلورجية ،مما يجعل من ال�صعب
على الأقليات العرقية �أن تكون على بينة تامة من حقوقها (املجموعة الدولية حلقوق الأقليات 2011
الوارد يف هيلي و�آخرون  .)14 :2012وعالوة على ذلك ،يتعني تدري�س اللغة اجلورجية يف مدار�س
الأقليات يف البالد وعددها  40مدر�سة .ونظر ًا لعدم توفر مدر�سني يجيدون اللغتني ،ف�إن ذلك يعني
�أنه يف مناطق :مثل �سامت�سخي -جافاخيتي ال يتمتع الطالب فيها بكفاءة لغوية ت�سمح باال�ستخدام
والعمل  ،لأن اللغة اجلورجية ال ُتار�س يف احلياة اليومية (لوم�سادزي  2011الوارد يف هيلي و�آخرون
 .)14 :2012وتعزز هذه الدرا�سة النتائج التي مت التو�صل �إليها يف بحوث �أخرى (منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا  (OSCE 1999: 4فيما يخ�ص (�أ) �أهمية التدريب بلغة الأقلية اللغوية عند
ال�سعي للحفاظ على ثقافتها والتعبري عنها ،وكما �أظهرت درا�سات �أخرى (دي فارين )30 :2012
ل�ضمان قدر �أكرب من الكفاءة يف تعليم الأطفال من خالل تعليمهم بلغتهم الأم ،و(ب) تي�سري و�صول
الأقلية اللغوية لفر�ص العمل عرب التدريب بلغة الفئة املهيمنة.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،ي�شري هيلي و�آخرون (� )17 :2012إىل �أن احلكومة اجلورجية
حاولت احلد من انعزال الأرمن يف منطقة �سامت�سخي-جافاخيتي من خالل حت�سني فر�ص ح�صولهم
على التدريب على اللغة اجلورجية ،وتغيري ا�شرتاطات اختبارات القبول باجلامعات .وي�شري ال ُكتّاب
�إىل �أنه ميكن بذل املزيد من اجلهد مث ًال من خالل تعليم اللغة الأرمنية لغري الأرمن ،تي�سري تكاف�ؤ
فر�ص احل�صول على املواد التعليمية بلغات خمتلفة باال�ستناد �إىل املنهج نف�سه ،توفري امل�ساعدة
االقت�صادية ل�ضمان التنمية الثقافية ،حت�سني املعلومات حول القوانني ،و�ضمان القدرة على الو�صول
�إىل الإعالم يف الوقت املنا�سب للتقارير الإخبارية (هيلي و�آخرون .)18 :2012
 .6/3حدود المشاركة
�إن امل�شاركة وحدها ال تكفي ل�ضمان امل�ساواة ما مل تكن قائمة على �سيطرة املواطن .ففي درا�سة
احلالة التي �أجرتها جون�ستون عن بوغانفيل ،ترى �أن مقدار التمكني الذي ينتج عن امل�شاركة حمدود
ويجب النظر فيه يف �سياق ديناميكيات ال�سلطة املهيمنة .غري �أن ذلك رمبا ي�ستند �إىل تعريف
حمدود للم�شاركة� ،إذ ت�شري جون�ستون �إىل و�صف ويجكاو�سكا وكننغهام للم�شاركة ب�أنها "قدرة املرء
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على التعبري عن ر�أيه" (ويجكاو�سكا وكننغهام الوارد يف جون�ستون  .)61 :2013ورغم االختالف يف
الر�أي ،يجب ت�صور امل�شاركة بد ًال من ذلك بطريقة متعددة الأبعاد ،مثل تلك التي و�ضعتها �آرن�شتاين
يف مقالها الكال�سيكي عام  ،1969حيث ت�صف �سلم م�شاركة املواطنني (انظر الإطار .)3/3
وتت�ضمن درا�سة حالة بوغانفيل مثا ًال ملوقف اتخذت فيه امل�شاركة �شك ًال رمزي ًا بد ًال من �شكل العمل
اجلاد .كما برز ُبعد �آخر لعملية امل�شاركة يف بع�ض درا�سات احلالة ،وهو �أن م�شاركة بع�ض الدوائر
�ستتطلب وقت ًا وم�ساحة كي تتطور ب�سبب الرتدد الأويل وعدم التعاطف مع هذه الق�ضايا .فالرتدد
الأويل من جانب بع�ض ن�ساء الأقليات العرقية البورمية ب�ش�أن امل�شاركة مع االحتاد الن�سائي البورمي
هو مثال يدلل على ذلك (انظر الإطار .)2/3
الإطار � .3/3سلم �آرن�شتاين مل�شاركة املواطنني
ثمة ت�صنيف لثمانية م�ستويات للم�شاركة قد ي�ساعد يف حتليل هذه امل�س�ألة املربكة .ولأغرا�ض التو�ضيح ،فقد
مت ترتيب الأنواع الثمانية على هيئة �سلم ،بحيث متثل كل درجة منها مدى قدرة املواطنني على حتديد �شكل
املنتج النهائي.
وت�شري الدرجتان يف �أ�سفل ال�سلم �إىل ( )1التالعب و( )2العالج .وت�صف هاتان الدرجتان م�ستويني من
"عدم امل�شاركة" التي يحاول البع�ض �إظهارها كبديل عن امل�شاركة احلقيقية .والهدف احلقيقي لي�س متكني
النا�س من امل�شاركة يف التخطيط �أو تنفيذ الربامج ،و�إمنا متكني �أ�صحاب ال�سلطة من "تثقيف" �أو "معاجلة"
امل�شاركني .وت�شري الدرجتان  3و� 4إىل م�ستويني من "الرمزية" ي�سمحان للمعدمني بالإن�صات ،وب�أن يكون لهم
�صوت )3( :الإعالم و( )4الت�شاور .وحني يعر�ضهما �أ�صحاب ال�سلطة ك�أق�صى قدر للم�شاركة ،فقد يتمكن
املواطنون بالفعل من �أن ين�صتوا و ُين�صت �إليهم .ولكنهم يف ظل هذه الظروف يفتقرون �إىل القدرة على
�ضمان �أن تلقى وجهات نظرهم �آذان ًا �صاغية من قبل ذوي ال�سلطة .وعندما تقت�صر امل�شاركة على هذين
امل�ستويني ،فال توجد متابعة ،وال "قوة" ،وبالتايل ال يوجد �ضمان على تغيري الو�ضع الراهن .والدرجة ( )5هي
اال�سرت�ضاء ،وهي جمرد م�ستوى �أعلى من الرمزية ،لأن القواعد الأ�سا�سية ت�سمح للمعدمني بتقدمي امل�شورة
ولكنها حتتفظ لأ�صحاب ال�سلطة باحلق امل�ستمر يف اتخاذ القرار� .أما �أعلى ال�سلم ،في�ضم م�ستويات ل�سلطة
املواطن وتنطوي على درجة متزايدة من حق اتخاذ القرار .وميكن للمواطنني الدخول يف ( )6ال�شراكة
التي متكنهم من التفاو�ض والدخول يف مقاي�ضات مع �أ�صحاب ال�سلطة التقليدية .ويف �أعلى الدرجات)7( ،
ال�سلطة املفو�ضة و( )8مراقبة املواطن ،حيث يح�صل املواطنون املعدمون على �أغلبية مقاعد �صنع القرار،
�أو ال�سلطة الإدارية الكاملة.
وكما هو وا�ضح ،ف�إن �سلم الثماين درجات ما هو �إال تب�سيط لل�صورة ،لكنه ي�ساعد على تو�ضيح الأمر الذي
غاب عن الكثريين  -وهو �أن هناك تدرجات كبرية مل�شاركة املواطنني .وتتيح معرفة هذه التدرجات جتاوز
املبالغات ،وفهم تزايد املطالب امللحة الداعية اىل م�شاركة املعدمني ،ف�ض ًال عن �سل�سلة اال�ستجابات املربكة
من جانب �أ�صحاب ال�سلطة.
من �س .ر� .أرن�شتاين�" :سلم م�شاركة املواطنني" ،جملة املعهد الأمريكي للمخططني� )1969( 4/35 ،ص224-216 :
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وثمة در�س �آخر جدير بالذكر من الكامريون ،وهو �أن م�شاركة املواطنني �ستكون �أي�سر �إذا ُ�سنت
ت�شريعات منا�سبة للحوكمة الت�شاركية ،من خالل الأطر القانونية التي تُ�س ِند �إدارة احلكومة املحلية
�إىل م�س�ؤولني منتخبني بد َال من امل�س�ؤولني الذين تعينهم احلكومة .وعالوة على ذلك ،ف�إن فر�ص
م�شاركة املواطنني يف احلكم املحلي تزداد حني ُيدعون �إىل القيام بذلك يف وجود قنوات وا�ضحة
تتيح لهم امل�ساهمة من خاللها (المبي وداميني  .)371 :2013ورغم �أن العمل الإيجابي يف احلكم
الدميقراطي املحلي قد يكون خطوة هامة نحو تطوير بيئة �شاملة ،ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار ،كما
�أ�شارت دي وين (� ،)14 :2012أن ال�شمول وحده ال ي�ؤدي �إىل التمكني ،ولكن الهدف العام هو تعميم
م�شاركة الفئات املهم�شة.
و�أخري ًا ،ف�إن هناك جزء ًا هاما يتمثل يف متكني �ضمان تزويد الفئات املهم�شة بكافة املعلومات
ال�ضرورية ،على �أن يتم �إي�صالها بطرق ذات معنى بالن�سبة لها ،بحيث متكنها من اتخاذ قرارات
م�ستنرية ب�ش�أن �أو�ضاعها .ويتمثل ذلك يف تفاو�ض ال�شركات مع املجتمعات ال�ستخراج املوارد
الطبيعية من �أرا�ضيها .ويف كثري من هذه احلاالت ،غالب ًا ما تغرق املجتمعات و�سط خ�ضم هائل
من املعلومات �شديدة التقنية بلغة �أخرى غري لغتها الأم� ،أو قد ال ي�صل �إليها �إال النزر الي�سري من
املعلومات� ،أو رمبا حترم كلية من �أية معلومات.
 .7/3استكشاف السمات المتقاطعة للجماعات المهمشة
�إن ا�ستك�شاف ال�سمات املتقاطعة من �ش�أنه ت�سهيل الو�صول �إىل الوحدة ،وحل النزاعات عند اندالع
االنق�سامات على �أ�س�س واحدة من ال�سمات .وتـُ ِربز درا�سة حالة االحتاد الن�سائي البورمي يف ميامنار
كيف ميكن لتعزيز هدف م�شرتك على �أ�سا�س الهوية امل�شرتكة يف ُبعد ما (وهو يف هذه احلالة،
اجلن�س االجتماعي) �أن ينجح يف التغلب على اخلالفات املتجذرة بعمق يف ُبعد �آخر (وهو ال ِعرق يف
هذه احلالة) .وجتلت هذه الظاهرة �أي�ض ًا يف حالة �صوماليالند ،حيث تخلت الن�ساء من جماعات
ع�شائرية خمتلفة عن والئهن الع�شائري من �أجل �إقامة �شراكة تقوم على النوع االجتماعي ،وعلى
التزامهن بو�ضع حد للمناف�سات بني الع�شائر التي كانت �سائدة يف �صوماليالند على مر ال�سنني.
والدر�س امل�ستفاد من هذه التحليالت ،هو �أن تعزيز �سمات كالنوع االجتماعي واخلربات امل�شرتكة
على �أ�سا�س تلك ال�سمة ،ميكن �أن يجمع بني الب�شر بطرق تقلل من اخلالفات النا�شئة عن ال�سمات
الأخرى.
وين�سجم ذلك مع النتائج التي تو�صل �إليها هيويت ( ،)2011وهي �أن تبادل الق�ص�ص وجتاوز
االختالف يف احلركات االجتماعية ميكن �أن يكون فعا ًال جد ًا يف تعزيز ال�شعور امل�شرتك بالن�ضال
وتخفيف حدة اخلالفات داخل احلركة ،من خالل اال�ستفادة من االختالفات املت�أ�صلة يف �أي
جمموعة .وتثبت الإ�سرتاتيجيات التي طبقتها الن�ساء يف ميامنار و�صوماليالند جناحهن يف الت�أكيد
على النتائج امل�شرتكة ،مع االعتماد على القوة التي �أتاحتها لهن خمتلف الهويات يف حتقيق �أهدافهن.
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توصيات
 .1يتعني �أن ت�ستند �إ�س رتاتيجيات املنا�صرة على الأدلة البحثية التي تعك�س جوانب الق�صور
الناجمة عن التمييز واال�ستغالل والإق�صاء ال�سيا�سي للفئات املهم�شة ،ويف املقابل؛ املكا�سب
الناجتة عن �شمولها احلقيقي يف �صنع القرار ال�سيا�سي املماثلة لتلك التي وردت يف درا�سات
احلالة قيد اال�ستعرا�ض.
 .2ينبغي �أن تنه�ض عمليات البحث ب�إ�شراك الفئات املهم�شة يف جمع وت�صنيف وحتليل البيانات
البحثية ،مبا يف ذلك ا�ستخدام بحوث درا�سات احلالة باالعتماد على خربات الفئات املهم�شة
ذاتها ،والتي تعرب عنها ب�أ�سلوبها اخلا�ص ،لت�شجيع اخلطاب داخل املجتمع ،وعلى م�ستوى
�أو�سع بني الفئات املت�أثرة و�أ�صحاب العالقة وامل�صلحة ال�سيا�سية للإقدام على تي�سري احللول
و�إ�صالح ال�شمول.
 .3يتعني �أن تعطي �أ�ساليب البحث الأولوية لدرا�سة تعريف الفئات والفئات الفرعية املهم�شة
الحتياجاتها وم�شكالتها وحلول هذه امل�شكالت باعتبارها م�صادر املعلومات الأكرث �أهمية
(وهي االحتياجات املُ �ست�شع ـَرة وامل ـُعـب ـ ّر عنها) ،مع معلومات �إ�ضافية لتجميع هذه املدخالت
امل�ستقاة من م�صادر �أخرى ،مبا يف ذلك حتليالت مقدمي املعلومات الرئي�سيني (االحتياجات
املعيارية) واملعلومات التي تعك�س جتارب املجتمعات املماثلة (االحتياجات املقارنة) ،وذلك
با�ستخدام مواد من امل�صادر الثانوية (على �سبيل املثال الإح�صاءات املقارنة) .والأهم من ذلك،
ينبغي ت�صنيف البيانات ،عند االقت�ضاء ،بح�سب اخل�صائ�ص الدميوغرافية مثل ،اجلن�س �أو
العمر �أو ال ِعرق �أو التقارب الديني� ،أو املجموعة اللغوية� ،أو املوقع اجلغرايف� ،أو امليل اجلن�سي �أو
الإعاقة على �سبيل املثال.
 .4ينبغي �أن يقوم دعاة ون�شطاء الإ�صالح ب�إجراء حتليل �إ�س رتاتيجي لتحديد ال�صورة العامة التي
ينبغي �أن يظهروا بها خالل املراحل املختلفة من حملتهم ،مع تقييم الظروف التي تقت�ضي
االبتعاد عن الأ�ضواء ،وتلك التي تقت�ضي بروز ًا �أكرب ومزايا وعيوب كل من اخليارين ،جنب ًا �إىل
جنب مع تقييم الظروف التي ت�ستلزم اال�ستعانة ب�أطراف ثالثة ،لإعطاء قوة دافعة لتطورات
الإ�صالح.
 .5ومن ال�ضروري �أن ينظر دعاة الإ�صالح يف �أهمية التوقيت يف حمالت �إ�صالح الإق�صاء ،وينبغي
عليهم خالل حتليالتهم الظرفية والتخطيط الإ�س رتاتيجي تقييم التطورات الأخرى التي
ت�ؤدي �إىل تغيريات يف املواقف وال�سلوكيات التي تتم� ،أو تكاد �أن تتم داخل الهياكل ال�سيا�سية
واالجتماعية ،و�إىل �أي مدى �سي�شجع ذلك �أو يثبط �إ�س رتاتيجيات الإ�صالح اخلا�صة بهم.
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 .6يجب �إيالء العناية واالهتمام با�ستخدام اللغة يف م�ساعي الإ�صالح ،مع تقييم املزايا والعيوب
والظروف التي يتم مبوجبها ا�ستخدام لغة الفئة املهيمنة ،مقابل لغة الفئة املهم�شة يف اخلطاب
واحلاالت التي ي�ساعد فيها ا�ستخدام لغة حمايدة يف ت�سهيل الو�صول �إىل نتائج مثمرة يف
املفاو�ضات بني الفئتني املهيمنة واملهم�شة .وينبغي �أن ي�سبق ذلك �إجراء تقييم ملدى الدور
الرئي�س الذي لعبته لغة الفئة املهيمنة يف الإق�صاء االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي ،و�أثر
ذلك على الفئات املهم�شة.
 .7يتعني على الدول التي تعتزم ال�شروع يف عمليات التجني�س اللغوي� ،أن تكون على ب ّينة من
ت�أثري ذلك على الفئات الناطقة بلغات بعينها ،املرجح �أن تُ�ستبعد من امل�شاركة يف �صنع القرار
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،ف�ض ًال عن �ضرورة احلفاظ على لغات الأقليات �أو على
الأقل تلك اللغات التي ت�شكل ج�سر ًا لغوي ًا .فتعزيز التنوع اللغوي ،دائم ًا مي ّثل اخليار الأف�ضل.
 .8ينبغي على الإ�صالحيني الذي ي�ستطلعون اخلالفات البينية وامل�شرتكة فيما بني الفئات
املهم�شة� ،أو بني الفئة املهم�شة والفئة املهيمنة ،درا�سة �أثر ال�سمات امل�شرتكة والق�ص�ص التي
ُيرجح �أن يتبادلها النا�س ب�سبب تلك ال�سمات وقدرتها على توحيد �صفوف النا�س ،حتى يف ظل
التوترات الناجمة عن اخل�صائ�ص الأخرى (على �سبيل املثال� ،سمات الدين �أو العرق �أو العجز
�أو اللغة �أو امليل اجلن�سي �أو غري ذلك).
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 .1/4موائمة حقوق اإلنسان مع القيم العرفية
�إن النهو�ض بحقوق الإن�سان والدميقراطية يف ظل احلكم العريف ،يجب �أن يتما�شى مع القيم
العرفية التي تقوم عليها املعايري التقليدية .كما �أن التقاليد الثقافية ت�شكل مفهوم ًا ،غالب ًا ما ُي�ساء
ا�ستخدامه من قبل الفئات املهيمنة عند تف�سريها للتهمي�ش .ومع ذلك ،وحتى بني التقاليد الثقافية
الأكرث جمود ًا ،هناك طرق لإيجاد قيم تاريخية ،بل وحالية ،تتما�شى مع امل�ساواة بني اجلن�سني وامليل
اجلن�سي ،وغري ذلك من مبادئ امل�ساواة يف حقوق الإن�سان الأخرى التي يتبناها الإ�صالحيون .وكما
�أو�ضح تقرير م�ؤمتر �أو�سلو الدويل ب�ش�أن حقوق الإن�سان وامليول اجلن�سية والهوية اجلن�سية الذي
ُعقد يف �أبريل/ني�سان ( 2013وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الرنويجية  ،)8 :2013ف�إنه كثري ًا ما تلج�أ
الفئات املهيمنة يف العديد من دول ُجزر �آ�سيا واملحيط الهادي �إىل الثقافة �أو الدين �أو التقاليد
لتربير املخالفات املتعلقة باملثليني �أو الت�أكيد على وجهة نظر متجان�سة "للقيم الآ�سيوية" ،وتتجاهل
التقاليد ال�شمولية يف الثقافات واملجتمعات الأ�صلية والعديد من املجتمعات املتنوعة يف �آ�سيا واملحيط
الهادي التي ت�شتمل قيمها على التعددية وال�شمول .ومن واقع درا�سات احلاالت التي مت ا�ستعرا�ضها،
هناك عدة نقاط رئي�سية تن�ش�أ ب�ش�أن احلكم العريف والتغيري ،من بينها م�س�ألة عدم وجود ثقافة ثابتة
ومت�آلفة ومتجان�سة� ،إذ تبدو جميع الثقافات بال ا�ستثناء قوى �شمولية� .إنّ حتول الثقافات ،مع مرور
الوقت ،يعني �ضمني ًا �أن ال�ضغوط الإق�صائية قد تكون جديدة ن�سبي ًا ،وبالتايل ميكن تقلي�صها ،ف�ض ًال
عن حقيقة �أن امل�صالح التعوي�ضية قد تظهر خالل تطور ثقافة ما� ،أو ثقافات فرعية يف داخلها .ومن
الأمثلة الوا�ضحة جد ًا على ذلك ،ما �أدت �إليه املعرفة حول فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (الإيدز)
من حتول املجتمعات من ختان الإناث �إىل الطقو�س الرمزية غري ال�ضارة للفتيات.
وت�شري درا�ستا حالة �إىل تقاليد ال�شمول ملرحلة ما قبل اال�ستعمار يف �آ�سيا ،التي حل حملها ال�صراع
الع�سكري يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار وامل�ؤ�س�سات الأبوية والرجولية كالكني�سة الكاثوليكية .ويرد
املثال الأول من درا�سة هرني عن ن�ساء كارين ،حيث �أ�شار �إىل الروايات ال�شفوية التي حتكي عن ن�ساء
ذوات �ش�أن بارز وقوةُ ،عرفن با�سم كاو ك�ساو مو  ،Kaw K’Saw Muكنَّ حتى الثالثينيات ُيعرتف
بهن كزعيمات روحانيات وثنيات ،و�صاحبات معارف و�سلطة حول ا�ستخدام الأرا�ضي واملمار�سات
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التقليدية (هرني � .)273 :2013إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أ�شار علماء الأجنا�س (الأنرثوبولوجي)
�إىل �أدوار ن�ساء كارين الهامة يف تنظيم الطقو�س االجتماعية وحقوق الأرا�ضي والزراعة املتنقلة
(مار�شال  1922و�شنايدر عام  ،1961الواردين يف هرني .)273 :2013
واملثال الثاين ،ي�سوقه لنا كيوكو ( )3 :2012الذي يرى �أن عدم االلتزام باملعايري التقليدية للنوع
االجتماعي يف الفلبني مل يكن ُينظر �إليه دائم ًا باعتباره �سلبي ًا .وقبل و�صول الإ�سبان وانت�شار
الكاثوليكية الحق ًا ،مل يكن �سكان الأرخبيل الذين يتبعون معايري مغايرة تتعلق باجلن�س �أو النوع
االجتماعي ،يتعر�ضون ال للإدانة وال للتمييز .وي�ضيف كيوكو� ،أنه على عك�س االجتاه الكاثوليكي
الالحق الذي حط من قيمة املر�أة واعتربها غري جديرة بالكهنوت ،ت�شري ال�سجالت التاريخية �إىل
�أن الن�ساء كن يتو�سطن لتوا�صل الب�شر مع العامل الروحي .وكان ُيطلب من الرجال الطاحمني �إىل
الكهنوتية ال�شامانية )� (shamansأو الزعامة الدينية �أن يحاكوا الن�ساء يف املظهر وال�سلوكيات
(بروير  1999الوارد يف كيوكو  .)3 :2012وتك�شف الروايات التاريخية �أي�ض ًا �أنه خالل ع�صر ما قبل
اال�ستعمار ،كان ارتداء مالب�س اجلن�س الآخر وثنائية اجلن�س بني بع�ض الرجال من الأمور املقبولة
باعتبارها جوانب تقليدية للممار�سات الروحانية ،كما كان الرجال من مرتدي مالب�س الن�ساء يف
ع�صر ما قبل اال�ستعمار وثنائيو اجلن�س هم �سالئف البكال � baklaأو البايوت  bayotحالي ًا ،وهما
لفظتان باللغة الفلبينية ت�شريان �إىل الرجال ثنائيي اجلن�س .ومع ذلك� ،أدى فر�ض امل�ستعمرين للقيم
الدينية والثقافية الغربية �إىل تدهور التالقي بني اجلن�سني ،وقهر الن�ساء ،و�صبغ الثقافة الفلبينية
بالذكورية (غار�سيا 129 :الوارد يف كيوكو .)3 :2012
وتوفر هذه الأمثلة نظرة ثاقبة ،تو�ضح كيف �أن املمار�سات التقليدية والقيم التي تقوم عليها ميكن
�أن ت�شمل الفئات املهم�شة وحترتم هوياتها ،وذلك خالف ًا لالعتقاد ال�سائد .ومع ذلك ،ف�إنه يف
احلاالت التي يت�سبب فيها احلكم العريف �أو املمار�سات التقليدية �أو �صور احلكم املتعارف عليها يف
�إق�صاء الفئات املهم�شة من �صنع القرار ،يقدم عدد من درا�سات احلالة الدليل على �أهمية التفاهم
واال�ستفادة من القيم الثقافية التي ت�ستند �إليها ال�سلوكيات االجتماعية التي حترك الإق�صاء
ال�سيا�سي ،ومواءمة هذه القيم الثقافية لتتوافق مع الدفاع عن حقوق الإن�سان .وت�سلط جون�ستون
( )2013ال�ضوء على هذه الإ�سرتاتيجية يف �سردها للطريقة التي تغلبت بها الن�ساء على الإق�صاء
ولعنب دور ًا حا�سم ًا يف الو�ساطة يف نزاعات بوغانفيل املحلية ،يف حني تو�ضح درا�سة هيمان يف جنوب
�أفريقيا كيف جرى ا�ستغالل املرونة املت�أ�صلة يف احلكم العريف لإيجاد حلول خالقة للتعار�ض بني
املبادئ الوطنية للم�ساواة بني اجلن�سني املن�صو�ص عليها يف د�ستور البالد ،ومبادئ املرياث يف
املجال�س العرفية املبنية على �إعطاء حقوق املرياث للأبناء البكر .ويف و�صفه لهذا التطور ،ي�شري
هيمان �إىل تق ُّبل احلكم العريف للتغيري عندما ي�ستند هذا التغيري �إىل القيم التقليدية ،مع �أنه �أمر
غري معرتف به ب�صورة مالئمة .ويدعم دائانا (� )31 :2012أهمية فهم القيم الثقافية الكامنة يف
احلكم العريف ،من خالل اال�ستنتاج �أن بناء اجل�سور بني الربوتوكوالت العرفية من جهة والقانون
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العريف من جهة �أخرى يف غانا ،ال �سيما حني تكون العادات طويلة الأمد ،يتطلب فهم ًا عميق ًا
للربوتوكوالت العرفية والفولكلور املحلي و�سبل تكييفها للت�صالح مع مبادئ حقوق الإن�سان (انظر
الإطار  .)1/4و�أما االعتماد على �سلطات الدولة الت�شريعية والق�ضائية والق�سرية فح�سب ،ف�إنه
ح�سبما يرى ،لن يجدي نفع ًا.
الإطار  .1/4دور الزعيم يف غانا
متثل الزعامة يف غانا حلقة و�صل بني الأع�ضاء املوتى والأحياء يف اململكة .وغالب ًا ما ُيغفل هذا اجلانب
الروحي لزعامة القبائل .فالزعيم الذي يجل�س مع َمن يفوقونه يف املكانة ال ميثل الأحياء فح�سب ،ولكن املوتى
�أي�ض ًا ،الذين تُذكر �أ�سما�ؤهم �أحيان ًا �أثناء طقو�س �إراقة اخلمر .وذلك �سبب وجيه لكون الزعماء رقباء على
تقاليدنا ،وهكذا ينبغي �أن يكونوا .ويف كل ما يفعلونه ،ال ين�سى الزعماء �أبد ًا الأجداد من جهة ،وال الأحفاد
الأحياء من جهة �أخرى .و�أ ّي ًا كان ما يجب القيام به ،فال بد و�أن يظل الزعيم ملم ًا لي�س فقط مبا هو كائن
حالي ًا ،و�إمنا �أي�ض ًا مبا كان وانق�ضى.
ويف غانا حالي ًا ،بو�صفها دولة حديثة ،ي�شكل الزعيم التقليدي حلقة و�صل مهمة بني رعاياه من جهة ،واحلكومة
املركزية من جهة �أخرى .ونظام الزعامة يف غانا م�ؤ�س�سة مو�سعة ،وتكاد تكون كل قرية �صغرية �أو جنع (مكان
ّ
يحط فيه القوم رح ّلهم لوجود املاء والع�شب) له زعيمه اخلا�ص .وبالتايل ،ت�ستطيع م�ؤ�س�سة الزعامة �أن تلعب
ً
دور ًا حيويا عندما يتعلق الأمر ب�شرح وتو�صيل ال�سيا�سات احلكومية لل�سكان املحليني ،خا�صة ملن هم مقيمون
يف الأرياف .وذلك �أمر بالغ الأهمية ،نظر ًا �إىل عدم وجود �شرطة �أو جي�ش يف العديد من املناطق الريفية يف
غانا .وبد ًال من ذلك ،ويف ظل هذه الظروف ،يتوىل الزعماء م�س�ؤولية احلفاظ على القانون والنظام.
من هـ �.س .دائانا�" ،شمول الن�ساء الزعيمات �أو احلكام التقليديني من الإناث يف �إدارة �ش�ؤون الزعامة �أو احلكم التقليدي يف
غانا"�( ،ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� )2012 ،ص 6-5

وهذا النهج ،وفق ًا ل�سيلوكو ،ي�شكل �أي�ض ًا �أ�سا�س احلل الأرجح على املدى الطويل لل�صراع يف مرحلة ما
بعد عام  ،1999والتوترات امل�ستمرة يف جزر �سليمان على حيازة الأرا�ضي و�إدارة املوارد الطبيعية.
وقد ت�ضافرت ال�ضغوط اخلارجية ال�ستغالل موارد الغابات الطبيعية باجلزر مع �سوء الإدارة ،مما
�أطال مدة تلك التوترات .ويف �سياق الأرا�ضي ،ف�إنها تعترب يف ميالنيزيا م�صدر ًا للرزق الروحي
واملادي و�أحد املحددات الرئي�سية لهوية املجموعة ،ومن ثم ف�إن �أية حماولة للإذعان لل�ضغوط
الرامية �إىل �إدخال نظام اخل�صخ�صة على نطاق وا�سع ومتليك الأرا�ضي للأفراد من �ش�أنه �أن ي�ؤدي،
على الأرجح� ،إىل عواقب اجتماعية وخيمة ومتايز اجتماعي واقت�صادي حاد ،ويف نهاية املطاف،
ظهور فئة من الفالحني املعدمني (�ألني عام  2008يف �سيلوكو  .)34 :2012ويعتمد ا�ستقرار وهدوء
م�ستقبل جزر �سليمان� ،إىل حد كبري ،على التوفيق بني احليازة العرفية الربية والبحرية وحقوق
�سكان جزر �سليمان يف �إطار التنمية االجتماعية واالقت�صادية التي �شكلها �سكان جزر �سليمان
�أنف�سهم ،ا�ستناد ًا �إىل القيم التقليدية املرتبطة بحيازة الأرا�ضي التي مت ّكن من الرقابة اجلماعية
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على ا�ستخدام الأرا�ضي (�سيلوكو  .)3 :2012ومن بني املبادرات الأخرية التي �أ�صبحت ممار�سات
جيدة يف جمال ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،هي و�ضع بروتوكوالت جمتمعية ،حيث يبادر املجتمع
ب�أ�سره باالتفاق على ما يالئمه من قيم واحتياجات ومتطلبات دنيا يف �سياق ما ي�سمى مببادرات
تنمية املوارد الطبيعية .و�إذا مت االنتهاء من العملية يف وقت مبكر ،مبا فيه الكفاية� ،سي�شكل ذلك
معيار ًا قبل دخول ممثلي ال�شركات املفاو�ضات وحماولة ممار�سة نفوذهم ،دون الإ�شارة �إىل �أي
اتفاق على نطاق املجتمع (العدالة الطبيعية.)2012 ،
 .2/4التفاوض بشأن اإلصالحات
حيثما �أمكن ،ينبغي التفاو�ض على الإ�صالحات مع هياكل احلكم العريف .و�أغلب م�ساعي الإ�صالح
الوطنية والإقليمية واملحلية التي تغفل التفاو�ض مع قوانني احلكم العريف القائمة �أو تكييف
ال�سيا�سات والأطر ل�شمول هذه القوانني والعمليات� ،ستظل ت�سفر عن التمييز والإق�صاء �ضد الفئات
املهم�شة من قبل الهياكل االجتماعية القبلية القوية .وتظل الفئات املهم�شة ،وخا�صة الن�ساء ،تعاين
من الآثار ال�سلبية للنظم القانونية املزدوجة ،التي تعمل يف البلدان التي ُيعرتف فيها بالنظامني ،دون
�أن يعرتف القانون العريف بالتقدم املحرز يف القانون املدين .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضع تلك الفئات
املهم�شة يف و�ضع غري م�ؤات ،على ال�صعيد ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،وميثل �إ�شكالية
خا�صة بالن�سبة للن�ساء الالتي يعانني من الإعاقة والن�ساء املثليات.
وغالب ًا ما يعك�س القانون العريف املقنن عادات الفئة العرقية املهيمنة ،فينتزع احلقوق العرفية
من املر�أة التي تنتمي �إىل الأقليات �أو يحرمها من احلقوق التي منحها لها القانون العام .وتقدم
درا�سات احلاالت عن بوغانفيل وجنوب �أفريقيا و�صوماليالند نظرة ثاقبة عن كيفية �إدراج حقوق
الإن�سان يف �أنظمة احلكم العريف ،كما ت�ضرب حالة جنوب �أفريقيا مثا ًال ممتاز ًا يو�ضح كيف ميكن
للتف�سريات الق�ضائية للقوانني امل�ستندة �إىل د�ستور �شامل للبالد ،جنب ًا �إىل جنب مع التطبيقات
الإبداعية للقوانني العرفية املرنة� ،أن ت�ضمن اتفاق النظم العرفية مع القانون الوطني يف حماية
حقوق املر�أة .ويكر�س د�ستور جنوب �أفريقيا �شرعة احلقوق التدريجية ،ويعزز امل�ساواة بني اجلن�سني
ويطمح �إىل �أن يكون �أداة للتحول ،ومن ثم فهو مو�ضع �إجالل وتقدير من مواطني جنوب �أفريقيا.
وعلى غرار الد�ساتري الأفريقية الأخرى ،فهو يعرتف بالقانون العريف ف�ض ًال عن م�ؤ�س�سة القيادة
التقليدية .والعديد من الد�ساتري الأفريقية  -ويف الواقع ،معظم د�ساتري ما بعد ال�صراع التي تعود
ُخ�ضع تطبيق القانون العريف للد�ستور .وكما الحظ هيمان ،يبدو �أن ذلك ،على
�إىل الت�سعينيات -ت ِ
الأقل ،هو الدر�س امل�ستفاد.
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توصيات
 .1يتعني على �أ�صحاب العالقة وال�ش�أن ال�ساعني �إىل �إ�صالح ممار�سات احلكم العريف �أو التقليدي
التي تعمل على �إق�صاء الفئات املهم�شة على �أ�سا�س دعاوى الثقافة �أو الدين �أو التقاليد� ،أن
يعملوا على درا�سة الروايات التاريخية للمواقف وال�سلوكيات واملمار�سات جتاه الفئات املهم�شة،
وقت
للتحقق من مدى تعر�ض هذه الفئات دائم ًا للتهمي�ش يف املا�ضي ،وما �إذا كانت هناك يف ٍ
ِمن الأوقات ممار�سات �أكرث �شمو ًال ،و�أن التهمي�ش لي�س �سوى ظاهرة �أكرث حداثة ترتبط ،على
�سبيل املثال ،بامل�ؤثرات اخلارجية اال�ستعمارية� ،أو غريها.
 .2ينبغي على م�ساعي الإ�صالح الوطني والإقليمي واملحلي التفاو�ض مع ال�سيا�سات والأطر
ومالءمتها ،لدمج القوانني وعمليات احلكم العريف القائمة والتوفيق بينها ،ب�صورة خا�صة،
والتن ّبه �إىل �أنه يف احلاالت التي يرتتب فيها على احلكم العريف �أو املمار�سات التقليدية �أو
احلكم التقليدي �إق�صاء الفئات املهم�شة من خالل �صنع القرار ،فال بد واحلالة هذه من
فح�ص القيم الثقافية التي تقوم عليها املمار�سات وال�سلوكيات التقليدية لتبيان �صالتها
بحقوق الإن�سان التي غالب ًا ما تنتج عنها ،مع �ضرورة �إبرازها وتقدميها لت�سهيل اخلطاب
املحلي والدعم من �أجل التغيري االجتماعي وال�سيا�سي ال�شامل.
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 .1/5تمثيل الجماعات المهمشة في المؤسسات السياسية
غالب ًا ما يح�صل تراجع يف متثيل الفئات املهم�شة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية .وت�شري العديد من
احلاالت ،مبا يف ذلك درا�سة حالة كمبوديا التي �أجراها غوليفر (� ،)2012إىل �سطحية �أو نق�ص
متثيل املر�أة يف امل�ؤ�س�سات العرفية �أو الدميقراطية القائمة ،حيث تُكلف الن�ساء يف كثري من الأحيان
بامل�س�ؤوليات التي تتنا�سب فقط مع �أدوارها التقليدية النمطية .ويف املقابل ،متثل الن�ساء  30يف
املئة من �أع�ضاء الربملان (النواب) يف تيمور ال�شرقية ،وهو �أعلى متثيل برملاين للمر�أة على م�ستوى
جميع البلدان الآ�سيوية .ولكن ،كما �أ�شار ويغلزورث (� ،)8 :2012أفادت املمثالت النيابيات يف برملان
تيمور ال�شرقية �أن الرتويج لأهداف ن�سائية يتطلب قدر ًا كبري ًا من ال�شجاعة يف مواجهة اعتقاد
الرجال والن�ساء مع ًا� ،أن املر�أة يف الأحزاب ال�سيا�سية ينبغي �أن تكون م�س�ؤولة عن �إعداد الطعام يف
اجتماعات احلزب (انظر الإطار .)1/5
الإطار � .1/5شمول الن�ساء ب�صنع القرار يف تيمور ال�شرقية
كثري ًا ما تو�صف الن�ساء الربملانيات بكونهن "ن�شيطات" �أو غري ن�شيطات .وقد و�صفت �إحدى ع�ضوات الربملان
لفظة "ن�شيطة" ب�أن معناها هو امتالك ال�شجاعة على التحدث علن ًا والدخول يف نقا�شات ،ولكن يف تقديرها
�أن ثمة  20يف املئة فقط من املمثالت الربملانيات ويف جمال�س �سوكو [املحلية] ُيعتربن "ن�شيطات"( ،مقابلة
مع اجلبهة الثورية لتيمور ال�شرقية :فريتيلني بتاريخ � 1أكتوبر/ت�شرين الأول  .)2011ولعل ذلك هو انعكا�س
للتقاليد يف تيمور ال�شرقية ،حيث ُترتم املر�أة لكونها هادئة واللتزامها بيتها .ولكن كون املر�أة ن�شيطة ي�ستلزم
تركها لبيئتها التي ت�شعر فيها باالرتياح� ،أو على الأقل خروجها عما هو متوقع منها يف العادة .وبالتايل ،ف�إنه
ُينظر �إىل الن�ساء الع�ضوات مبجل�س الربملان يف بع�ض الأحيان ب�أنهن يفتقرن �إىل الكفاءة و�سلطة اتخاذ
القرارات ،وال يتجاوزن حدود التمثيل الرمزي (نايرن  .)2011وترى العديد من الن�ساء الربملانيات �أن امل�س�ألة
باتت �أقل حدة حالي ًا عما كانت عليه قبل عدة �سنوات ،يف �إ�شارة �إىل زيادة الثقة والتدخالت الوا�ضحة الآن
بني �صفوف الربملانيات من الن�ساء ،وخا�صة خالل فرتتهن الثانية يف الربملان.
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و�ضربت �إحدى الربملانيات مثا ًال على ذلك قائلة �إنها كانت هادئة يف البداية ،ولكن حني بد�أت تفهم الق�ضايا
وعملية النقا�ش متكنت من امل�شاركة بن�شاط (مقابلة بتاريخ � 6أكتوبر/ت�شرين الأول  2011ب�ش�أن امل�ؤمتر
الوطني لإعادة �إعمار تيمور  .)CNRTوتفيد التقارير� ،أنه عندما تتحدث املر�أة يف الربملان ي�ضحك الرجال
�أحيانا ويتهكمون عليها (مقابلة مع هيئة الأمم املتحدة للمر�أة بتاريخ � 23سبتمرب�/أيلول .)2011
من� :أ .ويغلزورث ،درا�سة حالة عن الن�ساء يف �صنع القرار ،تيمور ال�شرقية (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
 ،)2012غري من�شورة� ،ص .9-8

ويتوافق ذلك مع ا�ستبيان �أجراه االحتاد الربملاين الدويل ) (IPUعام � ،2008أفاد فيه �أكرث من
ن�صف برملانيات تيمور ال�شرقية ممن �شملهن اال�ستبيان �أنهن يواجهن �صعوبات يف حتقيق التوازن
بني االلتزامات العائلية وال�سيا�سية ،باعتبارها عوائق حتول دون تقلدهن منا�صب قيادية (االحتاد
الربملاين الدويل  .)76 :2008ووفق ًا لال�ستبيان ،يف الفرتة � 2008-1999شغلت الن�ساء  28من�صب ًا
فقط من  262من�صب ًا قيادي ًا برملاني ًا� ،أي ما ميثل  10.7يف املئة من جميع املنا�صب الرئا�سية يف
الربملانات واملجال�س الوطنية يف جميع �أنحاء العامل (االحتاد الربملاين الدويل .)76 :2008
وعلى الرغم من ذلك� ،أ�شارت الدرا�سة الكمبودية �إىل ا�ستخدام الن�ساء لتهمي�شهن داخل املجال�س
احلكومية املحلية كو�سيلة لتمكني �أنف�سهن من خالل الت�أكيد على الأدوار املخ�ص�صة لهن وامل�ستندة
�إىل النوع االجتماعي ك�أدوار ال يتمتع الرجال باملهارة الكافية للقيام بها ،ومن ثم ا�ستخدام هذه
االدوار كمنرب ميكنهن من خالله بناء املعرفة وال�سلطة ال�سيا�سية ،وبناءا على ذلك التفرع �إىل
جماالت �أخرى .ومع ذلك ،وبالرغم من �أن هذه الإ�سرتاتيجية قد ت�ساعد الن�ساء يف البيئة ال�سيا�سية
املت�أثرة بالنوع االجتماعي� ،إال �أنها ت�ؤيد امل�س�ألة التي �أثارتها دي وين ( )14 :2012وهي �أن ال�شمول
�أو ال�شمول اجلزئي ،كما هو يف مثال كمبوديا �أعاله ،قد ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل متكني اجلميع ،و�أن
الهدف العام لنظام احلكم ال�شامل ينبغي �أن يكون تعميم منظور النوع االجتماعي وتعزيز امل�شاركة
احلقيقية للفئات املهم�شة باملعنى الذي ت�صفه �آرن�شتاين ( )223 :1969باعتباره من �ضروب املراقبة
من جانب املواطن.
وتدعم هذا اال�ستنتاج درا�سات احلالة التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
والتي تعك�س ن�ضال الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أوغندا ،حيث كان التمثيل منخف�ض اجلودة بالرغم
يي�سر متثيل املعاقني من الرجال والن�ساء على امل�ستوى الوطني
من نظام احل�ص�ص (الكوتا) الذي ّ
وم�ستوى الأقاليم واحلكم املحلي ،نظر ًا لتخاذل بع�ض املمثلني عن الن�ضال بن�شاط من �أجل املعاقني
وان�شغالهم يف "حتقيق امل�صالح الذاتية" ،مما حمل املعاقني على ال�شعور باخليانة (مو�سيوكا
 .)17 :2012وي�شري مو�سيوكا� ،إىل �أنه رغم افتخار �أوغندا ب�إجمايل  50.000ع�ضو يف جمال�س
احلكم املحلي ميثلون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عرب  56مقاطعة� ،إال �أن الكثري من ذوي الإعاقة
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يعانون من رداءة ما يتلقون من تعليم ،ف�ض ًال عن �أنهم "غري م�ستعدين ويفتقرون �إىل الثقة الكافية
للتناف�س مع �أع�ضاء املجال�س غري املعاقني" ( .)17 :2012وي�شري الكاتب كذلك �إىل �أنه يف ظل تاريخ
من الأعمال اخلريية وال�صدقات ،يتوقع الكثري من املعاقني ال�صدقات من �أع�ضاء جمال�سهم ،مما
حمل الكثري من �أع�ضاء املجال�س على "التواري عن �أهايل دوائرهم االنتخابية خج ًال"  -وهو يربز
�ضرورة تدريب املمثلني ال�سيا�سيني ،وخا�صة �أولئك الذين ي�ستعدون لدخول املحافل التمثيلية لأول
مرة .وي�ضاف �إىل ذلك ،التحدي بالغ اخلطورة املتمثل يف العنف والرتهيب الذي ي�ستهدف الن�ساء
ال�ساعيات �إىل العمل يف �سلك الربملان ،وهي م�شكلة تواجه املر�أة يف �أفغان�ستان ،مبن فيهن الوزيرات
يف احلكومة ال�ساعيات �إىل �إدخال اال�صالحات يف النوع االجتماعي و�/أو الإ�صالحات الأخرى،
وكذلك يف البلدان الأخرى ،مثل ميامنار وتيمور ال�شرقية ،امل�ستعر�ضة خالل هذا املن�شور.
ويتناول الق�سم  3/5الق�ضية الأو�سع ،وهي تنمية القدرات للأ�شخا�ص اجلدد على املحافل التمثيلية
مبزيد من التف�صيل.
 .2/5إجراءات العمل اإليجابي
ميكن لإجراءات العمل الإيجابية التي حتدد ن�سبة ممثلي الفئة املهم�شة يف �أنظمة احلكم يف ظل
ظروف معينة� ،أن تكون فعالة يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي .كما �أن �أنظمة احل�ص�ص واملقاعد
املحجوزة ،حني تتوافق مع النظام االنتخابي ،كثري ًا ما ت�ؤدي �إىل زيادة كبرية يف عدد الن�ساء و�أفراد
الفئات املهم�شة الأخرى الذين انتُخبوا ل�شغل املنا�صب .وهناك من الأدلة ما ي�شري �إىل اعتماد مدى
متكن الفئات املهم�شة من الدخول �إىل الربملانات على كل من النظام االنتخابي املتبع ،ومدى ا�ستيعاب
القوانني الد�ستورية واالنتخابية وقوانني الأحزاب ال�سيا�سية للفئات املهم�شة �أو الأقليات (بالدوين
و�آخرون  .)4-13 :2007ت�شري الأدلة التي ترد يف بحوث كل من بالدوين وت�شامبان وغراي� ،إىل �أن
املقاعد املحجوزة ميكن �أن ت�سهل متثيل الأقليات يف الربملانات الوطنية ،كما �أنها تدلل على ح�سن
النية من جانب الدولة ،ومن ثم ،ميكن �أن تكون مهمة يف خلق بيئة �شمولية حيث ميكن للأقليات
العرقية والدينية ال�شعور ب�أنها جزء من الأمة ،مما يقلل من احتمال النزعات االنف�صالية بينها.
ومع ذلك ،وجتنب ًا لردود فعل الفئة املهيمنة ،يو�صي ال ُكتّاب �أن تقدِّ م الدول �أي�ض ًا تف�سريات وا�ضحة
ل�ضرورة مثل هذه الإجراءات ،وكيف �أنها ميكن �أن تعود بالنفع على الدولة ككل .والأهم من ذلك
هو �ضرورة الت�صدي للأ�سباب الفعلية لغياب متثيل املهم�شني يف الربملان ،مبا يف ذلك جتاربهم مع
التمييز املنهجي ،وينبغي عدم ا�ستخدام املقاعد املخ�ص�صة كذريعة لإخفاء وجتاهل امل�شاكل الكامنة
(بالدوين و�آخرون .)4-13 :2007
كما ميكن لنظم انتخابية معينة ،يف ظل الظروف ال�صحيحة� ،أن تعزز متثيل الأقليات يف املجال�س
الت�شريعية واحلكومات ،وحت�سن من فر�ص منع االنتكا�س والعودة �إىل احلرب يف �سيناريوهات ما بعد
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ال�صراع ،يف �ضوء �أدلة ت�شري �إىل �أن نظم التمثيل الن�سبي بالقوائم هي �أكرث جناح ًا من نظم الأغلبية
يف تعزيز متثيل الأقلية ،على الرغم من �أن الفوائد التي متتاز بها بع�ض النظم على غريها دائم ًا ما
ترتبط بال�سياق (بالدوين و�آخرون  .)14 :2007ويتفق نوري�س وكروك على �أن نظم التمثيل الن�سبي،
وحتديد ًا تلك التي تعتمد على بطاقات القوائم احلزبية ذات التوازن بني اجلن�سني ،قد زادت من
متثيل املر�أة يف الغرفة الأوىل للربملان ب�سرعة �أكرب من نظم الأغلبية (نوري�س وكروك .)54 :2011
ومع ذلك ،وكما �أُ�شري يف �أماكن �أخرى ،ف�إن ال�شمول يف الأنظمة الربملانية ال ُيرتجم بال�ضرورة �إىل
متثيل فعال ومتكني للفئات املهم�شة .وتتناول اثنتان من درا�سات احلاالت امل�شار �إليها يف هذا املن�شور
م�س�ألة فعالية التدابري الإيجابية للإجراءات االنتخابية .وت�ؤيد درا�سة حالة الكامريون ممار�سة حجز
املقاعد لتعزيز م�شاركة املر�أة على امل�ستوى التنفيذي يف جمعيات تنمية مناطق الإيواء )،(QDAs
يف حني ت�صف درا�سة حالة جنوب �أفريقيا كيف تقل�ص نظام ح�ص�ص املقاعد (الكوتا) يف هيكل
احلكم العريف يف جنوب �أفريقيا ب�شدة .وتعمل درا�سة ثالثة (�ستغرت  ،)2012والتي �أجرت تقييم �أثر
احل�ص�ص على م�ستوى احلكم املحلي يف �أفغان�ستان ،على �إثارة ت�سا�ؤالت هامة �أي�ض ًا حول �شرعية
نظم احل�ص�ص ،وجودة نتائج م�شاركتها (انظر الإطار .)2/5
الإطار � .2/5أنظمة احل�ص�ص (الكوتا) على م�ستوى احلكم املحلي يف
�أفغان�ستان
...على الرغم من التزام احلكومة الأفغانية باالتفاقيات الدولية ،ودعمها لتنفيذ برنامج الت�ضامن الوطني
(وهو برنامج قائم على تكاف�ؤ فر�ص انتخاب املر�أة والرجل يف جمال�س تنمية املجتمع وامل�شاركة يف قرارات
املجل�س ب�ش�أن م�شاريع تنمية املجتمعات املحلية)...ف�إن هياكل ال�سلطة القائمة على النوع االجتماعي تبدو
وك�أنها قد �أحكمت �سيطرتها على هذه العمليات...حيث...يختار �أ�صحاب ال�سلطة التقليدية من الذكور
املمثالت من الن�ساء املواليات لهم عند ا�ستيفاء احل�ص�ص ،مما يقو�ض �أنظمة احل�ص�ص التي تهدف �إىل
حت�سني م�شاركة املر�أة...ويثري �أ�سئلة هامة حول مدى فعالية نظام احل�ص�ص من حيث جودة م�شاركة املر�أة.
من ي� .ستيغرت �شمول الن�ساء يف هياكل احلكومات املحلية :درو�س من برنامج الت�ضامن الوطني (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات )2012 ،غري من�شور

عالوة على ذلك ،فبعد االنتخاب يف الهيئات احلكومية املحلية ،ذكرت ع�ضوات املجال�س يف جنوب
�أفريقيا (هيمان  )138 :2013وكمبوديا (غوليفر � )306 :2013أن �أ�صواتهن ال تُ�سمع داخل املجل�س
الذي يهيمن عليه الذكور ،مما يعك�س الظاهرة امل�شار �إليها يف الق�سم  ،1/5حيث تعر�ض ذوو الإعاقة
املنتخبون يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف �أوغندا للتهمي�ش يف مثل هذه املحافل من قبل ال�سيا�سيني غري
املعاقني (مو�سيوكا  .)17 :2012ومن مظاهر تك ّيف �أ�صحاب ال�سلطة الرا�سخني مع فر�ض ترتيبات
التدابري الإيجابية ،التي تهدف �إىل �شمول الفئات امل�ستبعدة �سابق ًا من عملية �صنع القرار ،هي
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�إخالء �أ�صحاب ال�سلطة ملحافل �صنع القرار ،وال�شروع يف �إقامة عمليات موازية وغري ر�سمية خا�صة
بهم ل�صنع القرار (انظر الإطار .)2/5
ويف املقابل ،ف�إن ثمة درا�سة �أخرى تناولت انتخاب �أول مهاجرة يف كوريا اجلنوبية -يف �سياق نظام
ح�ص�ص املر�أة على امل�ستوى الوطني وم�ستوى احلكم املحلي  -ت�ؤيد فعالية نظام احل�ص�ص ،و�أهمية
تدريب املر�شحني على احلقوق ال�سيا�سية وامل�شاركة (كيم .)10 :2012
وميكن ا�ستخال�ص نتيجتني من هذه الدرا�سات� .أو ًال� ،أن م�شروعية العملية التي تنظم كيفية اختيار
املر�شحات الن�ساء واملر�شحني من الفئات املهم�شة الأخرى املتقدمني للح�صول على مقاعد حمجوزة
�أو ح�ص�ص لهو �أمر بالغ الأهمية .ثاني ًا ،من املرجح �أن يحتاج النواب املنتخبون ،ال �سيما املنتخبني
حديث ًا ممن يفتقرون �إىل التعليم الر�سمي� ،إىل تدابري التدريب وبناء الثقة للمناف�سة يف معرتك
اجلدل ال�سيا�سي واملفاو�ضات (مو�سيوكا 2012؛ �سايابي 2012؛ كيم 2012؛ غوليفر  .)2013ويف
العديد من البلدان� ،أقامت الن�ساء داخل الربملانات تكتالتهن �أو �شبكاتهن اخلا�صة للح�صول على
الدعم املتبادل ف�أثمرت عن نتائج خمتلطة.
ويف درا�سة حالة الكامريون ،كانت املقاعد� ،سواء املحجوزة �أو غري املحجوزة يف هيئات �صنع القرار
املحلية ،مفتوحة �أمام �أي مر�شح جمتمعي م�ستعد للرت�شح ،وخ�ضعت االنتخابات للرقابة من قبل
هيئات انتخابية م�ستقلة وفق ًا للوائح وا�ضحة ومفهومة ،وجرت هذه العمليات مبن�أى عن التدخل
ال�سيا�سي .ويف املقابل ،ت�صف درا�سة حالة كل من جنوب �أفريقيا و�أفغان�ستان كيف �أن �أ�صحاب
ال�سلطة التقليدية من الذكور كانوا يختارون الن�ساء املواليات لهم ال�ستيفاء احل�ص�ص ،مما ت�سبب
يف تقوي�ض نظام ُ�صمم يف الأ�سا�س لتح�سني م�شاركة املر�أة .وتتوافق هذه اال�ستنتاجات مع نتائج
البحوث التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات حول نظام احل�ص�ص (امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)2013 ،والتي تك�شف عن �أنه رغم �سري مثل هذه الأنظمة يف
االجتاه ال�صحيح على درب حتقيق التوازن بني متثيل الإناث والذكور يف املحافل املنتخبة ،ف�إن
اجلهات املتحكمة كالأحزاب ال�سيا�سية و�أ�صحاب القوة التقليدية من الذكور� ،إىل جانب العقبات
املالية ،غالب ًا ما حتول دون دخول املر�أة وغريها من الفئات املهم�شة �إىل عامل ال�سيا�سة.
 .3/5تطوير المهارات القيادية
�إن ا�ستثمار الوقت واملوارد يف تدابري بناء الثقة عن طريق التدريب على القيادة ،والذي غالب ًا ما
يقرتن بالتدريب على حمو الأمية والفر�ص املد ّرة للدخل ،ث ُبت �أنه حموري يف حمالت ال�شمول
الناجحة .وقد بدا ذلك فعا ًال ب�شكل خا�ص يف ميامنار ،حيث ا�ستخدم االحتاد الن�سائي البورمي
) (BWUالتوجيه امل�ستمر من قبل �أع�ضاء املجموعة الأكرث اخلربة يف العمل مع الأع�ضاء الأ�صغر
�سن ًا لأغرا�ض التمثيل اخلارجي ،يف ظل هيكل �إداري يتم فيه تقلد الوظائف بالتناوب ،مما يتيح
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فر�ص ًا للأع�ضاء الأقل خربة لتقلد منا�صب �إدارية .وكانت برامج التدريب ال�سيا�سي لل�شابات حا�سمة
يف تطوير نا�شطات �سيا�سيات نابغات يتمتعن بالدهاء والثقة يف �أنف�سهن كقدوة للأجيال الأ�صغر
�سن ًا.
كما توالت جناحات مماثلة على منظمة ن�ساء كارين ) ،(KWOحيث اعتمد تنظيمها املجتمعي على
التثقيف ال�سيا�سي للنا�شطات وعملية تدريب املدربني .ويف حني ا�ستغرق هذا النهج وقت ًا كي ي�سفر
عن نتائج ،فقد جتلت الآثار الإيجابية يف منو مت�سارع يف قاعدة دعم املنظمة ،ف�ض ًال عن تغيري
�سيا�سي م�ستدام لأجيال ن�سائية متعاقبة .كذلك ف�إن خريجات معهد قيادات ال�شابات التابع ملنظمة
ن�ساء كارين الراغبات يف موا�صلة العمل داخل املنظمات املجتمعية الأخرى حتت مظلة كارين،
التحقن بربنامج قادة امل�ستقبل الأكرث تقدم ًا والذي ي�ستمر ملدة ع�شرة �أ�شهر ،مما يعك�س ا�ستثمار ًا ال
ب�أ�س به من جانب منظمة ن�ساء كارين يف هذه الإ�سرتاتيجية (انظر الإطار .)3/5
وحتمل الأدلة البحثية امل�ستقاة من �أوغندا املزيد من الت�أييد لأهمية التدريب والتوجيه على تطوير
القيادة واملهارات لإ�صالح ال�شمول ،وعلى وجه التحديد ،التحديات التي تواجه املعاقني يف الو�صول
�إىل متثيل �سيا�سي فعال .وكما ُذكر �سابق ًا ،يتمثل �أحد جوانب الق�صور العديدة يف قطاع الإعاقة
الأوغندي  -وهو جانب يت�ضح �أي�ض َا بني الفئات املهم�شة الأخرى امل�شار �إليها يف خمتلف �أنحاء هذا
املن�شور ،يف �أن النواب املنتخبني ،وخا�ص ًة اجلدد امل�ستجدين منهم ل�شغل املقاعد املحجوزة �أو مقاعد
احل�ص�ص ،ممن يفتقرون �إىل التعليم الر�سمي ،يجدون �صعوبة �شديدة يف العمل ب�شكل فعال يف
خ�ضم البيئات ال�سيا�سية ومعرتكها ،التي غالب ًا ما تفر�ض حتديات حتى بالن�سبة للنواب املخ�ضرمني.
ويف �ضوء حتليل الق�سم  ،1/1ف�إن غياب الفر�ص املتاحة لع�ضوات املجال�س الريفيات يف تيمور
ال�شرقية لتلقي التدريب على �أدوارهن وم�س�ؤولياتهن قد تفاقم ب�سبب افتقارهن ملهارات القراءة
والكتابة ،ومن ثم تعذر على ن�سبة كبرية من النائبات الو�صول �إىل التدريب الذي قدمته املنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية .و�إ�ضافة لذلك ،ف�إن طبيعة تدريب املنظمات غري احلكومية الذي
يت�سم بكونه غري من�سق وغري مكتمل ،ي�ؤدي �إىل العديد من الثغرات� ،سواء على م�ستوى املناطق
اجلغرافية التي يغطيها التدريب �أو الكفاءات التي ي�سفر عنها.



امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .5درو�س لأ�صحاب العالقة وال�ش�أن يف امل�ساعدة والتعاون الدميقراطي

الإطار  .3/5تطوير املهارات القيادية لدى ال�شابات بوالية كارين ،ميامنار
ين�ش�أ يف داخل منظمة ن�ساء كارين (...)KWOجيل جديد من قيادات كارين الن�سائية والعامالت يف
املجتمعات املحلية من خالل برامج مثل معهد مهارات القيادة لل�شابات ،وهي دورة مكثفة ملدة ع�شرة �أ�شهر،
يعقبها �شهران من العمل امليداين .ويغطي املنهج الدرا�سي للمعهد تنمية و�إدارة املجتمع ،حقوق الإن�سان،
حقوق املر�أة والطفل ،املهارات الأ�سا�سية يف القانون والإدارة ،جمع املعلومات والتوثيق (على �سبيل املثال
مهارات املكتبات ومهارات �إجراء املقابالت) ،تاريخ و�سيا�سة كارين ،اللغة البورمية واللغة الإجنليزية،
مهارات القراءة والبحث ،مهارات احلياة العملية (مثل الكتابة وفن الكرو�شيه والتطريز والطهي) ،ومهارات
القيادة .ويت�ضمن برنامج معهد تطوير مهارات القيادة لل�شابات ( )YWLSالرتكيز على الكتابة واخلطابة،
�سواء لتطوير هذه املهارة على وجه اخل�صو�ص �أو لبناء الثقة العامة لدى الن�ساء يف التحدث عن امل�سائل
ال�سيا�سية" ،بحيث ي�شعرن بثقة �أكرب يف التحدث من خالل التدريب" .ومع ذلك ،ت�ستند هذه الثقة التي
تكت�سبها ال�شابات من خالل م�شاركتهن مع منظمة ن�ساء كارين �إىل �أكرث من التدريب وممار�سة اخلطابة
وحدهما .فممار�سة التنظيم والتعليم من جانب منظمة ن�ساء كارين ،ت�شكل قاعدة للقوة اجلماعية التي ميكن
للمر�أة �أن تثق بها لدعمها يف جهودها الرامية �إىل التعبري عن نف�سها واتخاذ �إجراءات من �أجل التغيري .وكما
�أفادت واحدة ممن �أجرت منظمة ن�ساء كارين مقابلة معها:
"ميكننا القول� ،إنه بف�ضل منظمة ن�ساء كارين لو كانت هناك �أي م�شكلة تواجه املر�أة ،فيتعني عليها عندها �أال
تخ�شى �شيئ ًا و�أال تلوذ بال�صمت ،و�ستدرك حينها �أن هذه املنظمة حتاول م�ساعدتها".
وقد جنحت الكثريات من خريجات معهد مهارات القيادة لل�شابات ( )YWLSيف تويل منا�صب رئي�سية يف
منظمة ن�ساء كارين ( )KWOواملنظمات الأخرى...وهذه املنا�صب مل ت�شغلها الن�ساء من قبل .كانت �إحدى
الن�ساء التي عملت مع منظمة ن�ساء كارين وتعمل حالي ًا يف املجل�س التنفيذي لرابطة ن�ساء بورما من طليعة
خريجات هذا املعهد .وتعود امل�شارِكات الالتي يتم تعيينهن من قبل منظمات املجتمع املحلي الأخرى التابعة
لكارين �إىل منظماتهن لدى �إمتام الربنامج ،حيث ت�ستمر منظمة ن�ساء كارين مبتابعتهن لالطمئنان على ما
�أحرزنه من تقدم.
كما �أن�ش�أت املنظمة برناجم ًا �أكرث تقدم ًا لقياديات امل�ستقبل .وهذا الربنامج الذي ي�ستمر ملدة ع�شرة �أ�شهر،
يتناول جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع ،مبا يف ذلك مقدمة عن النوع االجتماعي ،تاريخ ميامنار وكارين،
الدميقراطية والفيدرالية ،اخلطابة ،االقت�صاد والتنمية ،ر�سم ال�سيا�سات ،ومهارات ك�سب الت�أييد وغريها
الكثري (منظمة ن�ساء كارين  .)30 :2010وقد جرى عقد الربنامج مرتني يف الفرتة  ،2010-2008حيث
وعدن �إىل العمل يف منظمات املجتمع املحلي التابعة لكارين ...وقد جنح كل من
تخرجت منه  28م�شاركةُ ،
معهد مهارات القيادة لل�شابات وبرنامج قياديات امل�ستقبل يف تعزيز قدرة ن�ساء كارين �إىل حد كبري على
الت�أثري يف حكم جمتمعاتهن ،و�أي�ض ًا يف �إقامة عالقات تعاونية بني منظمة ن�ساء كارين وغريها من منظمات
املجتمع املحلي.
...كما تدعم املنظمة املر�أة �أي�ض ًا يف م�شاركتها يف نظام الق�ضاء التقليدي...ولتمكني املر�أة واملجتمع من
امل�شاركة يف نظام الق�ضاء التقليدي والو�صول �إليه ،تقدم منظمة ن�ساء كارين تدريب ًا على القانون العريف
كجزء من برامج التعليم التي تقدمها .كما توفر املنظمة تعليم ًا عام ًا للن�ساء والأطفال يف خميمات الالجئني،
�إىل جانب ت�شغيل م�شروع احل�ضانة وم�شاريع حمو �أمية الكبار وم�شاريع التعليم اخلا�ص للطالب ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،ف�ض ًال عن تقدمي الدعم املبا�شر للن�ساء والأطفال لالنخراط يف التعليم.
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من :ن .هرني" ،مكان على املنرب :م�شاركة املر�أة يف منظمات جمتمع كارين" ،يف رحالت من الإق�صاء �إىل ال�شمول :جناحات
الن�ساء املهم�شات يف التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي (�ستوكهومل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات� )2013 ،ص 284
– 286

وي�ستفاد من جتربة ميامنار� ،أنه عند تنفيذ التدريب على املهارات القيادية ب�شكل �صحيح مع و�ضع
تدابري مالئمة ملحو الأمية وبناء الثقة ،فذلك قد ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل حت�سني نتائج وحم�صالت �آليات
ال�شمول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أوغندا.
وثمة نقطة �أخرى تتطلب الت�أمل عند ت�صميم وتنفيذ برامج التدريب على القيادة وبناء الثقة ،وهي
�أهمية منوذج التدريب املختار .ومن الدرو�س امل�ستفادة من درا�سة حالة الهند الغربية التي �أجراها
وتب�سم ( ،)2013هو �أن ا�ستخدام النماذج املهيمنة للقيادة على �أ�سا�س مفهوم امتالك
موهان ّ
ً
ال�سلطة على الأفراد بدال من ال�سلطة �أو القدرة على تي�سري ا�ستغالل مهارات الفئات امل�ستبعدة ال
يتنافى مع هدف ال�شمول فح�سب ،بل وي�سفر عن نتائج عك�سية.
ويو�صي مايتا ( )38 :2012بتو�سيع نطاق التدريب الذي تقدمه منظمات ال�شباب يف كينيا لي�شمل
�أي�ض ًا الق�ضايا الداخلية للحوكمة التنظيمية ،ل�ضمان امل�ساءلة داخل تلك املنظمات بد ًال من جمرد
توقع امل�ساءلة من احلكومات وممثليها.
وتكرث الإ�شارة �إىل التدريب �أو "بناء القدرات" �أو "تنمية القدرات" يف جمال امل�ساعدة الإن�سانية
وتنمية املجتمع و�أدبيات العمل االجتماعي ،ولكن غالب ًا ما تعتمد مثل هذه العمليات ب�شكل كبري
على فعاليات التدريب التي تعقد مرة واحدة �أو التدريب ق�صري الأجل دون متابعة .وعالوة على
ذلك ،فهي متيل �إىل عدم ت�ضمنها ممار�سات التدريب اجليدة (انظر على �سبيل املثال هيد�سرتوم
2013؛ هرني 2013؛ غوليفر  ،2013دي وين 2012؛ قمحاوي و�أندروود 2012؛ �سوالنكي 2012؛
ويغلزورث  .)2012وت�شمل �أمثلة عنا�صر املمار�سات اجليدة يف هذا ال�صدد التوجيه الطويل املدى
والتوجيه امليداين ،وتوفري فر�ص للتقا�سم العملي للم�س�ؤولية بني القادة الأكرث خربة ونظرائهم الأقل
خربة ،والتعلم الأفقي �أو التعلم املتبادل للدعم بد ًال من التعلم التلقيني ،والتدريب املتقدم الذي
يوفر املتابعة ال�ضرورية لتمكني �أع�ضاء الفئات املهم�شة من اكت�ساب مهارات �صنع القرار والدعوة
والتفاو�ض والإدارة� ،إىل جانب املهارات التحليلية الالزمة للتوفيق بني التقاليد والثقافة القائمة من
جهة والأدوار اجلديدة من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل الإ�شراف بفعالية على حمالت الإ�صالح.
وهناك عن�صر �إ�ضايف لعمليات التدريب الناجح غالب ًا ما يجري �إغفاله ،وهو تنظيم منتديات
تقا�سم مهارات ما بعد التدريب ومنتديات تقا�سم اخلربات ودورات "تدريب املدربني" .وحتى يف
حالة ا�ستخدام �إ�صدارات خمت�صرة من الدورات وموادها ،ف�إن امل�شاركني الذين تتاح لهم فر�ص
نقل معرفتهم للآخرين يف بيئاتهم املحلية يبدون ا�ستجابات �إيجابية جد ًا ،كما تالحظ دي وين
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( ،)2012مما ي�سفر عن نتائج مثمرة .ويف حتليلها لتدريب الن�ساء على م�ستوى احلكومة املحلية
يف كمبوديا ،تالحظ دي وين� ،أن التقييمات بعد التدريب خل�صت �إىل �أن التدريب الذي يعتمد على
تقا�سم اخلربات املتبادلة وتوليد �إ�سرتاتيجيات لتبادل الدعم فيما بني الن�ساء يف احلكومة املحلية،
جنح يف متكني القيادات الن�سائية املحلية من خالل زيادة الثقة لديهن وبناء الت�ضامن وتبادل
التجارب وتوفري الدعم املتبادل .ويبدو �أن ذاك النهج قد كان �أكرث فعالية بكثري من �أ�ساليب التدري�س
الر�أ�سية ،كالتدريب التعاقبي ،التي متيل �إىل تعزيز العالقات املنطلقة من القمة .ويف الواقع ،ف�إن
منوذج التعلم الذاتي الأفقي واملوجه ذاتي ًا ُوجد �أنه من "�أف�ضل" املمار�سات يف �سياق كمبوديا من
حيث املح�صالت (دي وين  ،)11 :2012ومنذ ذلك احلني ،كررته منظمات مثل اليوني�سيف والبنك
الآ�سيوي للتنمية و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان (تات�ش  2011الوارد يف دي وين  .)2012ومع ذلك،
وكما ي�ستخل�ص كل من غوليفر ودي وين ،ينبغي توخي احلذر عند اتباع هذا النهج لتحديد املنظمات
املتمتعة مبهارات التي�سري القوية وفهم النهج املتبع.
�أما النتائج التي تو�صل �إليها قمحاوي و�أندروود من تقييم حم�صالت تدريب برنامج املر�أة العربية
للتعبري بحرية ،فتوفر �أدلة جتريبية ونوعية قوية ت�ؤيد اال�ستنتاج ب�أن طرق التدريب التي تعتمد على
ال ُن ُهج التي يوجهها املي�سر ،والتي جتمع بني الن�ساء من خلفيات مت�شابهة بغر�ض درا�سة افرتا�ضاتهن
وا�ستطالع خياراتهن والتخطيط معهن التخاذ �إجراءات� ،أثبتت �أنها فعالة للغاية (.)20-18 :2012
والأهم من ذلك ،ت�شري �سوالنكي �إىل التحدي املتمثل يف �إعداد املجتمعات املحلية لقبول قيادة املر�أة،
وتو�صي ب�أن يبد�أ ذلك من خالل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على امل�شاركة الإجبارية للمر�أة يف جلان
تنمية القرى التي تُ�شكل �إما بتن�سيق من احلكومة �أو املنظمات غري احلكومية .ويف حني �أنها ترى
يف �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي حتدي ًا �صعب ًا يف املجتمعات التي تقيدها التقاليد� ،إال �أنها حددت �أطراف ًا
فاعلة يف املجتمع املدين ،باعتبارها جهات التن�سيق الأرجح والأكرث فعالية من الناحية الإ�سرتاتيجية
ملثل هذا الإجراء ،من خالل املفاو�ضات مع الهيئات التقليدية والعرفية الرئي�سية ،والتنفيذ عرب
املنتديات كالتجمعات الدينية واجتماعات ال�شباب القبليني �أو غريها من االجتماعات ،حيث ميكن
توجيه اهتمام الناخبني الذكور نحو حقوق اجلن�سني على يد قادتهم املحليني (�سوالنكي .)23 :2012
ومبجرد اجتياز الفئات املهم�شة للتدريبُ ،يعترب الدعم امل�ستمر �أمر ًا بالغ الأهمية .ففي تيمور
ال�شرقية ،وبعد �إدخال نظام احل�ص�ص للن�ساء ،كان ُينظر �إىل النائبات �أحيان ًا ب�أنهن يفتقرن �إىل
الكفاءة وال يتجاوزن حدود التمثيل الرمزي (نايرن  2011الوارد يف ويغلزورث  .)9 :2012وترى
الربملانيات �أن هذه النظرة باتت �أقل حدة حالي ًا عما كانت عليه قبل عدة �سنوات ،م�شريات �إىل
زيادة الثقة والتدخالت الوا�ضحة الآن بني �صفوف املمثالت يف املجل�س النيابي ،وخا�صة خالل
فرتتهن الثانية يف الربملان .وقد �ساعد مركز موارد النوع االجتماعي ومقره يف جممع الربملان
بتيمور ال�شرقية ،يف بناء الثقة لدى املر�أة من خالل توفري البحوث واملعلومات املتعلقة بق�ضايا النوع
االجتماعي ،جنب ًا �إىل جنب مع تدابري بناء الثقة مثل اجلوالت الدرا�سية للربملانيات للتعلم من
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جتربة البلدان الأخرى يف الق�ضايا الت�شريعية ،مثل �سن قانون الأ�سرة وقانون امل�ساواة بني اجلن�سني
وعمليات و�ضع امليزانيات املراعية العتبارات امل�ساواة بني اجلن�سني (ويغلزورث .)9 :2012
و�أخري ًا ،ت�ستلزم مبادرات التدريب وبناء الثقة الفعالة ،التعامل مع جميع م�ستويات احلكومة
واحل�صول على دعمها .وعالوة على ذلك ،وكما يف حالة كمبوديا ،ف�إن الدعم املقدم من اجلهات
املانحة و�شركاء التنمية يف �ضمان كون التمويل املخ�ص�ص ملبادرة التدريب امل�شروط بالتزام
احلكومة ،قد ي�شكل م�صدر ًا هام ًا للت�أثري على احلكومات حني حتاول التهرب من دعم مثل هذه
املبادرات (دي وين .)1-10 :2012
 .4/5أدوار الجهات العاملة في ميادين المساعدات
اإلنسانية والسياسية
�إن الأدوار التي تقوم بها جهات تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية وال�سيا�سية اخلارجية والتعاون قد
يعقبها� ،إما الدعم احلا�سم لل�شمول �أو �إجراءات تعرقل م�سار تقدم الإ�صالحات .ويف بيئة يت�سم
الدفاع عن حقوق الإن�سان فيها باحل�سا�سية ال�شديدة ،ف�إن الروابط التي �أقامها االحتاد البورمي
واحتاد ن�ساء كارين مع احللفاء الدوليني يف ت�سليط ال�ضوء على ميامنار وق�ضايا حمددة يف جمال
حقوق الإن�سان كانت حمورية لنجاحها .ومن خالل ال�شراكات مع املنظمات الإن�سانية اخلارجية
وغريها من املنظمات ،ف�إن الربوز على ال�ساحة الدولية الحق ًا قد �أك�سب فئات االحتاد الن�سائي
البورمي دعم ًا متزايد ًا من جانب ال�شعب البورمي يف مناطق احلدود بني تايالند وميامنار وغريها.
ومن ثم ،ميكن للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية �أن تلعب �أدوار ًا هامة يف ت�سليط
ال�ضوء على املظامل يف جمال حقوق الإن�سان والإق�صاء ال�سيا�سي يف مراحل على امل�ستوى الدويل
والإقليمي والقطري .ويف الواقع ،لعبت التطورات الدولية مثل املناظرات العاملية حول امل�ساواة بني
اجلن�سني دور ًا حا�سم ًا يف حمل املر�أة على الت�سا�ؤل ب�ش�أن الو�ضع املحلي حلقوق اجلن�سني .فمث ًال،
ت�شري �سوالنكي �إىل �أن �إعالن الأمم املتحدة لعام حقوق املر�أة ،الذي تاله �إعالن املجل�س العاملي
للكنائ�س للعقد امل�سكوين ( )1998-1988للكنائ�س ت�ضامن ًا مع املر�أة ،قد �أثار مناظرات �إقليمية
داخل الكنائ�س امل�سيحية يف الهند ويف كنائ�س مانيبور على وجه اخل�صو�ص .وقد �أ�سهم ذلك يف خلق
م�ساحات لإ�شراك املر�أة يف هيئات �صنع القرار وداخل الكهنوت املر�سوم ،و�إدراج الالهوت الن�سوي
يف الدرا�سات الالهوتية (�سوالنكي .)20 :2012
وعلى الرغم من �أن هذا املن�شور يت�ضمن �إ�شارات �إىل �إ�سرتاتيجيات �أو�سع وتو�صيات ملنظمات التعاون
يف جمال الدميقراطية حول كيفية العمل مع ال�شركاء الوطنيني للتعاون يف جمال الدميقراطية،
جتدر الإ�شارة هنا �إىل بع�ض التو�صيات الأكرث حتديد ًا للجهات املقدمة للتعاون وامل�ساعدة الدوليني
يف جمال الدميقراطية .وهي ت�شمل �شرط اعتماد الدعم اخلارجي  -كي يكون مرتكز ًا على املبادرات
املحلية ،كما خ ُل�صت درا�سة �صوماليالند .وتدرك الن�ساء املهم�شات يف �صوماليالند متام ًا مدى
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احلاجة �إىل العمل بن�شاط من �أجل تو�سيع امل�ساحة املخ�ص�صة للمر�أة يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
العرفية والتقليدية .وما تطلبه هذه الن�سوة والفئات املهم�شة الأخرى يف معظم الأحيان ،ح�سبما
يالحظ وال�س ( ،)365 :2013هو الدعم عند اال�ضطالع بجهود الدعوة بطرق �أكرث منهجية ،مع
اال�ستفادة من الدرو�س التي يقدمها الن�شطاء يف �أنظمة احلكم الأخرى.
وعلى وجه التحديد ،ميكن للوكاالت اخلارجية العمل مع ال�شركاء املحليني يف حتديد الإ�سرتاتيجيات
والتكتيكات ال�سيا�سية والأمنية العامة التي قد يتعذر على الن�شطاء مب�ستوى املجتمع املحلي الو�صول
�إليها ،بل و�شرحها �أحيان ًا .ومن ثم يرقى ذلك �إىل مرتبة التو�صية ،كما لوحظ يف درا�سة جمهورية
�صوماليالند ،وكما تكرر يف درا�ستي الهند الغربية والكامريون ،وهو �أن الدعم الدويل يف بناء
م�ؤ�س�سات �صنع القرار الأكرث �شمولية ومتثي ًال ،يجب �أن يكون را�سخ ًا يف فهم الهياكل امل�ؤ�س�سية
واملجتمعية القائمة وقيمها ومعايريها .ويف الواقع ،هناك �أدلة وافرة ت�شري �إىل ال�صعوبات التي
تطر�أ ،وال�ضرر الذي غالب ًا ما ين�ش�أ �أي�ض ًا عندما حتاول اجلهات الفاعلة اخلارجية �إدخال مناذج
كاف �أو م�ساحة كافية ت�سمح للن�شطاء املحليني بو�ضع وتنفيذ
ل�صنع القرار الدميقراطي ،دون فهم ٍ
جدول الأعمال ور�صد حم�صالتها.
و�أخري ًا ،هناك تو�صية عاد ًة ما ُي�ست�شهد بها لل�شركاء اخلارجيني للتعاون الدميقراطي وامل�ساعدة،
وهي �ضمان اعتماد الربامج التي ت�سعى �إىل التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي للفئات املهم�شة على
نهج �شامل للإ�صالح ،كاملتمثل يف درا�سة الهند الغربية ،حيث �شملت التدخالت الرامية �إىل زيادة
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة امل�سلمة �إر�شاد ًا للزعماء الدينيني وبرامج بناء الوعي للمر�أة وبرامج
التثقيف للأطفال .ويف الواقع� ،شاركت جمتمعات ب�أكملها يف ت�صميم احللول وتنفيذها .وت�شرح
درا�سة احلالة هذه كيف �أن متكني املر�أة ينطوي يف نهاية املطاف على تغيري نظم امل�ساواة بني
اجلن�سني و�أ�س�سها املعيارية ،وت�شرك الرجال بو�صفهم امل�ؤثرين الرئي�سيني يف هذه النظم� ،إىل جانب
ال�شباب والأطفال كعنا�صر التغيري م�ستقب ًال.
كما ي�ستلزم االعتماد على نهج �شامل نحو الإ�صالح ،االعرتاف ب�أنه من املرجح تعر�ض �أكرث من
جمموعة داخل املجتمع �أو النظام ال�سيا�سي للتهمي�ش .وعالوة على ذلك ،فهناك ت�سل�سالت هرمية
وفئات فرعية م�ستبعدة داخل الفئات املهم�شة (انظر الق�سمني  5/2و  .)1/3ومن املرجح كذلك،
�أن تكون هذه الطبقات من التهمي�ش فيما بني الفئات وداخلها مرتبطة ببع�ضها البع�ض .ولذلك،
يتعني يف الإ�صالح ال�سيا�سي ،كي يكون فعا ًال� ،أن يعالج جميع عنا�صر التهمي�ش التي تعاين منها هذه
الفئات.
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 5/5أهمية أخالقيات التطوير
يجب على عمليات الإ�صالح االلتزام ب�أخالقيات التطوير ل�ضمان نتائج وحم�صالت �شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة ،تت�سق مع مبادئ حقوق الإن�سان التي تن�شدها حمالت الإ�صالح .ولهذا اال�ستنتاج عدد
من التبعات من حيث تخطيط وتنفيذ عمليات وبرامج الإ�صالح ،ال �سيما تلك التي ال تنطوي على
�شراكات مع اجلهات اخلارجية .والتدابري العملية التالية ،ت�ستند �إىل افرتا�ض قيام الفئات املهم�شة
ذاتها بتوجيه وتنفيذ الأن�شطة ،بد ًال من قيام اجلهات اخلارجية بالعمل نيابة عنها.
تقييم االحتياجات

�إن عمليات تقييم االحتياجات التي ثبت �أنها الأكرث فعالية ،هي تلك التي �أعطت الأولوية لطرق
حتديد االحتياجات التي �أعربت عنها الفئات املهم�شة ذاتها .وكما ورد يف الق�سم  ،1/3ف�إن هذه
االحتياجات غالب ًا ما يتم �إغفالها يف االجتماعات العامة الوا�سعة النطاق واال�ستبيانات املكتوبة� .أما
االجتماعات ذات النطاق الأ�صغر والتي يتم تنظيمها �شفهي ًا ب�إ�شاعة اخلرب بني النا�س� ،أو التقييمات
التي تنطوي على زيارات منزلية لأفراد املجتمع الذين يجدون �صعوبة يف التنقل ،ف�إنها تكون �أكرث
جناح ًا يف حتديد احتياجات الأ�شخا�ص الذين يواجهون الإق�صاء والتهمي�ش املزدوج �أو الثالثي
(كالن�ساء املنتميات �إىل الأقليات الدينية والعرقية ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والفقراء واملعزولني
جغرافي ًا ،والأ�شخا�ص املو�صومني اجتماعي ًا ب�سبب ميولهم اجلن�سية �أو �سمات �أخرى لهم).
�إن التدخالت املعتمدة على الهياكل والعمليات القائمة للم�شاركة� ،ستكون �أكرث ا�ستدامة بكثري من
الربامج التي تن�شئ هياكل جديدة وت�سعى �إىل فر�ضها على الهياكل القائمة ،مهما كانت تلك الهياكل
القائمة غري فعالة ،بيد �أن ا�ستخدام الهياكل االجتماعية املتاحة كجماعات امل�ساعدة الذاتية ،حيث
تت�سم م�شاركة الأ�شخا�ص املهم�شني بالطابع امل�ؤ�س�سي بالفعل� ،سيثمر عن قدر �أكرب من امل�شاركة
وامللكية مقارنة بالهياكل والعمليات املفرو�ضة من اخلارج.
وباملثل ،ف�إن مبادرات الإ�صالح امل�ستندة �إىل اال�ستجابات املحلية لالحتياجات التي مت حتديدها
حملي ًا ،حتقق دائم ًا نتائج �أكرث فعالية وا�ستدامة مقارن ًة باال�ستجابات التي تعتمد على نهج واحد
ينا�سب اجلميع با�ستخدام �أطراف خارجية وتوفري املوارد على نطاق وا�سع .وكما تظهر درا�سة حالة
الهند الغربية ،ينبغي �أال ينظر �إىل الب�شر على �أنهم �ضحايا �أو متلقون �سلبـيون للدعم ،بل كقادة
و�شركاء يف تنمية جمتمعاتهم با�ستخدام معارفهم القائمة وقيمهم ومعتقداتهم وت�صوراتهم ونقاط
القوة يف الفئات املهم�شة لقيادة عملية الإ�صالح .وبهذه الطريقة ،ت�صبح ملكية املجتمع املحلي
للم�شروع م�ضمونة وم�شاركة املجتمع �أعلى.
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التنفيذ

عند تنفيذ برامج الإ�صالح يف ال�سياقات املحلية ،ينبغي على املنظمات التي تعاين من عجز يف
املهارات الرتكيز على تطوير املوظفني املنتمني �إىل الفئات املهم�شة باعتبار ذلك التزام ًا طويل
الأمد� ،إن كانت هناك حاجة لذلك ،بد ًال من االعتماد على �إ�سرتاتيجيات التوظيف التي ت�ستقطب
املوظفني ذوي اخلربة من املنظمات الأخرى .فالتوظيف من قبل املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية ،غالب ًا ما ي�ستنزف املوارد الب�شرية ال�شحيحة يف املجتمعات التي تعاين �أ�ص ًال من
م�شكلة "نزوح العقول" املرتبطة بالنزاعات ،ما مل تلتزم هذه املنظمات ب�إ�سرتاتيجيات م�ستدامة
لتطوير طاقم املوظفني املحليني .وينبغي على املنظمات التي ترغب يف العمل يف جمال متكني الفئات
املهم�شة ،التعاون مع املنظمات املحلية التي ت�ضطلع مبثل هذا العمل بالفعل ،والتفاو�ض على �إقامة
�شراكات بد ًال من تكرار الربامج املوجودة.
وينبغي للمنظمات الدولية �أي�ض ًا ،ال�سعي لفهم ودعم الإ�سرتاتيجيات التي ت�ضطلع بها منظمات الفئات
املهم�شة املحلية والنهو�ض بها ،عرب اجلمع بني احلكم الذاتي واالنتماء �إىل احلكم العريف واملجتمع،
بد ًال من فر�ض طرق خارجية ال تراعي ال�سياقات الثقافية املحلية .و�أخري ًا ،يجب �أن تعك�س تدخالت
التعاون الدميقراطي تنوع الفئات املهم�شة ومتكينها ،ال �سيما متكني النوع االجتماعي .وينبغي �أن
ت�ستند هذه التدخالت على مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة وال�صدق والنزاهة و�شمول م�شاركني متنوعني
واالعتقاد الرا�سخ يف قوة الوحدة ،لي�س فقط داخل املجتمع املهم�ش وفئاته الفرعية ،ولكن �أي�ض ًا
داخل املجتمع الأو�سع الذي يجب �أن يكونوا جزء ًا منه.
الجهات المانحة

عالوة على دعم العمل امل�ستقل ملنظمات الفئات املهم�شة ،يتعني على اجلهات املانحة العمل ل�ضمان
تعميم ق�ضايا ال�شمول ،من خالل ت�شجيع م�شاركة الفئات املهم�شة وقيادتها بوا�سطة براجمها
اخلا�صة مع املنظمات الأخرى .ومثال على ذلك ،ي�سوقه روت�ساالينني ( ،)2-11 :2012هو الدور
الذي لعبته الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ) (Sidaيف ت�سهيل �شمول ن�ساء املا�ساي يف ممار�سات
�صنع القرار يف تنزانيا (انظر الإطار  .)4/5ويف هذا ال�صدد ،يجب �أن ت�ستند تقييمات اجلهات
املانحة ملقرتحات التمويل على الفئات امل�ستبعدة التي تتوىل مراحل ت�صميم امل�شروع وتنفيذه ور�صده.
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الإطار � .4/5شمول ن�ساء املا�ساي يف �صنع القرار لإدارة املوارد الطبيعية
�إن �أحد العوامل امل�ساهمة يف زيادة م�شاركة ن�ساء املا�ساي يف االجتماعات [العامة] ،هو النهج الذي تتبعه
الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية ( )Sidaيف برنامج املوارد الطبيعية الذي ترعاه ،والذي يطلق عليه برنامج
�إدارة الأرا�ضي ( .)LAMPوكان اجلانب الأكرث �أهمية هو �إ�شراك �أ�صحاب العالقة وامل�صلحة املحليني ،مبن
فيهم الن�ساء ،من جميع الفئات العرقية املختلفة التي ت�ستوطن يف املنطقة امل�ستهدفة .وقد بد�أ الربنامج
كرد فعل لل�صراعات على الأر�ض ،حيث كانت احلكومة تنتزع مناطق الغابات التي ي�ستخدمها �أهايل القرى
لتحويلها �إىل غابات حممية[ ،مما يحرم �أهايل القرى] من �سبل الو�صول �إىل منتجات الغابات واال�ستفادة
منها ،مما �أدى �إىل �إحلاق قدر �أكرب من التدمري بالغابات ،خالف ًا للهدف من املحميات .وقد مت و�ضع ترتيب
لإدارة الغابات باالعتماد على القرى [وتنفيذه] بحيث يتمكن �أهايل القرى ...الذين يعي�شون يف الغابات من
ا�ستخدام منتجاتها [مع] حتملهم م�س�ؤولية حمايتها .وقد تطور الربنامج لي�شمل املوارد الطبيعية الأخرى
بالطريقة ذاتها .وقام �أهايل القرى ...ب�إعداد خطط الإدارة الت�شاركية ال�ستخدام الأرا�ضي ،ومت اعتماد
قوانني ت�ضم لوائح تخ�ص امل�ستوطنات واحلماية والإدارة لال�ستخدام امل�ستدام ملناطق الغابات ،وحماية
م�سارات املا�شية التقليدية ومناطق الرعي وم�صادر املياه...وانطوت الأن�شطة على �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة
يف خمتلف امل�شاريع [املتعلقة] بق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ،التي تركز على ا�ستغالل كل من املر�أة والرجل
للموارد الطبيعية وو�صولهما �إليها و�سيطرتهما عليها .وعندما بد�أ م�شروع برنامج �إدارة الأرا�ضي يف عام
 ،1995كانت ور�ش العمل املعنية بالوعي بق�ضايا النوع االجتماعي ت�شكل عن�صر ًا بالغ الأهمية ،مما جعل
الرجال يدركون ال�سبب وراء �ضرورة �شمول املر�أة يف �أن�شطة التنمية ويف هيئات �صنع القرار التي مي ِّولها
الربنامج .وا�ستهدفت هذه الور�ش� ،أهايل القرى والفئات العرقية املختلفة يف املنطقة وال�سيا�سيني املحليني
وموظفي احلكومة.
من :ب .ج .روت�ساالينني� ،إ�شراك ن�ساء املا�ساي يف ممار�سة �صنع القرار (�ستوكهومل :امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
 )2012غري من�شور� ،ص .12-11

وت�شكل مقرتحات التمويل يف ذاتها م�شكلة �إ�ضافية ،وهي م�شكلة �أ�شارت �إليها العديد من الفئات
املهم�شة من واقع جتربتها مع اجلهات املانحة .وي�شمل ذلك عملية تقدمي الطلبات للح�صول على
متويل ،والتي تت�سم بالتعقيد ال�شديد وت�ستغرق وقت ًا طوي ًال  -وهي عملية تعتربها بع�ض الفئات
ب�أنه ي�ستحيل التفاو�ض فيها ،يف حني �أن فئات �أخرى كاملنظمات املجتمعية ،ا�ستبعدتها اجلهات
املانحة �أ�سا�س ًا من التقدم للح�صول على الأموال .ويتم تناول هذه امل�س�ألة يف تقرير بعنوان" :حان
الوقت للإ�صغاء� :سماع �أنا�س يف الطرف املتلقي للم�ساعدة الدولية (Time to Listen: Hearing
)( People on the Receiving End of International Aidانظر الإطار  .)5/5وباخت�صار،
ينبغي للجهات املانحة تعديل �إجراءاتها اخلا�صة بتقدمي الطلبات والإبالغ بعد �أخذ قدرات وحاالت
الفئات امل�ستهدفة يف االعتبار ،كما �أ�شار �أندر�سون وبراون وجينن (.)152 :2012
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الإطار � .5/5أربع خطوات بديلة لتمويل املانحني
اخلطوة الأوىل :اال�ستماع املبكر ملتلقّي التمويل
يعمل مقدمو امل�ساعدات مع جمموعة متنوعة من الأ�شخا�ص يف البلد �أو املجتمع املحتمل تلقّيه لتلك امل�ساعدات
وي�ستمعون �إليهم قبل و�ضع مقرتح للتمويل .وميكن لأي جهة مقدمة للم�ساعدات �أن تعتمد على جمموعة من
ال�صناديق املالية التي توفرها جهة مانحة واحدة �أو جمموعة من الوكاالت املانحة لهذا الغر�ض .وتغطي
الأموال تكاليف زيارة ميدانية ا�ستطالعية وحوارات مع العديد من النا�س داخل املنطقة وحولها (يق�صد
منها اال�ستماع ب�صفة �أ�سا�سية) ،لتحديد الأولويات املحلية واخليارات املتاحة لتحقيق تلك الأولويات من
خالل اال�ستفادة من امل�ساعدات اخلارجية .وميكن للحوافز �أن ت�شجع مقدمي امل�ساعدات على العمل مع ًا
لتجنب �إهدار وقت وجهد املتلقني.
اخلطوة الثانية :و�ضع املقرتح
يقوم كل من مقدمي امل�ساعدات وجمموعة متلقي امل�ساعدة (معروفون بكونهم �أ�شخا�ص ًا يثق فيهم النا�س يف
اقرتاح للتمويل .ولن تكون هناك حاجة لقوالب جاهزة .ومن املتوقع �أن يت�ضمن
املنطقة املقرتحة) بو�ضع
ٍ
املقرتح كل املعلومات الالزمة للربهنة على جدوى اخلطة من وجهات نظر الفئات امل�ستفيدة (وكذلك الفئات
الأخرى القريبة التي لن يتم ت�ضمينها يف الن�شاط ولكنهم �سيكونون على علم به و�سيحكمون عليه) .ميكن
�أن يكون هذا املقرتح طوي ًال �أو ق�صري ًا .والقاعدة الأ�سا�سية هي �أن ت�ضم املقرتحات كافة املربرات ،وتقدم
�سيناريوهات بديلة تو�ضح كيف ميكن �أن ت�سري العملية على الأرجح وما قد يحدث �أثناء ذلك ،وحتدد الفرتة
الزمنية ،وترفق �أرقام ًا حمتملة لتكاليف هذه البدائل .وت�ستند امليزانيات �إىل مبلغ قد ت�صل �إليه التكلفة دون
�أن تتجاوزه.
اخلطوة الثالثة� :صرف الأموال
ينبغي �أن تكون الأموال متاحة ب�سهولة ح�سب احلاجة .كما ينبغي عدم حتديد �أي جدول زمني لل�سحب .ويجوز
جتنب جعل الأموال يف �صورة "ح�ساب م�صريف" ميكن للم�س�ؤولني عن الربامج (الذين ينبغي �أن يت�ضمنوا
امل�ستفيدين واملقدمني) ال�سحب منه بح�سب احلاجة (مع تقدمي �إي�ضاحات خمت�صرة للجهة املانحة عند
كل عملية �سحب) .وعلى مقدمي امل�ساعدات ومتلقيها مع ًا ،مراقبة �صرف وا�ستخدام هذه الأموال مع توفري
املعلومات ب�شفافية جلميع امل�شاركني ،وذلك للحد من فر�ص الف�ساد �أو �سوء الإدارة.
اخلطوة الرابعة :رفع التقارير/تدقيق احل�سابات
ينبغي �أن تكون القاعدة هي الب�ساطة والو�ضوح وال�صدق .كما ينبغي على اجلهات املانحة ومقدمي
امل�ساعدات وامل�ستفيدين منها االتفاق مع ًا على التوقيت املنا�سب لرفع التقارير و�سبل تقييم الفعالية و�آليات
تدقيق احل�سابات قبل �أي اتفاق على التمويل .وينبغي �إتاحة التقارير علن ًا ،على �أال يقت�صر دور املجتمعات
امل�ستفيدة على امل�ساهمة فيها ،بل ي�شمل �أي�ض ًا مراجعتها.
من :م .ب� .آندر�سون ،د .براون ،و �أ .جني ،حان الوقت للإ�صغاء� :سماع �أنا�س على الطرف املتلقي للم�ساعدة الدولية (كامربيدج،
ما�سات�شو�ست�س :م�شاريع التعليم التعاونية� ،)2012 ،ص 151
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توصيات
 .1يتعني مراجعة احلقوق الد�ستورية للفئات املهم�شة ،مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت و�شغل
الوظائف العامة ،على �أن ُيزال �أي �شكل من �أ�شكال التمييز مع النظر يف تدابري و�إجراءات
العمل الإيجابي للفئات املهم�شة ،مبا فيها حتديد املقاعد املخ�ص�صة �أو ا�ش رتاط تطبيق
ح�ص�ص الكوتا القانونية لت�سهيل التمثيل الكايف للفئة املهم�شة.
 .2ينبغي �أن تعيد الدول والأحزاب ال�سيا�سية النظر يف القوانني االنتخابية ومتويل احلمالت
االنتخابية لتنظيم الرت�شح واحلمالت والعمليات االنتخابية للمنتديات التمثيلية كالربملانات،
مع وجوب �إيالء االعتبار العتماد نظم انتخابية يرجح �أن تكون يف �صالح الفئات املهم�شة
(كالتمثيل الن�سبي يف ظل نظام املقاعد املحجوزة �أو احل�ص�ص يف مقابل نظم حكم الأغلبية)،
وعلى من ي�ستخدم النظم االنتخابية بنظام القوائم االنتخابية للتمثيل الن�سبي �إبراز بطاقات
ل�صالح الفئات املهم�شة ،لت�سهيل و�صولهم �إىل املقاعد يف جمل�س النواب يف الربملان.
 .3يتعني �أن يقوم دعاة �إ�صالح الفئات املهم�شة مبراقبة قواعد اختيار الأحزاب ال�سيا�سية التي
حتكم اختيار املر�شحني للح�ص�ص وخم�ص�صات املقاعد املحجوزة للفئات املهم�شة ،وممار�سة
ال�ضغط على املتحكمني بها ،كالأحزاب ال�سيا�سية وكل من �أ�صحاب ال�سلطة التقليدية وغري
التقليدية لاللتزام بقواعد اختيار املر�شحني ب�شفافية.
 .4ينبغي �أن تدر�س الأحزاب ال�سيا�سية اعتماد تدابري و�إجراءات لتي�سري دخول املر�شحني من
الفئات املهم�شة وال �سيما الن�ساء� ،إىل املحافل ال�سيا�سية� ،سواء من خالل التوظيف امل�ستهدف
�أو احل�ص�ص الداخلية �أو املنا�صب املخ�ص�صة� ،أو تدابري التدريب والتمرين والتوجيه� ،أو من
خالل من يوفرون فر�ص ًا منظمة لأع�ضاء الفئات املهم�شة لتنمية ثقتهم ومهاراتهم ،مثل
تناوبهم على تويل منا�صب �صنع القرار مبجرد توظيفهم.
 .5ينبغي �أن يتجنب ال�شركاء اخلارجيون العاملون مع الفئات املهم�شة فعاليات التدريب التي
تعقد ملرة واحدة �أو تكون ق�صرية املدى دون متابعة ،وا�ستبدال ذلك بدمج املمار�سات اجليدة
لتنمية القدرات والتدريب بهدف حت�سني امل�شاركة ال�سيا�سية لأع�ضاء الفئات املهم�شة ومهارات
القيادة لديهم .وينبغي �أن ت�شمل هذه املمار�سات توجيه ًا ميداني ًا �أطول �أج ًال ،مبا يوفر فر�ص ًا
للتقا�سم العملي للم�س �ؤولية بني القادة الأكرث خربة ونظرائهم الأقل خربة ،والتعلم الأفقي �أو
التعلم من خالل الدعم املتبادل ،بد ًال من التعلم التلقيني والتدريب املتقدم .وينبغي ملثل هذا
التدريب توفري املتابعة ال�ضرورية التي مت ّكن �أع�ضاء الفئات املهم�شة من اكت�ساب مهارات �صنع
القرار والدعوة والتفاو�ض والإدارة� ،إ�ضافة �إىل املهارات التحليلية الالزمة للتوفيق بني التقاليد
والثقافة القائمة من جهة والأدوار اجلديدة من جهة �أخرى� ،إىل جانب الإ�شراف بفعالية على
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 .5درو�س لأ�صحاب العالقة وال�ش�أن يف امل�ساعدة والتعاون الدميقراطي

حمالت الإ�صالح .وكلما �أمكن ،ينبغي �أن يتناول تطوير املهارات الق�ضايا الداخلية للحوكمة
التنظيمية ،ل�ضمان القدرة على امل�ساءلة داخل املنظمات املهم�شة.
 .6يتعني �أن يقوم ال�شركاء اخلارجيون ،وبخا�صة اجلهات املانحة اخلارجية �إذا اقت�ضى الأمر،
بك�سب دعم احلكومة والتزامها بتنمية القدرات للفئات املهم�شة من �أجل حت�سني مهاراتها
التمثيلية وثقتها يف التمثيل ال�سيا�سي بوجه عام.
 .7يفرت�ض �أن يحر�ص ال�شركاء اخلارجيون العاملون مع الفئات املهم�شة للتغلب على الإق�صاء
االجتماعي وال�سيا�سي ،وذلك بت�صميم وو�ضع براجمهم على �أ�سا�س فهم املبادرات والهياكل
امل�ؤ�س�سية واملجتمعية القائمة وااللتزام بها .وينبغي �أن ي�ضاف �إىل ذلك تقدير القيم التي تقوم
عليها ومعايريها .والأهم من ذلك ،ينبغي على ال�شركاء اخلارجيني االع رتاف ب�أنهم من املرجح
�أن ي�ضيفوا قيمة من خالل دعم جهود الدعوة على �أ�سا�س الدرو�س امل�ستفادة من النا�شطني يف
�أنظمة احلكم الأخرى ،مثل تلك التي وردت يف هذا املن�شور� .إن م�ساعدة ال�شركاء املحليني على
حتديد وفهم الإ�س رتاتيجيات والتكتيكات ال�سيا�سية امل�صممة لل�سياق املحلي والتي ي�صعب �أو
يتعذر على النا�شطني املجتمعني فهمها ،من املرجح �أن ت�سفر عن نتائج مثمرة.
 .8من ال�ضروري �أن يتجنب ال�شركاء اخلارجيون االعتماد على نهج واحد لينا�سب اجلميع
با�ستخدام الأطراف اخلارجية وتوفري املوارد على نطاق وا�سع ،وبد ًال من ذلك الدخول يف
�شراكات تعترب �أع�ضاء الفئات املهم�شة قاد ًة يف تطوير جمتمعاتهم املحلية ،وت�ستخدم املعارف
والقيم واملعتقدات والت�صورات ونقاط القوة القائمة للفئات املهم�شة يف قيادة عملية الإ�صالح،
مما ي�ضمن امتالك املجتمع ملبادرات الإ�صالح.
� .9ضرورة �أن يعطي ال�شركاء اخلارجيون الأولوية� ،إذا لزم الأمر ،لتنمية قدرات �أع�ضاء الفئات
املهم�شة الذين تربطهم بهم �شراكة بد ًال من توظيف �أ�شخا�ص من منظمات �أخرى ل�سد
احلاجة �إىل املهارات ،و�أن تعك�س تدخالت التعاون الدميقراطية التنوع وممار�سات التمكني
للفئات املهم�شة على �أ�سا�س مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة وال�صدق والنزاهة ،مبا يف ذلك �شمول
خمتلف امل�شاركني.
 .10يتعني �أن ت�ضمن اجلهات املانحة قيام املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،
بالتن�سيق مع بع�ضها البع�ض ومع ال�شركاء املحليني يف مبادرات تنمية القدرات لتجنب ا�ستبعاد
جمموعات على �أ�سا�س املكان اجلغرايف �أو االفتقار �إىل مهارات القراءة والكتابة ،وكذلك تفادي
اتباع النهج املجز�أ الذي دائم ًا ما ترتتب عليه فجوات جغرافية وثغرات يف الكفاءة من حيث
نتائج وحم�صالت التدريب.
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نحو التغلب على الإق�صاء ال�سيا�سي

 .11يجب �أن تعمل اجلهات املانحة على �ضمان تعميم ق�ضايا ال�شمول عرب تعزيز م�شاركة الفئات
املهم�شة وقيادتها من خالل براجمها مع املنظمات الأخرى.
�	.12أن حتر�ص اجلهات املانحة على تب�سيط عمليات و�ضع مقرتحات التمويل و�إعداد التقارير
والإدارة ،و�أن ت�ستند مقرتحاتها للتمويل على الفئات امل�ستبعدة التي تتوىل قيادة مراحل
ت�صميم امل�شاريع وتنفيذها ور�صدها.
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الهوامش
 1جماالت الت�أثري الثالثة الأخرى هي عمليات بناء الد�ستور والعمليات االنتخابية ،وتركز
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على العالقة بني الدميقراطية والتنمية.
 2ال�شرك�س ،هم ال�سكان الأ�صليون ل�شمال القوقاز ،و ُي�شار �إليهم �أحيان ًا بلفظة �أديجاي
) .(Adygeiويت�ألف ال�سكان ال�شرك�س من ثالث جمموعات فرعية :القباردينو )(Kabardin
وال�شرك�س ) (Cherkessوالأديجاي )( .(Adygeiميناهان  ،128: 1996ورد يف هيل و�آخرون
.)4 :2012
�	3أدت التوترات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان منذ ا�ستقالل الثانية �إىل حلقات من ال�صراع ،مما
يوحي ب�أن حتليل جنزينك عام  2011يتطلب �إعادة النظر فيه.
 4الإجراءات اخلا�صة ملجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان هي التي يقوم بها خرباء م�ستقلون
مكلفون ب�إعداد التقارير وتقدمي امل�شورة حول حقوق الإن�سان من منظور �أحد املوا�ضيع �أو
الأقطار .وملزيد من املعلومات حول الإجراءات اخلا�صة ،راجع املوقع:
><http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

 5تن�ص املادة  7ب�أن" :كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ،ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة
دون �أية تفرقة ،كما �أن لهم جميعا احلق يف حماية مت�ساوية �ضد �أي متييز يخل بهذا الإعالن،
و�ضد �أي حتري�ض على مثل هذا التمييز".
 6هيئتا الأمم املتحدة الأخريتان املعنيتان بق�ضايا ال�شعوب الأ�صلية هما �آلية اخلرباء املعنية
بحقوق ال�شعوب الأ�صلية ،واملقرر اخلا�ص املعني بحقوق ال�شعوب الأ�صلية.
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ما هي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،هي منظمة حكومية دولية ت�ضطلع مبهمة دعم
الدميقراطية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل.
و�أهداف امل�ؤ�س�سة هي �إر�ساء م�ؤ�س�سات وعمليات دميقراطية �أقوى ،ودعم �إقامة �أنظمة دميقراطية
تتمتع مبزيد من اال�ستدامة والفعالية وامل�شروعية.
ما الذي تقوم به امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تقوم امل�ؤ�س�سة بعملها على امل�ستويات العاملية والإقليمية والقطرية ،بالرتكيز على املواطن باعتباره
هو حمرك التغيري.
وتنتج امل�ؤ�س�سة معارف مقارنة يف جماالت خربتها الأ�سا�سية :العمليات االنتخابية� ،صياغة
الد�ساتري ،امل�شاركة والتمثيل ال�سيا�سيني ،الدميقراطية والتنمية ،وكذلك الدميقراطية يف عالقتها
بق�ضايا النوع االجتماعي والتنوع وال�صراع والأمن.
وتقدّم امل�ؤ�س�سة هذه املعارف �إىل الفاعلني الوطنيني واملحليني الذين يعملون من �أجل �إ�صالح
دميقراطي ،وتي�سري احلوار بغية دعم التغيري الدميقراطي.
وتهدف امل�ؤ�س�سة يف عملها �إىل ما يلي:
•
•
•

زيادة قدرات النظام الدميقراطي و�شرعيته وم�صداقيته.
م�شاركة �أكرث �شموال ،ومتثيل خا�ضع للم�ساءلة.
تعاون دميقراطي �أكرث فعالية و�شرعية.

�أين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جميع �أنحاء العامل ،ومقرها يف �ستوكهومل
بال�سويد ،وللم�ؤ�س�سة مكاتب �إقليمية يف �أفريقيا� ،آ�سيا واملحيط الهادئ� ،أمريكا الالتينية والكاريبي،
غرب �آ�سيا ،و�شمال �أفريقيا.

نحو التغلب على اإلقصاء السياسي
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