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امللخص
ختتب الورقة العالقة بي املستوى التعليمي واملشاركة السياسية للمرأة جتريبياً، وتتضمَّن مؤشرات 
املشاركة السياسية ما يلي: العضوية يف حزب سياسي، والتصويت يف االنتخاابت، وتسنُّم املناصب 
السياسية، ووسائل شغل املنصب السياسي، ومستوى شغل املناصب السياسية. أظهرت النتائج 
متتُّع النساء يف املنطقة اجلنوبية الغربية بصورة جيدة إىل حدٍّ ما ابلتعليم الرمسي، إذ إنَّ )4.1%( 

فقط من السكان يف العينة ليس لديهم تعليم رمسي.
كشفت الدراسة أنَّه كلما ارتفع مستوى التعليم الرمسي للنساء ازدادت ميوهلنَّ حنو املشاركة 
إمَّا عن طريق  مناصب سياسية،  االنتخاابت، واحلصول على  التصويت يف  مناطق  السياسية يف 

االنتخاابت، وإمَّا عن طريق التعيينات يف مجيع املستوايت احلكومية.
اسرتشدت الدراسة ابألهداف اآلتية: أواًل، تقييم املشاركة السياسية للمرأة وصناعة القرار، 
اثنياً: ما فرص املشاركة السياسية للمرأة؟ اثلثاً، كان حتديد مستوى فرص املشاركة السياسية للمرأة، 

وصنع القرار.
البحث أوصى أنَّ كاًل من احلكومة، ومنظمات اجملتمع املدين، والناشطات النسوايت حباجة 
السياسة واحلكم. حيتاج  املرأة للمشاركة يف  الوعي بي اجملتمع، وإلدراك حاجة  العمل؛ خللق  إىل 
الرجال إىل إدراك حاجة املرأة للسلطة السياسية، وتغيري الطريقة اليت ينظرون با للنساء، وجيب على 

احلكومة أن تشرع يف األنشطة اليت تدعم املبادرات النسائية السياسية.
يوصي البحث مبزيد من الدراسة هلذه املساحات مبا يف ذلك: دراسة ميكن أن حتلِّل مسامهة 
منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز املشاركة السياسية للمرأة، وحقوق اإلنسان. ميكن أن تقيِّم الدراسة 
فجوات السياسات املتعلقة ابملساواة بي اجلنسي يف احلكم والسياسة؛ لتمكي املرأة، ودراسات 

أخرى ميكن أن تتعلَّق بتأثري الثقافة على املشاركة السياسية للمرأة، وصنع القرار.

تعليم النساء ومشاركتهن السياسية
تابان كومار ساهو * - كوسوم ياداف**

* مدير كلية الرتبية، ابتياال، البنجاب، اهلند. - ** ابحثة يف قسم التعليم وخدمة اجملتمع، ابتياال، البنجاب، اهلند.
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املقدمة
السياسة مهمة لعديد من األطراف يف احلياة اإلنسانية. وغالباً هي أساسية لوجود الدولة، 
وطريقة تفاعل الناس معها، ومع الكيفية اليت يتخذون فيها القرارات، وحيلون النزاعات؛ ألنَّ الناس 
يعيشون يف جمموعات، وهم حباجة إىل اختاذ القرارات حول كيفية مشاركة السلطة أو املوارد املتاحة 
داخل اجلماعة على سبيل املثال، أو كيف ميكن حل النزاعات اليت تنشأ داخل اجلماعات. إنَّ 
الدراسة السياسية هي دراسة كيفية اختاذ مثل هذه القرارات. ومن املمكن أن تكون حول كيفية 
ا دراسة  اختاذ مثل هذه القرارات. ميكن أن نعرَّف السياسة بطريقتي: األوىل، ميكن عد السياسة أنَّ
ا دراسة قرارات النزاعات، بعبارة أخرى للفيلسوف املعاصر  السلطة، واثنياً، ميكن تعريفها على أنَّ
)ميشيل أوكشوت( -الذي كان متأثراً ابجلذور اليواننية األصلية لكلمة سياسية- تعين عنده شؤون 
ا جمرد تنظيم إلدارة الدولة، وتتعلق السياسة ابلصراع على السلطة يف  الدولة. وتعرف السياسة على أنَّ
الدولة. وهكذا، هتتم السياسة ابلسلطة، وابلطريقة اليت توزَّع فيها السلطة بي اجملتمع واجملموعات. 
املشاركة السياسية يف الواقع مهمة يف حياة كل فرد -رجااًل ونساًء-. اعرتافاً جبوهر املشاركة السياسية 
لكل فرد، مارست األمم املتحدة حلقوق اإلنسان دوراً أساسياً ابالعرتاف با كحقٍّ سياسي رئيس.

سرتكِّز هذه الدراسة على النساء واملشاركة السياسية، ومن الواضح أنَّ النساء من الفئات 
البريوقراطية،  داخل  الرئيسة  املناصب  فاعلة يف  أدواراً  ميلكَن  إذ ال  املهمشة سياسياً.  االجتماعية 
ن ميتلكن متثياًل سياسياً قلياًل داخل البملان، والكابينة الوزارية، مع مشاركة الرجل واملرأة يف  كما أنَّ

الشؤون السياسية، وعملية صنع القرار يف الدولة على مجيع املستوايت.
تعليم املرأة ومشاركتها السياسية

املشاركة السياسية للنساء: ُتشري إىل قدرة النساء على املشاركة بصورة متساوية مع الرجال 
أنَّ  إذ يبدو واضحاً  القرار.  السياسية، وعملية صنع  على كلِّ املستوايت، ويف كلِّ نواحي احلياة 
التعليم الرمسي ينبغي أن يكون مرتابطاً بقوة مع املشاركة السياسية للنساء والرجال. واقعاً، أكَّد علماء 
االجتماع األمريكيون -مثل Schlozman and verba عن طريق البحث لعقود يف العوامل 
اليت تؤثر على املشاركة السياسية للمرأة والرجل يف الوالايت املتحدة األمريكية- أنَّ التعليم هو متغري 
فاعل يف املشاركة السياسية، وقد حدَّدوا جمموعة من التأثريات املباشرة وغري املباشرة للتعليم الرمسي 
على املشاركة السياسية، ويتضمَّن أتثريه املباشر اكتساب املعرفة، ومهارات االتصال املفيدة للنقاش 
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العامة، وكذلك التدريبات املباشرة يف التحليل السياسي عن طريق الدورات مع حمتوى األحداث 
اجلارية.

أتثرياته غري املباشرة كثرية، وتشمل فائدة املشاركة التطوعية يف املدارس، واحلكومة، والنوادي، 
والرايضة، والصحف املدرسية، وتوفِّر هذه املساحات للشباب تدريباً مهنياً مبكراً على السياسة، 
إذ ميكنهم ممارسة القيادة وتطوير املهارات املدنية للتعاون والتفاوض واكتساب املهارات البريوقراطية 
مثل:  السياسية،  املشاركة  تدعم  أخرى  التعليم عوامل  يعّزِز  السياسي.  للنشاط  املفيدة  والتنظيمية 
السياسي.  للنشاط  واالتصاالت  املوارد،  توفر  اليت  املرتفع  الدخل  ذات  الوظائف  إىل  الوصول 
والوصول إىل اجلمعيات غري احلكومية، كاملنظمات اخلريية، أو املؤسسات الدينية اليت من املمكن 

أن تكون أرضاً خصبة للتطوع، وللنشاط السياسي. 
الرتكيز على حرية  النوع االجتماعي، مع  العامل مناقشات كثرية حول قضااي  حالياً، شهد 
املرأة وحتريرها، ومتكينها، ومحاية حقوقها، ومشاركة املرأة يف السياسة من بي أهم األمور، ولضمان 
تنمية املرأة يف الدميقراطيات احلديثة، وأصدرت احلكومات، واملنظمات العاملية، وأصحاب املصلحة 
املختلفون، وإعالانت من املفرتض أن تكون ملزمة للدول األعضاء مبا يف ذلك اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان الذي أصدرته األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الذي حيظر مجيع صور التمييز على 

أساس اجلنس، وضمان احلق يف احلياة، واحلرية، واألمن.
هناك اختالفات واسعة بي البلدان يف النظر إىل العالقة ما بي املستوى التعليمي للمرأة 
ومتثيلها داخل املراكز السياسية الرمسية، واملشاركة يف النشاطات السياسية األخرى، الوالايت املتحدة 
اليت تفوقت على الدميقراطيات الصناعية األخرى من حيث عدد النساء يف التعليم العايل )ويف القوى 
العاملة، واملناصب، واهليئات(، شهدت ابستمرار أعداداً منخفضة من النساء يف السياسة الرمسية، 

إذ ارتفعت يف مجيع األوقات إىل )%14.3( فقط يف الكونغرس عام 2002.
إنَّ )أوغندا، وروندا، واملوزنبيق( من بي أكثر البلدان فقراً يف العامل، إذ تبلغ فيها مستوايت 
من يعرفَن القراءة والكتابة من اإلانث البالغات )41,60.2( فقط على التوايل، يف حي ال يوجد 
يف البملاانت سوى )%30-25( من النساء كأعضاء برملان. ُيشرُي هذا التباين إىل أنَّ الربط ما 
بي املستوى التعليمي واالخنراط يف السياسة التمثيلية الرمسية ال ميكن مالحظته مالحظًة مباشرة، 
ويدعوان هذا الستكشاف طبيعة العالقة ما بي تعليم املرأة ومشاركتها السياسية. ويكون ذلك عن 
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طريق مراجعة التحليالت اإلحصائية احلديثة للعالقة ما بي هذه العوامل واالختالفات يف مشاركة 
املرأة يف السياسة الرمسية حول العامل، وتنتهي الورقة بدراسة دور تعليم املرأة يف النهوض مبصاحلها على 

مستوى احلكومية، واليت شهدت أعداداً متزايدة من املشاركات للنساء حول العامل.
املشاركة السياسية 

العملية  يف  ونساًء  رجااًل  األفراد،  قبل  من  النشطة  املشاركة  إىل  السياسية  املشاركة  ُتشرُي 
السياسية اليت تؤثِّر على حياهتم. وتشمل األنشطة الفعالة كالتصويت والرتشح للمناصب أو املشاركة 
يف احلمالت السياسية لألحزاب السياسية وممارسة التأثري يف عملية صنع القرار عن طريق النقاش 
العام، واحلوار مع ممثليهم الذين انتخبوهم، أو عن طريق قدرهتم على تنظيم أنفسهم، أو ممارسة 
السلطة العامة عن طريق شغل املناصب العامة على خمتلف مستوايت اإلدارة احمللية، واإلقليمية، 

والوطنية، والدولية.
عملِت  إذا  ما  اجملتمع،  داخل  كأفراد  للنساء  مهمة  مسألة  هي  السياسية  املشاركة  إنَّ   
النساء معاً لالحتجاج على املظامل القائمة على النوع االجتماعي، أو ما إذا كانت مشاركتهنَّ يف 

اجلمعيات، والنضاالت غري اخلاصة ابلنوع االجتماعي.
جلعل  القرار؛  على صنع  التأثري  هي  السياسية  املشاركة  من  للمجموعة  فائدة  أهم  ولعلَّ   
السياسات العامة حساسة الحتياجات اجملموعة املعينة، وتبين املشاركة اجلماعية الثقة االجتماعية، 
ويزيد رأس املال، ويوفِّر صورة من صور التدريب املهين الدميقراطي أيضاً، ويوفِّر التنشئة االجتماعية 
يف قواعد املعاملة ابملثل يف مشكالت خاصة متعددة األطراف؛ لتطوير الشعور ابملصلحة العامة. 
أمَّا لألفراد فتعمل املشاركة السياسية على بناء املهارات املدنية، يف حي أنَّ الضغط الناجح ميكن 
أن يؤدِّي إىل حتسي الرفاهية الشخصية، وقد كان التفسري للبطء الشديد يف حصول النساء على 
مناصب سياسية يف مجيع أحناء العامل متعدد األسباب، مبا يف ذلك: عدم وجود وقت للسياسة مع 
التزامهن املنزيل، وافتقارهن إىل التنشئة االجتماعية السياسية، وقاعدة أصوهلن االجتماعية الضعيفة، 
ل املهن السياسية للرجال، وهتميشهن داخل  وبسبب التمييز يف املدارس، ويف الوظائف اليت تفضِّ
األحزاب اليت يسيطر عليها الذكور، وعدم قدرهتم على التغلُّب على التحيُّز الذكوري، ويف أنواع 

معينة من األنظمة االنتخابية.
 هناك فجوات كبرية يف البياانت حول عدد النساء يف احلكومات احمللية، واهليئات املنتخبة 
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من دون الوطنية األخرى حول العامل، وهناك تباين كبري يف أنظمة احلكم للمجتمعات، إذ ال ميكن 
مقارنتها ابلكاد.

السياسية  املشاركة  مدى  على  مؤشر  أفضل  التمثيلية  السياسة  يف  النساء  أعداد  ليست 
للمرأة وكثافتها؛ ألنَّه ال توجد عالقة ضرورية بينهما، إذ ُعِثَر على أعداد كبرية نسبياً من النساء يف 
السياسة يف البلدان االشرتاكية يف الفرتات اليت ُقِمَع فيها نشاط اجملتمع املدين املستقل للمرأة يف ظل 
حكومات أحادية احلزب، كما توجد أعداد كبرية نسبياً من النساء يف احلكومات احمللية يف بعض 
البلدان -مع حقيقة أنَّ احلركة النسائية ميكن أن تكون ضعيفة يف هذه املستوايت-، وعلى سبيل 

املثال يف فرنسا، أو أوغندا.
املشاركة  ملستوايت  أفضل  مؤشٌر  لديها  العامل  يف  النسائية  املنظمات  من  متنوعة  جمموعة 

السياسية للمرأة.
من األفضل فهم املشاركة السياسية للمرأة على نطاق أوسع من عدد النساء يف املناصب، 
على  تؤثِّر  أن  للمرأة  ميكن  إذ  أيضاً،  النسائية  املنظمات  عدد  من  أوسع  نطاق  على  الواقع  ويف 
مصاحلها السياسية عن طريق املشاركة يف جمموعة متنوعة من اجلمعيات السياسية واملدنية، ويشمل 
العمل احلزيب عن طريق وسائل أخرى، مثل:  التصويت، والدعوة إىل حزب يدعم  التعريف  هذا 
أو  الكتابة  طريق  عن  مباشرة  السياسة  بصانع  واالتصال  العضوية(،  ومحالت  السياسة،  )تطوير 
اهلاتف، وأنشطة االحتجاج، واملشاركة يف املنظمات اليت تتخذ موقفاً سياسياً، واملشاركة يف اجلهود 
غري الرمسية حلل مشكالت اجملتمع، والعمل بصورة تطوعية يف جمالس اإلدارة احمللية، مثل: املدرسة، 

أو جمالس تقسيم املناطق.
تُفهم املشاركة السياسية للمرأة على حنو أوسع نطاقاً من عدد النساء يف املناصب، ويف الواقع 
على نطاق أوسع من عدد املنظمات النسائية، إذ ميكن للمرأة أن تعبِّ عن اهتماماهتا السياسية عن 

طريق املشاركة يف جمموعة واسعة من اجلمعيات السياسية واملدنية.
املشاركة يف  أو  املمثلي،  املواطني على  تنطبق فكرة ضغط  إذ  ثقافياً؛  التعريف حمدِّد  هذا 
احلمالت السياسية بصورة أفضل يف السياقات الدميقراطية اليت تفتقر إىل العنف والفساد يف املنافسة 
الدميقراطية  ذات  األحزاب  بتأديب  قامت  واليت  االنتخابية(،  احلمالت  يف  )خصوصاً  السياسية 
الداخلية، واملبجمي، واملواقف الواضحة. انـُْتِقَد هذا التعريف الضيق أيضاً من قبل علماء السياسة 
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النسويي؛ ألنَّه يركِّز تركيزاً مفرطاً على األفعال السياسية الفردية، واستبعاد صور املشاركة العامة اليت 
لها النساء. تفضِّ

وجدت دراسة حديثة متعددة اجلنسيات )146 دولة( أنَّ عدد املنظمات السياسية النسائية 
الوطنية ال عالقة له بعدم املساواة بي اجلنسي يف التمثيل السياسي لنمط يظهر يف دراسات أخرى 
لدخول النساء يف النشاط السياسي، فضاًل عن التأثري الثقايف حيث يصبح اجملال السياسي أقل 

عداًء للمرأة كلما طالت فرتة تعرضها له.
إحدى الدراسات اليت ُتظهر التأثري االكتئايب للفساد والعنف السياسي على املشاركة السياسية 
للمرأة، حىت يف النظام االنتخايب الذي ينبغي أن يفضل مشاركة املرأة يف دائرة متعددة األعضاء. 
السياسية يف صعوبة قياس األنشطة، ال سيَّما  الفضفاضة عن املشاركة  التعريفات  تكمن صعوبة 
أعمال املقاومة يف اجملال اخلاص، كما أنَّ البياانت القابلة للمقارنة بي الدول غري متوفرة. وجيب 
الثقافات  السياسي يف  النشاط  النوع يف  بفجوات  اخلاصة  والتفسريات  االستكشافات  تكون  أن 
األخرى حساسة للفرص املختلفة املتاحة للمشاركة السياسية؛ ابلنظر إىل االختالفات يف املؤسسات 
النسائية وطبيعتها عب املؤسسات  إىل صعوابت قياس كمية املشاركة  السياسية والثقافات، ونظراً 
الوطنية، إذ إنَّنا نعتمد على عدد النساء يف املناصب، وهو املصدر الوحيد املتسق والقابل للمقارنة 

للبياانت اليت تظهر االختالفات يف مشاركة املرأة يف السياسة.
مع أنَّه بعيد عن أنَّه مؤشر مثايل للمستوايت إال أنَّ سؤال املؤثرات السياسية النسبية للمرأة 
يف أي بلد معي جيب أن يشري إىل وجود أكثر من املتوسط   )املتوسط   العاملي حالياً حوايل 15% 
من جملس النواب- االحتاد البملاين الدويل 2003(. جيب أن تشري أعداد النساء يف السياسة إىل 

أنَّه قد تـُُغلَِّب على بعض العقبات العديدة أمام املشاركة السياسية للمرأة.
مع أنَّ النساء يف مناصبهن من النخب االجتماعية والسياسية دائماً ما يفتقرن إىل الصالت 
ابحلركة النسائية، إال أنَّ هناك أدلة من مجيع أحناء العامل على أنَّ املشّرِعات من النساء، حىت حينما 
التشريعية حنو  األحزاب واجملالس  السياسي يف  النقاش  توجيه  أقلية حادة يساعدن يف  يكوننَّ يف 

القضااي ذات األمهية للمرأة واألطفال.
احلق يف املشاركة السياسية: ُيشري بعضهم إىل حقوق املواطني يف السعي إىل التأثري على 
متثلهم  اليت  املنظمات  واختيار  مجاعياً،  طلباً  القرارات  لطلب  متييز؛  أي  دون  من  العامة  الشؤون 
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للتصويت هلم يف االنتخاابت، وملمارسة السلطة السياسية مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
املستوايت  على  وتنفيذها  السياسة  والتأثري يف صياغة  األخرى،  العامة  اإلدارية  السلطات  ومجيع 

الدولية، والوطنية، واإلقليمية، واحمللية، وتتمتَّع حبرية العمل الدميقراطي، من دون تدخُّل.
النساء يف السياسة احمللية والتعليم

ا جهود لزايدة عدد النساء يف السياسة مع هبات أقل بكثري من الرجال يف رأس املال  إنَّ
البشري واالجتماعي. نصَّ قانون احلكومة احمللية يف أوغندا لعام 1997 -الذي تضمَّن أحكاماً 
مهمًة- على أنَّ )%30( من اجملالس احمللية جيب أن تتكوَّن من النساء. وأشار يف البداية إىل أنَّ 
احلد األدىن من التحصيل التعليمي لشهادة إمتام املرحلة الثانوية سيكون مطلوابً ألي مرشح ملنصب 
حكومي حملي. االحتجاجات من احلركة النسائية على أساس أنَّ هذا من شأنه أن يستبعد معظم 
النساء الريفيات من الرتشُّح للمناصب احمللية؛ ممَّا أدَّى إىل تعديٍل يقلِّل من املتطلبات التعليمية إىل 

إكمال الدراسة االبتدائية.
مل يتضمَّن التعديل الدستوري -الذي نصَّ على حجز ثلث مقاعد احلكومة احمللية للنساء- 
البلدين لألعداد  التعليمية يف هذين  تعليمية على اإلطالق. متيُل اإلجنازات  اهلند أيَّ حواجز  يف 

الكبرية من اإلانث اجلدد ال أن تكون أعدادهنَّ أقل بكثري من تلك اخلاصة بزمالئهن الذكور.
ابلفعل يف اهلند، هناك عدد كبري من النساء يف اجملالس احمللية ورؤساء اجملالس ال يعرفون 
القراءة والكتابة. وجدت عينة من )1019( من أعضاء اجملالس احمللية يف دراسة أجرهتا )نريماال 
نَّ متعلمات، لكن يفتقرَن حىت إىل املؤهل األويل، مقارنة  بوخ( أنَّ )%51.9( من النساء يزعمَن أنَّ

بـ)%13.1( من الرجال.
النساء  قبل  الوطين من  املستوى  السياسة على  للنساء يف  النساء عموماً ابحلصص  تتمتَّع 
الالئي كنَّ انشطات يف السياسة منذ فرتة طويلة، ولديهن عالقات جيدة، وخلفيات عائلية متميزة، 
م متعلمون تعليماً عالياً ومؤمَّنَي مالياً،  وال خيتلفَن كثرياً عن النخبة من السياسيي الذكور يف أنَّ
قدرهتا على  حول  الريفية شكوكاً  اجملتمعات  أنتجت  التقاليد  املتدنية يف  التعليمية  النساء  وهبات 

احلكم بفعالية يف هذه املواقف ألسباب مفهومة، فضاًل عن العمل لصاحل املرأة عموماً.
ص أحد املراقبي التوقعات حول النساء يف احلكومة احمللية يف )إيداي( قائاًل: كان الرأي   يلخِّ
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نَّ أميات- جيهلن طرائق السياسة املتالعبة، واإلجراءات،  العام يقرُّ أبنَّ معظم النساء الريفيات -ألنَّ
والصفقات املالية املعقَّدة، وخطط التنمية املعقدة، وبسبب األعراف والعادات االجتماعية والرتهيب 
احلقوق ألن  املساواة، وممارسة  معتادة على  املرأة  تكن  مل  األقارب،  السن وكبار  يف حضور كبار 
تكون قادرة على أتكيد نفسها، أو شغل مناصب يف مؤسسات )ابنشااييت راج(. أنتج الصحفيون 
التوقعات  تؤكِّد  الدراسات  من  فإنَّ عديداً  املرأة، وابلتأكيد  أداء  تقارير متضاربة حول  والباحثون 
نَّ يعملن كبديالت عن  السلبية اليت عبَّ عنها )كوشيك(. يُنظر إىل املستشارات يف اهلند على أنَّ
أزواجهنَّ؛ يف والية )ماهاراشرتا( ويُطلق عليهم اسم »بوشا ابلوكالة« و«أواتر براديش«، و«أعضاء 

حيملون االسم نفسه«.
نَّ خاضعات ألمي  يُنظر إىل النساء اجلدد يف املناصب -حىت يف منصب الرائسة- على أنَّ
القرية )مسؤول حكومي ميكن أن يكون غالباً الشخص الوحيد املتعلم يف املكتب احمللي، ومن َثَّ 
يتحكَّم يف املعلومات واحلساابت(. وهناك عديد من احلاالت اليت تتواطأ فيها نساء أميات عن 
غري قصد يف األنشطة الفاسدة عند التالعب بن؛ لتوقيع احلساابت املصرفية، أو كشف احلساب.

كما ُعِثَر على أدلة ُتْظِهُر أنَّ النساء يف اجملالس احمللية ومع العقبات اهلائلة اليت يوجهنها من 
زمالئهن الذكور املعادين وموظف حكومي قد متكَّنَّ من التأثري على االستثمارات احمللية يف السلع 
العامة بطرائق حتايب النساء األخرايت. ويف غرب البنغال حينما تسيطر النساء على اجملالس احمللية؛ 
ومشاريع  الطهي،  لغاز  احليوي  الغاز  ومشاريع  الشرب؛  مياه  مرافق  أكب يف  استثماراً  هناك  فإنَّ 

األشغال العامة كثيفة العمالة اليت توظف النساء.
من املثري لالهتمام، إظهار دراسة )West Bengal( أنَّ اجملالس احمللية اليت ترأسها نساء 
تنفق على مراكز التعليم غري الرمسي لألطفال أقل ممَّا تنفقه اجملالس اليت يرأسها رجال، كما أنَّ رؤساء 
ون عن قلق أكب بشأن تغيُّب املعلمي يف املدارس الرمسية أكثر من الرؤساء  اجملالس الذكور يعبِّ
التعليمية  االستثمارات  على  النسائية  اجملالس  لقيادات  السليب  التأثري  أنَّ  الباحثون  يقرتح  النساء. 

لألطفال من قبل اجملالس احمللية مرتبط بنقص التعليم لديهم.
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ما مدى مستوايت الفرص املتاحة للمشاركة السياسية للنساء؟
• أعطت املبادئ الدميقراطية، واحلكم الرشيد دور املرأة يف املشاركة السياسية. 	
• أظهرت النساء املتعلمات أنَّ لديهن اإلرادة والقدرة على القيادة. 	
• ضغط اجملتمع املدين الصومايل واجملتمع الدويل. 	
• متكي املرأة وبرامج التوعية.	
• نَّ ميثلَن أكثر من مخسي ابملئة من سكان الصومال.	 َتعدُّ النساء أنفسهنَّ قوة مهمة؛ ألنَّ

هناك جمموعة من األسئلة البحثية اليت حتكم هذا اجلزء من الدراسة: ما التحدايت اليت 
تواجه املرأة يف صنع القرار السياسي؟

_ تـَُتَجاهل النساء؛ بسبب قلة املناصب املهمة اليت تكون فيها النساء صانعات قرار.
_ ال تتمتَّع النساء ابملشاركة الكاملة؛ بسب تديّنِ احرتامهنَّ لذاهتنَّ.

_ تفقد النساء ثقتهن وإرادهتنَّ؛ بسبب افتقارهنَّ إىل اخلبات السياسية القائمة على أسلوب 
احلياة التقليدي.

_ النساء خملصات لذا ال يرغب الرجال بنَّ يف تقلُّد املناصب العامة، وإذا ما شغلوا تلك 
م ال يقدِّمون الدعم الكايف.  املناصب فإنَّ

العار  بسبب وصمة  التواصل؛  إىل  النساء  افتقرت  فقد  املسيطرون،  هم  الذكور  أنَّ  مبا   _
االجتماعية.

_ عدم وجود دعم من قبل جملس النواب، وجمالس القادة الذكور.
_ االفتقار إىل التصوُّر واإلدراك بي كبار السن حول دور املرأة يف أي من املناصب.

_ التقاليد والثقافات السائدة اليت تعزز هيمنة الذكور يف صنع القرار.
_ النزاعات الثقافية إلبقاء املرأة خاضعة للرجل.
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املرأة ال تستحق  البالد واالعتقاد أبنَّ  السياسة يف  املرأة يف  الرجال ملشاركة  قبول  _ عدم 
املناصب السياسية واملفارقة أنَّ النساء أنفسهن ال يتمتعن ابإلرادة السياسية ما مل حيصلن على الدعم 

من قبل زمالئهن من الذكور الطرف املضاد.
كيف ميكن متكني املرأة للمشاركة يف السياسات وعملية صنع القرار؟

_ تقدير اإلرادة السياسية للمرأة ودعم األسرة وكذلك احلكومة. 
_ مفهوم السلطة وتفسريه للدستور والسياسات القانونية األخرى املتعلقة حبق مجيع األجناس، 

وحسن اجملتمع وفهمه فيما يتعلق بضرورة مشاركة املرأة يف صنع القرار والسياسة.
_ التزام احلكومات حنو خلق بيئة مؤاتية؛ إلدماج املرأة يف السياسة، وصنع القرار، وتنفيذ كل 

من سياسة النوع االجتماعي، والطموحات السياسية من جانب املرأة لتويلِّ مهام القيادة.
_ متكي املرأة لتكون على قدر املساواة مع الرجل من حيث القدرة؛ الستخدام احلقوق 
واالمتيازات املستحقة هلا، واالستفادة من املساعي احلميدة، والوصول إىل املوارد املتاحة، والتحكُّم 
فيها كما هو احلال يف اجملاالت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، واجملاالت الدينية، والثقافية؛ 
لتعزيز الدميقراطية الوظيفية، والعدالة احلقيقية للنهوض مبصاحل املرأة يف احلكومة، من دون املشاركة 
الفعالة ملنظور املرأة على مجيع املستوايت يف صنع القرار واألنشطة السياسية األخرى، ال ميكن حتقيق 

أهداف املساواة والتنمية.
الذات  واحرتام  القيادة،  مهارات  تطوير  إىل  النساء حباجة  أنَّ  األخرى  الدالالت  ومن   _
اإلجيايب والثقة ابلنفس، من بي أمور أخرى، وتشجيع دعم بعضهن بعضاً، وتقوية التضامن بي 
النساء من  التثقيف، والتوعية، والدعوة على مجيع املستوايت؛ لتمكي  النساء عن طريق أنشطة 
التأثري السياسي، إذ تُعدُّ القرارات والعمليات واألنظمة االقتصادية واالجتماعية من بي اإلجراءات 

اإلجيابية اليت جيب أن تتخذها احلكومة جبدية.
_ تعين أيضاً احلاجة إىل بناء حركة نسائية قوية، وهياكل جمتمع مدين؛ لزايدة الوعي ابحلاجة 
إىل النظر يف املبادرات السياسية للمرأة، وخلق بيئة مؤاتية ميكن أن تؤثر على اجتاه السياسة والتنمية 

لصاحل املرأة ذات األولوية املصممة لتناسب احتياجاهتا السياسية واالجتماعية. 
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حقائق وأرقام: القيادة واملشاركة السياسية للمرأة يف الربملان
• يونيو 	 من  ابتداًء  النساء،  من  الوطنيي كانوا  البملانيي  من مجيع  نسبته )22.8%(  ما 

2016 بزايدة بطيئة من )%11.3( يف عام 1995.
• تعمل )11( امرأة ابتداًء من أكتوبر 2017 كرئيسة للدولة، و )12( يشغلن منصب 	

رئيس احلكومة. 
• كان لدى رواندا أكب عدداً من البملانيات يف مجيع أحناء العامل، وفازت النساء هناك بنسبة 	

)%36.8( من مقاعد جملس النواب.
• على الصعيد العاملي، هناك )38( والية متثِّل النساء فيها أقل من )%10( من البملانيي 	

يف جملس واحد أو جملس النواب، ابتداًء من يونيو 2016 مبا يف ذلك )4( غرف بدون نساء على 
اإلطالق.

عرب املناطق
 ما يزال هناك تباين كبري يف متوسط   النسب املئوية للبملانيات يف كل منطقة، ابتداًء من 
يونيو 2017، وهذه كانت: مقاطعات الشمال، )%41.7(؛ واألمريكيون )%28.1(، وأورواب 
وإفريقيا  الشمال )25.3%(،  بلدان  عدا  ما  وأورواب  الشمال )26.5%(،  بلدان  ذلك  يف  مبا 
جنوب الصحراء )%23.6(، وآسيا )%19.4(، والدول العربية )%17.4(، واحمليط اهلادئ 

.)17.4%(
اجملاالت األخرى للحكومة

 ابتداًء من كانون الثاين )يناير( 2017، كان )%18.3( من وزراء احلكومة من النساء؛ 
واحلافظة األكثر شيوعاً بي الوزيرات هي البيئة واملوارد الطبيعية والطاقة، تليها القطاعات االجتماعية 
مثل الشؤون االجتماعية والتعليم واألسرة. النسبة العاملية للنساء املنتخبات يف احلكومة احمللية غري 
معروفة حالياً، ممَّا يشكِّل فجوة معرفية كبرية. ميكن لتمثيل املرأة يف احلكومة احمللية أن حيدث فرقاً، 
فقد اكتشفت األحباث حول )البانشاايت -اجملالس احمللية-( يف اهلند أنَّ عدد مشاريع مياه الشرب 
يف املناطق ذات اجملالس اليت تقودها النساء كان أعلى بنسبة )%62( من تلك اليت تضم جمالس 
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يقودها الرجال.  ُعِثَر -يف النرويج- على عالقة سببية مباشرة بي وجود املرأة يف اجملالس البلدية 
وتغطية رعاية األطفال.

توسيع املشاركة 
ابتداًء من يونيو 2017، يوجد دولتان فقط بنسبة )%50( أو أكثر من النساء يف البملان 
يف جملس واحد، أو جملس النواب: رواندا )%61.3(، وبوليفيا )53.1 %( ؛ لكن عدداً أكب 
من البلدان وصل إىل )%30( أو أكثر. ابتداًء من يونيو 2017، كان )46( جملساً فردايً أو 
نيابياً يتألف من )%30( من النساء، مبا يف ذلك )19( دولة يف أورواب، و )13( يف إفريقيا جنوب 
الصحراء، و )11( يف أمريكا الالتينية قد طبقت بعضاً من احلصص -إمَّا حصص مرشحة تشريعية 
وإمَّا مقعد احتياطي-، فتح فضاء للمشاركة السياسية للمرأة يف البملان الوطين. التوازن بي اجلنسي 
واحملدَّد يف إعالن بكي ومنصة  املتفق عليه دولياً  القرار يف اهلدف  السياسية، واختاذ  يف املشاركة 
العمل. هناك أدلة اثبتة ومتنامية على أنَّ قيادة املرأة يف عملية صنع القرار السياسي تعمل على 
حتسينها. ُتظهر النساء القيادة السياسية عن طريق العمل عب اخلطوط احلزبية عن طريق قضااي املرأة 
البملانية حىت يف أكثر البيئات قتالية من الناحية السياسية، وعن طريق الدفاع عن قضااي املساواة بي 
اجلنسي، مثل القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي، واإلجازة األبوية ورعاية األطفال، 

واملعاشات التقاعدية، وقواني املساواة بي اجلنسي، واإلصالح االنتخايب.
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اخلامتة
هتدف هذه الورقة إىل مراجعة األدلة حول العالقة بي تعليم املرأة واملشاركة السياسية، بدف 

تقييم ما إذا كانت مستوايت املشاركة يف السياسة.
من الناحية املثالية، جيب أن تؤدِّي مستوايت املشاركة السياسية للنساء من قبل أعداد أكب 
من النساء إىل مزيٍد من االهتمام ابملساواة بي اجلنسي يف السياسة االجتماعية واالقتصادية، ومن 

َثَّ تعزيز حياة أفضل للنساء عموماً.
ابلنظر إىل األدلة يف أعاله، من الصعب أتكيد -بصورة قاطعة- أنَّ مزيداً من التعليم األفضل 

جيعل املرأة أكثر نشاطاً يف السياسة.
يف الواقع، ُعِثَر على العكس متاماً يف بعض البلدان، إذ تظهر النساء املتعلمات وامليسرات 
الالمباالة ابلسياسة، أو درجة عالية من السخرية فيما يتعلق بفعالية أي نوع من املشاركة السياسية 
داخل  ومعاملتهم  السياسية،  املؤسسات  يف  خمتلفاً  اختياراً  والرجال  النساء  با  خُيْتار  اليت  الطريقة 

املؤسسات السياسية تتأثَّر بشدة ابلثقافة.
ومن املفارقات أنَّ القرابة القوية، والنظام القائم على األبناء قد يكوانن قادرين على قبول 
أعداد أكب من النساء يف السياسة على أساس وضعهن العائلي أكثر ممَّا ميكن لألنظمة القائمة 
على اجلدارة الفردية اليت ختفي التحيُّز الذكوري يف املؤسسات السياسية. ومع ذلك، فإنَّ مثل هذه 

ل فقط نساء النخبة، وأبعداد صغرية فقط. األنظمة ستفضِّ
أنَّ  هو  آخر  شيء  أي  من  أكثر  احلامسة  غري  واملالحظات  النتائج  هذه  تظهره  ما  رمبا، 
املؤسسات السياسية قد ختتلف يف بعض النواحي الرئيسة عن املؤسسات االجتماعية األخرى يف 
طرائق اختيار املشاركي. من الواضح أنَّ املهارات السياسية الفردية واجلماعية واملوارد السياسية تُعزَّز 

عن طريق منح رأس املال البشري )وعلى رأسها التعليم(، وكذلك املوارد املادية.
لكن املهارات واملوارد السياسية ميكن أن أتيت من مصادر أخرى: الكاريزما، واالجتماعية، 
ورأس املال، واألفكار الصحيحة يف الوقت املناسب ميكن أن تتجاوز أفضل تعليم، أو صندوق أمي 

صندوق احلملة، وميكن أن متكِّن القائد من تعبئة أتباعه واالستيالء على السلطة.
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احلديث عن االستقاللية النسبية للمجال السياسي يف هذا الصدد -مع أنَّ الساحة السياسية 
غري  املرشحي  من  أي  يف  وللتجريب  االجتماعية،  األعراف  يف  واجلنساين  الطبقي  التحيُّز  تكرر 
احملتملي، أو النساء، أو الرجال من اجملموعة املستبعدة اجتماعياً، والرجال الذين ليس لديهم تعليم، 
الفعالة،  االجتماعية  احلركات  حتفيز  أو  قيادية  مناصب  إىل  االرتقاء  أحياانً  ميكن  مال.  رأس  أو 
وما تزال أعداد النساء الناجحات يف املسابقات االنتخابية يف السياقات اليت تفتقر إىل األنظمة 
ل التنوُّع، أو التدابري اخلاصة اليت تعزُّز ترشيحاهتنَّ )احلصص( صغرية جداً لدرجة  االنتخابية اليت تفضِّ

أنَّه من املضلل حماولة الربط بي جناحهن السياسي وجناحهن االجتماعي الواسع. 
للمشاركة  مقياس  أفضل  ليس هو  الرمسية  السياسة  النساء يف  فإنَّ عدد  نعلم،  ولكن كما 
السياسية للمرأة، ودراسة أكثر منهجية ألنواع أخرى من املشاركة السياسية للنساء، مثل السلوك 
االنتخايب، ونشاط الضغط، والنشاط النقايب، والعضوية يف األحزاب السياسية؛ إللقاء الضوء على 
العوامل اليت تعّزِز املعدالت املرتفعة ملشاركة املرأة يف هذه األنشطة. ما زال العمل املقارن عب الوطنية 
على هذه األنشطة حول مسات املشاركة السياسية يف اجملالس الوطنية اليت ركزت عليها هذه الدراسة، 
لكن من املرجَّح أن تكون هذه األنواع من املشاركة السياسية أكثر ارتباطاً ابملستوايت التعليمية 

للمرأة أكثر من عدد املقاعد التشريعية اليت فازت با النساء.
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