
 
 

 رد موحد حول
 السياسةفي وقع األمية على مشاركة النساء الشابات 

 
 

 شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة قفريإن هذا الرد الموحد مستقى من البحث الذي أجراه 
iKNOW Politics مساهمات كل من جولي بالنغتون، مستشارة النوع االجتماعي لدى برنامج األمم  منو

؛ )GADA( بالنوع االجتماعي ةالخاص التنمية العمل من أجلمة نكويو طويو، مؤسس منظّوالمتحدة اإلنمائي؛ 
لحقوق  مؤسسة اإلفريقية األمريكيةالكيث جينينغس، رئيس و؛ ACEالمعرفة االنتخابية شبكة جيروم ليرو، و

، ممثّلة ليبيريا ورئيسة مجموعة بار-نوسألوميزا إيو؛ المعهد الديمقراطي الوطنين، وباربارا هوتواإلنسان؛ 
رة الوطنية للتربية المدنية في مالوي؛ وستيفاني لين، المديرة دالسيد جون تبولي، المباوالنساء في البرلمان؛ 

 .للشؤون الدولية المعهد الديمقراطي الوطنيالمقيمة والرفيعة المستوى للبرامج، 
 

 :سؤال
 

 حادفي العمليات االنتخابية في بلد يعاني من ارتفاع  إشراك الشبابمن أجل ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها 
ية الت في معد؟من دون نفاذ إلى المدرسة أو الجامعةالمنزلية عمال واألالمنزل النساء اللواتي يبقين أسيرات أم 

 
 مقدمة

عوضاً ابات وعمليات صنع القرار مجرد متفرجات في االنتخ -والسيما الشابات منهن  –غالباً ما تكون النساء 
التعليم يشكّل أحد األسباب  غيابإلى عوامل شتّى، إال أن  لظاهرةاه عود هذت. الةبصورة فعمن أن يشاركن فيها 

العالم بصورة متفاوتة أنحاء  مختلففي تعاني النساء و. الرئيسية النعدام المشاركة السياسية للنساء الشابات
ية، ولكنمشاكل الش من األم ي اكتساب المهارات األساسية فة كبيرابات في إفريقيا وآسيا يواجهن بشكل خاص
اركة على مشيناقش هذا الرد الموحد في مرحلة أولى طريقة تأثير األمية وانعدام التعليم . للقراءة والكتابة

ائل بصورة فضلى عبر كيفية معالجة هذه المسالحقة على  عكف في مرحلةيالنساء الشابات في السياسة، ل
لتصدي استعراض مجموعة من االستراتيجيات والسياسات والبرامج الخاصة التي استخدمت من حول العالم ل

  .مشكلة األمية ومساعدة الفتيات والنساء على المشاركة في السياسةل
 

 التحديات الرئيسية: النساء الشابات واألمية والمشاركة السياسية .1

 
من حيث النفاذ إلى الخدمات الصحية والتعليم  ياتوالنساء الشابات في مجتمعات كثيرة تحد الفتيات تواجه

ال بد من التنويه إلى أن تجارب الفتيات والنساء الشابات في هذه و. والعمل وبالتأكيد إلى المشاركة السياسية
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في الوقت . ة إلى أخرىومن قار المجاالت تتأثّر بظروفهن التي قد تختلف إلى حد بعيد من منطقة إلى أخرى
 عاني منتات، ال تزال البلدان النامية بنوال صبيانمنحى باتجاه المساواة بين الالذي تشهد فيه الدول الصناعية 

ال تزال بشكل أساسي حكراً على الرجال في حين أن العديد  المدفوعة األجرفالوظيفة  :فجوة بين الجنسينعمق ال
المنسقة (على حد قول مريم ديالو و. مدفوعة األجرغير ومنكبات على العمل المنزل  منكفئات في من النساء

، تتزوج فتيات كثيرات في مالي وهن في الثالثة عشرة من العمر، )iKNOW Politicsاإلقليمية لشبكة 
تاة لتصبح زوجةً ، تربى الففمنذ الصغر. وهذا األمر مرتبط بالسياق االجتماعي والثقافي. تسربن من المدرسةفي

في و، بالتالي .في حين يقتصر المجال العام والتعليم والعمل على الرجل ينحصر فضاؤها بالمنزلووأماً صالحة 
والخلفية الضرورية لفهم العمليات السياسية، تهمش هؤالء الفتيات في معظم األحيان من الحياة غياب المهارات 

 .يز مشاركتهن السياسيةتقّل ال بل تنعدم فرصهن لتعزالسياسية و
 
ي تال الدراسةيستفاد من و. تهميشاً مزدوجاً يرتبط بالسن وبالنوع االجتماعي في حاالت كثيرة، تواجه النساءو

 :أعضاء البرلمان ما يلي والتي شملتاالتحاد البرلماني الدولي  اأجراه
 

البرلمانيين هم ما فوق العقد بأن  ةالشائع فكرةاألجوبة الناتجة عن الدراسة على المجموع ؤكّد ي"
من المشاركين في الدراسة تجاوزوا الخمسين من دون اختالفات % 60فحوالي . الخامس من العمر

الثمانين من العمر ونسبتهم إلى السبعين بالغين البرلمانيين الجميع  ولكن،. تذكر بين الرجال والنساء
األربعين وأقّل إلى الثالثين  ن إلى شريحةمن المستجوبين ينتمو% 10 في حين أن.هم من الرجال 3%

السياسة البرلمانية ال تلقى يستدّل من هذه األرقام أن . هم بين العشرين والثالثين من العمر% 1من 
يواجهون عقبات كثيرة تحول دون فوزهم لربما  ؤالءه ، أو أنالكثير من الترحيب في صفوف الشباب

 )2008. 8. ، ص.جبالنغتون، ( ".بالمقاعد في البرلمان
 

تتفاقم بسبب غياب التعليم والتدريب والمهارات لدى ولكن آثاره " بالعالم النامي" التمييز المزدوج"ال ينحصر هذا 
زالة جميع الحواجز التي بإلألمية  التصدين يسمح ل. في هذه المنطقة )ولربما معظمهن(الكثير من النساء 

في إشارة إلى الوضع في أرض . أساسية على درب المشاركة السياسيةولكنّه يشكّل خطوةً  تواجهها النساء
 ةالخاص التنمية العمل من أجلمة مؤسس منظّو iKNOW Politicsخبير شبكة نكويو طويو، ، يقول الصومال

 :بالنوع االجتماعي
  

مستوى على ال بد من ترويج التعليم في صفوف النساء والفتيات وتعزيز إلمامهن بالقراءة والكتابة "
السهل التفاوض يصبح من فمتى أجادت المرأة القراءة والكتابة وامتلكت المهارات الضرورية، . البالد

          ) 2008. رأي خبير. طويو، ن." (على موقع قيادي لصالحها
 

 وقائع وأرقام: األمية
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مام بالقراءة والكتابة لدى الشباب ونسكو لإلحصاءات أن معدالت اإللييتبين من البيانات الصادرة عن معهد ال

 1970في العام % 25من  المتعلمتراجعت نسبة الشباب غير فقد . حول العالم في ارتفاع مطرد) عاماً 24 -15(
الت األمية تميل معدو. 2015في العام % 9.5تتراجع إلى حوالي ومن المتوقّع أن  2000في العام % 13.2إلى 

عوامل العن انعدام المساواة الناشئ إن . صبيانفاع بالنسبة إلى الفتيات مقارنةً مع الإلى االرت في العالم عموماً
ففي : ببطءيجري  القراءة والكتابة لدى الفتياتستوى اإللمام بمفي ن قتصادية واضح جلّي والتحساالثقافية وال

؛ في العام مع الصبيان قارنةًمرة م 1.8مرتفعة أكثر بـ عانين من األميةلي الفتياتحظوظ كانت  ،السبعينات
 .1.6، سجل هذا المعدل انخفاضاً بسيطاً إلى 2000

 
من مية في صفوف الفتيات لألأعلى مستويات سجلت إفريقيا وآسيا ، 2008و 2005في الفترة الممتدة بين 

حسناً ، تتشكّل هذه األرقام، على ارتفاعها. على التوالي% 13.1و %30.4عاماً، أي  24-15شريحة الـ
لدى الفتيات بلغ معدل األمية ، 1970في العام : ملحوظاً بالنسبة إلى المنطقتين خالل السنوات الثالثين المنصرمة

انخفض احتمال األمية بالنسبة إلى غضون جيل من الوقت، في و. في آسيا% 50.3في إفريقيا و% 71.7
كتابة لدى الصبيان في البلدان النامية بلغ خالل الفترة غير أن معدل القراءة وال. الفتيات بالنصف في القارتين

أما في الدول الصناعية، فكان الفرق بين . بالنسبة إلى الفتيات% 84.1مقابل % 90.3 2008و 2005بين 
يشهد تحسناً مطرداً في البلدان صحيح أن الوضع . للفتيات% 99.6للصبيان و% 99.5هزيالً، أي  الجنسين

الفجوة بين البلدان النامية والدول الصناعية ال تزال عميقة حيث تمنع مستويات التعليم المتدنية  النامية، إال أن
 .كناخبات أو كمرشّحات محتمالت سواء النساء من المشاركة في السياسة

 
وضع النساء األميات وهذه الظاهرة منتشرة من حول العالم على بظلّه  التصويت العائلي لقييعلى صعيد آخر، 

 :شديدة التحفّظناتئة بشكل خاص في المجتمعات ولكنّها 
  

 بصوته باسم العائلة بأسرها أوأحد أعضاء العائلة لها من خال يدلي إن التصويت العائلي ممارسة"
التصويت العائلي وبالوكالة في ( ".يضغط على أعضاء آخرين من أجل التصويت لصالح مرشّح معين

 )تخابيةالمعرفة االنشبكة . مقدونيا
      

 يقول جيروم ليرو إن التصويت العائلي في مقدونيا يشير إلى ممارسة أرباب األسر الذين يؤثّرون على أعضاء
يتحدث السيد ليرو عن أنواع ثالثة من التصويت  .، السيما النساء منهم، في إطار عملية التصويتاألسرة
مجموعات من األسرة ) و قريباته إلى مركز االقتراع؛ بعضو األسرة الرجل الذي يصطحب قريبته أ) أ: العائلي

الذي يحصل على بطاقات اقتراع باسم أعضاء  رجلاألسرة العضو ) نفسها التي تصوت معاً وعلى المأل؛ وج
يضيف ليرو أنّه تم توثيق ظاهرة التصويت العائلي في بلدان أوروبا . آخرين ويؤشّر عليها حسبما يرتئيه
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شبكة . التصويت العائلي وبالوكالة في مقدونيا( .لحديثة الديمقراطية منذ أوائل التسعيناتالوسطى والشرقية ا
 )المعرفة االنتخابية

 
أرباب من رجل يحتّل منصباً رفيع المستوى أو مجلس  أي(غالباً ما تتخذ قيادة البلدة في المناطق الريفية، 

بكاملها ، فيتوقّع بالتالي من األسرة أو القبيلة أو البلدة القرار بالنسبة إلى المرشّح الذي ستمده بدعمها) األسر
خطورةً في المناطق التي يشهد سجلّها على نزاعات عنيفة بين  األمرزداد هذا ي. اإلذعان لهذا القرار

، تالشت لديهم األفراد في المجتمع المحلي لدى" التهديد"بـ شعورالانتفى متى . المجموعات اإلثنية أو الدينية
الضمانة بسرية االقتراع وحدها إلزالة هذه الضغوط  كفيتال . جة الماسة إلى رص الصفوف خالل االنتخاباتالحا

هذه الظاهرة وتمكين النساء من حجيم تفمن شأن التصدي ألمية النساء المساهمة إلى حد بعيد في . االجتماعية
 .تهناصوأاإلدالء ب

    
 الحلول والبرامج .2

 
مع  تعاطيمسألة التعقّد أيضاً بل ، فحسب اتعلى األشخاص عملية االقتراع يوم االنتخاب تصعب األميةال 

العملية يألف المواطن  متى لمف. نزاهة النظام السياسيبا والوثوق هالتي يرتكز علي هم العملياتفلموضوع وا
األصوات المدلى بها في  ازدياداً؛ وينعكس ذلك المشاركة متدنيةً ، بقيت مستوياتاعليهلم يعتد االنتخابية و

يظهر هذا النفور من االنتخابات  .في نزاهة االنتخابات أو في شرعية نتائجهافي الثقة  اًانعدامأو  خاطئةبصورة 
 .بالوعود المقطوعة في الماضييلتزم المسؤولون أو المنافسون السياسيون م متى لبصورة خاصة 

 
تبرز  مية بالنسبة إلى المشاركة السياسية للنساء الشابات،السعي إلى تجاوز اآلثار السلبية لأل في معرض

ثانياً . أوالً، قد تساعد برامج تثقيف الناخبين الرجال والنساء األميين ليصبحوا ناشطين سياسياً. مقاربتان
ت الناخبايزيل ظاهرة ال بل التعليم سيخفّف بصورة أساسية خدمات واألهم، إن مد النساء بنفاذ مناسب إلى 

من المستحسن أن تستعمل . افتقارهن للمهارات األساسيةمن حقوقهن بسبب ) جزئياً(األميات المحرومات 
مزيجاً من اإلستراتيجيتين من أجل رفع مشاركة النساء السياسية إلى أقصى حد  البلدان التي تواجه هذه المسائل

 .في ما يتعلّق بالجيل الحالي أو باألجيال المستقبلية سواءممكن 
 

 تثقيف الناخب
  :يقصد بتثقيف الناخب

    
" العملية التي يتم من خاللها تثقيف المواطن حول كيفية تسجيل اسمه والتصويت وتطوير حس

بالواجب المدني من أجل المشاركة في العملية االنتخابية وتعلّم احترام نتائج االنتخابات المنعقدة 
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، 4. ، صالمعهد الديمقراطي الوطنيجل المشاركة، ، التعليم من أ.جينينغس، ك  ".بصورة شرعية
1999( 

 
تكون العمليات االنتخابية في أفضل الحاالت غير فعالة أو في ت، حول مبادئ التصويفي غياب قاعدة متينة 

. ما يؤدي إلى نسف ثقة الجمهور في العملية االنتخابيةممتالعباً بها من قبل قوى منحازة أو فاسدة،  أسوئها
المنظّمات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية واآلخذ عددها في االرتفاع األشخاص غير المثقّفين والنساء تساعد 

 .الشابات بشكل خاص على تعلّم حقوقهم المدنية
 

تقضي . التعاطي مع عملية االقتراعتدريب األشخاص غير المثقّفين على طريقة ة يتشير باربرا هوتون إلى أهم
وال بد . الملصقات والظروف واألقالم والبطاقات، الخ، أي الضرورية للتصويتل جميع المواد العملية باستعما

أن جب ذي يتملي على الناس هوية الشخص ال ليس حملةًهذا التدريب  أنالتدريب إلى  من اإلشارة أثناء
 .فيدةبأمثلة م ينفالناخبين غير المثقّمد فالهدف األول والوحيد منه هو . هلصالح واتصوي
 

" تعلّم البالغين كيفية القراءة والكتابةوجود منظّمات يجهلون األشخاص غير المثقّفين معظم إن". 
، المعهد الديمقراطي الوطني. دليل تثقيف الناخبين موجه إلى مثقّفي المجتمعات المحلية. هوتون، ب(

 )1993 6. ص
 

ال  تعدتتيح توجيه لترغيب األشخاص بالسياسة، إذ ملة األدوات المستعأفضل  منتكنولوجيا الهاتف الجو
أحد مدهم بالمعلومات حول  عن حصول االنتخابات أوإبالغ األشخاص من أجل باللغات المحلية الرسائل الصوتية 

من أجل التواصل حول  القصيرةقراءة أو توجيه الرسائل  غير المثقّفين األشخاصستطيع يبذلك و .المرشّحين
والسيما في  )twitterأو  facebookموقع (ي تفتقر إلى نفاذ إلى اإلنترنت تفي المناطق ال .موضوع االنتخابات

ألعضاء يسمح وهو  هذه المناطقسكان إلى جميع  اًصوت الهاتف الجوالعطي المناطق الريفية في إفريقيا، ي
الشباب  علىبشكل خاص ينسحب هذا األمر . تؤثّر مباشرةً على حياتهممسائل  التعاطي معلمهمشة المجتمعات ا

 .من أجل التواصل في ما بينهم الذين يستعملون الرسائل القصيرة
 

 ل الهواتف الجوالة إنكانت . لمجتمعات المحليةإلى ا إذ أنّها تعطي صوتاًبشكل سريع  مالمح الديمقراطيةتبد
AfricaNews لتمكين كل شخص في لة كوسي في إفريقيا من خالل الهاتف الجوال بثّأول من اعتمد تقنية ال

، تمت مناقشة مسائل مثل وخالل االنتخابات العامة األخيرةفي كينيا مثالً . من التعبير عن رأيهالقارة اإلفريقية 
وهذه . بإسهاب من خالل الرسائل القصيرةمشاركة النساء في السياسة االنتخابية ودور الشباب في السياسة 

المجتمعات غالباً ما تكون و. أيضاً ببلوغ جمهور أوسعتسمح سب بل الوسيلة ال تسمح بإشراك الشباب فح
تشكّل الهواتف الجوالة وأجهزة الراديو . األكثر حماسةً لتوفير المعلومات حول المرشّحين المختلفينالريفية 
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عملية صنع القرار االنتخابات وفي الناخبين في مشاركة  ضحت في صلبأومن عملية التشبيك جزء أساسياً 
 ).2009إينوس، ب، رأي خبير (
 

الوسائل غير "لتربية المدنية وترويج القيم الديمقراطية من خالل ، يجب أن تتضمن اكيث جينينغس على حد قول
التأثير على صياغة الكتب المدرسية وعلى االنتخابات الديمقراطية لممثّلي الطالب وتشجيع سألة م" التقليدية

قد تضطر اللجان . وعقد االنتخابات النقابية متى دعت الحاجةحزاب السياسية الديمقراطية الداخلية ضمن األ
كية مثالً مقاربة تشار اعتمادسائدة إلى قطع شوط إضافي عبر تركيبة السكان والظروف الاالنتخابية حسب 

تعاني من  في الدول التيوذلك شراك كل الجهات المعنية يراد منهما إ خطّة توعيةلتثقيف الناخب باإلضافة إلى 
 .كجزء أساسي من عمل لجنة االنتخابات انقسامات إثنية أو من تعدد اإلثنيات

 
دة في مرحلة انتقالية، السيما النامية وتلك المتواجفي المجتمعات  اًصعبدياً يشكّل تحال شك أن جمود الناخب 

. وطريقة عملهابأسلوبها مباشرةً  نتخاباتهيئة إدارة االترتبط صورة  ،اإلطار افي هذ. ما يتعلّق بالشبابفي
بي بوجه عام متى وفي النظام االنتخاعملها في  المواطنلبناء ثقة  ملية االنتخابيةعاستعمال الباستطاعة اللجنة 

فقدان ثقة المواطن في العملية  لىالرئيسي عالم الماللجنة تكون على العكس، قد . بانفتاح وشفافيةعملت 
وفي حال رفضت اللجنة مشاركة المعلومات مع الجهات ارات العلنية بين أعضائها كثرت الشجمتى الديمقراطية 

مصداقيتها قبل أن يتسنّى لها المباشرة ما يفقدها مطة التنفيذية على اللجنة عنية الرئيسية أو إذا هيمنت السلالم
 .عملالب
 

أنشطة ال بد من مباشرة ، متدني مستوى تعليمما يتعلّق باألشخاص الذين يعانون من فيكبرى لفعالية توخّياً 
هيئات إدارة  صخلحكومة على اف. ات والتجربةتثقيف الناخبين بصورة مبكرة مقارنةً مع ما توحيه الدراس

. تنظيم أنشطة تثقيف الناخبين على مستوى البالد يتسنّى لهالكي الموارد المالية والبشرية الكافية االنتخابات ب
إلى استراتيجيات  ن إيالء المزيد من االهتمام في المناطق الريفيةن االنتخابية مللجاال بد عالوةً على ذلك، 

 .الشبابالوصول إلى ضرورة مع اإللكتروني اإلعالم المكتوب وطريقة استعمال إلى التواصل مع القاعدة و
 

               التعليم للجميع
 

عالجة األمية بصورة مباشرة استراتيجية أساسية ، تبقى ممبادرات تثقيف الناخبين والتربية المدنيةبموازاة 
اإللمام بالقراءة والكتابة الت أن معدالمذكورة أعاله تظهر األرقام . لجذب المزيد من النساء الشابات إلى السياسة

باتجاه يتبلور  اً بدأإيجابي منحىن إال تزال متدنية مقارنةً مع الصبيان، ولكن يمكن القول بوجه عام  لدى الفتيات
تشكّل األهداف اإلنمائية لأللفية إطاراً ف، "التعليم للجميع"أما في ما يتعلّق بـ. مزيد من المساواة بين الجنسين

 2015ومع اقتراب استحقاق العام  المحددة بعيدة المنالاألهداف الوقت الذي ال تزال فيه في . بامتيازمرجعياً 
تجدر ولكن . بدأت تعطي نتائج واعدةبسرعة، وضعت هذه المبادرة التربية على سلّم جدول أعمال التنمية و
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فال بد للنساء من البقاء في  .النساء الشابات في السياسة اإلشارة إلى أن التعليم األساسي ال يكفي إلشراك
يشكّل ضمان التعليم األساسي . المجال العام تقبلهن فيفيتم المهارات والتجربة لفترة أطول واكتساب المدرسة 

  .خطوةً أولى خطوةً أساسية ولكنّها تبقى تللفتيا
 

التوفيق بين برامج تثقيف في  وتشجيع المشاركة السياسية للنساء الشاباتلترويج أفضل طريقة  تكمنبإيجاز، 
واألنشطة المعدة لتعزيز الوعي لبرامج تتناول الحاالت الدراسية أدناه سلسلةً من ا. الناخبين والتعليم المدرسي

 .وتعطي فكرةً حول كيفية بلوغ هذه األهداف السياسي للنساءوالنشاط 
 

 مالي
 

 ، عندما أصبح مالي بلداً ديمقراطياً،1991في العام 
 بين السكان ت األمية مستشرية على نطاق واسع كان

 شرح حقوقهم الجديدة كمواطنين فكان يصعب
 ظهرت خالل ألحزاب السياسية التيقررت ا. أحرار

 على محطات الراديو عالناتاإل بثّ هذه الفترة
 العملية(ممثّل مشهور من مالي بالتعاون مع والتلفزيون 

 في مالي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االنتخابية
 تم بثّ برنامج علىكما ). 2002، 11. مالي، ص

 )éclats de rire" (قهقهات" بعنوانالراديو والتلفزيون 
 يعلّم األشخاص أدوارهم وحقوقهم المدنية بطريقة 

 مشهورون  شارك مطربون. وأقرب من الناس سهلة
 حولأداء األغنيات عبر في هذه العملية التدريبية 

 في الوقت. تعدد األحزاب والديمقراطية والحرية
 A( "المواطنية لنا"بعنوان الحالي، يتم بثّ برنامج 

nous la citoyyenté ( تثقيف الشباب حوليرمي إلى 
 بثّ عملية  حيث يجري ع العمليات االنتخابيةموضو

 الحزب على شاشة وشعارنموذجية مع صور المرشّح  قتراعا
 يعتاد الناخب على شكل العملية فال التلفزيون لكي

 .صندوق االقتراع بمواجهةيحتاج إلى المساعدة 

 
 

    األوالد في المدارسوالبرامج الموجهة إلى  فاليونيسي

 أهمية التشبيك
تمكين عملية يكتسب التشبيك أهميةً كبرى إذ يعد أساسياً ل"

من مصادر مختلفة لجمع اآلراء ن به ياستعوأنا . النساء
 اتصلمشكلة،  فمتى واجهت. أريد حّل مشكلة ما عندما

أواجه هذه المشكلة مع مقاطعتي؛ ماذا "أقول لهم وبزمالئي 
عالجوا مشاكل ني كيف نفيخبرو" علي أن أفعل برأيكم؟

ألن  أن نساعد بعضنا البعض شبيكالمقصود بالت. مماثلة
المستند إلى النوع االجتماعي مسألة جديدة تطرح  شبيكالت

إلى  فأنا أحتاج. نفسها على العالم وبشكل خاص في إفريقيا
حمايتي من الخلف لالعامالت على المستوى الدولي زميالتي 

من الخلف بدوري حميهن وأنا سأ. إلى األمام ةملتفتوأنا 
بالتشبيك وهو شكل نعنيه هذا ما . ملتفتات إلى األماموهن 

 ".من أشكال االهتمام باآلخر
 

 iKNOWمقتطف من المقابلة التي أجرتها شبكة 
Politics بار، ممثّلة ليبيريا ورئيسة -وسألوميزا إين عم

 .مجموعة النساء في البرلمان
 http://www.iknowpolitics.org/en/node/9077    

 

http://www.iknowpolitics.org/en/node/9077
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تعليم ، من األهمية بمكان السياسة فيالشابات  النساءالمزيد من وإلشراك لفهم آليات التصويت بشكل أفضل 

معاً من  في البلدان الناميةوالمجتمعات المدنية الحكومات تعمل . بصورة مبكرة في المدارس الحقوق المدنية
 مواطنين أكفاءيصبحوا  مد التالمذة والطالب بالمعارف األساسية لكيد ولجميع األوال التعليم األساسي وفيرتأجل 

كما . ومنتجين في مجتمع حر ة بتيسيف ونياستراتيجيات العليه تنصيجب أن تكون عليم البناتالخاص ،
 .)، اليونيسيفاستراتيجيات تعليم البنات(صديقة لألطفال المدرسة 

 
 لألطفالالمدرسة الصديقة إن: 

  
 ما يتعلّق بالفتيات والصبيان على حد سواءلنوع االجتماعي فيا راعيت 
 

 ية عقلوعمالة األطفال والمضايقة الجسدية والجنسية وال جسديالعقاب منع ال: األطفال تحمي 
 

  األطفال يتعلّمون وال يتلقّون العظاتتضمن أن 
 

  األوالد األكثرتراعي وتحم جميع األوالد والعائالت والمجتمعات؛ فهيتشرك ضعفاً ي بشكل خاص 
 

 يةي مناسبة :وسليمة صحدة بمياه نظيفة وبأجهزة صرف صحمع مراحيض منفصلة للفتيات أي أنّها مزو   
 

  متالزمة نقص المناعة /فيروس نقص المناعة البشريةتعلّم األوالد المهارات الحياتية وتثقّفهم حول موضوع
 )اإليدز(المكتسب 

 
 والد في عملية التعلّم الناشط والتشاركيتشرك األ 
 

  ياألساتذة جانباالعتبار الذاتي والثقة بالنفس لدى األوالد في غياب أي انحياز من تنم . 
 

 4. ، ص2004، استراتيجيات تعليم البنات، اليونيسيف
 

tp://www.unicef.org/publications/files/English_Version_A.pdfht 
 

 
 مالوي

 

http://www.unicef.org/publications/files/English_Version_A.pdf
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ترمي إلى ترسيخ القيم الديمقراطية هي و 1999لتربية المدنية في مالوي في العام لأطلقت المبادرة الوطنية 
كمن المقاربة الفريدة ت: "ينص بيان المهمة على ما يلي. توفير التعليم المدني عبراألساسية عند مستوى القاعدة 

برنامجاً على مستوى  إفريقيا وخالفاً لمشاريع التربية المدنية األخرى فيتشكّل لهذه المبادرة في أنّها من نوعها 
أسيس المكتبات مقاربة مبتكرة أال وهي تتروج المبادرة ل 1."البالد ينفّذ على مستوى المقاطعات والقرى المختلفة

عندما كان . مكتبة 80حوالي يبلغ عدد المكتبات حالياً . لسكان الريفييناً إلى المعلومات لنفاذ لتي توفّراالريفية 
ه المنشآت، إال أن المجتمعات قامت بالتعبئة ببطء الستيعاب هذهنالك من مساحة ، لم يكن المشروع في بداياته

وسكان مثل المدرسين  المكتباتلى يتردد عدد كبير من األشخاص كل يوم إ. اكلها الخاصةيوبنت ه ثباتب إنّماو
تحولت المكتبات وقد . باإلضافة إلى التالمذة التي تفتقر مدارسهم إلى هذا النوع من اإلنشاءاتالقرى والنساء 

 .يواجهها السكان في حياتهم اليومية لمناقشة المسائل العامة التيالريفية إلى ملتقى 
 

 مالويتحسباً لالنتخابات في  بدور أساسية الوطنية للتربية المدنيالمبادرة اضطلعت مشروع المكتبة، بموازاة 
تمكين كل مواطن من وكانت تسعى إلى  1999حيث ساهمت في مستويات المشاركة العالية خالل انتخابات العام 

مبادرة تنتج ال: "قال السيد جون تبولي، أحد المثقّفين على الحقوق المدنية. المشاركة في انتخابات حرة وعادلة
بيانات األحزاب المختلفة لكي يتمكّن األشخاص من إجراء خيارات  المواد الخاصة بتثقيف الناخبين وتحلّل وتوزع
أصبحت ، إال أنّها في مراحلها األولىيات بعض القيود والتحدب المبادرة الوطنية للتربية المدنية اصطدمت". مطلعة

وقد استحدثت من . الناخبينفي مجال تثقيف تبذل جهوداً واسعة ل ال تزاة على أسس متين قائمةاليوم منظّمة 
شعبياً للمنح وخطّة تطوع باإلضافة إلى برامج تدريب عديدة للشباب في مجاالت القيادة برنامجاً بين أمور أخرى 

 .والتربية المدنية والحكم الديمقراطي
 

 أفغانستان
 

وهما (التربية ووزارة التعليم العالي تتمتّع وزارة  ،iKNOW Politicsخبيرة على حد قول ستيفاني لين، 
إال . نساء وأ رجاالًيين األمأجل الدفع باتجاه تثقيف الناخبين بموقع مميز من  )وزارتان منفصلتان في أفغانستان

تلفة لوزارة شؤون المرأة فروع في المحافظات المخ. أن وزارة التربية لم تدرج العملية االنتخابية في برامجها
فتحت لجنة االنتخابات . مساهمة ثمينة من حيث توعية النساء على االنتخابات والمشاركة السياسيةوقد تؤدي 

مدهم بالمعلومات ويتولى توعية الطالب والشباب بشكل خاص المستقلة في أفغانستان مركزاً للتربية االنتخابية 
توفير الموارد البشرية لنوع من المشاكل، إال أنّه ال بد من وهذه طريقة للتعامل مع هذا ا. النظام االنتخابي حول

 .لضمان فعالية هذه المقاربةوالمالية الضرورية 
 

. بتنفيذ أنشطة التوعية والتربية المدنية حول العملية االنتخابيةأحد أبرز أدوار لجنة االنتخابات المستقلة يقضي 
واجهت هذه الجهود لسوء الحظ، . ثقّفين النساء والرجالئة من المجهود من أجل تعيين أعداد متكافالتبذل و

                                                 
1  http://www.nicemw.org/ 
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 ليمالالن خالل فات على الحقوق المدنية الناشطات على مستوى التوعية يعملن مإال أن المثقّ .صعوبات كبيرة
في فيعقدن اجتماعات وجهاً لوجه  .وهذه خطوة أولى ال بد منها. ءاالنس بلوغ المسنّين في القرية من أجلو

مع تعقد االجتماعات . والمدارسوفي األماكن العامة التي تحظى النساء بنفاذ إليها مثل العيادات  نساءمنازل ال
تثقيف من شأنها التي معلومات إلى المنزل حمل الهؤالء على  الذين يشجعونقّفين الرجال الرجال من قبل المث

    .وم الجمعةمشاركتها في خطبة ي مكنييحصل الماللي على معلومات كما . النساء
 

قد . للراديو والتلفزيونيعد قسم التوعية العامة الخاص بلجنة االنتخابات المستقلّة اإلعالنات ذلك، باإلضافة إلى 
مع الجهود ترافقت لكن متى أقّل فعالية في توفير المعلومات حول العملية االنتخابية و عالناتتكون هذه اإل

دورهن في قد تتوصل النساء إلى فهم أهمية هلية في سبيل التربية المدنية، ات األماألخرى التي تبذلها المنظّ
ال شك أن . من المهم إقامة الشراكات عند مستوى المؤسسات والحكم مع الوكاالت المناسبةبالتالي، . العملية

ة بمقار لاإلذاعية أفضتشكّل البرامج . التوعية على العملية االنتخابيةأوجه أساسي من هي وجه التربية المدنية 
، يفوق عدد األشخاص الذين في أفغانستان. تعذّر عقد االجتماعات وجهاً لوجهللتواصل مع جمهور أمي متى 

تستعمل نقاشات الطاولة المستديرة في معظم . عون بنفاذ إلى الراديو عدد من كان له نفاذ إلى التلفزيونيتمتّ
تقوم اإلذاعات التي . ة، أدوار النساء، الخمختلفاآلراء الضافة إلى باإل، لعرض معلومات حول العمليةاألحيان 

حبكة هذه البرامج وهي مبادرة القت بدمج العمليات االنتخابية والسياسية ضمن ا الدرامية بنفسها تعد برامجه
 .ترحيباً شعبياً واسعاً

 
 

       خالصة
 

اهم يس، إال أن ترويج التعليم قد مشاركة لدى النساءتدني مستويات ال تفسيرال تسمح مستويات األمية وحدها ب
أنشطة تثقيف الناخبين منظّمات كثيرة أخذت تلجأ إلى ف. السياسيونشاطهن  النساء وعيإلى حد بعيد في تعزيز 

األشخاص ذات التحصيل المدرسي المتدني أو المعدوم من أجل ضمان استقاللية وإنصاف وسرية التي تستهدف 
من كان أكثر إيجاد وتطبيق ما يهم هو إنّما ؛ نالك مجموعة واسعة من البرامج والمقاربات والمناهجوه .االقتراع

ة مشتركة بين جميع ولكن ثمة خطوة أولى عام. قابليةً للنجاح في سياق اجتماعي وسياسي وثقافي معين
ياسي لدى الفتيات والنساء الشابات الوعي وااللتزام السمن أجل تعزيز . البلدان، أال وهي توفير التعليم للجميع

تقبل النساء وتشجيع  للصبيان والبناتإلى التعليم ، يتعين على الحكومات توفير نفاذ متساوي بصورة فعلية
 .الشابات كجهات فاعلة مستقلّة في المجال العام
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