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التجمعات النسائية وتأثيرها على الثقافة حول 
 السياسية في بلدان أميركا الالتينية
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  مقّدمة

  

. تشكّل النساء أكثر من نصف سكان العالم، ولكن ال يزلن مقصيات من فرص وموارد القيادة السياسية عند مختلف مستويات الحكم
 ال بد منه لتأخذ ليست مشاركة المرأة المتساوية في عملية صنع القرار مجّرد مطالبة بالعدالة أو الديمقراطية، بل هي شرط مسبق

أما هياكل الحكم التي ال تضمن مشاركة متساوية بين الرجل والمرأة أو تمتعهما على قدم من المساواة بالمنافع . مصالحها بعين االعتبار
  .الناتجة عن تدخالت الدولة فال يجوز اعتبارها شاملة أو ديمقراطية

  

ت التي حقّقتها المرأة في الحقل السياسي خالل القرن المنصرم كانت بطيئة وغير ، وانطالقاً من االعتراف بأّن المكتسبا2007في العام 
كافية، قّررت خمس منظمات دولية إدراج مسألة تعزيز مشاركة المرأة السياسية ضمن سلم أولوياتها الجماعية ووضع استراتيجية تكّمل 

  : التاليةهذه المنظمات هي. جهودها في سبيل االرتقاء بالمساواة بين الجنسين

  

       المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية

  

  االتحاد البرلماني الدولي

  

   المعهد الديمقراطي الوطني

  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

  )هيئة األمم المتحدة للمرأة (هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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شبكة إلكترونية تدعمها المنظمات الشريكة ) org.iKNOWPolitics.www (للنساء الناشطات في السياسةشبكة المعرفة الدولية إّن 
الخمسة بصورة مشتركة وترمي إلى تعزيز مشاركة النساء وفعاليتهن في الحياة السياسية من خالل منتدى يعّول على التكنولوجيا 

  . ر نفاذ إلى الموارد والخبرات األساسية ودفع الحوار وإنشاء المعرفة وإتاحة تبادل الخبرات بين النساء الناشطات في السياسةلتوفي

  

فقد .  بعد مرور ثالث سنوات فقط على إنشائها موقعاً ريادياً في ما يتعلق بمشاركة المرأة السياسيةiKNOW Politicsأصبحت شبكة 
 150 مشترك من أكثر من 10000 خبيراً عالمياً و92 مورداً تجارب ومعارف 5300تحتوي على أكثر من جمعت من خالل مكتبة 

بلداً كما أنّها وثّقت ونشرت الدروس المستفادة والممارسات الفضلى العائدة للنساء كناخبات ومرشحات وعضوات منتخبات في 
  .البرلمان

  

 ت المعرفة الخاّصة بـيشكّل النّص التالي نسخة مطبوعة عن أكثر منتجا iKNOW Politics اقتباساً على ضوء إسهامات الخبراء
 لطرح سؤال، المساهمة في النقاشات اإللكترونية، تصفّح مكتبة الموارد أو iKNOW Politicsال تتردد في زيارة موقع . والمشتركين

 المقابالت مع القائدات، أو االتصال بـقراءة المزيد من أجوبة الخبراء الموحدة أو ملخص النقاشات اإللكترونية أو  iKNOW 

Politicsعلى العنوان التالي :org.iknowpolitics@connectفموقع .  للتواصل مع أحد الموظفين الموجودين في منطقتكiKNOW 

Politics نية والعربيةاإلنكليزية والفرنسية واالسبا متوفّر باللغات.

http://www.iknowpolitics.org/
mailto:connect@iknowpolitics.org


 

 iKNOW(وضع هذا الرّد الموحد استناًدا إلى األبحاث التي أجراها فريق شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة 

Politics(  ج للشراكة ما بين الرجال جولي بالينغنون، وهي إختصاصية البرنام: في الشبكة وهنالخبيرات والمساهمات من
 وديانا إسبينوزا، الحوار العام، مشروع تعزيز الديمقراطية، برنامج الحكم ،)IPU( البرلماني الدولي  اإلتحادوالنساء في

في كولومبيا، ونيكي جونسون، وهي أستاذة وباحثة ومنسقة في مجال ) UNDP(الديمقراطي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
علوم اإلجتماعية في جامعة الجمهورية في مونتي فيديو في أوروغواي، السياسة والجنسانية ضمن قسم العلوم السياسية في معهد ال

بياتريس يانوس، وهي مستشارة في التواصل السياسي ومشاركة المرأة في السياسة، ويوتا ماركس، وهي باحثة في مشاركة و
  .المرأة في السياسة

 

  السؤال

 –" ما الذي دفع النساء في البرلمان إلنشاء التجمع النسائي البرلماني؟كم؟ كيف أثّر تشكيل التجمع النسائي على الثقافة السياسية في بلد"

  . هرليندا فيالريال غونزاليز، كولومبيا

  

  كيف يتم تشكيلها؟و؟ البرلمانيةما هي التجمعات النسائية 

 النساء ببلوغ المناصب العامة،  متزايد مناستجابةً إلى مطالبة عدٍدالتي تضّم مختلف األحزاب  البرلمانيةنشأت التجمعات النسائية 
د التجمعات النسائية مجّرد مجموعات نسائية وضعت أهدافًا آنية ولم تُع.  إلى السلطةالوصولتهن بعد وضرورة تعزيز تأثيرهن وفعالّي

يديولوجية أو السياسية  األاإلنقساماتعن بعيًدا  المرأة، كممثالت لمصالحدورهّن  من إدراك فيتمكّّن النساء ا تلتقي فيهفسحةًبل أصبحت 
  . ةفي حاالت عّد

  
 أساسي إلى الترويج ألجندة تشريعية مشتركة تسعى إلى المدافعة عن حقوق المرأة واإلشراف على تهدف التجمعات النسائية بشكٍل
مة وهيئات صنع  السياسية وفي الهيئات العاربةً مراعية للجنسانية ضمن األحزابوهي تعزز مقا. السياسات العامة حول الجنسانية

وبذلك تسعى إلى تحويل المؤسسات السياسية إلى مساحات مراعية للمرأة ). على غرار اللجان والجلسات البرلمانية وغيرها(القرار 
  . تعزز مشاركتهال
  

ما ، أن الم فحسبفي الع برلمانًا 77 حولاستناًدا إلى البيانات التي توفّرت  ،)68. ، صIPU) (2008( اإلتحاد البرلماني الدولي أعلن
  . نصف هذه البرلمانات يضم مجموعة أو تجمًعا نسائًيا برلمانًيايقارب 
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  ما الدافع وراء تشكيلها؟: التجمعات النسائية البرلمانية

 النساء نسبةً مرتفعة من ّلمن النساء، حتى في البرلمانات حيث ال تحت" كتلة حرجة"برلماني بمثابة نسائي  من أنفسهن ضمن تجمٍعقد تكون النساء اللواتي نظّ
   1.المقاعد

  
  :ة في الوقت نفسهبإمكان التجمعات النسائية التأثير على مجاالت عّد

  .م المعلومات والمناصرة تؤثر على الحكومة والعملية السياسية إذ تساعد في قولبة األجندة السياسية وتقّد-
، وتقّدم المعلومات حول بعض المسائل  ؤدي دور محفّز التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني تؤثر على الناخبين إذ تنشر التوعية حول موضوع محدد، وت-

  .والمناصرة
  طرح للمراجعةتحرص على إطالع األفراد والمجموعات المعنية على التشريعات ذات الصلة عندما تُ تؤدي دور المراقبة حول بعض المسائل إذ -
  1. متحدثين بإسم القضايا التي يدافعون عنها، فيقومون بترشيد المعلومات وينشرون التوعية غالًبا ما يصبح أعضاء التجمعات ال-

  
  .)2008. صحيفة وقائع عن التجمعات النسائية. مقتطفات من المعهد الديمقراطي الوطني(
  

  أمثلة من أميركا الالتينية
  

  :تبرز في أميركا الالتينية األمثلة التالية
  

  3  رقمالجدول
  *)لكل بلد(لتحقيق التوافق بين النساء البرلمانيات ممارسات 

  البلد  معالتج
  بوليفيا  )UMPABOL(إتحاد النساء البرلمانيات في بوليفيا 

  البرازيل  التجّمع النسائي في الكونغرس الوطني البرازيلي
  كولومبيا  اللجنة المشتركة بين المجلسين المخصصة للدفاع عن حقوق المرأة

  بيرو  )MMPP ( البرلماني في بيروالتجمع النسائي
  أوروغواي  التجمع النسائي المشترك بين المجلسين

  .International IDEA .(2007(المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة اإلنتخابية : المصدر
نوفمبر /2الجمعية التأسيسية قامت بحّل الكونغرس في تإال أن هذا البحث لم يتناوله ألن . ، أنشئ منتدى النساء البرلمانيات في إكوادور2007 و2003بين عامي 

  .  ما عرقل على هذه التجربة2007
  

  )50. ، ص2008يانوس وسامبل، (
  

 Unión(من األمثلة المذكورة أعاله، إن إتحاد النساء البرلمانيات في بوليفيا  de Mujeres  Parlamentarias  de  Bolivia, 

UMPABOL (وكان اإلتحاد هذا . 1998 واعترف به مجلس النواب رسمًيا سنة 1996شكل رسمي سنة هو األقدم، إذ تم تأسيسه ب
التأسيسية، فحملت الجهة التي رعت لقاًء ناجًحا ضّم إلى النساء المشرعات، الممثلين في الجمعية ) 2007نوفمبر /2أي في ت(مؤخًرا 

غلوريا "لمزيد من المعلومات، مراجعة نص . (ا في الدستور الجديدالنساء المشرعات مطالب النساء البوليفيات األكثر إلحاًحا إلدماجه
  ). 49. ، يمكن اإلطالع على الملخص في الوثيقة نفسها، ص"2008يانوس وسامبل، "في ملحق وثيقة " أردايا
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شكيله في الجمعية التأسيسية  إذ بذلت الجهود األولية لتراف الرسمي إال أنه جدير بالذكر،لم يحظَ التجمّع النسائي باإلعتفي البرازيل، 
ز يركّ.  منّسق ومّدة واليته سنة واحدة نسائي، ولكل من هذين التجّمعيني الكونغرس أنشئ تجمٌع من مجلَسوفي كل مجلٍس. 1988سنة 

لنواب في مجلس ا% 9(على الرغم من محدودية تمثيل المرأة في المجلسين . على الترويج لمبادرات مرتبطة بشؤون المرأةالتجمعان 
لمزيد من المعلومات، مراجعة دراسة . (، تمكّنت النساء بفضل التجّمعين من التقّدم والظهور أكثر فأكثر)في مجلس الشيوخ% 14.8و
  ".)2008يانوس وسامبل، "، الذي يلخص الممارسات الفضلى، في وثيقة 4لويس فيليبي ميغال، بخاصة الجدول رقم "
  

) Bancada Bicameral Femenina, BBF(ع النسائي المشترك بين المجلسين ن على أن التجّمإتفق مختلف المحلليفي أوروغواي، 
، وتوّسع الحقًا ليشمل النساء في مجلس 2000ٍع نسائي في مجلس النواب عام بدأ التجمع هذا كتجّم. هو من التجارب الحديثة األبرز

 رسمية ية والمساواة ضمن مجلس النواب، ما قّدم إلى النساء مساحةًومن إنجازاته الالفتة، إنشاء لجنة الجنسان. 2005الشيوخ عام 
" نيكي جونسون"لمزيد من المعلومات، مراجعة وثيقة . ( من التأثير أيجاًبا على كافة الدورة البرلمانيةللنقاش السياسي والتحليل، ليتمكّّن

  ).51-50. الوثيقة نفسها، ص، يمكن اإلطالع على الملخص في "2008يانوس وسامبل، "ملحق وثيقة  "في 
  

في بيرو، على الرغم من نسبة النساء المرتفعة في الكونغرس الحالي . م التجارب األخرى في أميركا الالتينية عبًرا مهمةإلى ذلك، تقّد
بب الثقافة الخبرة المالئمة وبسمطالب النساء أولئك ومساهماتهن، بسبب افتقارهن إلى " بحَجتُ"، من السهل جدا أن %)29.17(

  :وصفت بياتريس يانوس تجربة بيرو قائلةً. ع نسائي برلماني في بيروومن هنا برزت أهمية إنشاء تجّم. السياسية السائدة في البرلمان
  

إنه بالفعل مساحة إلجراء الحوار ما بين األحزاب والتوصل إلى توافق في ما بينها، وهو مستقل عن هيكلية البرلمان "
يهدف التجمع . و، ويضم النساء البرلمانيات من كافة الكتل البرلمانية الحالية، خالل كل الوالية البرلمانيةاألساسية في بير

البرلماني إلى رعاية المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص لتعزيز التنمية والديمقراطية والحكم الرشيد واحترام النسائي 
  :ة وهي أهداف أساسي3يسعى إلى تحقيق و. حقوق اإلنسان

  
 ،إنشاء منتدى لتشارك األفكار والتوصل إلى توافق ما بين النساء البرلمانيات بغض النظر عن اإلنتماءات السياسية 

  أجندة موحدة للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص واإلدماج والمسائل األخرى التي تتطلب إجماًعا وضعتعزيز 
 بين األعضاء،

  التي تتطلب التوصل إلى توافق مسبقتبادل المعلومات حول المبادرات . 

  
 حزب  كّلعنعامة، ومن لجنة التنسيق التي تضم مندوبةً ، شأنه شأن أي هيئة حكومية، من جمعيٍة ويتألف التجمع النسائي

  ." نتخب سنوًيا، وعندها يتم أيًضا تعيين المندوبات الجديدات في لجنة التنسيقلتمثله، ورئيسة تُيسّميها سياسي 
  
في ملحق وثيقة . 47. ص." التقّدم والتراجع في مشاركة المرأة في السياسة: بيرو، بحثًا عن المساواة. "ريس يانوسبيات(
  ) 2008, "يانوس وسامبل"
  

يوليو / في تموزمخصصة للدفاع عن حقوق المرأةبين المجلسين مشتركة   إذ أنشئت لجنةً،أطلقت كولومبيا أحدث مبادرة في هذا المجال
  )52-51. ، ص2008، "يانوس وسامبل"وثيقة : لمزيد من المعلومات، مراجعة. (ا زالت اللجنة في طور تنظيم عملهاوم. 2006
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   في أوروغواي؟ )BBF (التجمع النسائي المشترك بين المجلسينما الذي أدى إلى تأسيس 

  
  : تجيب الخبيرة في الشبكة نيكي جونسون قائلةً

أضف ). من المقاعد البرلمانية في أوروغواي% 11، لم تحتل النساء سوى 2000منذ العام (لساحة السياسية، إذ ما زلن أقلّية ضرورة تعزيز دور النساء على ا. 1
انتشار ومن العوامل التي ساهمت في تأسيس التجمع النسائي المشترك بين المجلسين، . إلى ذلك حاجة النساء إلى الشعور بأنهن يتمتعن بالدعم بما فيه الدعم المعنوي

  . وإدراك الحاجة إلى تعزيزه" التعاضد بين الجنسين"درجة ما من 
  
شبكة النساء السياسيات  نساء إضطلعن بدور تنسيقي ضمن 3، بخاصة 2000وجود نساء يتمتعن بالوعي الجنساني بين أعضاء الكونغرس المنتخبات سنة . 2
)RMP(  
  
 األحزاب السياسية في البلد، التي تعود إلى المرحلة األخيرة من اإلنتقال إلى الديمقراطية، حيث كافحت النساء العالقات القديمة والراسخة بين النساء من مختلف. 3

). Concertación Nacional Programática(من األحزاب السياسية كافة ومن الحركات النسائية الشعبية للحصول على حّيز من التوافق البرمجي الوطني 
 Red de(ون في ما بينهن لتنسيق األجندة واألنشطة في المنتديات متعددة األحزاب األخرى وصوالً إلى إنشاء شبكة النساء السياسيات بعدها، إستمر التعا

Mujeres Políticas, RMP ( 1992عام .  
  
، 1991سنة أمام البرلمان مكافحة العنف المنزلي على سبيل المثال، طرح أول مشروع قانون ل. ضرورة إيجاد السبل إلحراز التقدم التشريعي حول شؤون المرأة. 4

  . 1995سنة " بيلين دو بارا"، لم يكن البرلمان قد صّوت عليه بعد، على الرغم من أنه كان قد صادق على معاهدة 2000إال أنه حتى العام 
  
  )2008. رأي الخبراء. جونسون. ن(

  
  العوامل الكامنة

  
 الذهنّيةوبخاصة البرلمان، بلوغها المساحات الحيادية، إذ أن هذه المساحات مصممة وفق ال يعني بلوغ المرأة المساحات العامة 

  .الذكورية
  

 النظر عن تتعرض النساء اللواتي يبلغن المناصب السياسية إلى التمييز والمراقبة المشددة من زمالئهن ومن وسائل اإلعالم، بغّض
 إذا ما اختلطن في البيئة التي  واحدة، إالّهن البقاء في مناصبهن ألكثر من واليٍةبالتالي يصعب علي. أصولهن اإلجتماعية أم اإلثنية

  . يسيطر عليها الذكور
  

، ")انجيليكا دي ال بينيا غوميز"كما قالت النائب السابق في البرلمان المكسيكي " (الحفاظ على صدقهّن مع أنفسهن"لنساء وإذا ما أرادت ا
  :وأشارت الخبيرة ديانا إسبينوزا. لخاصة بهنعليهن إنشاء مساحاتهن العامة ا

  
من األسباب التي تدفعنا إلى اإلستفادة من هذه التجارب، حاجتنا إلى المساحات العامة لنخدم فيها المصالح المشتركة بين "

لحوار والنقاش م، من خالل اليست موجودةً بالفطرة، بل تتشكل في الميدان العا) "المصالح(إن " آنا أريندت"قالت ... النساء
يعكس التجمع النسائي ." الميدان العام هو نتيجة تقاطع مختلف الميادينو(...) فالمصالح هي ثمرة التواصل خرين، مع اآل

فاإلدماج ال يفي بالغرض وحده، بل نحن بأمس الحاجة إلى . " وتحقيق التمثيل الحقيقي وحدهالجهود المبذولة لتخطي اإلدماج



8 

http://www.iknowpolitics.org 

. ح أي التعبير عن اإلنتماءات السياسيةن اإلدماج هو حق التصويت والترشّ، أ"ماريا إيما ويلز"إذ تعتبر ." المشاركة والتمثيل
  )2008. رأي الخبراء. إسبينوزا. د" (موضوعًيا لمصلحة من تمثّلهم واإلستجابة إلى مطالبهمالعمل  " هوفيما التمثيل السياسي

  
  : ارت الخبيرة يوتا ماركس إلى ما يليأش. األنماط السائدةيعكس البرلمان بوضوح كما 

  
قاموا بتشكيل الثقافة السياسية وفق قالبهم دخلت النساء ساحة التمثيل السياسي بوقٍت متأخر مقارنةً بالرجال الذي كانوا قد "

ية التي  التشغيلت للمعايير والديناميكيات واالستراتيجيات والشبكات والتوجيهاوما زالت مشاركة النساء خاضعةً. الخاص
  . ى عندما تبلغ مشاركتهن مستويات مرتفعةوضعها الرجال في غيابهن، حتّ

  
ة على األدوار التي إضطلعن بها في الماضي وما زلن  لألفكار المسبقة المبنّيفي مجال التمثيل السياسي، إن النساء عرضةً

  ). نسخ أيًضا في الكونغرسما يبدو أنه ُي(في تقسيم العمل وفق الجنس 
  

ن في عمله عام جهوًدا تفوق جهود زمالئهن الرجال للحصول على اإلعتراف ب النساء المشرعات أن يبذلن بشكٍلعلى
 من أن تقّدم النساء األكثر خبرةً ضمن البرلمان المساعدة إلى زميالتهن الجديدات لتسهيل فهمهن لديناميكيات وال بّد. البرلمان

  . المجلس ومعاييره
  

 الحاجة إلى حضور النساء في المناصب السياسية بغية تشكيل التحالفات، التي يمكن بلورتها من خالل وتشير األوجه هذه إلى
كما هي الحال حتى اليوم في األرجنتين، أم من خالل ) مثل التحالفات حول مشروع قانون محدد(التشبيك على المدى القصير 

ومن . ار التجمعات النسائية البرلمانية في البرازيل أو أوروغواياآلليات المستقّرة إلقامة الروابط ما بين النساء، على غر
ي الكونغرس الجدير بالذكر أن وجود التجمع النسائي في األرجنتين مهٌم جًدا ولو كانت نسبة مشاركة المرأة في مجلَس

." تها بعض من النساء فيهمع نسائي بناًء على مبادرة قّدوافق مجلس الشيوخ في األرجنتين مؤخًرا على تشكيل تجّم. مرتفعة
  )2008. رأي الخبراء. ماركس. ي(
  

" اإلختالف"النساء في المساحات العامة، فيما تضمن أن يساهم " اختالف"لمحافظة على ل محاولة ما هذه الجهود سوىفي نهاية المطاف، 
ي المصالح والرؤية واألساليب بين المرأة والرجل اإلختالف قائم ف"صّح قول اإلتحاد البرلماني الدولي أن . هذا في إثراء الميدان العام

  . ، ما يعترف به أيًضا الرجال الذي يتمتعون برؤية أوسع)50. ، ص2008اإلتحاد البرلماني الدولي، ." (في البرلمانات
  

  النتائج
  

  . لنسائية من االستراتيجيات األربع األنجح في نشر التوعية في البرلمانات حول شؤون الجنسانية التجمعات اذُكر أن
  

دعم الحزب الحاكم في :  للجنسانية أال وهي عوامل هي األكثر تأثيًرا في نشوء برلمان أكثر مراعاة4ًحدد المستجيبون "
، معات النسائية البرلمانية وهي شبكات نسائية عابرة لألحزابعمل التجالبرلمان لشؤون الجنسانية، عمل اللجان البرلمانية، 

ها ناٍد ذكوري ما زلن يعتبرن أن البرلمان مساحة يسيطر علياللواتي النساء عدد  إال أن.  التي ترعى عمل البرلمانوالقواعد
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 المستجيبين أن التغييرات  منفقط% 8 ويعتبر .أو أكثر  الذين يوافقونهن الرأي بلغ ضعف عدد الرجال،أو شبكة من الرجال
وتم رصد بعض التغييرات المحدودة لكن الملحوظة . الملموسة قد طالت قواعد البرلمان وممارساته بفضل حضور المرأة فيه

اإلتحاد " (في اللغة المستخدمة في البرلمان والسلوك فيه، إذ تراجعت العدائية منذ بدأت المرأة تحتل المقاعد البرلمانية
  ).iKNOW Politics، التشديد من جانب شبكة 2. ، ص2008الدولي، البرلماني 

  
م شؤون المرأة فحسب، بل تخّطت ذلك لتعّمب الخاصة إحراز التقّدم حول بعض التشريعات البرلمانية التجمعات النسائية تسّهللم 

رفع عادةً إلى البرلمان انية الوطنية، التي تُ خاصة في إعداد الميزالمنظور الجنساني على كافة األنشطة البرلمانية، ما يرتدي أهميةً
كما تّمكنت النساء بفضل التجمعات النسائية من إنشاء شبكات الدعم وبناء الدعم المتبادل والمهارات المحددة .  للحصول على موافقته

  .لإلضطالع بمسؤوليات جديدة
  

.  على الثقافة السياسية السائدة في البلدانالبرلمانيةعات النسائية ّمأشار السؤال المطروح إلى تأثير التج. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد
  .  التجارب الوطنية تأثيًرا واضًحاتظهرعلى الرغم من اإلفتقار إلى الدراسات الحاسمة حول هذا الموضوع، 

  
  :على سبيل المثال، تقول الخبيرة نيكي جونسون إن تجربة أوروغواي

  
صحيح أن التجمعات . زاب غير شائع نسبًيا في بيئة تشريعية تسودها اإلنقسامات الحزبيةتقّدم أسلوب عمل ما بين األح"

، إال أنها مجرد استراتيجيات عرضية رًدا على بعض نّسقت في ما بينها في بعض األحيانالنسائية في المقاطعات قد 
ة طويلة األمد لنسائية استراتيجية استباقّيمن جهٍة أخرى، تشكل التجمعات ا"). كانيلونيس"على غرار الفيضان في (األحداث 
د اإلنقسام، كطرح بعض المسائل على بساط البحث أو مناقشتها، ومنها نظام الحصص أو  التحديات التي قد تولّلتخطّي

  )2008. رأي الخبراء. جونسون. ن." (دعم األعضاء كافةًباإلجهاض، التي لم تحظَ 
  

ا على أنها  المواطنين إليهنظرةما ُيعزى جزئًيا إلى ، دون استثناء تقريًبابحول العالم  وشرعّيتهاوإذ تتراجع مصداقية جميع البرلمانات 
ن أي ، بإمكان التجمعات النسائية البرلمانية التي تضم أحزاًبا متعددة أن تقّدم صورةً إيجابية عن التوافق أسمى مساحات حزبّية بامتياز

 شرعية متزايدة تحمل خاص عندما تبني هذه التجمعات التوافق حول مواضيع  الصورة بشكٍلوتترسخ هذه. شروخ أيديولوجية أم حزبية
  .  بكل بنودها على غرار األجندة النسائية،بين المواطنين

  
ومن .  أحد المؤشرات على مدى اإلعتراف التي حظيت به هو رسمي ضمن الهيكلية البرلمانيةولعّل إدماج التجمعات النسائية بشكٍل

ر اإلتحاد أما في العالم، فأشا. بهذا اإلعتراف تجمعات نسائية ضمن البرلمان وحظيت 4رب الخمسة في جنوب أميركا، أدمجت التجا
% 61 أجابت كما .معلومات حولها التي حصل على ال77نصف البرلمانات الـالتجّمعات النسائية أنشئت في البرلماني الدولي إلى أن 

  . أن هذه التجمعات تركت أثًرا إيجابًيا على التقّدم في مجال شؤون المرأة،ان حيث أنشئت التجمعاتعات في البلدمن النساء المشّر
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  التحديات
  

ز في المقام األول مكانتها في  من أن تعّزال بّدو. عات النسائية على الرغم من تجربتها الناجحةما زال الطريق طويالً أمام التجّم
 يتطلب أيًضا توفير الموارد المادية والبشرية المالئمة لتقوم بل،  حصولها على اإلعتراف الرسميقتصر على، ما ال يالبرلمانيةالهيكلية 
  . بعملها

  
عات وتكون التجّم. مات المجتمع المدني التي تدعم األجندة النسائية بالغة إلى إنشاء الروابط الوثيقة مع منظّثانًيا، عليها أن تولي أهميةً

  .  للبيروقراطية واإلبتعاد اللذين يصيبان البرلمان بشكل عامم عرضةًالنسائية بشكٍل عا
  

فتعزيز الديمقراطية يتطلب . بين األعضاء من اإلختالف في التوجهات األيديولوجية والحزبية الناتجةجات  من أن تعالج التشنّثالثًا، ال بّد
 على حساب تذويب ، لكن ليسات أن تساهم في تحقيق ذلكومن شأن هذه التجمع. تسليط الضوء على تمثيل مختلف مصالح المجتمع

  . لتعزيز الديمقراطيةعتبر األحزاب السياسية المبنية على برنامج أساسيةًكما تُ. الهويات التي تمثل مختلف وجهات النظر في المجتمع
  

ومن .  وإقصائهن عن مواضيع أخرى البرلمانيات ببعض المواضيع المحدودةربطعات تحٍد اساسي يقضي بعدم أخيًرا، تواجه التجّم
اإلعتراف اإلجتماعي، وسلطة المرأة على :  ميادين أساسية وهي3 عام على زن اهتمامهن بشكٍلالمعروف أن النساء المشرعات يركّ

لت حتى  إلقصائهن عن مواضيع أخرى ما زا استخدام هذا كذريعٍة عدملكن يجب). 2008اإلتحاد البرلماني الدولي، (جسدها، والتنمية 
  . اإلقتصاد والمال، والدفاع واألمن، والعالقات الدولية:  وهياليوم حكًرا على النخبة البرلمانية الذكورية

  
  الخالصة

  
كيف أثّر تشكيل التجمع النسائي على الثقافة السياسية في بلدكم؟ ما الذي دفع النساء في البرلمان إلنشاء : بالعودة إلى سؤال البداية

  :توّصلنا إلى الخالصات التالية بعد إجراء األبحاث؟ ي البرلمانيالتجمع النسائ
  
فحسب، بل أيًضا " محجوبة" ال من خالل تسليط الضوء على أجندة كانت  السائدةعات النسائية في تغيير الثقافة السياسيةتساهم التجّم. 1

  . من خالل إعطائها صوتًا ووجًها
  
ق التغييرات التشريعية المنشودة، بإمكانها أن تحقّ" كتلة حرجة"ستراتيجيات أخرى، في نشوء تساهم التجمعات النسائية، مقرونةً با. 2

  .وتلقى صًدى بين المواطنين لحشد الجهود من أجل قضية حقوق المرأة
  
ها النموذج ي العمل ضمن بيئة يسيطر عليتتيح التجمعات النسائية الفرصة لتمكين النساء المشرعات وبناء قدراتهن لمواجهة تحّد. 3

  .الذكوري في التصميم واإلدارة
  
 وأساليب العمل فيها إن ضمن وظائفها السياسية أم  البرلمانيةبدأت الجهود هذه بتغيير الذهنية السائدة في البرلمانات والهيكلية. 4

  .عملياتها اليويمية
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 تتآكل فيه سامات ما بين األحزاب، في عصٍرأجندة تتخطى اإلنقاسة مبنًيا على  التجمعات النسائية أسلوًبا جديًدا في السيتقّدمأخيًرا، . 5

  .  عاممصداقية البرلمانات بشكٍل
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؛ كلوديا لوبيز ) السلفادور(  غيروال؛ يولندا) إكوادور(؛ ماريا فرناندا كانيتي  شيلي(  هورمازابالماغي كوك ودانييالومارسيال ريوس  
) مااناب(؛ مارييال ارسي ) نيكاراغوا( تشان  سامكيإيفا  ؛)المكسيك( سيرفا ؛ دانييال) هندوراس(ونيتا مارتينيز ، وماريا أنط) غواتيماال(

؛ نيكي جونسون ) جمهورية الدومينيكان(بينيدا ماغالي ، ) بيرو(انوس ي؛ بياتريس ) باراغواي(غونزاليس مريدي و؛ ميلينا بيريرا 
  )فنزويال(؛ ومادالينا فالديفيسو ) أوروغواي(
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