حد حول مشاركة المرأة في الحكومات المحلية
رّد مو ّ
سة
سي السياسس
سطات فس
ظفو شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشس
حد مستقى من البحث الذي أجراه مو ّ
ن هذا الرّد المو ّ
إّ
 iKNOW Politicsومن مساهمات خبراء  iKNOW Politicsأل وهم :رومبيدزاي كانداواسفيكا -نهوندو،
ظف برامج رفيع المستوى لدى المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة النتخابية؛ صونيا لوكار ،رئيسة فريسسق
مو ّ
ظفة برامج لدى برنامج المم المتحدة النمائي/تركيسسا؛ ونيفسسن
ص بميثاق الستقرار؛ أوريا غوني ،مو ّ
العمل الخا ّ
سينول ،مدير برنامج المم المتحدة المشترك لحماية وتعزيز حقوق النسان للمرأة والفتاة.
سؤال:

كيف تشارك المرأة في الحكومات المحلية وتساهم في دمج النوع الجتماعي في السياسة؟ واويس لويول.
نبذة عن مشاركة المرأة في الحكومات المحلية:

سق
سا يتعّلس
سي مس
سة فس
تتسم مشاركة المرأة المتساوية في الحكومات المحلية وفي عمليات صنع القرار بأهّمية حيويس
سل
سى تمثيس
سرأة إلس
بصياغة السياسات المراعية للنوع الجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة .لسوء الحظ ،تفتقر المس
متكافئ في الحكومات المحلية في العالم وتصطدم بمجموعة من الحواجز مثل التهميش الثقافي بالضافة إلى رفض
المؤسسات والجهزة السياسية الرئيسية لنشاء إدارات محلية قائمة على التوازن من حيث النوع الجتماعي .على
جع دور المرأة كسياسية وصانعة قرار ،تواجه هذه الخيرة عقبات ثقافيسسة
سبيل المثال ،في المجتمعات التي ل تش ّ
قوية تحول دون نفاذها إلى الحكومات المحلية ،ناهيك أيضا عن بعض الحواجز المؤسساتية .في معظم الحسسالت،
سة
سي السياسس
سة وبالتسالي فس
ترفض الحزاب السياسية التي يهيمن عليها الرجال إشراك النساء في فروعها المحليس
سات
سي مؤسسس
ن معظم الحكومات المحلية هس
المحلية .يستفاد من بيانات مركز المم المتحدة للمستوطنات البشرية أ ّ
أبوية بامتياز حيث أعّدت هياكلها وإجراءاتها للرجال ومن قبلهم وتغفل المسؤوليات الكثيرة التي تتحّملها المرأة في
سل ،ب.
منزلها ومجتمعها ،بالضافة إلى الختلفات في أنماط التواصل وصنع القرار بين الرجال والنساء) .خوسس
وبارث ،ب .2008 .ص(.57 .
سة
تشير بيانات المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة إلى أّنه فقط  %5.3من الحكومات المحليس
في  16بلدا في أميركا اللتينية تترأسها نساء بصفتهن عمدة ،ما يعني أّنه في معظم بلدان أميركسسا اللتينيسسة ،ل
سبيرة iKNOW Politics
سار ،خس
تحظى المرأة بتمثيل جّيد في مواقع صنع القرار (2008) .تقول صونيا لوكس
سي
سة فس
سات المحليس
سي الحكومس
ص بميثاق الستقرار ،وهي تتحّدث عن مشاركة المرأة فس
ورئيسة فريق العمل الخا ّ
جمهوريات التحاد السوفيتي السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية:

"أصبحت المحسوبية الطريقة لممارسة السياسة المحلية في الدول الشتراكية السابقة فتجعسسل

من السياسة عملية غاية في العدائية تجاه المرأة ومتجاهلة إلى حد بعيد لحاجاتها وأولوياتهسسا
في السياسة) ".رأي خبير.(2008 .

سدير
سينول ،مس
سن سس
ظفة برامج لدى برنامج المم المتحدة النمائي ،ونيفس
على صعيد آخر ،تشير أوريا غوني ،مو ّ
ن مشاركة المرأة في الحكومات
برنامج المم المتحدة المشترك لحماية وتعزيز حقوق النسان للمرأة والفتاة ،إلى أ ّ
سكن
سة بالسس
سة المتعّلقس
المحلية في تركيا ل تتعّدى نسبة  .%2ويضيفان أّنه رغم تأثير العديد من السياسات المحليس
حة مباشرًة على المرأة ،إل أّنه لطالما توّلى الرجل التخطيط لهذه السياسات ووضعها
والمن والنقل والتعليم والص ّ
حيز التنفيذ) .رأي خبير(2008 .
يظهر التحليل المقارن حول "المرأة في الحكومات المحلية في آسيا والمحيط الهادئ" الصادر عن اللجنة القتصادية
ن المرأة كانت أكثر حظا في النفاذ إلى مواقع صنع القرار فسسي الحكومسسات
والجتماعية لسيا والمحيط الهادئ أ ّ
المحلية منها في الحكومة المركزية في المنطقة .تعزو الدراسة هذا النجاح إلى قدرة المرأة على التوفيق بسسسهولة
بين مسؤولياتها العائلية ومتطلبات العمل عند مستوى الحكومات المحلية وإلى المنافسة التي تكون أقل حسسّدة فسسي
ن الحكومات عند مستوى المدن والمجتمعات المحلية هي أكثر
انتخابات الحكومة المحلية .تشير الدراسة أيضا إلى أ ّ
ن هذه المشاركة تعّد امتدادا للتزاماتها المجتمعية .ولكن رغم النجازات التي حّققتها المسسرأة فسسي
ل للمرأة ل ّ
تقب ً
الحكومات المحلية ،فهي ل تزال تواجه حواجز ثقافية ومالية وعلقية تصفها الدراسة وذلك في ما يتعّلق بنفاذهسسا
إلى السياسة في آسيا والمحيط الهادئ ومشاركتها فيها .على سبيل المثال ،توضح الدراسة ما يلي:

"تندرج الحواجز التي تحّد من مشاركة المرأة في كل من أستراليا ونيوزيلنسسدا ضسسمن فئات أربعسسة –

المواقف ،الحواجز المالية ،المسؤوليات المتنافسة والخصائص الشخصية .أتى المستجوبون مرارا علسسى

ذكر الحواجز المتمّثلة بالمواقف حيث أشارت النساء إلى الثقافة السياسية العدائية والجسسدل الصسسراعي
ساء
سع النسس
وتضارب الشخصيات بالضافة إلى الصعوبة التي يواجهها الزملء الرجال في التعامسسل مس
وبالتالي إقدامهم على تحقيرهن والتهجم عليهن شخصيا ،2000 ) ".ص(.41 .

ن البلدان التي تعّد أكبر عدد من النساء في الحكومات المحلية هي تلك التي اعتمسسدت
بوجه عام ،تفيد الدراسات أ ّ
سا
سو وناميبيس
سا ليزوتس
إجراءات عمل إيجابية على غرار حصص النوع الجتماعي .تشمل المثلة الجيدة في إفريقيس
ل ،يحفظ القانون الخاص بالحكومسسات
اللذين أدخل إجراءات عمل إيجابية على أطرهما التشريعية .في ليزوتو مث ً
المحلية  390دائرة انتخابية من أصل  1.272دائرة ) (%30حصرا للنساء ،ما أفضى إلى انتخاب نسسسبة %58
من النساء في الحكومات المحلية خلل انتخابات العام ) .2005مشروع الحصص .(2007 ،في ناميبيا ،انعكسسس
الوقع اليجابي لعتماد إجراءات العمل اليجابية ارتفاعا في نسبة تمثيل المرأة في الحكومات المحلية .يعود هسسذا
المر بشكل أساسي إلى القوانين التي تطلب من الحزاب السياسية إشراك نسبة  %30على القل من النساء فسسي
سن
ص القانوني الذي يمّثل إجراء عمل إيجابي ،أصبحت النساء يشّكلن نسبة  %44مس
شحيها .نتيجة هذا الن ّ
قوائم مر ّ
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أعضاء المجالس المحلية في ناميبيا ،منهن نساء يحتلن مناصب العمدة ونواب العمدة) .بالنغتون ،ج .2001 .ص.
ل ناجحا آخر على تطبيق نظام الحصص في انتخابات الحكومات المحلية حيسسث
 .(190في آسيا ،تشّكل الهند مثا ً
سسات الحكم الذاتي
صص التعديلن الس  73والس  74للدستور في العام  %33 1993من المقاعد للنساء في مؤ ّ
خ ّ
المحلية مثل البنشايات والبلديات .وقد أّدى هذا المر إلى إنشاء أكثر من  1,000,000مقعد للنساء في الحكومات
المحلية) .نانيفاديكار م .2005 .ص(2 .
مساهمة المرأة في الترويج للسياسات المراعية للنوع الجتماعي وفي تغيير حياة النساء

أثبتت الدراسات أّنه لشراك المرأة في السياسة وقع إيجابي بالنسبة إلى إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات
ظف برامج رفيع
والبرامج الجتماعية .يقول رومبيدزاي كانداواسفيكا -نهوندو ،خبير  iKNOW Politicsومو ّ
المستوى لدى المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة النتخابية:

"تسفر التجارب الحياتية والولويات المختلفة للنساء عن أبعاد تسّهل إدراج المسائل التي تؤّثر على النساء

والرجال ضمن جداول العمال السياسية للحكومة المحلية .يضمن الوجود الجسدي للنساء والرجال فسسي

ن عسسدد النسسساء
الحكومة المحلية دمج مصالح وحاجات كل منهم في السياسة والسياسات .بالتالي ،فسسإ ّ

المشاركات في السياسة هو ذات أهّمية إذا أردنا دمج النوع الجتماعي في السياسة والسياسات بصسسورة

مستدامة) ".رأي خبير(.2008 .

لكي يصار إلى انتخابهن في الحكومات المحلية ،تعمل سياسيات عديدات عن كثب مع مجتمعسساتهن ومجموعسسات
سق
سا يتعّلس
سي مس
المصالح المحلية ،بما في ذلك مجموعات النساء .تتمّتع المرأة بقدرات لفتة على تعبئة المجتمع فس
بمجموعة واسعة من المبادرات ،بما في ذلك النشطة والمشاريع المجتمعية الرامية إلى دعم الحزاب السياسسسية.
)كانداواسفيكا -نهوندو ،ر .رأي خبير .(2008 .نظرا لهذه المساهمة ،باتت المرأة تعي المشاكل والمسائل السستي
تواجهها النساء الخريات في مجتمعاتهن المحلية بحيث يسعها نقل هذه المشاكل إلى زملئها في الحكومة وإيجسساد
الحلول من خلل القرارات السياسية .صّرحت شاندرا راناراجا ،العمدة السابقة لمدينة كاندي في سسسريلنكا ،فسسي
ن نشاطها اليل إلسسى تحسسسين
المقابلة التي أجرتها معها اللجنة القتصادية والجتماعية لسيا والمحيط الهادئ ،إ ّ
وضع المرأة في مدينتها ارتكز على تنظيم المجموعات النسائية ،لسيما لدى الشرائح المتدنية الدخل .وأضافت إ ّ
ن
سسسسات
المجموعات النسائية المذكورة عّززت الوعي لدى النساء بمواضيع عديدة مثل التعامل مع البلديسسة والمؤ ّ
سي
حة فس
سايير الص س ّ
ساء بمعس
سدة والرتقس
الحكومية ،تحسين النفاذ إلى قروض السكان ،بناء منشآت مجتمعية جديس
المجتمعات المحلية .أشارت السيدة راناراجا إلى أّنه تم تحسين أوضاع مستوطنة بكاملها تضم  185أسسسرة خلل
ن النجاح الذي حّققته المرأة في دمج النسسوع
وليتها) .راناراجا ،ش .(.على صعيد آخر ،صّرحت صونيا لوكار إ ّ
الجتماعي عند مستوى الحكومات المحلية في أوروبا الوسطى والشرقية هو وقف على قدرة المرأة على تنسسسيق
ن حركات النساء الوطنية الجديدة
نشاطها مع حركات النساء الوطنية وعلى عملية الدقرطة الوطنية .وشّددت على أ ّ
تعّول على الدعم الدولي المقّدم لنشاطاتها وحملتها المشتركة الهادفة إلى تعزيز المسساواة بيسن الجنسسين) .رأي
خبير(.2008 .
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علوة على ذلك ،تميل المرأة السياسية بطبيعتها إلى معالجة قضايا المرأة وإضفاء النوع الجتماعي على السياسات
نظرا لحاجتها إلى دعم الناخبين ،لسيما النساء منهم .متى كانت قاعدة الناخبين متينة وموثوقة ،تمّكنسست النسسساء
السياسيات من تطبيق جدول عملهن السياسي والحصول على إعادة انتخابهن .في المقابلة السستي أجرتهسسا معهسسا
 ،iKNOW Politicsصّرحت ويني بيانييما ،خبيرة  iKNOW Politicsونائب سابق في أوغندا:

"نجحت في بلوغ الفقراء في مجتمعاتهم ومنازلهم ،وقرعت أبوابهم بابا بابا .خلفا للسياسيين الخريسسن

الذين تجاهلوا سكان مدن الصفائح ،زرت النساء في مطابخهن وأنصت إليهن ...كانت هسسذه المبسسادرة

جعة بالنسبة إلى النساء ووّلدت لديهن شعورا بالقوة من خلل التصويت) ".بيانييما ،و(.2007 .
مش ّ
في بعض الدول ،تدمج البعسساد
صة بالنساء فسسي
والمصالح الخا ّ
السياسات وفي نشاط الحكومسسة
من خلل عمل النسسساء ضسسمن
أجهزة الحكومة المحليسسة .فسسي
ل ،نّفذ عسسدد مسسن
بنغلديش مث ً
البرامج ومن الحلقات التدريبيسسة
لتوعية الممّثلين المحّليين ،بما في

"خلل وليتي كعمدة ،اقترحت للبلدية عّدة سياسات تتعّلق بشؤون المسسرأة،
سؤون
سي الشس
سرأة فس
ساركة المس
مثل السياسات الرامية إلى زيادة تعاون ومشس
والسياسات البلدية وذلك لمنح المرأة فرص وبدائل غير تلك المرتبطة بعملها
سات
سن ربس
كرّبة منزل .من أجل تحسين وضع المرأة ،شّكلت مجموعات مس
المنازل بهدف تعزيز أدوار المرأة في المجتمع المحلي .كما أطلقت تسسدريبا
مهنيا على المدى القصير يرمي إلى رفع مستوى دخل النساء .بالضافة إلى
حة العاّمة لتدريب
ذلك ،شّكلنا مجموعات تطّوعية من النساء في مجال الص ّ
صحة العاّمة فينقلن معسسارفهن وينشسسرنها فسسي
النساء على التدريب في ال ّ

ذلك المفّوضات المعنيات بشؤون

مجتمعاتهن".

صسسة
بشكل أساسي المسائل الخا ّ

أديسون ليزاكول ،عمدة محافظة نونغ خاي ،تايلند

المرأة .تعالج أولئك المفّوضسسات
بالنساء عند المستوى المحلي مثل
برامج الئتمانات البالغة الصغر
والبرامسسج الحرفيسسة وبرامسسج
التدريب المهني المعّدة للنسسساء.

مستخرج من خصائص النساء في الحكومات المحلية التي وضعتها اللجنسسة
القتصادية والجتماعية لسيا والمحيط الهادئ.
http://www.unescap.org/huset/women/profiles/adisorn.html

تؤّثر هذه البرامج بشكل إيجابي على حياة المرأة وتوّفر لها الحوافز لتناضل من أجل حقوقها) .إسلم ،ف(.
سوع
سة للنس
سات المراعيس
ثّمة طريقة أخرى لشراك المرأة في نشاط الحكومات المحلية وهي تقضي بإعداد الموازنس
الجتماعي وبإخراط المرأة في عملية إعداد هذه الموازنات .ل تنحصر هذه الموازنات بحاجات المرأة ،بل تتعّداها
لدماج النوع الجتماعي في بنودها بحيث يستفيد الرجال والنساء على حد سواء من السياسات الجتماعية والسلع
ل ناجحا على إشراك المرأة في عملية إعداد
العاّمة .تشّكل بلدية روزاريو وهي ثالث أكبر مدينة في الرجنتين مثا ً
سم
الموازنات المراعية للنوع الجتماعي .فخلل السنوات الخيرة ،تعاونت بلدية روزاريو بفعالية مع صندوق المس
المتحدة النمائي للمرأة والمجتمع المحلي على إعداد موازنات مستندة إلى عملية تشاركية تضمن مشاركة المسسرأة
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ن الموازنات المراعية للنسسوع
في عمليات صنع القرار والتخطيط المتصلة بالموازنة .يتبّين من تقرير الصندوق أ ّ
الجتماعي والمعتمدة في روزاريو أدخلت النوع الجتماعي على مجالت عديدة من التنمية الجتماعية ،بما فسسي
سات
سداد الموازنس
حة والخدمات الجتماعية ،الخ )البرنامج القليمي حول إعس
ذلك النقل ،تنمية الشباب ،العمالة ،الص ّ
المستجيبة للنوع الجتماعي – تعميم الممارسات الجيدة(.2008 .
جع وجود النساء في الحكومات المحلية النساء الخريات على المشاركة في السياسة ويسسسمح
على صعيد آخر ،يش ّ
سدة
سولي ،عمس
بالقضاء على الصور النمطية التي تتناول أدوار المرأة في المجتمع والمجال العام .تحّدثت شارادا كس
سن
مدينة غونتور في الهند ،في المقابلة التي أجرتها معها اللجنة القتصادية والجتماعية لسيا والمحيط الهادئ ،عس
سب دور
سي لعس
ن الشخاص بدؤوا يثقون في المرأة وفي قدرتها على إدارة الشأن العام وفس
تجربتها كعمدة وأفادت أ ّ
سور.
سة غونتس
جّيد كممّثلة في الحكومات المحلية بعدما رؤوا النساء يحدثن فرقا في حياة النساء الخريات في مدينس
ن الشخاص اعترفوا بصدق النساء وبالتزامهن بواجباتهن وبمناهضتهن لتجريم السياسة )كوللي ،س.(.
وأضافت أ ّ
أشارت أوريا غوني ونيفن سينول إلى أهمية إدماج النوع الجتماعي في السياسات والبرامج ليس عبر زيادة عدد
سأنه
سن شس
سا مس
سا ،مس
النساء في الحكومات المحلية فحسب ،بل أيضا عبر توعية وتحسيس السلطات المحلية عمومس
سن خلل
صة في التخطيط والعمل المحلييسن .فمس
المساهمة في إدماج النوع الجتماعي والخذ بحاجات المرأة الخا ّ
سان
مشروع "المدن الصديقة للنساء" المنّفذ عن طريق برنامج المم المتحدة المشترك لحماية وتعزيز حقسوق النسس
سائية ل
سات نسس
ظمس
للمرأة والفتاة ،خضع حوالي  500شخص من مسؤولين من الحكومات المحلية وممّثلين من من ّ
سة
خى الربح لتدريب حول التوعية على النوع الجتماعي .وضع المستفيدون من هذا التدريب خطط عمل محليس
تتو ّ
حول المساواة وافقت عليها الجمعيات المحلية وأّدت إلى تشكيل لجان المساواة بين الجنسين ضمن الجمعيات البلدية
ل آخر مثيرا للهتمام حيث شّكلت
وجمعيات المقاطعات) .رأي خبير .(2008 .توّفر جمهورية إفريقيا الجنوبية مثا ً
جمعية الحكومة المحلية في إفريقيا الجنوبية فريق عمل حول النوع الجتماعي بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين
وحماية حقوق المرأة سواء كعضو في المجالس المحلية أو كجزء من البلدية التي تخدمها .تقول جولي بالنغتون:

سة
سة وطنيس
صة بالنوع الجتماعي والتزمت بسياسس
"إذا لجأت جميع المجالس المحلية إلى فرق العمل الخا ّ

سى
سات إلس
ساء المنتميس
ساركة النسس
للنوع الجتماعي ،يمكن توّقع تغيرات حقيقية في ما يتعّلق بتمثيل ومشس
سا
المجالس عند المستوى المحلي في إفريقيا الجنوبية .قد تكون مبادرة جمعية الحكومة المحلية في إفريقيس

الجنوبية بمثابة استراتيجية فّعالة تعود بالفائدة على مشاركة النساء الفعلية في بلدان أخرى فسسي منطقسسة
جنوب إفريقيا) ".بالنغتون ،ج .2001 .ص.(193 .

يشير مصرف التنمية السيوي أيضا إلى أهّمية توفير التدريب إلى ممّثلي الحكومات المحلية لدراج مسائل النساء
في السياسات .يتولى المصرف من خلل مشروع تدريب الممثلت المنتخبات بناء قدرات النساء المنتخبات ضمن
سفافة
سى إدارة شس
سب علس
لجان تنمية القرى في النيبال وإرساء مجتمع محلي أكثر اطلعا ،المر الذي سيعّزز الطلس
وعادلة للقرية ويرفع عدد النساء في الحكومات المحلية) .مصرف التنمية السيوي(.2008 .
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خلصة:

يشّكل إشراك النساء في الحكومات المحلية خطوًة أساسية نحو تشكيل حكومات تتسم بالمساواة من حيسسث النسسوع
ن السياسات المراعية للنوع الجتماعي .نظرا لختلف حاجات وأبعاد النساء في ما يتعّلق بالمسائل
الجتماعي وس ّ
سق
سا يتعّلس
سي مس
سة فس
الجتماعية والسياسية ،ل بد من إشراك النساء في الحكومات للخذ بجميع الراء الجتماعيس
سي
سل المجتمعس
بالعمليات السياسية وصنع القرارات .تعي النساء السياسيات من خلل مشاركتهن الناشطة في العمس
والمجموعات النسائية ،المسائل التي تواجهها النساء في مجتمعاتهن .لهذا السبب و نظرا للحاجة إلى تشكيل قاعدة
سة
سن فسي الحكومس
من الناخبين ،باستطاعة النساء السياسيات الدفاع بصورة ناشطة عن شؤون المرأة أمام زملئهس
المحلية وإدماج النوع الجتماعي في السياسات .شّدد خبراء Politics

 iKNOWعلى أهمية إدراك ضسسرورة

إدماج النوع الجتماعي في السياسات والتخطيط الحكومي ليس من قبل النساء السياسيات فحسب بل أيضا من قبل
ظفي الحكومات المحلية.
نظرائهن الرجال .لهذا الغرض ،يوصي خبراء  iKNOW Politicsبتوعية وتدريب مو ّ
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