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التمهيد
ما انفك االتحاد الربملاين الدويل يعمل منذ سنوات عدة عىل تحويل الربملانات إىل مؤسسات
تراعي املنظور الجنساين وتكفل حقوق املرأة .ويندرج عملنا الخاص بالعنف ضد املرأة يف الحياة
السياسية ،ويف الربملانات بخاصةٍ ،يف صميم هذا الهدف .ولقد ك ّنا من أوىل الجهات التي أجرت
دراسة استقصائية برملانية أفضت إىل بيانات وأدلة بشأن طبيعة أفعال التحيز الجنيس والتحرش
واملضايقة والعنف ضد النائبات واملوظفات الربملانيات يف الربملان ،وانتشار تلك األفعال .وما زلنا
نضطلع بدور رائد يف جمع تلك البيانات وتحليلها وإتاحتها عن طريق عدة مرشوعات بحثية.
والهدف من تلك البحوث هو تحديد أبعاد املشكلة بدقة أكرب ،وفهمها فه ًام أفضل ،وتحديد
اإلجراءات التي تتخذها الربملانات ملواجهة تلك االنتهاكات داخل مؤسساتها.
ونسعى ،عن طريق هذه املبادئ التوجيهية ،إىل تحويل اهتاممنا من تحليل املشكالت إىل تقديم
الحلول.
إذ ترمي هذه املبادئ التوجيهية إىل دعم الربملانات وتزويدها باألدوات الالزمة لتنظيم مؤسساتها،
وتقديم قدوة ُيحتذى بها ،والعمل عىل تحقيق األهداف التالية:
yحامية حقوق اإلنسان الخاصة بجميع العاملني يف الربملان؛
yإنشاء مكان عمل يكفل التقدير واملعاملة الكرمية واالحرتام للجميع؛
yاملساهمة يف مشاركة النساء يف الحياة السياسية ،وإبراز صورتهن ،وزيادة تأثريهن؛
yجعل الربملانات مؤسسات سياسية متثيلية وفعالة ومرشوعة يف أعني الجمهور؛
yمتكني الربملانات من النهوض باملساواة بني الجنسني يف املجتمع.
وقد اخرتنا الرتكيز عىل النساء يف الربملان إذ إن النساء هن األكرث ترضراً بالعنف القائم عىل الجنس
يف مكان العمل .ويجب مراعاة هذه الحقيقة حق املراعاة يف كل استجابة لهذه الظاهرة .ومع
ذلك ،فإننا نق ّر بأن الكل معرض لهذا النوع من العنف الذي يرض بفعالية العمل داخل املؤسسات
الربملانية ويهدد بيئة العمل الشاملة للجميع فيها.
وتق ِّدم هذه املبادئ التوجيهية نصائح ومعلومات عملية عن طريقة وضع وتنفيذ سياسات شاملة
وجامعة ومراعية للمنظور الجنساين متنع أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد
املرأة يف الربملان وتقيض عليها.
وتح ِّدد املقدمة املعنونة «فهم املشكلة» املسائل واملعلومات األساسية.
ثم يتحول الرتكيز إىل العمل عن طريق الخطوات الرئيسية الثالث التالية:
yالخطوة  - 1التعبئة من أجل العمل
yالخطوة  - 2ترسيخ املعايري يف سياسة
yالخطوة  - 3التنفيذ
وينقسم تحليل كل خطوة إىل جزأين يبدأ كل منها مبجموعة من التساؤالت توضحها أمثلة من
الربملانات يف مختلف أنحاء العامل .ومع ذلك ،فإن األمثلة املتاحة قليلة ألننا ال نزال يف أول الطريق
لفهم هذه املشكالت.
وال شك يف أن املجاالت التي ستحتاج الربملانات إىل الرتكيز عليها يف استخدام هذه املبادئ
التوجيهية ستختلف اختالفاً كبرياً .فقد يصعب عىل بعضها تعبئة اإلرادة السياسية؛ وقد يطرح
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تنفيذ السياسات ورصدها تحدياً للبعض اآلخر .وقد ُوضعت هذه املبادئ التوجيهية لدعم كل
الربملانات بغض النظر عن احتياجاتها ومصالحها وخرباتها وتجاربها.
وهذه املبادئ التوجيهية موجهة أساساً إىل الربملانيني واملوظفني اإلداريني يف الربملانات املسؤولني
عن سالمة العاملني يف الربملان وصحتهم ورفاههم .وميكن أن تكون أيضاً مورداً للجان الربملانية
التي تتناول مسائل املساواة بني الجنسني أو املساواة يف مكان العمل ،أو للتجمعات الربملانية
النسائية ،أو ألي من األطراف املعنية األخرى التي تسعى إىل ضامن أن يوفر الربملان بيئة عمل
قامئة عىل االحرتام والشمولية وخالية من أشكال التحيز الجنيس واملضايقة والتحرش والعنف.
وقد يجد أعضاء األحزاب السياسية وممثلو نقابات ورابطات املوظفني الربملانيني هذه املبادئ
التوجيهية مفيدة أيضاً.
ويرس االتحاد الربملاين الدويل أن يواصل اإلسهام يف الجهود الرامية إىل الحد من تفاقم أشكال
التحرش واملضايقة والعنف القامئة عىل الجنس التي تنتهك حقوق اإلنسان وتشكل تهديداً كبرياً
للدميقراطية.

مارتن تشونغونغ
األمني العام
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�شكر وتقدير
ُأع َّدت هذه املبادئ التوجيهية بفضل مساهامت الربملانات العديدة التي أبلغت االتحاد الربملاين
الدويل بالتدابري التي اتخذتها للتصدي ألشكال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد
املرأة يف مؤسساتها .ونود أن نشكر رابطة األمناء العامني للربملانات التي شاركت يف هذا العمل
مفصلة.
عن كثب وأعضاءها الذين ردوا عىل االستبيانات املوجهة إىل الربملانات وزودونا مبعلومات َّ
إذ أتاحت هذه املساهامت توضيح اإلرشادات واملعلومات املق َّدمة يف هذه املبادئ التوجيهية
وتقديم أمثلة عملية لها .ونود أن نشكر أيضاً برملانات النمسا وشييل وأملانيا ونيوزيلندا وجمهورية
كوريا وسويرسا واململكة املتحدة فض ًال عن الربملان االسكتلندي عىل اقرتاحاتهم لتحسني مرشوع
املبادئ التوجيهية.
ونتوجه بالشكر الجزيل إىل كل من بريجيت فيليون لعملها محرر ًة للمبادئ التوجيهية وإرشافها
عىل عملية اإلعداد من مرحلة البحث إىل مرحلة الصياغة النهائية؛ وجريالدين غرينيه الضطالعها
بأعامل البحث والتحليل الالزمة إلعداد املبادئ التوجيهية وتحريرها بعض األقسام؛ وزينة هالل
وكارين جرب إلرشافهام عىل املرشوع وتقدميهام املشورة طوال مراحله.
ونشكر أيضاً الخبريات سونيا باملريي ،وميغ مون ،وجوتا ماركس؛ ولريي كوباتيش-دمييشييل،
وإيلودي فيرش من أمانة الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا؛ وساندرا بيبريا من املعهد الدميقراطي
الوطني؛ وكارال كويفا هيدالغو ،وماريانا دواريت موتزنربغ ،وروجري هويزنغا ،وأندى ريتشاردسون
من أمانة االتحاد الربملاين الدويل عىل مساهامتهم وتعليقاتهم.
وأخرياً ،نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود كل من ساهموا يف هذا املنشور ،وال سيام فالريي
بالدوينسون ،ومارتني كولو ،وأورييل مرسييه ،وإدوارد تانر الذين اضطلعوا بأعامل التحرير
والرتجمة.
وتسنى إعداد هذه املبادئ التوجيهية بفضل التمويل السخي الذي ق َّدمته وزارة الشؤون الخارجية
والتجارة والتنمية الكندية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل إىل االتحاد الربملاين الدويل.
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منتدى االتحاد الربملاين الدويل للربملانيات،
بلغراد ،رصبيا2019 ،
© االتحاد الربملاين الدويل

امللخ�ص
اخلطوة  - 1التعبئة من �أجل العمل
 1-1تعبئة اإلرادة السياسية لقادة الربملان ضد التغايض عن أشكال التحيز الجنيس أو
التحرش أو املضايقة أو العنف ضد املرأة يف الربملان.
 2-1إنشاء فريق عمل  -عىل أساس املساواة بني الرجال والنساء ،وتوافق اآلراء بني األحزاب،
والتمثيل الشامل لكل فئات العاملني يف الربملان  -لإلرشاف عىل تحويل الربملان إىل
مكان عمل يكفل األمان واالحرتام ويكون خالياً من السلوكيات املتحيزة جنسياً والعنف
القائم عىل الجنس.
 3-1تقييم اإلطار القانوين والسياسات وآليات الشكاوى القامئة يف هذا املجال يف ضوء
االلتزامات الوطنية والدولية واملامرسات الفضىل للربملانات.
 4-1جمع البيانات لتحديد مدى انتشار األشكال املختلفة للسلوكيات املتحيزة جنسياً
والعنف القائم عىل الجنس التي تتعرض لها مختلف فئات املوظفني يف الربملان وتحديد
العوائق التي تحول دون اإلبالغ عن هذه الحوادث أو تقديم شكاوى بشأنها.
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اخلطوة  - 2تر�سيخ املعايري يف �سيا�سة
 1-2وضع معايري جديدة ملكافحة التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف يف الربملان
واالتفاق عليها وإدراجها يف سياسة برملانية محكمة بشأن مكان العمل.
 2-2ضامن أن تتضمن السياسة كل العنارص الجوهرية التالية:
 1-2-2األهداف
yتحديد الغرض من السياسة من حيث إقامة مكان عمل يكفل األمان واالحرتام
ويكون خالياً من السلوك القائم عىل التحيز الجنيس والعنف القائم عىل الجنس،
وكيفية تحقيق ذلك.
 2-2-2األدوار واملسؤوليات
yتحديد الجهة املسؤولة عن تنفيذ كل جوانب السياسة ورصد التقدم املحرز يف
عملية التنفيذ.
 3-2-2امليزانية واملوارد والرصد والتقييم
yتحديد املوارد املالية وعملية الرصد والتقييم التي يتعني استخدامها من أجل تنفيذ
السياسة بفعالية.
 4-2-2السلوكيات املحظورة :تعاريف وأمثلة
yتعريف أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة متاشياً مع
املعايري الدولية ،مع تقديم أمثلة عىل السلوكيات املحظورة.
 5-2-2فئات املوظفني املشمولة
yتحديد كل فئات العاملني يف الربملان املشمولة بالسياسة ،وسبل حاميتهم من أشكال
التحرش واملضايقة والعنف األفقي (بني الزمالء) والرأيس (بني الرؤساء واملرؤوسني).
 6-2-2نطاق التطبيق
yتحديد عىل أوسع نطاق أماكن العمل التي ميكن تطبيق السياسة فيها.
 7-2-2التدابري الوقائية وخدمات الدعم
yوصف أنشطة التوعية والتدريب املخطط لها.
yوصف خدمات الدعم واملشورة املتاحة لألشخاص الذين يترضرون من أشكال
التحيز الجنيس أو التحرش الجنيس أو العنف.
 8-2-2آليات معالجة الشكاوى
yإضفاء طابع رسمي عىل الهيئة أو الهيئات املستقلة املختصة التي ميكنها تلقي
الشكاوى ومعالجتها.
yتحديد الجهة التي ميكنها إبالغ الشكاوى إىل تلك الهيئات.
yوصف اآللية ،مبا يف ذلك التحقيق واملقابالت ،وطريقة تصميمها لتكون (أ) رسية؛
(ب) ومستجيبة ملقدمي الشكاوى؛ (ج) وعادلة لجميع األطراف؛ (د) وقامئة عىل
تحقيقات دقيقة ونزيهة وشاملة؛ (ه) وحسنة التوقيت.
 9-2-2سبل االنتصاف والتعويض
yتحديد التدابري الفورية التي ميكن اتخاذها لوقف املضايقات والعنف ،وحامية
مقدمي الشكاوى والشهود وتعويض الضحايا.
 10-2-2الجزاءات التأديبية
yتحديد التدابري التأديبية التي يتعني اتخاذها ضد مرتكبي أفعال التحرش أو املضايقة
أو العنف ،متى ثبتت تلك األفعال ،مبا يتناسب مع خطورتها.
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اخلطوة  - 3التنفيذ
 1-3تعميم املعلومات الخاصة بالسياسة القامئة بانتظام ،وتشجيع كل شخص يف الربملان عىل
املوافقة رصاح ًة عىل االمتثال لها يف ترصفاته وسلوكياته.
 2-3وضع برنامج للتوعية والتدريب بشأن السالمة والصحة يف مكان العمل ومكافحة
التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ،وتنفيذ ذلك الربنامج بانتظام ،والنظر يف
جعل التدريب إلزامياً.
 3-3تقديم خدمات دعم ومشورة مهنية ورسية يسهل الوصول إليها وتتيح االستامع إىل
الضحايا وتلقي املعلومات واملشورة الطبية والنفسية والقانونية.
 4-3تقديم سبل املشورة والتوجيه األمنيني ،واتخاذ تدابري محددة عند االقتضاء لحامية
الربملانيني وغريهم من العاملني يف الربملانات الذين يتعرضون للتهديد أو االعتداء أو
التحيز الجنيس أو العنف الجنيس ،مبا يف ذلك ألفعال التحرش أو املضايقة أو التسلط
عرب اإلنرتنت.
 5-3إبالغ الضحايا بسبل االنتصاف األخرى املتاحة لهم مبوجب القانون املحيل والقانون
الدويل.
 6-3مواصلة تحسني ثقافة مكان العمل عن طريق تذليل العقبات األخرى التي تعرتض
املساواة بني الرجال والنساء يف الربملان ،ومعالجة قضايا الصحة والسالمة والرفاه.
 7-3تخصيص موارد مالية وبرشية كافية لتنفيذ كل جوانب السياسة تنفيذاً صحيحاً.
 8-3رصد تنفيذ السياسة بانتظام ،وجمع البيانات بانتظام ،واإلبالغ عن استخدام خدمات
الدعم وآليات الشكاوى وأنشطة التوعية والتدريب.
 9-3تقييم فعالية السياسة وآثارها مع مرور الوقت من حيث خربة العاملني يف الربملان
وتصوراتهم ،مع مقارنة البيانات املرجعية بالبيانات املجمعة عن طريق الرصد املنهجي
والبحوث الجديدة.
 10-3إبراز نتائج تنفيذ السياسة عىل الصعيد الوطني وتبادل الخربات والدروس املستفادة
واملامرسات الجيدة مع الربملانات األخرى ومع االتحاد الربملاين الدويل.
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املخت�صرات الواردة يف الن�سخة الإجنليزية
ASGP
AVFT
ILO
PACE
NDI
MESECVI
OSCE-ODIHR

رابطة األمناء العامني للربملانات
الرابطة األوروبية ملناهضة العنف ضد املرأة يف أماكن العمل
منظمة العمل الدولية
الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا
املعهد الوطني الدميقراطي
آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا
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عرض مرسحي إلطالق الدراسة املشرتكة بني
االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية
ملجلس أوروبا بشأن التحيز الجنيس والتحرش
واملضايقة والعنف ضد الربملانيات ،الجمعية
 139لالتحاد الربملاين الدويل ،جنيف ،سويرسا،
ترشين األول/أكتوبر .2018
© االتحاد الربملاين الدويل

املقدمة :فهم امل�شكلة
إن االعرتاف بالتحيز الجنيس وأفعال التحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة بوصفها مشكالت
حقيقية يف أماكن العمل الربملانية ،وفهم طريقة ظهور هذه املشكالت ،وكرس حاجز الصمت
الذي يحيط بتلك املشكالت هي خطوات أساسية ملنع تلك الظواهر والقضاء عليها.
وتبدأ هذه املقدمة ببعض الحقائق واألرقام .ثم تنظر يف تعاريف األفعال املعنية وجوانب
السياق الربملاين لفهم أسبابها وظروفها املشددة وعواقبها عىل األفراد واملؤسسات فه ًام أفضل.
وأخرياً ،تحدد الحجج الرئيسية لتحفيز اإلرادة السياسية ووضع سياسات ملنع تلك املشكالت
ومكافحتها يف الربملان.

(�أ) حقائق و�أرقام
ق َّدمت دراستان لالتحاد الربملاين الدويل ،نُرشتا يف عا َمي  2016و ،2018أدلة عىل أن أشكال
التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد الربملانيات منترشة انتشاراً كبرياً وبدرجة تختلف
تبي ما ييل:
باختالف مناطق العامل .1إذ َّ
 82yيف املئة من الربملانيات الاليئ شاركن يف دراسة دولية لالتحاد الربملاين الدويل تعرضن
للعنف النفيس (مالحظات جنسية ومتحيزة جنسياً ،وتهديدات وأفعال ترهيب ،ونرش
صور ذات دالالت مهينة أو جنسية ،وما إىل ذلك).
1

االتحاد الربملاين الدويل ،التحيز الجنيس وأعامل التحرش والعنف ضد الربملانياتhttps://www.ipu.org/resources/ ،2016 ،
.publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians

االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا ،التحيز الجنيس وأفعال التحرش واملضايقة والعنف ضد
املرأة يف الربملانات يف أوروباhttps://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism- ،2018 ،
.harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
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 65yيف املئة من املشاركات يف الدراسة تعرضن لتعليقات مهينة جنسياً .ويف الغالبية
العظمى من الحاالت ،كان زمالء رجال – من أحزاب املعارضة أو أحزابهن – هم من
يدلون بتلك التعليقات داخل الربملان.
 25yيف املئة تعرضن للعنف الجسدي.
 20yيف املئة تعرضن للتحرش الجنيس.
ووفقاً لدراسة إقليمية يف أوروبا أجراها االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا:
 85yيف املئة من الربملانيات املشاركات يف الدراسة تعرضن للعنف النفيس خالل فرتة واليتهن.
 25yيف املئة تعرضن للتحرش الجنيس .ويف  75يف املئة من تلك الحاالت ،كان الجناة من
الزمالء الربملانيني الذكور ،ويف  34يف املئة ،وقعت أحداث املضايقة داخل مباين الربملان.
وخلصت هذه الدراسة األوروبية أيضاً إىل نتائج مقلقة بشأن أفعال التحرش واملضايقة الجنسية
والنفسية التي تتعرض لها املوظفات الربملانيات:
 40yيف املئة من املشاركات تعرضن للتحرش الجنيس أثناء عملهن .وكان الجناة من الربملانيني
الذكور يف  69يف املئة من الحاالت.
 19yيف املئة من املجيبات تعرضن ألفعال تسلط/مضايقة نفسية أثناء عملهن يف الربملان
عىل يد زمالئهن من الربملانيني واملوظفني الربملانيني .وكان الجناة يف الغالب من الذكور ويف
بعض األحيان من اإلناث.
وتعرضت الربملانيات أيضاً لهجامت عرب اإلنرتنت:
 58yيف املئة من املشاركات يف الدراسة األوروبية و 42يف املئة من املشاركات يف الدراسة
العاملية تعرضن لهجامت متحيزة جنسياً عرب شبكات التواصل االجتامعي (فيسبوك وتويرت
وإنستغرام وغريها).
وكانت وسائل االتصال اإللكرتونية هي القنوات الرئيسية لتوجيه التهديدات بالقتل واالغتصاب
والرضب إىل الربملانيات .ويف الغالبية العظمى من الحاالت ،كان الجناة مواطنني مجهويل الهوية.
وباختصار ،فإن األشكال الرئيسية للعنف ضد الربملانيات واملوظفات الربملانيات التي حددتها دراستا
االتحاد الربملاين الدويل هي األشكال نفسها التي ترض بالنساء بخاص ٍة يف أماكن العمل األخرى:
yاإلذالل والشتائم والتهديدات ذات الطبيعة املتحيزة جنسياً أو الجنسية ،مبا يف ذلك تلك
التي ُيبلغ عنها عرب شبكات التواصل االجتامعي
yالتحرش الجنيس أو املضايقة الجنسية
yالتسلط
yالعنف الجسدي
yاالعتداء الجنيس واالغتصاب.
تبي هذه الدراسات أن أقلية من الربملانات اتخذت خطوات ملكافحة تلك السلوكيات
وأخرياًِّ ،
ودرء العنف .واستناداً إىل املعلومات التي قدمها  42برملاناً ( 53مجلساً) من مختلف مناطق
العامل يف عام :2016
 21yيف املئة من الربملانات املشاركة يف الدراسة قالت إنها اعتمدت سياسة بشأن التحرش
الجنيس بأعضاء الربملان ،و 48يف املئة قالت إن لديها سياسة مامثلة للموظفني الربملانيني.
 28yيف املئة لديها إجراء ملعالجة شكاوى الربملانيني ،و 53يف املئة لديها إجراء ملعالجة
شكاوى املوظفني الربملانيني.2
2

االتحاد الربملاين الدويل ،املرجع املذكور يف الحاشية  1أعاله .2016 ،ومن الجدير بالذكر بشأن هذه األرقام أن عدة
برملانات وصفت قانون العقوبات أو قانون العمل أو القوانني الوطنية األخرى التي تتناول مسائل التحرش الجنيس
والعنف القائم عىل الجنس بأنها «تحل محل السياسات» فتنطبق عىل الربملانيني مثل سائر املواطنني.
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(ب) تعاريف
العنف �ضد املر�أة والعنف القائم على اجلن�س
وفقاً لتعريف األمم املتحدة املقبول دولياً ،فإن «العنف ضد املرأة» هو «أي فعل عنيف تدفع
إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه ،أو يرجح أن يرتتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من
الناحية الجسامنية أو الجنسية أو النفسية ،مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس
أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة»3.
وميكن االطالع يف امللحق  1عىل مجموعة من التعاريف املوىص بها واملستمدة من الصكوك
الدولية واإلقليمية الوجيهة.
وتشدد الصكوك التي تع ّرف العنف ضد املرأة عىل طبيعة ذلك العنف القامئة عىل الجنس .و ُيع ّد
العنف قامئاً عىل الجنس إذا استهدف شخصاً ما عىل أساس التمييز بني الجنسني يف مجتمع ما أو
ثقافة ما أو عىل أساس توقعات الدور الجنساين أو القوالب النمطية الجنسانية.
وتقوم اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2019بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل
العمل بتسليط الضوء تحديداً عىل مفهوم العنف القائم عىل الجنس والتحرش واملضايقة يف
أماكن العمل .وتع ّرفه بأنه «العنف والتحرش [املوجهان] ضد األشخاص بسبب جنسهم أو نوع
جنسهم ،أو [اللذان] ميسان عىل نحو غري متناسب أشخاصاً ينتمون إىل جنس معني أو نوع جنس
معني ،ويشمل التحرش الجنيس» 4.وتق ّر االتفاقية بأن العنف والتحرش الجنسانيني يؤثران بشكل
غري متناسب يف النساء والفتيات .وتق ّر أيضاً بأن اتباع نهج شامل ومتكامل ومر ٍاع لالعتبارات
الجنسانية  -يعالج األسباب وعوامل الخطر ،مبا فيها القوالب النمطية الجنسانية ،وأشكال التمييز
املتعددة واملشرتكة ،وعالقات القوة غري املتكافئة القامئة عىل الجنس  -يكتيس أهمية أساسية
للقضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل.
التحيز اجلن�سي
تشمل هذه املبادئ التوجيهية أيضاً أفعال التحيز الجنيس واألفعال املتحيزة جنسياً .وهذه األفعال
جزء من سلسلة متواصلة من أعامل العنف تقيم مناخاً من الرتهيب والخوف والتمييز واإلقصاء
وانعدام األمن يعادي الفرص والحريات .وهي تساهم يف إرساء ثقافة سلبية بالنسبة للمرأة.
وتقرتح توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منع التحيز الجنيس ومكافحته 5أول تعريف
للتحيز الجنيس وهو «كل فعل أو بادرة أو متثيل مريئ أو كلمة تُنطق أو تُكتب أو مامرسة أو
سلوك يقوم عىل فكرة أن شخصاً ما أو مجموعة ما أقل شأناً بسبب جنسهم ،ويحدث يف الحياة
العامة أو الخاصة ،سواء عرب اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،ويرمي أو يؤدي إىل أي مام ييل:
( )1انتهاك الكرامة أو الحقوق األساسية لشخص أو مجموعة من األشخاص؛
( )2إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو اجتامعية اقتصادية بشخص أو
مجموعة من األشخاص؛
( )3إقامة بيئة ترهيبية أو عدائية أو مهينة أو إذاللية؛
( )4عرقلة استقالل شخص أو مجموعة من األشخاص ومامرستهم التامة لحقوق اإلنسان؛
( )5اإلبقاء عىل القوالب النمطية الجنسانية وترسيخها».
3
4
5
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الجمعية العامة لألمم املتحدة ،إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة،A/RES/48/104 ،1993 ،
.https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
منظمة العمل الدولية ،اتفاقية القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العملhttps://www.ilo.org/wcmsp5/ ،2019 ،
.groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712157.pdf
مجلس أوروبا ،توصية لجنة الوزراء )2019( CM/Recبشأن منع التحيز الجنيس ومكافحتهhttps://rm.coe. ،2019 ،
.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c

وتشمل أفعال التحيز الجنيس الدعابات املهينة والتعليقات عىل املظهر البدين أو الحالة االجتامعية
أو الحياة الخاصة أو الدور االجتامعي املتوقع للمرأة أو الرجل؛ والقوالب النمطية السلبية؛
والسلوكيات الهمجية وعالمات عدم االحرتام؛ وأعامل االستخفاف واإلقصاء ،وغريها.

املالحظات واألفعال املتحيزة جنسياً
تشمل األمثلة التي ذكرتها املشاركات يف دراس َتي االتحاد الربملاين الدويل ما ييل:
«أنت صغرية وغبية جداً ،ارجعي إىل مطبخك ».مالحظة وجهها برملاين يف أوروبا إىل إحدى
زميالته يف املجالس الربملانية.
والتعليقات املهينة عىل املظهر شائعة« :من املؤكد أن حليباً وفرياً يخرج من هذا الثدي»
(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى)؛ و»مكانك أحسن بكثري يف فيلم إباحي» (أوروبا).
وتحدثت برملانية آسيوية عن مواقف مهينة ومهيمنة أكرث قائل ًة« :خالل فرتة واليتي
األوىل يف الربملان ،كانت الهيئات الربملانية تشري دوماً إىل ترصيحات الرجال وتكون األولوية
للرجال عند إعطاء الكلمة».
وأشري أيضاً إىل قطع ميكروفونات النساء باستمرار ،واستخدام إمياءات وأصوات ذات
إيحاءات جنسية مثل التصفري و»القبالت الهوائية» واملصافحات التي تنطوي عىل استخدام
غري الئق لإلصبع.

ملصق عن التحيز الجنيس السيربين يف ملجأ
للنساء ضحايا العنف ،شاتييون ،فرنسا.2019 ،
© Martin Bureau / AFP
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(ج)	الظروف امل�شددة
ميكن أن تتعرض النساء والرجال ألشكال مختلفة ومختلطة من التحيز الجنيس والعنف القائم عىل
الجنس قد تتفاقم بسبب أشكال أخرى من التمييز عىل أساس «األصل العرقي ،أو وضع األقليات
أو الشعوب األصلية ،أو السن ،أو الدين ،أو وضع الالجئني أو املهاجرين ،أو اإلعاقة ،أو الحالة
االجتامعية ،أو األصل االجتامعي ،أو الهوية الجنسانية ،أو امليول الجنيس ،أو الهوية الجنسية»6.
وأظهرت دراستا االتحاد الربملاين الدويل مث ًال أن الربملانيات الشابات ،اللوايئ يناهضن عدم املساواة بني
الجنسني وينتمني إىل املعارضة أو إىل مجموعة من األقلياتُ ،يستهدفن أكرث من غريهن يف الغالب.
وأظهرتا أيضاً كيف أدت النساء الناشطات داخل الربملانات  -وهي مؤسسات يهيمن عليها
الرجال  -إىل تغيري موازين القوة ،مام دفع بعض الرجال إىل إعادة تأكيد سلطتهم عن طريق
األفعال املتحيزة جنسياً ،والرتهيب ،والتحرش الجنيس .وملا كان الربملان مركزاً للسلطة حيث تُجرى
مناقشات محتدة ،فيمكن أن تُعترب تلك األفعال «عادية» .وتظل فكرة «تعايش املرأة مع الوضع»
وأنه يرجع إىل الربملانيات التكيف مع بيئة سياسية تتغاىض عن التمييز الجنيس أو ال تعرتف
بالتحرش الجنيس أو ال تعطيه أهمية فكر ًة راسخ ًة.

التسامح مع العنف واألفعال املتحيزة جنسياً
تشمل أمثلة التسامح التي ذكرتها املشاركات يف دراس َتي االتحاد الربملاين الدويل ما ييل:

توجه إ ّيل .فهو العادة .وإذا حاولت الرد ،فسيقول
“ال أبايل باملالحظات الجنسية التي َّ
الجميع “ما هذا الهراء؟ ماذا تريدين؟!” (برملانية من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى).
“كان من املفرتض أن أبلغ مسؤو ًال يف اللجنة بالحادث ،ولكنها حوادث تتعرض لها كل
املوظفات وال يبايل بها أحد” (موظفة برملانية يف أوروبا).
وميكن لبعض الظروف يف الربملان أن تزيد من خطورة تلك األفعال أو تأثريها أو تقوض قدرة
الضحايا عىل التعامل معها .وتنطبق تلك الظروف املشددة عندما تحدث األفعال يف سياق عالقة
بني رئيس ومرؤوس أو أي عالقة تبعية أخرى مثل أن تكون الضحية موظفة برملانية أو مساعدة
برملانية ويكون الجاين يف موقع سلطة أو نفوذ ،فيام يخص الربملانيني مث ًال ،أو أن يتمتع الجاين
مبركز يعطيه أحياناً شعوراً بالسلطة املطلقة والقدرة عىل اإلفالت من العقاب.
ومن العوامل املشددة األخرى مدى انتشار تلك السلوكيات يف وسائل التواصل االجتامعي أو
القنوات املامثلة ألن تلك الوسائل تساهم يف النرش الرسيع لتلك السلوكيات واستدامتها.

(د)	العقبات التي تعرت�ض الإبالغ
من املهم أيضاً أن نفهم سبب عدم إبالغ الكثري من الضحايا عن أشكال اإلساءة التي يتعرضون
لها .وتشري الدراسة املشرتكة بني االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا إىل أنه
نادراً ما يتم اإلبالغ عن هذه الحاالت يف أوروبا (انظر اإلطار التايل).
وذكر املشاركون األسباب التالية لعدم تقديم شكاوى:
yالشعور بأن البيئة املؤسسية تتسامح مع هذا السلوك.
yعدم وجود أي مرفق أو آلية يف الربملان ميكن اللجوء إليها عند التعرض للمضايقة أو
التحرش أو العنف ،أو وجود شكوك بشأن فعالية اآلليات القامئة أو إنصافها.
6
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yوجود مخاوف من التعرض النتقادات الزمالء أو تشكيكهم يف صحة البالغ املق َّدم أو
تلميحهم بأنهم كانوا سبب التحرش أو املضايقة أو العنف.
yفيام يخص الربملانيات ،تتعلق األسباب غالباً بصورتهن أو مسريتهن الربملانية أو انتامئهن الحزيب.
yفيام يخص املوظفني ،تتعلق األسباب بوضعهم التبعي (خشية فقدان وظائفهم أو الشعور
بأن صوتهم ال قيمة له مقابل صوت الربملانيني).
الربملانيات امل�شاركات يف الدرا�سة اال�ستق�صائية
انتشار أعامل العنف ومعدالت اإلبالغ
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الن�ساء من املوظفات الربملانيات امل�شاركات يف الدرا�سة اال�ستق�صائية
انتشار أفعال العنف ومعدالت اإلبالغ
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(هـ)	العواقب
إن االعرتاف بوجود مشكلة ما يعني أيضاً االعرتاف بعواقبها عىل األفراد واملؤسسة وبرضورة اتخاذ
إجراءات عاجلة.
وتؤكد البحوث واألدلة أن التحيز الجنيس والعنف القائم عىل الجنس يف الربملان يقوضان كرامة
األفراد والحقوق األساسية املنصوص عليها يف العديد من الصكوك الدولية .وميكن أن تسبب هذه
األفعال رضراً أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اجتامعية اقتصادية .إذ تقيم بيئة ترهيبية
أو عدائية أو مهينة أو مسيئة ،وتديم القوالب النمطية وأوجه عدم املساواة بني الجنسني .ويؤدي
ذلك إىل أن تتكبد املؤسسة تكاليف مالية ترتبط بالتغيب عن العمل أو انخفاض اإلنتاجية مث ًال،
مام يرض أيضاً بنوعية العمل الربملاين.
وال تتفق هذه العواقب مع القيم املتوقعة من املؤسسات الربملانية بوصفها أماكن عمل شاملة
للجميع ومتثيلية وفعالة تدعو إىل املساواة بني الجنسني ومتارسها يف عملياتها وأعاملها7.
7

االتحاد الربملاين الدويل ،خطة العمل لربملانات تراعي الجندر ،اعتمدته جمعية االتحاد الربملاين الدويل يف دورتها
السابعة والعرشين بعد املائةhttps://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/plan- ،2012 ،
.action-gender-sensitive-parliaments

17

ويؤدي التحيز الجنيس والعنف ضد املرأة يف الربملانات أيضاً إىل تثبيط النساء عن دخول الحياة
السياسية والتقليل من شأنهن وتأثريهن أثناء فرتة واليتهن .فيجب االعرتاف بهذه العواقب ،التي
تؤثر يف نوعية العمل الربملاين وفعاليته ،والتصدي لها .ويعاين العمل الربملاين نقصاً يف متثيل النساء
فض ًال عن أعامل خبيثة بل عنيفة أحياناً تهدف إىل انتهاك حرية النساء عمداً بغية إسكاتهن.
وفض ًال عن ذلك ،فإن استبعاد املرأة أو تقويضها أو إكراهها عىل مامرسة الواجبات التي أوكلها
إليها الناخبون هي إساءة تتجاوز حقوق املرأة املدنية والسياسية إذ تنال بحقوق املواطنني يف
الحصول عىل متثيل فعال فترض بالدميقراطية يف نهاية املطاف.
ويف حالة مجلس العموم الربيطاين ،أجرت السيدة لورا كوكس ،وهي قاضية سابقة يف املحكمة
العليا ،تحقيقاً مستق ًال يف ادعاءات التحرش باملوظفات .وقد جاء يف تقريرها أن «تغايض اإلدارة
العليا ،والتقليل املؤسيس من الشكاوى ،وعدم وجود إجراءات فعالة ملعالجة تلك الشكاوى،
وعدم دعم املترضرات من تلك األفعال قد أدى إىل كبح اإلمكانات ،واإلخالل بالوظائف ،وفقدان
املوظفني املوهوبني واملتفانني والعديد منهم نساء»8.
ً
ويرض التحيز الجنيس والعنف ضد املرأة يف الربملان بسمعة الربملانيني وسمعة الربملانات بوصفها
مؤسسات .وحذرت السيدة لورا كوكس من عواقب فشل املؤسسة يف حل املشكلة من جذورها
قائل ًة إن «سوء ترصف البعض يلحق رضراً بالغاً بكرامة ومكانة املجلس ككل ويساهم يف تقويض
رشعيته وسلطته .إذ إن أعامل التسلط والتحرش الجنيس وإساءة استعامل السلطة التي يرتكبها
بعض الربملانيني تيسء إىل سمعة الجميع .وإن أعامل التسلط أو التحرش أو املضايقة التي يرتكبها
بعض املديرين ضد املوظفني أو عدم تصدي هؤالء املديرين لتلك السلوكيات أو عدم تعاملهم
معها ميكن أن تنترش برسعة إذا تغاضت عنها ثقافة املنظمة»9.

املفاهيم الخاطئة الشائعة

االعتقاد الخاطئ« :ال يحدث ذلك يف برملاننا وال يف حزبنا السيايس».
الواقع :إن العنف والتحرش الجنسيني ،وال سيام ضد النساء ،موجودان يف أماكن العمل يف
جميع أنحاء العامل ،مع تصدر أعامل التحرش واملضايقة لقامئة البالغات 10.وال يسلم أي
مكان عمل أو بيئة من تلك السلوكيات غري املقبولة التي ترض بكرامة الفرد وأمنه وصحته
النفسية والجسدية وتقيم مناخاً ساماً وضاراً وخطرياً .والربملانات ليست استثناء.
االعتقاد الخاطئ« :ال حاجة التخاذ أي إجراء ألنه ال توجد ولن توجد لدينا أي حالة من
هذا القبيل!»
الواقع :إن عدم العلم بتلك السلوكيات أو عدم السامع بها يف الربملان ال يعني أنها ال تحدث
أو لن تحدث أبداً .فاملسألة ال تتعلق بانتظار ظهور حالة قبل الترصف وإمنا بالوفاء بالتزام
الربملان باحرتام حقوق اإلنسان وحقوق كل العاملني يف الربملان .ويتعني عىل الربملانات أن
تثبت أنها تتخذ ( )1كل التدابري الوقائية املتاحة لتهيئة مكان آمن وبيئة عمل خالية من
التحرش واملضايقة؛ ( )2وكل الخطوات املناسبة للتحقيق الجاد واملحايد يف كل اعتداء عىل
سالمة العاملني يف الربملان وصحتهم ،فض ًال عن تدابري تأديبية ضد الجناة.
8

السيدة لورا كوكس ،أعامل التسلط واملضايقة التي يتعرض لها موظفو مجلس العموم ،تقرير التحقيق املستقل،
https://www.parliament.uk/documents/Conduct in Parliament/dame-laura-cox-independent-inquiry- ،2018
report.pdf
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 10منظمة العمل الدولية ،القضاء عىل أشكال العنف والتحرش واملضايقة ضد النساء والرجال يف عامل العمل ،التقرير
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18

االعتقاد الخاطئ« :ما عىل الضحية سوى الرد أو الرفض أو املغادرة أو تقديم بالغ».
الواقع :يعني اتباع هذا النهج التعتيم عىل العنف والتسرت عىل مرتكبيه .فهو يلوم الضحية
ويعزلها ويحول املسألة إىل قدرتها عىل الرد «استناداً إىل فرضية خاطئة وهي أنه ينبغي
عىل الضحايا أن يكونوا قادرين عىل التعامل مع تلك االعتداءات» 11.وإن فهم رد فعل
الضحايا يعني النظر يف كل القيود السياسية والهرمية والثقافية واالجتامعية االقتصادية
التي يواجهونها .وفض ًال عن ذلك ،يحتاج الضحايا إىل الشعور باألمان والحامية ودعم
مؤسسة تتصدى بشكل ال لبس فيه للتحيز الجنيس والعنف قبل اللجوء إىل أي آلية
لتقديم البالغات.
االعتقاد الخاطئ« :الحديث عن هذه املوضوعات يضعف الربملان ويجعله موصوماً».
الواقع :العكس هو الصحيح .ومن املهم التحدث وكرس حاجز الصمت حتى تترصف
الربملانات وأعضاؤها مبسؤولية ويكونوا قدوة .وإن استمرار ثقافة تتسامح مع التحيز
الجنيس وإساءة استعامل السلطة واإلفالت من العقاب يرض بصورة جميع الربملانيني
وبرشعية الربملان نفسه وسلطته .وعندما تخفي املؤسسة هذا السلوك وتنفيه  -وتخفق يف
العمل بفعالية ملنعه والقضاء عليه  -فإنها تتسامح مع املشكلة وتدميها.
االعتقاد الخاطئ« :توجد قوانني جنائية وقوانني عمل تنطبق عىل الجميع .فلسنا بحاجة
إىل إجراءات داخلية للربملان».
الواقع :من الواضح أن الهدف ليس أن يحل الربملان محل العدالة .وإمنا تستند اإلجراءات
الداخلية إىل القوانني الوطنية والدولية؛ وتعزز الحامية القانونية وتوسع نطاقها لتشمل
بيئات العمل  -أي الربملان يف هذه الحالة .وإن آليات الشكاوى الداخلية بعيدة كل البعد
عن أن تحل محل نظام العدالة وإمنا هي جزء من التزام رب العمل مبنع العنف واملضايقة
والتحرش يف مكان العمل.

االعتقاد الخاطئ« :مستحيل أن يكون قد فعل ذلك .فهو سيايس جيد ورب أرسة جيد.
ولعله كان مرهقاً أو مريضاً حينها».
الواقع :إن محاولة تربير دوافع مرتكب فعل التحرش الجنيس أو غريه من أشكال اإلساءة
واع بتجاهل رفض الضحية .فهذه األفعال غري
هي طريقة إلعفائه من املسؤولية وقرار ٍ
مقبولة أياً كانت أسبابها12.

 11الرابطة األوروبية ملناهضة العنف ضد املرأة يف عامل العمل ،العنف الجنساين والجنيس يف مكان العمل
] ،[Violences sexistes et sexuelles au travailدليل ألرباب العمل ،الطبعة الثالثة( 2018 ،باللغة الفرنسية فقط)
 12انظر الحاشية السابقة.

19

احتجاج يف الشوارع ضد التحرش الجنيس
بالنساء ،بالقرب من ميديلني ،كولومبيا ،أيلول/
سبتمرب .2019
© Joaquin Sarmiento AFP /

اخلطوة  - 1التعبئة من �أجل العمل
ينبغي لكل برملان أن يرشع يف عملية تغيري سياسايت أو إصالح إجرايئ من أجل إقامة مؤسسة
خالية من التحيز الجنيس والعنف القائم عىل الجنس .ولكن توجد رشوط مسبقة لذلك .إذ يجب
إرشاك القادة ،وتوزيع األدوار واملسؤوليات ،وتحديد أنواع ومصادر املعلومات املتاحة وتلك التي
ال تزال مطلوبة.
وتتناول الخطوة  1الرشوط املسبقة التالية :حشد اإلرادة السياسية ،وإنشاء أفرقة عمل ،وتقييم
السياق القانوين والسياسات القامئة ،وجمع البيانات.

(�أ)	الإرادة ال�سيا�سية
أسئلة للدراسة:

yهل توجد إرادة سياسية قوية بأن يكافح الربملان أفعال العنف والتحيز الجنيس؟
yكيف ميكن تعزيز تلك اإلرادة؟
yهل نوقشت هذه القضايا يف الربملان من قبل؟ هل ميكن التحدث عن هذه القضايا؟
yما هي املواقف التي اتخذتها األحزاب السياسية من هذه القضايا؟ ما هي الخطوات
الالزمة إلرشاك كل األطراف يف التصدي للمشكالت؟
yهل سيتم دعم أم معارضة الجهود املبذولة ملنع ومكافحة أفعال العنف والتحيز
الجنيس يف الربملان؟
yمن الرشكاء الذين ينبغي حشدهم؟
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العقبات التي تعرتض اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

yقد يقوم طرف أو آخر بتسييس املسألة.
yقد يكون التسامح مع هذه املامرسات راسخاً يف الثقافة القامئة.
yقد يرتدد أعضاء الربملان يف إنشاء آليات جديدة للشكاوى تؤدي إىل التخيل عن
صالحياتهم الحالية وعن آلية املحاكمة بني األقران.
yللعاملني يف الربملان وضع وظيفي وتعاقدي مختلف.

إن الحاجة إىل التغلب عىل تلك الصعوبات والتعقيدات تفرس أهمية حشد إرادة سياسية واسعة
النطاق داخل صفوف القيادات الربملانية واألعضاء.
وسيكتيس إرشاك الهيئات اإلدارية للربملان أهمية محورية نظراً إىل دورها املرجح يف اعتامد كل
سياسة جديدة وتنفيذها ورصدها .وتشمل هذه الهيئات:
yرئيس الربملان؛
yمكتب رئيس الربملان؛
yمكتب الربملان؛
yاللجنة املسؤولة عن العمليات والشؤون الربملانية؛
yرؤساء اللجان الربملانية الرئيسية واملجموعات الربملانية؛
yقادة األحزاب السياسية واملجموعات واملسؤولني عن تنظيم األحزاب؛
yاألمني العام أو األمناء العامون؛
yفريق املوارد البرشية يف الربملان.
وستكون من أهم عوامل النجاح القدرة عىل إقناع أكرب عدد ممكن من الناس يف الربملان بأن
إقامة بيئة عمل خالية من العنف والتحيز الجنيس تصب يف مصلحة الجميع .وينطبق ذلك عىل
الرجال والنساء وعىل كل فئات املوظفني يف الربملان (النواب واملوظفون واملساعدون وغريهم).
وينبغي النظر يف العنارص التالية عندما تظهر الحاجة إىل وضع اسرتاتيجية لحفز اإلرادة السياسية:
yتحديد الحجج الكفيلة بإقناع القادة السياسيني بدعم العمل؛
yالتواصل مع القادة الربملانيني بشأن أوضاع النواب ومختلف فئات املوظفني؛
yالتامس اتفاق مكتوب أو غري مكتوب عىل مستوى األحزاب السياسية؛
yالحصول عىل دعم أعضاء الربملان من الذكور؛
yاالستفادة من الضغوط الخارجية من املجتمع املدين والحمالت السياسية ووسائل التواصل
االجتامعي ،أو الرجوع إىل اإلجراءات املتخذة يف مؤسسات أخرى مثل الجامعات واألجهزة
القضائية واملنظامت الدولية واملنظامت الربملانية الدولية.

(ب) �أفرقة العمل
أسئلة للدراسة عند إنشاء فريق عمل:

yهل ميكن لهيئة أو لجنة قامئة أن تقوم بالعمل املطلوب؟
yأكل فئات املوظفني ممثلة متثي ًال جيداً يف هذا الفريق؟ هل يحقق تكوين الفريق
التوازن بني األحزاب السياسية والتكافؤ بني النساء والرجال؟
yهل سيكون من األفضل إنشاء فريق عمل متخصص أو أكرث من فريق لتناول هذه
املسألة؟
yما هي والية هذا الفريق (هذه األفرقة) وأساليب عمله؟
yما هي الهيئات األخرى أو األشخاص يف الربملان الذين ينبغي إرشاكهم؟ هل ينبغي
استشارة خرباء خارجيني أو إرشاكهم؟
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الأهداف
ينبغي أن تُنشأ أفرقة العمل بحيث تشمل جميع األطراف وتراعي مختلف مصالحهم .وعند
النظر يف إنشاء فريق من هذا القبيل ،سيتعني عىل الربملانات أن تحدد واليته بدقة وعضويته وفقاً
للهياكل الربملانية القامئة .وميكن إسناد املسؤولية عن وضع سياسة ما أو تحسينها إىل فريق عمل
واحد أو إىل أفرقة مختلفة بحسب مختلف فئات املوظفني .ومن األهمية مبكان أن يتمتع فريق
العمل (أفرقة العمل) املنشأ يف نهاية املطاف بدعم قوي من القادة الربملانيني.
الع�ضوية
نظراً إىل أن هذه املشكالت ترض بالنساء أكرث من الرجال ،ينبغي أن تقوم عضوية الفريق عىل
التكافؤ بني الرجال والنساء أو حتى أن تُعطى األغلبية للنساء ،مع الحفاظ عىل التوازن بني
األحزاب السياسية وفئات املوظفني يف الربملان.
اجلهات الواجب �إ�شراكها
من املستحسن إرشاك مجموعات الربملانيات واللجان املعنية باملساواة بني الجنسني إن ُوجدت.
ومن الجهات الرئيسية األخرى جهاز األمن يف الربملان ،وممثلو نقابات أو رابطات املوظفني الربملانيني
(للموظفني واملساعدين كليهام) ،واملتخصصون الخارجيون (أطباء العمل ،وخرباء العنف السيربين أو
النفيس أو التحرش الجنيس يف العمل) .وميكن أيضاً استشارة املنظامت املعنية أو إرشاكها.
املهمة
ينبغي أن تح َّدد والية الفريق بوضوح .وينبغي أن يشمل ذلك من الناحية املثالية تقييم األوضاع،
ورسم السياسات ،وإجراء اإلصالحات ،ورصد تنفيذ السياسات .وينبغي أيضاً تحديد أساليب عمل
الفريق (تواتر االجتامعات ،وإجراءات اتخاذ القرارات ،وما إىل ذلك).
فرنسا :يف أواخر عام  ،2017اعتمد مكتب مجلس الشيوخ خطة ملنع ومكافحة التحرش بناء
عىل توصيات فريق عمل والوفد املعني بحقوق املرأة واملساواة بني الرجال والنساء .وكان
فريق العمل يتألف من أعضاء يف مجلس الشيوخ كانوا أعضاء يف وفد مكتب املوارد البرشية
ورابطة إدارة مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ13.
الربملان األورويبُ :أنشئت لجنة استشارية معنية مبكافحة أشكال التحرش واملضايقة يف مكان
العمل .وتتألف من خمسة أعضاء منهم ثالثة نواب يختارهم رئيس الربملان من بني املسؤولني
املاليني واإلداريني للمؤسسة؛ وعضو تعينه لجنة املساعدين الربملانيني؛ وممثل عن اإلدارة
ال عن ممثلني من املرفق الطبي واملرفق القانوين للربملان األورويب14.
واملوظفني الربملانيني؛ فض ً
اململكة املتحدة :يف أواخر عام ُ ،2017أنشئ فريق عمل مشرتك بني األحزاب يتألف من
مجلس الربملان وممثلني عن اتحادات ونقابات
نواب من األحزاب السياسية املنتمية إىل
َ
املوظفني العاملة يف الربملان ،ويرمي إىل اقرتاح إجراء مستقل جديد للتعامل مع الشكاوى
املتعلقة بأفعال التحرش واملضايقة يف الربملان .وقد أجرى الفريق دراسة استقصائية كشفت
عن مدى انتشار املضايقات يف الربملان ،وق َّدم تقريره يف أوائل شهر شباط/فرباير ،2018
وأوىص بإجراء إصالحات عاجلة15.
 13رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنيس إىل رئيس االتحاد الربملاين الدويل بشأن التدابري املتخذة ملكافحة أشكال
التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملان 3 ،كانون األول/ديسمرب .2018
 14رد الربملان األورويب عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة
املمتدة من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
 15فريق العمل املشرتك بني األحزاب املعني بوضع سياسة مستقلة للشكاوى والتظلامت ،تقرير نُرش يف  8شباط/فرباير
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written- ،2018
statement/Commons/2018-02-08/HCWS460/
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مراعاة االعتبارات الجنسانية
السياسة التي ال تراعي املنظور الجنساين تتجاهل أشكال العنف التي تستهدف املرأة
بسبب جنسها ،مع اتباع نهج عام لتنظيم السالمة والسلوك.
السياسة املحايدة جنسانياً ال تركز عىل الرجال وال النساء تحديداً .فهي تقر برضورة
التصدي ألشكال العنف القائم عىل الجنس يف الربملان مثل التحرش الجنيس ،ولكنها
تفرتض أن هذا العنف ميس الجنسني عىل حد سواء .وقد تعجز هذه السياسات عن وضع
اسرتاتيجيات محددة تستجيب الحتياجات املرأة.
معي تقر بأن التحيز الجنيس والعنف القائم عىل الجنس يرضان
السياسة املخصصة لجنس َّ
بالنساء أكرث من الرجال يف الربملان وبأن احتياجات النساء املترضرات بتلك اإلساءات قد
ُأهملت يف املايض .وهي تدعو إىل املساواة بني الجنسني وتضع اسرتاتيجيات محددة تكون
مناسبة للنساء.

احتجاج للمطالبة بإنهاء أفعال االغتصاب
والتحرش الجنيس بالنساء يف جميع أنحاء
البلد ،دكا ،بنغالديش ،أيلول/سبتمرب .2019
© STR NurPhoto /
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(ج) تقييم الإطار القانوين وال�سيا�سات القائمة
معايري التقييم الرئيسية:

yما هو اإلطار القانوين الوطني للصحة والسالمة يف العمل؟ وإىل أي مدى يفرض عىل
الربملان التزامات بوصفه مكان عمل ملكافحة أفعال التحيز الجنيس والعنف واألفعال
الجنسية؟
yكيف يطبق هذا اإلطار القواعد واملعايري الدولية؟
yأيف برملانكم قواعد تحظر مبارشة األفعال الجنسية والتحرش والعنف ضد النساء؟ أيف
برملانكم قواعد تتصدى بطريقة غري مبارشة ملثل هذا العنف؟
yهل تحمي هذه القواعد فعلياً كل فئات العاملني يف الربملان؟
yهل هذه القواعد واضحة ومعروفة؟
yهل تطبق هذه القواعد برصامة وتُعترب فعالة وعادلة للجميع؟

يتمتع الربملان ،يف بلدان عديدة ،بوضع خاص عندما ُيط َّبق قانون العمل وقانون العقوبات.
وينبغي لفريق العمل أن يجري تقيي ًام لتلك الجوانب من اإلطار القانوين والسياسات القامئة.
نطاق التقييم
ينبغي تغطية املوضوعات الرئيسية التالية:
 1اإلطار القانوين الوطني والدويل ،للتأكد من أن الربملان يفي بجميع التزاماته الوطنيةوالدولية املتعلقة بالتصدي ألفعال التحيز الجنيس والعنف واألفعال الجنسية.
 2مواطن القوة والقيود يف السياسة الداخلية الحالية وآليات الشكاوى يف الربملان ،مبا يفذلك ما ييل:
yالسياسات واآلليات التي تتعامل مبارشة مع أفعال التحيز الجنيس والعنف واألفعال
الجنسية؛
yوتلك التي تتعامل معها بطريقة غري مبارشة (مثل املدونات األخالقية واالمتيازات
الربملانية :انظر األطر التالية) حيث قد تكون جهود اإلصالح معقدة.
وستساعد املعايري املذكورة يف الخطوتني  2و 3من هذه املبادئ التوجيهية يف ضامن وضع سياسة
شاملة جامعة تراعي الفوارق بني الجنسني.

هل مدونة األخالقيات/السلوك الخاصة بكم مالمئة؟
تفتقر معظم الربملانات إىل سياسات وآليات داخلية تتعامل مع السلوكيات املقصودة
بهذه املبادئ التوجيهية ولكنها متتلك مدونات سلوك أو مدونات أخالقية ألعضائها .ومع
ذلك ،فإن تلك املدونات توضع عاد ًة للتعامل مع التجاوزات املالية وغريها من أشكال
اإلساءة 16ومن ثم فهي تفتقر إىل أحكام محددة بشأن السلوكيات املقصودة بهذه املبادئ
التوجيهية .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإن هياكل إنفاذ تلك املدونات (اللجان املعنية باألخالقيات
واإلجراءات وغريها) تفتقر يف كثري من األحيان إىل واليات أو خربات أو موارد محددة
للتعامل مع تلك السلوكيات.
 16انظر دراسة الخلفية :املعايري املهنية واألخالقية للربملانيني ،مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.https://www.osce.org/odihr/98924 ،2013 ،
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وتع ّد معظم هذه الهياكل ،إىل حد بعيد ،أجهزة سياسية تتألف حرصاً من نواب يشغلون
مواقع سلطة ونفوذ .ويف هذا السياق ،قد يتسم التنظيم الذايت والحكم بني األقران بفعالية
محدودة .وأما النواب املتهمون مبضايقة املوظفني ،فيحاكمهم نواب آخرون؛ فيميل الضحايا
إىل عدم الثقة يف مثل هذه اآلليات .وال تكون اللجان التي تعمل علناً مالمئة بخاص ٍة يف حاالت
املضايقة حيث تكون الرسية رضورية .وكام قالت املسؤولة عن األخالقيات يف الجمعية
الوطنية الفرنسية ،فإن «التسلط والتحرش الجنيس ليسا قضيتني أخالقيتني يف حد ذاتهام»17.
وهو أمر صحيح .فهي مسائل تؤثر يف الحقوق السياسية األساسية وحقوق املوظفني األساسية.
وإذا كانت الربملانات متتلك مدونة أخالقيات/سلوك بها إجراءات وجزاءات محددة بوضوح،
فقد يتسنى تنقيح تلك املدونة وتوسيع نطاقها وتكييفها ملعالجة القيود املذكورة آنفاً
بإضافة ما يلزم من التدابري (مثل الرعاية الطبية والنفسية واآلليات املنصفة واملستقلة
ملعالجة الشكاوى) لحامية جميع فئات املوظفني الربملانيني (انظر الخطوتني  2و 3أدناه).

االمتيازات الربملانية
ينبغي النظر يف الحصانة الربملانية وغريها من االمتيازات أثناء التقييم .فعىل الرغم من
أن الحصانة الربملانية رضورية لحامية حرية التعبري يف الربملان ،فهي ليست حقاً مطلقاً
وينبغي عدم حامية الربملانيني املتهمني بالعنف القائم عىل الجنس .ومع ذلك ،يجب رفعها
يف العديد من البلدان قبل أن يتسنى رفع دعوى جنائية عىل النواب.

وكام جاء يف تقرير كوكس« :ال ميكننا أن نقول إن إخضاع الشكاوى الخاصة بأفعال التسلط
أو التحرش الجنيس التي يرتكبها النواب يف مكان العمل لتدقيق مستقل سيؤثر سلباً يف
حرية التعبري يف الربملان ،أو أنه سيؤثر سلباً يف الوظائف األساسية للربملان .وإمنا قد يؤدي
إىل منع استمرار تلك السلوكيات السيئة أو حتى القضاء عليها»18.وقامت مقررة األمم
املتحدة الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،يف تقريرها لعام 2018
عن العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية ،بتشجيع الربملانات الوطنية عىل «مكافحة إفالت
النواب من العقاب فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة يف الحياة السياسية ،وإعادة النظر يف
قواعد الحصانة التي ال ينبغي بأي حال من األحوال أن تحمي مرتكبي هذا العنف»19.
ويجب العثور عىل حلول ،من خالل اإلرادة السياسية وبناء التحالفات ،للتخفيف من
خطر إسهام الحصانة يف إفالت النواب من العقاب عىل أفعال املضايقة والعنف .ويف بعض
البلدان ،ال تنطبق الحصانة الربملانية يف حاالت املالحقة الجنائية ضد العنف القائم عىل
الجنس .ومن الحلول األخرى تكليف هيئة مستقلة برفع الحصانة.
 3فئات املوظفنيالربملان مؤسسة فريدة ولكنه أيضاً مكان عمل وينبغي االعرتاف بأنه كذلك .ومن التحديات
الرئيسية التي ستواجه الربملان وضع تدابري تتكيف مع احتياجات جميع فئات العاملني يف الربملان
ووضعهم القانوين وحقوقهم.
وهذه الفئات هي:
yاملوظفون الربملانيون الذين تربطهم عالقة تعاقدية باملؤسسة أو يشغلون منصباً عاماً.
 17أنياس روبلو-تروازييه ،زخم جديد لألخالقيات الربملانية ]،[Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire
التقرير العام السنوي للمسؤول عن األخالقيات يف الجمعية الوطنية( 2019 ،باللغة الفرنسية فقط)
 18انظر الحاشية .8
 19تقرير عن «العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية» ،قدمته املقررة الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه
وعواقبه إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة ،دوبرافكا سيمونوفيتش.2018 ،
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yالنواب الذين تم انتخابهم أو تعيينهم ولكنهم ليسوا موظفني يف الربملان .وهم يؤدون
وظائفهم يف الربملان ولكنهم ال ميلكون عقود عمل يف الربملان .وكثرياً ما يكونوا أرباب عمل
مساعدين برملانيني.
yاملساعدون الربملانيون وهم ليسوا يف معظم الحاالت موظفني برملانيني وإمنا يعملون
مبارشة لدى نواب أفراد أو مجموعة سياسية؛ ويشملون مساعدين يعملون يف مكاتب
الدوائر االنتخابية.
yالصحفيون الذين يغطون األخبار الربملانية.
yموظفو مقدمي الخدمات املوجودون يف الربملان ولكنهم متاعقدون مع مق ِّدم خدمات
خارجي وليس مع الربملان (مثل موظفي األمن ،والخرباء االستشاريني يف مجال تكنولوجيا
املعلومات ،والنوادل ،والسائقني ،ومصففي الشعر ،وموظفي الحضانة ،والبتسانيني،
وموظفي خدمات التنظيف).
yأشخاص آخرون منهم مساعدو األحزاب السياسية أو املجموعات ،واملتدربون ،واملتطوعون.
وميكن أن تشمل جميع الفئات ضحايا أو مرتكبي أفعال متحيزة جنسياً أو أفعال تحرش أو
مضايقة أو عنف قائم عىل الجنس .ومبوجب القوانني الوطنية والصكوك التقنينية الدولية ،يجب
عىل الربملان حامية الحقوق والحريات األساسية لكل فئات املوظفني بغض النظر عن عملهم أو
وضعهم التعاقدي.

وقد وضعت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل
معيار حامية «العامل واألشخاص اآلخرين يف عامل العمل ،مبن فيهم :املستخدمون كام يرد
تعريفهم يف القوانني واملامرسات الوطنية ،فض ًال عن األشخاص العاملني بغض النظر عن وضعهم
التعاقدي ،واألشخاص الضالعون يف التدريب ،مبن فيهم األشخاص الضالعون يف التدرب والتلمذة
الصناعية والعامل الذين ُأنهي استخدامهم واملتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو الوظائف
واألفراد الذين ميارسون سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته»( 20املادة .)1-2

احتياجات فئات املوظفني املختلفة ومصالحها
املوظفون الربملانيون قد يتمتعون بحامية أفضل من أفعال التحرش واملضايقة التي يركتبها
األقران مقارن ًة بالفئات األخرى .ولكنهم قد ال يكونوا محميني مبا يكفي من أفعال التحرش
واملضايقة التي يرتكبها النواب بسبب آليات الشكاوى املنظمة ذاتياً واملب َّينة أعاله.
املساعدون الربملانيون أو مساعدو النواب قد يتمتعون بحامية أقل عندما تكون عالقتهم
الوظيفية مع نائب وليس الربملان .وقد ال يتمتع العاملون يف مكاتب الدوائر االنتخابية
مبعايري األمن والحامية نفسها املطبقة داخل مباين الربملان.
النواب ال تكون لديهم غالباً آلية شكاوى مخصصة لحاالت التحرش أو املضايقة أو العنف .وقد
يكونوا مستهدفني أكرث من الفئات األخرى بسلوكيات مسيئة مثل املالحظات املتحيزة جنسياً
والتهديدات وأعامل العنف ،مبا يف ذلك العنف عرب اإلنرتنت .وقد ال يتمتعون ،عند العمل يف
مكاتب الدوائر االنتخابية ،مبعايري األمن أو الحامية نفسها املطبقة داخل مباين الربملان.
بوليفيا :يف حزيران/يونيو  ،2018أنشأت الجمعية الترشيعية لجنة تحقيق يف أفعال التحرش
واملضايقة والعنف السيايس .وللجنة هدفان أولهام تسليط الضوء عىل الشكاوى املتعددة بشأن
أفعال التحرش واملضايقة التي قدمتها نساء أعضاء يف كل األحزاب السياسية؛ وثانيهام استعراض
القواعد األخالقية للربملانيني بغية مواءمتها مع كل القوانني الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة.
وتتألف اللجنة من خمس نساء أعضاء يف األحزاب السياسية الثالثة للجمعية الترشيعية.
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الربملان االسكتلندي :أجرى فريق العمل املشرتك التابع للربملان االسكتلندي دراسة استقصائية
َّ
ونظم حلقات تف ّكر للمساعدة يف تحديد التغيريات الالزمة يف السياسات واإلجراءات الحالية
ملعالجة الشكاوى املتعلقة بالتحرش الجنيس والتحيز الجنيس معالجة فعالة .وفيام ييل بعض
األسئلة التي ُطرحت لتقييم فعالية السياسات املعمول بها:
yهل أنتم عىل دراية بإجراء تقديم الشكاوى يف حالة التعرض لشكل من أشكال التحيز
الجنيس أو التحرش أو املضايقة؟
yهل تعتقدون أن يف الربملان مناخاً أو ثقافة تثني الناس عن تقديم شكاوى ضد التحرش
الجنيس والسلوكيات املتحيزة جنسياً؟
yهل تعتقدون أن الشكوى التي قد تقدمونها بعد التعرض للتحرش الجنيس أو لسلوك
متحيز جنسياً ستؤخذ عىل محمل الجد؟

(د) جمع البيانات والأدلة
أسئلة أولية:

yهل أجريت تحقيقات برملانية داخلية بشأن التحيز الجنيس والتحرش والعنف ضد
املرأة يف الربملان؟
yهل أصدرت هيئة رسمية أو غري رسمية خارج الربملان تحذيرات أو أجرت تحقيقاً يف
أفعال التحرش أو التحيز الجنيس أو العنف أو األفعال الجنسية يف مكان العمل الربملاين؟

من األهمية مبكان امتالك بيانات لضامن الدعم السيايس ،وتقييم األوضاع ،وتحديد أنسب مسار
للعمل .وميكن تحقيق ذلك عن طريق إجراء دراسة استقصائية تقييمية داخلية .وتوفر دراستا
االتحاد الربملاين الدويل املذكورتان يف املقدمة بيانات مستمدة من عدد من الربملانات ينبغي أن
تنبه الربملانات إىل رضورة معالجة هذه الشواغل .وال تزال الدراسات االستقصائية الداخلية نادرة
بالنسبة للربملانات الوطنية وإن بدأ ذلك التوجه يتغري .وهي تق ِّدم صورة مفصلة ودقيقة للوضع.
�إدراك نطاق العنف
فرنسا  -الجمعية الوطنية :وفقاً لدراسة استقصائية شملت  137مساعداً برملانياً وأجرتها
جمعيتهم ،تعرض نصف املجيبني لدعابات جنسية أو متحيزة جنسياً يف مكان العمل أو
أثناء بعثات رسمية؛ والثلث لشتائم متحيزة جنسياً و»سلوكيات مزعجة ومستمرة» منها
«نظرات» وإمياءات «ألفعال جنسية»؛ والخمس «لتلميحات جنسية» غري مرغوب فيها؛
والسدس للمسات غري مرغوب فيها «للثديني أو املؤخرة أو الفخذين»21.
نيوزيلندا :أجرى أعضاء املجموعة املعنية باالتحاد الربملاين الدويل يف نيوزيلندا ومجموعة
نيوزيلندا داخل برملانيات الكومنولث دراسة عىل غرار دراسة االتحاد الربملاين الدويل شملت
األعضاء األربعة والعرشين يف برملانيات الكومنولث .وتؤكد النتائج أن التحيز الجنيس
والتحرش واملضايقة والعنف ضد النائبات هي ظواهر متكررة يسود فيها العنف النفيس
(مالحظات وإمياءات جنسية أو متحيزة جنسياً ،ونرش صور ذات دالالت مهينة أو جنسية،
وأعامل ترهيب وتهديد) بوضوح وتؤثر يف  44يف املئة من املجيبني.
 21عرض ائتالف » «Chair collaboratriceنتائج هذه الدراسة إ ّبان جلسة للجمعية الوطنية ُعقدت يف  20آذار/
مارس Les Nouvelles News, Chair collaboratrice, Le sexisme se porte bien à l’Assemblée,( 2019
.)21 March 2019
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اململكة املتحدة  -مجلس العموم :وفقاً لدراسة استقصائية شملت  1 377عام ًال يف الربملان
وأجراها فريق عمل مشرتك بني األحزاب ،فإن  39يف املئة من املجيبني ( 35يف املئة من
الرجال و 45يف املئة من النساء) تعرضوا للتسلط خالل األشهر االثني عرش السابقة22.
البيانات الواجب جمعها
من املفرتض أن تساعد البيانات التي س ُتجمع يف تقييم ما ييل:
yحجم املشكلة (أي انتشار أشكال العنف الجنساين املختلفة التي يتعرض لها العاملون يف
الربملان)؛
yتصورات العنف؛
yتصورات آثار العنف؛
yتصورات آليات االنتصاف القامئة؛
yالحلول املطلوبة.
وميكن أن تغطي األسئلة فرتة العمل يف الربملان بأكملها أو فرتة محددة .وميكن أيضاً استطالع
معارف األفراد بشأن هذه األفعال (الحوادث التي شهدوها أو سمعوا عنها من الضحايا).
وينبغي أن تشمل أسئلة الدراسة االستقصائية أفعاالً محددة متثل أشكاالً مختلفة من التحيز الجنيس
والتحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة .وميكن تصنيف هذه األفعال عىل أنها عنف جسدي أو نفيس
أو جنيس أو اقتصادي (انظر التعريف الوارد يف امللحق  .)1وسيكون من املفيد يف جميع الحاالت
البدء بتوضيح املصطلحات املستخدمة لضامن إرساء فهم مشرتك للمسائل املعنية.
ومن املهم أيضاً أن تكون األسئلة الواردة يف منت االستبيان تدريجية .ومن املحبذ البدء بأسئلة
عن األشكال األقل خطورة من التحيز الجنيس ،مثل الدعابات املتحيزة جنسياً والتعليقات املهينة،
ثم تلك املتعلقة باألشكال األخطر مثل التسلط والتحرش الجنيس واالعتداء الجنيس .إذ يتيح هذا
التدرج فهم تسلسل العنف فه ًام أفضل ومي ِّكن املجيبني من الشعور بالراحة والرد عىل األسئلة
التي قد تبدو أقل أهمية يف البداية فيكتسبون الثقة تدريجياً فيكشفون عن حوادث أخطر
وأليمة أكرث قد يخفونها لوال ذلك.
وينبغي أن تسعى املعلومات أيضاً إىل جمع معلومات عن مكان وقوع أفعال العنف ومرتكبي
تلك األفعال وعام إذا تم اإلبالغ عنها.
وقد يكون من املفيد أيضاً أن ُيسأل املشاركون عن رأيهم يف أسباب تلك األفعال وآثارها والحلول
التي ميكن أن متنعها وتعالجها .ويف حال وجود إجراءات ملكافحة التحيز الجنيس والتحرش
واملضايقة والعنف ،ينبغي أن ُيسأل املشاركون عام إذا كانوا عىل دراية بها أو استخدموها أو قد
يلجأون إليها وإذا كانوا يعتربونها فعالة ومستجيبة الحتياجات الضحايا.
اجلهات الواجب ا�ستطالع �آرائها
موجهة إىل النساء فقط أو إىل كل العاملني يف الربملان.
ميكن أن تكون الدراسة االستقصائية َّ
وعىل الرغم من رضورة الحفاظ عىل الرسية ،فإن املعلومات التي تُجمع بشأن الجنس والسن
وحالة االنتامء إىل أقلية وغريها هي معلومات ق ِّيمة للباحثني الذين يسعون إىل فهم طريقة
اختالف التجارب من فئة إىل أخرى .ويف جميع الحاالت ،ينبغي رصد ودراسة اختالف التصورات
والتجارب املتعلقة بالعنف بني الرجال والنساء العاملني يف املكان نفسه ،وكذلك االختالف بني
أشكال العنف املامرسة ضد النساء مقارن ًة بالرجال .ووفقاً لبحوث األحزاب السياسية ،فإن العنف
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النفيس هو أكرث أشكال العنف انتشاراً الذي تتعرض له النساء ،يف حني أنه العنف الجسدي
بالنسبة للرجال23.وحتى عندما يكون تركيز الدراسة عىل األفعال املرتكبة ضد النساء ،ميكن
استطالع تصورات الرجال وخرباتهم ودورهم املمكن فيام يخص رصد تلك األفعال أو ارتكابها.
وميكن أن يشمل املشاركون جميع فئات املوظفني (النواب واملوظفون واملساعدون وموظفو
األحزاب السياسية واملتدربون وما إىل ذلك) أو فئات محددة .وسيعتمد اختيار املشاركني
بخاص ٍة عىل الوقت واملوارد املتاحة ،مع مراعاة أنه ميكن إجراء التقييم عىل عدة مراحل (دراسة
استقصائية واحدة لكل النواب أو للنائبات فقط ،ودراسة لفئات املوظفني األخرى) .وستتيح
دراسة استقصائية تشمل املوظفني الربملانيني واملساعدين الربملانيني وموظفي األحزاب السياسية
واملتدربني وغريهم إجراء تحليل أدق ورسم صورة أصدق.

أساليب البحث
األساليب الكمية والنوعية
عادة ما تفيض األساليب الكمية إىل نتائج ميكن تلخيصها باألرقام ،يف حني تُستخدم األساليب
النوعية لجمع معلومات عىل شكل نص من خالل الشهادات واالقتباسات ونصوص الوصف
ودراسات الحالة .ويستخدم الباحثون غالباً مزيجاً من األسلوبني.
دراسات استقصائية عرب اإلنرتنت
ميكن توزيع االستبيانات االستقصائية واستكاملها عرب اإلنرتنت وعادة ما تكون قصرية
ويسهل الوصول إليها والرد عليها .وميكن أن تصل إىل عدد أكرب من املشاركني بتكلفة أقل
من الطرائق األخرى ،وهي مناسبة بخاص ٍة للنهج الكمي.
مقابالت فردية
ميكن أن تعطي هذه الطريقة معلومات أكرث وأدق وأفضل عن تاريخ العنف الذي تعرض
له املشاركون .ويؤدي الطابع الطوعي لتلك املقابالت ،إىل جانب النهج التدريجي وتعاطف
السائل ،إىل زرع الثقة ومتكني املشاركني من االنفتاح وتذكر األحداث املؤملة التي قد
يخفونها بسبب ضغط نفيس شديد .ومن ناحية أخرى ،فإن العوامل التي قد تقيد اللجوء
إىل املقابالت هي ساعات املوارد البرشية واملرونة املطلوبة لتنسيق املواعيد مع املجيبني
(ومن ثم أهمية اقرتاح عدة فرتات زمنية أو إجراء املقابالت عرب الهاتف أو سكايب).
مجموعات الرتكيز
هي طريقة جيدة أخرى إلجراء بحوث نوعية مع أناس من خلفيات مامثلة ُيجمعون
ملناقشة تصوراتهم أو مواقفهم أو احتياجاتهم أو آرائهم أو أفكارهم .وميكن أن تكون
مجموعات الرتكيز ،التي تتألف من فئات مختلفة من املوظفني الربملانيني ،مفيدة جداً يف
تحديد االحتياجات املختلفة فض ًال عن األفكار واالقرتاحات املتعلقة بالتدابري السياساتية
بغية التصدي للتحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف القائم عىل الجنس يف الربملان.
املصادر الثانوية
املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية ،واألخبار واملنشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي،
وقصاصات الصحف ،والسري الذاتية ،وغريها.

 23املعهد الوطني الدميقراطي ،ال حزب للعنف :تحليل العنف ضد املرأة يف األحزاب السياسية،2018 ،
.http://epd.eu/2018/03/19/ndi-no-party-to-violence-analysing-violence-against-women-in-political-parties/
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الرسية
إن صون البيانات املق َّدمة وحامية الرسية رضوريان لحامية املشاركني وطأمنتهم .إذ ال
يجرؤ عىل التحدث سوى عدد قليل جداً من الناس خشي ًة من االنتقام أو وال ًء لحزبهم أو
تفادياً ألي رضر مبسريتهم املهنية أو تشويه لسمعة حزبهم.
وينبغي أن تشمل الدعوات إىل املشاركة يف البحوث مناذج موافقة ومعلومات ،حتى يعرف
املشاركون التفاصيل املحددة للبحث ويطمئنون إىل أن مساهامتهم ستظل رسية .وينبغي
أن تكون هوية املجيبني عىل االستبيانات رسية متاماً أو ينبغي استخدام البيانات الشخصية
املجمعة من املشاركني استخداماً منفص ًال عن الردود بحيث يصبح من املستحيل الربط بني
الردود وأصحابها .ويف حالة استخدام الشهادات ،يجب تحريرها حتى يكون من املستحيل
التعرف عىل الشاهد .ويجب تنظيم البحوث بحيث تظل البيانات محمية طوال مراحل
البحث ثم تُد َّمر تلك البيانات بعد نرش الدراسة االستقصائية أو يف أي وقت بناء عىل طلب
املشارك.
تنظيم عملية البحث
سيعي فريق العمل باحثني لتصميم البحوث وأدواتها (االستبيان والدعوات للمشاركة وغريها)،
ِّ
وإجراء املقابالت ،وجمع البيانات وتحليلها .وسيتعني عىل الباحثني أن يكونوا محايدين وأن
يوقعوا اتفاق رسية يحظر الكشف عن املعلومات املوكلة إليهم .وميكن أن يكونوا موظفني
برملانيني مؤهلني إلجراء تلك البحوث (يعملون مث ًال يف إدارة الرعاية الصحية يف مكان العمل،
أو املساواة بني الجنسني ،أو حقوق اإلنسان و ُيد َّربون تحديداً عىل التعامل مع تلك البحوث) أو
يكونوا من خارج الربملان (خرباء أو علامء نفس أو مكاتب خارجية الستطالع اآلراء مؤهلون بحكم
الخربة واملعرفة املهنية).
ويف جميع الحاالت ،ينبغي أن تكون املهام واألهداف املسندة إىل األشخاص أو الفريق املكلف
بإجراء البحث واضح ًة وكذلك متطلبات تقرير الفريق إىل الهيئة الربملانية أو فريق العمل املعني.
االتحاد الربملاين الدويل :أجرى مقابالت مع نائبات فقط يف إطار الدراسة األوىل التي أعدها
عن أشكال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملان يف عام .2016
وسع نطاق الفئات السكانية املستهدفة ليشمل
وعند إجراء الدراسة األوروبية يف عام َّ ،2018
24
املوظفني الربملانيني (املسؤولني واملساعدين الربملانيني) .ويرد يف امللحق  2ملخص لألسئلة
املطروحة.
اململكة املتحدة :ك َّلف الربملان السيدة لورا كوكس ،وهي قاضية سابقة يف املحكمة العليا،
بإجراء تحقيق مستقل يف ادعاءات موظفي مجلس العموم بالتعرض للمضايقة .وكان عىل
الخبري املستقل أن يحدد طبيعة ادعاءات املضايقة ونطاقها وأن ينظر يف كيفية التعامل مع
الشكاوى وكيفية تحسني اإلجراءات القامئة .و ُدعي املوظفون إىل املشاركة عىل أساس رسي
للغاية .وإىل جانب اإلعالن العام عرب املوقع اإللكرتوين الداخيل للربملان ،أرسلت السيدة لورا
رسالة شخصية لتشجيع املوظفني عىل اإلدالء بشهاداتهم مع رشح اإلجراء الواجب اتباعه.
وكان التحقيق موجهاً إىل املوظفني الربملانيني الحاليني والسابقني (باستخدام قاعدة بيانات
برملانية تعود إىل عام  .)2012وميكن للمشاركني أن يردوا شخصياً أو خطياً .ومل يكن الهدف
من ذلك إعادة فتح القضايا وإمنا تحديد مدى انتشار هذه املامرسات يف الربملان .وأجريت
املقابالت خارج مبنى الربملان برسية تامة25.
 24انظر الحاشية .1
 25انظر الحاشية .8
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الربملان االسكتلنديُ :أرسل استبيان عرب اإلنرتنت إىل  1650نائباً ونائبة وموظفيهم ومتدربيهم،
وموظفاً برملانياً وحكومياً ،ومتعاقداً ،وإىل وسائل اإلعالم .وتضمن أسئلة مفصلة عن التجارب
املتعلقة بالتحيز الجنيس والتحرش الجنيس يف الربملان ومكاتب الدوائر االنتخابية .وكان
الهدف من ذلك هو استعراض سياسة ملكافحة التحرش واملضايقة وجمع معلومات لقياس
مدى الوعي بتلك الظواهر والثقة يف آليات الشكاوى .وقد ُأجري هذا االستطالع عرب اإلنرتنت
أساساً ،مع إتاحة بعض النسخ الورقية لألشخاص الذين يفتقرون لحساب بريد إلكرتوين
برملاين .وق ِّدمت يف االستبيان تعاريف واضحة لسلوكيات التحيز الجنيس والتحرش الجنيس.
وتولت رشكة خارجية إجراء الدراسة االستقصائية وتحليلها .وقد طأمن ذلك املجيبني بشأن
الرسية ،كام يتجىل يف معدالت الرد املرتفعة ( 62يف املئة إجامالً ،و 81يف املئة من املوظفني
الربملانيني ،و 76يف املئة من موظفي النواب ،و 62يف املئة من النواب)26.

مناقشة بشأن مكافحة التحرش واالعتداء
الجنسيني يف الربملان األورويب ،سرتاسبورغ،
فرنسا ،ترشين األول/أكتوبر .2017
© Patrick Hertzog AFP /

 26دراسة الربملان االسكتلندي بشأن التحرش الجنيس والسلوك املتحيز جنسياً ،التقرير النهايئ 26 ،شباط/فرباير
 ،2018واللجنة الربملانية االسكتلندية املعنية بالشؤون الداخلية واملعايري واإلجراءات واملناصب العامة ،التحرش
الجنيس والسلوك غري الالئق ،التقرير الرابع( 2018 ،الدورة الخامسة)https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge. ،
net/published/SPPA/2018/6/5/Sexual-harassment-and-inappropriate-conduct-1/SPPAS052018R04.pdf

[باإلنجليزية فقط] 20 :يف املئة من املجيبني عىل االستبيان البالغ عددهم  1039مجيباً قالوا إنهم تعرضوا للتحرش أو
املضايقة أو التحيز الجنيس ( 30يف املئة من املجيبات و 6يف املئة من املجيبني) .ومن بني ضحايا التحرش الجنيس ،قال
 45يف املئة إن املعتدي كان نائباً و 40باملئة إنه كان موظفاً برملانياً.
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 183عضواً يف الربملان النمساوي يقفون خارج
الربملان املؤقت يف قرص هوفبورغ املضاء يف
إطار حملة األمم املتحدة املعنونة «العامل
برتقايل» والرامية إىل القضاء عىل العنف ضد
النساء والفتيات ،فيينا ،النمسا ،ترشين الثاين/
نوفمرب .2018
© Joe Klamar AFP /

الخطوة  - 2ترسيخ املعايري يف سياسة
مبجرد تقييم الوضع يف الربملان واستعراض مواطن القوة والضعف يف آلياته الداخلية ،ستُدرِج
الخطوة  2معايري وإجراءات جديدة يف الوثائق الوجيهة .ويغطي هذا القسم البنود الجوهرية
التي ينبغي أن تُدمج كحد أدىن لضامن وضع سياسة شاملة وجامعة.

�أوالً -حتديد طبيعة ال�سيا�سة
األسئلة

yهل ينبغي وضع مجموعة محددة من اللوائح ،أم ينبغي إدراج األحكام الالزمة يف
النظام الداخيل أو مدونة قواعد السلوك أو مدونة األخالقيات؟
yإذا كان الخيار مجموعة محددة من اللوائح ،فهل ستكون تلك اللوائح جزءاً من القواعد
الدامئة والرسمية للربملان؟

تستخدم هذه املبادئ التوجيهية مصطلح «السياسة» مبعناه الواسع لإلشارة إىل «منتج» يحدد
معايري ملنع السلوكيات املقصودة ومكافحتها.
وعند وضع سياسة من هذا النوع أو تعزيزها ،سيكون أمام الربملان بعض الخيارات:
) أتعديل التعليامت الدامئة أو النظام الداخيل أو مدونة قواعد السلوك أو مدونة
األخالقيات (وإعادة صياغة الديباجة).
) بوضع سياسة خاصة أو بروتوكول خاص أو مدونة قواعد سلوك خاصة.
) جوضع سياسة أو خطة عمل جديدة قامئة بذاتها.
32

وينطوي كل من هذه الخيارات عىل مزايا وعيوب ،وسريتهن االختيار يف نهاية املطاف بالظروف
واإلرادة السياسية.

خيارات السياسات العامة وآثارها

تعديل التعليمات الدائمة �أو النظام الداخلي
�أو مدونات قواعد ال�سلوك �أو مدونات
الأخالقيات القائمة
الآثار:
yقد يتطلب االنتظار حتى االستعراض
التايل.
yقد يعني أن املعايري تنطبق عىل النواب
فقط.
yستقع مسؤولية ضامن االمتثال عىل
عاتق رئيس الربملان.
yاآلليات الذاتية التنظيم لها حدود.

و�ضع �سيا�سة خا�صة �أو بروتوكول خا�ص �أو
مدونة قواعد �سلوك خا�صة
الآثار:
يوجه رسالة مؤسسية قوية
yميكن أن ِّ
بشأن القضية.
yقد يتيح تغطية كل فئات املوظفني
بسياسة واحدة (أو سياسات لكل فئة).
yقد يعني مزيجاً من آليات التنظيم
الذايت واآلليات املستقلة.

و�ضع خطة عمل جديدة قائمة بذاتها
الآثار:
yقد ال يتطلب موافقة الربملان ولكن قد
يغطي املوظفني فقط.
يوجه رسالة مؤسسية قوية
yميكن أن ِّ
بشأن القضية.
yميكن أن يجمع كل األحكام الوجيهة يف
مكان واحد.

كندا :يف عام  ،2015اعتمد مجلس العموم مدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم:
التحرش الجنيس بني النواب 27الذي أصبح ملحقاً بالتعليامت الدامئة ملجلس العموم.
الواليات املتحدة األمريكية :يف عام  ،2018تم التوصل إىل اتفاق يف الكونغرس عىل إصالح
السياسة القامئة ملكافحة التحرش الجنيس .وينطوي ذلك عىل إلغاء رشوط الوساطة وفرتات
االنتظار الطويلة ،وجعل األعضاء (وليس دافعي الرضائب) مسؤولني عن التسويات ،وزيادة
الشفافية من خالل نرش تقارير عن نتائج اللجنة ،وجعل التدريب عىل مكافحة التحرش
إلزامياً للنواب واملوظفني الربملانيني ،واإللزام بإجراء دراسات استقصائية منتظمة للموظفني
بشأن ثقافة مكان العمل خالل فرتات عقد الكونغرس28.
فرنسا :اعتمد مكتب مجلس الشيوخ الفرنيس قراراً تفسريياً بشأن النظام الداخيل ملجلس
الشيوخ يحدد الجزاءات التأديبية التي يتعني فرضها عىل أعضاء مجلس الشيوخ الذين ارتكبوا
أفعال مضايقة (نفسية أو جنسية) .واعتمد أيضاً خطة ملكافحة التحرش تركز عىل املجالني
التاليني )1( :املعلومات والوقاية؛ ( )2وتلقي الشكاوى من الضحايا وتقديم الدعم لهم29.
27
28

.https://www.ourcommons.ca/About/StandingOrders/Appa2-e.htm
االتحاد الربملاين الدويل ،املرأة يف الربملان يف عام  :2018استعراض العام الفائتhttps://www.ipu.org/resources/.
.publications/reports/2019-03/women-in-parliament-in-2018-year-in-review

 29محرض جلسات مكتب مجلس الشيوخ ،مبا يف ذلك جلستا  29حزيران/يونيو  2017و 9ترشين الثاين/نوفمرب .2017
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«أوقفوا التحرش يف الشوارع والعنف الجنيس
ضد النساء يف األماكن العامة»،
لوحة إعالنية ،مانيال ،الفلبني ،حزيران/يونيو
.2019
© Artur Widak NurPhoto /

ثانياً  -البنود الأ�سا�سية يف ال�سيا�سة
بغض النظر عن الشكل املختار ،توجد عنارص جوهرية يجب إدراجها:
) أاألهداف
) باألدوار واملسؤوليات
) جامليزانية واملوارد والرصد والتقييم
) دالسلوكيات املحظورة :تعاريف وأمثلة
) هفئات املوظفني املشمولة
) ونطاق التطبيق
) زالتدابري الوقائية وخدمات الدعم
) حآليات معالجة الشكاوى
) طسبل االنتصاف والتعويض
) يالجزاءات التأديبية

(�أ)	الأهداف
ينبغي أن تُذكر أهداف السياسة بوضوح ،ورمبا مع التشديد عىل الطابع غري املحتمل وغري
املرشوع للتحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد النساء يف الربملان ،وتأكيد التزام قادة
املؤسسة مبنع هذه املشكالت والقضاء عليها .وميكن أيضاً توضيح أن كل بالغ عن مثل هذا
السلوك سيؤخذ بجدية وسيعامل بحيادية ورسية.
وميكن أن تلخص ديباجة قصرية األهداف الواجب تحقيقها عن طريق اتخاذ تدابري عالية األولوية
يف إطار السياسة .وميكن أن يربز البيان أيضاً أن النساء أكرث تعرضاً لألفعال الجنسية وأفعال
34

العنف والتحيز الجنيس يف مكان العمل وأن بعض الحاالت وترتيبات العمل (مثل التسلسل
اإلداري أو التبعية اإلدارية) ميكن أن يؤدي إىل تفاقم تلك األفعال.
كندا :تنص مدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني النواب عىل
األغراض التالية للمدونة (املادة « :)1تهيئة بيئة يف مجلس العموم تتيح لجميع األعضاء التفوق
يف واجباتهم ووظائفهم العامة ،وتكون خالية من التحرش الجنيس؛ وتشجيع األعضاء عىل اإلبالغ
عن حاالت التحرش الجنيس؛ ووضع إجراء لتسوية الشكاوى يقوده مقدمو الشكاوى بحيث
يكونوا قادرين عىل إنهائه يف أي وقت؛ وضامن الرسية يف كل مراحل إجراء التسوية».30

شييل :تنص املادة  1من بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه
( 31)2019عىل ما ييل« :يجب عىل مجلس النواب توفري بيئة تكفل االحرتام الكامل لكرامة
األشخاص والتكافؤ بني الجنسني واملساواة يف الحقوق والفرص بني الرجال والنساء .وتخضع
بيئة العمل والتعايش يف مجلس النواب ملبدأَي املساواة يف املعاملة وعدم التمييز ،ومن ثم،
يجب أن تكون تلك البيئة خالية من كل أشكال العنف واإلساءة الجنسانية».
كوستاريكا :يف عام  ،2011اعتمدت الجمعية الترشيعية النظام الداخيل ملكافحة التحرش
الجنيس 32الذي يهدف إىل «اتخاذ خطوات ملنع حاالت التحرش الجنيس والتحقيق فيها
واملعاقبة عليها» (املادة  )3يف الجمعية الترشيعية .ويف عام  ،2013اعتمدت اللجنة صكاً
داخلياً ثانياً معنوناً بروتوكول بشأن التحرش واملضايقة يف مكان العمل 33وينص عىل عدة
مبادئ عامة منها ما ييل« :التحرش واملضايقة يف العمل ،بأي شكل من األشكال ،غري مقبول
عىل اإلطالق ]...[ .و ُيعترب فعل التحرش أو املضايقة الذي يثبت يف مكان العمل جنحة عمل
تقتيض فرض إجراءات تأديبية بدون اإلخالل بأية إجراءات مدنية أو جنائية قد تُتخذ أمام
املحاكم املختصة ]...[ .وتقر الجمعية الترشيعية بأن التحرش واملضايقة يف مكان العمل []...
من املخاطر النفسية االجتامعية يف مكان العمل [ ]...وتلتزم بتوفري دعم مخصص للضحايا
عن طريق الهيئات املؤسسية املتاحة».

(ب)	الأدوار وامل�س�ؤوليات
املساءلة أمر بالغ األهمية .إذ ينبغي تحديد املسؤولني عن تنفيذ السياسة (األفراد أو أفرقة العمل
أو الهيئات الربملانية) داخل السياسة نفسها ،مع بيان األدوار واملسؤوليات فيام يخص تنفيذ
السياسة ورصدها.

(ج)	امليزانية واملوارد والر�صد والتقييم
ينبغي أن تشري السياسة إىل امليزانية واملوارد األخرى التي يتعني توفريها لدعم تنفيذ السياسة
وضامن فعاليتها.
وينبغي أن تحدد األحكام العنارص املتعلقة بتنفيذ السياسة والتي ينبغي للربملان أن يبلغ عنها
ووترية ذلك اإلبالغ من أجل تحديد الثغرات والصعوبات املحتملة ومعالجتها .وتجري مناقشة
هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف إطار الخطوة  3أدناه ،مع بيان مسارات العمل املقرتحة
لضامن تنفيذ السياسات ورصدها وتقييمها بفعالية.
30
31
32
33

انظر الحاشية .27
.https://www.camara.cl/camara/media/transparencia/protocolo_acoso.pdf
النظام الداخيل ملكافحة التحرش الجنيس يف مكان العمل يف الجمعية الترشيعية ،اعتُمد يف الجلسة العادية رقم -044
 2011املعقودة يف  24شباط/فرباير  2011ونُرش يف الجريدة الرسمية رقم  48املؤرخة  9آذار/مارس .2011
بروتوكول مكافحة التحرش واملضايقة يف مكان العمل ،اعتُمد يف الجلسة العادية رقم  2013-169املعقودة يف
 24نيسان/أبريل  2013ونُرش يف الجريدة الرسمية رقم  116املؤرخة  18حزيران/يونيو .2013
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(د)	ال�سلوكيات املحظورة :تعاريف و�أمثلة
األسئلة

yهل تحدد السياسة أشكال التمييز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف التي يجب
القضاء عليها؟
yهل تتفق التعاريف مع الترشيعات الوطنية واملعايري الدولية التي تتناول هذه املسائل؟
yهل ترسد السياسة أمثلة للمساعدة يف تحديد ما قد يشكل سلوكاً محظوراً وغري مقبول؟
yهل تأخذ السياسة بعني االعتبار خطورة السلوك أو مدى وضوح أشكال املضايقة التي
ترتاوح بني الدعابات الجنسية أو املتحيزة جنسياً وأشكال املضايقة النفسية والتسلط
والتحرش الجنيس واالعتداء الجنيس والعنف الجنيس؟
yهل تأخذ السياسة يف االعتبار عوامل متييزية أو مشددة أخرى مثل العرق والسن
والحالة االجتامعية وامليل الجنيس واإلعاقة؟

يجب تحديد السلوكيات واألفعال التي يجب حظرها مبوجب السياسة بوضوح مع تقديم أمثلة
عليها إن أمكن ذلك .وقد تختلف النظرة إىل أشكال العنف ،مثل التحرش الجنيس يف مكان
العمل ،باختالف األشخاص ،مام يفرس صعوبة التعرف عىل سلوك التحرش يف حد ذاته والتمييز
بني ما يشكل وما ال يشكل فعل تحرش .وتحقيقاً لذلك ،ميكن لكل برملان أن يرجع إىل التعاريف
املنصوص عليها يف الترشيعات الوطنية .وينبغي للربملانات أيضاً أن ترجع إىل التعاريف الواردة يف
الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وحق املرأة يف العيش بدون عنف ،والحق
يف العمل .ويحتوي امللحق  1من هذا املنشور عىل تجميع للتعاريف الواردة يف الصكوك الدولية
واإلقليمية الوجيهة.

كندا :تع ِّرف املادة  2من مدونة قواعد السلوك ألعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني
النواب التحرش الجنيس كام ييل« :ترصف ذو طبيعة جنسية ُيتوقع منطقياً أن يتسبب يف
إهانة أو إذالل ويشمل التعليقات واإلمياءات واللمسات التي تحدث مرة واحدة أو بصورة
متكررة».
وتنص املادة  7عىل ما ييل« :دون تقييد تعريف التحرش الجنيس بأي شكل من األشكال ،ميكن
أن يشمل التحرش الجنيس ما ييل( :أ) طلبات الحصول عىل خدمات جنسية واالعتداءات
الجنسية؛ (ب) االحتكاك الجسدي غري املالئم أو غري املرغوب فيه مثل اللمس أو الربت
أو القرص؛ (ج) التعليقات املهينة أو اإلمياءات أو الدعابات ذات اإليحاءات الجنسية التي
تسبب االنزعاج أو اإلحراج؛ (د) االستفسارات أو التعليقات غري املالمئة بشأن الحياة الجنسية
للشخص34».
لكسمربغ :تنص املادة  )2(10من نظام موظفي مجلس النواب عىل ما ييل« :ميتنع املوظف
الحكومي عن أي عمل من أعامل التحرش الجنيس أو املضايقة النفسية يف سياق عالقات
العمل.
–ألغراض هذا النظام ،فإن أي ترصف ذي طابع جنيس أو أي ترصف قائم عىل أساس
الجنس يعرف أو ُيفرتض أن يعرف الطرف املذنب أنه سيمس بكرامة شخص ما يف مكان
العمل هو فعل من أفعال التحرش الجنيس أو املضايقة الجنسية يف سياق عالقات العمل
إذا استوىف رشطاً من الرشوط الثالثة التالية( :أ) إذا كان الترصف غري مرغوب فيه وغري
معقول ومسيئاً للشخص الذي يتعرض له؛ (ب) إذا كان رفض أو قبول الشخص للترصف
 34انظر الحاشية .27
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الذي يرتكبه زميل أو رئيس أو عميل ُيستخدم رصاح ًة أو ضمناً كأساس التخاذ قرار يؤثر
يف املصالح املهنية لذلك الشخص؛ (ج) إذا كان الترصف ينشئ بيئة ترهيبية أو عدائية أو
مهينة أو إذاللية للشخص الذي يتعرض له .وقد يكون جسدياً أو لفظياً أو غري لفظي.
و ُيفرتض أن يكون الترصف مقصوداً.
–ألغراض هذه املادة ،فإن أي ترصف ميس بصورة متكررة ومنهجية بكرامة شخص ما أو
سالمته النفسية أو الجسدية هو ترصف يشكل مضايقة يف سياق عالقات العمل.
–أي ترصف غري مرغوب فيه يتصل بأحد األسباب املحددة يف القاعدة (1ثانياً) ( *)1ويهدف
أو يؤدي إىل املساس بكرامة شخص ما ويقيم بيئة ترهيبية أو عدائية أو مهينة أو إذاللية
ُيعترب فع ًال من أفعال التحرش أو املضايقة.
–أي ترصف غري مرغوب فيه يتصل بجنس شخص ما ويكون غرضه أو تأثريه املساس
بكرامة ذلك الشخص أو سالمته البدنية ويقيم بيئة ترهيبية أو عدائية أو مهينة أو
إذاللية ُيعترب فع ًال من أفعال التحرش أو املضايقة».
*تنص املادة (1ثانياً) ( )1عىل أنه «يف تنفيذ أحكام نظام املوظفنيُ ،يحظر أي متييز مبارش
أو غري مبارش ضد أي شخص عىل أساس الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو امليول
الجنيس أو االنتامء الفعيل أو املفرتض إىل عرق أو مجموعة إثنية»35.
شييل :أثناء مناقشة بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه ،تم
االتفاق عىل رضورة التمييز بني مختلف مستويات االعتداء .واملصطلحات املستخدمة يف
ذلك واملستمدة من قانون العقوبات الشييل موجودة يف املادة  7من الربوتوكول التي تنص
عىل ما ييل« :ميكن تقسيم السلوكيات التي تشكل تحرشاً جنسياً إىل اعتداء «بسيط» و»قليل
الخطورة» و»خطري» و»خطري جداً .ويأخذ االعتداء البسيط عدة أشكال منها التلميحات
واملجامالت والدعابات واملالحظات والتعليقات التي تنطوي عىل محتوى جنيس وتهدف
إىل إزعاج أو إهانة الضحية؛ واإلمياءات الفاحشة؛ ونرش الشائعات الجنسية .ويشري االعتداء
القليل الخطورة إىل التعليقات املهينة عىل املظهر الجنيس أو امليل الجنيس؛ واملكاملات
الهاتفية أو الرسائل أو رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الرقمية التي يكون مضمونها
جنسياً ويقرتح إقامة عالقات جنسية أو يحث عليها؛ واستخدام الصور الفوتوغرافية أو
الصور أو الرسومات ذات املحتوى الجنيس الرصيح التي تسعى إىل تحقيق الغرض نفسه.
ويشري االعتداء الخطري إىل االقرتاب املفرط واالحتكاكات غري الرضورية .ويشري االعتداء
الخطري جداً إىل استخدام القوة مثل االعتداءات الجسدية أو اإلمساك أو اإلرغام عىل القيام
بأفعال جنسية أو أفعال إجرامية أخرى36».

(هـ) فئات املوظفني امل�شمولة
نوقشت املجموعة الواسعة من فئات املوظفني الربملانيني والتعقيد الناتج عن الفروق يف أوضاعها
القانونية يف إطار القسم (ج) من الخطوة  1الوارد يف الصفحتني  26و .27وسعياً إىل تحسني التنوع
والشمولية ،ينبغي أن تكفل السياسة حامية رصيحة لكل فئة من تلك الفئات ضد كل أشكال
املضايقة والعنف التي قد تنشأ يف الربملان.
وينبغي أن تحمي السياسة أيضاً املوظفني من أعامل املضايقة والتحرش والعنف التي يرتكبها الغري.
وقد يتعرض النواب ،واملوظفون الربملانيون أحياناً ،لتهديدات ومالحظات وأعامل عنف قد تكون
 35رد برملان لكسمربغ عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة
املمتدة من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
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ذات طبيعة جنسية أو متحيزة جنسياً خالل االجتامعات أو املناسبات االجتامعية أو عن طريق
الربيد أو الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الهاتفية أو عرب وسائل اإلعالم أو شبكات التواصل االجتامعي.
وقد يلزم اتخاذ تدابري منفصلة لكل فئة.

ما هي الجهات املشاركة؟
داخليا ً
�أفقي (بني الأقران)
yمضايقة نائب آلخر
yمضايقة موظف آلخر (سواء أكان موظفاً
برملانياً أم مساعداً أم متدرباً أم متطوعاً)

خارجيا ً
طرف خارجي
yمضايقة الجمهور العام لنائب أو موظف
yاملضايقة والعنف عرب اإلنرتنت

عمودي (هرمي)
yمضايقة نائب ملوظف برملاين أو مساعد
نائب أو متدرب أو متطوع
yمضايقة مسؤول إداري ملوظف برملاين
أو مساعد نائب أو متدرب أو متطوع
كندا :لدى مجلس العموم سياسات مختلفة لفئات املوظفني املختلفة:
yمدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني النواب 37التي تنطبق
عىل التفاعالت بني النواب.
yسياسة منع أعامل التحرش واملضايقة والتصدي لها ( 38)2014التي ترسي عىل كل النواب
(بوصفهم أرباب عمل) واملوظفني الذين يعملون لدى النواب واملتدربني (بأجر أو بدون
أجر) واملتطوعني.
yال يخضع املوظفون املشمولون باتفاق جامعي وموظفو إدارة مجلس العموم ألحكام
هذه السياسات؛ وإمنا تنطبق عليهم أطر عمل منفصلة.
شييل :وفقاً للامدة  4من بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه،
يرسي الربوتوكول عىل النواب ،واملوظفني الحكوميني ،واألشخاص الذين يقدمون خدمات
مؤقتة ،وغريهم من املوظفني الذين يعينهم مجلس النواب مبوجب قانون العمل .ويرسي
الربوتوكول أيضاً عندما ي ّدعي صاحب الشكوى ،حتى وإن مل يكن موظفاً ،أنه تعرض لفعل
تحرش أو مضايقة عىل يد شخص خاضع للربوتوكول أثناء تأدية وظيفته .وتشمل هذه
الصيغة العامة جميع املستشارين واملساعدين الذين يعينهم مجلس النواب مبارشة ،أو
يعينهم نائب يف منصب ثقة أو تعينهم مجموعة سياسية .وتقيض املادة  5بإدراج الربوتوكول
يف العقود املربمة بني الربملان ومقدمي الخدمات الخارجيني39.

كوستاريكا والسويد :يف كوستاريكا ،ال ينطبق النظام الداخيل ملكافحة التحرش الجنيس
وبروتوكول مكافحة التحرش واملضايقة يف مكان العمل 40إال عىل موظفي الجمعية الترشيعية
37
38
39
40

38
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لكوستاريكا .وأما يف السويد ،فال تنطبق التدابري التي اعتمدها الربملان السويدي 41ملكافحة
أشكال املضايقة النفسية والجنسية إال عىل األفعال املرتكبة بني املوظفني الربملانيني.

فنلندا :تنطبق املبادئ التوجيهية ملكتب الربملان بشأن منع السلوك غري الالئق واملضايقة
( )2017عىل النواب واملوظفني الربملانيني واملساعدين الربملانيني42.
جنوب أفريقيا :يف عام  ،2006استحدث الربملان سياسة مكافحة التحرش الجنيس التي
تنطبق عىل جميع املوظفني واملساعدين الربملانيني ،ولكن اإلجراء الواجب اتباعه يختلف
باختالف الفئة املستهدفة بالشكوى (نائب أم موظف أم مساعد آخر):
yإذا كان املستهدف نائباً ،فيجوز تقديم الشكوى إىل اللجنة املشرتكة املعنية باألخالقيات وهي
املسؤولة عن إنفاذ مدونة قواعد السلوك األخالقي للنواب واملجالس الترشيعية اإلقليمية؛
yوإذا كان املستهدف موظفاً أو مساعداً آخر ،فيجوز تقديم شكوى رسمية أو غري رسمية
بالتعرض للتحرش الجنيس عن طريق املسؤول اإلداري حتى مستوى أمني الربملان للتحقيق43.

منتدى االتحاد الربملاين الدويل للربملانيات،
بلغراد ،رصبيا2019 ،
 41تشمل هذه التدابري الربملانية الصكوك التنظيمية التالية :سياسة مكافحة إساءة املعاملة ( )2009واملبادئ التوجيهية
للتعامل مع إساءة املعاملة والتحقيق فيها ()2009؛ وخطة العمل من أجل املساواة يف املعاملة ( .)2011رد برملان
السويد عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة املمتدة من 25
حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
 42رد برملان فنلندا عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة املمتدة
من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
 43رد الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل
استكامله يف الفرتة املمتدة من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
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(و) نطاق التطبيق
األسئلة

yما هو نطاق تطبيق السياسة؟ هل سيقترص عىل األعامل التي تحدث داخل مباين
الربملان؟
yهل ستنطبق السياسة عىل الحاالت التي تحدث يف أماكن أخرى ،مثل مكاتب الدوائر
االنتخابية أو أثناء البعثات الرسمية أو خالل دورات التدريب املرتبطة بالعمل أو
املناسبات أو األنشطة االجتامعية؟
yهل ستنطبق عىل التفاعالت عرب اإلنرتنت؟

وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل وبناء عىل
توافق اآلراء املتزايد ،ال ميكن توفري الحامية الكافية بالرتكيز فقط عىل مكان العمل املادي التقليدي.
إذ ينبغي أن تشمل الحامية أيضاً أشكال املضايقة والعنف التي تحدث «(أ) يف مكان العمل ،مبا يف
ذلك األماكن العامة والخاصة عندما تكون أماكن عمل؛ (ب) ويف األماكن التي يتقاىض فيها العامل
أجراً أو يأخذ اسرتاحة أو يتناول وجبة أو يستخدم املرافق الصحية أو مرافق الغسل أو تغيري املالبس؛
(ج) أثناء الرحالت املتصلة بالعمل أو السفر أو التدريب أو الفعاليات أو األنشطة االجتامعية؛ (د)
عن طريق وسائل االتصال املرتبطة بالعمل ومنها تكنولوجيات االتصال واملعلومات؛ (ه) يف أماكن
اإلقامة التي يوفرها أرباب العمل؛ (و) عند الذهاب إىل العمل والرجوع منه» (املادة .44)3
وتكتيس هذه االعتبارات أهمية خاصة بالنسبة لعامل العمل الربملاين .وتؤكد نتائج الدراسة املشرتكة
بني االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا مث ًال أن حوادث التحرش الجنيس
التي تتعرض لها املوظفات الربملانيات يف أوروبا مل تقع يف أماكن العمل الربملاين فحسب وإمنا
أثناء البعثات الرسمية أيضاً (داخل البالد أو يف الخارج) وأثناء حفالت العشاء وحفالت االستقبال.
وإضاف ًة إىل ذلك ،إذا كان مكان العمل الربملاين يوفر منصات تفاعلية عرب اإلنرتنت للنواب وغريهم
من العاملني يف الربملان ،فينبغي أن يشمل نطاق تطبيق السياسة تلك املنصات بغية مكافحة
أشكال املضايقة عرب اإلنرتنت.
كندا :مدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني النواب تنص عىل أن
«التحرش الجنيس ميكن أن يحدث ،عىل سبيل املثال ،أثناء سفر األعضاء أو أداء مهام اجتامعية»45.
زامبيا :يقترص تطبيق إجراءات الشكاوى يف حاالت التحرش الجنيس عىل األفعال التي
تحدث داخل املباين الربملانية والتي تشمل الغرفة التي تُعقد فيها الجمعية ،واملكاتب،
وقاعات االجتامعات ،واملمرات ،والساحات والحدائق ،واملكاتب الوطنية ،ومكاتب الدوائر
االنتخابية ،وغريها من األماكن التي يحددها رئيس الربملان.46

(ز)	التدابري الوقائية وخدمات الدعم
املبي يف الخطوة  3من هذه املبادئ التوجيهية.
ينبغي إدراج هذه التدابري يف السياسة عىل النحو َّ
وميكن للسلطات الربملانية ،من خالل إدراج التدابري الوقائية يف السياسة ،مبا يف ذلك أنشطة
التوعية والتدريب ،أن تؤكد تفضيلها الستجابة شاملة ألوجه عدم املساواة واملواقف واملفاهيم
املقبولة وغريها من األسباب الجذرية التي تديم هذه األفعال.
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وينبغي أن تنص السياسة أيضاً عىل توفري خدمات الدعم واملشورة الرسية للضحايا.
شييل :وفقاً للامدة  2من بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه،
«س ُتنفذ عىل أساس منتظم حمالت توعية وإعالم بشأن التحرش واالعتداء الجنيس وغري ذلك
ال عن دورات تدريبية بشأن هذه املوضوعات»47.
من أشكال العنف القائم عىل الجنس فض ً

(ح) �آليات معاجلة ال�شكاوى
األسئلة

yما هي الهيئات التي ستتلقى الشكاوى وتعالجها؟ من يستطيع تقديم شكوى؟
yكيف تُزرع الثقة يف هذه الهيئات؟
yما هي الخطوات التي س ُتتخذ لحامية رسية وخصوصية أصحاب الشكاوى والجناة
املزعومني؟
yكيف ستحمي هذه العملية املشتكني من االنتقام أو الخوف من االنتقام؟ ما هي
الخطوات التي س ُتتخذ ملنع املزيد من اإليذاء ،واملخاطر التي يتعرض لها املبلغون؟
yكيف سيتم التحقيق يف االدعاءات الواردة يف الشكوى؟ مع من س ُتجرى املقابلة؟
yكم تستغرق العملية؟

ينبغي أن تصف السياسة بالتفصيل كيفية عمل اآلليات لطأمنة األطراف املعنية بأن جميع
الشكاوى ستعامل عىل قدم املساواة وفقا للربوتوكول نفسه.
ويجب تحديد الهيئات التي ميكنها تلقي الشكاوى ومعالجتها بوضوح.
وينبغي أن تحدد السياسة من يستطيع تقديم شكوى إىل هذه الهيئات .إذ تقترص هذه اإلمكانية
عىل الضحايا املزعومني يف إطار بعض اآلليات يف حني تجيز آليات أخرى تلك اإلمكانية للموظفني
اإلداريني وممثيل املوظفني .ويجب أن تحمي السياسة أيضاً الضحايا والشهود من األعامل االنتقامية.
وتفرق آليات الشكاوى أحياناً بني العمليات «الرسمية» ،أي التحقيق وتقييم صحة االدعاءات،
والعمليات «غري الرسمية» التي تسعى إىل حل القضايا عن طريق تيسري االتصال والوساطة بني
األطراف املعنية .وال ينبغي أبداً فرض خيار السعي إىل الوساطة عىل صاحب الشكوى .فيمكن
اقرتاحه كخيار ولكن ينبغي تجنبه يف حاالت التحرش أو املضايقة أو العنف الخطرية أو املنهجية.
وينبغي حظره يف حالة اختالل ميزان القوة بني الطرفني ،أو عندما يخىش أصحاب الشكاوى عىل
سالمتهم أو يخشون التعرض ألعامل انتقامية.
وقد ترغب الربملانات يف بحث إمكانية اإلبالغ الجامعي عن السلوك التعسفي ،أي عىل يد ضحايا
متعددين ،وتلقي الشكاوى بشأن الحوادث التي وقعت قبل اعتامد السياسة.
ويجب أن تكون اآللية يف جميع الحاالت )1( :رسية؛ ( )2ومستجيبة ألصحاب الشكاوى؛ ()3
ومنصفة لجميع األطراف؛ ( )4وقامئة عىل تحقيق دقيق ونزيه وشامل؛ ( )5ومعقولة من حيث
مهلة املعالجة.
 1الرسيةينبغي أن توضح السياسة كيف سيتم ضامن رسية الشكاوى واألطراف املعنية والتقارير الصادرة
يف جميع مراحل العملية.
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 2االستجابةيجب مراعاة حقوق أصحاب الشكاوى واحتياجاتهم يف جميع مراحل العملية أياً كان شكلها
ومبا فيها إجراءات الوساطة .فعىل سبيل املثال ،إذا ثبت أن شخصاً ما قد تعرض ملضايقات زميل
أو رئيس له وأنهام يعمالن معاً يومياً ،فيجب عندئذ التامس رأي الضحية قبل اتخاذ قرار نقلها
إىل منصب آخر يف الربملان .وال ينبغي معاقبة الضحية عىل تعرضها للمضايقة بإجبارها مث ًال عىل
االنتقال إىل إدارة أخرى.
 3اإلنصافعىل الرغم من أنه ينبغي إيالء االهتامم أوالً للشخص الذي يقدم الشكوى ،فينبغي أيضاً االعرتاف
بتأثري الشكوى يف الجاين املزعوم .ومن الرضوري التمسك بقرينة الرباءة إىل حني إمتام اإلجراءات
القانونية الواجبة.
 4التحقيقيجب عىل كل برملان أن ينشئ آلية إلجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة وشاملة لجمع األدلة التي
تثبت حقيقة األفعال املزعومة.
وتُجرى هذه التحقيقات عموماً عىل ثالث مراحل:
yأخذ أقوال الضحية؛
yإجراء مقابالت مع األشخاص الذين يعملون مع الضحية املزعومة و/أو الجاين املزعوم؛
yمقابلة املتهمني (انظر اإلطار أدناه لالطالع عىل مامرسات إجراء املقابالت يف الصفحتني
 45و.)46
ويف بعض الحاالت ،قد ال توجد أدلة كافية للتحقق من الوقائع بالضبط عندما ال يوجد سوى
شخصني متورطني يف القضية ويقدم كل منهام رواية مختلفة.
 5حسن التوقيتينبغي أيضاً إمتام اإلجراء بأكمله يف غضون فرتة زمنية معقولة.

فهم آلية الشكاوى

يوجد إحجام يف صفوف الربملانات عن معالجة هذه الشكاوى بسبب امليزة التي قد متنحها
األحزاب السياسية لألحزاب غري املتورطة .ولكن قضية التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة
والعنف أكرب من السياسة الحزبية بل إن إجراءات معالجة الشكاوى هي التي ستم ِّكن
الربملانات من أن تصبح الحكم األخري يف قضايا أعضائها.
ووفقاً للردود الواردة من الربملانات التي وضعت آليات ملعالجة الشكاوى الخاصة بتلك
األفعال ،فإن الجهات املعنية باملوظفني الربملانيني تشمل املسؤولني اإلداريني ،وإدارات
املوارد البرشية ،ومكاتب األمناء العامني.
وغالباً ما تُعهد الشكاوى املتعلقة بالنواب إىل هيئات داخلية ذاتية التنظيم مثل لجنة
األخالقيات أو لجنة املعايري واالمتيازات .وقد نوقشت أعاله القيود التي تفرضها هذه
اآلليات الذاتية التنظيم.
وقد دعا العديد من املشاركني يف دراسات االتحاد الربملاين الدويل إىل إنشاء آلية مستقلة
لتقديم الشكاوى .إذ «توجد الكثري من الحجج لدعم هذا الرأي :فالربملانيني ال يرغبون
يف أن يحاكمهم أقرانهم وال أن يخوضوا عملية مسيسة ،واملوظفني الربملانيني ال يثقون يف
آلية تخضع لنفوذ الربملانيني أو األحزاب السياسية .وفض ًال عن ذلك ونظراً الختالل القوى
بني الضحايا واملعتدين (وال سيام عندما يضايق نائب موظفاً أو مساعداً برملانياً) والحشد
اإلعالمي املحيط بالربملانيني املتهمني بتلك السلوكيات وتأثري الرغبة يف الحفاظ عىل صورة
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األحزاب السياسية ومتاسكها والعوامل املشددة األخرى ،فإن اإلجراءات املستقلة والرسية
تبدو أنسب اسرتاتيجية»48.
ولذلك يجب عىل الربملانات أن تتجنب إسناد التحقيقات إىل أشخاص يف الربملان يؤدون
دور القضاة واألطراف يف آن واحد ،وأن تعتمد بدالً من ذلك عىل شخص خارجي أو هيئة
مستقلة مؤهلة يف هذا املجال .وإذا تم تشكيل لجنة داخلية إلجراء التحقيق ،فينبغي
مراعاة مسألة التكافؤ بني الجنسني ومشاركة ممثلني عن األطراف املعنية وأصحاب املصلحة
(النواب واملوظفون الربملانيون واملساعدون وما إىل ذلك) .ويف جميع الحاالت ،ينبغي
تدريب أعضاء اللجنة أو املحقق املستقل ،فض ًال عن موظفي املوارد البرشية الربملانيني،
عىل فهم األشكال الجنسية أو املتحيزة جنسياً من التحرش واملضايقة والعنف وعىل طريقة
إجراء تحقيق يف هذا املجال.
كندا :وفقاً ملدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني النواب ،يجوز
للمدعي أو لطرف آخر أن يبلغ عن حاالت التحرش الجنيس إىل مدير املوارد البرشية يف
مجلس العموم أو إىل املسؤول عن تنظيم الحزب إذا كان املدعي واملدعى عليه عضوين
يف الحزب نفسه .وإذا مل يوافق املدعي واملدعى عليه عىل الوساطة أو إذا مل تؤ ِد الوساطة
مرض للمدعي ،فيجوز للمدعي أن يقدم شكوى خطية رسمية إىل مدير املوارد
إىل حل ٍ
البرشية .ثم ُيستدعى محقق خارجي ُيختار من قامئة من املتخصصني للتحقيق يف ادعاءات
التحرش الجنيس .وترد يف امللحق الثاين من املدونة تفاصيل اإلجراء الواجب اتباعه لضامن
رسية التحقيق ونزاهته .ويستجوب املحقق املدعي واملدعى عليه والشهود وأي شخص آخر
يرى أنه يحتمل أن يقدم معلومات إضافية مفيدة يف فحص الوقائع املتعلقة باالدعاءات49.
ُ
شييل :وفقاً لربوتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه ،50ميكن
للضحية أن تقدم شكوى خطية أو شفهية لدى منسق الشؤون الجنسانية يف املجلس الذي
يحيلها بعد ذلك إىل التحقيق .وينص الربوتوكول عىل إجراءات مختلفة تبعاً ملا إذا كان
املدعي واملدعى عليه برملانيني أم موظفني حكوميني أم موظفني مؤقتني أم موظفني خاضعني
للفصل الرابع من قانون العمل .وعىل سبيل املثال ،يف حالة الدعاوى التي يرفعها نائب أو
األمني العام أو األمني املساعد أو أمني لجنة أو تُرفع عليه ،يكون املحقق نائباً ُيختار عشوائياً
من جنس أو منطقة أو حزب سيايس يختلف عن املدعي أو املدعى عليه .وبعد إمتام
التحقيق ،سيعمل املحقق مقرراً يف لجنة النظام الداخيل واإلدارة ويقرتح إما العقوبة وإما
الرباءة .ويجب أن يكون التحقيق رسياً ولكن القرار سيكون علنياً ،مع إخفاء اسم الضحية
بناء عىل طلبها .واملدة القصوى للعملية هي  20يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

كوستاريكا :ينص النظام الداخيل ملكافحة التحرش الجنيس وبروتوكول مكافحة التحرش
واملضايقة يف مكان العمل (بالنسبة للموظفني الربملانيني) عىل أن تُعهد معالجة الشكاوى إىل
لجنة متعددة التخصصات ينسقها مدير املوارد البرشية وتضم طبيباً أو أخصائياً نفسياً من
إدارة الخدمات الصحية ومحامياً51.
فنلندا :يجوز تقديم الشكاوى إىل رئيس الربملان أو مجموعة برملانية (للنواب)؛ وممثل
املوظفني يف مجموعة برملانية (للموظفني)؛ واألمني العام للربملان؛ وممثل عن املرافق الربملانية
واإلدارة أو مرافق الصحة املهنية (لكل مقدمي الشكاوى) .واملراحل الرئيسية لإلجراء هي
تقديم شكوى شفهية أو خطية ،والوساطة والتحقيق ،واتخاذ القرار ،وإجراءات املتابعة52.
48
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الربملان األورويبُ :أنشئت آلية ملعالجة الشكاوى املتعلقة باملضايقة النفسية أو التحرش
الجنيس والتي يق ِّدمها موظف أو مساعد برملاين أو متدرب ضد نائب .فتقوم األقسام اإلدارية
املختصة أوالً بدراسة الشكوى ثم تع ّد امللفات التي س ُتق َّدم إىل اللجنة االستشارية املعنية
مبنع التحرش واملضايقة يف مكان العمل باالستناد إىل األدلة التي قدمها املدعي واألدلة
اإلضافية التي تم جمعها .ثم يتم البت يف قبول الشكوى من حيث الشكل ويف اعتامد تدابري
مؤقتة .وإذا توفرت أدلة كافية ،فتجري اللجنة االستشارية تحقيقاً حيث تُعقد جلسات
استامع للمدعي والشهود واملدعى عليه .ومبجرد االنتهاء من اإلجراء ،ترسل اللجنة رأيها
املربر إىل رئيس الربملان األورويب يف إطار تقرير رسي53.

متظاهرون يدعمون كريستني بليزي فورد
عندما أدلت بشهادتها يف جلسة استامع
اللجنة القضائية ملجلس الشيوخ ضد بريت
قاض يف املحكمة
كافانو ،املرشح ملنصب ٍ
العليا ،الذي اتهمته باالعتداء الجنيس.
وكتب املتظاهرون عىل أيديهم عبارة
«( »Believe womenصدقوا النساء).
واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية.2018 ،

جمهورية كوريا :لإلبالغ عن أعامل التحرش الجنيس التي يرتكبها موظف برملاين ،تتصل
الضحية مبكتب متخصص للمشورة (انظر وصف املكتب يف الصفحة  56من هذه املبادئ
التوجيهية) ،مام قد يؤدي إىل فتح باب التحقيق .ويجري مكتب التدقيق يف الربملان هذا
التحقيق يف غضون  20يوماً (وميكن متديد املهلة  10أيام) ويرسل تقريراً بالنتائج إىل األمني
العام .ثم تقوم لجنة مداوالت مؤلفة من األمني العام (الرئيس) وستة موظفني من أمانة
الجمعية الوطنية (وال يشكل أي من الجنسني أكرث من  70يف املئة من األعضاء) بتقييم
النتائج الواردة يف التقرير .وبحسب نتائج تقييم اللجنة ،يجوز لألمني العام أن يتخذ إجراءات
تأديبية يف حق املوظف املخالف54.
السويد :يوجد إجراء رسمي لتقديم املوظفني الربملانيني شكوى إىل رئيس املوارد البرشية ،مام
قد يؤدي إىل إجراء تحقيق .وهذا اإلجراء الرسمي ،الذي يتم عن طريق إخطارات خطية أو
شفهية ،يحمي املدعي من األعامل االنتقامية ومينع االتصال باملدعى عليه .ويجري التحقيق
ُسجل
بطريقة رسية متاماً .وتُجرى مقابالت فردية مع كل طرف وميكن أن يرافقه ممثلون .وت َّ
املقابالت ،و ُيبلغ كل طرف مسبقاً بالتحقيق الداخيل .ويجب عىل صاحب العمل أن يضمن
توقف املضايقات .وأن تتمكن األطراف من الحصول عىل الخدمات الطبية الالزمة يف مكان
العمل55.

© Chet Strange AFP /
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التحقيق واملقابالت

*

الهدف :تجميع ملف يحتوي عىل أدلة كافية لتكوين رأي بشأن الوقائع.
الخطوة  :1أخذ أقوال الضحية
yعن طريق مقابلة ُيع ّد محرض لها يوقعه الحارضون؛
yأو عن طريق محرض خطي واضح ودقيق ومفصل عندما ال ميكن إجراء مقابالت
مع الضحايا.

قد ُيطلب من الضحايا إدراج ما ييل يف أقوالهم:
yالكلامت املنطوقة واألفعال املرتكبة؛
yمشاعرهم وردود أفعالهم تجاه هذه األفعال؛
yالتواريخ أو األماكن أو تفاصيل أخرى لتحديد التسلسل الزمني للوقائع؛
yالتأثري عىل صحتهم؛
yما إذا كانوا قد تحدثوا إىل أي شخص عن هذه املسألة ،وإىل من يف هذه الحالة؛
yما إذا كان هناك شهود عىل األفعال املدعى بها أو عىل آثارها؛
yرسائل مكتوبة أو صور أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكرتوين أو رسائل صوتية أو
غريها من املواد التي أرسلها املعتدي؛
yالخطوات الرسمية أو غري الرسمية املتخذة.
املقابلة:
ما يجب القيام به:
yرشح الغرض من املقابلة ودور الهيئة التي تجريها فض ًال عن نطاق اإلجراءات القانونية
املسموح للهيئة باتخاذها؛
yضامن أن يشعر األشخاص املعنيون باألمن واألمان أثناء املقابلة؛
yاالستامع إىل األشخاص املعنيني بكل احرتام ،مع مراعاة تقييمهم للوقائع؛
yإبالغ األشخاص املعنيني بخدمات املساعدة النفسية والطبية والقانونية املتاحة لهم
وسبل االنتصاف املتاحة خارج الربملان (انظر الخطوة  3من هذه املبادئ التوجيهية:
الدعم واملشورة ،وخدمات األمن ،وغريها من سبل االنتصاف والتعويض)؛
yالطلب من الضحايا تحديد العنارص التي ميكن إثباتها رسمياً عن طريق شهادة طبية أو
شهادة خطية من أفراد األرسة واألصدقاء املقربني أو أدلة مادية (مثل كلامت املعتدي
ورسائله) أو غريها.

ما يجب تجنبه:
yالتشكيك يف األفعال املبلغ عنها أو التقليل من شأنها؛
yالتحدث واملقاطعة بدالً من اإلنصات أو االستامع بدون طرح أسئلة؛
yإظهار إحراج أو نفاذ الصرب عندما يتم التعبري عن العواطف بطريقة لفظية أو غري
لفظية (الدموع أو الصمت)؛
yإصدار حكم أخالقي أو االنتقاد عوضاً عن إبالغ الضحية بشأن حقوقها فيام يخص
الوقائع املدعى بها.
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الخطوة  :2إجراء مقابلة مع شهود املدعي واملدعى عليه
إبالغ الشهود املحتملني بأنهم محميون إذا شهدوا عىل أفعال تحرش أو مضايقة أو عنف،
وبأن الحارضين سيوقعون محرضاً للمقابلة.
وميكن سؤال الشهود املحتملني عام ييل:
yالجرائم املدعى بها؛
yالتغريات يف سلوك الضحية أو مزاجها؛
yشخصية الضحية واملتهم؛
yعلم الشاهد بأفعال مامثلة كضحية أو شاهد عىل هذه األفعال أو مؤمتن عىل األرسار.
الخطوة  :3إجراء مقابالت مع املتهمني
من النادر أن يعرتف الجناة بأفعالهم .ويجوز للمتهم:
yإنكارها؛
yالتقليل منها أو االعرتاض عىل تفسري الضحية لها أو فهمها لها؛
yاالعرتاف بها ولكن اعتبارها أفعاالً بريئة أو وضع اللوم عىل الضحية.
yويف جميع الحاالت ،يجب عىل املحاور أن يختتم املقابلة باإلشارة إىل أنه ضد األفعال
املرتكبة سواء أكان املتهم مذنباً أم بريئاً.
*

املصدر« :التحيز الجنيس والعنف الجنيس يف عامل العمل :دليل أرباب العمل» ،الرابطة األوروبية ملناهضة
العنف ضد املرأة يف أماكن العمل

الربملان االسكتلندي :مقتطف من إجراءات التحقيق املستقل التي تنطبق عىل جميع
الشكاوى باستثناء الشكاوى املقدمة ضد نواب (أوىص فريق العمل املشرتك بإدخال تغيريات
عىل اإلجراء الحايل مبوجب مدونة قواعد السلوك لضامن تطبيق املبادئ نفسها عىل النواب
قدر اإلمكان):

«إجراء التحقيق
ُيجرى التحقيق كام ييل:
yيتصل املحقق املستقل بكل من املدعي واملدعى عليه .و ُيب َلغ املدعى عليه بتفاصيل
الشكوى وباسم مقدمها.
yالغرض من التحقيق هو إثبات الوقائع والتوصل إىل نتيجة وليس أن يكون إجراء متنازعاً.
yيتصل املحقق باملدعي واملدعى عليه يف غضون  5أيام من تس ّلم اإلخطار بالشكوى.
yيجري املحقق مقابلة مع املدعي واملدعى عليه وأي شهود ،من أجل متكني كل طرف من
تقديم حججه والرد عىل تعليقات الطرف اآلخر.
yتُجرى املقابالت مع كل شخص عىل حدة يف غرفة منفصلة (خارج املبنى إذا لزم األمر).
معي آخر
yميكن أن يرافق املدعي واملدعى عليه شخص من مرفق الدعم أو مق ِّدم خدمة َّ
أو زميل أو ممثل نقايب.
yتتاح للجميع الفرصة ملراجعة مالحظات املقابلة الخاصة بهم للتأكد من أن املحرض دقيق.
yيجب الحفاظ عىل الرسية طوال فرتة التحقيق .وتُتخذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك
تلك الرسية56».
 56الربملان االسكتلندي ،تقرير فريق العمل املشرتك املعني بالتحرش الجنيس ،كانون األول/ديسمرب ،2018

_https://www.parliament.scot/TrainingAndDevelopment/Joint_Working_Group_Final_Harassment_Report
.December_2018_2.pdf
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(ط) �سبل االنت�صاف والتعوي�ض
األسئلة

yما هي التدابري الفورية التي ميكن اتخاذها أثناء عملية تقديم الشكاوى لوقف
املضايقات والعنف وحامية الضحايا املزعومة والشهود؟
yما هي وسائل االنتصاف والتعويض املتاحة للضحايا؟

تشري اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل إىل أن
الوصول إىل آليات مناسبة وفعالة لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها يف مكان العمل ينبغي أن
يكون سه ًال وآمناً وفعاالً لتوفري سبل االنتصاف.
واالتفاقية مصحوبة بتوصية ( )R206تحدد سبل االنتصاف التي ميكن توفريها للضحايا ،مبا يف
ذلك ما ييل:

« -14أ) الحق يف االستقالة مع الحصول عىل تعويض؛
(ب) اإلعادة إىل الخدمة؛
(ج) الحصول عىل تعويض مناسب عن األرضار؛
(د) األوامر التي تتطلب اتخاذ تدابري ذات قوة تنفيذية فورية لضامن وقف سلوك معني
أو تغيري السياسات أو املامرسات؛
(ه) الرسوم والتكاليف القانونية وفقاً للقانون الوطني واملامرسات الوطنية.
 -15وينبغي أن يحصل ضحايا العنف واملضايقة والتحرش يف عامل العمل عىل تعويض يف حاالت
التعرض إلصابة بعلة نفسية اجتامعية أو جسدية أو علة أخرى تؤدي إىل العجز عن
العمل57».
وينبغي أن تشمل السياسات الداخلية يف الربملان وسائل لالنتصاف والتعويض.
شييل :ينص بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه عىل توفري
كل تدابري الحامية الالزمة لصون السالمة البدنية والنفسية للمدعي والشهود يف غضون
 48ساعة من بدء التحقيق يف قضية التحرش الجنيس (املادة  .)17وميكن أن تشمل هذه
التدابري إبعاد املدعي أو املدعى عليه مؤقتاً عن مكان عمله أو وظائفه أو منحه إجازة أو
تزويده باملشورة القانونية والدعم النفيس االجتامعي .وفيام يخص توفري تلك التدابري ،ينص
الربوتوكول عىل أنه ينبغي إيالء اهتامم خاص لرأي الضحية واحتياجاتها ،وال سيام فيام
يخص اإلبعاد املؤقت عن مكان العمل أو الوظائف .وستظل هذه التدابري سارية ما دامت
رضورية .ومن هذا املنطلق ،ينبغي بذل الجهود الالزمة لتجنب اإلجراءات التي تثقل كاهل
الضحية مراراً وتكراراً ،مثل مطالبة الضحية باإلدالء بأقوالها عدة مرات ،رشيطة عدم اإلخالل
باإلجراءات القانونية الواجبة وحق املتهم يف الدفاع عن نفسه .ويحظر الربوتوكول أيضاً
التحقيق يف الحياة الجنسية أو العاطفية للمدعي أثناء عملية التحقيق58.
فرنسا :اعتمد مجلس الشيوخ إجراء حامية مؤقت يف عام  2018يخص حاالت املضايقة
املزعومة بني عضو مجلس الشيوخ/صاحب العمل ومساعد برملاين .ونظراً إىل منصب
املساعد وفيام يخص حاالت دفعت أفعال التحرش واملضايقة الضحية املزعومة إىل أخذ
 57منظمة العمل الدولية ،التوصية رقم  206بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل،2019 ،
.https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_712172/lang--ar/index.htm
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إجازة مرضية أو االستقالة ،يتمثل اإلجراء يف منع عضو مجلس الشيوخ املتهم من تعيني
مساعدين .والهدف هو منع تكرار تلك األفعال باستخدام مساعد بديل جديد .و ُيرفع ذلك
الحظر مبجرد أن يبت مكتب مجلس الشيوخ يف القضية ويط ِّبق الجزاءات التأديبية املحتملة
عىل عضو مجلس الشيوخ املتهم .وبحسب خطورة الحالة ،ميكن لرئيس مجلس الشيوخ
يتسن إصالح عالقة العمل ،فيمكن
أن يقرر إحالة املسألة إىل املدعي العام 59.وإذا مل
َ
للرئيس أن يقابل رئيس املجموعة السياسية لعضو مجلس الشيوخ املتهم بغية النظر يف
املناصب التي ميكن عرضها عىل الضحية .ومن املقرر تحسني وتعزيز اإلجراء املعمول به
عندما يخطر مركز الدعم واالستامع رئيس مجلس الشيوخ بحالة مضايقة مشتبه بها تخص
مساعدا ً برملانياً60.
الربملان األورويب :وفقاً للامدة  24من نظام املوظفني ،يجوز للموظفني واملساعدين
الربملانيني 61تقديم طلب للحصول عىل الدعم واملساعدة ،وميكن للسلطة املختصة بالرتشيح
أن تتخذ كل التدابري العاجلة الالزمة لحامية سالمتهم 62.ويف الحاالت التي يخلص فيها
الرئيس إىل أن فعل املضايقة قد ارتُكب بالفعل ،ميكن للضحية أن تطلب من الربملان تغطية
تكاليفها القانونية إذا قررت رفع دعوى قضائية ضد النائب األورويب املعني .وفض ًال عن ذلك،
إذا مل يعد بإمكان املساعد العمل مع النائب بسبب املضايقات ،يجوز تغطية مرتبه من
ميزانية النائب للمساعدين الربملانيني63.

(ي)	اجلزاءات الت�أديبية
األسئلة

yما هي الهيئة التي ستكون مسؤولة عن تحديد العقوبات التأديبية؟
yما هي الخطوات التي سيتخذها الربملان ملعاقبة أعامل املضايقة والعنف ومنع تكرارها
يف املستقبل؟
yهل تحدد السياسة بوضوح العواقب والجزاءات التأديبية املطبقة وفقاً لخطورة
السلوك املثبت؟

يجب أن تذكر السياسة الجزاءات التأديبية املطبقة يف حاالت املضايقة والعنف التي تثبت.
ومن الرضوري مساءلة الناس عن أفعالهم وإنهاء اإلفالت من العقاب عن طريق فرض وتطبيق
جزاءات واضحة تتناسب مع خطورة األفعال .إذ إن للجزاءات التأديبية املطبقة برصامة تأثراً
رادعاً .وقد بينت البحوث بشأن اسرتاتيجيات الوقاية والتدخل الفعالني يف مجال التحرش الجنيس
يف مكان العمل أن اليقني بالعقاب ال يقل أهمية عن شدة العقوبة64.

59
60
61
62
63
64
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تنص املادة  40من قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه «يجب عىل كل سلطة ُمشكلة حسب األصول وكل موظف أو
مسؤول عمومي يعلم أثناء مامرسته لوظائفه بجرمية أو مخالفة أن يبلغ النيابة العامة بذلك دون إبطاء وأن يحيل
إىل القايض أي معلومات أو تقارير أو وثائق تتعلق بها».
انظر الحاشية .13
يعمل املساعدون املعتمدون للنواب األوروبيني لدى الربملان األورويب مبارش ًة.
انظر الحاشية .14
انظر الحاشية .17
ب .ماكدونالد ،وس .تشارلزورث ،وت .غراهام ( ،)2015وضع إطار السرتاتيجيات فعالة للوقاية واالستجابة يف مجال
التحرش الجنيس يف مكان العمل [Developing a framework of effective prevention and response strategies
 ،]in workplace sexual harassmentمجلة املوارد البرشية يف آسيا واملحيط الهادئ ،املجلد  ،53العدد .1

شييل :ال ينشئ بروتوكول منع التحرش الجنيس يف مجلس النواب واملعاقبة عليه عقوبات
جديدة ولكنه يشري إىل الجزاءات القامئة يف أطر تنظيمية مختلفة تبعاً لفئة املوظفني التي
ينتمي إليها الجاين (نائب أو موظف مدين أو أي شخص آخر يعينه الربملان) .ويقتيض
الربوتوكول تطبيق أشد الجزاءات التأديبية والغرامات املتاحة لكل نوع من أنواع االعتداءات
وفقاً لخطورة الحادث .وينص الربوتوكول عىل مراعاة العوامل املشددة يف تحديد العقوبة،
مبا يف ذلك تكرار الخطأ وعدم التعاون ورفض املثول أمام املحقق أو عدم تقديم املعلومات
املطلوبة أثناء التحقيق .ومن العوامل املشددة األخرى إعاقة الضحية أو تبعيتها الوظيفية
للمعتدي .و ُينرش قرار فرض العقوبة عىل املوقع الشبيك ملجلس النواب مع الحفاظ عىل
رسية هوية الضحية إذا طلبت ذلك65.
فرنسا  -مجلس الشيوخ :يف عام  ،2017اعتمد املكتب قراراً تفسريياً للنظام الداخيل ملجلس
الشيوخ عىل النحو التايل« :إن أعامل التحرش أو املضايقة ،أياً كانت طبيعتها ،تشكل انتهاكاً
ملبدأ الكرامة األخالقي الذي ينطبق عىل أعضاء مجلس الشيوخ» .ودون اإلخالل بالعقوبات
الجنائية ،متى ثبت فعل التحرش أو املضايقة ،خضع الجناة (سواء أكان الفعل مضايقة نفسية
أو تحرشاً جنسياً) إلجراءات تأديبية من قبيل توجيه اللوم ،مع استبعاد مؤقت محتمل من
العمل طبقاً ألحكام القاعدتني  94و 95من النظام الداخيل ملجلس الشيوخ .ويصدر هذا
اإلجراء التأديبي عن مكتب مجلس الشيوخ ويؤدي إىل خفض البدل الربملاين الذي يحصل
عليه الجاين .ويجوز تأديب موظف برملاين مبا يتناسب مع خطورة الجرم املرتكب ،ويجوز
فصله تلقائياً وعزله من منصبه ،وفقاً للقاعدة  145من النظام الداخيل66.
الربملان األورويب :يف الحاالت التي يثبت فيها تعرض أحد األعضاء للتحرش أو املضايقة بعد
إجراء تحقيق داخيل وبناء عىل توصيات اللجنة االستشارية املسؤولة عن منع املضايقة يف
مكان العمل ،يجوز لرئيس الربملان أن يفرض عقوبة عىل الجاين وفقاً للقاعدة  166من النظام
الداخيل للربملان (ترتاوح بني توجيه اللوم والتوقيف عن العمل وسحب وظيفة برملانية أو
أكرث)67.
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برملانيو الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا
خالل حملة #NotInMyParliament الرمية
إىل تعبئة الربملانات التخاذ تدابري فورية
للقضاء عىل التحيز الجنيس والتحرش الجنيس،
سرتاسبورغ ،فرنسا.2019 ،
© الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا

اخلطوة  - 3التنفيذ
مبجرد وضع املعايري وإدراجها يف السياسة ،يتعني نرشها عىل نطاق واسع وإنفاذها ورصدها .إذ
إن التنفيذ الصارم للسياسة هو الذي سيم ِّكن الربملان من إثبات التزامه بضامن سالمة العاملني
فيه وحامية صحتهم.
ويشمل التنفيذ وضع مبادرات لتوفري املعلومات والتدريب ،وإزكاء الوعي ،وتقديم خدمات
الدعم لضحايا أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف يف العمل .ويلزم أيضاً رصد
هذه املبادرات باستمرار وتقييمها بانتظام.

�أوالً -حت�سني مكان العمل للجميع
(�أ)	الإعالم والتوعية
السؤال

yكيف نتأكد من أن الجميع يف مكان العمل الربملاين ،مبا يف ذلك مكاتب الدوائر
االنتخابية ،عىل دراية بالسياسة وأنهم مطلعون جيداً عىل مسؤولياتهم وحقوقهم
مبوجب السياسة؟

الوقاية هي النتيجة الرتاكمية لسياسات أوضح ،وتفاهم أكرب بني جميع النواب واملوظفني لإلطار
التنظيمي الجديد واآلليات الجديدة ،وثقافة عمل ال تتسامح مطلقاً مع أي عمل من أعامل العنف.
50

وقد أدى تنوع فئات املوظفني والخصائص الفريدة للربملان إىل إجراءات معقدة يف بعض
األحيان .وينبغي بذل جهود لتبسيطها وإبرازها قدر اإلمكان ،إىل جانب أنشطة إعالم واضحة
ومنتظمة.
ومبجرد وضع السياسة ،يتعني عىل الربملان أن ينرشها ويشجع االمتثال لها .وتوجد خيارات
مختلفة للنرش:
yبيان سياسة ميكن للنواب التعهد باتباعه؛
yإضافة ميثاق إىل عقد عمل املوظفني واملساعدين الربملانيني؛
yنسخة من السياسة وكل املعلومات الالزمة املرسلة إىل جميع النواب واملوظفني الربملانيني؛
yالكتيبات ورسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل اإلخبارية الربملانية؛
yملصقات يف املباين الربملانية ومكاتب الدوائر االنتخابية؛
yاملوقع اإللكرتوين الداخيل؛
yجلسات إعالمية ،مبا يف ذلك يف إطار برامج التوجيه أو التمهيد للنواب واملوظفني الجدد
ومبا يشمل عند االقتضاء املساعدين الربملانيني العاملني يف مكاتب الدوائر االنتخابية.
وينبغي أن تهدف مبادرات اإلعالم والتوعية املنتظمة إىل ما ييل:
yطأمنة العاملني يف الربملان عىل التزام املؤسسة مبنع أفعال التمييز الجنيس والتحرش
واملضايقة والعنف ضد املرأة والقضاء عليها يف الربملان؛
yضامن التوعية بهذه األفعال حتى يتمكن الناس من التعرف عليها واإلبالغ عنها فور
وقوعها؛
yضامن الوعي باملسؤولية الفردية لألشخاص الذين يشاهدون هذه األفعال أو ُيطلعون
عليها برسية؛
yمكافحة وصم الضحايا ومقدمي الشكاوى والشهود واملبلغني عن املخالفات؛
yنرش التدابري املتخذة (سبل االنتصاف وجهات التنسيق وما إىل ذلك)68.
وإضاف ًة إىل هذه املبادرات ،ينبغي عدم إغفال الصلة الوثيقة بني الوقاية والعقاب .إذ إن التعامل
بشكل ال لبس فيه مع كل حادث سيؤدي إىل ردع الجناة املحتملني وسيوجه رسالة واضحة بأن
تلك األفعال لن متر بدون عقاب.
وال توجد وقاية أفضل من ذلك69.

كندا :وفقاً ملدونة قواعد سلوك أعضاء مجلس العموم :التحرش الجنيس بني النواب ،يتعهد
النواب كتاب ًة باالمتثال للقانون واملساعدة يف ضامن بيئة عمل خالية من التحرش الجنيس
(املادة 70.)11
فنلندا :أصدر الربملان دلي ًال (اع ُتمد يف آذار/مارس  )2017يؤكد سياسة عدم التسامح مع
التحرش ويشري إىل الترشيعات السارية .ويحتوي هذا الدليل عىل نصائح بشأن اإلجراء املتبع
واألشخاص الذين يجب االتصال بهم يف حالة التعرض للتحرش .وتُرشح هذه املعلومات أيضاً
أثناء عملية التعيني وهي متاحة عىل املوقع اإللكرتوين الداخيل للربملان71.

68
69
70
71
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2018  أصدر مجلس الشيوخ صحيفة معلومات يف عام، بالتعاون مع ممثيل املوظفني:فرنسا
،(انظر أدناه) إلبالغ املسؤولني فيه عن التحرش واملضايقة يف العمل (التعاريف القانونية
 وما، والخطوات التي يجب اتباعها، والعقوبات الجنائية والتأديبية املحتملة،وأمثلة الحاالت
َّ . وقد أتيحت هذه الوثيقة عىل املوقع اإللكرتوين الداخيل.)إىل ذلك
ونظم مجلس الشيوخ
72.أيضاً حلقة نقاش بني خرباء

R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

VOUS ÊTES COLLÈGUE OU TÉMOIN ?

VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME
COMMENT AGIR ?

- Demandez conseil auprès du pôle médico-social

:

- Accompagnez la victime dans ses démarches

- Témoignez des faits dont vous avez connaissance,
de préférence par écrit.
La loi vous protège : vous ne pouvez pas être sanctionné
si vous avez relaté de bonne foi une situation ressentie,
à tort ou à raison, comme une situation de harcèlement.

> DANS LE CADRE DE VOS FONCTIONS AU SÉNAT
Ne restez pas seul et parlez de votre situation

à:

- un professionnel du pôle médico-social (psychologue, médecin
de prévention, médecin de soins, assistante sociale, infirmière) ;
- un membre de la direction des Ressources humaines et
de la Formation ;
- un collègue ;
- un représentant du personnel

;
;

;

CONTACTS UTILES
> AU SÉNAT
PÔLE MÉDICO-SOCIAL :
Psychologue :
M. N.
Médecin de prévention :
Dr N.

- un encadrant de proximité.
Signalez votre situation par écrit, directement ou par
l’intermédiaire d’un des interlocuteurs privilégiés mentionnés
ci-dessus, à votre hiérarchie et/ou à la direction des
Ressources humaines et de la Formation.
Recueillez des éléments de preuve contre votre agresseur
(compte rendu chronologique et détaillé des faits établi par
vos soins, certificats médicaux, échanges de mails ou de
SMS, témoignages, etc.).

> DANS LE CADRE DE DÉMARCHES EXTÉRIEURES
- Faites-vous aider par un professionnel médico-social
- Alertez les services de police ou de gendarmerie

Harcèlement moral,
harcèlement sexuel au travail :
comprendre et prévenir

Médecin de soins :
Dr N.
Assistante sociale :
Mme N.
Mme N.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DE LA FORMATION :
Mme N.

> À L’EXTÉRIEUR
;

;

- Saisissez le Défenseur des droits.

Défenseur des droits :
09 69 39 00 00 - www.defenseurdesdroits.fr
ASAFSAT, Association de soutien et d’appui f
ace à
07 77 23 89 60 - http://asafsat.asso.fr
AVFT, Association européenne contre les Violences faites
aux Femmes au Travail : 01 45 84 24 24 - www.avft.org
France Victimes : 08 842 846 37 - www.inavem.org

www.senat.fr

HARCÈLEMENT MORAL,
HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le harcèlement se caractérise par le fait d’imposer
à une personne une conduite abusive qui peut porter
atteinte à ses droits ou à sa dignité, altérer son état
de santé ou compromettre son avenir professionnel.
Il convient de distinguer deux types de harcèlement :
le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

> LE HARCÈLEMENT MORAL
Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un
ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte aux droits de la personne ou à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre
son avenir professionnel.
Dans le cadre professionnel, le harcèlement moral peut se
rencontrer dans les relations interpersonnelles de travail, soit
entre hiérarchie et subordonnés (dans les deux sens), soit entre
collègues sans rapport hiérarchique (harcèlement horizontal).
Il peut concerner une personne ou un groupe de personnes.
Le harcèlement moral peut se manifester par des gestes,
des paroles ou une simple attitude. Ainsi, une personne est
victime de harcèlement moral lorsqu’elle est confrontée à des
agissements répétés dégradants (remarques désobligeantes,
intimidations, situations humiliantes…) dans l’exercice de
ses fonctions. Un harcèlement moral peut être constitué
indépendamment de l’intention de son auteur (Cour de
Cassation, 10 juin 2015, n° 13-22801).

- incivilités à c aractère vexatoire, refus de dialoguer et de
répondre aux demandes, remarques insidieuses, sarcastiques,
injurieuses, propos blessants, dénigrement et volonté de
ridiculiser (ex : appeler une personne par un surnom,
ne jamais dire bonjour, invectiver une personne pour faire
une critique sur son travail) ;
- reproches sans motif valable, critiques continuelles du travail
effectué, sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants
ou véniels (ex : demander une nouvelle version d’un rapport
sans l’avoir lu, remettre en cause des compétences sans
élément concret) ;

- retrait des missions, privation de travail, fixation d’objectifs
irréalisables, attribution d’un travail inutile, d’un travail en
non-adéquation avec les compétences et/ou les capacités
de la personne, évitement des contacts (ex
: doubler
la charge de travail d’une personne, lui retirer son ordinateur
professionnel) ;
- modification arbitraire des conditions de travail ou des
attributions essentielles du poste de travail, modification
excessive des missions ou du poste de travail (ex
: changer
des horaires de travail sans raison, refuser des congés prévus
de longue date au dernier moment) ;
- isolement du collectif de travail (ex : ne pas prévenir une
personne de la tenue d’une réunion, ne pas l’informer
de décisions concernant son service).

Vous êtes témoin ou vous vous sentez
victime d’une forme de harcèlement.
En amont de vos démarches, une rencontre avec l’un des
professionnels du pôle médico-social du Sénat peut vous
aider à faire le point afin de distinguer ce qui relève d’un
harcèlement moral, d’un stress professionnel ou d’une
critique légitime formulée par l’autorité hiérarchique.

> SANCTIONS ENCOURUES DANS LES SITUATIONS
DE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL
L’auteur s’expose à deux types de sanctions, distinctes
et cumulables :

1
SANCTION PÉNALE
Le harcèlement, moral ou
sexuel, est un délit passible
de deux ans de prison et
de 30 000 € d’amende ; ces
peines sont alourdies en
matière de harcèlement
sexuel, en cas notamment
d’abus d’autorité (articles
222-33 et suivants du code
pénal).

2
SANCTION DISCIPLINAIRE
Prononcée par l’autorité
d é te n t r i ce d u p o u vo i r
disciplinaire (directeur,
Secrétaire général, Président
et Questeurs), elle peut
aller, selon la gravité des
faits, de l’avertissement
à la révocation. L’action
disciplinaire est indépendante
de l’action pénale.

صحيفة معلومات صادرة عن
مجلس الشيوخ الفرنيس بشأن
املضايقة املعنوية والتحرش
،)الجنيس (نسخة بدون أسامء
.2017
© مجلس الشيوخ الفرنيس

QUELLES RESPONSABILITÉS
POUR L’ADMINISTRATION ?

> LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Il existe deux types de harcèlement sexuel

www.senat.fr

:

1
le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos
ou des comportements à connotation sexuelle qui :
- soit portent atteinte à la dignité de cette personne en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante (ex : propositions récurrentes de rendez-vous à
caractère sexuel, tentative répétée d’être en contact physique
avec une personne).

2
le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression
grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des
faits ou au profit d’un tiers (ex : demander des faveurs sexuelles
en échange d’une promotion).

Comme tout employeur, l’administration du Sénat
est responsable de la santé et de la sécurité de ses
personnels. À ce titre, il lui revient de mettre en place
des actions de prévention (sensibilisation, affichage,
formation, etc.).
Lorsqu’elle a connaissance d’une situation susceptible
de relever d’un harcèlement de quelque nature qu’il soit,
l’administration doit :
- protéger la victime présumée ;
- proc éder à une enquête interne.
En cas de situation avérée, l’administration doit :
- faire cesser les faits
;
- protéger la victime ;
- engager, le cas échéant, une pr océdure disciplinaire
à l’égard de l’auteur des faits.
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(ب)	التدريب
األسئلة

yهل من املقرر تنظيم أي تدريب عىل منع أشكال التمييز الجنيس والتحرش والعنف
ضد املرأة ومكافحتها؟
yملن يجب توجيه التدريب؟
yهل يجب أن يكون إلزامياً؟
yما هو املحتوى الذي ينبغي إدراجه ،وما هو النهج الذي ينبغي اتباعه ،وما هو الشكل
الذي ينبغي اختياره؟

من األهمية مبكان تدريب إدارات املوارد البرشية واإلدارة الربملانية واملوظفني اإلداريني (ممثيل
املوظفني وجهات التنسيق وما إىل ذلك) عىل ما يشكل متييزاً جنسياً وتحرشاً وعنفاً ضد املرأة يف
الربملان وكيفية الرد عىل تلك األفعال .فقد يتعني عىل األشخاص الذين يشغلون هذه الوظائف أن
يتعاملوا مبارشة مع حاالت التحرش واملضايقة وأن يتخذوا اإلجراءات الالزمة .فيجب أن يعرفوا
كيف يتعاملون مع ضحايا التحرش واملضايقة والعنف ،وأن يترصفوا بلباقة وبطريقة مالمئة ،وأن
يرشدوهم وال يحسسوهم بالنبذ أو أنهم يرفضون ادعاءاتهم.
ولتوعية أكرب عدد ممكن من الناس بحقوقهم ومسؤولياتهم املنصوص عليها يف السياسة ،قد
يكون من املفيد توفري التدريب لجميع النواب واملوظفني الربملانيني بشأن االمتثال يف أماكن
العمل ،والسالمة والصحة ،ومكافحة أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد
املرأة .ومع ذلك ،فإن تجربة بعض الربملانات قد أظهرت أن معدالت املشاركة يف هذه الدورات
التدريبية منخفضة غالباً ،وال سيام فيام يخص النواب ،فينبغي النظر يف جعلها إلزامية.
وقد اختارت عدة برملانات إدراج وحدة عن التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد
املرأة يف التدريب األويل الذي يقدم للنواب واملوظفني الجدد .وميكن أن يصل التدريب عرب
اإلنرتنت إىل العديد من األشخاص يف مواقع مختلفة وبتكلفة أقل ،يف حني أن التفاعل الجامعي
وجهاً لوجه يعزز الحوار ووعي املشاركني .وميكن استخدام دراسات الحالة وأنشطة املحاكاة لبناء
مهارات حل املشكالت وإدراك السلوكيات التي ميكن تفسريها كمضايقة نفسية أو تحرش جنيس.
ومن املهم االنتباه إىل النقاط الرئيسية التالية عند تقديم هذا التدريب:
yتقديم تعاريف واضحة ملا يشكل متييزاً جنسياً أو مضايقة نفسية أو تحرشاً جنسياً أو عنفاً
مع أمثلة توضيحية؛
yالتشديد عىل ديناميات السلطة الالزمة للتعامل مع الرؤساء مبارش ًة ،وال سيام عندما تقع
حوادث التحرش والعنف يف إطار عالقة هرمية مع موظفني شباب وهم نساء غالباً؛
yاستخدام املحاكاة لجعل املشاركني يشعرون بحقيقة التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة؛
yإبالغهم بالعواقب والعقوبات التأديبية والقانونية التي قد يتعرض لها مرتكبو أفعال
التحرش واملضايقة؛
yقيام خرباء يف هذه القضايا بتوفري التدريب.
ونظراً إىل أن النواب الجدد يتمتعون بخربة قليلة أو استعداد قليل ألداء دورهم كأرباب عمل،
ينبغي أن يتلقوا تدريباً عىل وظائفهم اإلدارية وبخاص ٍة عىل تفادي سوء استعامل السلطة يف
العالقات مع املرؤوسني.
فرنسا :تضم الجمعية الوطنية وحدة عن التحرش يف الدورات التدريبية األولية املقدمة
للنواب يف بداية الدورة الترشيعية وللمساعدين الربملانيني الجدد73.
 73انظر الحاشية .17
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كوستاريكا 74وفنلندا 75والسويد :76املسائل املتعلقة باملضايقة النفسية والتحرش الجنيس
مدرجة يف التدريب الذي يتلقاه املوظفون الربملانيون عند التعيني.
جمهورية كوريا :تنظم أمانة الجمعية الوطنية دورات تدريبية فصلية للنواب واملوظفني.
وتنظم وفقاً لفئة املوظفني77.
واملشاركة إجبارية للموظفني َّ
الربملان األورويب :ت َّ
ُنظم دورات محددة بهدف منع السلوك غري الالئق وأفعال التحرش
واملضايقة وتشجيع السلوك املهني القائم عىل االحرتام يف مكان العمل .و ُيق َّدم التدريب
عىل منع املضايقة لجميع املوظفني الذين يتعلمون التعرف عىل املضايقة النفسية والتحرش
الجنيس ومنعهام ومكافحتهام .و ُيق َّدم تدريب مامثل للمديرين بغية مساعدتهم عىل منع
أفعال املضايقة النفسية والتحرش الجنيس والتصدي لها داخل أفرقتهم .ويجري أيضاً إعداد
دورات مخصصة للنواب بشأن إدارة املوظفني وتعيينهم يف مكاتبهم78.
كندا :يف كانون األول/ديسمرب  ،2016أطلق مجلس العموم دورة تدريبية عرب اإلنرتنت
بلغتني بشأن سياسته الخاصة مبكافحة أفعال التحرش واملضايقة ضد النواب واملوظفني.
وميكن االطالع عىل الدورة التدريبية عرب الرابط التايلhttp://training-formation.parl.gc.ca/:
harassment-prevention/

وهذه الدورة عرب االنرتنت هي وسيلة جيدة حتى يوفر مجلس العموم التدريب للمجموعات
املستهدفة يف جميع أنحاء كندا ويف أوتاوا فض ًال عن مكاتب الدوائر االنتخابية دون التقيد بفرتة
زمنية محددة .وهي تلغي بذلك تكاليف السفر الخاصة باملشاركني واملدربني .وميكن للمشاركني
يف الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت أن يعلنوا منصبهم (نائب أو موظف نائب يف أوتاوا أو موظف
ال)79.
نائب يف مكتب دائرة انتخابية مث ً

(ج) خدمات الدعم وامل�شورة
األسئلة

yأين ميكن لألشخاص الذين يعتربون أنفسهم ضحايا للتحرش واملضايقة والعنف أن
يذهبوا للحصول عىل املشورة والدعم؟
yما هي األشكال التي تتخذها خدمات املشورة والدعم؟
yهل ُير َّوج لتلك الخدمات جيداً وهل تُنرش تفاصيل جهات االتصال املعنية بها عىل
نطاق واسع؟ هل ميكن الوصول إىل الخدمات بسهولة؟
yما هي التدابري التي يجري اتخاذها لحامية خصوصية األشخاص الذين يستخدمون
هذه الخدمات وبياناتهم الشخصية؟

من الرضوري متكني الضحايا من الحصول عىل خدمات الدعم واملشورة التي يحتاجون إليها .وكام
قال املسؤول عن األخالقيات يف الجمعية الوطنية الفرنسية ،فإن «من األهمية مبكان يف مسائل
التحرش الجنيس أو املضايقة النفسية أن ُيسمح لألشخاص الذين يعتربون أنفسهم ضحايا برسد
الوقائع والتعبري عن معاناتهم»80.
74
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انظر الحاشيتني  32و.33
انظر الحاشية .42
انظر الحاشية .41
انظر الحاشية .54
انظر الحاشية .14
مقتطف من التقرير السنوي عن سياسة مجلس العموم بشأن منع أعامل التحرش واملضايقة والتصدي لها.2017-2016 ،
انظر الحاشية .17

وميكن أن يفيض ذلك إىل إنشاء وحدة للدعم واملشورة أو تعيني أشخاص
داخليني أو خارجيني موثوق بهم مع تزويدهم بالتدريب الالزمة لتقديم
سبل الدعم واملشورة يف املجال الطبي والنفيس والقانوين .وينبغي أن
يكون هؤالء األفراد املحايدون أو الخرباء أو املدربون تدريباً جيداً يف
وضع يسمح لهم مبساعدة من يعتربون أنفسهم ضحايا يف تحديد ما
إذا كانت تجاربهم ومعاناتهم تفي بالتعاريف القانونية للتحرش أو
املضايقة أو أعامل العنف األخرى ،وإبالغهم بالسياسة واإلجراءات
الربملانية وسبل االنتصاف املمكنة يف حاالت التحرش واملضايقة والعنف.
وميكن أن يرشدوا األفراد أيضاً إىل خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية
املناسبة (طبيب أو طبيب نفيس أو غريهام)81.
ويجب أن تكون هذه الخدمات رسية ويسهل الوصول إليها .ويوىص
بالخدمات خارج املوقع (وليس يف أماكن العمل الربملانية) لضامن
الرسية وتعزيز ثقة الضحايا املحتملني يف هذه الخدمات .وال يتمثل
الغرض منها يف التحقيق يف مضمون الشكوى وإمنا االستامع وإسداء
املشورة ملساعدتهم يف اتخاذ الخطوات الالزمة.

All About Respect
Cultar Spèise

Sexual harassment and sexist behaviour
have no place at the Parliament
We are an organisation that promotes fairness,
equality and dignity for all. We all have a
responsibility to treat others with respect and to
ensure our behaviour is in line with our Sexual
Harassment Policy.

Find out more about our Sexual Harassment
Policy at
www.parliament.scot/culture-ofrespect

If you have experienced sexual harassment you can
get confidential advice, information and support from
our new Independent Support Service.
Expert advisers will listen to you and help you decide
what action to take, and you can get support to take
your complaint forward.

Contact them on a confidential basis by
calling 0800 756 9969 or email
contactus@helpeap.com.
The helpline is available Monday to
Friday, 9am to 10pm

ملصق صادر عن الربملان االسكتلندي إلعالم الناس بخدمة الدعم
الرسية التي ُأنشئت متاشياً مع سياسة الربملان بشأن مكافحة التحرش
الجنيس.2019 ،
© الربملان االسكتلندي

أملانيا :يوجد اتفاق ( )2018بشأن حامية املوظفني الحكوميني وهياكل مخصصة داخل
الربملان ملكافحة التمييز واملضايقة النفسية والتحرش الجنيس ،مبا يف ذلك مسؤول عن
تكافؤ الفرص ومحاورون آخرون (لجنة املوظفني ،والخدمات النفسية االجتامعية ،وممثلو
األشخاص ذوي اإلعاقة ،والزمالء املزودون بالتدريب الالزم) .ويؤدي هؤالء املحاورون وظيفة
دعم ،حيث تتلقى الضحايا املشورة واملعلومات واملساعدة الفردية يف حل املنازعات .و ُيبلغ
املوظفون الحكوميون يف الربملان بجهات االتصال املفيدة وباتفاق حامية املوظفني أثناء
الدورات التمهيدية للموظفني الجدد .ويتلقى املتدربون أيضاً معلومات عند بدء تدريبهم82.
النمسا :أنشأ الربملان يف آذار/مارس  2018هيئة مستقلة اسمها  .Clearingstelleوهي تتألف
من خبري مستقل يعينه رئيس الربملان وميكن للنواب من املجلسني وموظفي املجموعات
السياسية واملساعدين الربملانيني االتصال بها يف حالة حدوث مضايقات .وتتيح لألشخاص
إمكانية الوصول إىل أنواع مختلفة من املعلومات واملشورة الفردية عىل أساس رسي .وتعمل
يف املقام األول عىل مبادرات الوقاية والتوعية ،وتقيم مناخاً من االحرتام داخل املؤسسة83.
فرنسا :يف عام  ،2018عزز مجلس الشيوخ عملية أخذ أقوال املوظفني واملساعدين الربملانيني
الذين يعتربون أنفسهم ضحايا للمضايقة النفسية أو التحرش الجنيس أثناء قيامهم
بواجباتهم ،وكذلك عملية االستامع إليهم .وميكن للموظفني التوجه إىل جهة تنسيق يف إدارة
املوارد البرشية أو إىل أعضاء وحدة الخدمات الطبية واالجتامعية (طبيب نفيس أو طبيب
مث ًال) إذا فضلوا ذلك .وباملثل ،أنشئ مركز للدعم واالستامع لفائدة املساعدين الربملانيني
يضم وحدة للخدمات الطبية والنفسية (طبيب مهني وأخصايئ نفيس) ووحدة إدارية (مدير
مجلس الشيوخ وممثل للموظفني يعينان باالشرتاك بني رابطات املساعدين والنقابات).
وميكن للمساعدين أو املوظفني العموميني االتصال بأحد هؤالء املمثلني لتلقي الدعم يف
« 81ميكن أن يرتك العنف الجسدي والتحرش آثاراً جسدية واضحة ،وكذلك عاطفية ،تتطلب إعادة التأهيل واملشورة.
وميكن أن يؤدي العنف النفيس والجنيس واملضايقة النفسية والتحرش الجنيس إىل آثار مثل القلق واالكتئاب والصداع
واضطراب النوم ،ترض باألداء الوظيفي» .منظمة العمل الدولية ،القضاء عىل أشكال العنف والتحرش واملضايقة ضد
النساء والرجال يف عامل العمل ،انظر الحاشية .10
 82رد برملان أملانيا عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة املمتدة
من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018
 83رد برملان النمسا عىل استبيان عرب اإلنرتنت ُدعي أعضاء رابطة األمناء العامني للربملانات إىل استكامله يف الفرتة املمتدة
من  25حزيران/يونيو إىل  6متوز/يوليو .2018

55

اتخاذ اإلجراءات .ودون التحقيق يف مضمون الشكاوى ،يؤدي هؤالء املمثلون دور االستامع
والدعم وال يجوز لهم الكشف عن أي معلومات يتلقونها خالل تبادالتهم84.
جمهورية كوريا :وفقاً لقانون اإلجراءات الربملانية ملنع التحرش الجنيس والتصدي له (املادة
 ،)5افتتحت أمانة الجمعية الوطنية مكتب مشورة متخصص يف تقديم املشورة لضحايا
التحرش الجنيس يف عام  .2018ويف هذا املكتب طبيب نفيس ومكان مناسب لالستشارات
وميكن الوصول إليه بسهولة ويضمن الرسية85.

(د)	الأمن
السؤال

yما هي التدابري املتخذة ملساعدة وحامية العاملني يف الربملان الذين يتعرضون للتحرش
والتحيز الجنيس والعنف الجنيس ،مبا يف ذلك عن طريق الرسائل عرب اإلنرتنت وشبكات
التواصل االجتامعي؟

يتعني عىل الربملانات أن تهيئ بيئة آمنة تحمي جميع أعضائها وموظفيها ،وال تسقط عنها هذه
املسؤولية إذا كان الجناة من خارج الربملان .ويكتيس دور أجهزة األمن يف الربملان أهمية قصوى
يف هذا املجال وكذلك قدرتها عىل العمل مع الرشطة ،وخاص ًة عندما يتعرض نائب أو شخص آخر
يعمل يف الربملان للتهديد أو االعتداء بسبب أنشطته.
وينبغي توعية أجهزة األمن بحوادث التحرش والعنف الجنيس والتحيز الجنيس وتدريبها عىل
االستجابة عىل نحو مالئم وبالجدية نفسها التي تستجيب بها ألعامل العنف األخرى .ويجب
عليها اإلنصات إىل ادعاءات الضحية يف رسية تامة ،وإجراء تحقيق محايد ،واتخاذ تدابري محددة
عند االقتضاء لحامية األشخاص وأفراد أرسهم وأصدقائهم املقربني الذين يتعرضون للتهديد ،مثل
حامية األشخاص وحامية املمتلكات مبا فيها املنازل واملكاتب.
ويجب عليها أيضاً أن تتوقع املخاطر املحتملة ،وأن تتخذ خطوات مثل إجراء فحص أمني للمباين
الربملانية ومكاتب الدوائر االنتخابية وتقديم املشورة والتوجيه بشأن التدابري املناسبة لضامن أمن
النواب واملوظفني.
وأخرياً ،يجب أن تكون لدى أجهزة األمن معرفة شاملة بالبيئة الرقمية من أجل تقديم املشورة
واملساعدة لألشخاص الذين يتعرضون للتسلط والتهديد عرب الرسائل الهاتفية وشبكات التواصل
االجتامعي ،مبا يف ذلك التهديد بالقتل والعنف الجنيس والتحيز الجنيس والشتائم الجنسية.
اململكة املتحدة :ميكن لجميع النواب االنتفاع بالتدابري األمنية املوىص بها ملكاتب دوائرهم
االنتخابية ومنازلهم .و ُينصح أي نائب أو موظف لديه مخاوف أمنية عندما يكون خارج املباين
الربملانية باالتصال بالرشطة املحلية أوالً .ويشمل ذلك اإلبالغ عن التهديدات واإلساءات عرب
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي .وفض ًال عن ذلك ،تحتفظ الرشطة بفريق اتصال وتحقيق
برملاين ملساعدة جميع األعضاء وجميع املوظفني عىل تقديم املشورة بشأن أي تهديد أو مسألة
عاجلة محددة ،أو ملناقشة الشواغل األمنية العامة أثناء وجودهم داخل املباين الربملانية.
وجهاز الدعم األمني لألعضاء هو فريق مخصص ومتخصص يف الربملان يدعم األعضاء يف االنتفاع
بتدابري أمنية يف املكاتب واملنازل .وميكن للفريق أن يق ِّدم نصائح أمنية شخصية للنواب وأقرانهم
وموظفيهم مبا يف ذلك سبل الدعم واملشورة بشأن السالمة عىل وسائل التواصل االجتامعي86.
 84انظر الحاشية .13
 85انظر الحاشية .54
 86برملان اململكة املتحدة واالتحاد الربملاين الدويل ،التدقيق يف مراعاة الربملان لالعتبارات الجنسانية لعام ،2018
تقرير فريق التدقيق يف الربملان املراعي لالعتبارات الجنسانية إىل لجنة مجلس العموم ولجنة مجلس اللوردات،
ترشين الثاين/نوفمرب .2018
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سويرسا :ميكن للنواب الذين يشعرون بالتهديد التوجه إىل أجهزة األمن يف الربملان أو إدارة
الرشطة االتحادية الذين سينصحونهم بحسب الحال بتقديم بالغ لدى رشطة الكانتون التي
قد تتخذ بعد ذلك تدابري محددة مثل توفري حامية مبارشة 87.وفض ًال عن ذلك ،ميكن للنواب
الذين يعانون من التحرش أو التسلط استخدام خدمات هيئة متخصصة مستقلة تق ِّدم لهم
سبل املشورة واالستشارة .وميكن إجراء مقابالت رسية يف مقر الهيئة (يف برن أو زيوريخ) أو عن
طريق الهاتف88.وتوجد أيضاً خدمة استشارية بشأن املضايقة عرب اإلنرتنت والتسلط السيربين.

كتيب أصدره الربملان السويرسي
يطلع أعضاء الجمعية االتحادية
عىل اإلجراءات التي يجب اتخاذها
يف حالة التهديدات أو املضايقات
أو اإلهانات.2018 ،
© الربملان السويرسي

(هـ) �سبل االنت�صاف والتعوي�ض البديلة
السؤال

yما هي وسائل االنتصاف والتعويض األخرى املتاحة لضحايا التحيز الجنيس والعنف الجنيس؟

ينبغي التشديد عىل أن سبل االنتصاف الداخلية للربملان والجزاءات التأديبية املقررة يف إطار
سياساته ال تخل بسبل االنتصاف املمكنة األخرى مبوجب القانون الوطني والقانون الدويل .ولذلك
ينبغي إبالغ الضحايا بسبل االنتصاف األخرى املتاحة لهم وتوعيتهم بأن سبل االنتصاف هذه لها
أهداف تعويض مختلفة ،ومواعيد إجرائية مختلفة ،ومتطلبات إثبات مختلفة.
 87هيئة اإلذاعة والتلفزيون السويرسية« ،ما يقرب من  60يف املئة من أعضاء الربملان االتحادي يقولون إنهم يشعرون
بالتهديد» 25 ،أيار/مايو .2019
 88وفقاً لقرار الربملان السويرسي املؤرخ يف  12كانون األول/ديسمرب .2017
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نصب تذكاري خارج الربملان الربيطاين لجو
كوكس التي كانت نائبة شابة يف مجلس
العموم فيام بني عا َمي  2015و 2016و ُقتلت
يف  16حزيران/يونيو  ،2016لندن ،اململكة
املتحدة.2016 ،
© Justin Tallis/AFP

سبل االنتصاف والتعويض األخرى
عىل الصعيد الوطني
قد يكون من املمكن يف بعض الحاالت الرشوع يف إجراءات جنائية أو إجراءات مبوجب
قانون العمل بعد اإلجراءات الداخلية للربملان أو بالتوازي معها.
yقانون العقوبات ،والقوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،والقوانني املتعلقة بالعنف ضد
املرأة يف الحياة السياسية
وفقاً لإلطار القانوين للبلد ،قد تقرر أيضاً ضحية العنف املزعومة رفع دعوى جنائية عىل
الجاين (بتقديم بالغ لدى الرشطة أو رفع دعوى أمام املحاكم الجنائية مث ًال) .وإذا كانت
الشكوى تتعلق بنائب ،فيجب التحقق مام إذا كان يجب رفع الحصانة الربملانية أوالً.
yقانون العمل
ويف العديد من البلدان ،تغطي أحكام قانون العمل أو القوانني املتعلقة بالصحة والسالمة
يف مكان العمل مختلف األشكال البدنية والنفسية والجنسية للعنف والتحرش واملضايقة.
ويف معظم الحاالت ،تحظر هذه القوانني عىل العامل واملرشفني واألطراف األخرى ارتكاب
مثل هذه األفعال؛ وتوفر وسائل شفافة ويسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى؛ وتحدد
العقوبات التي تُفرض عىل الجناة أو أرباب العمل والتعويضات التي ُتنح للضحايا89.ويف
العديد من البلدان ،يصاحب الحظر التزام أرباب العمل باتخاذ تدابري ملنع العنف والتحرش
واملضايقة والتصدي لها .ومن ثم ،ميكن للضحية املزعومة  -بحسب اإلطار القانوين الوطني
املعني  -أن تحتج بقانون العمل ملالحقة صاحب عملها  -أي الربملان يف هذه الحالة -
النتهاكه التزامه بحاميتها.

 89منظمة العمل الدولية ،القضاء عىل أشكال العنف والتحرش واملضايقة ضد النساء والرجال يف عامل العمل،
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عىل الصعيد الدويل
yلجنة االتحاد الربملاين الدويل املعنية بحقوق اإلنسان للربملانيني
هذه اللجنة آلية فريدة لحامية النواب الذين يتعرضون للمضايقة والتحرش والعنف
وإنصافهم .وتسعى إىل تحديد الوقائع بالتحقق مع سلطات البلدان املعنية ومق ِّدم البالغ
من صحة االدعاءات واملعلومات املق َّدمة إليها .وتهدف اللجنة إىل إيجاد تسوية مرضية
تتامىش مع القانون الدويل والوطني لحقوق اإلنسان والتوصيات الوجيهة يف هذا املجال.
وتبقي اللجنة هوية مق ِّدم البالغ ومعاملة الشكوى رسية إذا طلب مق ِّدم البالغ ذلك.
وملزيد من املعلومات عن اللجنة وإجراءاتها ،مبا يف ذلك تقديم البالغاتُ ،يرجى زيارة
املوقع اإللكرتوين لالتحاد الربملاين الدويل.www.ipu.org :
yاملقرر الخاص املعني مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
أنشأ مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان هيئة خاصة مكلفة بجمع املعلومات ،مبا يف
ذلك الشكاوى الفردية ،بشأن العنف ضد املرأة ،والتوصية باتخاذ تدابري للقضاء عليه.
وميكن للمقرر الخاص أن يوجه نداءات ورسائل عاجلة إىل الدول بشأن حاالت العنف
املفرتضة ضد املرأة التي تتلقاها .وميكن أن تتعلق االدعاءات بشخص أو أكرث أو أن تخص
حالة معممة من العنف ضد املرأة أو التسامح مع ذلك العنف90.
yالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
ميكن ألي شخص أن يقدم بالغاً بشأن دولة طرف يف الربوتوكول إىل لجنة األمم املتحدة املعنية
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة إذا رأى أن حقوقه املكفولة مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة قد ان ُتهكت وإذا استنفد جميع سبل االنتصاف املحلية املتاحة (املواد
 2إىل  .)7وميكن للجنة أيضاً أن تبادر إىل إجراء تحقيق بعد تلقي معلومات موثوقة بشأن
انتهاك دولة طرف يف الربوتوكول الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية (املادتان  8و91.)9
وحرصاً عىل تفادي ازدواجية الجهود الدولية ،ال يجوز النظر يف البالغ إذا ُق ِّدم البالغ نفسه
إىل هيئة معاهدة أخرى أو آلية إقليمية أخرى.92

(و) ثقافة مكان العمل
إىل جانب تنفيذ السياسات الرامية إىل تنظيم السلوك ،تحتاج كل مؤسسة برملانية أيضاً إىل
معالجة املعايري الثقافية التي تشكل حواجز أمام املشاركة الكاملة للرجال والنساء واملساواة
بينهام سواء أكانوا برملانيني أم موظفني .وقد ُصممت خطة عمل االتحاد الربملاين الدويل للربملانات
من أجل إقامة برملانات مراعية لالعتبارات الجنسانية ومجموعة أدوات التقييم الذايت بغية
مساعدة الربملانات عىل دراسة هياكلها وعملياتها وأساليب عملها بعناية لضامن استجابتها
الحتياجات ومصالح الرجال والنساء كليهام93.
ويف كثري من الحاالت ،ستقوم التحقيقات الداخلية يف أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة
والعنف يف الربملان بالكشف أيضاً عن شواغل وتوصيات محددة بشأن ثقافة مكان العمل ينبغي
معالجتها .و ُيع ّد هذا العمل جزءاً أساسياً من إنشاء مكان عمل يكفل التقدير واملعاملة الكرمية
واالحرتام للجميع.
90
91
92
93

.https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
.https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
عىل سبيل املثال ،إذا ُقدِّمت الحالة إىل لجنة األمريكتني لحقوق اإلنسان أو محكمة األمريكتني لحقوق اإلنسان أو
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
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اململكة املتحدة :يسعى املجلسان إىل تنفيذ توصيات التدقيق يف مراعاة الربملان لالعتبارات
وعي مجلس العموم أيضاً مديراً مستق ًال جديداً للتحول
الجنسانية الذي ُأجري يف عام َّ .2018
الثقايف بغية قيادة العمل عىل تطبيق التوصيات الواردة يف تقرير السيدة لورا كوكس بشأن
عنارص ثقافة العمل الربملانية التي تطرح مشكالت بهدف إحداث تغيري عميل ومستدام
وقابل للقياس94.

ثانياً -ر�صد تنفيذ ال�سيا�سات وتقييمه
(�أ)	املوارد الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات ور�صده
األسئلة

yهل تتلقى جميع الخدمات والتدابري املنصوص عليها يف السياسة الدعم املؤسيس
املناسب ملهمتها؟ هل يجري التنفيذ كام هو مخطط؟
yهل يتم اتباع إجراءات استعراض الشكاوى؟
yهل تُط َّبق الجزاءات التأديبية عند إثبات حاالت التحيز الجنيس والتحرش املضايقة
والعنف؟
yهل س ُتق َّدم تقارير منتظمة وشفافة عن تنفيذ السياسات ،مبا يف ذلك استخدام
الخدمات؟ من سيكون مسؤوالً عن إعداد تلك التقارير؟
yكيف سيتم تسجيل/حفظ املعلومات املتعلقة بحاالت التحرش أو املضايقة أو العنف،
وما مدة حفظها؟

ينبغي للربملانات أن تحرص عىل تخصيص موارد مالية وبرشية كافية لضامن التطبيق السليم لكل
جوانب السياسة.
وسيكون من الرضوري أيضاً رصد تنفيذ السياسة بانتظام عن طريق جمع البيانات ،واإلبالغ عن
استخدام مختلف الخدمات ،وإجراءات معالجة الشكاوى ،وأنشطة اإلعالم والتدريب .وستساعد
هذه البيانات يف تقييم ما إذا كانت السياسة تحقق أهدافها ويف توجيه قرارات إدارتها.
ومن ثم ،يجب إعطاء األولوية للرسية وسالمة األفراد املعنيني .وميكن اإلبالغ عن استخدام
خدمات املساعدة وعدد الشكاوى دون املساس برسية األشخاص املعنيني .فعىل سبيل املثال،
ميكن اإلشارة إىل عدد طلبات املعلومات املرسلة وعدد البالغات املقدمة .ثم ميكن تصنيف
البالغات املق َّدمة بحسب قبولها أو التحقيق الرسمي فيها أو حلها بطريقة رسمية أو غري رسمية
أو إثبات حدوث املضايقات يف حالة الطلبات الرسمية.
وميكن أن تق ِّدم التقارير أيضاً معلومات عن أنشطة التدريب واإلعالم التي أجريت خالل السنة،
مبا يف ذلك عدد املستفيدين منها موزعني بحسب فئات املوظفني والجنس ،فض ًال عن ردود فعل
املشاركني.
كندا :مبوجب سياسة منع أعامل التحرش واملضايقة والتعامل معها ،يحرص مدير املوارد
البرشية عىل تنفيذ السياسة ويق ِّدم تقريراً إحصائياً سنوياً عن األمور التالية إىل مجلس
االقتصاد الداخيل:

«yعدد الشكاوى املتعلقة بالتحرش واملضايقة وطبيعتها ونتائجها؛
مجلس العموم واللوردات إىل االتحاد الربملاين الدويل ،أيلول/سبتمرب .2019
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yعدد وطبيعة ونتائج القضايا التي تستلزم اللجوء إىل أساليب بديلة لتسوية املنازعات
مثل الوساطة؛
yنتائج عمليات استعراض الشكاوى األولية والتحقيقات والطعون ،فض ًال عن التدابري
التصحيحية أو التأديبية املتخذة ،مبا يف ذلك التدابري املوىص بها؛
yعدد األشخاص املشاركني يف جلسات اإلعالم والتدريب املتعلقة بالسياسة»95.

فنلندا :ينرش الربملان تقريراً عن املوظفني الربملانيني كل سنتني وتقريراً عن سالمة املوظفني
يف العمل كل أربع سنوات .وتشري التقارير إىل عدد حاالت التحرش واملضايقة والسلوك غري
املقبول املبلغ عنها واملعالجة وفقاً للمبادئ التوجيهية ملكتب الربملان بشأن منع السلوك غري
الالئق والتحرش واملضايقة96.

(ب) تقييم ال�سيا�سة وحت�سينها
األسئلة

yهل تحقق السياسة األهداف املنشودة منها أم يتعني إدخال تغيريات عليها؟
yما هي املدة الفاصلة بني دخول السياسة حيز التنفيذ وتقييم الربملان لها؟ وبأي وترية
بعد ذلك؟
yمن سيجري التقييم؟ وما عنارص التقييم؟
yكيف تساعد اآللية املعمول بها يف تحقيق األهداف املتعلقة باملساواة بني الجنسني؟
هل تساهم هذه اآللية يف إزكاء وعي الربملان بشأن هذه املسألة؟

ينبغي أيضاً تقييم فعالية السياسة وتأثريها عىل املدى البعيد .وميكن للسلطات الربملانية أن توكل
هذا التقييم إىل فريق العمل املسؤول عن التعامل مع حاالت التحرش واملضايقة والعنف يف
الربملان أو إىل خرباء خارجيني .وسيسعى التقييم إىل التحقق مام إذا كانت األهداف التي وضعها
الربملان عند اعتامد السياسة قد ُحققت أم يجري تحقيقها.
وسيكون تحليل البيانات واملعلومات املجمعة عن طريق الرصد املنهجي مفيداً جداً يف هذه
العملية .وستتيح الدراسات االستقصائية الجديدة املجهولة الهوية للعاملني يف الربملان (انظر
القسم الخاص بجمع البيانات واألدلة يف إطار الخطوة  )1تحليل ما إذا كانت اإلجراءات التي
اتخذها الربملان مبوجب هذه السياسة عىل مدى فرتة زمنية معينة قد أدت إىل منع األفعال
الجنسية وأفعال التحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة واالستجابة للحاالت املحتملة التي ظهرت.
وينبغي أن تنظر بوجه خاص فيام إذا كانت الخدمات واإلجراءات املوضوعة ملعالجة الشكاوى
توفر الحامية واملساعدة الكافيتني للضحايا وتُحاسب الجناة .وينبغي أن تكون البيانات األساسية
املجمعة يف بداية وضع السياسة جزءاً من العملية .وسيستخدمها الربملان يف تتبع أوجه التقدم
والرتاجع مع مرور الوقت ،واإلبالغ عنها.
ويف بعض الحاالت ،ميكن للتقييم أن يلقي الضوء عىل النتائج اإليجابية أو السلبية غري املتوقعة،
ويحدد الحاالت واملامرسات املحددة أو املعايري الثقافية التي ميكن أن تزيد من مخاطر التحرش
واملضايقة والعنف  -أو أن يشري إىل الحاجة إىل توفري تدريب إضايف عىل جوانب معينة .وميكن
للتقييم أيضاً أن يسعى إىل تحديد كيفية تغيري هذه السياسة لبيئة العمل وسلوك األفراد العاملني
يف الربملان.
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آالف النساء يحرضن مسريات حاشدة
يف جميع أنحاء األرجنتني تحت شعار
«( Ni Una Menosال واحدة أقل»)
لالحتجاج عىل العنف وقتل اإلناث ،بوينس
آيرس ،األرجنتني ،حزيران/يونيو .2019
© Carol Smiljan NurPhoto /
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وأخرياً ،سيستفيد الربملان من إبراز نتائج تنفيذ السياسة وتبادل الخربات والدروس املستفادة
واملامرسات الجيدة مع الربملانات األخرى ومع االتحاد الربملاين الدويل .ومن خالل املشاركة النشطة
يف هذه التبادالت ،ميكن للربملانات أن تؤكد مكانتها كمؤسسات تعمل عىل تحسني املعرفة يف هذا
املجال ،وأن تكون قدوة يحتذى بها ،وتساعد يف إنهاء أفعال التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة
والعنف املنهجية ضد املرأة يف الربملان ويف كل مناحي الحياة.

امللحق 1
جتميع التعاريف املوجودة يف الوثائق التقنينية الوجيهة
�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ()1993

97

العنف �ضد املر�أة
يعني «العنف ضد املرأة» أي فعل من أفعال العنف القائم عىل الجنس يؤدي ،أو يرجح أن
يؤدي ،إىل إلحاق رضر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية بامرأة ،مبا يف ذلك التهديد بارتكاب
مثل هذه األفعال أو القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة العامة
أو الخاصة( .املادة )1

جلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
العنف �ضد املر�أة
اعتمدت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة توصيتني عامتني بشأن العنف
ضد املرأة :التوصيتان العامتان  19و .35وقد ركز مفهوم «العنف ضد املرأة» ،كام هو مع ّرف يف
التوصية العامة رقم  ،19عىل حقيقة أن هذا العنف قائم عىل الجنس  -أي أنه يستهدف امرأة
ألنها امرأة  -أو يؤثر يف النساء أكرث من الرجال .ويشمل ذلك األفعال التي تلحق رضراً أو معاناة
جسدية أو عقلية أو جنسية ،والتهديد بارتكاب تلك األفعال ،واإلكراه ،وغري ذلك من أشكال
الحرمان من الحرية98.
التحر�ش اجلن�سي �أو امل�ضايقة اجلن�سية
بالنسبة للجنة ،يشمل التحرش الجنيس السلوكيات الجنسية غري املرحب بها مثل االحتكاك
أو املغازلة أو املالحظات الجنسية أو عرض املواد اإلباحية أو طلب خدمات جنسية شفهياً
أو بالفعل .وميكن أن يكون هذا السلوك مهيناً وقد يشكل مشكلة تتعلق بالصحة والسالمة؛
ويتحقق التمييز عندما يكون لدى املرأة سبب معقول العتقاد أن اعرتاضها سيرض بها وبعملها،
مبا يف ذلك بوظيفتها أو ترقيتها ،أو عندما يؤدي ذلك إىل إقامة بيئة عمل عدائية99.

منهاج عمل بيجني ()1995
يقر منهاج عمل بيجني بأن العنف ضد املرأة ،وال سيام التحرش الجنيس ،يشكل إهانة لكرامة
العامل ومينع املرأة من تقديم مساهمة تتناسب مع قدراتها .ويدعو الحكومات إىل «النص يف
القوانني املحلية عىل عقوبات جزائية أو مدنية أو عقوبات ترتبط بالعمل أو عقوبات إدارية،
و/أو تشديد هذه العقوبات من أجل املعاقبة عىل األذى الذي يلحق بالنساء والبنات الاليئ
يتعرضن ألي شكل من أشكال العنف [ ]...يف مكان العمل [ ]...والتعويض عن هذا األذى».
(الفقرة (124ج))100
 97انظر الحاشية .3
 98لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  35بشأن العنف القائم عىل الجنس
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 99لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  19بشأن العنف ضد املرأة،1992 ،
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ش�أن الق�ضاء على �أ�شكال العنف والتحر�ش وامل�ضايقة
�ضد الن�ساء والرجال يف عامل العمل (101)2019
العنف والتحر�ش يف عامل العمل (املادة �(1أ))
يشري هذا املصطلح إىل مجموعة من السلوكيات واملامرسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة
بها ،سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت ،تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إىل إلحاق رضر
جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي ،وتشمل العنف والتحرش عىل أساس نوع الجنس.
العنف والتحر�ش على �أ�سا�س نوع اجلن�س (املادة (1ب))
يعني هذا املصطلح العنف والتحرش املوجهني ضد األشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم،
أو اللذين ميسان عىل نحو غري متناسب أشخاصاً ينتمون إىل جنس معني أو نوع جنس معني،
ويشمل التحرش الجنيس.
وتق ّر االتفاقية بأن العنف والتحرش الجنسانيني يؤثران بشكل غري متناسب يف النساء والفتيات .وتق ّر
أيضاً بأن اتباع نهج شامل ومتكامل ومر ٍاع لالعتبارات الجنسانية  -يعالج األسباب وعوامل الخطر ،مبا
فيها القوالب النمطية الجنسانية ،وأشكال التمييز املتعددة واملشرتكة ،وعالقات القوة غري املتكافئة
القامئة عىل الجنس  -يكتيس أهمية أساسية للقضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل.
وفض ًال عن ذلك ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية ،فإن العنف واملضايقة النفسيني هام
أكرث أشكال العنف واملضايقة التي ُيبلغ عنها عىل نطاق واسع يف عامل العمل ،ويشمالن طائفة
من اإلساءات اللفظية وغري اللفظية وأفعال املضايقة النفسية والتحرش الجنيس والتسلط والتنمر
والتهديد .وميكن أن يشمل ذلك التالعب بسمعة الشخص وعزله وحجب املعلومات عنه وتكليفه
مبهام ال تتناسب مع قدراته وتحديد أهداف وآجال زمنية مستحيلة102.

اتفاقية جمل�س �أوروبا للوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما
(اتفاقية ا�سطنبول) (103)2014
ينبغي فهم تعبري «العنف ضد املرأة» (املادة  )3عىل أنه انتهاك لحقوق اإلنسان ،وشكل من
أشكال التمييز ضد املرأة ،وأنه يعني كافة أعامل العنف القامئة عىل النوع ،والتي تسبب ،أو
التي من شأنها أن تسبب ،للمرأة أرضارا أو آالما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية ،مبا فيه
التهديد بالقيام مبثل هذه األعامل ،أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء أكان ذلك
يف الحياة العامة أو الخاصة.
العنف الجنساين ضد املرأة يعني العنف الذي يستهدف امرأة ألنها امرأة أو يرض بالنساء أكرث
من الرجال.
العنف النفيس (املادة  )33هو سلوك متعمد يرض بشكل خطري بالسالمة النفسية لشخص ما
بواسطة اإلكراه أو التهديد.
التحرش (املادة  )34يعني االعتامد املتكرر لسلوك مهدد تجاه شخص آخر ،إذا كان هذا السلوك
مقصودا ،ويجعل الشخص يخىش عىل سالمته.
العنف البدين (املادة  )35يعني أعامل العنف البدين ضد شخص آخر ،إذا ارتكبت عمدا.
 101انظر الحاشية .4
 102منظمة العمل الدولية ،القضاء عىل أشكال العنف والتحرش واملضايقة ضد النساء والرجال يف عامل العمل،
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العنف الجنيس (املادة  )36يشري إىل جميع أعامل العنف ذات الطابع الجنيس التي ترتكب ضد
شخص آخر بدون موافقته ،مبا يف ذلك االغتصاب أو إكراه شخص ما عىل مامرسة الجنس مع
شخص آخر.
التحرش الجنيس (املادة  )40هو كل سلوك غري مرغوب فيه ،لفظي أو غري لفظي أو جسدي ،ذي
طابع جنيس ،غرضه أو نتيجته انتهاك حرمة شخص ،خاصة إذا أنتج هذا السلوك محيطا ترهيبيا
أو عدوانيا أو مذال أو مهينا.
التحيز الجنيس :تقرتح توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منع التحيز الجنيس ومكافحته104

أول تعريف للتحيز الجنيس وهو كل فعل أو بادرة أو متثيل مريئ أو كلمة تُنطق أو تُكتب أو
مامرسة أو سلوك يقوم عىل فكرة أن شخصاً ما أو مجموعة ما أقل شأناً بسبب جنسهم ،ويحدث
يف الحياة العامة أو الخاصة ،سواء عرب اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،ويرمي أو يؤدي إىل أي مام ييل:
( )1انتهاك الكرامة أو الحقوق األساسية لشخص أو مجموعة من األشخاص؛
( )2إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو اجتامعية اقتصادية بشخص أو
مجموعة من األشخاص؛
( )3إقامة بيئة ترهيبية أو عدائية أو مهينة أو إذاللية؛
( )4عرقلة استقالل شخص أو مجموعة من األشخاص ومامرستهم التامة لحقوق اإلنسان؛
( )5اإلبقاء عىل القوالب النمطية الجنسانية وترسيخها».

اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ضد املر�أة واملعاقبة عليه والق�ضاء عليه
(اتفاقية بيليم دو بارا) (105)1994
العنف �ضد املر�أة
وهو كل فعل أو سلوك ،يقوم عىل أساس الجنس ،ويسبب الوفاة أو األذى البدين أو الجنيس أو
النفيس أو املعاناة للنساء ،سواء يف الحياة العامة أو الخاصة (املادة .)1
العنف �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
يف عام  ،2015اعتمدت آلية متابعة اتفاقية بيليم دو بارا إعالن مكافحة املضايقة والعنف ضد
املرأة يف الحياة السياسية الذي يع ِّرف هذه الظاهرة بأنها كل فعل أو سلوك أو إغفال يقوم عىل
الجنس ويركتبه شخص أو مجموعة من أجل تقويض حق املرأة يف التمتع بحاية خالية من العنف
واملشاركة يف الشؤون السياسية والعامة عىل قدم املساواة مع الرجال ،وإلغاء تلك الحقوق،
وعرقلة إعاملها ،وتقييدها106.
وفض ًال عن ذلك ،اعتمدت اآللية املذكورة آنفاً القانون النموذجي لبلدان األمريكتني بشأن منع
العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية واملعاقبة عليه والقضاء عليه ( )2017من أجل املساعدة يف
مواءمة األطر القانونية الوطنية مع اتفاقية بيليم دو بارا بشأن مسألة العنف ضد املرأة يف الحياة
السياسية .وألغراض تنفيذ هذا القانون ،يعني «العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية» أي فعل أو
ترصف أو إغفال قائم عىل الجنس يرتكبه شخص ما مبارش ًة وعن طريق وسيط ويسبب األذى أو
املعاناة المرأة أو أكرث ويهدف إىل إعاقة أو إبطال االعرتاف بالحقوق السياسية للمرأة والتمتع بها
 104انظر الحاشية .5
.https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-ENGLISH.pdf 105
.http://www.oas.org/en/mesecvi/docs/Declaracion-ENG.pdf 106

65

ومامرستها .وميكن أن يشمل العنف ضد املرأة يف الحياة السياسية ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
العنف البدين أو الجنيس أو النفيس أو املعنوي أو االقتصادي أو الرمزي (املادة .)3
وميكن الرجوع إىل املادة  6من القانون النموذجي لالطالع عىل قامئة طويلة مبظاهر العنف ضد
املرأة يف الحياة السياسية107.

الربوتوكول املتعلق بحقوق املر�أة يف �أفريقيا امللحق بامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان
وال�شعوب (بروتوكول مابوتو) (108)2003
العنف �ضد املر�أة (املادة (1ي))
يشري إىل كل األعامل املرتكبة ضد املرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو
جنسية أو نفسية أو رضر اقتصادي مبا يف ذلك التهديد بالقيام مبثل هذه األعامل أو بفرض قيود
تعسفية عىل املرأة أو حرمانها من الحريات األساسية يف الحياة العامة أو الخاصة سواء يف أوقات
السلم أو يف حالة النزاعات أو الحرب.
ويتعني عىل الدول األطراف يف بروتوكول مابوتو أن تتخذ التدابري الالزمة لضامن الشفافية يف
توظيف وترقية املرأة وفصلها ،ومكافحة املضايقة الجنسية يف مكان العمل واملعاقبة عليها (املادة
(13ج)).
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امللحق 2
ملخ�ص الأ�سئلة امل�ستخدمة
يف درا�ستَي االحتاد الربملاين الدويل
العنف النف�سي
خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:
yهل تعرضنت لتعليقات أو مالحظات جنسية أو متحيزة جنسياً؟
yهل وجدتن يوماً صحيفة أو محطة تلفازية تنرش أو تبث صوراً لكن أو تعليقات عليكن
كانت مسيئة للغاية أو ذات إيحاءات جنسية؟ [سؤال مطروح عىل النائبات فقط]
yهل وجدتن يوماً عىل شبكات التواصل االجتامعي صوراً لكن أو تعليقات عليكن كانت
مهينة للغاية أو ذات إيحاءات جنسية؟
yهل تعرضنت يوماً للمضايقة أي لسلوك مستمر وتهديدي مثل اهتامم غري مرحب به أو
اتصاالت شفهية أو أي شكل من أشكال التفاعل أخافتكن؟
yهل تلقينت أننت أو ذويكن (أفراد أرستكن أو أصدقائكن أو غريهم) يوماً تهديدات؟
yهل تعرضنت يوماً للتهديد بفقدان وظيفتكن أو منع تقدمكن املهني؟ [سؤال مطروح عىل
املوظفات الربملانيات فقط]
العنف اجل�سدي
خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:
yهل سبق أن صفعكن أحد أو دفعكن أو رضبكن أو ألقى عليكن شيئاً كان من املمكن
أن يؤذيكن؟
yهل سبق أن هددكن أحد باستخدام سالح ناري أو أبيض أو غريهام ضدكن أو استخدمه
فع ًال ضدكن؟
yهل سبق ألحد أن احتجزكن ضد إرادتكن أو تعرضنت للرضب أو االختطاف؟
العنف اجلن�سي
خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:
yالتحرش الجنيس :هل تعرضنت يوماً لتعليقات مهينة أو مسيئة أو سلوكيات ذات إيحاءات
جنسية؟ هل تعرضنت ملغازالت جنسية غري الئقة أو طلبات لتقديم خدمات جنسية؟
yاالعتداء الجنيس :هل ُأرغمنت يوماً عىل القيام بأعامل جنسية أو مامرسة الجنس أو القيام
بعمل ذي طبيعة جنسية؟
العنف االقت�صادي
خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:
yهل ُحرمنت يوماً من أموال يحق لكن الحصول عليها (البدالت الربملانية للنواب أو الرواتب
ومكافآت األداء للموظفني الربملانيني مث ًال)؟
yهل ُحرمنت يوماً من أي موارد برملانية (مبانٍ أو حواسيب أو موظفون أو أمن) يحق لكن
الحصول عليها؟ [سؤال مطروح عىل النائبات فقط]
yهل تعرضت ممتلكاتكن يوماً للتلف أو الدمار؟
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