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ن�شرة موا�ضيعية
Pantone: 320 C
C: 90 M: 0 Y: 30 K: 0
R: 0 G: 170 B: 190

ترشين األول  /أكتوبر 2018
Pantone: 3015 C
C: 100 M: 45 Y: 5 K: 20
R: 0 G: 95 B: 154

Pantone: Cool Gray 9 C
C: 3 M: 0 Y: 0 K: 65
R: 121 G: 122 B: 123

التحيز اجلن�سي و�أعمال التحر�ش وامل�ضايقة
والعنف �ضد املر�أة يف برملانات �أوروبا
النقاط الرئي�سية
ا�ستنتاجات
yتستند هذه الدراسة إىل لقاءات فردية طوعية مع  123امرأة من  45بل ًدا أوروب ًيا ،منهن  81نائبة و 42موظفة
برملانية.
yتُظهر الدراسة وجود أعامل من التحيز الجنيس واإلساءة والعنف ضد املرأة يف برملانات أوروبا .وإذ تع ّد تلك
األعامل انتهاكات للحقوق األساسية ،يجب عىل الربملانات أن تنظر يف نطاقها وطبيعتها وأن تتخذ اإلجراءات
الالزمة للتصدي لها:
قالت  85.2باملئة من الربملانيات اللوايت شاركن يف الدراسة إنهن تعرضن للعنف النفيس أثناء فرتة واليتهن.
تلقت  46.9باملئة تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الرضب.
تعرضت  58.2باملئة لهجامت جنسية عىل اإلنرتنت عرب شبكات التواصل االجتامعي.
تعرضت  67.9باملئة لتعليقات عىل مظهرهن الجسدي أو تعليقات قامئة عىل قوالب منطية جنسانية.
تعرضت  24.7باملئة للعنف الجنيس.
تعرضت  14.8باملئة للعنف الجسدي.
yتعرضت الربملانيات دون سن األربعني أكرث من غريهن ألعامل التحرش النفيس والجنيس.
yتستهدف االعتداءات غال ًبا الربملانيات الناشطات يف مكافحة عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة.
الربملانيات امل�شاركات يف الدرا�سة اال�ستق�صائية
انتشار أعامل العنف ومعدالت اإلبالغ
%6006
%
%5005
%
%4004
%
%3003
%
%2002
%
%1001
%
%00
%

العنف
لشبيك

املضايقة
التهديدات
بالعنف الجسدي النفسية

التحرش
الجنيس

العنف
الجسدي

تعرضن لذلك الشكل
من أشكال العنف
أبلغن عن الحادث

1

yكان مرتكبو أعامل املضايقة والعنف من الخصوم السياسيني
والزمالء من حزب املترضرة نفسه أو املواطنني العاديني.
yتُظهر الدراسة أيضً ا وجود حجم كبري من التحرش الجنيس واملضايقة
النفسية/التنمر يستهدف املوظفات الربملانيات يف أوروبا:
قالت  40.5باملئة من املجيبات إنهن تعرضن للتحرش الجنيس
أثناء عملهن.
يف  69.2باملئة من الحاالت ،كان املرتكبون من الربملانيني
الذكور.
تلقت  50باملئة تعليقات ذات طبيعة جنسية.
يف  61.5باملئة من الحاالت ،صدرت هذه التعليقات عن نائب
ذكر.
قالت  19.5باملئة من املجيبات إنهن تعرضن للمضايقة
النفسية/التنمر أثناء عملهن يف الربملان عىل يد نواب وزمالء
من مالك املوظفني الربملانيني وكان أغلبهم رجاالً ولكن أيضً ا
بعض النساء.
yكان مستوى اإلبالغ عن تلك األعامل منخفض ج ًدا:
 23.5باملئة من النائبات و 6باملئة من املوظفات الربملانيات
اللوايت تعرضن للتحرش الجنيس قد أبلغن عن الحادث.
 50باملئة من النائبات اللوايت تلقني تهديدات بالعنف الجسدي
أبلغن عن الحوادث إىل الرشطة أو إدارة األمن يف الربملان أو
دائرة أخرى.
yأعربت عدة نساء شاركن يف الدراسة االستقصائية عن أسفهن
لعدم وجود أي دائرة أو آلية يف برملانهن حال ًيا لإلبالغ عن حوادث
التحرش أو املضايقة أو العنف.
yللتحيز الجنيس والتحرش واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملان
آثار سلبية عىل الصحة الجسدية والنفسية لألشخاص املترضرين،
مام يؤثر يف جودة العمل الربملاين وفعاليته ومن ثم يف السياسات
العامة.
yمن هذا املنطلق ،فإن التحيز الجنيس واملضايقة والعنف ضد
املرأة يف الربملان مينع الربملانات من أن تكون أماكن شاملة وممثلة
للمجتمع ككل.
yيجب عىل الربملانات أن يجدن حلوالً شاملة ملنع ومكافحة التحيز
الجنيس والعنف ضد املرأة يف الربملانات ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري
للتشجيع عىل اإلبالغ عن تلك األعامل.
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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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جواب من الربملانيات
yعىل أساس نتائج الدراسة واملامرسات الجيدة املحددة ،تُدعى الربملانات
إىل االستجابة للتوصيات الواردة يف نهاية هذه الدراسة ،وال سيام من
أجل تحقيق ما ييل:
توضيح متا ًما أن السلوك املتحيز جنس ًيا وأفعال املضايقة النفسية
والتحرش الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس يف الربملان
أفعال غري مقبولة عىل اإلطالق ،وبيان سبل االنتصاف املتاحة
للنواب واملوظفني الربملانيني؛
ضامن أن للذين يعتقدون أنهم ضحايا املضايقة واالعتداء إمكانية
اللجوء إىل خدمات مساعدة ومشورة تكفل الرسية التامة؛
إنشاء آلية للشكاوى والتحقيق تكون رسية وعادلة وتستجيب
الهتاممات الضحايا؛
اعتامد وتطبيق عقوبات تأديبية ضد مرتكبي تلك األفعال؛
تدريب جميع العاملني يف الربملان عىل االحرتام يف العمل ومكافحة
التحيز الجنيس واملضايقة؛
إجراء دراسات استقصائية عن التحيز الجنيس واملضايقة والعنف
ضد املرأة يف كل برملان متاش ًيا مع النهج املعتمد يف هذه الدراسة.

املقدمة
يف ظل الدميقراطية ،يجب عىل الربملان أن يكون مؤسسة منوذجية عىل
كل املستويات ومكان عمل حيث ميكن للنساء والرجال القيام بواجباتهم
عىل قدم املساواة ،مع الحرية الكاملة واألمن التام .وهو أمر مهم لضامن
فعالية املؤسسة وصورة الربملان أمام الجمهور وكذلك دور الربملان كقدوة
يف تحقيق املساواة بني الجنسني يف املجتمع.
ومع ذلك ،وجدت دراسة 1أجراها االتحاد الربملاين الدويل يف عام 2016
باالستناد إىل لقاءات مع  55نائبة من  39بل ًدا من املناطق الخمس يف
العامل أن أعامل التحيز الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس من
املشكالت العاملية واملنتظمة يف عامل الربملانات 2.وأظهرت أيضً ا أن أعامل
التحيز الجنيس واملضايقة والعنف ضد النائبات لها عواقب عىل املديني
القصري والطويل من حيث عرقلة وصول النساء إىل املناصب القيادية
وتقويض قدرتهن عىل املساهمة بالكامل يف العمليات السياسية .ومن هذا
املنطلق ،يخل تواتر تلك املشكالت يف الربملانات باملؤسسات الدميقراطية
بل بالدميقراطية نفسها.
وتسعى هذه الدراسة اإلقليمية إىل التعمق يف تلك النتائج األولية ،مع
الرتكيز بخاصة عىل الوضع يف برملانات أوروبا .وهذه الدراسة هي مثار
التعاون الوثيق بني االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس
أوروبا وهي األوىل يف سلسلة من الدراسات اإلقليمية التي يود االتحاد
وتوسع الدراسة أيضً ا نطاق البحث
الدويل إعدادها بشأن هذا املوضوعِّ .
لتغطية أعامل التحرش واملضايقة والعنف ضد املوظفات الربملانيات.
واستنا ًدا إىل لقاءات مع  123نائبة وموظفة برملانية يف الدول األعضاء يف
مجلس أوروبا ،تتابع الدراسة العمل املنجز من أجل توفري البيانات وتوثيق
مجموعة من السلوكيات املتحيزة جنس ًيا والعنيفة ضد النساء يف الربملانات.
وتسعى أيضً ا إىل تقييم درجة االنتشار وتسليط الضوء عىل أشكال
اإلساءة الخاصة بأوروبا .ومن ثم ،تهدف الدراسة إىل كرس حاجز الصمت
واملحظورات املستمرة واملساهمة يف مكافحة السلوك والعنف القامئني عىل
نوع الجنس يف كل مكان.
وفض ًال عن ذلك ،تقوم الدراسة بتحليل آثار وأسباب التحيز الجنيس
واملضايقة والعنف عن طريق تجربة النساء يف برملانات أوروبا ،ووصف
طرائق استجابة برملانات املنطقة لتلك املشكلة من أجل تحديد التدابري
الالزمة من باب األولوية لضامن أن يتمكن النواب واملوظفون الربملانيون
من أداء واجباتهم يف ظل ثقافة مؤسسية وبيئة عمل ملؤها االحرتام واألمن
والحامية.

املنهجية
ُجمعت بيانات الدراسة عن طريق لقاءات رسية مع  123نائبة
وموظفة برملانية من  3 45من أصل  47دولة عض ًوا يف مجلس أوروبا
خالل الفرتة املمتدة بني كانون الثاين /يناير وحزيران /يونيو .2018
وأجريت لقاءات مع امرأة إىل خمس نساء ان ُتخنب إىل الربملان أو يعملن
فيه .وأجريت املقابالت وج ًها لوجه عىل هامش دورة جمعية االتحاد
الربملاين الدويل ودورة الجمعية الربملانية التابعة ملجلس أوروبا ،أو عرب
الهاتف أو سكايب ،باستخدام استبيان وضعه االتحاد الربملاين الدويل
ألغراض دراسته الدولية املعنونة «التحيز الجنيس والتحرش واملضايقة
والعنف ضد الربملانيات» والتي ُأع َّدت يف عام  4 .2016ودعيت إىل
املشاركة جميع مندوبات الوفود الوطنية لالتحاد الربملاين الدويل
والجمعية الربملانية التابعة ملجلس أوروبا .ونظ ًرا إىل أن املشاركة يف
تبي الردود املق َّدمة خالل
الدراسة كانت طوعية ،فإن النتائج املعروضة ِّ
املقابالت .وال تقوم هذه الدراسة عىل ع ِّينة متثيلية إحصائ ًيا .ومع ذلك،
تشري نتائج الدراسة إىل وجود مشكلة ُأهملت إىل حد كبري.
وقد ُسئِلت املشاركات عن تصوراتهن وتجاربهن مع االعتداء النفيس
والجنيس والجسدي واالقتصادي الذي قد تعرضن له أو شاهدنه أثناء
واليتهن الربملانية أو عملهن يف الربملان .وسئلن أيضً ا عن أسباب تلك
األعامل وآثارها املحتملة عليهن والحلول الكفيلة مبنع تلك األعامل
ومعالجتها.
وتعتمد الدراسة أيضً ا عىل البيانات التي ق َّدمها عدد من الربملانات يف
أوروبا عن السياسات واآلليات الخاصة مبكافحة السلوك املتحيز جنس ًيا
والتحرش الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس يف الربملان كمكان
عمل 5.ومع ذلك ،نظ ًرا إىل العدد املحدود للربملانات التي أكملت
االستبيان املعني ،ال ميكننا ذكر عدد الربملانات يف أوروبا التي اعتمدت
سياسات وآليات ملكافحة املضايقة والعنف القائم عىل الجنس يف
الربملانات .ولكن تق ِّدم الردود الواردة ملحة عامة أولية عن التدابري
الربملانية القامئة 6.وإن تحليل املنشورات واملقاالت الصحفية املتاحة
بشأن ذلك املوضوع يك ِّمل مصادر املعلومات.
ور َّكزت الدراسة عم ًدا عىل النائبات واملوظفات الربملانيات األكرث تأث ًرا
بالعنف القائم عىل الجنس يف الربملانات مقارن ًة بزمالئهن الذكور.
وال تقارن الدراسة حال ًيا بني تجربة النساء والرجال وإن تقر بأن الرجال
يعانون أيضً ا من ذلك النوع من العنف الذي يؤدي إىل تقويض العمل
السليم للربملان وبيئة عمله الشاملة7.

ويظهر نرش تلك النتائج أن الوقت قد حان ليك تتصدي الربملانات ،يف أوروبا
بل يف شتى أنحاء العامل ،لتلك الظاهرة وأن تطبق نهج عدم التسامح مع
التحرش الجنيس والعنف يف سياساتها ومامرساتها.
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الإطار القانوين
والتعاريف

الأ�سئلة املطروحة يف الدرا�سة
العنف النف�سي

تشكل أعامل العنف واملضايقة ضد املرأة يف الحياة السياسية ،مبا يف ذلك يف
الربملانات ،انتهاكات صارخة وغري مقبولة للحقوق األساسية والسياسية مبا
فيها واجب ضامن مشاركة النساء بشكل كامل وبحرية وأمان يف العمليات
السياسية .وهذه الحقوق مرسخة يف عدة صكوك دولية منها العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،وأهداف التنمية املستدامة .وس ُتنا َقش مسألة العنف
ضد املرأة يف الحياة السياسية ،التي باتت تكتسب مكانة متزايدة عىل
الصعيد الدويل ،إ ّبان الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ترشين األول/
أكتوبر  2018يف إطار عرض تقرير مواضيعي ملقرر األمم املتحدة الخاص
املعني مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه.

yهل تعرضنت لتعليقات أو تعليقات جنسية أو متحيزة جنس ًيا؟
yهل وجدتن يو ًما صحيفة أو محطة تلفازية تنرش أو تبث صو ًرا
لكن أو تعليقات عليكن كانت مسيئة للغاية أو ذات إيحاءات
جنسية؟ [سؤال مطروح عىل النائبات فقط]
yهل وجدتن يو ًما عىل شبكات التواصل االجتامعي صو ًرا لكن أو
تعليقات عليكن كانت مهينة للغاية أو ذات إيحاءات جنسية؟
yهل تعرضنت يو ًما 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)
يو ًما تهديدات؟
yهل تعرضنت يو ًما للتهديد بفقدان وظيفتكن أو منع تقدمكن
املهني؟ [سؤال مطروح عىل املوظفات الربملانيات فقط]

وعىل املستوى اإلقليمي ،تكفل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حرية
التعبري (املادة  )10وحظر التمييز وال سيام عىل أساس نوع الجنس
(املادة  .)14وهي أداة قوية ملكافحة انتهاكات الحقوق األساسية .وتسعى
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف
املنـزيل ،املعروفة أيضً ا باسم اتفاقية إسطنبول ،بشكل أكرث تحدي ًدا إىل
منع جميع أشكال العنف ضد املرأة ومعاقبتها والقضاء عليها 8.وتغطي
هذه االتفاقية ،التي تع ّد حال ًيا أشمل صك ملكافحة العنف ضد املرأة،
بالتفصيل مختلف أشكال العنف املتناولة يف هذه الدراسة وهي العنف
النفيس (املادة  ،)33واملطاردة (املادة  ،)34والعنف الجسدي (املادة ،)35
والعنف الجنيس (املادة  ،)36والتحرش الجنيس (املادة .)40

وتنص ديباجة االتفاقية عىل أن «العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات قوى
غري متكافئة بني الرجل واملرأة عرب التاريخ ،أدت إىل هيمنة الرجل عىل
املرأة ومامرسته التمييز ضدها واإلحالة دون نهوضها الكامل ،وأن العنف
ضد املرأة هو من اآلليات االجتامعية الحاسمة التي تفرض بها عىل املرأة
وضعية التبعية للرجل».
وتنص االتفاقية أيضً ا عىل ُبعد برملاين لرصد تنفيذها .وتدعو الربملانات
الوطنية رسميا إىل املشاركة يف رصد التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية9.
ً
و ُيطلب من الجمعية الربملانية التابعة ملجلس أوروبا أيضً ا تقييم تنفيذ
االتفاقية بانتظام.
وبالتصديق عىل اتفاقية إسطنبول ،تلتزم الدول األطراف باتخاذ التدابري
الالزمة ملكافحة العنف ضد املرأة يف جميع املجاالت ،مبا فيها العامل
السيايس والربملاين 10.وإن التوقف عن التسامح مع تلك األعامل وإضفاء
الرشعية عليها ميكن أن يساعد يف القضاء عىل العنف ضد املرأة يف جميع
مناحي الحياة العامة والخاصة وأن يكون له تأثري إيجايب يف املجتمع ككل
عن طريق تغيري العقليات.
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خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:

العنف اجل�سدي

خالل فرتة واليتكن الربملانية/عملكن يف الربملان:

yهل سبق أن صفعكن أحد أو دفعكن أو رضبكن أو ألقى عليكن
شيئًا 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 يو ًما للتحرش الجنيس (كلامت أو
سلوك جنيس مهني أو ميسء ،أو مغازالت جنسية ،أو مطالبات
بتقديم خدمات جنسية)؟
yاالعتداء الجنيس :هل ُأرغمنت يو ًما 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 يو ًما من أموال يحق لكن الحصول عليها (البدالت
الربملانية للنواب أو الرواتب ومكافآت األداء للموظفني الربملانيني
مث ًال)؟
yهل ُحرمنت يو ًما من أي موارد برملانية (مبانٍ أو حواسيب أو
موظفون أو أمن) يحق لكن الحصول عليها؟ [سؤال مطروح عىل
النائبات فقط]
yهل تعرضت ممتلكاتكن يو ًما للتلف أو الدمار؟

حجم امل�شكلة وطبيعتها
قالت إحدى املشاركات إن «عامل السياسة عامل صعب ج ًدا أص ًال.
السياسة لعبة قوة .ونحن ،الشخصيات العامة ،مستعدون لذلك.
ولكن كنساء علينا أيضً ا التعامل مع التحرش الجنيس والعنف
القائم عىل الجنس».
yتؤكد نتائج هذه الدراسة التي تغطي أوروبا النتائج الناجمة عن
الدراسة العاملية 11بشأن النائبات .وتظهر تلك النتائج أن  85.2باملئة
من املجيبات قد تعرضن للعنف النفيس مع تلقي  46.9باملئة منهن
تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الرضب.
yتستهدف الهجامت الشبكية النائبات يف أوروبا بوجه خاص .إذ أفادت
 58.2باملئة من املجيبات بأنهن تعرضن ملحتويات وسلوكيات مسيئة
وجنسية أو عنيفة عرب شبكات التواصل االجتامعي .وفض ًال عن ذلك،
تع ّد وسائل االتصال اإللكرتونية الوسيلة الرئيسية لتهديد النائبات .ويف
 75.5باملئة من الحاالت ،كان أصحاب التهديدات مواطنني مجهويل
الهوية.
yتظهر الدراسة أن السن الشاب للنائبة من العوامل التي تفاقم
الظاهرة .إذ تعرضت النائبات املجيبات دون سن األربعني أكرث من
غريهن ألشكال محددة من التحيز الجنيس والعنف .فقد أفادت 77.3
باملئة منهن أنهن تعرضن لتعليقات جنسية ومتحيزة جنس ًيا (أي 9
نقاط مئوية أكرث من مجموع النائبات املجيبات) ،و 76.2باملئة تعرضن
ملعاملة مهينة واعتداء يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي
(زائد  18نقطة مئوية) و 36.4باملئة تعرضن للتحرش الجنيس (زائد
 12نقطة مئوية).
yتُظهر الدراسة حجم ظاهرة التحرش الجنيس واملضايقة النفسية/
التنمر ومدى تعرض املوظفات الربملانيات لها يف أوروبا.
أفادت  40.5باملئة من املجيبات بأنهن تعرضن للتحرش الجنيس
يف العمل وقالت  50باملئة إنهن تعرضن لتعليقات ذات طبيعة
جنسية .وذكرت  69.2باملئة منهن أن نائ ًبا ذك ًرا كان مرتكب أو
أحد مرتكبي التحرش الجنيس الذي تعرضن له.
تعرضت  19.5باملئة من املجيبات أيضً ا للمضايقة النفسية/التنمر
أثناء عملهن يف الربملان عىل يد نائبني وزمالء من مالك املوظفني
الربملانيني وكان أغلبهم رجاالً ولكن أيضً ا بعض النساء.
ويتطلب هذا الوضع املقلق أن تتخذ الربملانات التدابري الالزمة ملكافحة
ذلك العنف بطريقة فعالة.

اجلدول  - 1حجم العنف وطبيعته
انتشار مختلف أشكال العنف التي تعرضت لها الربملانيات املشاركات يف
الدراسة
العنف النفيس
العنف الجنيس
العنف الجسدي
العنف االقتصادي

%85.2
%24.7
%14.8
%13.5

انتشار مختلف أشكال العنف التي تعرضت لها املوظفات الربملانيات
املشاركات يف الدراسة
العنف النفيس
العنف الجنيس
العنف الجسدي
العنف االقتصادي

%52.3
%40.5
%7.1
%9.5

جتربة النائبات
النائبات اللواتي �شاركن يف الدرا�سة
شاركت  81نائبة من  40بل ًدا أوروب ًيا يف الدراسة عىل أساس طوعي .ومن
هؤالء النائبات تنتمي  91.4باملئة منهن إىل حزب سيايس ،و 50باملئة منهن
إىل حزب ذي أغلبية ،و 41باملئة منهن إىل حزب معارض ،و 7.9باملئة يف
وكن من جميع األعامر (الجدول  ،)2وبلغت نسبة النائبات
حاالت أخرىّ .
الشباب دون سن األربعني  27.2باملئة.
اجلدول  - 2عمر الربملانيات اللواتي �شملتهن الدرا�سة اال�ستق�صائية
عمر املجيبات
30-18
40-31
45-41
50-46
60-51
70-61
80-71

النسبة املئوية
%3.7
%23.5
%8.6
%16
%29.6
%16
%2.5
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العنف النف�سي
اجلدول  -3انت�شار حاالت العنف النف�سي الذي تعر�ضت له جميع النائبات
اللواتي �شاركن يف الدرا�سة اال�ستق�صائية ومل يتجاوزن الأربعني من العمر
كل َمن َمن ُأجريت مقابالت
معهن وال يتجاوز
ُأجريت
مقابالت معهن األربعني من العمر
تعليقات جنسية أو متحيزة جنسياً
نرش صور لكن أو تعليقات
شديدة اإلهانة ذات إيحاءات
جنسية عنكن يف شبكات التواصل
االجتامعي
تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو
الرضب أو االختطاف
نرش صور أو تعليقات شديدة
اإلهانة ذات إيحاءات جنسية
عنكن يف الصحافة أو بثها عىل
شاشات التلفزة
املضايقة النفسية /التنمر /املالحقة

%67.9
%58.2

%77.3
%76.2

%46.9

%50

%39.5

%54.6

%27.2

%45.5

«كان أحيانًا كل أعضاء لجنة الصحة يف الربملان من النساء .فأطلقت
عليها الصحافة اسم «بيت الدجاجة».
«قال يل وزير أثناء مناقشةِ :
أنت جميلة ج ًدا لدرجة أنني
ال أستطيع اإلصغاء إليك».
«أثناء نقاش حول سياسة الحكومة ملكافحة اإلرهاب ،سألني أحد
الزمالء« :ملاذا ترغب سيدة مبثل هذا السحر يف مناقشة هذه
القضايا املهمة؟»
« ُن َ
رشت يل صورة عىل شبكات التواصل االجتامعي مرفقة بالتعليق:
«إنها غري كفؤة ولكن لديها ابتسامة جميلة وساقان جميلتان».
تعليقات من نواب ذكور يف القاعة:
«أنت صغرية ج ًدا يف السن وغبية .عودي إىل مطبخك».

تعليقات جن�سية �أو تعليقات ذات �إيحاءات جن�سية
قالت  67.9باملئة من النائبات املجيبات إنهن تعرضن لتعليقات جنسية أو
متحيزة جنس ًيا مرات عدة يف سياق فرتة واليتهن الربملانية .ويف  35.6باملئة
من الحاالتُ ،وجهت إليهن هذه التعليقات يف مقر الربملان نفسه ،ويف
 22.1باملئة من الحاالت عىل شبكات التواصل االجتامعي .وقالت املجيبات
كن هد ًفا لهذه التعليقات خالل اجتامعات سياسية أو عرب
أيضً ا إنهن ّ
الهاتف أو يف رسائل بريد إلكرتوين ويف صحف وشاشة من شاشات التلفزة
ويف حياتهن الخاصة.
واألشخاص الذين وجهوا هذه التعليقات هم زمالء ذكور من أحزاب
سياسية معارضة للمجيبات ،وزمالء من أحزابهن ،وناخبني أو مواطنني.
وذكرت املجيبات هذه املجموعات الثالث بدرجة متساوية تقري ًبا.

وعمو ًما ،شعرت النائبات اللوايت ُأجريت مقابالت معهن أنهن يخضعن
لتدقيق شخيص عىل أساس املظهر الجسدي والقوالب النمطية القامئة
عىل نوع الجنس أكرث بكثري مام هو عليه الحال لزمالئهن الذكور .وميكن
أن تتخذ التعليقات حول مظهرهن الجسدي شكل مجامالت غري الئقة
ومزدوجة ،أو نكتة مهينة أو تعليقات فظة ومعادية للمرأة .وتستخف هذه
التعليقات بكفاءة النائبات ورشعيتهن .وهذا هو الحال أيضً ا عندما ُيك ّن
عرضة لتعليقات عن دونية املرأة ،وافتقارها إىل الذكاء والطبيعة السخيفة
والعرضية للسياسات التي يروجن لها .ولخصت إحدى النائبات كيف أنه
من خالل التعليقات املتحيزة جنس ًيا ،ال تؤخذ النائبات عىل محمل الجد:
«كيف نلبس؟ كيف ميكننا التوفيق بني حياتنا العامة وحياتنا األرسية؟ هل
كان علينا الخضوع إىل اختبار األداء لتحقيق ما نحن عليه؟ مع َمن مننا؟ ال
تُطرح هذه األسئلة املهينة عىل النواب الذكور!»
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وتشكل العبارات املتحيزة جنس ًيا حول املظهر الجسدي والنقد املبني عىل
القوالب النمطية الجنسانية تذك ًريا صارخً ا للنساء بأنهن غري مرحب بهن
متا ًما يف السياسة .وفيام ييل بعض األمثلة التي ذكرتها املجيبات:

«توقفي عن هسترييتك ،عودي إىل املنزل ولبي احتياجاتك
الجنسية».
وتساعد وسائل اإلعالم عىل تعزيز هذه الصور النمطية السلبية عن
الربملانيات .ورأت  39.5باملئة من املجيبات أن الصحف والتلفزيون يبثون
صو ًرا أو تعليقات عنهن شديدة االزدراء أو ذات إيحاءات جنسية .وشددت
مجيبات عىل الطبيعة املهينة ملقاالت نُرشت يف الصحافة مثل « َمن هي
املرأة املنتخبة األكرث جاذبية جنس ًيا؟» .حتى إن بعض الصحف تنظم
مسابقة «ملكة جامل الربملان» عند بداية كل دورة برملانية ،وتدعو قراءها
إىل انتخاب أجمل نائبة.

الهجمات والتهديدات على �شبكة الإنرتنت
عىل شبكات التواصل االجتامعي ( Facebookو TwitterوInstagram
وما إىل ذلك) ،قالت  58.2باملئة من النائبات اللوايت شملتهن الدراسة
االستقصائية إنهن رأين صو ًرا أو قرأن تعليقات عنهن تحط من قدرهن
أو تحمل إيحاءات جنسية .ويف  66.7باملئة من الحاالت ،يكون املحتوى
والسلوك املسيئان أو الجنسيان أو العنيفان عىل شبكات التواصل االجتامعي
من عمل جناة يترصفون عن ُبعد دون الكشف عن هويتهم .وإضافة إىل
ذلك ،تتيح السامت التكنولوجية نرش هذا املحتوى املؤذي برسعة كبرية
وإعادة إنتاجه وإبقاءه مرئ ًيا .وعالوة عىل ذلك ،تحتج حرية التعبري أحيانًا
عىل شبكة اإلنرتنت بصورة غري عادلة لتربير رسائل الكراهية التمييزية أو
العدائية أو العنيفة وأشكال التعبري التي تسكت حرية املرأة يف التعبري،
مبا يف ذلك يف السياسة ،وحقها يف العيش بدون عنف12.
ويف معظم الحاالت ،قالت املجيبات إنهن تعرضن لإلهانات البغيضة عىل
شبكة اإلنرتنت والتحريض عىل كراهية املرأة ،إذ ُهوجمن بعنف بصفتهن
أفرا ًدا ونسا ًء ،وال سيام بسبب آرائهن السياسية .وميكن للرسائل التي

ذكرتها املجيبات اللوايت تعرضن للهجوم خاصة بسبب موقفهن يف مجال
الدفاع عن حقوق املرأة ،أن تكون أحيانًا شديدة العنف .وإضافة إىل ذلك،
كانت بعض املجيبات عرضة لصور عارية وإهانات فظة .وأشارت مجيبات
أخريات إىل تسجيالت فيديو إباحية يجري تداولها عىل اإلنرتنت وتستهدف
نائبات.
وأفادت  46.9باملئة من املجيبات أنهن تلقني رسائل تهديد بالقتل وتهديد
باالغتصاب والرضب ضدهن وضد أطفالهن وأرسهن .واالتصاالت اإللكرتونية،
عرب شبكات التواصل االجتامعي أو الربيد اإللكرتوين أو الهاتف ،هي الوسيلة
الرئيسية لتوجيه هذه التهديدات ضد النائبات .ويف  75.5باملئة من الحاالت،
كان فاعلو هذه التهديدات مواطنني ذكو ًرا مجهويل الهوية:
ِ
«تلقيت رسالة مجهولة تنص عىل ما ييل« :سنقتلك .أو ًال ،سنرضب
أطفالك .ثم نغتصبك ونقتلك .سننال منكم جمي ًعا زوجك وأطفالك.
ميكنك االستعانة بحراس شخصيني ،لكننا نعرف أين تعيشني .سننال
منكم جمي ًعا».

ِ
استمريت يف هذا املوقف السيايس ،فستكونني جو كوكس
«إذا
التالية13».
«تلقت نائبة حامل تدافع عن حقوق الالجئني تهديدات بالقتل
من مجموعات ميينية متطرفة تستهدفها وطفلها من خالل رسائل
بهذا النسق ِ
«أنت ال تستحقني العيش».

امل�ضايقات النف�سية /التنمر
ميكن أن تتخذ أعامل الرتهيب والتهديد شكل مضايقة نفسية مثل املطاردة
أو التنمر املمنهج .وقالت  27.2باملئة من املجيبات إنهن تعرضن لسلوك
متواصل ومخيف من مواطنني يف أغلب الحاالت ،ولكن أيضً ا من زمالء
سياسيني ذكور .وقالت بعض املجيبات إنهن تعرضن للرتهيب والهجامت،
وال سيام عندما يسعني إىل تبوؤ مناصب ذات مسؤولية ،يف الربملان أو يف
أحزابهن السياسية.

وميكن أن يكون الجناة أيضً ا من أفراد األرسة .وتظهر الدراسة
أن العنف املنزيل شِ َّدة تصيب نساء كثريات ،برصف النظر عن
وضعهن االجتامعي أو السيايس.
«يف كل مناسبة ،كان أحد الزمالء يحاول إقناعي بالقوة ،وفرض
نفسه جسد ًيا أمامي والتحدث مبارش ًة يف وجهي من أجل تخويفي
وجعيل أشعر بتفوقه».
«عندما تقدمت لشغل منصب رفيع يف حزيب ،قال سيايس مؤثر
إنه سيدمر حيايت .ويخصص الكثري من الوقت والطاقة لذلك .وهو
مقنع ج ًدا .ويجيد التالعب».
«قال يل بعض رجال األعامل الذين أرادوا رشويت للحصول عىل
عقد إنهم سيالحقون ابني إذا استمريت يف الرفضُ .
أبلغت الرشطة
باملوضوع ونُقل ابني إىل مكان آخر لبضعة أشهر».

«لقد طاردين زوجي وضايقني منذ انتخايب نائبة .ال ميكنه قبول أنه
ع ّ
يل السفر يف أغلب األحيان وأنني غائبة كث ًريا».

العنف اجلن�سي
اجلدول  -4انت�شار حاالت العنف اجلن�سي التي تعر�ضت لها جميع النائبات
اللواتي �شاركن يف الدرا�سة اال�ستق�صائية ومل يتجاوزن الأربعني من العمر
كل َمن ُأجريت
مقابالت معهن

َمن ُأجريت
مقابالت معهن

التحرش الجنيس

%24,7

%36.4

االعتداء الجنس

%6,2

%13,6

أفادت  24.7باملئة من النائبات املشاركات يف الدراسة أنهن تعرضن
للتحرش الجنيس خالل فرتة واليتهن و 6.2باملئة قلن إنهن تعرضن العتداء
جنيس .ويف  75.9باملئة من الحاالت ،ارتكب زمال ٌء ذكو ٌر العنف الجنيس،
سواء كانوا من أحزابهن السياسية أو من األحزاب املعارضة ألحزابهن.
ووقعت  34.4باملئة من الحاالت يف مباين الربملان وخالل اجتامعات سياسية
وحمالت انتخابية (نفس النسبة املئوية) .وتؤكد هذه األرقام مدى نطاق
التحرش الجنيس والسلوك العدواين تجاه النساء ،ال َّلذين كشفت عنهام
حركة  ،#MeTooمبا يف ذلك يف العامل السيايس والربملانات.
yبعض األمثلة املتكررة عن التحرش الجنيس التي ذكرتها املجيبات:

«يد دخيلة عىل الركبتني أو املؤخرة أو الثديني»« ،القبالت القرسية».
«دار أحد الزمالء حويل وقال« :أريد أن أضغط عىل ثدييك» أو
«أريد أن أنام معك».
«كان أحد الزمالء يضغط ع ّ
يل باستمرار ويتصل يب ويرسل يل
رسائل نصية تحتوي عىل مضمون جنيس».
«يف اجتامع سيايس ،غضب زميل عندما رفضت مغازالته املستمرة.
ومل يتوقف زميل آخر ،كان يضايقني هو اآلخر ،إال عندما أخربته
أنني سأبلغ الرشطة عنه».

العنف اجل�سدي
أفادت  11.1باملئة م َمن ُأجريت مقابالت معهن بالتعرض للصفع أو الدفع
شخصا هددهن
أو الرضب أو إلقاء يشء عليهن؛ وقالت  6.2باملئة منهن إن ً
باستخدام سالح؛ وذكرت مجيبة واحدة أنها تعرضت للرضب بوصفها
ضحية للعنف املنزيل.
ووقعت حاالت العنف الجسدي هذه يف معظم األحيان (يف  ٪55من
الحاالت) خالل اجتامعات سياسية ويف حمالت انتخابية.

«واجهت منافسة يف اجتامع سيايس ُ
ُ
وطرقت طاولة بعنف يف
منتصف نقاش يف محاولة لتخويفي».
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العنف االقت�صادي
يف هذا املجال ،قالت  10باملئة من املجيبات إن ممتلكاتهن (سيارة ،منزل،
مكتب ،وإىل ما هنالك) تعرضت ألرضار أو تدمري خالل فرتة واليتهن.
وأفادت  7.5باملئة مبواجهتهن عقبات منهجية يف الحصول عىل املوارد
الربملانية التي هي من حقهن.

خربة املوظفات الربملانيات
الن�ساء من املوظفني الربملانني اللواتي �شاركن يف الدرا�سة
شاركت يف الدراسة  42امرأة من املوظفني الربملانني من  32بل ًدا أوروب ًيا.
وكن من جميع األعامر ،مع أن متثيل الفئة العمرية األصغر كان أعىل مام
َّ
كان عليه بالنسبة إىل النائبات (الجدول .)5
اجلدول  - 5عمر �أفراد من املوظفات الربملانية امل�شاركات يف الدرا�سة
سن املجيبات

النسبة

30 -18

%14.3

40 -31

%33.3

45 -41

%11.9

50-46

%16.7

60 -51

%14.3

70 -61

%9.5

جميعهن موظفات حكوميات ،باستثناء اثنتني من املساعدات الربملانيات14

وينتمني إىل ثالث مجموعات اجتامعية مهنية ،حسبام هو مبني أدناه
بالنسب املئوية الخاصة:

اجلدول  - 6املجموعات املهنية للموظفات الربملانيات اللواتي
�أُجريت مقابالت معهن

وقالت َمن ُأجريت مقابالت معهن إن معظم التعليقات غري الالئقة التي
ُأديل بها بحق املوظفات الربملانيات كانت ذات طبيعة جنسية .ويف معظم
الحاالت ،وباالستناد إىل السياق ،ميكن وصفها بأنها تحرش جنيس إذ تخلق
«بيئة عمل معادية».
ومع ذلك ،عندما قالت  40.5باملئة من املجيبات إنهن تعرضن للتحرش
الجنيس أثناء عملهن يف الربملان ،وأرشن إىل ملس ومغازالت جنسية وابتزاز
جنيس غري مرغوب فيها وغري مالمئة ومستمرة باعتبارها السلوك الرئييس
الذي يشكل التحرش الجنيس .وأفادت أن  69.2باملئة من مرتكبي التحرش
الجنيس هم من النواب الذكور و 30.8باملئة من الزمالء من املوظفني
ً
تحرشا جنس ًيا
الربملانني .وأفادت  41.5باملئة من املجيبات أنهن شهدن
ضد زميالتهن .وإذا أخذنا التعليقات الجنسية يف االعتبار عند حساب
النسبة املئوية للتحرش الجنيس ،فيمكننا تقدير أن واحدة من كل مجيب َتني
تعرضت لتحرش جنيس يف العمل.
وحصلت غالبية حاالت التحرش الجنيس باملوظفات الربملانيات أثناء
سفرهن للعمل داخل البلد أو يف الخارج ( 55.6باملئة من الحاالت) ويف
مقر الربملان ( 33.3باملئة من الحاالت) .ورسدت مجيبات عدة روايات
متطابقة تقري ًبا كام لو كانت حالة متكررة :أثناء االضطالع مبهمة يف
الخارج ،قدم أحد الربملانيني مقرتحات جنسية وواصل متابعتها ،واتصل بهن
وأرسل رسائل نصية إليهن ،وطرق باب غرفهن يف الفندق وأرسل رسائل
ورقية تحت الباب.
وتشري هذه النتائج إىل انتشار التحرش الجنيس يف أماكن العمل الربملاين.
كن ضحايا اعتداءات جنسية
ومع ذلك ،مل تقل أية من املجيبات إنهن َّ
خطرية ،مثل االغتصاب.
yفيام ييل بعض األمثلة عىل التعليقات الجنسية والتحرش الجنيس التي
ذكرتها َمن ُأجريت مقابالت معهن:

الفئات اإلدارية

النسبة

Managerial

%32,5

«يف إحدى الرحالت إىل الخارجُ ،
كنت أرافق نائ ًبا برملان ًيا يصفر
لفتيات قائ ًال« :هل ِ
رأيت هذا الجامل؟»

التنفيذية (املوظف اإلداري ،األمني العام)

%50

الفئة املكتبية (املساعد اإلدارية)

%17,5

«يف حفل استقبال ،قال يل أحد النواب« :معدايت مليئة بالذخرية
وأنا مستعد دامئًا لتفريغها» .تركت حفل االستقبال وأنا مصدومة.
ويف صباح اليوم التايل أخربته أن سلوكه باألمس كان غري مهني
للغاية».

تعليقات جن�سية وحتر�ش جن�سي
قالت  50باملئة من املوظفات الربملانيات اللوايت ُأجريت مقابالت معهن إنهن
تعرضن يف سياق عملهن لتعليقات جنسية أو متحيزة جنس ًيا ،مبا يف ذلك
النكات والنكات البذيئة غري الالئقة .وقد تفوه بهذه التعليقات نواب رجال
( 61.5باملئة من الحاالت) وزمالء رجال يعملون يف الربملان (يف  34.6باملئة
من الحاالت) .وغال ًبا ما حصلت يف مقر الربملان ( 43.8باملئة) وأثناء رحالت
عمل داخل البلد أو خارجه ( 43.8باملئة) .وفض ًال عن ذلك ،ذكرت أكرث من
8

نصف اللوايت أًجريت مقابلتهن أنهن سمعن مثل هذه التعليقات عن امرأة
أخرى ،أو زميلة تعمل يف الربملان ( 54.8باملئة) أو نائبة ( 51.2باملئة).

ً
محاول معانقتي».
«حبسني أحد النواب معه يف مكتبه ملغازلتي
«كان نائب يضايق إحدى مساعداته .وخالل رحلة عمل ،حاول
نصوصا ذات إيحاءات
الدخول بقوة إىل غرفتها .كان يرسل إليها
ً
جنسية ويهددها بفقدان وظيفتها إذا مل تستسلم ملغازالته.
فأبلغت عنه .ومع ذلك ،اضطرت هي إىل ترك وظيفتها ،بينام بقي
يف منصبه .وعالو ًة عىل ذلك ،ال يزال نائ ًبا».

العنف النف�سي وامل�ضايقة /التنمر
اجلدول  - 7انت�شار خمتلف �أ�شكال العنف النف�سي التي تتعر�ض لها املوظفات
الربملانية امل�شاركات يف الدرا�سة اال�ستق�صائية
تعليقات جنسية أو متحيزة جنس ًيا
املضايقة النفسية /التنمر

٪50
%19,5

تهديدات بخسارة الوظيفة أو إعاقة التقدم املهني

٪9.5

نرش صور لكن أو تعليقات شديدة اإلهانة أو ذات
إيحاءات جنسية عنكن يف وسائل اإلعالم التقليدية

٪2.4

تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الرضب أو االختطاف

٪2.5

أظهرت نتائج الدراسة أن 19.5باملئة من املجيبات تعرضن للمضايقة
النفسية /التنمر يف عملهن يف الربملان من النواب وزمالئهن من املوظفني
الربملانيني ،ومعظمهم من الرجال ولكن أيضً ا من النساء .وأفادت  29.3باملئة
م َمن شاركن يف الدراسة االستقصائية بأنهن شهدن مضايقات نفسية /تنمر
تعرضت له زميلة تعمل يف الربملان .وقد تلقت  9.5باملئة منهن تهديدات من
نائب (ذكر أو أنثى) بخسارة وظائفهن أو عرقلة ترقيتهن الوظيفية.
وتؤكد نتائج الدراسة هذه استنتاجات أخرى خلصت إليها دراسات
استقصائية داخلية يف برملانات يف أوروبا أشارت إىل كرثة شيوع املضايقة
النفسية /التنمر والتحرش الجنيس15.
yروايات عن املضايقة النفسية /التنمر:

«ضايقني أحد النواب نفس ًيا ملدة ثالثة أشهر .أراد تخويفي وتشويه
سمعتي وتدمريها .قال يلِ :
«أنت مد َّمرة .حياتك املهنية انتهت».
وخالل اجتامع اللجنة التي كنت أعمل فيها ،قال« :ستوافقونني أن
السيدة ...ليست ً
أهل للوظيفة ،وهي غري كفوءة».
«تعرضت ملضايقات نفسية من مديري الذي رفضت مغازالته
الجنسية .كان الجميع يخاف منه ومل يجرؤ أحد عىل الدفاع عني.
أجربين بشكل منهجي عىل إعادة العمل عىل كل امللفات التي
أعددتها .ويف النهاية ،مل يوكل إ ّيل مزي ًدا من املهام .تحدثت إىل
قسم شؤون املوظفني وتم نقيل .شعرت باالرتياح مع أنني كنت
أرغب يف البقاء .والح ًقا ،تعامل هذا املدير مع املوظفات األخريات
بالطريقة نفسها مفل ًتا متا ًما من العقاب».

العنف اجل�سدي والتع�سف املايل
فيام يتعلق بالعنف الجسدي ،أفادت  7.1باملئة م َمن أجريت مقابالت
معهن بتعرضهن يف وقت ما للصفع أو سوء املعاملة الجسدية أو إلقاء يشء
عليهن أثناء العمل يف الربملان.
وفيام يتعلق مبوضوع التعسف املايل ،رفضت  7.1باملئة م َمن ُأجريت
مقابالت معهن أمواالً كانت من حقهن (العالوة بسبب األداء ،والتعويض
عن وقت العمل اإلضايف) وألحق مدي ٌر أرضا ًرا مبمتلكات شخصية إلحداهن،
كان يتنمر عليها.

الإبالغ عن �أعمال امل�ضايقة
والعنف �ضد املر�أة يف الربملانات
يف �أوروبا
شجعت حركة  #MeTooواستمرار تنامي الرتكيز اإلعالمي عىل العنف
ضد املرأة املزيد من النساء ،مبا يف ذلك يف مجال السياسات العامة ،عىل
التحدث واإلبالغ بشأن أعامل العنف والتحرش والتعليقات الجنسية .ومع
ذلك ،تظهر نتائج الدراسة أن العديد من هذه األفعال غري املقبولة ضد
النساء يف الربملانات ال يزال طي الكتامن:
yأبلغت  53.3باملئة فقط من الربملانيات و 33.3باملئة من املوظفات
الربملانيات اللوايت تعرضن للعنف الجسدي الرشط َة أو الدوائر األخرى
بالحادثة.
yمل تبلغ سوى  50باملئة من الربملانيات اللوايت تعرضن للتهديد بالقتل أو
االغتصاب أو الرضب الرشطة أو جهاز أمن الربملان أو الدوائر األخرى
بالحادثة .ومن بني النائبات املنتخبات اللوايت تعرضن لإلساءة عرب
اإلنرتنت ،أبلغت  32.6باملئة عن ذلك لجهات وسطية تقنية (الكيانات
التي تدير الشبكات االجتامعية ومضيفي املواقع اإللكرتونية) أو دوائر
أخرى.
 27.2yباملئة من الربملانيات اللوايت تعرضن للتحرش أبلغن الرشطة أو
جهاز أمن الربملان أو إحدى الدوائر األخرى.
yأبلغت  62.5باملئة من املوظفات الربملانيات اللوايت تعرضن ملضايقات
بالحادثة بواسطة آلية برملانية داخلية .غري أنه مل يتم تحميل الجناة
املسؤولية عن أفعالهم يف جميع الحاالت املبلغ عنها.
yأبلغت  23.5باملئة من الربملانيات و 6باملئة فقط من املوظفات
الربملانيات بحوادث تنطوي عىل تحرش جنيس .ويف هذه حاالت النادرة
من اإلبالغ ،تحدثت الربملانيات إىل أشخاص داخل أحزابهن السياسية
أو أفراد من الرشطة.
وقالت املشاركات يف الدراسة االستقصائية إنه ال توجد حال ًيا دائرة أو آلية
يف برملانهن ميكن اللجوء إليها عند التعرض للمضايقة أو العنف .وأعربت
مشاركات أخريات عن ش ِّكهن يف فعالية أو عدالة اآلليات القامئة لإلبالغ
عن املضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملانات ومكافحتهام .وشددت البعض
عىل أن ميل محيطهن إىل إلقاء اللوم عليهن ،ملمحني إىل غياب صدقيتهن
أو إثارتهن للمضايقة أو العنف ،مام يردعهن عن اإلفادة بهذه األفعال.
وعالوة عىل ذلك ،غال ًبا ما تتعلق أسباب عدم إبالغ الربملانيات بحوادث
العنف والتحرش الجنيس بصورتهن ومسريتهن الربملانية ووالئهن للحزب:

«مل أبلغ عن الحادثة ألنه كان ميكن أن يكون عالمة ضعف.
وعندما يعمل املرء يف مجال السياسة ،من املفرتض أن يكون قو ًيا
وأن يتعامل مع أي يشء».
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«اإلبالغ عن التحرش الجنيس يرسخ تحويلك إىل ضحية .لقد
ُ
تحدثت إىل قائد حزيب عن الزميل الذي كان يضايقني ومنذ ذلك
الحني مل يعد يضطلع مبهام يف الخارج».
«مل أكن أرغب يف نرش الحادثة عل ًنا .مل أكن أرغب يف إلحاق أرضار
بحزيب».
وتبني األسباب التي قدمتها الربملانيات أن هذه األعامل تعترب جزء ال يتجزأ
من العمل مع الربملانيني وخدمتهم.

«كان ينبغي أن أبلغ مدير اللجنة املبارش عن الحادثة .ولكن هذا
يحدث لكل املوظفات وال أحد يفعل أي يشء حيال ذلك».
«الشكوى غري مجدية ألن جميع النواب مشمولون بالحصانة
الربملانية».
ومع أن الحصانة الربملانية أساسية لحامية حرية الربملانيني يف التعبري،
فهي ليست ح ًقا مطل ًقا .وترتافق الحصانة مع الوظيفة ولكن ال ينبغي
استخدامها لحامية برملاين متهم بالعنف القائم عىل نوع الجنس .ويف
بعض الربملانات األوروبية ،ال تنطبق الحصانة الربملانية عند رفع دعوى
جنائية ضد برملاين متهم بالعنف القائم عىل النوع الجنس .ويف الربملانات
األخرى ،تنطبق الحصانة الربملانية ويجب أن يرفعها الربملان قبل تقديم
دعوى جنائية ضد أحد الربملانيني .وعىل سبيل املثال ،يف حالة مامثلة،
يف فرنسا ،أعلن رئيس الجمعية الوطنية أن الحصانة الربملانية ال ميكن
أن تكون حاج ًزا أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد برملاين بسبب التحرش
الجنيس16 .
وتشري املعدالت املنخفضة يف مجال إبالغ الرشطة أو الهيئات الربملانية
الداخلية األخرى التي كشفت عنها الدراسة إىل رضورة أن تقيس الربملانات
والجهات املعنية األخرى (األحزاب السياسية ومنصات شبكات التواصل
االجتامعي وغريها) فعالية التدابري القامئة والتوصل إىل حلول تلبي
احتياجات املرأة يف الربملانات وحامية حقوقها.
ويف نهاية عام  2017يف اململكة املتحدة ،أجرى فريق عامل متعدد
األطراف مكون من برملانيني وموظفني برملانيني ومساعدين دراسة
شخصا يعملون يف الربملان ،وقد أظهر أن
استقصائية شملت 1.377
ً
شخصا واح ًدا من كل خمسة أشخاص يعملون يف وستمنسرت تعرض
ً
ً
أو شهد ً
تحرشا جنس ًيا أو سلوكا غري مناسب يف األشهر الـ 12املاضية.
وأوىص التقرير الذي قدمته املجموعة يف بداية شباط/فرباير 2018
بإجراء إصالحات عاجلة ،مبا فيها إجراء جديد لرفع شكاوى وآلية
عي الربملان
تحقيق مستقلة عن األحزاب السياسية .ومنذ ذلك الحنيّ ،
قاض سابق يف املحكمة العليا إلجراء تحقيق مستقل يف مزاعم مضايقة
موظفني يف مجلس العموم .وسيحدد الخبري املستقل طبيعة مزاعم
املضايقات وحجمها ويدرس كيفية التعامل مع الشكاوى وطريقة
إمكانية تحسني اإلجراءات القامئة .و ُدعي موظفون إىل اإلدالء
بشهادتهم ،وستبقى مساهامتهم رسية للغاية.
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�آثار وت�أثري التحيز اجلن�سي
وامل�ضايقة والعنف �ضد املر�أة
يف الربملانات يف �أوروبا
الآثار على الن�ساء
من املمكن أن يؤذي التحيز الجنيس واملضايقة والعنف ضد الربملانيات
واملوظفات الربملانيات إيذا ًء جسد ًيا وعاطف ًيا ويرضّ بصحتهن وأحيانًا
قدرتهن عىل تأدية عملهن.
وبحسب الدراسة ،فإن  57.7باملئة من الربملانيات اللوايت تعرضن للعنف
الجسدي أو الجنيس أو النفيس أكدن أنهن ُأصنب بالذهول إزاء ما حدث
لهن .وشعرت أخريات آنذاك باإلهانة أو الغضب أو الحزن أو اإلرباك.
وأفادت برملانيات كثريات بأن العنف أو املضايقة أديا آنذاك إىل قلق أو
مشاكل صحية أو اضطرابات يف النوم.
وكان ثلثهن يخشني عىل سالمتهن وسالمة املقربني منهن .والتمسن
املساعدة من الرشطة وعززن األمن لحامية أنفسهن واملقربني منهن.
ومع ذلك ،أظهرت الربملانيات اللوايت شملتهن الدراسة االستقصائية ووقعن
ضحايا املضايقة والعنف حز ًما وقدر ًة عىل الصمود ،إذ أعربت  79.2باملئة
منهن عن عزمهن عىل متابعة مهمتهن الربملانية والرتشح لوالية أخرى.
وذكرت  59.7باملئة من الربملانيات اللوايت تعرضن للمضايقة والعنف أنهن
شعرن باضطراب شديد جراء التجربة ،يف حني أن  31.6باملئة منهن خفن من
فقدان وظيفتهن .وقد شعرت  44.4باملئة بالعزلة والتخيل عنهن ،وأكدت
 52.9باملئة أن هذه الحوادث أثرت عىل قدرتهن عىل العمل بشكل طبيعي.
وجرى التطرق إىل الضغط النفيس وفقدان الشهية والشعور بالعجز وفقدان
الثقة بالربملانيني ،وأكدت بعض املجيبات أن األذى املرتتب تفاقم بسبب
اإلحراج أو الخجل أو الغضب الناجم عن املواقف السلبية ملَن شككوا يف
ادعاءاتهن وتركهن يشعرن بالذنب .ونتيجة لذلك ،تود  52.9باملئة فقط من
الربملانيات ضحايا املضايقة أو العنف التحدث رصاح ًة عن املشكلة.

الت�أثري على العمل الربملاين وم�شاركة املر�أة يف ال�سيا�سة
ذكرت  33.3باملئة من الربملانيات أن أعامل العنف التي تعرضن لها أثرت
عىل حريتهن يف التعبري ونطاق العمل خالل فرتة واليتهن .وأق ّرين بأنهن
«أكرث حذ ًرا» يف ما قلنه ويف املواقف التي اتخذنها ،إذ أصبحن «أكرث حذ ًرا
يكن «أقل بروزًا».
وأكرث تنب ًها» ويسعني إىل أن ّ
وقررت بعض الربملانيات تقييد حضورهن عىل شبكات التواصل االجتامعي
أو إغالق حساباتهن ،وعليه حرمان أنفسهن من منافذ نقل أفكارهن
ومناقشتها .وباختصار ،تتعقد مهمتهن بصفتهن برملانيات بسبب االزدراء
والعنف وانعدام األمن .وباإلضافة إىل الدفاع عن أفكارهن ،ال بد لهن
أيضً ا من النضال يف سبيل الحق يف امتالك أفكار ،والقدرة عىل التعبري عن
أنفسهن بحرية ،واالعرتاف بهن بصفتهن سياسيات وبرش.

«إن الطبيعة الضارة للمضايقة املتحيزة جنس ًيا والعنف اللذين
يهدفان إىل تقييد مجال نفوذ السياسِ يات ونطاق عملهن ليست
محط إقرار».
«شعرت إحدى زمياليت بتدين قيمتها .اعتق َدت أن رأيها ال ُيساوي
تعب عن آرائها بوترية أقل يف قاعة الربملان يك ال تتدخل
شيئًا وبدأت ّ
يف «العملية الذكورية لصنع القرار».
وتُظهر البيانات املجموعة خالل هذه الدراسة أن التحيز الجنيس واملضايقة
والعنف ضد الربملانيات قد يكون له أثر يف تقييد ظهور املرأة وتأثريها يف
السياسة .ويجب االعرتاف بهذا األثر ومكافحته بسبب تداعياته عىل جودة
وفعالية العمل الربملاين والسياسات العامة .وال تعاين األنشطة الربملانية من
النقص يف متثيل صانعات القرارات فحسب ،بل تعاين أيضً ا من انتهاك حرية
التعبري التي تُلحق أحيانًا بشكل خبيث وأحيانًا بشكل عنيف أرضا ًرا بالنساء
املستهدفات من املضايقات والعنف الرامية إىل إسكاتهن.
وإضافة إىل ذلك ،للمضايقات والعنف ضد الربملانيات أثر مخيف عىل
دخول النساء أو بقائهن يف العمل السيايس ،وبالنتيجة يرضان بالعملية
الدميقراطية املتعلقة بصنع القرارات ،ونزاهة الدميقراطية وحيويتها.

�صورة الربملان و�سال�سة �إدارته
يشكل التحيز الجنيس واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملانات عقبات
أمام سالسة إدارة الربملانات وقدرتها عىل العمل كمنتديات شاملة ومتثيلية
للمجتمع بأرسه .ويزيد هذا السلوك من إلحاق أرضار بسمعة وصورة
الربملانيني والربملان بوصفه مؤسسة ،ويؤثر استمراره سل ًبا عىل نظرة املجتمع
إىل ماهية الربملان وأهميته بني مؤسسات الدولة ومدى الجدية التي ميكن
بها أخذ دوره وأعضائه .وغال ًبا ما يجد سلوك األعضاء املتحيز جنس ًيا طريقه
إىل الوصول إىل شاشات التلفزيون وشبكات التواصل االجتامعي ،مام يجعل
الربملان أضحوكة عام ًة ويؤجج القلق وعدم الثقة تجاه أعضائه.
وباإلضافة إىل ذلك ،من خالل التجارب املتعلقة باملوظفات الربملانيات،
تُظهر الدراسة أيضً ا أن العنف واملضايقة يؤديان إىل تكلفة مالية يتكبدها
الربملان باعتباره مكان عمل ،مثل التغيب وانخفاض اإلنتاجية وما إىل ذلك.

فهم الظاهرة:
�أ�سبابها وعوامل اخلطر
ظاهرة التحيز الجنيس واملضايقات والعنف ضد املرأة يف الربملانات يف
أوروبا هي ظاهرة تجسد العنف الذي ُيرتكب ضد املرأة يف بلدان أوروبية
بشكل عام ،حيث تُتبع مجموعة واسعة من التقاليد واملامرسات السياسية
 املستمدة من ثقافات ال تزال أبوية وذكورية  -إىل حد كبري .ومع ذلك،يبدو أن هناك تقار ًبا يف عوامل الخطر يف البيئة السياسية والربملانية التي
تؤدي إىل التحيز الجنيس والعنف ضد املرأة عىل هذا النطاق الواسع
وبصورة متكررة.

ومن أجل منع ارتكاب هذه األشكال من االنتهاكات والعنف يف الربملانات
األوروبية ومكافحتها ،علينا معرفة وفهم املواقف التي يتعني عىل الربملانيات
واملوظفات الربملانيات التعامل معها .وبسؤالهن عام يعتربنه أسبا ًبا ألعامل
العنف ضدهن وضد زميالتهن ،تتيح الدراسة نظرة ثاقبة عن كيف ميكن
للسياق وظروف العمل يف الربملان والسياسة ،باإلضافة إىل عوامل أخرى،
أن تزيد انتشار العنف وتؤثر عىل ميل الضحايا إىل اإلبالغ عن مثل هذا
العنف .وتستلزم هذه األسباب والعوامل مزي ًدا من التحليل املتعمق يف كل
برملان ويجب أن تراعيها املؤسسات السياسية عند وضع استجابات منسقة
للتحيز الجنيس والعنف ضد املرأة يف الربملانات.

هيمنة الرجال بو�صفها القاعدة
الربملانات هي مكان عمل ومؤسسات سياسية عىل حد سواء .وعىل غرار
أماكن العمل األخرى ،فهي مجال يسيطر عليه الرجال .وعند دخول ذلك
املجال ،قد تواجه النساء العداء واملقاومة ،بسبب نقص متثيلهن أو عدم
امتثاله ملعايري نوع الجنس.
وقد أسندت َمن ُأجريت مقابالت معهن ،سواء كن برملانيات أو موظفات
برملانيات ،التحيز الجنيس واملضايقة والعنف ضد املرأة يف الربملانات يف
املقام األول إىل التنميط القائم عىل نوع الجنس والرتاتُبات الجنسانية.
وذكرت بعض املجيبات أن تشويه سمعة املرأة وإظهار الرجولة هي طريقة
تثبيت السلطة السياسية بالنسبة لبعض الرجال .وقد يترصف البعض بهذه
الطريقة دون أن يدركوا دامئًا ما يفعلونه ،وخاصة الرجال الطاعنني يف السن
الذين ميثلون ً
انغامسا يف األعراف املرتبطة بهيمنة الرجال.
جيل أكرث
ً
ُ«أحرز تقدم كبري يف العقدين املاضيني ،لكن القاعدة الثقافية
املتعلقة بهيمنة الرجال يف السياسة ال تزال قامئة».

«عندما يشعر الرجال بالتهديد من النساء الناجحات ،يخافون من
فقدان ما كان لديهم دامئًا .فمن الصعب القضاء عىل هذه املقاومة».
وبوصفه مظه ًرا من مظاهر قاعدة هيمنة الرجال ،ميكن أن يرتكب العنف
عدد من الجناة ،ليسوا فقط من دائرة
الذي تعاين منه املرأة يف السياسة ٌ
الخصوم السياسيني ،وهو ما مييز عاد ًة العنف السيايس ،أو عدد من أفراد
الجمهور الساخطني والعدوانيني .ففي الواقع ،تُظهر الدراسة أن الربملانيات
قد يتعرضن للمضايقة أو الهجوم من زمالئهن الذكور يف حزبهن .وقد
يقعن أيضً ا ضحايا العنف املنزيل :تتحدى النساء اللوايت ينخرطن يف السياسة
العالقات غري املتكافئة تاريخ ًيا بني النساء والرجال يف املجال العام ويف
املجال الخاص ،مام قد يعرضهن لعنف متزايد من داخل الزوج أو األرسة.

الوالء وال�سكوت يف البيئة ال�سيا�سية
املجاالت نادرة ومحفوفة باملخاطر يف عامل السياسة ومن الصعب توطيدها.
واملنشورات ذات املستوى العايل من املسؤولية مطلوبة كث ًريا ويعترب الرجال
بعضً ا منها إىل حد كبري أنها حك ًرا عليهم .وأفادت بعض املجيبات بتعرضهن
للرتهيب واالعتداء عند سعيهن إىل تبوؤ مناصب قيادية ،داخل الربملان أو
يف حزبهن السيايس .وذكرت عدد م َمن ُأجريت مقابالت معهن أن «شيوع
11

التلميحات أو االتهامات بأن عضوة يف الربملان وصلت إىل ما هي عليه اليوم
ألنها نامت مع شخص ما» .وال تزال فكرة أن املرأة شقت طريقها يف عامل
السياسة بواسطة منحها خدمات جنسية راسخة بعمق.

و ُيعترب الربملانيون الذكور يف سياق السلطة السياسية ،وسط مزاعم بالتفوق
املفرتض للرجل ويف سياق العالقات الرتاتبية بني الربملانيني واملوظفني الربملانيني،
أنه أحد التفسريات بشأن حجم التنمر والتحرش الجنيس باملرأة يف الربملان.

وتتمثل نقطة أخرى مهمة يف أن والء الحزب السيايس املطلوب من
ً
(رجال ونسا ًء) يشكل راد ًعا لإلفصاح وتقديم
السياسيني واملوظفني
الشكاوى 17.وحسبام رأينا ،قد يكون لدى النساء ،يف السياسة ،أسباب أخرى
لعدم اإلبالغ عن العنف ،مثل الخوف من أن ُيعتربن خائنات عىل الصعيد
السيايس أو ضعيفات .ويرسخ هذا الوضع ثقافة السكوت التي ميكن أن
تنمو فيها اإلساءات ،مثل التنمر والتحرش الجنيس ،ومتنح الجناة شك ًال من
ال عن شكل من أشكال اإلشباع الجنيس18.
أشكال القوة والسيطرة ،فض ً
«يف نظري ،إنها أو ًال وقبل كل يشء آخر مسألة قوة .تُستخدم املضايقة
والعنف كوسيلة إلعالمنا بأن الرجال أقوى ولن يتخلوا عن مكانهم».
«عرض َ َّ
عل أحد الزمالء مامرسة الجنس مقابل وظيفة يف الحزب،
ورفضت .بعد ذلك ،عندما ُ
ُ
طلبت من زميل رجل آخر الحصول عىل
وظيفة ،أوضح ذلك ،من خالل رسد حكاية فجة ومهينة ،أنه من
خالل رفض تقديم خدمات جنسية ،كنت أختار حرمان نفيس من
الدعم من زماليئ يف الحزب».

«يعتقدون أنهم قريبون منك ،وأنهم يعرفونك .بصفتك عضوة
يف فريق العمل ،فأنت تعتمدين عليهم ،فهم رؤساءك يف العمل،
كأسا ،كل
وأنت ملحقة بهم ويستفيدون من ذلك .ومتى يتناولون ً
يشء يسري».

«من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب ،يجب تسمية الجناة ،حتى
يف الربملان .ولكنك ال تريد فضح أشخاص من حزبك .أنت ممثل
منتخب تعتمد عىل ناخبيك .واملسألة قبل كل يشء هي مسألة والء».

ظروف العمل اخلا�صة بالبيئة الربملانية
قد تزيد الحاالت األخرى من خطر العنف واملضايقة يف السياق السيايس
والربملاين .وعىل سبيل املثال ،عىل العاملني يف البيئة الربملانية العمل بشكل
مكثف لفرتات طويلة وساعات متأخرة .وهناك أيضً ا معرفة معينة خاصة
بالبيئة السياسية ،حيث ليس مستغر ًبا أن تصبح الحدود املهنية والشخصية
مبهمة ،وال سيام يف سياق الرحالت الرسمية ووجبات العشاء وحفالت
االستقبال .وتؤكد نتائج الدراسة أن حوادث التحرش الجنيس بالربملانيات
حدثت يف مباين مقر برملانات وخالل اجتامعات سياسية وحمالت انتخابية
للربملانيات وأثناء رحالت رسمية إىل الخارج ويف مباين مقر الربملان .وعالوة
عىل ذلك ،اعتربت مجيبات أن رشب الكحول ال يزال عامل خطر إضايف.

الربملانيون الذين ي�سيئون ا�ستخدام مكانتهم
س َّلطت الكثري م َمن ُأجريت مقابالت معهن الضوء أيضً ا عىل أن تصور
مامرسة السلطة االستثنائية التي متنحها املكانة الربملانية منح بعض
السياسيني شعو ًرا بأنهم يتمتعون بالسلطة الكاملة وباإلفالت من العقاب.
وفيام يتعلق مبوضوع التحرش الجنيس ،أشارت إحدى املجيبات إىل أن:

«إن غرور بعض الربملانيني ،وشعورهم بالقوة وانطباعهم بأن
الجميع معجب بهم ،يفصلهم عن الواقع .ومل يعد بإمكانهم فهم
أو قبول أن املرأة قد ال تكون مهتمة بهم ،وال تريد اهتامماتهم
الفردية أو الجنسية».
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وهذا االختالل يف توازن القوة أوضح بني الربملاين ومساعده الذي غال ًبا ما
يوظفه الربملاين مبارش ًة .وال يتمتع املساعد بالرضورة بنفس الحامية أو
األمن الوظيفي إذ ليس لديهم قانون خاص مبوظفي الخدمة املدنية.

بيئة تت�سامح مع هذا النوع من ال�سلوك
ميكن تعزيز الشعور باإلفالت من العقاب من خالل عوامل أخرى متأصلة
يف البيئة السياسية والربملانية ،عىل غرار عدم االعرتاف بوجود مثل هذه
خصوصا وعدم التزام جزء
املشكلة يف النطاق العام عمو ًما ويف الربملان
ً
من مديري املؤسسات بالقضاء عليه عىل املستوى الوطني .ومل تكن عدد
من املشاركات يف الدراسة االستقصائية عىل علم بأي تدابري أو خدمات أو
ترتيبات مؤسسية يف برملانهن ملكافحة السلوك املتحيز ضد املرأة والتحرش
الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس يف مكان العمل الربملاين .وقالت
بعض املشاركات إن الوضع مل ُيعترب مث ًريا للمشاكل إذ مل تكن هناك أي
حاالت سلوك غري الئقة أو مضايقات يف برملانهن حتى اآلن .وأشارت
أخريات إىل اتخاذ بعض اإلجراءات ،بعد استنباطها يف اآلونة األخرية إىل
حد ما ،وال سيام يف أعقاب حركة  #MeTooيف خريف عام  .2017وقالت
العديد م َمن ُأجريت مقابالت معهن إن هذه الحركة دفعت إىل تقديم
سياسيات إىل الواجهة وإثارة نقاش يف الربملان ،مل تؤ ِد إىل توجيه اتهامات
إىل قادة سياسيني رفيعي املستوى فحسب ،بل أيضً ا إىل تسليط الضوء عىل
هشاشة طبيعة بيئة عمل الربملانيني واملوظفني الربملانيني.
وغال ًبا ،من شأن االفتقار إىل الرتتيبات الفعالة يف الربملانات لتقديم
شكاوى ضد املتورطني يف املضايقات والعنف والتحقيق معهم ومعاقبتهم،
والرتتيبات املوجودة التي تكون بالكاد معروفة أو جلية باعتبارها مجحفة
أن تشكل عوامل إضافية تثني األشخاص عن اإلبالغ عن أعامل العنف.
وهناك أيضً ا اختالفات يف درجات الحامية ،باالستناد إىل القانون الخاص
بالشخص أو وظيفته (برملاين ،مسؤول /موظف برملاين ،عضو يف فريق عمل
برملاين يعمل تحت اإلرشاف املبارش للربملاين) .والسياسات املناهضة للتحرش
الجنيس املنطبقة عىل املسؤولني أو موظفي اإلدارة الربملانية أكرث من تلك
املطبقة عىل الربملانيني وموظفيهم .ويرجع ذلك إىل العالقات التعاقدية بني
املسؤولني والربملان الذي يوظفهم بينام الربملانيون ليسوا موظفني يف الربملان
بل ممثلني منتخبني .ويف معظم الحاالت ،الربملانيون ومساعدوهم ليسوا
موظفني برملانيني ،ولكنهم يعملون مبارشة تحت إرشاف كل برملاين عىل حدة
أو مجموعة سياسية .وبنا ًء عىل ذلك ،غال ًبا ما يجري إغفال أو تجاهل عالقات
العمل بني الربملانيني أنفسهم وبني الربملاين بصفته صاحب عمل ومساعدهم
يف السياسات الرامية إىل مكافحة التنمر والتحرش الجنيس يف الربملانات.

وعالوة عىل ذلك ،إن معظم الربملانات التي يوجد فيها نظام شكاوى بشأن
التحرش الجنيس يكون برملانيون ضالعني فيها تعهد مبعالجة هذه الشكاوى
إىل هيئات داخلية ،مثل لجنة األخالقيات الربملانية أو لجنة املعايري
واالمتيازاتٌ .وأنشئت العديد من هذه الهيئات يف البداية للتعامل مع
حاالت سوء السلوك املايل يف أوساط الربملانيني أو خرق الثقة من أجل اإلثراء
الشخيص .ومل تكن هذه الهيئات يف حاالت كثرية مناسبة ح ًقا للتعامل مع
حوادث التنمر أو التحرش الجنيس (غياب تعريفات لهذا السلوك ،غياب
رسية العمليات واملداوالت العلنية وما إىل ذلك) .وفوق كل ذلك ،إن هذه
الهيئات سياسية ،تكون فيها ألعاب القوة ً
عامل حارضًا دامئًا.

«ينبغي أن يتخذ مكتب رئيس الربملان ولجنة اإلجراءات إجراءات
حازمة وفرض عقوبات ،ولكن السلوك الجنيس والعنف يعتربان من
املسائل الثانوية».
«ميكن تقديم أي شكوى إىل مكتب رئيس الربملان ولكن أعتقد
أنه ينبغي أن يكون لدينا إجراء خاص ومستقل لحاالت املضايقة
والعنف».
«نحتاج إىل خطة عمل وأدوات ملكافحة املضايقات وهيئة تتلقى
شكاوى الضحايا .ويف الوقت الحايل ،هناك إجراءات للموظفني
الربملانيني ولكن ليس للممثلني املنتخبني».

الربملانيات :العنف بدوافع �سيا�سية والعنف القائم على نوع اجلن�س
الربملانيات ،وهن شخصيات عامة وسياسية ،معرضات لخطر سلوك عنيف
ناجم عن االختالفات السياسية ،سواء من الزمالء يف السياسة أو من أفراد
عامة الناس املكلفات بتمثيلهم.
وغال ًبا ما تنطوي أعامل العنف ضد الربملانيات عىل سامت العنف ذي
الدوافع السياسية والعنف القائم عىل نوع الجنس .واملضايقة أو العنف
اللذان يستهدفانهن يرمي إىل تقييد حريتهن يف التعبري أو انتهاكها.
وهنا ،تؤكد الدراسة أن النساء اللوايت يقدن عملية القضاء عىل عدم املساواة
بني الجنسني والعنف ضد املرأة أو يتحدثن عل ًنا عن قضايا سياسية حساسة
يكن أهدا ًفا
أخرى (مكافحة الفساد ،واستقبال الالجئني ،وغري ذلك) غال ًبا ما ّ
رئيسية لهجامت منظمة ،مبا يف ذلك من مجموعات املحافظني املتطرفني أو
املجموعات املناهضة للجامعات النسوية.

«دوافعهم سياسية لكن سالحهم املفضل هو التحيز الجنيس .ويفتقر
خصومي إىل الحجج السياسية ،لذلك يهاجمونني ألنني امرأة».
«عندما كنت وزيرة الرتبية والتعليم ،هاجمتني السلطات الدينية:
« َمن هي هذه املرأة؟ ليست يف موقع يسمح لها باإلدالء بترصيحات!»
«لن يهاجموين بنفس القدر إذا مل أكن ملتزمة بعميل ومثرية
للجدل!»
«أتعرض للتنمر ألنني ال أؤدي الدور املتوقع من امرأة .إن صعود
اليمني املتطرف والدفع بالقيم األرسية/الدينية/الوطنية لهام عالقة

كبرية بهذا امليل .ومن املفرتض أن تكون املرأة زينة وتدعم النظرة
الوطنية .وتكتسب هذه العقلية أرضية ،خاصة عىل شبكات
التواصل االجتامعي ،حيث تجذب اللغة الرجولية والعدوانية
َ
الرجال (والنسا َء) املحتاجني إىل التنفيس عن كراهيتهم».

عوامل اخلطر الأخرى والأثر امل�شرتك لل�سياقات وعوامل اخلطر
تظهر الدراسة أن الشباب ميكن أن يكون عام ًال مشد ًدا .وبالنظر إىل النتائج
املتعلقة بالربملانيات الشابات م َمن تقل أعامرهن عن  40عا ًما ،ميكننا أن
نرى أنهن أكرث عرضة لالستهداف بالتعليقات الجنسانية والجنسية (زائد 9
نقاط مئوية) ،واملعاملة املهينة وسوء املعاملة يف وسائل اإلعالم وشبكات
التواصل االجتامعي (زائد  18نقطة مئوية) والتحرش الجنيس (زائد 12
نقطة مئوية) .وقد تتعرض الربملانيات الشابات أيضً ا للهجوم بشكل متكرر
ً
ونشاطا عىل شبكات التواصل االجتامعي.
عرب اإلنرتنت ألنهن أكرث حضو ًرا
و ُيظهر التحليل أن االنخراط يف املعارضة السياسية يشكل أيضً ا ً
عامل،
ولكنه أقل من العمر ،قد يؤدي إىل زيادة تعرض الربملانيات للعنف النفيس،
وال سيام الرتهيب والتهديد.
والعينة التي ُأجريت مقابلة معها ،عىل أساس طوعي ،ال تضم عد ًدا كاف ًيا
من املنتميات إىل مجموعة األقليات أو األشخاص ذوي اإلعاقة إلتاحة
تحليل هذه العوامل .ومع ذلك ،من املهم اإلحاطة ً
علم بأن دراسات أخرى
تظهر أن هذه العوامل املضاعفة تؤدي إىل مستويات أعىل من العنف
واملضايقات ضد النساء املنتميات إىل أقلية19.

حملة  #MeTooوالربملانات يف �أوروبا
متيز عام  2017مبوجة من االتهامات غري املسبوقة بالتحرش الجنيس.
وبعد إطالق الرشارة يف صناعة السينام وحشد الزخم تحت هاشتاغ
 ،#MeTooانترشت الحركة برسعة لتشمل مجاالت كثرية أخرى ،مبا يف
ذلك السياسة والربملانات.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2017كشفت أكرث من  300سياسية أيسلندية
عن تعرضهن للتحرش الجنيس خالل حياتهن املهنية ،ودعني الرجال إىل
«تحمل مسؤولياتهم» .وعقد الربملان السويدي مناقشة حول ظاهرة
 #MeTooباإلضافة إىل ندوة عامة ،ألقى خاللها برملانيون ووزيران
بيانات مجهولة الهوية صادرة عن سياس َّيات تعرضن لالعتداء الجنيس
أثناء أنشطتهن يف أحزاب مختلفة .وفجأة ،أصبح من املمكن مناقشة
موضوع كان من املحرمات ساب ًقا ضمن الهيئات التمثيلية مناقش ًة علني ًة،
األمر الذي يثبت ،حسبام كان الكثريون يشتبهون به ،أن الربملان ليس
مبنأى عن العنف القائم عىل نوع الجنس.

وحسبام أوضحت دراسة االتحاد الربملاين الدويل بعنوان التحيز الجنيس
وأعامل التحرش واملضايقة والعنف ضد الربملانيات لعام  ،2016فإن
الوعي بالوجود العام لإلساءة املنهجية هو خطوة أوىل يف سبيل عملية
أشمل للتغيري املؤسيس .وهذا الوعي أسايس أيضً ا يف حركة .#MeToo
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ومع أن هذه الحركة مل يكن لها نفس التأثري يف جميع البلدان األوروبية،
ُأطلقت عدد من املبادرات الربملانية ،منذ خريف عام  ،2017سع ًيا إىل
تلبية املتطلبات الجديدة للسلوك النموذجي:
yأنشأت بعض الربملانات هيك ًال مستق ًال يقدم استشارات شخصية
ورسية ملَن يعتقد أنه كان ضحية مضايقات وسوء معاملة (النمسا
وسويرسا).
yأطلقت برملانات أخرى حمالت توعية لنرش اإلجراءات الحالية
ووسائل اإلنصاف (فرنسا والربملان األورويب).
حسنت برملانات أخرى إجراءات الشكاوى الخاصة بها من خالل
َّ y
إدراج التحقيقات الداخلية (فنلندا والسويد).
yأجرى مجلس العموم ،يف اململكة املتحدة ،تحقي ًقا داخل ًيا وتقص ًيا
للحقائق بصورة مستقلة بغرض إلقاء الضوء عىل مزاعم التنمر
والتحرش الجنيس والتدابري املناسبة إلحقاق اإلنصاف.

احللول واملمار�سات اجليدة
أسفرت نتائج الدراسة وآراء املشاركات يف الدراسة االستقصائية عن
املؤرشات التالية للردود والحلول ،من أجل تشجيع الربملانات وصناع القرار
السيايس عىل تقديم وتنفيذ تدابري شاملة ملنع ومعالجة التحيز الجنيس
واملضايقات والعنف ضد املرأة يف الربملانات.

وجود قوانني �صارمة و ُمطبقة ب�شكل منا�سب
ملنع العنف �ضد املر�أة ومكافحته
من األسايس وجود قوانني قوية ومطبقة بشكل صحيح ملكافحة العنف ضد
املرأة ،مبا يف ذلك العنف القائم عىل نوع الجنس يف الربملانات .والقوانني
رضورية من أجل إتاحة الحامية واملساعدة للضحايا وتهيئة ظروف ميكنهن
من خاللها اإلبالغ عن العنف ومحاسبة الجناة .ويف هذا الصدد ،يجب
أن يكون التصديق عىل اتفاقية اسطنبول وتنفيذها ومواءمة الترشيعات
الوطنية مع االتفاقية أولوية من األولويات.
وبالنظر إىل حجم بعض أشكال العنف التي سجلتها الدراسة ،يجب أن
تراعي القوانني والتدابري األخرى االنتهاكات املرتكبة بواسطة تكنولوجيات
جديدة مثل التهديدات عرب اإلنرتنت وغريها من أشكال العنف السيرباين.
ويجب عىل الربملانات أيضً ا ضامن أن تتخذ منصات شبكات التواصل
االجتامعي خطوات يف سبيل مساعدة ضحايا خطاب الكراهية الجنساين
والتهديدات عرب اإلنرتنت واملضايقات السيربانية األخرى لإلبالغ هن هذه
اإلساءة ومعاقبة مركبيها .وميكنها أيضً ا تشجيع الرشطة عىل اإلقرار بحاالت
تنطوي عىل إساءة عرب اإلنرتنت والتحقيق فيها بشكل منهجي.
ويجب أن تكون القوانني والسياسات قادرة أيضً ا عىل معالجة انخفاض
مستوى اإلبالغ عن التنمر والتحرش الجنيس يف العمل ويف الحياة العامة.
تسن الربملانات قوانني وتك ّيف السياسات الوطنية بشأن
وال بد من أن َّ
تحسن
املضايقات والعنف يف العمل إذا مل تكن قد فعلت ذلك ح ًقا ،أو ّ
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الصكوك الحالية وتتأكد من تطبيقها .ومن املهم إتاحة آليات فعالة ورسية
لتقديم الشكاوى فض ًال عن إنزال عقوبات بالجناة.
ومن الواضح أن هذه القوانني يجب أن تكون قابلة للتطبيق عىل الربملان
والربملانيني بنفس الطريقة التي تطبق عىل باقي املجتمع .وعليه ،ال ينبغي
أن يتمتع أي برملاين متهم بأي وضع خاص أو حامية خاصة ألنه يشغل
منص ًبا رسم ًيا .وينبغي أن يستفيدوا من افرتاض الرباءة ولكن ال ميكنهم
عرقلة سري العدالة.
وبالنظر إىل خلفية العقوبة التأديبية و/أو الجنائية ،هناك أيضً ا مسألة
محددة تتعلق بالوالية الربملانية ومعاقبة عدم األهلية .فعىل سبيل املثال،
تنص القوانني الفرنسية املتعلقة بالثقة يف شاغيل املناصب العامة والصادرة
يف  15أيلول/سبتمرب  ،2017عىل عقوبة تكميلية إلزامية بعدم أهلية أي
شخص مذنب بارتكاب جرمية أو جنحة ،مبا يف ذلك التحرش الجنيس.

تعزيز ال�سيا�سات الربملانية الداخلية الهادفة �إىل الق�ضاء على
التحيز اجلن�سي وامل�ضايقة والعنف القائم على نوع اجلن�س
مثل أي مكان عمل ومثل أي مؤسسة تنادي بالدميقراطية ،يتحمل كل برملان
مسؤولية توفري أفضل حامية ممكنة للربملانيات واملوظفات الربملانيات
والتأكد من أن يكون مكان عمل شامل قائم عىل االحرتام واملساواة.
وعىل كل برملان أن يجد الحلول األكرث فاعلية التي تناسب ظروفه الخاصة.
ومع ذلك ،ينبغي أن تشمل أي اسرتاتيجية ذات صلة باالستجابة الجوانب
التالية ،املوضحة هنا بأمثلة مقنعة من الربملانات يف جميع أنحاء أوروبا:
yاإلشارة بوضوح إىل الطبيعة غري املقبولة للسلوك املتحيز عىل أساس
نوع الجنس ،والتنمر والتحرش الجنيس ،والعنف القائم عىل نوع
الجنس وسبل االنتصاف املتاحة ملَن يعتقدون أنهم ضحايا ويودون
اإلبالغ عن الحوادث .وميكن القيام بذلك من خالل سياسات محددة
أو من خالل إدراج أحكام يف اللوائح الربملانية أو مدونات السلوك أو
مدونات األخالقيات .ومن املهم ج ًدا وجود تعريفات واضحة للتحيز
الجنيس ،20واملضايقات والعنف القائم عىل نوع الجنس ،مبا يف ذلك
أمثلة عىل السلوك غري املقبول ،إذ ميكن أن يكون لدى الناس تصورات
مختلفة عن فعل معني.
ويف فنلندا ،تنطبق املبادئ التوجيهية الخاصة مبكتب الربملان من أجل
منع السلوك واملضايقة غري الالئقني ( )2017عىل الربملانيني واملوظفني
الربملانيني .وتؤكد هذه الوثيقة من جديد عىل سياسة عدم التسامح
إطال ًقا مع املضايقات فيام يتعلق بالترشيعات القامئة بشأن املساواة
وعدم التمييز وقانون العمل .وتسدي املشورة باإلجراءات الواجب
اتباعها يف حالة املضايقة و َمن ينبغي االتصال به .وتنص أيضً ا عىل
إجراءات لتقديم شكوى شفوية أو مكتوبة يجري تناولها برسية تامة
ورمبا تتبعها وساطة وتقص ًيا داخل ًيا .و ُيب َّلغ الربملانيون واملوظفون
الربملانيون بهذه الرتتيبات عند بدء العمل يف الربملان وتُرشح اإلجراءات
عىل الشبكة الداخلية.

وتبي نتائج الدراسة أن الرحالت الرسمية واإلفراط يف رشب الكحول هي
ِّ
من العوامل التي ميكن أن تزيد مخاطر املضايقة والعنف .ولذلك ،ينبغي
مراعاة عوامل الخطر هذه بشكل خاص عند وضع معايري أو مدونات
سلوك تصف السلوك املتوقع يف العمل الربملاين ،من الربملانيني واملوظفني
الربملانيني عىل حد سواء.
yتقييم الوضع يف الربملانات بغية الحصول عىل معلومات مفصلة عن
حاالت املضايقة والعنف التي يتعرض لها برملانيون ومساعدون لهم
وموظفون برملانيون .ويتعلق هذا األمر بضامن أن تستند السياسات
نجز لحل املشكالت التي أبرزتها الدراسة
التي تُعد وتُنفذ والعمل ا ُمل َ
االستقصائية إىل بيانات إثباتية ،مبا يف ذلك استعداد الضحايا لإلبالغ عن
سوء املعاملة ،وعند االقتضاء ،رضاهم عن النظام أو الخدمات ا ُملتاحة
بالفعل .وتقييم الوضع هو أيضً ا مرحلة ال غنى عنها يف زيادة الوعي
وحشد الجهود.
أنظر مثال العمل الذي اضطلعت به املجموعة املتعددة األحزاب
وعملية تقيص الحقائق املستقل يف مجلس العموم الربيطاين املذكور
أعاله.
yضامن أن األشخاص الذين يعتقدون أنهم ضحايا مضايقات أو
اعتداءات ميكنهم الحصول عىل املساعدة الرسية والخدمات
االستشارية .قد يشمل ذلك مستشا ًرا رس ًيا أو وموظف اتصال أو رقم
مخصصا لهذه املشكالت .وشددت
خط اتصال مبارش /هات ًفا مجان ًيا
ً
بعض املجيبات عىل رضورة استقاللية هؤالء النشطاء ومتتعهم بالخربة
أو عىل األقل التدريب املناسب لهذا الدور.
واخترب الربملان السويرسي من خالل إنشاء هيئة استشارية مستقلة
متخصصة يف حاالت الرتهيب والتحرش الجنيس ،بإمكان الربملانيون
االتصال بها دون الكشف عن هويتهم .ويف الربملان النمساوي ،يف حالة
حدوث مضايقات ،ميكن أن يستدعي الربملانيون من املجلسني وموظفو
ً
مستقل ،يقدم
املجموعات السياسية واملساعدون الربملانيون خب ًريا
املعلومات واملشورة الشخصية عىل أساس رسي .وينصب الرتكيز األسايس
عىل الوقاية وزيادة الوعي وتهيئة جو من االحرتام داخل املؤسسة.
yإنشاء آلية للشكاوى والتحقيق تكون رسية ،وجاهزة لالستامع إىل
الضحايا وتكون عادلة ،بحيث يشعر باألمان أي شخص يقرر اإلبالغ
عن حوادث املضايقات والعنف.
وخالل عام  ،2017ن َّقح الربملان السويدي سياساته وإرشاداته بشأن
السلوك التعسفي من أجل مكافحة التحيز الجنيس والتنمر والتحرش
الجنيس ضد املوظفني الربملانني (ال توجد آلية تتعلق بالربملانيني).
وهناك إجراء رسمي لتقديم شكاوى إىل رئيس املوارد البرشية ومتابعة
التحقيقات .ويتيح هذا اإلجراء الخاضع لإلرشاف ،باستخدام إخطار كتايب
أو شفوي ،إمكانية تجنب أي أعامل انتقامية وأي اتصال مع الشخص
املتهم بارتكاب الحادث .والتحقيق رسي متا ًما .وتجري مقابلة كل طرف
ُسجل املقابالت ،و ُيب َّلغ كل طرف
عىل حدة وميكن أن يرافقه ممثلون .وت َّ

بسري التحقيق الداخيل .ويجب عىل صاحب العمل التأكد من توقف
املضايقة .ويجوز أن يتلقى الطرفان الرعاية الصحية املهنية .ويجري
التشديد عىل هذه الرتتيبات يف تدريب املديرين وعرضها عىل املوظفني
الجدد .وسوف تُدرج أيضً ا برامج توعية.
وتود الكثري م َمن ُأجريت مقابالت معهن رؤية آلية مستقلة للشكاوى
والتحقيق من أجل تفادي الحاالت التي ميكن أن يكون فيها أعضاء الربملان
قضاة وأطرا ًفا يف قضية معينة .وهناك حجج كثرية تدعم وجهة النظر هذه:
ال يرغب الربملانيون يف أن يحكم عليهم زمالؤهم ويتكبدون عملية مليئة
بتقييم النقاط السياسية يف حني ال يثق املوظفون الربملانيون يف آلية تخضع
للتأثري املهيمن الذي ميارسه الربملانيون أو األحزاب السياسية .وعالوة عىل
ذلك ،وبالنظر إىل اختالل توازن القوى بني الضحايا واملعتدين (ال سيام
عندما يقوم برملاين مبضايقة أحد املوظفني أو مساعد برملاين) ،والضجيج
اإلعالمي املحيط بالربملانيني املتهمني مبثل هذا السلوك ،والتأثري الذي ميكن
مامرسته رغب ًة يف الحفاظ عىل صورة األحزاب السياسية ومتاسكها ،والعوامل
املشددة األخرى التي حددتها الدراسة ،يبدو أن اإلجراءات املستقلة
والرسية هي االسرتاتيجية األنسب .ويف هذه الحالة ،ال ب ّد بكل برملان
من أن يحدد اآلليات التي ستعتربها جميع األطراف املعنية (الربملانيون،
واملوظفون واملساعدون ،والرجال والنساء ،واألحزاب السياسية) عادلة.
وميكن وضع عدة إجراءات منفصلة ملراعاة العالقات املهنية املختلفة جدا
السائدة بني الربملانيني ،وبني الربملانيني واملوظفني العاملني يف الربملان ،وبني
املوظفني العاملني يف الربملان .وبدون شكاوى وإجراءات تحقيق عادلة-
تلبي احتياجات وتحرتم حقوق الضحايا مع السامح للجناة املفرتضني
باالستفادة من قرينة الرباءة  -ستظل بيئة العمل يف املجال الربملاين غري
مستقرة.
yوضع وإنفاذ العقوبات التأديبية بحق الجناة .متاش ًيا مع اتفاقية
اسطنبول ،ال ب ّد من نص العقاب والعقوبات يف القوانني الجنائية
الخاصة بالبلدان وقانون العمل بسبب ارتكاب مضايقات وعنف قائم
عىل نوع الجنس .ويجب أيضً ا وضع عقوبات تأديبية يف املؤسسات
السياسية .ويف هذا الصدد ،ال يزال يتعني القيام بكل يشء يف الربملانات
من أجل النص عىل العقوبات ،املحددة فيام يتعلق بخطورة األفعال،
وتطبيقها فعل ًيا يف حاالت العنف واملضايقة املثبتة.
تضم اللجنة االستشارية املسؤولة عن معالجة
ويف الربملان األورويبّ ،
شكاوى املضايقات يف أوساط املساعدين والربملانيني خمسة أعضاء،
منهم ثالثة برملانيني يختارهم رئيس الربملان من بني نواب املؤسسة،
وعضو واحد تعينه لجنة املساعدين الربملانيني املعتمدين وممثل
واحد عن اإلدارة .ويحرض أيضً ا ممثل الخدمة الطبية وممثل الخدمة
القانونية يف الربملان األورويب .ويف حالة إثبات حاالت املضايقة ،وبعد
إجراء تحقيق داخيل رسي وبناء عىل توصية اللجنة االستشارية ،ميكن
أن يفرض الرئيس عقوبة وف ًقا للقاعدة  166من قواعد إجراءات
الربملان األورويب (تشمل التوبيخ أو تعليق العضوية أو إزالة عدد من
الوظائف الربملانية) .ومل تُفرض أي عقوبات حتى اآلن عىل أعضاء
الربملان األورويب بسبب التحرش الجنيس.
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yإتاحة التدريب بشأن االحرتام يف مكان العمل ومكافحة التحيز
الجنيس واملضايقة لكل َمن يعمل يف الربملان .وهذا التدريب ال غنى
عنه لتوضيح ما هو السلوك املقبول أم ال والطريقة التي ينبغي بها أن
يترصف الشهود أو الضحايا .ويك يكون ً
فعال ح ًقا ،أكدت العديد م َمن
ُأجريت مقابالت معهن أنه يجب أن يكون إلزام ًيا للجميع  -الربملانيون
واملسؤولون واملساعدون  -وخاصة للمديرين الذين ينبغي أن يحصلوا
عىل نسخة كاملة من التدريب حتى يتمكنوا من إرشاد األشخاص
الذين يثقون بهم .ويجب أن يعتمد التدريب عىل التفاعل الجامعي
بغية تشجيع النقاش ورفع املحرمات.
ويعقد الربملان األورويب دورات محددة تهدف إىل منع السلوك غري
الالئق واملضايقة وتعزيز العالقات املهنية املحرتمة يف مكان العمل.
والتدريب الرامي إىل منع املضايقة ُمتاح لجميع املوظفني بغية متكينهم
من تحديد املضايقة النفسية والجنسية والوقاية منها ومكافحتها.
ويتلقى املديرون تدري ًبا مشاب ًها يك يتمكنوا من منع املضايقة النفسية
والجنسية والتصدي لهام داخل فرقهم .و ُت َعد أيضً ا دورات مخصصة
للربملانيني بشأن إدارة مكاتبهم وشؤون موظفيهم .وسرتكز هذه
الدورات عىل الوقاية من خالل السعي إىل صقل مهارات الربملانيني
اإلدارية من أجل تفادي منازعة مع مساعديهم.
yإطالق مبادرات للتواصل والتوعية من أجل املساعدة عىل منع العنف
القائم عىل نوع الجنس ،وتشجيع اإلبالغ وحامية الضحايا.
يف فرنسا ،ذ َّكرت حملة ملصقات يف الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
مبواد القانون الجنايئ املتعلقة بالتحرش الجنيس واملعلومات املفيدة
عن خدمات استقبال الضحايا الحاليني وتوجيههم.
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب مراقبة أي اسرتاتيجية استجابة تُقدم يف الربملانات
عىل أساس منتظم وتق ّيم فعاليتها.
yالرتويج لثقافة تراعي نوع الجنس واملساواة يف الربملان
يجب أن تقر الربملانات بأنها ليست محايدة يف مجال نوع الجنس وأن
تدرس طريقة عملها من منظور املساواة بني الجنسني .ويف عام ،2012
اعتمد أعضاء االتحاد الربملاين الدويل خطة العمل املعنية بالربملانات
التي تراعي املساواة بني الجنسني والتي تعترب أن الربملان الذي يراعي
املساواة بني الجنسني تغيب فيه الحواجز  -املوضوعية أو الهيكلية أو
الثقافية  -أمام املشاركة الكاملة للمرأة واملساواة بني املرأة والرجل،
سواء الربملانيات أو املوظفني .وميكن أن يحقق الربملان ذلك من خالل
دراسة هياكله وعملياته وأساليب عمله بدقة بغرض التأكد من أنها
تلبي احتياجات ومصالح الرجال والنساء عىل حد سواء .وعند تقييم
مدى مراعاة نوع الجنس ،تتمثل إحدى مهام الربملان يف دعوة الربملانيني
واملسؤولني الربملانيني إىل النظر عل ًنا فيام إذا كانت بيئة العمل يف الربملان
تكفل حقوق املرأة والرجل واألمن عىل قدم املساواة وتعالج املشاكل
الناتجة عن العنف القائم عىل نوع الجنس واملضايقات يف الربملان.
وإضافة إىل ذلك ،يتيح هذا النهج تحديد املبادرات املمكن اتخاذها من
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أجل توطيد البنية التحتية والسياسات التي ترسخ الثقافة املراعية لنوع
الجنس داخل الربملان.
وتهدف هذه العملية إىل دعم الربملانات يف جهودها الرامية إىل مكافحة
العنف ضد املرأة يف الربملان وأن تصبح من الجهات املؤيدة للمساواة بني
الجنسني ومناذج لباقي املجتمع .وعىل األجل الطويل ،يساعد هذا األمر
عىل تعزيز مساهمة الربملانات يف القضاء عىل العنف ضد املرأة.
وسعى تعزيز املساواة بني الجنسني يف الدراسة االستقصائية ريكسداغ21

الذي أجري يف الربملان السويدي إىل تحديد ما إذا كان أعضاؤه يتمتعون
بالرشوط عينها ملامرسة واليتهم .وكشفت النتائج أن النساء أكرث عرضة
للمقاطعة عند التحدث يف غرفة االجتامع ويحظى مظهرهن الجسدي
بتعليقات إىل حد أكرب .ومن شأن صغر السن واألنوثة أن يعرضانهن أكرث
لسلوك متحيز جنسان ًيا وغري الئق.

حتويل الثقافة ال�سيا�سية والعقليات
yاعتامد إجراءات داخلية يف األحزاب السياسية ملكافحة التحيز الجنيس
والعنف ضد املرأة وتطبيقها
أشارت مشاركات كثريات يف الدراسة إىل أهمية وجود مدونات سلوك
وإجراءات داخلية ملكافحة سوء معاملة املرأة والعنف ضدها يف
األحزاب السياسية .وأرشن إىل أنه كلام زاد التزام األحزاب السياسية
وقيادتها بعدم التسامح مع هذه االنتهاكات ،كلام زادت فرص جعل
القضاء عىل مضايقة املرأة والعنف ضدها يف السياسة قضية غري حزبية
تشارك فيها جميع الجهات املعنية يف الحياة السياسية .ويف أعقاب
حركة ُ ،#MeTooأطلقت املبادرات يف األحزاب السياسية ،مبا يف ذلك
تجمعات من رجال عازمني عىل وضع حد للتحيز الجنيس والتحرش
الجنيس ،وال سيام يف السويد وأيسلندا.
yإرشاك الرجل بنشاط
الرجل عنرص أسايس يف الحلول التي س ُتنرش ،ويتحمل واجب املشاركة
بنشاط يف النقاش وجعل القضاء عىل التحيز الجنيس والتمييز يف
السياسة قضية والتزا ًما أولية له .وال بد له من تعزيز بشكل ال لبس فيه
عدم التسامح مطل ًقا مع العنف وتحمل مسؤولياته إىل جانب املرأة.
وتضمنت هذه الدراسة منصة عىل اإلنرتنت ،للبحث عن شهود يف
أوساط الرجال يف برملانات الدول األوروبيةُ ،دعِيوا إىل اإلدالء ببيانات
ّ
عم رأوه وسمعوه والحظوه بشأن سلوك تعسفي وعنف ضد زميالتهم
الربملانيات واملوظفات الربملانيات .و ُدعِيوا أيضً ا إىل املشاركة بنشاط
يف الجهود املبذولة يف سبيل إيجاد حلول لوضع حد ألعامل العنف
الجنيس التي تقوض بيئة العمل الشاملة يف الربملان والدور املتوقع من
املؤسسة لتجسيد املساواة بني الجنسني وأعىل املعايري الدميقراطية.
يلب الدعوة سوى عرشات الربملانيني واملوظفني الربملانيني.
ومع ذلك ،مل ِّ
ّ
وقد يتساءل املرء عم إذا كان العدد املنخفض للمشاركني الذكور يعود
إىل عدم اهتاممهم مبوضوع الدراسة أو ألن املنصة عرب اإلنرتنت مل تكن
معروفة أو مل تكن يف أفضل شكل لجذب الربملانيني الذكور واملوظفني

الربملانيني املشاركني .وال بد من تقييم الوضع ويجب إجراء املزيد من
املناقشات والحوار مع الرجال يف الربملانات سع ًيا إىل االعتامد عىل
مساهامتهم .واقرتح األشخاص الذين مألوا االستبيان ً
سبل ذات صلة
بغرض إيجاد حلول ينبغي تسليط الضوء عليها واستكشافها بعمق،
إذ أشاروا إىل أنه يجب عىل الرجال :أن يكونوا عىل دراية يك يبقوا
يقظني إزاء السلوك التعسفي تجاه زميالتهم؛ أن يترصفوا عىل الفور؛
أن يدعموا الضحايا؛ أن يتحدثوا يف وسائل اإلعالم ضد هذا السلوك؛ أن
يتكلموا إىل الزمالء الذين يقومون بانتهاكات أو يبلغوا عن الجناة؛ أن
يكرسوا صمتهم ويكونوا قدوة للسلوك النزيه.
yتشجيع التمثيل املتساوي بني املرأة والرجل يف الربملانات والتضامن
بني الربملانيات
التمثيل املتساوي للمرأة والرجل يف الربملانات والتضامن بني الربملانيات
هو أيضً ا وسيلة لتغيري العقليات وتحويل الثقافة السياسية .وتعتقد
أكرث من  90باملئة من الربملانيات اللوايت شملتهن الدراسة االستقصائية
أن وجود املزيد من النساء الناشطات يف الربملان يتيح وسيلة لتغيري
جو العمل ،وتعديل سلوك الزمالء الذكور وعقليتهم تدريج ًيا ،وضامن
قدرة النساء عىل تحقيق واليتهن وخدمة ناخبيهن بحرية وأمان .ومع
ذلك ،ليست املساواة بني الجنسني داخل املؤسسات السياسية وحدها
ضامنة ملكافحة الرتهيب والتحرش الجنيس.
وتعزيز التضامن بني النساء يف الربملانات هو أيضً ا استجابة أساسية.
وقالت إحدى املشاركات يف الدراسة« :يجب عىل النساء أن ي َّتحِ دن
ويدعمن بعضهن بعضً ا ،وأن َيعِني أكرث حقوقهن وأن يوحدن جهودهن
من أجل ضامن احرتام هذه الحقوق».
وأوضحت الدراسة أيضً ا أن شبكات الربملانيات ميكن أن تشكل
مجاالت ميكن أن تثق املرأة بها وتجد الحلول من خاللها ،ولكن أيضً ا
أن تحشد املؤسسة الربملانية لعدم التسامح مع االنتهاكات وتدعوها
إىل ذلك.

«رضب برملاين زميلته بزجاجة .فسقطت أرضً ا وأصيبت .ومل ترغب
لجنة األخالقيات الربملانية يف فعل أي يشء حيال الحادث ،لكن كان
هناك احتجاج داخل كتلة الربملانيات ويف نهاية املطاف تم تعليق
عمل الجاين يف الربملان ملدة ثالثة أيام».
وفيام شددت مشاركات كثريات عىل أنه ال ينبغي تحميل النساء
مسؤولية حل مشاكل املضايقات والعنف ،أوصت بتدريب النساء عىل
الدفاع عن النفس لفظ ًيا وجسد ًيا لتحضريهن ملواجهة أفعال التحيز
الجنيس .ومن املهم ،خاصة يف بداية فرتة والية النساء يف املنصب ،عند
دخولهن املجال السيايس دون معرفة القوانني السائدة ،أن يكن قادرات
عىل التفاعل عندما يتعرضن لهجامت لفظية جنسية ،وأن يتعلمن
عدم الصمت وأيضً ا معرفة كيفية الرد عىل التهديدات والتعليقات عىل
الشبكات االجتامعية.

yبناء التوعية اإلعالمية والرتكيز عىل التثقيف منذ الصغر
من الرضوري العمل مع وسائل اإلعالم وتثقيفها ،فهي متلك السلطة
بغية الرتويج لثقافة خالية من العنف ومبادئ االحرتام ،ولكن،
حسبام تظهر الدراسة ،ال تزال تديم الصور النمطية الضارة للمرأة
يف السياسة.
وإضافة إىل ذلك ،أيدت عدد من املجيبات التعليم باعتباره وسيلة
لتغيري العقليات واألعراف ،ومكافحة التمييز وإرساء ثقافة املساواة
والتسامح .ومن شأن الرتبية املدنية والرتبية املتعلقة باملواطنة،
والتشديد عىل احرتام اآلخرين بسبب االختالفات واآلراء املتبينة
واملساواة بني الجنسني ،املغروسة يف الفتيان والفتيات منذ سن مبكرة،
أن تساعد عىل إقامة عالقات محرتمة وغري عنيفة يف جميع مناحي
الحياة.

خامتة
تستند نتائج الدراسة االستقصائية إىل مقابالت مع عينة محدودة من
الربملانيات واملوظفات الربملانيات يف أوروبا .ومع ذلك ،تُظهر بوضوح
البيانات التي ُجمعت وخضعت للتحليل يف التقرير أن التحيز الجنيس
وسوء استخدام السلطة والعنف ضد املرأة يف الربملانات موجودان يف
جميع الدول األعضاء يف مجلس أوروبا ويستلزمان اهتام ًما وإجراءات من
الربملانات والجهات املعنية األخرى.
وعىل أساس هذه النتائج وباالستناد إىل املامرسات الجيدة املحددة يف
التقرير ،تُحث الربملانات والربملانيون عىل اتخاذ إجراءات بشأن هذه
املسائل ،مبا يف ذلك داخل مؤسساتهم ومكان عملهم .وهم مدعوون إىل
اإلقرار باملضايقة والعنف القائم عىل نوع الجنس عىل حقيقتهام -أي
انتهاكات الحقوق األساسية -وعدم التسامح معهام باعتبارهام «جز ًءا
ال يتجزأ من السياسة» .وتزودهم الدراسة بأساس سليم لدعم وتطبيق
تدابري ملموسة وهادفة لتهيئة الظروف الالزمة بغية التمكن من التحدث
عل ًنا ،ووضع حد لثقافة الصمت واإلفالت من العقاب ،وترسيخ وصون بيئة
برملانية مفتوحة وشاملة وآمنة ومحرتمة.
وسيواصل االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا رصد
التطورات ودعم الربملانات يف جهودها الرامية إىل مكافحة العنف ضد
املرأة .ويدعوان الربملانات الوطنية إجراء دراساتها الخاصة يف هذا املجال،
ومناقشة هذه القضايا ،وتكثيف مساعيها إىل منع ومكافحة العنف ضد
املرأة يف السياسة وبشكل عام .وباالضطالع بدور رائد يف منع العنف القائم
عىل نوع الجنس ومكافحته ،ميكن أن تؤثر الربملانات إيجا ًبا عىل املجتمع،
وتعزز بنشاط ثقافة املساواة بني الجنسني وتساعد عىل إحداث تغيري
طويل األجل يف العقليات والسلوكيات.
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م�سرد امل�صطلحات
العنف ضد املرأة :كافة أعامل العنف القامئة عىل النوع ،والتي تسبب،
أو التي من شأنها أن تسبب ،للمرأة أرضا ًرا أو آال ًما 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؛
(اتفاقية اسطنبول ،املادة ( 3أ))https://rm.coe.int/168046246c :

العنف القائم عىل النوع :أفعال االعتداء الجسدي أو العقيل أو االجتامعي
(مبا يف ذلك العنف الجنيس) التي ُيحاول ارتكابها أو التهديد بها ،باستخدام
نوع من القوة (مثل العنف أو التهديد أو اإلكراه أو التالعب أو الخداع أو
التوقعات الثقافية أو األسلحة أو الظروف االقتصادية) والتي تكون موجهة
ضد شخص بسبب أدواره وتوقعاته يف املجتمع أو الثقافة.

يشري مصطلح «النوع» إىل األدوار والترصفات واألنشطة واالختصاصات
معي مناسبة للنساء والرجال.
املبنية اجتامع ًيا والتي يعتربها مجتمع ّ
(اتفاقية اسطنبول ،املادة (3ج))https://rm.coe.int/168046246c :

(مرسد املصطلحات األساسية والنتائج القامئة عىل اإلدارة ،هيئة األمم املتحدة
للمرأةwww.endvawnow.org/en/ articles / 347-glossaire-des- ،
termes-tyres-essentials-de-la-programmation-et-de-suivi-et
)-sections-devaluation.html
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احلوا�شي
www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism- 1
harassment-and-violence-against-women-paraniesarians
 2قالت أكرث من  81.8باملئة من النائبات اللوايت ُأجريت مقابالت معهن إنهن
تعرضن لشكل من أشكال العنف النفيس أو غريه .وإجامالً ،قالت  44.4باملئة إنهن
تلقني تهديدات باالغتصاب أو الرضب أو االختطاف أو املوت ،و 65باملئة تعرضن
لتعليقات مذلة متحيزة جنس ًيا بشأن مظهرهن أو وضعهن الزوجي أو حياتهن
الخاصة ،أو الدور االجتامعي املتوقع من املرأة أو أخالقهن الجنسية .وفض ًال عن
ذلك ،تكرار أشكال العنف األخرى مقلق للغاية ،إذ قالت حوايل  20باملئة إنهن
تعرضن للتحرش الجنيس و 25.5باملئة منهن للعنف الجسدي.
ُ 3دعيت نائبات وموظفات برملانيات يف كل الدول األعضاء يف مجلس أوروبا البالغ
عددها  47دولة إىل املشاركة يف الدراسة ولكن مل تشارك أي ممثلة من مالطا
والجمهورية السلوفاكية.
 4من أجل جمع بيانات قابلة للمقارنة مع تلك التي تم الحصول عليها يف الدراسة
العاملية األوىل ،التحيز الجنيس وأعامل التحرش واملضايقة والعنف ضد الربملانيات،
التي أجراها االتحاد الربملاين الدويل يف عام  ،2016غال ًبا ما استخدمت هذه الدراسة
اإلقليمية األوىل التي تركز عىل أوروبا نفس منهجيات الدراسة االستقصائية
واالستبيانات املستخدمة يف الدراسة العاملية .ومع ذلك ،جرى تكييف االستبيان
الخاص باملقابالت بشكل طفيف مع املوظفات الربملانيات ،وهي مجموعة مل تكن
جز ًءا من الدراسة االستقصائية األوىل التي أجراها االتحاد الربملاين الدويل.
ُ 5جمعت هذه البيانات من خالل استبيان عرب اإلنرتنت ُطلب من أعضاء رابطة
األمناء العامني للربملانات يف  47بلدًا أوروب ًيا مألوه بني  25حزيران/يونيو و 6متوز/
يوليو .2018
 6فيام ييل الربملانات التي ردت عىل االستبيان أو قدمت معلومات إىل االتحاد
الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا عام إذا كانت هناك أي سياسات
داخلية ضد التحيز الجنيس والتحرش والعنف القائم عىل النوع :إسبانيا (مجلس
الشيوخ) ،أملانيا (مجلس النواب) ،الربتغال ،بلجيكا (مجلس الشيوخ) ،جورجيا،
السويد ،سويرسا ،فرنسا ،فنلندا ،لوكسمبورغ ،اململكة املتحدة ،النمسا (مجلس
النواب) ،والربملان األورويب.
 7ال تحاول الدراسة ربط العنف ضد املرأة يف الربملانات يف أوروبا بالعنف ضد املرأة
يف املجتمعات األوروبية بشكل عام ،وال تقارن تجربة املرأة يف الربملانات بتجربة
املرأة يف أماكن العمل األخرى أو يف املهن أو الوظائف التي كانت حتى وقت
قريب ،كان الرجال يشغلونها حرص ًيا أو يف يف أغلب األحيان.
www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/ 8
rms / 090000168008482e
PACE, The role of national parliaments and the Parliamentary 9
Assembly in monitoring the implementation of the Council of
Europe Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence (CETS No. 210), report of the
.Committee on Equality and Non-Discrimination, 2015
 10ملزيد من املعلومات عن االتفاقية ووضع التوقيعات والتصديقات ،أنظرwww. :
coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/ Treaty / 210
 11أنظر الحاشية 1
 12فيام يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة عرب اإلنرتنت ،أنظر تقرير املقرر الخاص
لألمم املتحدة املعني بالعنف ضد املرأة Online and Information and

Communications Technology (ICT) facilitated violence against women
 ،from a human rights perspectiveحزيران/يونيو www.ohchr.org/en/ :2018
NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=23235&LangID=E
والبحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية ،ترشين الثاين /نوفمرب :2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-revealsalarming-impact-of-online-abuse-against-women
 13كانت جو كوكس سياسية بريطانية شابة ،وعضو يف مجلس العموم من  2015إىل
 .2016و ُقتلت بالرصاص ُ
وطعنت يف  16حزيران /يونيو  2016بسبب موقفها من
الحرب يف سوريا وتأييدها بقاء اململكة املتحدة يف االتحاد األورويب.
 14يشري مصطلح «مساعد» هنا إىل األشخاص الذين ُيوظفهم مبارش ًة نائب برملاين أو
مجموعة سياسية .ومل ُتثَّل هذه املجموعة من األشخاص العاملني يف العامل الربملاين
يف هذه الدراسة االستقصائية ألن الدعوات للمشاركة يف الدراسة وإجراء املقابالت
جرت كث ًريا خالل اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس
أوروبا رصد التطورات يف جنيف وسرتاسبورغ ،والتي عاد ًة ما يحرضها النواب دون
مساعديهم.
 15عىل سبيل املثال ،وجدت مجموعة العمل املشرتكة بني األحزاب يف اململكة املتحدة
واملعنية بسياسة الشكاوى والتظلم املستقلة ،بواسطة دراسة أجريت عىل 1،377
شخصا يعملون يف قرص وستمنسرت ،أن  45باملئة من النساء اللوايت ُأجريت مقابالت
ً
معهن تعرضن للمضايقة غري الجنسية يف األشهر اإلثني عرشة السابقة (نُرش التقرير
يف شباط/فرباير  ،)2018والدراسة االستقصائية إلذاعة  YLEالفنلندية التي شملت
 223موظ ًفا ومساعدًا يعملون يف الربملان الفنلندي وتوصل إىل أن  13باملئة من
املجيبني (جميعهم من النساء باستثناء واحد) كانوا ضحايا تحرش جنيس ( ُذكر يف
Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces,
and in the political life in the EU, European Parliament Policy
.)Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2018

 16بيان صحفي من L’Assemblée nationale fait en sorte que les personnes
qui s’estiment victimes de harcèlement ou d’agressions puissent
( obtenir l’aide à laquelle elles ont droitالجمعية الوطنية تكفل أن يتمكن
األشخاص الذين يعتربون أنفسهم ضحايا مضايقة أو اعتداء الحصول عىل املساعدة
التي يحق لهم فيها) ،فرانسوا دي روغي ،باريس 20 ،ترشين األول/أكتوبر .2017
Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and 17
in political life in the EU, European Parliament Policy Department for
.Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2018, p.40
 18املرجع نفسه.
Ending violence and harassment against women and men in the 19
world of work, International Labour Office (BIT). ILC. 107/V/1,
.2018, p.30
ECRI General policy recommendation no. 15, On combating hate 20
speech, European Commission Against Racism and Intolerance,
Council of Europe (adopted on 8 December 2015) sets out measures
for preventing and combating hate speech, https://rm.coe.int/
ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hatespeech/16808b5b01
Sveriges Riksdag, Promoting Gender Equality in the Riksdag, 21
.Stockholm, 2015
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ردمك978-92-9142-787-1 :
ميكن استخدام جميع أجزاء هذا املصنف ألغراض شخصية وغري تجارية برشط نسخ مؤرشات حقوق الطبع والنرش واملصادر املكورة دون تغيري .يرجى
إبالغ االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا باستخدام مواد هذا املصنف.
ُوأجريت هذه الدراسة بفضل الربملانيات واملوظفات الربملانيات اللوايت تطوعن بوقتهن للتحدث عن تجاربهن الشخصية ،والبعض منها تجارب مؤملة.
ويعرب االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية ملجلس أوروبا عن امتنانه الشديد لهمن عىل مساهمتهن.
ونود أن نشكر بصدق بريجيت فيليون التي أعدت الدراسة وأيضً ا جميع الربملانيني واملوظفني الربملانيني وموظفي االتحاد الربملاين الدويل والجمعية الربملانية
ملجلس أوروبا الذين ساهموا يف إنجازها.
ونتوجه بالشكر أيضً ا إىل منظمة الشؤون العاملية الكندية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل عىل ما قدمتهام من دعم مايل.
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