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بيان موقف

الجنسني يف الربملانات والفساد السيايس
املساواة بني
َ
توصلت آخر األبحاث حول النوع االجتامعي والفساد السيايس اىل دحض املقولة التي تعترب أن ارتفاع عدد النساء امل ُنتخبات يف مناصب سياسية
يقلّص الفساد السيايس.1
فالواقع ينطوي عىل اختالفات وليس بالتايل أبيضاً أو أسودا ً وال يُعترب مج ّرد “لعبة أرقام” .فالسياق االجتامعي واملؤسيس األوسع الذي يعمل فيه
السياسيون ،رجاالً ونسا ًء ،يح ّدد ويرسم بصورة عميقة وغري متامثلة العالقة بني النوع االجتامعي والفساد يف السياسة العاملية.2
أقل عرض ًة للفساد يف الدميقراطيات غري أنه ّن مع ّرضات للفساد ،متاماً كالرجل ،يف املجتمعات االستبدادية”.3
يف الواقع”.... ،إن النساء ّ
ونتيج ًة لذلك ،لن يؤدي ارتفاع عدد النساء يف الربملان اىل تقليص الفساد إال إذا ما كان للبلد املعني أنظمة صلبة للحفاظ عىل الدميقراطية ولتنفيذ
قوانني مكافحة الفساد .ولكن ،يف غياب هكذا أنظمة ،من غري املحتمل أن يفيض تغيرّ يف تركيبة الربملان من حيث النوع االجتامعي اىل أي تأثري
عىل مستويات الفساد الوطني.
توصلت شبكة النساء يف الربملان ،التابعة للمنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد ،اىل استنتاج مفاده أن محاربة الفساد يفرتض من البلدان تشجيع
املؤسسية وتعزيز الرقابة الربملانية
املرأة عىل املشاركة بصورة أكرب يف السياسة بالتزامن مع اتخاذ تدابري من أجل تعزيز الشفافية السياسية ّ
وتنفيذ عقوبات أش ّد يف حاالت الفساد.
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دراسة حالة :متثيل قيايس للمرأة يف الربملان الرواندي ومحاربة الفساد
رواندا هي البلد الوحيد يف العامل حيث تشكّل النساء يف الربملان األغلبية املطلقة .ففي العام
 ،2013كان  63,8%من الربملانيني يف رواندا من النساء .4ويعود األمر جزئياً اىل الجهود الحثيثة
التي بذلها الروانديون من أجل زيادة مشاركة املرأة يف حقل السياسة ،من خالل استحداث نظام
الكوتا لتخصيص مقاعد للنساء وتكريس نظام الكوتا يف الترشيع.
يشري االتحاد الربملاين الدويل اىل أن  17,1%من الربملانيني يف رواندا كانوا من النساء يف العام
 ،1997مقابل 25,7%يف العام  ،2002و 48,8%يف العام  2003عندما ت ّم اعتامد نظام
الكوتا النسائية .ويف العام  ،2008ارتفعت النسبة مجددا ً لتصل اىل .56%
يف الوقت نفسه ،عمدت رواندا اىل تعزيز آليات الرقابة الربملانية .ويف نيسان/أبريل ،2011
أنشأ الربملان الرواندي لجنة جديدة للحسابات العامة للوقوف عىل سوء استخدام األموال داخل
املؤسسات العامة ورفع تقارير بهذا الشأن .ومل تكن هيئة برملانية تضطلع مبسؤولية من هذا
النوع موجودة يف السابق ،عىل الرغم من توفّر أدلة عن الهدر املستم ّر لألموال العامة.
يف العام  ،2013نرشت لجنة الحسابات العامة تقريرها عن املالية العامة ،ونقلت فيه أن 9,7
مليار فرنك رواندي (أي  16,3مليون دوالر) قد ُهدرت يف  2009-2010نتيج ًة لفشل
عمليات حكومية .ورفعت اللجنة توصياتها بشأن اإلصالحات الحكومية املطلوبة .وأوصت
الربملان بالتح ّرك من أجل التص ّدي للمشاكل التي تعرتي إدارة األموال العامة.5
مؤش مدركات الفساد .وقد بدأت
ويف الوقت نفسه ،عملت رواندا عىل تحسني ترتيبها عىل رّ
املسرية من خالل إدراجها يف تحليل املؤرش يف العام  .2005وخالل السنوات التسع األخرية،
حسنت رواندا ترتيبها ب 23نقطة ،وهو رقم أعىل بكثري من التحسني الذي بلغ  8نقاط من
ّ
حول العامل بني عا َمي  2003و .2013ففي العام  ،2013س ّجلت رواندا  53نقطة عىل املؤرش
األقل فسادا ً من أصل  177بلدا ً جرى مسحها.
واحتلّت املرتبة التاسعة واألربعني من بني الدول ّ
وعىل الرغم من أن هذا الرتتيب قابل للتحسني ،غري أن رواندا س ّجلت انخفاضاً هاماً يف الفساد،
ارتبط بوضوح بزيادة مشاركة املرأة يف السياسة ،يف سياق يتّسم بتحسني أنظمة الرقابة الربملانية.
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تحليل للثغرات عىل مدى  10سنوات :العالقة بني الفساد والربملانيات
أظهر تحليل لنسبة النساء امل ُنتخبات يف الربملانات الوطنية والنتائج الوطنية ملؤرش مدركات الفساد
الذي وضعته منظّمة الشفافية الدولية ،عىل مدى عرش سنوات ،أنه ما من عالقة عرب العامل بني
التغيرّ ات يف تركيبة النوع االجتامعي يف الربملان والتغيرّ ات يف الفساد السيايس.

حقائق وأرقام حول غسل األموال
	•وفقاً لهيئة األمم املتحدة للمرأة:
	• 20.9يف املائة فقط من الربملانيني
املحليني هم من اإلناث حتى  1متوز/
يوليو  ،2013مع زيادة بطيئة بنسبة
 11.6يف املائة عن العام 1995

التوصل اىل بعض االستنتاجات التي تتعلّق
ولكن ،إن أمكن تقسيم دول العامل اىل فئات ،فيمكن
ّ
بالدميقراطيات التي تتمتّع برقابة برملانية قويّة والبلدان التي لديها رقابة برملانية ضعيفة .وميكن
مثالً التوقّف عند أمثلة البلدان العربية مقارن ًة بالبلدان االسنكندينافية للخروج ببعض الخالصات.

	•وعىل الصعيد العاملي ،هناك  73دولة
تشكل فيها النساء أق��ل م��ن  10يف
املائة من الربملانيني يف مجالس الشعب
ومجالس الشيوخ ،وذلك بد ًء من متوز/
يوليو 2013

كانت البلدان يف املنطقة العربية تض ّم يف برملاناتها يف العام  2003نسبة متوسطة تبلغ 5,68%
من النساء ،وهي أدىن النسب يف العامل .ويف العام  ،2013ارتفعت هذه النسبة بصورة هامة لتبلغ
 13,62%غري أنها ما زالت األدىن يف العامل.

	•وفقاً لألمم املتحدة ،يف العام  17 2013دولة
ترأست فيها النساء منصب رئاسة الحكومة،
رئاسة الدولة ،أو االثنني معاً ،وهو ضعف الرقم
الذي كان عليه يف عام .2005

وكام أظهرت ثورات الربيع العريب ،فقد خضع العديد من البلدان يف املنطقة العربية لحكم
ديكاتاتور أو لحكم األقل ّية ،فكانت الرقابة الربملانية فيها بالتايل ضعيفة .وكشف إسقاط األنظمة
السلطوية يف مرص وليبيا وتونس عن حاالت واسعة من الفساد السيايس تس ّبب بها تركيز السلطة
غري الدميقراطي يف أيادي مجموعة قليلة وأنظمة برملانية تفتقر اىل سلطة حقيقية.

	•وقد وجد االتحاد الربملاين ال��دويل أن التحيّز
واملفاهيم الثقافية عن دور امل��رأة ،إىل جانب
نقص املوارد املالية ،يعيق كثريا ً وصول املرأة إىل
الحياة السياسية.

وبشكل عام ،استم ّرت البلدان العربية يف تسجيل نتائج ضعيفة عىل مؤرش مدركات الفساد ،ال سيم
 41,3نقطة يف العام  2003و 38,9يف العام .2013
يف املقابل ،بلغت نسبة النساء املتوسطة يف برملانات دول الشامل األورويب 27,68%يف العام
 2003و 32,47يف العام .2013
ولطاملا اعتُربت بلدان مثل الدامنارك وفنلندا والرنوج والسويد معاقل للدميقراطية الربملانية تتمتّع
بهيئات رقابة مالية فعل ّية.
مؤش مدركات الفساد يف العام 2003
وبشكل عام ،س ّجلت البلدان االسكندينافية  71نقطة عىل رّ
مقابل  72,3يف العام  ،2013واحتلّت بالتايل أعىل ترتيب يف العامل.
إذا ما عدنا اىل البلدان العربية ،نالحظ أن االرتفاع الهام يف نسبة الربملانيات ،يف سياق رقابة
ضعيفة ،مل يرتبط بأي انخفاض يف مستويات الفساد .أما يف البلدان االسكندينافية ،فإن االرتفاع
املتواضع يف نسبة الربملانيات ،يف سياق رقابة قوية ،ارتبط بانخفاض متواضع يف الفساد.

املوارد املوىص بها:
http://www.ipu.org/wmn-e/
world.htm

•

http://www.unwomen.org/en/
what-we-do/leadership-andpolitical-participation/factsand-figures

•

http://www.undp.org/content/
dam/undp/library/corporate/
fast-facts/english/FF-Genderand-Democratic-Governance.
pdf

•

تقدير
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أنشأت املنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد شبكة النساء يف
الربملان يف العام  .2013ميكن كل أعضاء املنظّمة املهت ّمني ،رجاالً
ونسا ًء ،االنضامم اىل عمل الشبكة وأنشطتها.

التوصيات
تطلب شبكة النساء يف الربملان التابعة للمنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد من فروعنا الوطنية
القيام مبا ييل:

أعضاء شبكة النساء يف الربملان
بيا كاييتانون
رئيسة الشبكة ،الفلبني ،عضو مجلس شيوخ
دنيا عزيز
نائب رئيسة الشبكة ،باكستان ،عضو سابق يف الجمعية الوطنية

1.زيادة مشاركة املرأة يف السياسة والربملان ،كجزء ال يتج ّزأ من جهودها الواسعة اآليلة اىل
محاربة الفساد من خالل:
روزماري سينيندي
دعم الحمالت اإلعالمية التي تركّز عىل رضورة مشاركة املرأة يف الحياة السياسية
	•
نائب رئيسة الشبكة ،أوغندا ،برملانية
وأهم ّيتها
أعدّت ورقة املوقف هذه األمانة العاملية ملنظّمة الربملانيني ضد
	•مراجعة دساتري أحزابها السياسية وسياساتها وعمل ّياتها من أجل القضاء عىل أي متييز الفساد .يق ّر التحالف الربملاين العاملي للمنظّمة العاملية للربملانيني
ضد الفساد باملساهامت الفكريّة لليفيا بلسيا
ناشط ضد املرأة وأي قبول سلبي بالتمييز ضد املرأة
 Livia Belceaوآكاش ماهاراج
	•الحرص عىل اتخاذ تدابري متنح كالً من الرجال والنساء املؤ ّهلني فرصاً متساوية لالنضامم
 Akaash Maharajوبريا سود Priya Sood
وجهودهم املبذولة يف مجال األبحاث.
اىل هيئات اتخاذ القرارات عىل كل املستويات يف هيكلية أحزابها السياسية ،عىل الصعيد
املحيل واالقليمي والوطني
ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بربيا سود عىل العنوان التايل:
priya.sood@gopacnetwork.org
	•إنشاء فرع للمرأة يف أحزابها السياسية يشكّل منتدى ملناقشة التحديات التي تواجهها
املرأة العاملة يف حقل السياسة ،ال سيّام الفساد
	•إنشاء لجنة للمساواة يف أحزابها السياسية من أجل احرتام مبدأ املساواة ،مبا يف ذلك داخل األحزاب نفسها التي تتألّف من الرجال
والنساء
تنص عىل أن تق ّدم األحزاب ،أثناء االنتخابات العامة ،عددا ً أدىن من املرشّ حني من الرجال والنساء
	•إدخال قواعد يف أحزابها السياسية ّ
عىل ح ّد سواء
2.تعزيز آليات الرقابة الربملانية من خالل:
	•الحرص عىل أن يتمتّع الربملانيون بصالحية التدقيق يف كل واردات الدولة ونفقاتها
ينص عىل الرقابة الربملانية عىل استخدام الدولة لألدوات املالية املختلفة وإدارتها وتعزيز هكذا ترشيع واعتامده ،عىل أن
	•صياغة ترشيع ّ
يشمل املشرتيات العامة والعقود واملنح والقروض
Name
Organizations
واملحصالت
الحكومة رفع تقارير اىل الربملان حول الواردات والنفقات
معايريofتلزم
	•س ّن ترشيع يتض ّمن
ّ
	•س ّن ترشيع يتض ّمن معايري خاصة بالخدمة املدنية ،مثل التعيني والتعويض واملساءلة
مستقل يرفع تقاريره اىل الربملان ويتمتّع بسلطة التدقيق يف كل األقسام الحكومية وكل تقاريرها وعملياتها ،ويتمتّع
ّ
	•إنشاء مكتب تدقيق
بسلطة طلب الوثائق واالستامع اىل الشهود ،ويكون واجبه رفع تقرير علني اىل الربملان برسعة عن نتائج عمله.
3.الدعوة اىل العمل مع رشكاء مثل األمم املتحدة واالتحاد الربملاين الدويل واملنظّامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية والعمل معها عىل
الجنسني ومحاربة الفساد.
إجراء أبحاث من أجل االرتقاء بتحليل املساواة بني
َ
GOPAC, Global Secretariat
904-255 Albert Street
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6A9
Tel: +1-613-336-3164
Fax: +1-613-421-7061

gopacnetwork.org

إ ّن املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد عبارة عن تحالف عاملي من الربملانيني الذين يعملون معاً ملحاربة
الفساد ،وتعزيز الحكم الرشيد ،والحفاظ عىل سيادة القانون .إن املق ّر الرئييس للمنظمة هو أوتاوا ،كندا،
ولدى املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد  53فرعاً وطنياً يف  6قارات .تقوم املنظمة بدعم جهود أعضائها
من خالل األبحاث األساسية ،وبناء قدراتهم يف مجال مكافحة الفساد عىل املستوى الدويل ،ودعم أقرانهم عىل
املستوى الدويل.

facebook.com/gopacnetwork

twitter.com/GOPAC_Eng

