


 مراجعة وتحليل قانون مكافحة الفساد

واألنظمة ذات العالقة من منظور النوع االجتماعي

2021

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان



مراجعة وتحليل قانون مكافحة الفساد واألنظمة ذات العالقة من منظور النوع االجتماعي

3

يتقــدم ا الئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة" أمــان" بالشــكر الجزيــل للباحثــة األســتاذة فاطمــة دعنــا إلعدادهــا هــذا 
التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي - مستشــار مجلــس إدارة ائتــالف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفريــق أمــان الــذي 

عمــل علــى مراجعــة التقريــر وتحريــره. 

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. مراجعــة 

وتحليــل قانــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة ذات العالقــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي. رام اللــه- فلســطين. 

ــر، وال  ــواردة فــي التقري إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات ال
ــر بعــد نشــره. ــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري ــب عل يتحمــل أّي مســؤولية تترت

The project is funded by the European Union

تــم إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد األوروبــي وال 
يتحمــل مســؤوليتها. 
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◄ متهيد:
يعمــل النــوع االجتماعــي علــى توضيــح العالقــات التــي تنشــأ بــن فئــات اجملتمــع مقارنــة مــع الفئــات األخــرى، حســب تصنيفهــا أمــا جغرافيــا 
)مدينــة، قريــة، مخيــم( أو جنــوب وشــمال وغيرهــا، أو حســب العمــر )كبــار الســن، أطفــال، شــباب( أو ذوي إعاقــة أو حســب اجلنــس )رجــال 
ونســاء( علــى أســس اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة ودينيــة، كمــا يشــير إلــى االختالفــات التــي صنعتهــا اجملتمعــات والثقافــات 
عبــر التاريــخ بــن هــذه الفئــات. ومــن أشــهر التعريفــات للنــوع االجتماعــي هــو الــذي يشــير الــى األدوار واملســؤوليات املرتبطــة بهــذه األدوار، 
والتــي حتــدد مــن قبــل اجملتمــع والثقافــة، وتختلــف مــن مجتمــع الــى آخــر، وتتغيــر مــن زمــن الــى آخــر بحســب الثقافــة االجتماعيــة والتنشــئة 
ــل هــو  ــوع االجتماعــي مفهومــا فحســب، ب ــر الن ــة الســائدة باجملتمــع. وال يعتب ــم والثقاف ــة، وبالتعلي ــرة والتجــارب احلياتي املكتســبة باخلب
أيضــا أداة لتحليــل العالقــات بــن هــذه الفئــات، وفهــم البنيــة الذهنيــة والثقافيــة واملعرفيــة التــي تنتــج خطابــات تتكلــم عــن اإلنســان بصيغــة 
مجــردة، لكنهــا يف خلفيــة اجلهــة املســتخدمة تتكلــم عــن الرجــل باألســاس، وتضــع الفئــات األقــل حظــاً كصيغــة مضمــرة أو كمخاطــب مــن 

الدرجــة الثانيــة1.  

ينظــــر التحــلـيـــل مـــن منظـــور النـــوع االجتماعي يف العـــالقات مـــا بن النســــــاء والــرجـــــــال، ويـــدرس أدوار كـــل منهم وإمكــــانية الوصول 
والسيطرة علـــى املوارد، بـاإلضــافـــة إلـــى القيود التيً  تواجــــهها كـــــل فئــــة مــــن فئــــات اجملتمع مقـــارنة مـــع الفـــئات األخــــرى، ومـــن أجل 
تعميـــم منظــور النــوع االجتماعــي، مــن األهميــة مبــكان فهــم كيــف يؤثــر كــون املــرء امرأة أو رجال يف وصولـــه إلـــى املوارد والفــرص واحلقوق. 

يف جميــع أنحــاء العالــم، ال تــزال أوجــه عــدم املســاواة قائمــة بــن املــرأة والرجــل. وال ميكــن جتاهــل هــذه التفاوتــات الهيكليــة عنــد 
ســن التشــريعات والقوانــن واألنظمــة ووضــع اخلطــط االســتراتيجية والوطنيــة، مــن املهــم االعتــراف بــأن النســاء والرجــال ليســوا مــن 
اجملموعــات املتجانســة؛ فالســن والطبقــة االجتماعيــة والديــن واإلعاقــة ومتغيــرات أخــرى، تتفاعــل يف تشــكيل الروابــط بــن نــوع اجلنــس 
والقــدرة علــى الوصــول الــى املــوارد وللحمايــة وللمشــاركة يف صنــع القــرار، لــذا يجــب مراعــاة هــذا االختــالف يف النهــج املتبعــة يف املشــاركة 

وحتليــل االحتياجــات وســن القوانــن وتصميــم البرامــج. 

العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي: هــو عنــف موجــه ضــد أشــخاص آخريــن علــى أســاس جنســهم، وميكــن أن يكــون العنــف املبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي عنفــاً جســدياً، أو جنســياً، أو عاطفيــاً، او اقتصاديــاً مثــل )االســتحواذ علــى الدخــل بالقــوة(. وعلــى الرغــم مــن اعتبــار 
النســاء والفتيــات الضحايــا األساســيات للعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ميكــن أن يكــون االشــخاص املنتمون/يــات إلــى فئــات أخــرى، 

مثــل: كبــار الســن واألطفــال وذوي االعاقــة مســتهدفن أيضــا. 

يتقاطــع الفســاد ويتشــابه مــع األشــكال األخــرى مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي والتــي يتــم فيهــا اســتغالل القــوة أو الســلطة 
املوجــودة يف شــخص طبيعــي أو معنــوي ضــد طــرف آخــر أضعــف منــه. هــذا التشــابه يف أســباب وجــذور املشــكلة يعنــي أن النســاء هــن 
األكثــر تعرضــاً خملاطــر الفســاد، بســبب موازيــن القــوة احلاليــة يف اجملتمــع الفلســطيني، والتــي عــادة مــا متيــل إلعطــاء الرجــال الــدور 
األكبــر يف احليــاة العامــة ويف صنــع القــرار والتحكــم يف املــوارد، والوصــول إلــى اخلدمــات العامــة واملــوارد املاليــة، وتطبيــق ســيادة القانــون 
يف النهــوض باحلقــوق واحلمايــة مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ويف الوصــول إلــى صنــع القــرار مبــا يف ذلــك املشــاركة السياســية 

كمواطنــن وكمشــرعن وموظفــي اخلدمــة املدنيــة 2. 

يؤثــر الفســاد يف مجموعــات معّينــة مــن األفــراد واجلماعــات املهمشــة، فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يــؤدي الفســاد إلــى اســتبعاد الفقــراء 
مــن احلصــول علــى الســلع واخلدمــات العامــة واملســاعدات التــي توفرهــا احلكومــة، أو يحــّد مــن إمكانيــة املطالبــة باحلقــوق واللجــوء إلــى 
ــراً  ــر بالفســاد تأث ــل: النســاء أو األطفــال أو األشــخاص ذوي/ات اإلعاقــة واملســنن والفقــراء، تتأث القضــاء؛ فاجملموعــات الضعيفــة، مث
شــديداً إذا كانــت مضطــرة لدفــع الرشــاوي أو احلصــول علــى واســطة للحصــول علــى اخلدمــات العامــة وخدمــات احلمايــة االجتماعيــة.3

قــام ائتــالف أمــان بإعــداد هــذا التقريــر حــول مراجعــة قانــون الفســاد واألنظمــة ذات العالقــة، أخــذا باالعتبــار املفهــوم الشــامل للنــوع 
االجتماعــي، بهــدف الوصــول الــى قانــون مكافحــة فســاد يف فلســطن يســتجيب للنــوع االجتماعــي، ويجــرم كل أشــكال الفســاد التــي متــارس 
ضــد فئــات النــوع االجتماعــي، مثــل الفســاد املمــارس ضــد النســاء علــى أســاس جنســهن، والفســاد املمــارس ضــد الفئــات األقــل حظــاً 
يف اجملتمــع، مثــل: ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن، واألطفــال. ومــن أشــكال هــذا الفســاد: االســتغالل، االبتــزاز اجلنســي والرشــوة اجلنســية، 
ــى  ــم مــن احلصــول عل ــذي يحرمه ــام ال ــال الع ــف، وهــدر امل ــؤ الفــرص والوصــول للخدمــات والوظائ ــم مــن تكاف ــي حترمه والواســطة الت

خدمــات ذات جــودة، وغيرهــا.  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming 1
2 منظمة الشفافية الدولية، 2008

3 التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، 2015
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◄ املقدمة:

يعتبــر الفســاد أحــد معوقــات التنميــة واملعطــل األساســي لتحقيــق األهــداف التنمويــة، كمــا يعــد ســببا رئيســيا النتهــاك حقــوق 
االنســان، حيــث يحــد الفســاد مــن التمتــع باحلقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ فهــدر املــال العــام واســتغالل 

املناصــب لصالــح فئــات مســيطرة ومتحكمــة حتــرم شــرائح اجملتمــع األخــرى مــن االســتفادة مــن خدمــات ذات جــودة عاليــة.

 أشــارت العديــد مــن الدراســات4 الــى ان النســاء مــن ضمــن الفئــات االجتماعيــة األكثــر تأثــرا بالفســاد، ناهيــك عــن كونهــن يعانــن 
مــن التمييــز اجملتمعــي الــذي يحــول دون متتعهــن بحقوقهــن بصــورة متســاوية مــع الرجــال؛ فيزيــد الفســاد مــن فقــر النســاء، ويحــد 

مــن فــرص مشــاركتهن السياســية واالقتصاديــة ويزيــد مــن فــرص اســتغاللهن ويضعــف مطالبهن بتحقيق املســاواة..

ــة؛ فاجملموعــات األقــل  ــي توفرهــا الدول ــى الســلع واخلدمــات الت ــى إضعــاف فــرص الفقــراء يف احلصــول عل ــؤدي الفســاد إل ي
حظــا يف اجملتمــع، مثــل النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنن والفقــراء واألشــخاص املهمشــن، تتأثــر بالفســاد 
تأثــراً شــديداً، ويتجلــى ذلــك بشــكل خــاص يف مجــال احلصــول علــى اخلدمــات العامــة وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة، وتقويــض 
فــرص اللجــوء إلــى العدالة5.التــي تكتســي عــادة أهميــة كبيــرة للغايــة بالنســبة لألشــخاص املنتمــن إلــى اجملموعــات املذكــورة 
أعــاله؛ فالفســاد عنصــر مــن عناصــر انتهــاك حقــوق اإلنســان، وعامــل يفاقــم االنتهــاك القائــم بالفعــل حلقــوق اإلنســان اخلاصــة 

مبجموعــات معينــة6. 

والنهــج املُتبــع يف مكافحــة الفســاد هــو بشــكل أساســي، نهــج جنائــي7؛  فتدابيــر مكافحــة الفســاد - علــى الصعيديــن الوطنــي 
والدولــي - تركــز أساســاً علــى مقاضــاة مرتكبــي اجلرائــم اجلنائيــة املرتبطــة بالفســاد.، أمــا املعاهــدات الدوليــة ملكافحــة الفســاد 
فتشــجع الــدول علــى اتخــاذ إجــراءات يف إطــار نظمهــا القانونيــة لتجــرمي بعــض أنــواع الســلوك الــذي يعــد فســاداً، فيمــا يعــزز 
األثــر الســلبي للفســاد علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان اجلهــود ملكافحــة الفســاد عــن طريــق تطبيــق القانــون اجلنائــي، بينمــا يتكامــل 

منظــور حقــوق اإلنســان يف مكافحــة الفســاد وآثــاره مــع النهــج القائــم علــى تطبيــق القانــون اجلنائــي8. 

يُحــدد النــوع االجتماعــي عمومــاً بتقســيم العمــل، والتحكــم يف املــوارد وصنــع القــرار يف اجملتمــع بــدءاً مــن املنــزل وإلــى أعلــى 
املســتويات علــى نطــاق احلكومــة.  يف حــن أظهــرت بعــض الدراســات األكادمييــة9 ارتباطــا جزئيــا بــن نســبة النســاء يف مراكــز 
ــاة العامــة مرتبــط بتحســن اإلدارة وانخفــاض مســتويات  ــادة عــدد النســاء يف احلي ــع القــرار وانتشــار الفســاد، حيــث ان زي صن
الفســاد يف العديــد مــن البلــدان. لــذا يجــب اعتبــار موضــوع متكــن املــرأة جــزًءا ال يتجــزأ مــن أجنــدة مكافحــة الفســاد، باعتبــار 
أّن النســاء ميثلـّـن عامــال ايجابيــاً ملكافحــة الفســاد. كمــا يجــب إعطــاء بعــداً مبنيــاً علــى النــوع االجتماعــي لبنــاء مجتمعــات أكثــر 
شــمولية،10 حيــث يؤثــر النــوع االجتماعــي والصــور النمطيــة بشــكل متفــاوت علــى النســاء، انطالقــا مــن صــور وأشــكال التمييــز 

اجملتمعــي والعنــف االجتماعــي املســلط عليهــن الــذي تعــود جــذوره الــى التنشــئة اجملتمعيــة.

وتفيــد التجربــة يف بعــض الــدول أن حاجــة النســاء إلــى الرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة، مُيكــن أن تضعهــن حتــت رحمــة مقدمــي 
اخلدمــات الصحيــة الفاســدين، حيــث غالبــا مــا تتعــرض الفئــات األكثــر ضعفــاً يف اجملتمــع إلــى رشــاوي نقديــة أو يُطلــب منهــا 

تقــدمي خدمــات جنســية مقابــل إدارة األعمــال، ممــا يعــوق قدرتهــا علــى كســب دخــل أو حتــى احلفــاظ علــى أعمالهــا11. 

/https://www.ohchr.org :4: من ابرز الدراسات الدولية ه التي يجدر اإلشارة اليها هنا هي: حقوق اإلنسان ضد الفساد، األمم املتحدة، مكتب املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، واملنشور على الصفحة اإللكترونية
5 انظر/ي : The Human Rights Case Against Corruption، ص 4. 

/https://www.ohchr.org/AR :6 البيان االفتتاحي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 13 آذار/مارس 2013. املنشور على الصفحة اإللكترونية
 Leonie Hensgen, “Corruption and human rights – making the connection at the United Nations”, in the Max Planck Yearbook of United Nations Law, Armin von Bogdandy and Rüdiger : 7 انظــر/ي 

 .)Wolfrum, eds., vol. 17, pp. 197–219 (200) (Brill and Nijhoff, 2013    
8 التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، 5/1/2015، ص 11.

/https://www.unicbeirut.org/ar :9 من أبرز الدراسات التي مُيكن اإلشارة اليها هنا هي: الفساد والنوع االجتماعي، مركز األمم املتحدة لإلعالم بيروت، ملزيد من املعلومات برجاء مراجعة الرابط
 10 الفســاد والنــوع االجتماعــي، مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باخملــدرات واجلرميــة، مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، الــدورة الثامنــة، أبــو ظبــي 18 كانــون األول 2019. واملنشــور علــى املوقــع 

 ،UNODC ،اإللكتروني اخلاص مبكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية   
11 املرجع السابق.
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◄ الهدف من التقرير:

ــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة  ــل قان ــر وتعدي ــات لتطوي ــى تقــدمي توصي ــر املراجعــة يف هــذه الدراســة إل يهــدف تقري
واللوائــح الصــادرة مبوجبــه بشــكل محــدد، ليصبــح مســتجيبا للنــوع االجتماعــي، ويجــرم أشــكال الفســاد املبنــي علــى 

النــوع االجتماعــي.

◄ محاور املهمة:
يحوي التقرير احملاور اآلتية:  

1. مراجعة وحتليل قانون مكافحة الفساد من منظور النوع االجتماعي.
2. مراجعة قوانن يف دول أخرى، لالطالع على جتربتهم يف إدماج النوع االجتماعي يف قانون مكافحة الفساد.

 3. مراجعــة لألنظمــة املرتبطــة بقانــون مكافحــة الفســاد، مثــل نظــام حمايــة املبلغــن نظــام تضــارب املصالــح، والهدايــا، 
   وفحص مدى استجابتها للنوع االجتماعي.

4. استنتاجات حول نقاط القوة والضعف يف مدى احتواء وادماج القانون واألنظمة لقضايا النوع االجتماعي.
5. توصيات لتطوير وتعديل على القانون ليصبح مستجيبا للنوع االجتماعي. 

◄ املنهجية:

● املراجعــة املكتبيــة: متــت مراجعــة قانــون مكافحــة الفســاد والتشــريعات املرتبطــة بــه كقانــون العقوبــات وقانــون 
اخلدمــة املدنيــة ، وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة، ومشــاريع القوانــن اجلــاري إعدادهــا ذات العالقــة باملوضــوع مجــال 
الدراســة، كمــا متــت مراجعــة األنظمــة املتعلقــة بقانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، كنظــام حمايــة الشــهود واملبلغــن، 
ونظــام الهدايــا، ونظــام تضــارب املصالــح،  باإلضافــة الــى الدارســات والتقاريــر ذات العالقــة اخلاصــة بائتــالف أمــان، 
واالتفاقيــات والتقاريــر الدوليــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي والقوانــن األخــرى  يف بعــض 
الــدول مثــل فرنســا، وتونــس، واملغــرب، واألردن ، والعــراق املتعلقــة مبكافحــة الفســاد مــن منظــور االجتماعــي ، كمــا 

متــت مراجعــة  االســتراتيجيات الوطنيــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد. 

● عقــد مجموعــة بؤريــة: مت عقــد مجموعــة بؤريــة للدوائــر/اإلدارات ذات العالقــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد، ضمــت 
ــة  ــن، والشــؤون القانوني ــة الشــهود واملبلغ ــة حلماي ــوق اإلنســان، واإلدارة العام ــوع االجتماعــي وحق ــن وحــدة الن كل م
واملستشــارين القانونيــن لرئيــس الهيئــة. ملراجعــة طبيعــة املهمــة ومحاورهــا وآليــات العمــل، والتعــرف علــى نقــاط القــوة 

والضعــف، وأولويــات العمــل يف إدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي يف تشــريعات مكافحــة الفســاد.

● جلســة نقــاش: عقــد جلســة ملناقشــة نتائــج املراجعــة علــى املؤسســات واخلبــراء ذوي العالقــة، وتضمــن املالحظــات 
والتوصيــات يف التقريــر، وإعــداده بصورتــه النهائيــة.
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◄ مفاهيم ومصطلحات:
لغايــة توحيــد املصطلحــات واملفاهيــم التــي يتناولهــا التقريــر ســيتم حتديدهــا يف هــذا القســم، لتشــكل اإلطــار املرجعــي الــذي 

ســيتم االســتناد عليــه يف عمليــة املراجعــة، وهــي مأخــوذة مــن االتفاقيــات واألدبيــات الدوليــة والوطنيــة:

● النوع االجتماعي:
يُشــير مصطلــح النــوع االجتماعــي إلــى األدوار والســلوكيات والقيــم التــي يحددهــا مجتمــع مــا ويف زمــان مــا لــكل مــن الرجــال 
والنســاء، والهويــة اجملتمعيــة التــي يرســمها اجملتمــع لــكل مــن الرجــال والنســاء، وأدوار كل مــن النســاء والرجــال والعالقــات 

التــي تبــرز كنتيجــة لفهــم اجملتمــع لهــذه األدوار.  
وعليــه فهــو يعنــي التمايز)الفــروق( بــن الرجــال والنســاء املرتبــط يف أدوار ومســؤوليات وفــرص النســاء أو الرجــال، الناجتــة 
عــن املفاهيــم والثقافــات احملليــة وليــس حســب اجلوانــب البيولوجيــة، ويعــرف حســب هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة أيضــاً 
باخلصائــص االجتماعيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــر أو أنثــى والعالقــات بــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، 

هــذه الصفــات والفــرص والعالقــات يتــم بناؤهــا مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة.  

● املساواة على أساس النوع االجتماعي:
يُقصــد بهــه أال يكــون هنــاك متايــز واختــالف بــن األفــراد علــى أســاس اجلنــس، وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع املــوارد 
ــك  ــاً لذل ــراد اجملتمــع، وحتقيق ــن أف ــج والفــرص ب ــات، واملســاواة يف النتائ ــوق والواجب ــر اخلدمــات، واحلق ــدات وتوفي والعائ

يتعــن أحيانــا متكــن الفئــات ذات اإلمكانيــات احملــدودة مــن احلصــول علــى املــوارد أو »النهــوض« بهــا.  

● التمييز على أساس النوع االجتماعي:
هــو أي متايــز واختــالف بــن األفــراد علــى أســاس اجلنــس، وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع املــوارد والعائــدات وتوفيــر 
اخلدمــات، واحلقــوق والواجبــات، واختــالالت املســاواة يف النتائــج والفــرص بــن أفــراد اجملتمــع، وعــدم متكــن الفئــات ذات 

اإلمكانيــات احملــدودة مــن احلصــول علــى املــوارد أو »النهــوض« بهــا.
ويُشــار إلــى مؤشــرات/ مظاهــر التمييــز و/أو املســاواة يف التقريــر، إلــى القيــم واملعاييــر والتدابيــر واإلجــراءات املتخــذة لــدى 
هيئــة مكافحــة الفســاد، ووزارة شــؤون املــرأة، واملؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، لتحقيــق املســاواة يف مجــال مكافحــة 
الفســاد، ومجــاالت النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة الشــأن العــام، ومــا إذا مت تضمينهــا يف التشــريعات األصليــة 

والثانويــة واإلجــراءات الناظمــة لذلــك.

● النهج القائم على حقوق اإلنسان واملستجيب للنوع االجتماعي:
 يعــرف هــذا النهــج بأنــه الضمانــات القانونيــة علــى الســلطات العامــة ملنــح األفــراد حقوقهــم اإلنســانية الضامنــة حلقهــم يف 
ــى ذلــك، فــإن النهــج  ــرام إرادتهــم وتنفيذهــا. عــالوة عل ــرام مطالبهــم باحت ــار الفــرص والوســائل، لتحقيــق الــذات واحت اختي
ــات »عــدم  ــق أخالقي ــاً لتحقي ــر ضعف ــات األكث ــة للفئ ــى حقــوق اإلنســان، يســتدعي اتخــاذ إجــراءات تعطــي األولوي ــم عل القائ

إغفــال أحــد مبــا يراعــي احتياجاتهــم«.

يُقــدم النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان واملســتجيب للنــوع االجتماعــي توجيهــاً واضحــا ومقنعــاً لــكل مــن اإلجــراءات الالزمــة 
احلاليــة والالحقــة جملابهــة الفســاد، لكافــة الفئــات اجملتمعيــة ســواء كانــوا نســاء، أو رجــاال، أو كبــار ســن، أو أطفــاال، أو 
أشــخاصا ذوي إعاقــة، او مهمشــن، وبغــض النظــر عــن الطبقــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة، فهــو يوجــه العمــل ليكــون 
ــم. كمــا يوجــه األعمــال املســتهدفة ملعاجلــة أوضــاع مــن مت جتاوزهــم  ــى القي ــة والكرامــة باعتبارهمــا أعل ــى العدال قائمــا عل
وتهميشــهم يف قضايــا مجابهــة الفســاد واملتضرريــن/ات واملتأثريــن/ات منــه. إنــه يتطلــب علــى وجــه اخلصــوص أن يكــون هؤالء 
املتضــررون حاضريــن إلــى حــد كبيــر علــى طاولــة صنــع القــرار، وأن يشــاركوا يف اتخــاذه. يُعــرِّف هــذا النهــج حقــوق اإلنســان 
بأنهــا املعاييــر األساســية التــي ال ميكــن للنــاس مــن دونهــا أن يعيشـــوا بكرامـــة كبشـــر، وهـــى أســـاس احلريـــة والعدالـــة والســـلم 
التـــي مـــن شـــأنها احتـــرام إتاحـــة فـــرص تنميـــة الفـــرد واجملمـــع تنميـــة كاملـــة خملتلف فئاته، وهـــي احلقـوق االصـــيلة - مبعنـى 

اللصـــيقة بكـــل شــخص والثابتــة لــه/ا كونــه إنســانا يتعــرف هــذا النهــج15. 

12 انظر: مفاهيم أساسية يف عدالة النوع االجتماعي، دليل تدريبي للفرق املساندة للنوع االجتماعي يف مؤسسات قطاع العدالة واألمن، إعداد فاطمة دعنا، لصالح منظمة األمم املتحدة للمرأة UNW- برنامج سواسية، 2019.
13 انظر: املفاهيم املرتبطة يف املساواة والعدالة بن اجلنسن، ص 8، اخلطة االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن ومتكن املرأة، 2017-2022، وزارة شؤون املرأة .

 14 فاطمة دعنا، مفاهيم أساسية يف عدالة النوع االجتماعي، دليل تدريبي للفرق املساندة للنوع االجتماعي يف مؤسسات قطاع العدالة واألمن، لصالح منظمة األمم املتحدة للمرأة UNW- برنامج سواسية، 2019 
   )املرجع السابق(. واملفاهيم الواردة يف اخلطة االستراتيجية للعدالة بن اجلنسن، املرجع السابق أعاله.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION ، OFFICE OF THE15: تم تطوير هذا التعريف بالرجوع الى مبادئ األمم المتحدة 
       UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS ،UNITED NATIONS GENIVA 2006 ، و دليل نحو نهج حقيقي قائم على حقوق اإلنسان ل OpanGlobaleRightes ، والمنشور على الموقع اإللكتروني: 

      https://www.openglobalrights.org/genuine-human-rights-based-approach=Arabi، دليل تطبيق النهج القائم على حقوق النسان في المشاريع التنموية، مركز شؤون المرأة،2015.
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ومــن اجلديــر ذكــره هنــا أن هــذا النهــج حديــث النشــأة نوعــا مــا، ولغايــة مأسســة تفعيلــه، أوصــت اللجنــة االستشــارية 
جمللــس حقــوق اإلنســان بشــأن موضــوع آثــار الفســاد الســلبية علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان16، بضــرورة اســتخدام اإلجــراءات 
اخلاصــة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان إلدمــاج منظــور حقــوق اإلنســان يف اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد. وأهميــة حتليــل 
أثــر الفســاد علــى حقــوق اإلنســان وحتديــدا علــى الفئــات الهشــة واملهمشــة كالنســاء وذوي اإلعاقــة واألطفــال، وميكــن تبــنُّ 
الثغــرات القائمــة علــى مســتوى احلمايــة، مبــا يف ذلــك مســألة التعويــض عــن األضــرار17. ومــن هــذا املنطلــق، يعكــف مجلــس 
حقــوق اإلنســان وهيئاتــه اخملتصــة علــى وضــع اســتراتيجيات جديــدة كفيلــة بتعزيــز التــآزر بــن تدابيــر مكافحــة الفســاد 
وتدابيــر حقــوق اإلنســان. وحتليــل آثــار الفســاد الســلبية علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان، ولهــذا يتطلــب ان تٌولــي هيئــات مكافحــة 

الفســاد يف الــدول عنايــة خاصــة للِصلــة بــن الفســاد وحقــوق اإلنســان18.

النوع االجتماعي والفساد: 
 
●

يُؤثــر النــوع االجتماعــي والصــورة النمطيــة بشــكل متفــاوت علــى النســاء، مثــال اإلخــالل بفــرص احلصــول علــى بعــض اخلدمات 
العامــة مــن قبــل النســاء األمــر الــذي يُلحــق الضــرر للمتمتعــن باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، فتكــون النتيجــة اللجــوء 
إلــى دفــع املزيــد مــن الرشــاوي للحصــول علــى اخلدمــات العامــة، وبالتالــي انتهــاك حقــوق اإلنســان. إلــى ذلــك، تواجــه النســاء 
ــل: الصحــة  ــى اخلدمــات العامــة، مث ــد احلاجــة إل ــة اســرهّن بشــكل رئيســي الفســاد بشــكل متكــرر عن ــي يقمــن برعاي اللوات
والتعليــم وامليــاه والصــرف الصحــي. إذ أنهــّن مجبــرات علــى دفــع الرشــاوي التــي تكــون نســبها مرتفعــة غالبــاً مقارنــة بالرجــال، 
ممــا يعــزز احللقــة املفرغــة للفقــر. هنــاك أيضــا أدلــة علــى أن اســتغالل جســم اإلنســان، عــن طريــق االتصــال اجلنســي أو 

غيــره، ميكــن اســتخدامه كعملــة يف الفســاد.
إن حاجة النساء إلى الرعاية الصحية اإلجنابية، ميكن أن تضعهّن حتت رحمة مقدمي اخلدمات الصحية الفاسدين.

غالبــاً مــا تتعــرض الفئــات األكثــر ضعفــاً يف اجملتمــع إلــى رشــاوي نقديــة أو يُطلــب منهــا تقــدمي مقابــل شــخصي، مثــل: تقــدمي 
خدمــات جنســية مقابــل احلصــول علــى احلــق الطبيعــي، مثــل شــغل املناصــب العامــة، ممــا يعــوق قدرتهــا علــى كســب دخــل أو 

حتــى احلفــاظ علــى أعمالهــا19. 

● أشكال وجرائم الفساد من منظور النوع االجتماعي: 
ــع جرائــم  ــد جمي ــات واألُطــر جملابهــة الفســاد، وحصــر وحتدي ــر اآللي ــي لتطوي ــي والعرب بالرغــم مــن احلــراك العاملــي، الدول
الفســاد، تخلــو معظــم التجــارب العربيــة  مــن وجــود دراســات متخصصــة لتعريــف جرائــم الفســاد املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي، 
وان كانــت هنــاك بعــض املبــادرات التــي هــي  يف طــور وضــع دراســات وأوراق بحثيــة  حتليليــة للفســاد وجرائمــه مــن منظــور 
النــوع االجتماعــي، مثــل شــبكة نســاء تونــس ضــد الفســاد، والتــي مت تأسيســها يف ديســمبر 2018 20 ، أمــا علــى املســار الدولــي 
فكانــت هنــاك جتربــة رائــدة للمنظمــة الدوليــة للقضــاة، حيــث أفــردت يف احــد مؤمتراتهــا أوراق بحثيــة تُعــرف الفســاد والنــوع 

االجتماعــي، وصــور وأشــكال الفســاد والنــوع االجتماعــي والــذي ســيتم تناولهــا أدنــاه.

16: التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان.
     الدورة الثامنة والعشرون،2015/1/25، ص 18، منشور ومتواجد على موقع األمم املتحدة اإللكتروني.

17: انظر/ي املادة 35 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
18: التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، املرجع السابق.

 19: الفســاد والنــوع االجتماعــي، مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باخملــدرات واجلرميــة، مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، الــدورة الثامنــة، أبــو ظبــي 18 كانــون األول 2019. واملنشــور علــى 
 ،UNODC املوقع اإللكتروني اخلاص مبكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية   

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html   
 20: مت اإلعــالن عــن تأســيس هــذه الشــبكة، بالتــوازي مــع أعمــل املؤمتــر الوطنــي الثالــث ملكافحــة الفســاد منتــدى جمــع مناضــالت وممثــالت اجملتمــع املدنــي، حيــث  مّت خاللــه اإلعــالن رســميا عــن انطــالق عمــل شــبكة 

.www.inlucc.tn : نساء تونس ضّد الفساد ،الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تونس ، منشور على الصفحة اإللكترونية للهيئة «     
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 »sextortion« االبتزاز اجلنسي كجرمية فساد ●
يُعتبــر االبتــزاز اجلنســي شــكاًل صامًتــا مــن أشــكال الفســاد، يختبــئ علــى مــرأى مــن اجلميــع، وحتــى وقــت قريــب، وكونــه صامتا 
ومخفيــا لــم يكــن مرئيــا لتظهــر دالالت معاجلتــه، بــدأت عمليــة مناقشــته أو االعتــراف بــه كظاهــرة مميــزة داخــل إطــار العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي كجرميــة فســاد. ومحاولــة التعــرف علــى عناصــره وأركانــه يف هــذا اإلطــار كونــه إطــارا واســعا، 
وحســب منظمــة الشــافية العامليــة يُعتبــر االبتــزاز اجلنســي أحــد أكثــر أشــكال الفســاد القائمــة علــى النــوع االجتماعــي انتشــاراً. 
وتشــير األدلــة إلــى أنــه »حــن يقــع اســتخدام اجلنــس باإلكــراه، ويكــون ذلــك قائمــاً علــى حتيــز مبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
يطــال املــرأة بشــكل خــاص. حيــث تُكــره بعــض النســاء علــى تقــدمي خدمــات جنســية للحصــول علــى خدمــات عامــة، مبــا يف 

ذلــك خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم«22.
عرفــت املنظمــة الدوليــة للقضــاة )االبتــزاز اجلنســي( بأنــه: »شــكل مــن أشــكال االســتغالل اجلنســي والفســاد الــذي يحــدث 
مــن أشــخاص لديهــم مراكــز ســلطة، عندمــا يســعى املســؤولون أو أربــاب العمــل باســتغالل ســلطتهم أحيانــا مقابــل طلــب خدمــة 

جنســية«، وبالتالــي، فإنــه يعتبــر شــكال مــن أشــكال الفســاد الــذي ميثــل اجلنــس فيــه املقابــل )املنفعــة(23.

● التحرش اجلنسي كأحد أشكال الفساد:
يُعتبــر التحــرش اجلنســي يف أماكــن العمــل واحــد مــن أشــكال الفســاد اإلداري واألخالقــي، كونــه يرتبــط بإســاءة اســتخدام 
الســلطة لتحقيــق رغبــات شــخصية جنســية مــن قبــل املســؤول /ة اجتــاه مرؤوســيه/ا، او موظــف مســؤول عــن تقــدمي خدمــات/ 
مــزود خدمــة، اجتــاه املواطنــات املنتفعــات/ متلقيــات اخلدمــات، فهــو يقــع مــن شــخص لديــه ســلطة على شــخص أقل ســلطة24.  
ومــن أســباب انتشــار ظاهــرة التحــرش اجلنســي باملــرأة، والعنــف ضدهــا يف البلــدان العربيــة حتديــدا، ســلبيتها وجتنبُهــا 
احلديــث أو اإلبــالغ عــن تعرِضهــا للتحــرِش اجلنســِي والعنــف يف العمــل، خلشــيتها مــن فقــدان عمِلهــا، ممــا يجعلُهــا تتحمــل 
ــا مــن أذى نفســي ومعنــوي ومــادي وكل ذلــك يف ظــِلّ حاجِتهــا إلــى املــال والوظيفــة. يعــزو ذلــك ضعــف النــص  كل مــا يصيبُه
القانونــي، الصريــح إن وجــد، والــكايف حلمايــة املــرأة وإنصافهــا، وخاصــة إذا مــا تعلــق األمــر بإثبــات تعرضهــا للعنــف والتحــرش 
اجلنســي علــى وجــه اخلصــوص. وهنــاك دراســات تربــط بــن التحــرش اجلنســي، وانتشــار الفســاد، وغيــاب الرقابــة يف العالــم 
العربــي، فالفســاد املالــي واإلداري يف بعــض أماكــن العمــل يف البلــدان العربيــة يــؤدي بصــورة مــا إلــى الفســاد األخالقــي، خاصــة 
وأن الكثيــر مــن حــاالت التحــرش اجلنســي ضــد املــرأة يف العمــل تنتــج مــن رؤســائها الرجــال، ملــا يتمتعــون بــه مــن ســلطة ونفــوذ 

وانعــدام الرقابــة25. 

● الرشوة اجلنسية كجرمية فساد:
لقــد أصبــح مــا يُســمى مبصطلــح »الرشــوة اجلنســية«، مصطلحــا عامليــاً كجرميــة فســاد مت تطويــره مــن قبــل الرابطــة الدوليــة 
للقضــاة، وقــد عرفتــه بأنــه »منــح موظــف حكومــي مزايــا جنســية غيــر مســتحقة بقصــد التأثيــر عليــه لكــي يقــوم بفعــل مــا أو 

ميتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية«26. 
تتميــز األفعــال التــي تدخــل ضمــن إطــار جرميــة الرشــوة اجلنســية بعــدم الظهــور أمــام املــأل بســبب وقوعهــا يف أماكــن مغلقــة 
ومــن شــخص لــه ســلطة ونفــوذ يف اتخــاذ القــرار، وهنــاك عــدم وضــوح لتعريــف فعــل »الرشــوة اجلنســية« يف منظومــة معظــم 
قوانــن العقوبــات العربيــة، ومــن هنــا بــرزت احلاجــة لتوضيــح تعريفهــا ودالالتهــا كجرميــة فســاد، مبوجــب قانــون مكافحــة 

الفســاد. 

-https://ar.womankindstyle.com/8693596-sextortion.« :املنظمــة الدوليــة للقضــاة، عــام 2008 لوصــف إســاءة اســتخدام الســلطة للحصــول علــى منافــع جنســية. ملزيــد مــن املعلومــات IAWJ 21: مصطلــح ابتدعتــه 
/https://www.iawj.org واملنشورة على املوقع اإللكتروني ، and-corruption-what-is-sexual-extortion#menu-1     

https://www.transparency.org/ what-people-think-corruption-MENA-AR ، https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2016 :22 انظر/ي
23 املرجع السابق

 24 املــادة  222-33 مــن  قانــون العقوبــات الفرنســي لســنة 1992 عرفــت التحــرش اجلنســي مبضامــن نصهــا  :يعتبــر حترشــا جنســيا الفعــل الــذي يقــع مــن خــالل التعســف يف اســتعمال الســلطة باســتعمال األوامــر و 
     التهديــدات او اإلكــراه بغــرض احلصــول علــى منفعــة او امتيــازات او مزايــا ذات طبيعــة جنســية ، كمــا عرفــت  جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة, يف توصيتهــا رقــم 19 بعنــوان العنــف ضــد املــرأة , التــي صــدرت 
     عــن االمم املتحــدة, التحــرش بانــه ســلوك جنســي غيــر مرغــوب فيــه مثــل املالمســات البدنيــة, وعــرض املــواد اإلباحيــة واملطالــب اجلنســية ســواء بالقــول او الفعــل, ويكــون مهينــا وميثــل مشــكلة لصحــة وســالمة املــرأة, 
     وان رفضهــا لهــذا الســلوك ســيؤدي الــى اضعــاف مركزهــا الوظيفــي يف العمــل او يــؤدي الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة .كمــا عرفتــه منظمــة العمــل الدوليــة بانــه ســلوك غيــر مرغــوب فيــه ذو طابــع جنســي قائــم علــى 

    أساس اجلنس ويؤثر على كرامة املرأة والرجل مبكان العمل.
.https://www.arabtradeunion.org ،25 االحتاد العربي للنقابات، هل جرمت قوانن العمل العربية التحرّش اجلنسي أو العنف ضد املرأة يف مكان العمل أم أحالتها على قانون العقوبات

26:الرابطة الدولية للقضاة، مرجع سابق.

21



مراجعة وتحليل قانون مكافحة الفساد واألنظمة ذات العالقة من منظور النوع االجتماعي

11

مراجعــة قانــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة املرتبطــة بــه مــن منظــور النهــج املبنــي علــى احلقــوق   ◄ 
          وامُلستجيب للنوع االجتماعي:

■ أوال: مراجعة قانون مكافحة الفساد وتعديالته:

ــون رقــم 7 لعــام 2010  ــه؛ قــرار بقان ــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لعــام 2005 وتعديالت ــل نصــوص مــواد قان مبراجعــة وحتلي
ــون  ــل قان ــام 2014 بشــأن تعدي ــم 3 لع ــون رق ــرار بقان ــام 2005، والق ــم 1 لع ــر املشــروع رق ــون الكســب غي ــل قان بشــأن تعدي
مكافحــة الفســاد رقــم 1 لعــام 2005، والقــرار بقانــون رقــم 4 لعــام 2017 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لعــام 

ــه. ــام 2005 وتعديالت ــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لع ــل قان ــام 2018 لتعدي ــون رقــم 37 لع ــه، والقــرار بقان 2005 وتعديالت

يتبــن أن القانــون أعــاله وتعديالتــه لــم تــأِت بأيــة نصــوص تراعــي الفجــوات واالحتياجــات املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وفئاتــه 
)نســاء، رجــال، اشــخاص ذوي إعاقــة، أطفــال، الفئــات الهشــة واملســتضعفة...(، وجــاء كذلــك كمــا هــو حــال االتفاقيــة الدوليــة 
ملكافحــة الفســاد لعــام 2003 التــي لــم تــراِع هــذه االحتياجــات والفجــوات. حيــث تنظــر اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 

إلــى الفســاد مــن خــالل منظــور اقتصــادي، وفشــلت يف معاجلــة مكونــات حقــوق اإلنســان واملســاواة بــن اجلنســن27.

ــى النصــوص  ــت عل ــام 2018 عّدل ــي جــرت ع ــون مكافحــة الفســاد الت ــى قان ــواردة عل ــالت ال ــإن التعدي ــب آخــر ف ــن جان  وم
القانونيــة  لقانــون العقوبــات الســاري املتعلقــة بصــور وأشــكال جرائــم الفســاد ، ســواء بتعريــف بعــض عناصــر وأركان بعــض 
ــات بشــكل تدريجــي  ــم، ورفــع ســقف العقوب ــك اجلرائ ــة دون اإلفــالت مــن تل ــا، للحيلول ــواردة عليه ــات ال ــم أو بالعقوب اجلرائ
محاولــة منــه ملعاجلــة التحديــات التشــريعية يف الواقــع الفلســطيني، والتشــريعات اجلزائيــة احلاليــة،  والعجــز الســائد يف إقــرار 
مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني ، وهــي جتربــة مُيكــن البنــاء عليهــا إلضافــة بعــض النصــوص  القانونيــة  لتجــرمي بعــض 

األفعــال يف مــن قانــون مكافحــة الفســاد.

:corruption Moral تعريف الفساد األخالقي ●
يتمثــل الفســاد األخالقــي مبجمــل االنحرافــات األخالقيــة والســلوكية املتعلقــة بســلوك املوظف الشخصـــــي وتصرفاتــه، كالقيام 
بأعمــال مخلــة باحليــاء يف مــكان العمــل، والتحــرش واالبتــزاز والرشــوة اجلنســية. وميكــن اعتبــار العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي والتمييــز ضربــا مــن ضــروب الفســاد اإلداري واالخالقــي28. فهــو مجموعــة القيــم التــي تُشــكل التزامــا ذاتيــا 

وأخالقيــا طوعيــا يف املمارســة والســلوك إضافــة الــى كــون بعــض أحكامــه ُملزمــة كأحــكام القانــون.

لقــد اهتمــت معظــم التشــريعات حتديــدا العربيــة ومنهــا فلســطن بالفســاد املالــي واإلداري، وغفلــت عــن الفســاد األخالقــي 
الــذي هــو أســاس الفســاد اإلداري واملالــي، الرتباطــه مبنظومــة القيــم واألخــالق التــي يجــب متتينهــا يف اجملتمــع، والتــي ان 
مت العمــل عليهــا فســتؤدي الــى احلــد مــن جرائــم الفســاد ومظاهــرة اخملتلفــة يف اجملتمعــات، ومــن هنــا تأتــي ضــرورة البــدء 
بتــداول هــذا املصطلــح وتضمينــه يف القانــون لضمــان مأسســته، والــذي تنــدرج حتتــه جملــة مــن جرائــم الفســاد حتديــدا تلــك 

املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي.

لقــد اعتبــرت االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، مبوجــب نــص املــادة 7 و 8 منهــا علــى ان النزاهــة العموميــة ضــرورة أساســية 
للنهــوض بالصالــح العــام، ولضمــان مشــروعية املؤسســات العموميــة. وهــي تُعتبــر أيضــاً نقيضــاً للفســاد، وحثــت األمم املتحــدة 
ــى  ــات الســلوك، حتــث عل ــة، تؤطــر يف أحــكام مدون ــة أســمتها مبنظومــة األخــالق املهني ــى ضــرورة وجــود معاييــر أخالقي عل
إلــزام املوظفــن بالتقيُّــد باملعاييــر األخالقيــة الشــخصية واملهنيــة.  كمنظــور مؤسســي، واعتبرتــه مبثابــة نهــج نُُظمــي يجمــع بــن 
تدابيــر تعزيــز األخــالق علــى املســتوى الفــردي )مثــل التدريــب والقيــادة عــن طريــق االقتــداء( والتدابيــر املؤسســية للرقابــة علــى 
االلتــزام بــه، مثــل آليــات الشــكوى، واخلطــوط الســاخنة، وجهــات رفــع الوعــي بــه والتأديــب وإجراءاتــه، والقواعــد واإلجــراءات 
الراميــة إلــى احلــد مــن الســلوك غيــر األخالقــي، وطبيعــة احلوافــز التــي تشــجع األفــراد علــى رفــع صوتهــم ضــد الســلوك غيــر 

األخالقــي، ووضعــت اســتراتيجيات لتعزيــز التدابيــر األخالقيــة، معتبــرة إياهــا مــن األمنــاط املتعلقــة بالنزاهــة واألخــالق29. 

 27 مروة فطافطة ونانسي هندري : مائدة مستديرة جمللس العالقات اخلارجية )CFR(، حول الفساد، وعدم املساواة بن اجلنسن، وحركة #MeToo.  ،  حزيران 2018، مروة فطافطة : املستشار اإلقليمي لألمانة 
    العامة ملنظمة الشفافية الدولية )TI( ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ونانسي هندري مستشارة رفيعة يف اجلمعية الدولية للقضاة النساء )IAWJ(. ، ورقة  متخصصة يف الطاولة املستديرة حول : تعميم 

.https://swnsyria.org/?p=6976 :املنظور اجلنساني يف جهود مكافحة الفساد، تأثير أشكال الفساد القائمة على النوع االجتماعي.  ملزيد من املعلومات برجاء مراجعة املوقع االلكتروني   
.http://alrai.com/article :28 ملزيد من املعلومات حول الفساد األخالقي، برجاء مراجعة: الفساد األخالقي أخطر أنواع الفساد، للدكتور عمر اخلضرمي، واملنشور على الرابط

29 لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة: النزاهة واألخالق في القطاع العام، والمنشور على الرابط:  https://www.unodc.org/،  وتقرير النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، الطبعة الرابعة 2016. 
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30Sextortion االبتزاز اجلنسي كجرمية فساد ●

حســب خبــراء منظمــة الشــفافية العامليــة، هنــاك ثــالث عالمــات/ أركان علــى االبتــزاز اجلنســي: إســاءة اســتخدام الســلطة، 
وتبــادل خدمــة بأخــرى )اجلنــس أو األفعــال املرتبطــة بهــا، مقابــل شــيء آخــر( واإلكــراه النفســي )علــى عكــس العديــد مــن 
أشــكال العنــف، والتــي قــد يتــم فيهــا اســتخدام القــوة اجلســدية يف بعــض احلــاالت.( يؤكــد املســح الــذي أجرتــه منظمــة 
الشــفافية العامليــة، لعــام 2019، حــول آراء املواطنــن وجتاربهــم مــع الفســاد،31 أن »عــدداً كبيــراً مــن املواطنــن يجــدون أنفســهم 
ُمكرهــن علــى تقــدمي خدمــات جنســية مقابــل احلصــول علــى خدمــات عامــة، كالصحــة والتعليــم«، بســبب انتشــار االبتــزاز 

اجلنســي يف دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا.

وقــد حاربــت تشــريعات العديــد مــن البلــدان بشــكل أو بآخــر اإلجــراءات اجلنســية. علــى ســبيل املثــال، ينــص القانــون اجلنائــي 
ــى  ــة، للحصــول عل ــة بســبب الوظيف ــة أو األقدمي ــة العالي ــى عامــن »الســتخدام املكان ــدة تصــل إل ــى الســجن مل ــي عل البرازيل
مكاســب جنســية عــن طريــق إكــراه شــخص آخــر«. يعاقــب القانــون يف كنــدا علــى الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة واإلكــراه 
علــى ممارســة اجلنــس مقابــل أي نــوع مــن اخلدمــة، مبوجــب قانــون مكافحــة الفســاد واجلرائــم االقتصاديــة يواجــه الشــخص 
الــذي يســتخدم ســلطاته لتحقيــق مكاســب شــخصية عقوبــة تصــل إلــى عشــر ســنوات يف الســجن. يف الوقــت نفســه، ميكــن 

تفســير الفائــدة / املنفعــة الــواردة يف القانــون علــى نطــاق واســع - مبــا يف ذلــك »املنفعــة اجلنســية32«.  

كمــا مت التوضيــح ســابقا، فلقــد عرفــت املنظمــة الدوليــة للقضــاة )االبتــزاز اجلنســي( بأنــه: » شــكل مــن أشــكال االســتغالل 
اجلنســي والفســاد الــذي يحــدث مــن أشــخاص لديهــم مراكــز ســلطة، عندمــا يســعى املســؤولون أو أربــاب العمــل باســتغالل 
ســلطتهم أحيانــا مقابــل طلــب خدمــة جنســية، وبالتالــي فإنــه يعتبــر شــكال مــن أشــكال الفســاد الــذي ميثــل اجلنــس فيــه املقابــل 

)املنفعــة(33. 

وعليــه فهــو جرميــة “إســاءة اســتعمال الســلطة للحصــول علــى منفعــة جنســية”.  لهــا أربعــة عناصــر حســب مــا عرفتــه املنظمــة 
ــى مرتكــب اجلرميــة أن يشــغل منصــب الســلطة. )2( فعــل إســاءة اســتعمال الســلطة مــن خــالل  أعــاله وهــي: )1( يجــب عل
ــل لإلســاءة للشــخص  ــكاب فع ــد بارت ــه، او التهدي ــن خــالل عمل ــا صاحــب الســلطة م ــع عليه ــات اطل ــد بكشــف معلوم التهدي
املهــدد.  )3( مقابــل منفعــة غيــر مشــروعة ذات صفــة جنســية لــه او لغيــره. )4( يتــم اســتخدام الســلطة القســرية للســلطة بــدالً 

مــن العنــف اجلســدي أو القــوة للحصــول علــى خدمــات جنســية”.

وعليــه مُيكــن تعريــف االبتــزاز اجلنســي علــى انــه: أحــد أشــكال إســاءة اســتعمال الســلطة للحصــول علــى منفعــة جنســية مــن 
قبــل موظــف يشــغل ســلطة، ويتحقــق بــان يقــوم املوظــف كونــه صاحــب ســلطة بالتهديــد بكشــف معلومــات معينــة توصــل لهــا مــن 
خــالل عملــه، أو بفعــل أي شــيء لإلســاءة للشــخص املهــدد واالضــرار بــه او بــاي شــخص اخــر يهمــه امــره، إن لــم يقــم الشــخص 

املهــدد باالســتجابة إلــى بعــض الطلبــات ذات الصفــة اجلنســية ملصلحــة غيــر مشــروعة للموظــف او لغيــره. 

 عناصــر التعريــف أعــاله، تظهــر الفــرق بــن االبتــزاز اجلنســي والتحــرش اجلنســي الــذي ســيتم توضيــح ادنــاه، فأوجــه الشــبة 
ــه  ــر آمن ــر مريحــة وغي ــة غي ــق جــو بيئ ــة جنســية، وتخل ــى منفع ــن هــو إســاءة اســتعمال الســلطة للحصــول عل ــن اجلرميت ب
للضحيــة. أمــا االختــالف بينهمــا بــان االبتــزاز يتضمــن تهديــد بالكشــف عــن معلومــات او بــاي فعــل يبعــث قصــدا يف نفــس 
الضحيــة اخلــوف مــن اإلضــرار بهــا او بــاي شــخص آخــر يهمهــا، فيمــا يتضمــن التحــرش ســلوكا ذا طبيعــة وايحــاءات جنســية 
بصــور مختلفــة، كالتحــرش اللفظــي، اجلســدي، االلكترونــي ... الــخ ، وهــذا الســلوك ينتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر 

الضحيــة.

 30 مصطلح ابتدعته IAWJ املنظمة الدولية للقضاة، عام 2008  لوصف إساءة استخدام السلطة للحصول على منافع جنسية. ملزيد من املعلومات: 
 https://ar.womankindstyle.com/8693596-sextortion-and-corruption-what-is-sexual-extortion#menu-1.    

. /https://www.iawj.org واملنشورة على املوقع اإللكتروني    
WWW.transparrency.org ،31 مقياس الفساد العاملي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2019، ص 5 ، منظمة الشفافية العاملية

32 دميتري تولكاتشيف ، محلل مختص لسياسة مكافحة الفساد يف املدرسة العليا لالقتصاد، روسيا، ورقة حول االبتزاز اجلنسي والفساد،2020
33 املرجع السابق
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● التحرش اجلنسي:

تٌبــن نتائــج املســح الــذي أجــراه جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني، حــول انطباعــات النــوع االجتماعــي للعاملــن يف 
مركــز الــوزارات يف رام اهلل والبيــرة34، أن املــرأة العاملــة يف املؤسســات احلكوميــة تتعــرض لعنــف لفظــي، ونفســي، وجســدي  
وحتــرش جنســي ، كمــا أظهــرت الدراســات التــي أعدهــا ائتــالف امــان35 وجــود ظاهــرة التحــرش اجلنســي يف أماكــن العمــل. 
وبســبب التحفــظ يف احلديــث عــن موضــوع التحــرش اجلنســي حلساســية املوضــوع، فقــد أدى ذلــك الــى غيــاب إحصائيــات 
رســمية شــاملة او متخصصــة ودقيقــة تعكــس حجــم انتشــار هــذه الظاهــرة،  لوضــع آليــات للحــّد مــن انتشــارها  بصورهــا 
اخملتلفــة36.  لكــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني لــم يعتبــر التحــرش اجلنســي يف الوظيفــة العموميــة، كأحــد اجلرائــم 
باعتبــاره شــكال مــن اشــكال الفســاد، ولكــن ميكــن اعتبــار التحــرش بحســب املــادة 1 مــن القانــون بانــه مــن اجلرائــم اخمللــة 
بواجبــات الوظيفيــة العامــة، واجلرائــم اخمللــة بالثقــة العامــة، باإلضافــة الــى انــه شــكل مــن اشــكال إســاءة اســتعمال الســلطة 
بشــكل مخالــف للقانــون، مبوجــب املــادة 2  التــي حــددت األشــخاص اخلاضعــن لهــذا القانــون، لتشــمل جميــع العاملــن يف 

املؤسســات العامــة واألهليــة.
واعتبــر تقريــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف مواجهــة الفســاد ان جرميــة التحــرش اجلنســي  التــي تقــع يف أماكــن العمــل أو بســببه، 
مــن قبــل موظــف عــام أو مــن يف حكمــه، ميلــك ســلطة رئاســية جتــاه مرؤوســيه، جرميــة حتــرش جنســي مــن قبــل مســؤولن يف الوظيفيــة 

العموميــة ،  واعتبــره فســادا إداريــا أخالقيــا (37. كمــا خــال قانــون العقوبــات الســاري لعــام 1960 مــن جتــرمي التحــرش اجلنســي.   

يف حــن عرفــت  جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة, يف توصيتهــا رقــم 19 بعنــوان العنــف ضــد املــرأة , التــي صــدرت عــن 
ــة واملطالــب  ــة, وعــرض املــواد اإلباحي ــل املالمســات البدني ــه، مث ــر مرغــوب في ــه ســلوك جنســي غي األمم املتحــدة، التحــرش بان
اجلنســية ســواء بالقــول او الفعــل, ويكــون مهينــا وميثــل مشــكلة لصحــة وســالمة املــرأة, وان رفضهــا لهــذا الســلوك ســيؤدي الــى 
اضعــاف مركزهــا الوظيفــي يف العمــل او يــؤدي الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة كمــا عرفتــه منظمــة العمــل الدوليــة بانــه ســلوك غيــر 
مرغــوب فيــه ذو طابــع جنســي، قائــم علــى أســاس اجلنــس ويؤثــر علــى كرامــة املــرأة والرجــل يف مــكان العمــل. كمــا عــرف قانــون 
العقوبــات الفرنســي التحــرش اجلنســي بأنــه »إســاءة اســتخدام الســلطة، مــن قبــل شــخص لديــه ســلطة علــى شــخص اقــل ســلطة، 
لتحقيــق رغبــات شــخصية جنســية مــن قبــل الشــخص صاحــب الســلطة، وقــد مُيارســه املســؤول /ة اجتــاه مرؤوســيه/ا، او موظــف 

مســؤول عــن تقــدمي خدمــات/ مــزود خدمــة، اجتــاه املواطنــات املنتفعــات/ متلقيــات اخلدمــات«38.
وقــد تناولتــه اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش يف عالــم العمــل رقــم 109 لعــام 2019 واعتبرتــه 
أحــد أشــكال الفســاد، وانتهــاكا أساســيا حلقــوق اإلنســان وأحــد أشــكال العنــف الــذي يحــدد بيئــة العمــل الالئق والســالمة املهنية39.

تشتمل عناصر واركان جرمية التحرش اجلنسي على ما يلي:

 - الشــخص مرتكــب جرميــة التحــرش هــو صاحــب ســلطة وهــو اي موظــف عمومــي وكل شــخص نـُـدب إليــه خدمــة عامــة ســواء
  باالنتخاب أو بالتعين وكل شخص كلف مبهمة رسمية.

-  يقوم بعمل يسلكه صاحب السلطة يف ممارسة سلطته/ صالحياته/ سطوته وبسببها )استغالل سلطته(.
- لهذا السلوك مقابل منفعة جنسية غير قانونية.

- يجب ان يكون هذا السلوك غير مرغوب وغير مرحب فيه من قبل الضحية.
- قد تكون الضحية أحد املرؤوسن او املنتفعن من خدمات اجلهة التي يعمل فيها صاحب السلطة.

 - ان يكــون الســلوك ذا طبيعــة وايحــاءات جنســية ومــن صــوره: قــد يأخــذ شــكل كتابــة كالرســوم والصــور او خطابــات بذيئــة، وقــد يكــون 
    لفظيا كالنكات والتعليقات اجلنسية، او قد يكون جسدي كاللمس واالحتكاك او أية امياءات ذات داللة جنسية او غيرها.

ــاح، أو عــدم األمــان، أو عــدم ــة، ويجعلهــا تشــعر بعــدم االرتي ــة أو مشــاعر الضحي  - ينتهــك هــذا الســلوك جســدا أو خصوصي
  االحترام، أو اإلهانة، االنتهاك جلسدها، بحيث يؤثر على بيئة العمل ويجعلها غير آمنه.

- قد مينح صاحب السلطة مقابل املنفعة اجلنسية امتيازات وظيفية ملرؤوسيه، أو غض الطرف عن مخالفاتهم.

34 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني واملبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميوقراطية )مفتاح( 2008، مسح انطباعات النوع االجتماعي للعاملن يف القطاع العام يف مراكز الوزارات يف رام اهلل والبيرة – رام اهلل فلسطن.
35 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة )امان( 2010، التحرش اجلنسي يف أماكن العمل كشكل من اشكال الفساد، سلسلة تقارير 30، رام اهلل-فلسطن.

36 االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة )امان( 2014، ورقة موقف بعنوان جترمي التحرش اجلنسي يف الوظيفية العامة الفلسطينية ضرورة يقتضي إجنازها، اعداد الباحثة صمود البرغوثي.
37 )النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، الطبعة الرابعة، ص 183، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 2016(

38 املادة  33-222 من  قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992 عرفت التحرش اجلنسي مبضامن نصها  :يعتبر حترشا جنسيا الفعل الذي يقع من خالل التعسف يف استعمال السلطة باستعمال األوامر و التهديدات 
او اإلكراه بغرض احلصول عمى منفعة او امتيازات او مزايا ذات طبيعة جنسية ، كما عرفت  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة, يف توصيتها رقم 19 بعنوان العنف ضد املرأة , التي صدرت عن االمم املتحدة, عرفت 

التحرش بانه سلوك جنسي غير مرغوب فيه مثل املالمسات البدنية, وعرض املواد اإلباحية واملطالب اجلنسية سواء بالقول او الفعل, ويكون مهينا وميثل مشكلة لصحة وساملة املرأة, وان رفضها لهذا السلوك سيؤدي الى 
اضعاف مركزها الوظيفي يف العمل او يؤدي الى خلق بيئة عمل عدائية كما عرفته منظمة العمل الدولية، بانه سلوك غير مرغوب فيه ذو طابع جنسي، قائم على أساس اجلنس ويؤثر على كرامة املرأة والرجل مبكان العمل.
39 منظمة العمل الدولية، ورقة موقف حول توطن االتفاقية الدولية رقم 109 يف التشريعات الفلسطينية، 2020، مت إعدادها من قبل الباحثة فاطمة دعنا لصالح منظمة العمل الدولية، وهي وثيقة داخلية ملنظمة العمل الدولية.
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● الرشوة اجلنسية:

إن مراجعــة قانــون مكافحــة الفســاد يشــير الــى عــدم النــص علــى الرشــوة اجلنســية كجرميــة فســاد مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي منفصلــة عــن جرميــة الرشــوة املنصــوص عليهــا يف القانــون الفلســطيني. 

كمــا مت التوضيــح ســابقا، يف اإلطــار االصطالحــي، أصبــح مــا يُســمى مبصطلــح » الرشــوة اجلنســية«، مصطلحــا عامليــاً 
كجرميــة فســاد مت تطويــره مــن قبــل الرابطــة الدوليــة للقضــاة، ويف ظــل عــدم وضــوح تعريــف فعــل »الرشــوة اجلنســية » يف 
منظومــة قوانــن العقوبــات العربيــة، وخاصــة أن هــذه األفعــال تتميــز بعــدم الظهــور أمــام املــأل بســبب وقوعهــا يف أماكــن مغلقــة 
ــى الضحيــة، لذلــك بــرزت احلاجــة لتوضيــح تعريفهــا ودالالتهــا كجرميــة فســاد مبوجــب  ــه ســلطة ونفــوذ عل ومــن شــخص ل
ــا  ــام للرشــوة، كمــا عرفته ــف الع ــف الرشــوة اجلنســية مــن مضامــن التعري ــون مكافحــة الفســاد، وميكــن اســتنباط تعري قان
اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف املــادة 15 منهــا: منــح موظــف حكومــي مزايــا غيــر مســتحقة بقصــد التأثيــر عليــه 
لكــي يقــوم بفعــل مــا أو ميتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية. وتوضــح املــادة 15 أيضــا أن الشــخص الــذي 
يعــرض أو يقــدم رشــوة هــو مذنــب بارتــكاب جرميــة حتــى لــو رفــض املوظــف احلكومــي االرتشــاء. وللرشــوة غايــات كثيــرة، 
أكثرهــا شــيوعا هــو إغــراء موظــف حكومــي بانتهــاك قانــون أو تأمــن خدمــة هــي مــن حــق الراشــي لكنــه لــن يحصــل عليهــا 

بــدون »مبلــغ للتســهيل«، أو االفــالت مــن مقاضــاة جنائيــة أو إقنــاع املوظــف احلكومــي مبنــح الراشــي عقــدا حكوميــا.

● التمييز على أساس النوع االجتماعي:

إن توضيــح منــع التمييــز املنصــوص عليــه يف  املــادة 9 مــن القانــون األساســي التــي حتظــر التمييــز أمــام القانــون والقضــاء  
علــى أســاس العــرق أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة، ومــا تضمنتــه االســتراتيجية الوطنيــة  عبــر 
القطاعيــة لتعزيــز املســاواة و العدالــة بــن اجلنســن 2017-2023 ، تعزيــز التمثيــل الوطنــي للنســاء الفلســطينيات مــن خــالل 
ــادة نســب  ــة، وزي ــة والقضائي ــع املســتويات التشــريعية والتنفيذي ــى جمي ــع القــرار  وعل التأكــد مــن مشــاركتهن يف مراكــز صن
متثيــل النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مواقــع صنــع القــرار التــي أشــارت إليهــا تقاريــر وإحصائيــات اجلهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني40، والتــي تبــن متييــزا واضحــا يف وصــول النســاء ملواقــع صنــع القــرار حتديــدا يف الوظائــف العامــة.

وبالرغــم مــا ورد يف االتفاقيــات الدوليــة كالعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، واتفاقيــة ســيداو والتــي التزمــت 
بهــا دولــة فلســطن، ومــا ورد يف الهــدف التنمــوي اخلامــس مــن أهــداف التنمويــة املســتدامة وغاياتــه ومؤشــراته، والتــي تتطلــب 
رفــع نســبة متثيــل النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مراكــز صنــع القــرار، إال انــه يوجــد العديــد مــن املعيقــات واملشــاكل يف 
التطبيــق  يف الواقــع العملــي ألحــكام مفهــوم التمييــز، وبنــاًء علــى توصيــة جلنــة ســيداو باخلصــوص والتــي تنــص علــى انــه ال 
بــد مــن  توضيــح املقصــود بالتمييــز وباالســتناد إلــى اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )111( بشــأن التمييــز يف االســتخدام واملهنــة  
ــة مكافحــة  ــون هيئ ــه قان ــح يف القوانــن والتشــريعات، مبــا في ــى ذلــك بشــكل صري ــدا نــص املــادة )1( فيهــا والنــص عل حتدي
الفســاد ، كمــا احلــال يف القوانــن املعمــول  بهــا يف الــدول األخــرى ، باإلضافــة إلــى أهميــة النــص علــى وجــود أنظمــة وتعليمــات 
واضحــة حــول اإلجــراءات املطلوبــة ملنــع التمييــز يف عمليــة التشــغيل والتوظيــف، وخــالل فتــرة العمــل، وكيفيــة رفــع الشــكاوى 
والتعامــل معهــا، والعقوبــات اخلاصــة يف حــال عــدم االلتــزام بنصــوص القانــون، وآليــات التفتيــش والرقابــة علــى ذلــك، ومــن 
املهــم توضيــح احلــاالت التــي ال تعتبــر متييــزا،  ويُســمح بهــا التمييــز اإليجابــي  )اي احلــاالت التــي ال تعتبــر متييــز واإلجــراءات 
ــى العنــف  ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــى أحــكام االتفاقي ــة أعــاله، باإلضافــة إل ــى اســتثناء( مبوجــب أحــكام االتفاقي للحصــول عل

والتحــرش يف عالــم العمــل، والتــي اعتبــرت التمييــز ضربــا مــن ضــروب العنــف  والفســاد وانتهــاكا حلقــوق االنســان.

40 وفقــاً لبيانــات العــام 2020 للجهــاز ا املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني؛ أوضــاع املــرأة الفلســطينية عشــية يــوم املــرأة العاملــي، 2021/03/08 ، فــال تــزال مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القــرار محــدودة مقارنــة مــع 
الرجــال، حيــث أظهــرت البيانــات أن 5% مــن أعضــاء اجمللــس املركــزي، و11% مــن أعضــاء اجمللــس الوطنــي، و13% مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء هــن نســاء، و11% نســبة الســفيرات يف الســلك الدبلوماســي، كمــا أن 
هنــاك إمــراه واحــدة تشــغل منصــب محافــظ مــن أصــل 16 محافظــا، أمــا علــى مســتوى البلديــات حيــث ال يوجــد أي امــرأة رئيســة بلديــة يف البلديــات املصنفــة )A+B(، امــا بالنســبة للبلديــات املصنفــة C فإننــا جنــد أن 
هنــاك ثــالث رئيســات بلديــة مقابــل 97 للرجــال .  وحوالــي 91% مــن رؤســاء املنظمــات النقابيــة املســجلة يف وزارة العمــل الفلســطينية هــم رجــال، مقابــل 9% مــن النســاء، أمــا عــن أعضــاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
والزراعيــة فقــد بلغــت النســبة 96% مــن الرجــال، مقابــل 4% فقــط مــن النســاء يف فلســطن للعــام 2019، وحوالــي 8% فقــط نســبة القاضيــات الشــرعيات يف الضفــة الغربيــة مقابــل 92% للرجــال، ويشــكل وجــود النســاء 
ولــو بنســبة قليلــة مؤشــراً علــى إمكانيــة زيــادة النســاء يف هــذا القطــاع، وترتفــع النســبة للنســاء كعضــوات يف النيابــة الشــرعية لتبلــغ 71% مقابــل 29% للرجــال للعــام 2019.، وحســب بيانــات ديــوان املوظفــن العــام حتــى 
شــهر شــباط 2021 فقــد بلغــت مســاهمة النســاء يف القطــاع املدنــي 45% مــن مجمــوع املوظفــن، وتتجســد الفجــوة عنــد احلديــث عــن احلاصلــن علــى درجــة مديــر عــام فأعلــى حيــث بلغــت 14% للنســاء مقابــل %86 
للرجــال، كمــا انخفضــت نســبة املشــاركة لــكل مــن النســاء والرجــال عــام 2020 نتيجــة جائحــة كورونــا مقارنــة مــع األعــوام الســابقة، فقــد بلغــت نســبة مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة 16% مــن مجمــل النســاء يف ســن 
العمــل يف العــام 2020 بعــد أن كانــت النســبة 18% يف العــام 2019، مــع العلــم أن نســبة مشــاركة الرجــال يف القــوى العاملــة بلغــت 65% للعــام 2020 مقارنــة مــع 70% للعــام 2019.  ملزيــد مــن املعلومــات برجــاء مراجعــة 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3933 :املوقــع االلكترونــي للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
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● العنف القائم على أساس النوع االجتماعي:

إن تنــاول مفهــوم العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضمــن النهــج املبنــي علــى احلقــوق، يبــرز وفقــا للتقاريــر الدوليــة 
لهيئــة األمم املتحــدة، األثــار الســلبية لالنتهــاكات األساســية يف احلقــوق الناجمــة عــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
والتــي أبرزهــا احلــق يف احليــاة، واحلريــة، واألمــن الشــخصي، واحلــق يف اعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة اجلســدية 
والنفســية، واحلريــة مــن املعاملــة القاســية وغيــر اإلنســانية والتــي حتــط مــن الكرامــة، واحلــق يف التعبيــر والــرأي والتعليــم 

واألمــن االجتماعــي والتطــور الشــخصي41.

ــوق  ــتجيب حلق ــور مس ــن منظ ــاد م ــة الفس ــون مكافح ــة لقان ــريعات الثانوي ــة والتش ــة األنظم ــًا: مراجع  ■ ثاني
    اإلنسان والنوع االجتماعي:

بعــد مراجعــة األنظمــة املتعلقــة بتنفيــذ قانــون مكافحــة الفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، ومــدى اســتجابتها الحتياجــات 
النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي كل حســب غرضهــا وهدفهــا، مت تفصيــل املالحظــات أدنــاه عليهــا. 

 ● مراجعــة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2019 بنظــام حمايــة املبلغــن والشــهود واخملبريــن واخلبــراء يف قضايــا
    الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم:

مبراجعــة هــذا النظــام، نــرى ان هنــاك حتديــات تواجــه النســاء حتديــدا، والفئــات املهمشــة والضعيفــة واألشــخاص ذوي 
العالقــة وكبــار الســن يف عمليــة اإلبــالغ عــن شــبهات وجرائــم الفســاد قبــل عمليــة اإلبــالغ وخــالل عمليــة اإلبــالغ وبعدهــا لــم 
يراعيهــا. وميكــن معاجلــة بعضهــا مــن خــالل سياســات الهيئــة وتعليمــات رئيســها، كمــا أن بعــض القضايــا بحاجــة الــى تعديــل 
يف بعــض التشــريعات، وســيتم توجيــه املالحظــات الــواردة علــى النظــام وعلــى عمليــة اإلبــالغ ومــدى اســتجابتها الحتياجــات 
النــوع االجتماعــي للثالثــة مراحــل قبــل اإلبــالغ وخــالل اإلبــالغ وبعــد اإلبــالغ، وتوجيــه التوصيــات بنــاًء علــى ذلــك42، ميكــن 

رصـــد التحديـــات التاليــة واملالحظــات الــواردة علــى نصــوص النظــام يف هــذه املراحــل، وهــي كمــا يلــي:

ــلبية الســائدة لإلبــالغ عـــن الفســـاد، والتــي تعتبــر ان اإلبــالغ عــن الفســاد شــكال  - لــم يــراع النظــام الثقافـــة اجملتمعيــة السـ
مــن أشــكال الوشـــاية علـــى اآلخريــن، والتــي قــد حتــول مــن اإلبــالغ وحتديــدا عنــد النســاء للحيلولــة دون توصيفهــن بصفــات 
مجتمعيــة صعبــة، قــد تصــل الــى شــبهات اجلاسوســية، والتــي قــد تضــر بهــن ومبحيطهــن االجتماعــي،  ، وبالتالــي أي حتــدي 
قــد يــؤدي الــى فقــدان وظيفتهــن سيُشــكل بحــد ذاتــه عامــل تراجــع عنــد النســاء، فلــم جنــد نصوصــا يف النظــام علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر تشــجع النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي، وحتفزهــن/م علــى اإلبــالغ عــن الفســاد وتســاعدهم/ن  وتســهل 

عمليــة التبليــغ، ال ســيما املكافــآت املاليــة واحلوافــر املعنويــة للموظفــن/ن كجوائــز النزاهــة وتقييــم األداء .

- كمــا ان هنالــك حتديــات قانونيــة تواجههــا النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي حتــول دون تبلغيهــن/م عــن جرائــم الفســاد ، 
فبعــض النصــوص القانونيــة يف بعــض التشــريعات كاملــادة 67 مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة الســاري والتي حتظر علــى املوظفن/
ات االفشــاء عــن االســرار التــي مت االطــالع عليهــا يف مجالهــم الوظيفــي حتــى لــو تركــوا وظيفتهــم،  قــد يتــم تفســيرها كســبب 
ــا الفســاد  ــدا املوظفــن /ات  ضحاي ــغ  حتدي ــام بالتبلي ــا يف حــال ق ــم محاســبة املوظــف/ة عليه ــد يت ــل ق ــغ، ال ب ــدم التبلي لع
واملتضرريــن منــه او الذيــن يعلمــون بشــبهات  و/او بجرائــم الفســاد مــن خــالل عملهــم ، علــى اعتبــار انهــا اســرار وظيفية وشــأن 
داخلــي، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر لــم تلــزم التشـــريعات الناظمـــة للخدمـــة العامـــة ( كقانـــون اخلدمــة املدنيـــة ولوائحـــه 
التنفيذية بالنســـبة للموظفن املدنييـــن، وقانـــون اخلدمـــة فـــي قـــوى األمن بالنســـبة للموظفيـــن العســـكرين، وقانـــون الســـلطة 
القضائيـــة بالنســـبة للقضــــاة والعامليــــن فــــي الســــلطة القضائيــــة ، بالنــص الصريــح بضــرورة االبــالغ عــن جرائــم الفســاد، 
وإلــزام صنــاع القــرار يف املؤسســات احلكوميــة بوضــع التعليمــات  والتوجيهــات الالزمــة لذلــك، والتــي تضعهــم حتــت طائلــة 
املســؤولية  للتشــجيع على اإلبالغ ، كما ان  إقـــرار قانـــون للحـــق فـــي احلصـــول علـــى املعلومـــات يتيح للمواطنن/ات الكشــف 

عــن املعلومــات التــي قــد تــؤدي الــى اكتشــاف شــبهات/ جرائــم  فســاد  ومــن ثــم التبليــغ عنهــا.

.https://www.un.org/ar/48381 41 كريشانتي دارماراج ، املديرة التنفيذية ملركز القيادة العاملية للمرأة بجامعة روتغرز.وقائع األمم املتحدة عشية حملة 16 يوم ملناهضة العنف املبني على النوع االجتماعي، 2020، موقع هيئة األمم املتحدة للمرأة
42 مت االستناد يف عملية املراجعة الى تقارير مؤسسة امان حتديدا، تقرير خاص بتحديات عملية اإلبالغ عن جرائم الفساد، ومت موائمة التوصيات مع تلك التي حرجت بها عملية املراجعة .
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- خــال النظــام مــن النــص الصريــح لتبســـيط اإلجــراءات فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الشـــكاوى، فقـــد أكـــدت املبـــادئ الدوليـــة علـــى 
ضـرورة إتاحة مجموعـة كبيـرة مـن قنـوات ووسـائل، تقديـم البالغـات ملوظفـي وعمـال الـوكاالت احلكومّيـة والشـركات العامـة، 
مبـــا فيهـــا خطـــوط النصائـــح/ االستشارات ، واخلطـــوط الســـاخنة، والبوابـــات االلكترونّيـة، ومكاتب اخلدمات لدى مؤسسات 
اجملتمــع املدنــي حتديــدا النســوية  واحلقوقيــة،  وان تكــون تلــك األدوات مراعيــة لكافــة أنــواع اإلعاقــة ولكافــة الفئــات ، 
وحتســن فــرص وصولهــم لتــك األدوات ، بالرغــم مــن ان  قانــون مكافحــة الفســاد  املُعــدل وحتديــدا تعديالتــه االخيــرة ،تنــاول 
اســتخدام  تلــك الوســائل  يف تقــدمي  البالغــات والشــهادات، اال أن النظــام لــم يُفصــل ذلــك  ولــم يضــع آليــات لضمــان تنفيــذ 

ذلــك، خالفــا لنــص املــادة  23 مــن االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد التــي نصــت علــى ضــورة مراعــاة ذلــك.

- كمــا وخــال النظــام مــن ضــرورة وضــع املبلغن/مقدمــي الشــكاوى بصــورة مــا آلــت إليــه الشــكوى، بشــكل مســتمر، وتوضيــح 
ــز  ــادئ الدوليــة يف هــذا اجملــال، لضمــان النزاهــة والشــفافية، ولتعزي ــى املب ــاًء عل ذلــك بلغــة بســطيه وواضحــة ومفهومــه، بن

ثقتهــم يف أنظمــة معاجلــة الشــكاوى.

ــن يف  ــوع االجتماعــي العامــالت/ العامل ــات الن ــه النســاء وفئ ــا تواجه ــن وضــوح إجــراءات خاصــة ملعاجلــه م - خــال النظــام م
ــة / عســكرية  ــات أمني ــي تخــص معلوم ــي، والت ــام القطــاع األمن ــة مه ــة ناجتــة عــن طبيع ــات إضافي ــي مــن حتدي القطــاع األمن
ــدمي الشــكاوى/ البالغــات، ووضــع إجــراءات  ــات عــن تق ــة هــذه املعلوم ــار طبيع ــن االعتب ــم األخــذ بع حساســة، بحاجــة ان يت
خاصــة لذلــك، مبــا فيهــا إجــراءات املتابعــة الناجعــة حلمايــة النســاء، وفئــات النــوع االجتماعــي التــي بلّغــت عــن تهــم/ وشــبهات/ 

ــي، ووضــع إجــراءات خاصــة حلمايتهــم/ن . ــم فســاد يف القطــاع األمن وجرائ
ــذي يوفــر  ــي، األمــر ال ــة اســتقبال هــذه الشــكاوى كمؤسســات اجملتمــع املدن ــة رقابي ــال، مــن املهــم الســماح جلهــات خارجي فمث
األمــن واألمــان للحــاالت ويشــجعها يف تقــدمي شــكواها، حتديــدا ان كانــت طبيعــة هــذه البالغــات ال تهــدد امــن الوطــن واملواطــن.
كمــا لــم يعالــج النظــام حســن النيــة يف البالغــات اخلاطئــة، وتعامــل مــع كافــة البالغــات كنمــوذج واحــد، دون مراعــاة لالختالفــات 
املتعلقــة بشــخص املبلــغ، وطبيعــة البــالغ، وطبيعــة اجلرميــة التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا، وبالتالــي ال يتــم يف حالــة البالغــات اخلاطئــة، 
وضــع نصــوص تضمــن حمايــة املبلــغ/ة مــن تبعــات وآثــار بالغــه/ا ، والتــي قــد تصــل الــى حــد اإليــذاء الشــخصي لــه وألحــد أفــراد 
أســرته  او التأثيــر علــى وضعــه املهنــي أو غيــر ذلــك، مــا يــؤدي الــى التراجــع عــن عمليــة التبليــغ مــن حيــث األصــل ، وهــذا يخالــف  

احــكام املــادة 33 مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، التــي طالبــت الــدول مبراعــاة هــذه املســائلة ومعاجلتهــا يف تشــريعاتها وانظمتهــا.

- كمــا أن إجــراءات احلمايــة املنصــوص عليهــا يف النظــام، حتديــدا احلمايــة الشــخصية ال تراعــي احتياجــات النســاء 
وخصوصيتهــن، وكذلــك فئــات النــوع االجتماعــي، فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر نصــت  املــادة 4 فقــرة 2 علــى تقييــم اخملاطــر 
لــكل حالــة ولــم توضــح مــا املقصــود منهــا، وكيــف، فمــن املهــم أن يتــم توضيــح ذلــك بلغــة بســيطة وقابلــة لالســتجابة لكافــة 
الفئــات اجملتمعيــة، مبــن فيهــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ممــا  يوضــح لهــم ويجيــب علــى تخوفاتهــم/ن يف موضــوع حمايتهــم 

فيمــا لــو قمــن بالتبليــغ عنهــا أوال ، ويعــزز مــن ثقتهــم بنظــام الشــكاوى ثانيــا .

- كمــا ان إجــراءات احلمايــة الــواردة يف النظــام ال تراعــي احتياجــات النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي حتديــدا املهمشــن/ات 
املســتضعفن/ات؛  فمثــال لــم تنــّص عليــة املــادة 5 مــن النظــام، حيــث يوجــد منــوذج ُمعــّد لطلــب احلمايــة، فهــل هــذا النمــوذج 
يراعــي خصوصيــة كل حالــة بغــض النظــر عــن طبيعــة الشــكوى،  باإلضافــة الــى املــدة الزمنيــة لدراســة الطلــب 7 أيــام، خــالل 
ذلــك تكــون هــذه األيــام  طويلــة علــى املــرأة، و بالنســبة لبعــض احلــاالت فاملــرأة التــي قدمــت الطلــب وجتــرأت علــى كســر القيــود 
واإلبــالغ عيــش حالــة رعــب وخــوف 7 أيــام ، وان لــم يتــم قبــول الطلــب، فقــد تعــرض نفســها للخطــر ، وهــذا ســينعكس عليهــا 

وعلــى غيرهــا، ممــا يكــون ذلــك عامــال ُمنفــرا مــن اإلبــالغ.

- كمــا ان الوثائــق املطلوبــة مــن قبــل وحــدة احلمايــة مــن املبلــغ/ة والــواردة يف الفقــرة أ مــن هــذه املــادة، واملعلومــات واألدلــة التــي 
حتــدد مــدى جديــة طلــب احلمايــة وارتباطــه بإثبــات ارتــكاب الفســاد الــواردة يف الفقــرة )ب( لــذات املــادة، وتكلفــة إجــراءات 
احلمايــة الــواردة يف الفقــرة )ج( لنفــس املــادة ، ال تراعــي احتياجــات النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي حتديــدا املهمشــن/
ات واملســتضعفن/ات، وســيكون اثرهــا تعزيــز النفــور مــن أنظمــة الشــكاوى وعمليــة التبليــغ برمتهــا؛  فقــد تكــون  احلالــة قــد 
تعرضــت للخطــر مبجــرد تقدميهــا البــالغ/ اإلخبــار، مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر هنــاك اشــكالية قانونيــة يف اثبــات الفســاد، 
كونــه لــم يتــم جتــرمي فعــل الفســاد ذاتــه يف قانــون اخلدمــة املدنيــة واألنظمــة املعمــول فيهــا، وقــد يتطلــب االثبــات يف بعــض 
االحيــان كشــف املُبلــغ عــن الفســاد كمــا هــو يف اإلجــراءات اجلزائيــة،  وبالتالــي تعــّرض مــن بلــغ للخطــر ، بشــكل منــايف ملبــادئ 

احلمايــة املنصــوص عليهــا يف املعاييــر الدوليــة .
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- كمــا ان التوقيــع علــى التعهــد املنصــوص يف املــادة 5 قــد يخيــف احلالــة التــي قامــت بالتبليــغ، وتصبــح بحاجــة الــى إجــراءات 
أخــرى ملنحهــا األمــان، واحلمايــة التــي حتتــاج، وتبســيط اإلجــراءات لهــا حتــى تكــون عامــالت مســاعدا يف الكشــف عــن الفســاد 

واســترجاع احلقوق.

- كما خال النظام من أي عقوبات يف حال اختراق السرية، وهذا قد يؤثر على حماية الضحية وأمنها.

● مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بنظام الهدايا:

ــون االدوات  ــاة ان تك ــوع االجتماعــي، ومراع ــات الن ــة فئ ــه لكاف ــان وصول ــم هــذا النظــام وضم ــات لتعمي ــم وضــع الي ــن امله م
مســتجيبة لكافــة فئــات النــوع االجتماعــي. 

مــن املهــم ان يتــم معاجلــة الهدايــا التــي تقدمهــا النســاء، حتديــدا املُنتجــات واللواتــي هــن صاحبــات مشــاريع اقتصاديــة صغيــرة 
ومتوســطة، ســواء احلرفيــة او الصناعيــة املنزليــة والتــي تقــوم بإهدائهــا كنــوع مــن التســويق، ووضــع تعليمــات خاصــة بذلــك.

قــد تقــدم النســاء هدايــا، كنــوع مــن األنشــطة االجتماعيــة والتضامــن االجتماعــي، ومــن املهــم معاجلــة ذلــك ووضــع معاييــر 
حلمايــة النســاء الضحايــا.

● مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020 م بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح:

كــون النظــام حديثــا، وفيــه مضامــن تفصيليــة ملوضــوع تضــارب املصالــح، والتــي قــد تقــع النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي 
ــى  ــة عل ــا األشــخاص ذوي اإلعاق ــوع االجتماعــي مبــن فيه ــات الن ــة فئ ــه لكاف ــان وصول ــه وضم ــم تعميم ــن امله فريســتها، فم
مختلــف أنــواع اإلعاقــة، ومــن املهــم وضــع آليــات يف مــن النظــام حتــى يتــم مراعــاة احتياجــات النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي 
يف القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا بخصــوص تضــارب املصالــح، حتديــدا للحــاالت التــي مت نتــج فيهــا عــن العالقــات املهنيــة يف 

مجــال العمــل، عالقــات اجتماعيــة ُكللــت بالــزواج. 
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◄ التوصيات:
 

تظهــر مراجعــة قانــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة والتشــريعات الثانويــة لقانــون مكافحــة الفســاد مــن منظــور مســتجيب 
حلقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي، أن القانــون واألنظمــة حتتــاج الــى جملــة مــن التعديــالت، كــي تصبــح شــمولية، وتضمــن 
جتــرمي اشــكال الفســاد املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي. حيــث خلصــت الدراســة الــى مجموعــة مــن التوصيــات علــى النحــو 

التالــي:

أوال: توصيات تتعلق بقانون مكافحة الفساد:

 ● ضــرورة تضمــن القانــون تعريفــا للفســاد األخالقــي، يضمــن تعريــف اجلوانــب املتعلقــة بأشــكال الفســاد املبنيــة علــى النــوع
  االجتماعي، كاالبتزاز اجلنسي والرشوة اجلنسية والتحرش اجلنسي.

 ●  جتــرمي االبتــزاز اجلنســي باعتبــاره أحــد أشــكال إســاءة اســتعمال الســلطة للحصــول علــى منفعــة جنســية مــن قبــل موظــف 
   يشــغل ســلطة، ويتحقــق ذلــك بــان يقــوم املوظــف كونــه صاحــب ســلطة بالتهديــد بكشــف معلومــات معينــة توصــل لهــا مــن 
   خــالل عملــه، أو بفعــل أي شــيء لإلســاءة للشــخص املهــدد واالضــرار بــه او بــاي شــخص آخــر يهمــه أمــره، إن لــم يقــم 

 الشخص املهدد باالستجابة إلى بعض الطلبات ذات الصفة اجلنسية ملصلحة غير مشروعه للموظف او لغيره. 
 ●  تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد باجتــاه النــص علــى جتــرمي التحــرش اجلنســي، يف حــال ارتكبــت مــن قبــل اخلاضعــن ألحــكام

  القانون، كونه يأتي يف إطار استغالل املنصب العام ألغراض شخصية.
 ●  لغايــة االنســجام التشــريعي، هنــاك ضــرورة اجــراء تعديــل علــى قانــون اخلدمــة املدنيــة الســاري، بــإدراج نــص صريــح 

  بخصوص التحرش اجلنسي ضمن املادة 67 منه واتخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة بحق مرتكبها.
 ●  النــص علــى عقوبــة للتحــرش اجلنســي، يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد وقانــون اخلدمــة املدنيــة، لضمــان الــردع العــام
   واخلــاص واالنســجام التشــريعي، بحيــث يتــم تغليــظ العقوبــة احلبــس الغرامــة املاليــة باإلضافــة الــى عقوبــة إداريــة تأديبــه

  ملرتكب جرمية التحرش اجلنسي.
 ●  يتطلــب إجــراء تعديــل علــى مدونــة ســلوك القطــاع العــام، بحيــث يتــم إدراج التحــرش اجلنســي ضمــن الســلوكيات الســلبية

  يف الوظيفية العامة، وضرورة التحلي بأخالقيات العمل من خالل مناهضتها.
 ●  تبنــي آليــات لتقــدمي الشــكاوى اخلاصــة بالتحــرش اجلنســي يف الوظيفــة العامــة، وتوفيــر احلمايــة والســرية واخلصوصيــة

  للمشتكي/ة للحيلولة دون االنتقام من املشتكي/ة.
ــا التحــرش اجلنســي ــة، ملعاجلــة قضاي ــة الداخلي ــرة الرقاب ــام ودائ ــل وحــدات الشــكاوى بالقطــاع الع ــى تفعي ــة إل  ●  باإلضاف
ــا نشــر الوعــي حــول ــون وظيفته ــة ودعــم، تك ــم تشــكيل شــبكات حماي ــن امله ــوع االجتماعــي، وم ــع وحــدات الن ــاون م    بالتع

  التحرش وآليات التصدي لها، وتقدمي خدمات الدعم القانوني والنفسي االجتماعي للمشتكي/ة والضحايا.
 ●  اســتحداث تعريــف جديــد يف املــادة األولــى للتعريــف بالرشــو ة اجلنســية علــى النحــو التالــي »منــح موظــف حكومــي مزايــا 

  جنسية غير مستحقة بقصد التأثير عليه، لكي يقوم بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما أثناء أداء واجباته الرسمية«.
 ●  باإلضافــة الــى مــواد العقوبــات املنصــوص علهيــه يف قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، فيمــا يتعلــق بجرميــة الرشــوة، فإنــه ينبغي 
   اســتحداث مــادة للنــص علــى العقوبــة جلرميــة الرشــوة اجلنســية، تنــص علــى » كل موظــف عمومــي وكل شــخص نـُـدب إليــه 
   خدمــة عامــة ســواء باالنتخــاب أو بالتعيــن، وكل شــخص كلــف مبهمــة رســمية، َطلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــرة منفعــة جنســية 
   غيــر مســتحقة ليقــوم بعمــل، او ميتنــع عــن القيــام بعمــل مــوكل اليــه بحكــم وظيفتــه عوقــب باحلبــس مــن ســتة أشــهر إلــى 

  ثالث سنوات، وبغرامة ال تقل عن 1000 دينار وال تزيد عن 3000 دينار. 
ــوارد ذكرهــم  ــى »مــن عــرض علــى شــخص مــن األشــخاص ال  ●  يضــاف مــادة جديــدة يف قانــون مكافحــة الفســاد، تنــص عل
   الفقــرة أعــاله منفعــة جنســية أو وعــده بهــا ليعمــل عمــاًل غيــر حــق، أو ليمتنــع عــن عمــل كان يجــب أن يقــوم بــه عوقــب - إذا 
   لــم يــاِلق العــرض أو الوعــد قبــوال - باحلبــس ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر، وبغرامــة ماليــة ال تقــل عــن 200 دينــار وال تزيــد 

  عن 500 دينار«.
 ●  يتطلــب تشــديد العقوبــة يف حــال تضمنــت الرشــوة رشــوة جنســية، بإضافــة النــص التالــي »يتــم تشــديد العقوبــة الــى الضعــف 

  يف حال الرشوة العادية املنصوص عليها يف قانون العقوبات، الرشوة واجلنسية معا«.
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 ●  اســتحداث مــادة يف قانــون مكافحــة الفســاد، حتديــد مــا يقصــد بــه التمييــز  الــذي يتضمن اشــكال فســاد، علــى النحو التالي:
   أ. أي فعــل يقــوم بــه املوظــف كونــه صاحــب ســلطة يشــمل يف مضامينــه أي تفريــق أو اســتبعاد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس 
ــون أو اجلنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو اإلعاقــة أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتماعــي، ويكــون       العــرق أو الل
     مــن شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو املعاملــة يف الوظيفــة او االســتخدام أو املهنــة، بغــرض احلصــول 
     علــى منفعــة او امتيــازات او مزايــا شــخصية ماديــة او معنويــة غيــر مســتحقة لصاحلــه او لصالــح شــخص او كيــان اخــر 

    مما يشكل انتهاكا للقوانن. 
   ب. أي فعــل يقــوم بــه املوظــف كونــه صاحــب ســلطة، يشــمل يف مضامينــه أي متييــز أو اســتبعاد أو تفضيــل آخــر يكــون مــن
     أثــره إبطــال أو إضعــاف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو املســاواة يف املعاملــة يف الوظيفــة أو املهنــة او االســتخدام، بغــرض
ــة او معنويــة غيــر مســتحقة لصاحلــه او لصالــح شــخص او ــا شــخصية مادي ــى منفعــة او امتيــازات او مزاي      احلصــول عل

    كيان اخر مما يشكل انتهاكا للقوانن.
   ج. يراعــي يف تطبيــق أحــكام املــواد أعــاله حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنصــوص التــي تســمح بالتمييــز اإليجابــي لصالــح
ــق ــة والتطبي ــى بالرعاي ــا أفضــل وأول ــة أيهم ــن األخــرى ذات العالق ــون والقوان ــات املهمشــة، يف هــذا القان      النســاء والفئ

    لصالح هذه الفئات.
ــة،  ــز يف االســتخدام واملهن ــع التميي ــة ملن ــام وضــع السياســات الوطنّي ــوان املوظفــن الع ــة مكافحــة الفســاد ودي ــى هيئ    د. عل

    بالشراكة مع الوزارات واملؤسسات واجلهات ذات العالقة.
   هـــ.  دون اإلخــالل باحلــق يف التعويــض، يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام التمييــز الــواردة يف هــذه املــادة بغرامــة ال تقــل عــن   

    1000 دينارا وال تزيد عن 2000 دينارا، وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار.
 ●  جتــرمي العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، بإضافــة نــص يوضــح القصــد بهــذه اجلرميــة »الفعــل الــذي يقــع مــن خــالل 
   التعســف يف اســتعمال الســلطة يرتكبــه املوظــف العمومــي، وكل شــخص نـُـدب إليــه خدمــة عامــة ســواء باالنتخــاب أو بالتعيــن، 
إليــه عصبيــة اجلنــس، أو احلالــة املاديــة، أو     وكل شــخص كلــف مبهمــة رســمية، باســتعمال أي فعــل أو متييــز تدفــع 
   االجتماعيــة، أو الصحيــة يترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه أذى أو معانــاة، بغــرض احلصــول علــى منفعــة او امتيــازات 

  او مزايا شخصية مادية او معنوية  غير مستحقة  لصاحله او لصالح شخص او كيان اخر ،مما يشكل انتهاكا للقوانن43.

ثانيــا: مراجعــة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7 لســنة 2019 بنظــام حمايــة املبلغــن والشــهود واخملبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم: 

 ●  إضافــة نصــوص يف النظــام لتشــجيع النســاء وفئــات النــوع االجتماعــي علــى اإلبــالغ عــن الفســاد، ومكافأتهم/معنويــا باحلــد
   األدنــى علــى مجــرد تقــدمي بالغــات حقيقيــة يف قضايــا الفســاد، كمــا انــه مــن الضروري النـــص علـــى منـــح مكافـــأة ماليـــة ملـــن
   يـــؤدي بالغة عـــن الفســـاد االســـترداد أموال عامـــة كانـــت محـــال جلرميـــة فسـاد بنسـبة معينـة، نقتـرح أن تكـون بنسـبة مئويـة
  مـن املبلـغ املسـترد 5% مثـال كمـا هـو يف تشريعات مماثلة كالتشريع العراقي، مـع النـص فـي القانـون علـى أن مينـح املبلـغ 

  /ة اذا كان موظفـا عامـا ترقيـة، أو اخـذ هـذا البـالغ بعيـن االعتبـار عنـد تقييـم أداء املوظـف العـام.
●  النص على إجراءات تأخذ بعن االعتبار خصوصية حماية املبلغات واخملبرات من النساء عن جرائم الفساد يف

  القطاع األمني، وذلك لتشجيع املبلغات وحمايتهم.
 ●  مــن املهــم وضــع اليــات حمايــة للنســاء وفئــات النــوع االجتماعــي، لتشــمل توســيع دائــرة احلمايــة مبجــرد تقــدمي البالغات الي
   جهــة أخــرى، وتوفيــر احلمايــة الالزمــة بــدءا مــن تقــدمي التبليــغ ولــكل حالــه حســب احتياجهــا، وتســهيل عمليــة وصــول كافــة

  فئات النوع االجتماعي خلدمات تقدمي البالغات واحلماية لتنسجم مع كافة اإلعاقات، يف مبختلف أماكن تواجدهم.
●  وضع عقوبات يف حال اختراق السرية وتعميمها واحملاسبة عليها.

ــى اســتحداث شــبكة لدعــم النســاء امُلبلغــات مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات األخــرى ذات   ●  ضــرورة العمــل عل
   العالقــة مبــا فيهــا املؤسســات التــي تُعنــي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتــي تقــدم خدمــات الدعــم القانونــي والنفســي 

  االجتماعي واملتابعة واحلماية فيها، ووضع نظام لهذه الشبكة ودليل إجراءات وخطة عمل وتقييمه بشكل دوري وتطويره.

43 مت تطوير هذه النص املقترح، من خالل االسترشاد بالعديد من التقارير الدولية واالقتراحات والنقاشات التي أجريت مع متخصصن، كما هو موضح يف اخلانة املتعلقة باملبررات- مبررات استحداث النص-.
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 • الفساد والنوع االجتماعي، مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية، مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

 .UNODC ،الدورة الثامنة، أبو ظبي 18 كانون األول 2019. واملنشور على املوقع اإللكتروني اخلاص مبكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية  
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html  

 • مفاهيم أساسية يف عدالة النوع االجتماعي، دليل تدريبي للفرق املساندة للنوع االجتماعي يف مؤسسات قطاع العدالة واألمن، إعداد فاطمة
  دعنا، لصالح منظمة األمم املتحدة للمرأة UNW- برنامج سواسية، 2019

 • املفاهيم املرتبطة يف املساواة والعدالة بن اجلنسن، ص 8، اخلطة االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة والعدالة بن اجلنسن ومتكن 
  املرأة، 2017-2022، وزارة شؤون املرأة

 • فاطمة دعنا، مفاهيم أساسية يف عدالة النوع االجتماعي، دليل تدريبي للفرق املساندة للنوع االجتماعي يف مؤسسات قطاع العدالة واألمن، 
  لصالح منظمة األمم املتحدة للمرأة UNW- برنامج سواسية، 2019. 

• التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان
 • االحتاد العربي للنقابات، هل جرمت قوانن العمل العربية التحرّش اجلنسي أو العنف ضد املرأة يف مكان العمل أم أحالتها على قانون العقوبات،

https://www.arabtradeunion.org  
• منظمة العمل الدولية، ورقة موقف حول توطن االتفاقية الدولية رقم 109 يف التشريعات الفلسطينية، 2020، 

• اجلهاز ا املركزي لإلحصاء الفلسطيني؛ أوضاع املرأة الفلسطينية عشية يوم املرأة العاملي، 2021/03/08. 
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 • كريشانتي دارماراج ، املديرة التنفيذية ملركز القيادة العاملية للمرأة بجامعة روتغرز.وقائع األمم املتحدة عشية حملة 16 يوم ملناهضة العنف
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االتفاقيات والقوانن:

• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
• قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992 

• قانون مكافحة الفساد رقم لسنة 2005 وتعديالته

املراجع باللغة االجنليزية

• The Human Rights Case Against Corruption, United nation human rights office df the high commissioner,p4

   https://www.ohchr.org/documents/issues/development/goodgovernance/corruption/hrcaseagainstcorruption.pdf

• Leonie Hensgen, ”Corruption and human rights – making the connection at the United Nations“,  

   in the Max Planck Yearbook of United Nations Law, Armin von Bogdandy and Rüdiger Wolfrum,  

   eds., vol. 17, pp. 197–219 (200) (Brill and Nijhoff, 2013). 




