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كلمة رئيس هيئة مكافحة الفساد
حتمل هيئة مكافحة الفساد ،رسالة الشعب الفلسطيني في مكافحة الفساد واحلد
من انتشاره ،ولتحقيق هذه الرسالة ،ال بد ،بل يتوجب علينا إشراك املرأة الفلسطينية
بشكل خاص في هذه اجلهود.
وانطالقا ً من هذا املبدأ ،وإميانا ً بالدور العظيم الذي تقوم به املرأة في جميع اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية ،سعت الهيئة لتنظيم عدة فعاليات وعقد اتفاقيات شراكة
مع عدد من املؤسسات ،التي تعنى بقضايا واهتمامات املرأة ،والتي هدفت جميعها إلى
إشراك املرأة في مناقشة قضايا الشعب الفلسطيني ،ومتكينها لتساهم في مكافحة
الفساد ،شأنها في ذلك شأن كل الفئات التي استهدفتها الهيئة وشركائها في
أنشطتها اخملتلفة وحمالتها ولقاءاتها معهم.
جاءت هذه الدراسة كجهد مشترك مع طاقم شؤون املرأة ،الذي أصبح شريكا ً في تنفيذ
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،وعبرت عن رأي املرأة الفلسطينية وانطباعاتها
وتوصياتها ،التي نتمنى أن نعمل عليها مع طاقم شؤون املرأة ،وجميع اجلهات املعنية،
للوصول إلى امرأة فلسطينية تعلم وتعي قضاياها ،وتساهم في جهود مكافحة
الفساد بشكل فاعل.

رفيق شاكر النتشة
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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
يعتبر موضوع عالقة املرأة ،أو باألحرى النوع االجتماعي والفساد ،موضوع جديد
نوعا ً ما .هناك من أهتم بدراسة الفروقات ما بني النساء والرجال في موضوع الفساد،
يعني :هل النساء ميارسن الفساد أكثر من الرجال ،أم أن املوضوع له عالقة باملنصب
والسلطة وليس باجلنس .وهناك من انشغل مبحاولة إثبات بأن املشاركة السياسية
للنساء ،وتقلدهن املناصب العليا لصنع القرار ،هي آلية من آليات التخفيف من الفساد،
حيث أن النساء أكثر شفافية في جميع نشاطاتهن من الرجال .وهناك من انشغل
بأهمية توضيح مفهوم الفساد من وجه نظر النساء ،وبوضع آليات مكافحة الفساد
أينما وجد ،وبغض النظر عن من ميارسه.
بالنسبة لنا ،في طاقم شؤون املرأة ،انشغلنا أوال ً :مبعرفة ما هو مفهوم الفساد لدى
النساء الفلسطينيات ،وثانياُ ،بنقاش آليات مكافحة الفساد من قبل النساء.
قد يكون هناك سؤال يدور في أذهان اجلميع ،ملاذا يهتم طاقم شؤون املرأة مبوضوع الفساد
ومكافحته؟ .ببساطة ،ألن النساء هن األكثر تأثرا ً من الفساد ،خاصة في مجال تقدمي
اخلدمات ،ألن النساء هن من يحتجن للخدمات املباشرة لهن وألطفالهن ،حيث أن النساء
هن من يتحملن مسؤولية متابعة الوضع الصحي والتعليمي ألطفالهن ،وحيث أن
النساء الفقيرات في العالم ،يعتمدن على تلقي هذه اخلدمات وغيرها من قبل احلكومة
والقطاع العام ألنها مجانية ،وإذا كان هناك فساد ،فبالطبع سيكون التأثير على نوعية
ومستوى اخلدمة أعلى ،مما يؤثر على من يتلقى اخلدمة.
إن الفساد يؤثر أكثر على الفئات املقهورة والضعيفة أصال ً من الفئات التي جتد من
يحميها .فمثالً ،فئة الالجئني ،وحسب دراسة أجراها صندوق السكان التابع لالمم املتحدة،
فإن ما بني  %75إلى  %80من الالجئني في العالم ،هم من السناء واألطفال ،وأن غالبية
موظفي اإلغاثة ،هم من فئة الرجال ،وهذا يعني عالقات قوى غير متوازنة ،مما يعني
احتماالت عالية حلدوث فساد ،باستعمال هذه القوى من قبل الرجال.
إن طاقم شؤون املرأة ،يرى ،أن اهتمامه مبسألة الفساد ،هو مساهمة جدية الحقاق حقوق
6

النساء ،حيث أن وجود الفساد يؤثر على امليزانيات التي من املقرر أن يتم صرفها ،وتعود
بالفائدة على تنفيذ هذه احلقوق .هناك عدة صور وأشكال للفساد بشكل عام ،وللفساد
الذي يؤثر على املرأة بشكل خاص .فعلى سبيل املثال ،نعتبر أن التحرش بالنساء في
أماكن العمل ،هو أيضا ً نوع من أنواع الفساد.

توصيات:
•االستمرار في نشر ثقافة مكافحة الفساد من قبل احلركة النسوية ،ملا فيه
مصلحة إحقاق حقوق النساء.
•توضيح العالقة ما بني مكافحة الفساد ودوره في التنمية ،واعتبار أن الفساد
عائق أمام التنمية املستدامة.
•االستمرار في فهم أشكال الفساد من وجهة نظر النساء.

السيدة نهلة قورة

7

8

أوال :مقدمة التقرير
يعتبر الفساد أحد معوقات التنمية وانتهاكا ً حلقوق اإلنسان ،حيث يقف
الفساد أمام حتقيق التنمية ألهدافها ،ويحد من التمتع باحلقوق السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،فيتم نهب املوارد واملقدرات واستغاللها لصالح الفئة املسيطرة
واملتحكمة باملوارد ،وحرمان الشرائح االجتماعية اخملتلفة من االستفادة من اخلدمات
األساسية ،وإعاقة عملية الدميقراطية وسيادة القانون ،وحتويل مجرى الصراع من
الوطني ضد االحتالل إلى صراع داخلي يستنفذ مقدرات الشعب الفلسطيني ،ويفقد
ثقته مبكونات دولته.
تشير دراسات للبنك الدولي ،إلى أن النساء من أكثر الفئات االجتماعية تأثرا ً بالفساد،
حيث تعاني النساء من التمييز اجملتمعي ،الذي يحول دون متتعهن بكافة حقوقهن
بصورة متساوية مع الرجال ،فيزيد الفساد من فقر النساء ،ويح ّد من فرص مشاركتهن
السياسية واالقتصادية ،ويزيد فرص استغاللهن ،ويضعف مطالبهن بتحقيق املساواة.1
وإدراكا ً من حقيقة أن النساء لهن املصلحة األكبر في احلد من انتشار الفساد ،وأن عملية
مكافحة الفساد ليست محايدة جندرياً ،بدأ طاقم شؤون املرأة كمؤسسة تعمل على
تنمية النساء ومتكينهن وتعزيز املساواة والعدالة االجتماعية ،العمل مع هيئة مكافحة
معوقا ً
الفساد ،على تعزيز دور املرأة الفلسطينية في مكافحة الفساد ،باعتبار الفساد
ّ
أساسيا ً للتنمية ،ومؤثرا ً في متكني النساء ومشاركتهن.
يأتي هذا التقرير ،كخطوة أولى رائدة في مجال استكشاف املساحات الصماء في مجال
مكافحة الفساد ،حيث سعى إلى توفير املعرفة املتعلقة بالفساد من وجهة نظر
النساء أنفسهن ،وتأثيره على حياتهن ،ومحاولة جدية في عدم تغييب صوت النساء
ودورهن في املشاركة ملكافحة الفساد ،وهذا التقرير ليس بالضرورة أن يكون معبرا ً عن
وجهة نظر هيئة مكافحة الفساد.
« . 1البنك الدولي :الفساد العدو األول للشعب» في البلدان النامية» على الرابط اإللكتروني:
“http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countries-world”bank-group-president-kim
Promote Gender Equality and Empower Women by 2015
على الرابط التالي“http://www.worldbank.org/mdgs/gender.html« :
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ثانيا :ملـخص مخـرجـات وتوصـيات التقرير
اخملرجات من منظور النوع
االجتماعي بالتقاطع مع الفساد

التوصيات

تباينت آراء النساء حول مفهوم الفساد

 .1تبني مفهوم واسع للفساد ،يعكس خبرات وجتارب
مختلف شرائح النساء ،بالتركيز على توسيع
مفهوم السلطة والنفوذ في الفساد ليشمل
السلطة األبوية.
 .2مشاركة النساء في عملية حتديد مفهوم الفساد.
 .3توعية النساء واجلمهور مبوضوع الفساد وآليات
تقدمي الشكاوى من اجلهات اخملتصة مبكافحة الفساد.

أضافت النساء أشكاال جديدة للفساد،
كالتمييز ضدهن في القوانني والسياسات
واملمارسات اجملتمعية ،كقتل النساء بدافع
الشرف ،تخفيف عقوبة قتل النساء بدافع
الشرف ،التحرش اجلنسي ،اإلقصاء احلزبي
وانكار امليراث ،عدم التمتع باحلقوق بشكل
متساو مع الرجل ،استغالل عمل املرأة.
ٍ

 .1مشاركة النساء في االستراتيجيات الوطنية
ملكافحة الفساد ،لضمان تضمينها بالنوع
االجتماعي.
 .2ضرورة مراجعة القوانني والسياسات الوطنية
لتجرمي التحرش اجلنسي ،إنكار امليراث ،اإلقصاء
احلزبي ،قتل النساء لدافع الشرف كجرائم فساد.
 .3ضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد ،واألنظمة
املتعلقة مبوضوع الفساد من منظور نسوي.
 .4سن قانون لألحزاب.
 .5قيام املؤسسات النسوية مبمارسة الدميقراطية
داخل مؤسساتها عبر تداول املناصب العليا.
 .6تعزيز دور الشابات في هذه املؤسسات.

 .1اشراك النساء في اخلطط القطاعية وخطط
العمل املتعلقة بالفساد ،وإدماج النوع االجتماعي
في هذه اخلطط.
 .2إشراك النساء في خطط التنمية وإدماج النوع
االجتماعي في هذه اخلطط ،بهدف القضاء على
ع ّبرت النساء عن مدى انتشار الفساد ،بأنه
التمييز واحلد من الفساد.
يشمل كافة مناحي احلياة.
 .3تعزيز مشاركة املرأة في مواقع صنع القرار ورسم
السياسات ،وخصوصا ً مواقع صنع القرار املالي
واإلداري.
 .4إلغاء القوانني املميزة ووضع تشريعات تضمن
حقوق املرأة ومساواتها مع الرجل.
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 .1مراجعة القوانني واإلجراءات والسياسات العامة،
بهدف ضمان وصول النساء الى مختلف أنواع
اخلدمات التي تقدمها املرافق العامة ،كخدمة
اعتبرت النساء أن الفساد يشمل جميع
الرعاية الصحية ،والتعليم والعمل والوصول الى
املرافق والقطاعات العامة.
العدالة واملشاركة السياسية.
 .2تعزيز الرقابة اجملتمعية على املرافق والقطاعات
العامة بهدف تعزيز فرص املساءلة.
 .1توعية النساء بتأثير الفساد على حقوقهن.
 .2عقد الشراكات والتحالفات بني مؤسسات اجملتمع
املدني ملكافحة الفساد.
 .3عقد الشراكات بني مؤسسات اجملتمع املدني مع
هيئة مكافحة الفساد ملكافحة الفساد.
للفساد تأثير كبير على حياة النساء
وإمكانية مت ّتعهن بحقوقّهن.
 .4دراسات متفحصة حول تأثير الفساد على متتع
النساء بحقوقهن (الصحية والتعليمية ،واحلق في
العمل والوصول إلى العدالة واملشاركة السياسية).
 .5تشكيل أجسام للرقابة على املؤسسات واإلدارات
املقدمة للخدمات األساسية للنساء.
 .1توفير خطوط أمان للنساء ،لتمكينهن من اإلبالغ
عن جرائم الفساد.
 .2تأسيس فرع لهيئة مكافحة الفساد في غزة،
لتسهيل وصول املواطنني لإلبالغ عن الفساد.
 .3ضمان حماية املبلّغني والشهود في جرائم الفساد.
 .4رفع وعي النساء بجرائم الفساد واإلجراءات
املتخذة في التبليغ.
عدم تبليغ النساء عن الفساد الذي مورس  .5تأسيس صناديق للشكاوى في احملافظات ،لتسهيل
بحقهن.
وصول النساء للتبليغ عن الفساد.
 .6دراسة األسباب التي تدعو النساء إلى عدم التبليغ
عن الفساد.
 .7تعميم التجارب الناجحة في مجال مكافحة
الفساد.
 .8تعزيز القوة الذاتية لدى النساء بكسر حاجز
اخلوف ،وتفعيل الرقابة الذاتية ،وتعزيز ميل النساء
للتغيير اإليجابي.
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منهجية إعداد التقرير
استند هذا التقرير إلى املنهجية النسوية ،التي تعتمد على نقل صوت النساء
وجتربتهن ،ليس كمبحوثات ،وإمنا كمشاركات ،وذلك لنقل معرفتهن وجتاربهن وخبراتهن
في موضوع الفساد ،فالنتائج التي خلصت إليها الدراسة ،هي من نتاج معرفة وجتربة
النساء.
عينة التقرير ليست ممثّلة ،وال ميكن تعميمها ،ولكنها تعكس واقع معني لفئة محددة
لديها جتربتها اخلاصة ،التي حتتاج للفهم والكشف ،وكانت العينة عشوائية من حيث
جتربتها مع الفساد ،وقصدية من حيث مكان السكن ،واملنطقة اجلغرافية ،واملستوى
التعليمي ،وااللتحاق بالوظيفة في القطاع العام وفي قطاع العمل األهلي ،والبطالة
واملشاركة السياسية .تعكس العينة متثيال ً ملنطقة الضفة الغربية؛ الشمال والوسط
واجلنوب ،ومنطقة غزة وشملت فيها مدينة غزة والوسط والشمال واجلنوب .فقد مت
عقد سبع مجموعات بؤرية في كل من مدينة بيت حلم ،مدينة رام اهلل ،مدينة طولكرم،
مدينة غزة ،مدينة رفح /خانيونس ،مدينة دير البلح ومدينة بيت حانون .شارك في كل
مجموعة بؤرية  20إمرأة .راعت اجملموعات البؤرية في متثيلها التجمعات السكانية لكل
من القرية واملدينة واخمليم.
روعي في اختيار املشاركات ،أن ميثّلن مختلف القطاعات للنساء الفلسطينيات،
نتيجة ارتباط موضوع الفساد وتداخالته في حياة النساء وأدوارهن وحاجاتهن العملية
واالستراتيجية ،فكانت املشاركات عاطالت عن العمل ،موظفات في القطاع العام،
موظفات في مؤسسات اجملتمع األهلي ،ناشطات حزبيات ،ربات منازل ،طالبات جامعات،
عضوات في اجملالس احمللية (قرية ،مدينة) وموظفات مكان إقامتهن في اخمليم.
استخدم التقرير اجملموعات البؤرية أداة للدراسة؛ وهذه األداة تتناسب مع طبيعة التقرير
وأهداف وطبيعة الفئة املستهدفة .مت إثارة النقاش داخل اجملموعات البؤرية ،بعدد من
األسئلة املتعلقة مبفهوم الفساد وأشكاله واجملاالت والقطاعات التي ينتشر فيها ،وتأثير
الفساد على النساء واالستراتيجيات املقترحة ملكافحته ودور النساء فيها.
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ثالثا :عرض نتائج نقاشات المجموعات البؤرية
يعرض هذا اجلزء من التقرير النتائج األساسية التي خرجت بها اجملموعات
البؤرية ،التي أجابت على أسئلة التقرير ،ومت تصنيف هذه األسئلة إلى خمسة أقسام
وهي :مفهوم الفساد ،أشـكال الفساد ،اجملاالت والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد،
تأثير الفساد على النساء ،االستراتيجيات املقترحة ملكافحة الفساد.

القسم األول :مفهوم الفساد
يتناول هذا القسم مفهوم الفساد كما تراه النساء الالتي شاركن في اجملموعات
البؤرية ،حيث مت التركيز في بداية جلسات النقاش داخل اجملموعات البؤرية ،على الفهم
الذاتي للمرأة الفلسطينية ملفهوم الفساد.
تباينت آراء النساء في حتديد مفهوم الفساد وفي توصيفه ،وذلك تبعا ً الختالف جتاربهن
وخلفيتهن ،وكان هناك تباين وفروقات واضحة في حتديد مصدر السلطة ومحدداتها،
ّ
واملصلحة التي يتم املساس بها في حالة الفساد .بعض النساء عرَفن الفساد بأنه
التصرفات التي تخرج عن نطاق القانون ،وتؤدي إلى سلب حقوق اآلخرين« :السلوك
اخملالف للقانون لتحقيق مصالح ذاتية للفرد أو اجلماعة» ،في حني ربطت بعض النساء
مفهوم الفساد بالعادات والتقاليد ،فهو يتمثل في «اإلخالل بالعادات والتقاليد»
و»اإلخالل مبنظومة األخالق التي يفترض أنها تنظم حياة الناس جميعا ً» .وميكن القول
بأن حتديد النساء ملفهوم الفساد ،ارتبط مبجموعة احمل ّددات واملعايير التي تنظم حياة
أفراد اجملتمع:
يعول على القانون في حتديد األفعال
•أوال ً :احمل ّدد أو املعيار القانوني :وهو الذي َ
والتصرفات التي تعتبر جرمية ،وهذا اجلانب يشمل جميع األفعال التي اعتبرها
القانون جرمية ،وتؤدي في ذات الوقت إلى املساس بحقوق اآلخرين ،ألهداف ترتبط
بتحقيق مصالح فردية أو جماعية « ،فالفساد هو جرمية تتم باستغالل املنصب
ألغراض خاصة ذاتية خالفا ً للقانون».
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•ثانيا ً :احمل ّدد أو املعيار األخالقي الذي استندت عليه النساء :وهو االجتاه الذي
ينطلق بتعريفه للفساد من املعيار األخالقي ،بحيث تكون األخالق هي الناظم
للعالقات بني األفراد ،وينطلق هذا االجتاه من القوة االعتبارية لألخالق ،حيث تعتبر
القوة اإللزامية لألخالق ،أكبر من القانون ومن منظومة العادات والتقاليد ،فالفساد
هو جرمية أخالقية قبل أن بكون فعال ً مجرما ً في القانون ،ومبوجب هذا املفهوم ،فإن
الفساد هو « ظلم أخالقي يقع على اآلخرين».
•ثالثا ً :احمل ّدد أو معيار العادات والتقاليد :وهو احملدد الذي يعتبر أن اخلروج على
منظومة العادات والتقاليد فساد ،والنساء اللواتي حددن هذا املعيار ،يعتقدن
بسيطرة العادات والتقاليد وبغلبتها على قوة القانون ،فالعادات والتقاليد تتضمن
املعاملة احلسنة واألخالق الرفيعة والتقاليد ،فالفساد هو «جرمية متس عادات
وتقاليد اجملتمع الفلسطيني».
تصف بعض النساء الفساد بأنه « لغة العصر غير األخالقية» ،وتعتبر أنه ليس ظاهرة
حديثة وهو منتشر في جميع اجملتمعات العربية والغربية ،ومنتشر في الوقت ذاته في
جميع مناطق الوطن» .في حني تصف مجموعة أخرى من النساء الفساد بأنه «مرض
خبيث ،حيث تتملك الشخص رغبة باحلصول على ما ميتلكه اآلخرين ،وال ميانع بانتهاك
حقوقهم» .خلصت املشاركات بنتيجة أن الفساد وإن اختلف توصيفه كخرق للقانون أو
للعادات والتقاليد أو األخالق ،فإنه ال يتجاوز أن يكون سوى « استغالل السلطة والنفوذ
لصالح حتقيق أغراض شخصية».

القسم الثاني :أشكال الفساد
ح ّدد قانون مكافحة الفساد رقم ( )1للعام  2005في املادة رقم ( ،)1أشكال
الفساد ،التي نصت على أن الفساد هو «اجلرائم اخمللّة بواجبات الوظيفة العامة ،واجلرائم
اخمللّة بالثقة العامة املنصوص عليها في قوانني العقوبات السارية ،واجلرائم الناجتة عن
غسل األموال املنصوص عليها في قانون غسل األموال ،وكل فعل يؤدي الى املساس باألموال
العامة ،وإساءة استعمال السلطة خالفا ً للقانون ،وقبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي
حقا ً وحتق باطالً ،والكسب غير املشروع ،وجميع األفعال الواردة في االتفاقات العربية
والدولية ملكافحة الفساد ،التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية».
14

رغم أن القانون السابق ح ّدد أشكال الفساد ،اال أن النساء ق ّدمن أشكاال ً مختلفة
للفساد ،تتجاوز األشكال احملددة أعاله ،نظرا ً لتنوع البيئات االجتماعية واالقتصادية،
وتباين التجارب اخلاصة واختالف أدوارهن ومصاحلهن ،يسمح بتحديد أشكال للفساد من
قبل النساء ،بتقدمي إضافة نوعية ألشكال الفساد ،ميكن اضافتها كمقترحات للقانون
من منظور النساء ،في ظل غياب إجماع عاملي ملفهوم الفساد.
توافقت النساء في جميع اجملموعات البؤرية ،بأن الفساد يتمظهر بعدة أشكال
جرّمها القانون ،كالواسطة واحملسوبية والرشوة ،واستغالل املنصب والوظيفة ملصالح
شخصية ،تتعلق بالشخص نفسه أو لصالح غيره ،واحملاباة وغسيل األموال .كما أضافت
النساء أشكاال ً تعتبر توسعا في األشكال التي نص عليها قانون مكافحة الفساد ،فقد
اعتبرن أن التمييز اجملتمعي والتمييز القانوني ضد املرأة ،وإنكار ميراثها ،والتمييز بني
أفراد اجملتمع بشكل عام ،وقتل النساء لدافع الشرف واالستغالل اجلسدي واجلنسي،
والنظرة الدونية للمرأة ،وعدم اهتمام املؤسسات النسوية بحقوق النساء ،كلها أشكاال ً
للفساد ،وتعتقد اجملموعة البؤرية في منطقة الشمال ،أن حادثة «الكاميرا في حمامات
النساء في املالية العسكرية» هي شكل من أشكال الفساد.
تعتبر هذه األشكال من الفساد ماسة بالنساء بشكل مباشر ،وأوردت النساء هذه
األشكال نتيجة التصاق تلك األفعال واملمارسات بالسلطة والنفوذ والسيطرة ،حيث
تخول الرجال في اجملتمع ممارسة
تهيمن السلطة الذكورية في اجملتمع الفلسطيني ،التي ّ
التمييز ضد النساء ،ومتنع النساء في الوقت ذاته من ممارسة حقوقهن بصورة متساوية
للرجال ،فالذكورة مركز نفوذ وسيطرة في اجملتمع.
ق ّدمت بعض النساء أشكاال ً جديدة للفساد ،تع ّبر عن وعيهن بالشأن العام ،ووعيهن
بتأثير ذلك على العملية التنموية وعلى حياتهن ،فاعتبرن أن «عدم تداول السلطة،
واحتكار املؤسسات من قبل بعض األفراد ،ووقف العملية االنتخابية وعدم دوريتها،
وعملية الفصل أو االقصاء احلزبي بقرار فردي ،وغياب قانون لألحزاب ينظم العمل احلزبي،
واالنقسام بني شطري الوطن ،أشكاال ً للفساد ،ناجتة عن احتكار السلطة ومواقع صنع
مكونات اجملتمع
القرار ،وذلك ألغراض شخصية تتعلق مبنفعة فئة محددة ،وتضر بباقي
ّ
األخرى ،وخصوصا ً الفئات املهمشة األقل مشاركة في اجملتمع ،واملتضررة بصورة أكبر من
غياب الدميقراطية ومتثيل مصاحلها داخل هذه املؤسسات».
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أضافت املشاركات في اجملموعات البؤرية في غزة ومناطقها أشكاال ً جديدة
للفساد ،ترتبط بالواقع السياسي فيها ،حيث تسيطر حركة حماس على احلكم في
القطاع منذ العام  ،2007وأنشات مؤسسات لفرض سلطتها ومصاحلها وأيديولوجيتها،
مما انعكس على كافة مناحي احلياة ،وكانت النساء األكثر تأثرا ً بهذه السلطة ،فقد
اعتبرت املشاركات من غزة ومناطقها ،أن فرض األيديولوجيا الدينية من قبل السلطة
القائمة ،واستخدام هذه السلطة ألهداف شخصية أو منفعة حزبية « فاستخدام
الدين في السياسة وفي التحكم في احلياة ،شكل من أشكال االجتار بالدين» ،وهو ما
اعتبرنه شكال ً من أشكال الفساد.
وتظهر الفروقات بني أشكال الفساد التي أثارتها املشاركات في الضفة الغربية وغزة،
لدى اعتبار املشاركات في غزة «موضوع االجتار باألترامال 2وجتارة األنفاق» شكال ً من
أشكال الفساد ،حيث يعاني اجملتمع الفلسطيني في غزة من انتشار تعاطي األترامال
وهو مادة مخدرة« ،نتيجة أن الناس اللي بيقوموا في بيعها والتجارة فيها هم االشخاص
اللي الهم نفوذ وسيطرة».
بينت النتائج وجود نوع من اخللط لدى النساء في تعريف الفساد وحتديد
أشكاله ،ففي بعض احلاالت مت تعريف الفساد بأنه «احملاباة والرشوة ،والتمييز ضد الفئات
املهمشة وخصوصا ً املرأة»  ،ومثل هذه األفعال تعتبر أشكاال ً للفساد وليس تعريفا ً له.
كما بينت النتائج وجود خلط آخر بني أشكال الفساد وأسباب انتشاره ،فيالحظ أن
بعض النساء تخلط بني أشكال الفساد وأسبابه ،حيث تعتبر بعض النساء أن غياب
الشفافية ،وعدم الوصول إلى املعلومات شكل من أشكال الفساد ،في ذات الوقت
التي تعتبر هذه القضايا أسبابا ً لتفشي الفساد في اجملتمعات ،حيث أن الفساد ينتشر
في ظل حجب املعلومات وفي ظل عدم وضوح وتصريح باإلجراءات واملعلومات من قبل
اجلهات املسؤولة.
إن تداخل مفهوم الفساد وأشكاله وأسبابه لدى بعض النساء ،مردّه الى العالقة اجلدلية
بني ارتباط الفساد كمفهوم واكتشافه عبر أشكاله من اجلانب احملسوس للعيان ،حيث
مت التعبير عن املفهوم باملرئي وامللموس ،باإلضافة إلى االرتباط الوثيق بني انتشار الفساد
 . 2االترامال هو نوع من أنواع األدوية املسكنة ،اسمه الطبي ترامادول وهو |أحد مشتقات املورفني ،يستخدم كمسكن لأللم فى حاالت اآلالم احلادة واملزمنة،
مثل آالم ما بعد اجلراحة وآالم السرطان .
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وأشكاله ،في ظل عدم القدرة على الوصول إلى املعلومات وقلة الشفافية وضعف
احملاسبة.

القسم الثالث :المجاالت والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد
يعرض هذا اجلزء من التقرير ،للمجاالت والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد
في اجملتمع الفلسطيني ،من خالل رأي املشاركات ،وتبرز أهمية هذا اجلزء ،نتيجة الكشف
عن أبرز القطاعات واجملاالت التي تالمس احتياجات النساء ،التي تستهدفها النساء في
سبيل احلصول على حاجاتها العملية واالستراتيجية ،وإمكانية وضع استراتيجية
ملكافحة الفساد في هذه القطاعات .اعتبر جزء كبير من املشاركات أن الفساد «ميتد
في جميع مجاالت احلياة» ،ومردّ هذه النظرة يعود إلى ارتباط مفهوم وأشكال السلطة
والنفوذ في الفساد لدى املشاركات بالسلطة األبوية والذكورية في اجملتمع الفلسطيني،
وليس فقط السلطة والنفوذ في مؤسسات القطاعني العام واخلاص.
بررت العديد من املشاركات انتشار الفساد في اجملتمع الفلسطيني نتيجة تكريسه في
اجملال اخلاص؛ حيث املنزل والعائلة «فاملنزل أصل ومنشئ الفساد» ،حيث تتجلى األشكال
اخملتلفة للسلطة األبوية ،ابتدا ًء من سيطرة الرجل على راتب زوجته ومنعها من التمتع
براتبها ،باعتباره حق لها نتيجة عملها املأجور «»املرأة في بيتها وبتكون موظفة مثال ً
تتقاضى راتب معني ،يقوم الزوج بأخذ الراتب منها رغم معرفته بأنه حق من حقوقها»،
كما أكدت املشاركات على أن السيطرة الذكورية تظهر في ممارسة مختلف أشكال
العنف ضد املرأة داخل األسرة «العنف املمارس ضدها من قبل أفراد األسرة أكان جسديا ً
أو جنسيا ً أو نفسيا ً أو اقتصاديا ً» ،وخصوصا ً « قتلها على خلفية الشرف».
تبرر املشاركات األسباب التي دعتهن إلى اعتبار هدر حقوق املرأة داخل األسرة فساداً،
وذلك نتيجة عدم قدرة النساء على الوصول إلى العدالة لإلبالغ والشكوى عن استالب
حقوقهن من قبل أفراد عائالتهن ،نتيجة «العادات والتقاليد اجملتمعية ،اللي بتمنع
النساء من وقف العنف اجلسدي واالقتصادي ضدهن» ،ونتيجة «تعدد املشاكل اللي
بتخص املرأة ،وخاصة في املناطق القروية واملهمشة بحكم العادات والتقاليد والعرف،
في أي مشكلة تواجهها املرأة ال تستطيع أن تبلغ عن املسبب بالضرر لشرطة مثالً،
وبالتالي تهدر حقوق املرأة».
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اعتبرت بعض املشاركات التمييز بني اجلنسني داخل العائلة لصالح الذكر
شأنا ً يتعلق بالفساد «يعكس االهتمام بالولد من جهة األم واألب على حساب البنات
في البيت ،متييزا ً لصالح الولد وهذا فساد» ،وذلك حسب املشاركات ذاتهن ،أن «املنشأ
األساسي للفساد يبدأ في األسرة ،وأحد أسبابه الرئيسة التمييز بني اجلنسني»،
متساو «وال يؤمن في املساواة» ،وتعتبر هذه الفئة من
مما يؤسس الحقا ً جملتمع غير
ٍ
املشاركات ،أن النساء أنفسهن يتحملن عبء الفساد في هذا اجملال ،حيث ه ّن « أساس
التربية وأساس التمييز».
تعتبر املرأة املستفيدة واملتحسسة الرئيسة للخدمات األساسية ،وذلك
نتيجة دورها الرعائي «اإلجنابي» ،وبإمكانها أن تتلمس الفساد بدرجة كبيرة في كافة
القطاعات واملرافق العامة التي تقدم هذه اخلدمات ،كالبنية التحتية ،وشبكة املياه
والكهرباء ،وتعبتر أن «قطع التيار الكهربائي عن أحياء كاملة ،في حني ال تنقطع في
بيوت املسؤولني» ،هو فساد حيث «يستخدم هؤالء نفوذهم من أجل ضمان التيار
الكهربائي في بيوتهم» ،باإلضافة إلى أن النساء تعتبر أن التمييز في احلصول على بنية
حتتية من « االسفلت واجملاري» بني األفراد متييز ،ينم عن فساد ،حيث «يقوم األشخاص
ذوي نفوذ بضمان حصولهم على اخلدمات األساسية بشكل دائم وغير منقطع».
حول سؤال املشاركات عن القطاعات التي يوجد فيها فساد ،تبني أن هذه القطاعات
تشمل كافة القطاعات التي ترتبط باحلاجات األساسية للنساء« ،التعليم والصحة
والعمل ،بيتم التمييز بني الطالب بناء على العالقات العائلية واحلزبية ،وينال هؤالء
الطالب «املقاعد واملنح اجلامعية والعالمات اجليدة» ،وال يتم محاسبة هؤالء األشخاص
الذين يقومون بالتمييز أو معاقبتهم على فسادهم» ،حيث أن عائد الفساد يكون لصالح
الفئات املتنفذة ،مما يعيق إجراء عملية احملاسبة واملساءلة في جتاوز األنظمة والقوانني
اخلاصة باملهنة.
وأكدت بعض املشاركات على وجود فساد في القطاع الصحي ،حيث يتطلب احلصول
على الرعاية الصحية في املركز احلكومي ،أن تذهب املرأة إلى العيادة اخلاصة بالطبيب،
لتضمن جودة تلك اخلدمة «الزم نروح اول اشي على عيادة الدكتور اخلاصة ،عشان نضمن
انه يهتم فينا في املستشفى ،او عشان نوخذ دور» ،كما تعتبر بعض املشاركات أنه
يتوجب دفع رشوة أو واسطة للحصول على حتويلة عالج ،سواء داخل الوطن أو خارجه»
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الزم ندفع رشوة او نحط واسطة عشان يحولونا للعالج برة».
وفي إطار خدمة الرعاية الصحية ،فقد اعتبرت العديد من املشاركات ،أن هناك العديد
من أرواح النساء التي يتم إزهاقها نتيجة األخطاء الطبية املرتكبة من قبل العاملني
في قطاع الصحة ،دون أن تتم عملية محاسبة لهؤالء األشخاص ،أو مساءلتهم ،ويتم
اعتبار هذه الوفيات «قضا ًء وقدرا ً» ،إن عدم احملاسبة واملساءلة هو أحد أشكال الفساد
التي تواجه املرأة لدى تلقيها اخلدمات الصحية «»االخطاء الطبية اي برتكبوها الدكاترة
في املستشفيات ،وما بتم محاسبتهم عليها ،وبيروح فيها ستات كثير وضحايا كثار» .
كما أجمعت املشاركات في اجملموعات البؤرية في كل من الضفة الغربية وغزة،
على اعتبار قطاع العمل سواء احلكومي أو اخلاص أحد قطاعات الفساد ،حيث «اللي
بيشتغل في البلد والد وزوجات املسؤولني والوزراء واالحزاب» ،وكذلك الترقية ،حيث
يصل إلى الدرجات العليا أبناء املسؤولني من الرجال والنساء وغيرهم ،فيحتكر هذه
املناصب الرجال فقط .تشير املشاركات العاطالت عن العمل واملشاركات اللواتي يبحث
أبناءهن وبناتهن عن الوظائف ،عن صعوبة احلصول على وظيفة رغم استيفاء املتقدمني
للوظيفة للشروط احملددة لها ،ويالحظن الحقا ً ان األشخاص الذي التحقوا بالوظيفة ،ال
تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة.
ح ّددت بعض املشاركات قطاع احملاكم كأحد القطاعات التي ينتشر فيها الفساد،
مما يعيق حصول النساء على العدالة ،فصعوبة اإلجراءات وعدم وضوحها ،والتكاليف
املالية ،تعتبر فسادا ً كونها تعيق الفئات املهمشة وحتديدا ً النساء ،من احلصول على
العدالة ،وينحصر حق الوصول للعدالة بأيدي الفئة املتعلمة والقادرة ماليا ً على دفع
هذه التكاليف .وأشارت بعض املشاركات إلى أشكال فساد داخل املؤسسة القضائية،
حيث يتم دفع الرشاوي للقضاة وألعضاء النيابة ،للحصول على حكم قضائي «مش كل
الناس بيقدروا يوصلوا للمحكمة ويوخذوا حقهم ،والزم تدفع رشاوي وتدخل واسطات
عشان توخذ حكم لصاحلك».
كشفت بعض املشاركات عن وجود فساد في العملية االنتخابية «اجملالس
احمللية واجمللس التشريعي» ،حيث تقوم األحزاب واملرشحني بدفع رشاوي للمنتخبني كي
وبينت املشاركات األشكال اخملتلفة للفساد مثل:
يقوموا بانتخابهم أو انتخاب قوائمهمّ ،
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« كروت جوال ،مصاري للمنتخبني ،بيوعدوهم بتشغيل والدهم في السلطة وبيعملوا
عزامي ووالئم».
وفي األحزاب يبرز الفساد في «اتخاذ القرارات الفردية من قبل املتنفذين في هذه األحزاب،
باإلضافة الى إقصاء النساء عن مواقع صنع القرار» ،وتقلّد املناصب العليا داخل األحزاب،
تعتبر بعض املشاركات أن نسبة مشاركة املرأة املتدنية في املناصب العليا لألحزاب،
شكل من أشكال الفساد« .قلة عدد النساء اللي في مواقع صنع القرار فساد ،النهم ما
بيعطوا فرصة النا عشان نشاركهم».

القسم الرابع :تأثير الفساد على حياة النساء
جتمع املشاركات في اجملموعات البؤرية ،بأن الفئات املهمشة هي الفئات اجملتمعية
األكثر تأثرا ً بالفساد؛ وهذه الفئات هي النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة وفئة الشباب واملرضى واملراهقني.
ينسجم رأي املشاركات مع حقيقة أن املرأة هي من الفئات األقل حظا ً من االستفادة
من عملية التنمية بشكل عام ،وهي التي تعاني من تهميش مجتمعي ومتييز قانوني،
واألقل حظا ً في تلبية حاجاتها العملية واالستتراتيجية وهي في ذات الوقت املتلقية
األولى لعملية الفساد وتأثيرها ،نتيجة دورها اإلجنابي «الرعائي» .كما تعتبر بعض
املشاركات أن النساء األرامل ،هن الفئة األكثر تأثرا ً من النساء بالفساد ،نتيجة تضاعف
احتياجاتهن وإعالتهن ألسرهن ،وكونهن يصبحن معيالت رئيسيات ألسرهن ،وبحاجة
ملصادر دعم مالية واجتماعية.
يالحظ أن قانون مكافحة الفساد رقم ( )1للعام  2005في املادة رقم ( ،)2
ح ّدد الفئات املمارسة للفساد ،ومثّلت هذه الفئات صناع القرار في القطاعني الرسمي
واألهلي ،ابتدا ًء من رئيس السلطة الوطنية ومستشاريه ورؤساء املؤسسات التابعة
للرئاسة ،ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم ،ورئيس وأعضاء اجمللس
التشريعي الفلسطيني وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفيها ،ورؤساء
هيئات وأجهزة السلطة الوطنية واحملافظني ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية
والعاملني فيها ،واملوظفني ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات املساهمة العامة
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والعاملني فيها ،التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما ً فيها،
ومأمور التحصيل ومندوبيهم ،األمناء على الودائع واملصارف واحملكمون واخلبراء واحلراس
القضائيني ووكالء الدائنني واملصفني ،ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات
العامة واجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية ،التي تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة
وباالستقالل املالي واإلداري ،واألحزاب والنقابات ومن في حكمهم ،والعاملني في أي منها
حتى لو لم تتلق َ دعما ً من املوازنة العامة ،واألشخاص املكلفني بخدمة عامة بالنسبة
للعمل الذي يتم تكليفهم به ،وأي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا ً في أي من
مؤسسات السلطة الوطنية ،التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وأي شخص ميارس
وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة
لبلد أجنبي ،أو مؤسسة دولية عمومية ،وأي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس
الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون».
من ناحية أخرى أكّدت املشاركات على أن ممارسي الفساد هم أصحاب النفوذ
والسلطة ،وأصحاب رأس املال ومن هم في مقاليد احلكم والسيطرة ومواقع صنع القرار،
ومسؤولي األحزاب ،وهذا يأتي منسجما مع ما ً ورد في املادة السابقة ،واعتبرت غالبية
املشاركات أن الرجال هم الفئة الرئيسة املمارسة للفساد ،نتيجة عوامل السيطرة
والنفوذ االجتماعي والثقافي املمنوحة لهم ،ونتيجة تقلدهم ملواقع السيطرة والنفوذ.
وحول مقارنة األكثر فسادا ً الرجال أم النساء ،أجمعت املشاركات على «أن
الرجال هم األكثر فسادا ً من النساء» ،ويعود ذلك إلى عدة أسباب ،حيث أشارت بعضهن
إلى أن «النساء أكثر ميال ً للنزاهة واالستقامة من الرجال» .وأشار البعض اآلخر إلى «أ ّن
النساء أكثر حيطة وحذرا ً في التعامالت املالية وأخذ القرارات اإلدارية» ،في حني أوضحت
بعضهن «أن النساء أقل فسادا ً من الرجال بحكم الواقع ،وذلك نتيجة قلة عددهن في
مواقع صنع القرار املالي واإلداري؛ فبالتالي فإنهن يك ّن أقل فسادا ً من الرجال ،وليس ألنهن
األكثر نزاهة واستقامة».
تبني من خالل النقاشات التي دارت بني املشاركات ،إلى تعرّض العديد منهن
أو تعرّض أحد أفراد عائلتهن للفساد ،سواء في الضفة الغربية أو في غزة ،فأثناء تلقي
العديد من املشاركات للخدمة الصحية ،واجهن أخطاء طبية لم يتم احملاسبة عليها
من قبل اإلدارة املسؤولة ،كما واجه البعض اآلخر عدم قيام العاملني في قطاع العمل
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احلكومي بعملهم وفق ما تقتضيه أصول مهنتهم ،بحيث حال هذا اإلهمال دون تلقي
هؤالء املشاركات حلقهن املكفول قانوناً ،كما تعرّض بعضهن للرشاوي أثناء احلمالت
الدعائية االنتخابية ،ومت االستيالء على األراضي اخلاصة بإحداهن لغرض االستمالك ومت
بيعها الحقا ً ملنفعة شخصية ،ومت إقصاء إحداهن من االنتخابات نتيجة التالعب بالقوائم
احلزبية ،كما قامت إحدى املشاركات بإدخال واسطة بقصد احلصول على تأشيرة خروج،
وتعرضت إحدى املشاركات لإلقصاء الوظيفي وأخرى لإلقصاء والفصل من احلزب بقرارات
فردية مخالفة للقانون .باإلضافة إلى تعرض إحداهن للتحرش اجلنسي ،وأخرى حرمت
ابنتها من احلصول على منحة دراسية رغم كونها من أوائل الثانوية العامة ،باإلضافة
إلى طلب التوسط من آخرين بهدف احلصول على مقعد للحج ،وتعرض إحداهن لعدم
تنفيذ حكم القانون نتيجة تقدمي مبلغ رشوة للقاضي .إضافة إلى كون املشاركات من
غزة ضحايا لعدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي.
يحول الفساد النساء إلى ضحايا ،متسوالت حلقوقهن ،يعتبرن أن منظومة
ّ
الفساد جزء من احلياة اليومية ،مما يضطرهن إلى التكيف مع هذه املنظومة ،والقبول
بالواقع بصفته أمرا ً عاديا ً.
يقلّل الفساد من فرص متكني النساء؛ حيث أعربت بعض النساء أن الفساد
يؤدي إلى «اضعاف ثقة املرأة بقدراتها ،ويولّد لديها الشعور باإلحباط والتهميش،
نفسية مثل عدم الرضا واالستكانة واإلحساس بالعجز ،ويؤدي إلى عدم
وأعراض
ّ
ثقتها باملؤسات ،وبيقلّل من فرصتها في احلصول على العمل والتعليم واملشاركة
السياسية» ،وأعربت بعض املشاركات عن «ضعف فرص وصولهن إلى العدالة واحلصول
على اخلدمات الصحية» .في ذات الوقت أجمعت املشاركات على «»أن الفساد يقلّل من
اندماج املرأة في اجملتمع ،وثقتها بإمكانية مشاركتها بشكل متساو وشعورها بعدم
الرضا واالستكانة واإلحساس بالعجز ،وعدم قدرتها على التفاعل واملواطنة الفاعلة ،مما
يدفعها للزواج املبكر كأحد أشكال الهرب أو االنسحاب ،ويؤدي تقوقع املرأة إلى إضعاف
قدراتها وتقليل فرص عملها».
من جانب آخر وكما أعربت بعض املشاركات ،يؤدي الفساد إلى انهماك املرأة
في البحث «عن تلبية حاجاتها وانشغالها في تلبية طلبات عائلتها األساسية ،وعدم
تطورهن،
قدرتها على تطوير أدائها وبيحرمها من الفرص ،ويؤدي إلى إفقار النساء ،وإعاقة ّ
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وإلى استمرار العمل بالقوانني التمييزية وتبرير قتل النساء ،وسيادة السيطرة الذكورية،
وحتجيم إبداعاتهن ،وحتجيم مطالبة املرأة بحقوقها ،واستمرار احلاجة لتوفير احلماية
لها ،وضعف مستوى االلتزام بتعزيز املساواة للمرأة في اجملتمع».

القسم الخامس :استراتيجيات مكافحة الفساد
للنساء دور كبير في مكافحة الفساد واحل ّد من انتشاره في اجملتمع ،حيث
يشكّلن نصف عدد أفراد اجملتمع ويساهمن بشكل كبير في عملية التنمية ،وهن في
الوقت ذاته أحد الضحايا الرئيسيني وأكبر املتضررات من انتشار الفساد في اجملتمع.
تعتقد املشاركات ،أن النساء لديهن املقدرة على املشاركة في مكافحة الفساد واحل ّد
منه ،على الصعيدين الفردي واملؤسساتي ،حيث تستطيع املرأة أن تساهم من خالل دورها
اإلجنابي «في تربية صاحلة لألجيال القادمة ،فالتربية داخل املنزل هي أهم شيء» ،كما
تستطيع املؤسسات النسوية أن تكون شريكا ً رئيسيا ً في مكافحة الفساد ،وذلك من
خالل «البدء «بتعزيز القوة الذاتية لدى النساء بكسر حاجز اخلوف لديهن ،وتعزيز الرقابة
الذاتية ،وتعزيز ميل النساء للتغيير اإليجابي ،وأكدت بعض املشاركات على ضرورة «قيام
هذه املؤسسات بتوعية النساء مبوضوع الفساد ،وخصوصا ً التوعية بقانون مكافحة
الفساد وآليات تقدمي الشكاوي ،وتوعية النساء وتعريفهن باجلهات اخملتصة مبكافحة
الفساد ،والقيام بحمالت املناصرة والتحالفات ،باعتبار النساء من املتضررين الرئيسيني
للفساد» .من جانب آخر ،رأت بعض املشاركات أنه «ميكن للحركة النسوية مواجهة
الفساد والتصدي له ،من خالل أن تقوم ذاتها مبمارسة الدميقراطية داخل مؤسساتها
عبر تداول املناصب العليا ،وتعزيز دور الشابات في هذه املؤسسات ،ووضع معايير لألطر
النسوية تنسجم مع هدف تعزيز دور املرأة في األحزاب».
قدمت املشاركات رؤيتهن حول سبل مكافحة الفساد ،حيث تعتقد املشاركات
بضرورة توعية اجلمهور بالفساد ،من خالل عدة وسائل مثل «احلمالت اإلعالمية ،واستخدام
اإلعالم االجتماعي ،وضروة أن يقوم اإلعالم بنشر احلقائق فيما يتعلق بالفساد ،وتسليط
الضوء على التجارب الناجحة في محاسبة الفاسدين».
كما أكدت املشاركات على «ضرورة وجود نظام حلماية املبلغني والشهود في
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جرائم الفساد ،وتعزيز وصول اجلمهور وخاصة النساء إلى هيئة مكافحة الفساد» ،حيث
لم تقم أي من املشاركات اللواتي تعرضن للفساد باإلبالغ عن هذه اجلرائم ،واقترحت
املشاركات أن «يتم تأسيس صناديق للشكاوى في احملافظات ،وتأسيس مكتب لهيئة
مكافحة الفساد في غزة» .وأن يتواصل العمل التشاركي بني املؤسسات النسوية
وهيئة متكافحة الفساد .ومن الوسائل الوقائية املقترحة ،ضرورة أن تقوم «اإلدارات
بتعميم األسعار ومحاسبة الفاسدين ومتابعتهم ،بغض عن النظر عن مكان تواجدهم
أو مركزهم السياسي أو االجتماعي».
وقدمت املشاركات مقترحات تتعلق بالفساد الناجم عن السيطرة الذكورية «تعديل
القوانني باجتاه املساواة بني اجلنسني قانونا ً وواقعاً ،وجترمي التحرش اجلنسي باعتباره جرمية
فساد ،وعدم التمييز داخل العائلة بني اجلنسني».
وخالل ورشة العمل التي عقدت في رام اهلل لعرض مسودة دراسة «مفهوم الفساد لدى
نظمها طاقم شؤون املرأة بالشراكة مع هيئة مكافحة
النساء الفلسطينيات» ،التي ّ
الفساد ،3قدمت النساء املشاركات في الورشة العديد من املقترحات لتفعيل دور النساء
في مكافحة الفساد ،متثلت في القيام بالدراسات املتعلقة بأسباب إحجام النساء عن
التبليغ عن جرائم الفساد ،والدراسات املتعلقة بتأثير الفساد على حقوق النساء اخملتلفة،
وضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد واألنظمة املطبقة من منظور النوع االجتماعي،
وضمان إدماج رؤية النساء ملفهوم الفساد داخل هذا القانون ،ومراجعة االستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد وضمان مراعاتها للنساء ،وضرورة أن تقوم النساء بتشكيل
أجسام رقابية ألغراض مكافحة الفساد.

 . 3عقدت الورشة في تاريخ  2013/12/22في رام اهلل وشارك فيها كل من املهتمني في الضفة الغربية وغزة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس.
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رابعا :نتائج التقرير
كشف التقرير عن العديد من احلقائق واملعطيات التي تتعلق بالفساد من
وجهة نظر النساء ،ابتدا ًء مبفهوم الفساد وأشكاله والقطاعات التي ينتشر بها الفساد
وتأثيره على حياة النساء ،وانتها ًء باستراتيجيات مكافحة الفساد من منظور النساء.
عكس تعريف املشاركات ملفهوم الفساد تباينا ً وفروقا ً واضحة في حتديد مفهوم الفساد،
تبعا ً الختالف جتارب املشاركات وخلفيتهن وجتاربهن ،فقسم من النساء اعتبرت الفساد
جرمية أخالقية ،وأخريات اعتبرنه جرمية متس بالقانون ،في حني ح ّددت مجموعة من
النساء الفساد بأنه جرمية متس بالعادات والتقاليد ،وخلصت املشاركات إلى أن الفساد
هو «استغالل للسلطة املمنوحة لصالح شخصي» ،بغض النظر عن االختالف في
مركز السلطة أو طبيعتها ،دينية كانت أو قانونية ،أو تنتمي للعادات والتقاليد.
يبرز هذا املوضوع مسألة احلاجة لوجود تعميم للمعرفة املتعلقة بالفساد من
وجهة نظر القانون النافذ واملؤسسات الدولية والوطنية املعنية بالفساد ،كي يصبح
هناك وعي موحد ومشترك ملفهوم الفساد ،كون املعرفة تشكّل احللقة األولى في دائرة
التمكني الذاتي.
إن أهمية توعية النساء مبفهوم وماهية الفساد ،تثير األسئلة التي تتعلق بالفئات التي
لديها خلطا ً في حتديد مفهوم الفساد وماهيته ،حيث كشفت نتائج نقاشات اجملموعات
البؤرية ،عن عدم وجود شريحة معينة من املشاركات ميكن اعتبارها متلك هذا الفهم
والوعي للفساد ،لذا كان من الصعب رسم خريطة للفئات التي لديها خلطا ً في مفهوم
الفساد ،ويعود هذا كما أوضحنا سابقاً ،إلى تباين التجارب واملعرفة بني النساء من ذات
الشريحة نفسها ،وقلة توعية النساء مبوضوع الفساد.
توسعت املشاركات في أشكال الفساد ،بحيث جتاوزت تلك األشكال احملددة في القانون،
ّ
يأتي هذا التوسع مبثابة إضافة نوعية ألشكال الفساد الكالسيكية احملددة في القانون،
يتوجب أخذها بعني االعتبار من قبل هيئة مكافحة الفساد .إ ّن أشكال الفساد التي
أضافتها املشاركات ،ترتبط بالسيطرة الذكورية في اجملتمع الفلسطيني ،فالرجال
متنفذين في حياة النساء وحقوقهن ،كما هم صناع القرار متنفذين في صناعة
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القرار على املستوى الوطني ،فتعاني النساء الفلسطينيات من وطأة السلطة األبوية
وممارسات صناع القرار ،فهي ترى أن الفساد يشمل كافة مناحي احلياة وميت ّد إلى كافة
القطاعات واملرافق احليوية احلكومية منها وغير احلكومية ،ويثير هذا املوضوع تساؤال ً
حول أثر هذا الفساد على قدرة النساء على احلصول على حقوقهن وحاجاتهن العملية،
كالتعليم والصحة والبنية التحتية املناسبة والعمل واملشاركة السياسية ،وحاجاتهن
االستراتيجية كالقضاء على التمييز والتهميش املمارس ضدهن ،وتغيير النظرة
اجملتمعية الدونية.
إن توافق املشاركات على أن الرجال هم أكثر فسادا ً من النساء ،يستوقفنا كثيرا ً لدى
محاولتنا اخلروج بتوصيات بنا ًء على هذا التوافق ،حيث ينبني على ذلك ،أنه وألغراض
مكافحة الفساد يتوجب تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ،وخصوصا ً القرار
املالي واإلداري في املؤسسات.
استطاعت املشاركات اخلروج بعدد من التوصيات ملكافحة الفساد بشكل عام،
وتعزيز دورهن في مجال مكافحة الفساد كأفراد وكمؤسسات نسوية ،ويبرز السؤال
الرئيسي هنا ،هل تكفي هذه التوصيات ملكافحة الفساد واحلد من انتشاره في اجملتمع
الفلسطيني ،في ظل تغييب شامل للتشريعات والسياسات الوطنية ،من منظور
املساواة بني اجلنسني؟
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خامسا :توصيات التقرير
تأتي هذه التوصيات كنتاج ملضمون ما ولدته الدراسة من استنتاجات تتعلق
بالفساد ،من خالل معرفة وجتربة النساء املشاركات في اجملموعات البؤرية .تساهم
هذه التوصيات في تقدمي إضافة نوعية لعمل طاقم شؤون املرأة ،واملؤسسات النسوية
املعنية مبوضوع متكني النساء ،وإضافة نوعية كذلك لعمل هيئة مكافحة الفساد ،في
سبيل تطوير منظومة مكافحة الفساد ،عبر إضافة البعد النسوي له.

خرج التقرير بالتوصيات التالية:
•على صعيد مفهوم الفساد
كشف التقرير عن وجود خلط لدى النساء حول مفهوم الفساد ،وهذا األمر
يتطلب توفير املعرفة للنساء حول مفهوم الفساد وماهيته ،عبر توعية النساء مبوضوع
الفساد ،وخصوصا ً التوعية القانونية بقانون مكافحة الفساد وآليات تقدمي الشكاوي،
وتوعية النساء وتعريفهن باجلهات اخملتصة مبكافحة الفساد ،من خالل العديد من
األدوات كورشات العمل واحلمالت اإلعالمية ،واحملاضرات واللقاءات مع اخملتصني واستخدام
اإلعالم االجتماعي بنشر احلقائق فيما يتعلق بالفساد ،واقترحت املشاركات توسيع دائرة
التوعية ،بحيث تشمل اجلمهور الفلسطيني.

•على صعيد أشكال الفساد
املوسعة
ضرورة أن تقوم هيئة مكافحة الفساد باألخذ بعني االعتبار ،األشكال
ّ
للفساد التي أضافتها النساء ،من خالل خبرتهن وجتاربهن ،واعتبار التمييز ضد املرأة
والتهميش اجملتمعي والنظرة الدونية لها ،التي انعكست على القوانني والسياسات
العامة جرمية فساد ،ميارسه ذوي النفوذ والسلطة على حياة النساء ،ويترتب على ذلك
أن يتم مراجعة قانون مكافحة الفساد من منظور نسوي ،وأن يتم العمل مع هيئة
مكافحة الفساد ،بغية إدماج الرؤية النسوية للفساد في هذه االستراتيجية ،لتلبية
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مطالب النساء ومكافحة الفساد املمارس ضدهن .وأن تقوم املؤسسات النسوية
مبمارسة الدميقراطية داخل مؤسساتها ،عبر تداول املناصب العليا ،وتعزيز دور الشابات
في هذه املؤسسات ،ووضع معايير لألطر النسوية تنسجم مع هدف تعزيز دور املرأة في
األحزاب ،ووضع قانون لألحزاب.

•على صعيد اجملاالت والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد
يتبينّ من خالل التقرير ،أن مكافحة الفساد هي عملية إصالحية شاملة ،ال
تقتصر على مكافحة أشكال الفساد الواردة في قانون مكافحة الفساد ،بل متت ّد إلى
مكافحة أشكال السيطرة والسلطة في اجملتمع ،التي متس حقوق النساء ،كإلغاء القوانني
التمييزية ،وتطبيق مبدأ املساواة املوجود في القوانني األخرى على أرض الواقع ،وضرورة
مواصلة العمل املشترك واملتواصل مع هيئة مكافحة الفساد ،من خالل اإلستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد ،لضمان مكافحة الفساد في املرافق والقطاعات العامة من
املوسعة حول
منظور نسوي .كما يتطلب موضوع مكافحة الفساد إجراء الدراسات
ّ
تأثير الفساد في املرافق العامة على مت ّتع النساء بحقوقهن ،للخروج بتوصيات مح ّددة
حول تأثير الفساد على مت ّتع النساء بكل حق ،والسبل الكفيلة مبكافحة الفساد في
هذه املرافق والقطاعات.

•على صعيد تأثير الفساد على النساء
يعتبر ضعف مشاركة املرأة الفلسطينية السياسية واالقتصادية ،أحد أبرز
مؤشرات الفساد في اجملتمع الفلسطيني ،نتيجة احتكار املراكز العليا ومواقع صنع
القرار من قبل الرجال ،لذلك من الضرورة مبكان ،أن يتم دراسة تأثير الفساد على عملية
متكني النساء مبستوياتها اخملتلفة ،البعد الذاتي واملؤسساتي واجملتمعي ،وخصوصا ً تأثير
الفساد على النساء األكثر فقراً ،واللواتي يعانني من تهميش مجتمعي ،كما تقترح
املشاركات أن يتم زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ورسم السياسات العامة،
وخصوصا ً السياسات واخلطط املتعلقة مبكافحة الفساد.
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•على صعيد استراتيجيات مكافحة الفساد
حثت املشاركات املؤسسات النسوية ،أن تكون شريكا ً رئيسيا ً في مكافحة
الفساد ،وذلك من خالل البدء بتعزيز القوة الذاتية لدى النساء ،بكسر حاجز اخلوف
وتفعيل الرقابة الذاتية وتعزيز ميل النساء للتغيير اإليجابي .أوصت املشاركات بضرورة
القيام بحمالت املناصرة والضغط وتشكيل التحالفات بني املؤسسات النسوية ،باعتبار
النساء من املتضررين الرئيسيني للفساد .والقيام بالدراسات املتعلقة بأسباب إحجام
النساء عن التبليغ عن جرائم الفساد ،وضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد واألنظمة
املطبقة من منظور النوع االجتماعي ،وضمان إدماج رؤية النساء ملفهوم الفساد داخل
هذا القانون ،ومراجعة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،وضمان مراعاتها
للنساء ،وضرورة أن تقوم النساء بتشكيل أجسام رقابية ألغراض مكافحة الفساد.
من جانب آخر ،قدمت املشاركات عددا ً من التوصيات لهيئة مكافحة الفساد،
تتمثل في وضع نظام يحمي امل ّبلغني والشهود في جرائم الفساد ،وتأسيس صناديق
شكاوى جلرائم الفساد في احملافظات ،وتأسيس مكتب لهيئة مكافحة الفساد في غزة.
وأن يتواصل العمل التشاركي بني املؤسسات النسوية وهيئة مكافحة الفساد .وضرورة
أن تقوم الهيئة بتسهيل وصول النساء للتبليغ عن جرائم الفساد وحثّهن عليه ،وأن
تقوم هيئة مكافحة الفساد مبحاسبة الفاسدين ومتابعتهم ،بغض عن النظر عن
مكان تواجدهم أو مركزهم السياسي أو االجتماعي ،وتعميم التجارب الناجحة ،ونشر
احلقائق عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة.
قدمت املشاركات توصيات لصناع القرار ،تتعلق بالفساد الناجم عن السيطرة الذكورية،
حث صناع القرار لتعديل القوانني املميزة ،باجتاه املساواة بني اجلنسني ،وجترمي التحرش
عبر ّ
اجلنسي باعتباره جرمية فساد ،وعدم التمييز داخل العائلة بني اجلنسني.
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between women’s organizations as women are most affected by corruption.
They also suggested conducting studies on the causes that lead women not
to report on crimes of corruption, the need to review the anti-corruption law
and regulations from a gender perspective, ensure the integration of women’s
vision for the concept of corruption within the law, reviewing the national
strategy to combat corruption and ensure its observance for women, and
the need for women to form monitoring bodies for the purposes of fighting
corruption.
On the other hand, participants presented a number of
recommendations to the Anti-Corruption Commission. These
recommendations include developing a system that protects reporters and
witnesses on crimes of corruption, establishment of complaints boxes related
to corruption crimes in governorates, establishment of an Office for the
Anti-Corruption Commission in Gaza, continuing the joint work between
women’s organizations and Anti-Corruption Commission. Moreover, they
suggested that there Commission must facilitate women’s access to report
on corruption and urge them to report on such crimes, and that AntiCorruption Commission must hold accountability of the corrupted people
and follow them up regardless of their position, political or social status, in
addition to disseminating successful experiences and facts via media.
Participants suggested recommendations to decision-makers regarding
corruption which is a result of male domination. They urge policymakers
to amend distinctive laws towards gender equality, criminalizing sexual
harassment as it is a form of corruption, and stop gender based discrimination
between family members.
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exchanging higher positions, enhancing the role of young women in these
institutions, and developing standards for feminist frameworks consistent
with the objective of strengthening the role of women in political parties and
developing political parties laws .

• In terms of areas and sectors of corruption
Through the report, it can be noticed that fighting corruption is a
process of comprehensive reform that is not limited only to combat all forms
of corruption mentioned in the anti-corruption law , but extends to combat
all forms of domination and power in society that affect the rights of women.
This includes eliminating discriminatory laws, applying the principles of equality
of other laws on ground, and the need to continuous mutual work with the
anti-corruption body through the national strategy for fighting corruption,
to ensure fighting corruption in utilities and public sectors from a feminist
perspective. Moreover, fighting corruption requires expanded studies about
the impact of corruption in the public utilities on women’s rights in order to
come out with specific recommendations about the impact of corruption on
women’s rights.

• In terms of the impact of corruption on women
The low political and economic participation of Palestinian women
participation is one of the clearest indicators of corruption in the Palestinian
society. This is a result of men’s domination over senior and decision-making
positions. Thus, it is necessary to study the impact of corruption on the
process women empowerment at different levels; self, institutional and
community levels, especially its impact on the poorest women who suffer
from marginalization in community. Moreover, participants suggest involving
women in decision-making and policy-making positions, especially those that
are related to fighting corruption.

• At the level of anti-corruption strategies
Participants urged women’s organizations to be a major partner in
fighting against corruption through the promotion of self-power for women
to break the barrier of fear and self-censorship to activate and promote
the tendency of women for positive change. Participants recommended
conducting advocacy campaigns, lobbying campaigns and forming alliances
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Recommendations
These recommendations are an outcome of what was achieved
through the study conclusion and what mentioned by the focus groups.
These recommendations contribute in delivering a qualitative addition to
the work of WATC and women’s organizations concerned with the issue of
women’s empowerment. It is also a qualitative addition to the work of the
Anti- corruption commission, in order to develop an anti corruption system
by adding a feminist dimension.

The report concluded the following recommendations:

• In terms of the concept of corruption
The report revealed confusion among women about the concept
of corruption. This requires providing women with knowledge about
the concept of corruption. This can be achieved through raising women’s
awareness about corruption, especially legal awareness about the antcorruption law, complaints mechanisms, raise awareness among women and
inform them of the competent bodies to fight corruption through many tools
such as workshops, media campaigns, lectures, meetings with specialists,
using social media to publish facts regarding corruption and suggest expanding
the awareness circles to include the Palestinian public.

• In terms of forms of corruption
Anti-Corruption Commission needs to take into consideration the
extended forms of corruption added by women through their experience,
considering discrimination against women and marginalized community, the
perception of inferiority which was reflected on laws and public policies.
Corruption is committed by those who have power and impact on the
women’s lives. This guides us to review the anti-corruption law from a
feminist perspective and to work with the anti-Corruption Commission in
order to integrate feminist vision of corruption in this strategy, meet the
demands of women and fight corruption practiced against them .Moreover,
women’s institutions have to exercise democracy within institutions through
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impact on the lives of women and their rights, as they are the main decisionmaking at the national level. Thus Palestinian women suffer from the burden
of parental authority, and practices of decision makers lead to corruption
that includes all life aspects which affect all sectors and vital facilities whether
governmental or non- governmental organizations. This raises the topic
question on the impact of corruption on women›s ability to get their rights
and meeting their needs such as education, health, appropriate infrastructure,
employment, political participation, in addition to their strategic needs, such
as ending discrimination and marginalization against them and changing the
perception of social inferiority.
The participants› agreement that men are more corrupted than women
hitched us much with our attempt to come out with recommendations based
on this consensus. The fact is that for the purposes of fighting corruption,
women participation in decision-making positions shall be promoted,
especially in financial and administrative decisions in institutions.
Participants came out with a number of recommendations to combat
corruption in general, and enhance their role in fighting against corruption as
individuals and as feminist institutions. The following main question appears
to be: Are these recommendations enough to combat corruption and limit
its spread in Palestinian society, in light of the comprehensive absence of
legislations and national policies from the perspective of gender equality?
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Report’s findings
The report revealed many facts and data that relate to corruption
from the women perspective, such as the concept of corruption, its forms,
and sectors where corruption is spread in. It also revealed the impact of
corruption on the lives of women, and the anti-corruption strategies from
women perspective.
Unlike the definition of participants for the concept of corruption, which
reflected clear variation and differences in defining this concept, depending
on the different experiences of participants, part of women considered
corruption a moral crime. Others considered it a crime that violates the law,
while a group of women identified corruption as a crime affecting customs
and traditions. Participants concluded that corruption is «the abuse of power
granted to a personal favor,» regardless of the difference in power whether it
is religious or legal in nature or originates from customs and traditions.
This subject highlights the need to generalize knowledge related to
corruption from the standpoint of the law in force as well as the international
and national institutions concerned with corruption to create a unified joint
concept in the concept of corruption as knowledge is the first episode in the
circle of self-empowerment.
The importance of women›s awareness in the concept and nature of
corruption raises questions that are related to those who have confusion in
defining the concept of corruption. The results of focus group discussions
revealed about the lack of a certain segment from participants that deemed
to have such an understanding and aware in corruption. So, it is difficult to
draw a map of the classes that have a confusion in the concept of corruption
and this goes back as previously explained to the variation of experiences and
knowledge among women of the same segment themselves, lack of women›s
awareness of the issue of corruption .
Participants expanded forms of corruption as it exceeded those forms specified
in law. This expansion comes as a qualitative addition to the classic forms
of corruption identified by the law which must be taken into consideration
by the Anti-Corruption Commission. The forms of corruption added by the
participants were related to males› domination in the Palestinian society, men›s
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expose corrupters for accountability and follow them up, regardless of their
position or political or social status».
Participants submitted suggestions related to corruption resulting from male
domination « amend laws towards gender equality is a necessary real law, and
the criminalization of sexual harassment as a crime of corruption, and nondiscrimination between the sexes within the family.”
During the workshop which was held in Ramallah to present the
draft study «the concept of corruption among Palestinian women « organized
by the WATC in partnership with the Anti-Corruption Commission3, the
participating women in the workshop presented many of the proposals to
activate the role of women in the fight against corruption represented in
conducting studies related to refusal of women to report crimes of corruption
and studies on the impact of corruption on the different rights of women
and the need to review the anti-corruption law and applied regulations from
a gender perspective , and to ensure the integration of women vision for
the concept of corruption within the law and review the national strategy to
combat corruption and ensure their observance by women , and the need for
the women to form supervisory bodies for the purposes of anti-corruption .

3. The workshop was held on 22-12-2013 in Ramallah , concerned people participated in it from West Bank and
Gaza Strip by video conference technology
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have a significant contribution in the development process. At the same time,
one of the main victims and the largest affected by the spread of corruption
in society.
Participants believe that women are able to participate in fighting against
corruption and reduce it, on the individual and institutional level. Women
can contribute through their reproductive role “through the good raising of
the coming generations, education at home is the most important thing,” as
women’s organizations can be a major partner in fighting against corruption
through “starting to promote self-power of women to break the barrier of fear,
promote self-censorship, promote the tendency of women to make positive
change”. Some of the participants confirmed that “these institutions need to
educate women about corruption, especially raising their awareness in the
Anti- corruption law and complaints mechanisms, and educating women and
informing them about the competent bodies that fight corruption, conducting
advocacy campaigns and alliances as are women the most affected ones by
corruption.” On the other hand, some of the participants see that “feminist
movement can face corruption and address it through exercising democracy
within institutions by exchanging senior positions, enhancing the role of
women in these institutions and developing feminism standards frameworks
that are in consistent with the objective of strengthening the role of women
in political parties.”
Participants presented their vision on ways to fight corruption. They
believe that there is need to educate and raise public awareness about
corruption, through various means, such as «media campaigns, use of social
media, and that media needs to publish facts regarding corruption and
highlight successful experiences in accounting corrupters.”
Moreover, participants confirmed that there is a «need for a system
that protects informants and witnesses in crimes of corruption, promote
public access, especially for women to the Anti-Corruption Commission,»
where those who were subject to corruption did not report these crimes.
Participants suggested «establishing complaints boxes in governorates and
establishing an Office for the Anti-Corruption Commission in Gaza.» They
also agreed that there should be continuous work between women›s
organizations and the Anti-Corruption commission. One of the preventive
methods suggested is establishing «departments to circulate prices and
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mediation from others in order to guarantee a seat for the pilgrimage, one of
them was suffered from not implementing the rule of law as a result of giving
bribe to the judge. Moreover, some of the participants from Gaza are victims
of inequality in the distribution of electricity.
Corruption turns women into victims, beggars for their rights, who consider
that corruption is part of their daily life, which forces them to adapt to this
system, and accepting the reality as a fact.
Corruption reduces opportunities women empowerment; as some
women expressed that corruption leads to «weaken the confidence in
women capabilities and generates a sense of frustration, marginalization
and psychological symptoms, such as dissatisfaction and submissiveness,
a sense of helplessness. It also leads to distrust, reduces their opportunity
to have work, receive education and political participation». Some of the
participants expressed that «it weakens their access to justice and access
to health services.» At the same time, participants unanimously expressed
«that corruption reduces the integration of women in society, and confidence
in the possibility of their participation evenly, sense of dissatisfaction and
submissiveness, a sense of helplessness, lack of ability to interact as an
active citizen which prompts them to early marriage to escape or withdraw.
Weakening woman leads to the weakening of her capabilities and reduces the
chances of her work. “
On the other hand, some of the participants expressed that corruption
leads to the involvement of women in looking for means «to meet her needs
and being busy in meeting the demands of her family›s basic needs and her
inability to improve its performance, which prohibits her opportunities, leads
to the impoverishment of women, impeding their development, continuation
of discriminatory laws that justify women killing, male domination , and
limit their inventions and their claims to their rights. This also results in a
continuous need to provide protection for women, and leads to a low level
of commitment to promote equality for women in society. “

Fifth Section: anti-corruption strategies
Women played a major role in fighting against corruption and limiting
its spread in the community. They form half of the community members and
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public enterprise, or non-governmental organization affiliated to a foreign
country or a public international organization or any other person or entity
where the cabinet decides to subject to the provisions of the law. “
On the other hand, participants confirmed that the practitioners
of corruption are the owners of power and authority, owners of capital
and those who are in the reins of power and control and decision-making
positions, officials of the parties. This is in line with what was stated in the
previous article. Most of participants believe that the majority of men are
ones who practice corruption as a result of social and cultural factors and the
power granted to them, and as a result of having powerful positions.
When comparing between men and women as most corrupted;
participants unanimously stated that “men are more corrupted than women,”
This is due to several reasons, as pointed out some of them that “women are
more inclined to the fairness and integrity than men” and others noted that
“women are more prudent and cautious in financial transactions and taking
administrative decisions”. While some of them showed “that women are less
corrupted than men, de facto, as a result of the lack of number of women in
financial and administrative decision-making positions. Therefore, they are
less corrupted than men, not because they are more honest and straighter.”
It was shown through the debates between participants that their
own family members were exposed to corruption both in West Bank and
in Gaza. Several participants received health service; meanwhile, they faced
medical mistakes that were not addressed by the responsible management.
Moreover, some of the participants faced failure of the workers in the
governmental sector who didn’t perform as they are supposed to. This
negligence prevented them from getting their rights that are guaranteed by
law. Some of them were exposed to bribes during the election propaganda
campaign. One of them lost her private land for the purpose of possessing
and later sold for personal benefit; one of them was excluded from elections
due to fraud in the election of political party lists. One of the participants used
nepotism in order to obtain an exit visa, one of the participants was fired from
job and another was separated from the party through individual decisions
that violate laws. In addition, one of them exposed to sexual harassment,
and another one’s daughter was deprived from getting a scholarship despite
her high scores in the General Secondary Exam. In addition to requesting
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Forth Section: the impact of corruption on the lives of women
Participants in the focus groups have consensus that the marginalized
community groups are the most affected by corruption. These categories are
women, children, the elderly, and persons with disabilities, young people, the
sick and adolescents.
The opinion of participants is in congruent with the fact that women are
disadvantaged groups to benefit from the development process in general,
which makes marginalized groups suffer from societal and legal discrimination,
and the least fortunate, do not meet their practical and strategic needs. At the
same time, women are the ones who suffer from corruption and its impact
as a result of their reproductive «pastoral» role. Moreover, some of the
participants think that widowed women are mostly affected by corruption as
a result of their doubled needs and sustaining their families , and because they
become major breadwinners for their families who are in need for financial
and social support.
It is noted that Article (2) in the Anti-Corruption Law No. (1) For 2005
defined categories that practice corruption. These categories are represented
by decision makers in public and private sectors, ranging from the President
of the Palestinian National Authority, his advisers, heads of institutions of the
presidency, prime minister and members of the Council of Ministers and the
like, chairman and members of the Palestinian Legislative Council, members
of the judiciary and public prosecutors , their staff, heads of bodies and organs
of the Palestinian National Authority, governors, presidents and members
of local councils and their employees, employees, heads and members of
boards of directors, public shareholding companies and their employees PNA
institutions sharing in it, collection bailiff, delegates of Trustees on deposits,
banks ,arbitrators , experts, judicial guards, agents of creditors and liquidators,
heads and members of boards of public bodies and institutions, charities
and community organizations that have independent legal personality and
financial and administrative independence , political parties, trade unions and
the like , and workers in any of them. Even if there is no support received
from the public budget , the people in charge of a public service for the work
that is being assigned to it, and anyone who is not a Palestinian in any of the
institutions of the Palestinian National Authority; the legislative , executive
and judicial and any person exercising a public job for any public agency or
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As part of the health care service, several participants indicated that there
many women died because of medical mistakes committed by health sector
employees. These employees were not subject to accountability. Such
deaths are referred to as «fate and destiny, and not exposing those who
commit these mistakes to accountability is a form of corruption, and thus
many women die».
Focus groups participants from both Gaza and West Bank agreed that private
of governmental work sectors are corrupted. «The ones who work are
relatives of officials and ministers and even political parties members, men
dominate these positions». Unemployed participants indicate that it is difficult
to get a job, even if you are qualified, and later they find out that those who
get jobs are not qualified.
Some of the participants defined the judicial sector as one of the most sectors
exposed to corruption. This disables women from accessing to justice because
of complexity and lack of clarity of procedures and because of the high
financial costs. This is corruption because it hinders marginalized groups and
women from having access to justice, which is confined to the educated and
financially enabled people. Some participants indicated that there are many
forms of corruption in the judicial system, such as paying bribes to judges and
prosecutors to be judged. «Not all people are able to reach courts and get
their rights, sometimes you have to pay bribes and have intermediaries to get
a judge for your favor».
Some of the participants revealed the existence of corruption in the
electoral process,» the local councils and the Legislative Council ,» where the
parties and candidates pay bribes to voters so they elect them or elect their
lists. Participants showed various forms of corruption such as «Buying mobile
cards, paying expenses for voters, promising them to employ their sons in
PNA and holding parties for the voters.
In political parties, corruption appears in «taking individual decisions by those
who are in power in these parties, as well as excluding women from decisionmaking positions,» and holding senior positions within the parties. Some of
the participants consider the low participation of women in top positions in
political parties as a form of corruption, «the lack of the number of women
who are in decision-making positions is corruption, because they do not give
us the opportunity to participate with them.”
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related to women, especially in rural and marginalized areas by virtue of
customs and traditions in any problem that woman faces, she cannot report
on the cause of the damage to the police , for example, and thus violating
women›s rights . “
Some of the participants considered gender based discrimination
within the family for the benefit of the male is one form of corruption, «Paying
attention to males and ignoring females is considered corruption». Women
expressed that «Family is the origin of corruption and one of its main factors
is gender based discrimination». This contributes in forming an unequal
society that «doesn›t believe in equality» These women consider themselves
responsible for this kind of corruption, where they are «the base of education
and discrimination».
The woman is considered the major beneficiary and the most affected
by key basic services, as a result of her caring «reproductive» role. She can
observe corruption significantly in all sectors and public utilities that provide
these services, such as infrastructure, water and electricity. She considers that
«cutting power on entire neighborhoods, while not cutting it on the homes of
officials «is corruption «. These officials use their authority to ensure getting
power supply.» Moreover, women consider discrimination in access to basic
infrastructure as a form of corruption where «people in authority can ensure
receiving basic services permanently».
When participants were asked about sectors of corruption, it was shown that
these sectors include all sectors that related to the basic needs of women,
«Education, health, work, discrimination between students on the basis of
family and partial ties. These students guarantee «their seats, scholarships and
good grades», however, the officials are not subject to accountability where
corruption has a positive return on the beneficial group. This hinders the
process of accountability.
Some of the participants confirmed the existence of corruption in the health
sector; where getting health care in governmental centers requires women
to visit private clinics to ensure the quality of service «it is necessary that
we go first to the doctor›s private clinic so that we guarantee to get care at
hospital. Some of the participants indicated that they have to pay a bribe or
nepotism to be treated both inside and outside the home «we have to pay a
bribe to get abroad referral for treatment.»
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The overlap of the concept of corruption, its forms and its causes for some
women is due to the dialectical relationship between corruption as a concept
and its discovering its forms by its perceived visible side, in addition to the
close link between the spread of corruption and its forms in the absence of the
ability to access information and lack of transparency and poor accountability.

Third Section: Areas and sectors of corruption
This section of the report presents the areas and sectors where there
is corruption in the Palestinian society based on participants’ views. This part
is also important as a result of disclosure of the most prominent sectors and
areas that touches the needs of women, which women target in order to get
their practical and strategic needs and the possibility of developing a strategy
to fight corruption in these sectors. A large part of the participants indicated
that corruption “extends in all areas of life,” and the reason for this perception
is due to link the concept and forms of power and influence in corruption for
participants in patriarchal and masculine power in Palestinian society and not
just the power and influence in the institutions of public and private sectors.
Many of the participants justified the spread of corruption in the Palestinian
community as a result of being spread in the private sphere; home and family
where «home is the origin and creator of corruption « as manifested in different
forms of parental authority represented in man domination over the salary of
his wife and preventing her from keeping it for herself as it is her right due to
her paid work.»Women in her home and at the same time she is an employee
who gets a salary, the husband takes her salary despite his knowledge that
is one of her rights.» Participants stressed that male domination appears in
practicing various forms of violence against women within the family. «These
forms were represented in physical, sexual, psychological or economical
violence» and most especially «honor killing».
Participants who considered violating women›s rights inside home as form
of corruption justified this by mentioning that this practice deprives women
from accessing to justice in order to report and complain about the usurpation
of their rights by their own family members as a result of «the customs and
traditions of the community, which prevent women from ending physical and
economic violence against them.»And as a result of « multiplicity of problems
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of a specific category and harm the rest of the components of community,
especially the marginalized categories of least participation in the community
and affected heavily from the absence of democracy and representation of
their interests within these institutions .»
Participants in the focus groups in Gaza and the regions added new forms
of corruption linked to the political reality in it, where Hamas movement
dominated the rule in Gaza Strip since 2007 and established institutions
to impose its authority, interests and ideology, which is reflected in all life
aspects. Women were mostly affected with this authority. Participants from
Gaza considered imposing the religious ideology by the existing authority and
using power for personal or partial interest is a form o corruption. «Use of
religion in politics and dominating lives of others is a form of trafficking in
religion».
Differences between the forms of corruption raised by the participants
in West Bank and Gaza when participants from Gaza as « the subject of
trafficking in Altramal and tunnels trade2, “ as a form of corruption, where
the Palestinian society in Gaza have been suffering from taking Altramal, the
prevalence of abuse of this substance which is morphine “as a result that
people who trade and sell this substance are the people who inspired the
influence and control.”
Results showed that there is confusion among women in identifying
corruption and defining its forms. In some cases, corruption was defined as
«favoritism, bribery, and discrimination against marginalized groups, especially
women,» and such acts are considered forms of corruption, not a definition
for it.
The results also showed the confusion between forms of corruption and the
reasons for its spread. Some consider lack of transparency, lack of access to
information as forms of corruption and causes of its spread at the same time,
where corruption spreads under withholding information, absence of clarity
of procedures and information by responsible authorities.

2. Altramal is one of analgesic medicines, its medical name is Tarmadol , it is one of morphim derivatives used as
pain killer in cases of chronic sever pains after surgery and cancer pains.
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Although the previous law defined forms of corruption, women presented
different forms that exceed the defined ones. This was due to the diversity of
social and economic environments, difference in personal experiences, roles
and interests that allow women to identify different forms of corruption, and
that can be suggested for the law from the perspective of women, since there
is no global consensus for the concept of corruption.
Women agreed in all focus groups that corruption appears in several forms
that are criminal acts in law such as nepotism, bribery, abuse of position and
job for personal interests involving the person himself or herself or others,
as well as cronyism and money laundering. Women added forms that are
considered an expansion for the forms stated by the anti-corruption law.
Moreover, women have considered the societal discrimination and legal
discrimination against women, denying women inheritance and the distinction
between members of the community in general, killing of women to defend
the honor, physical and sexual exploitation, view of inferiority of women, lack
of interest of feminism institutions in women’s rights have been considered as
forms of corruption. Focus group in the north believes that the focus group
in the north the incident of “the camera in the women’s restrooms in the
financial military” is a form of corruption.
These forms of corruption affect women directly. Women reported that
these forms are as a result of connecting these acts and practices of power,
influence and control, which is dominated by male power in the Palestinian
society, which empowers men in the community to practice discrimination
against women and prevent women at the same time to exercise their
rights equally like men. Masculinity is a center of power and control in the
community.
Some women provided new forms of corruption that express their awareness
in public affairs and their awareness of the impact of corruption on the
development process and their lives. They considered that « non- devolution
of power, monopoly of institutions by some individuals, stopping the electoral
process and lack of its periodicity, the process of separation or exclusion of
partisan by individual decision, absence of parties law that regulates partisan
work, the division between the two parts of the homeland are considered
by women as forms of corruption arising from the monopoly of power and
decision-making positions for personal purpose related to the usefulness
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• Second: determinant or moral standard which women are based
upon is a trend that defines corruption based on moral standard where
ethics govern relations between individuals. This direction is based on
considerable power of ethics, where compulsory power of morality
is greater than the law and the system of customs and traditions. So,
corruption is a moral crime before being a guilty action in law. Based on
this concept, the corruption is “a moral injustice that falls on others.”

• Third: the determinant or standard for customs and traditions, which
considers corruption as being out of the systems of customs and traditions.
Women who specified this criterion believe in control of customs,
traditions which overcome the force of law. Habits and traditions include
the good treatment, high morals and traditions. Corruption is “a crime
that touches customs and traditions of Palestinian society.”
Some women described corruption as an «Unethical Age language «and do
not considered it as recent phenomenon prevalent in all Arab and Western
societies, however; it is disseminated in all regions of the country.» While
another group of women describe corruption as a» malignant disease where
a person has a desire to obtain what is owned by others and does not mind
violating their rights. «Participants concluded that the outcome of corruption
even if it has different characterization as a breach of the law or customs or
traditions or ethics, it is not more than «abuse of power and post for the
benefit of achieving personal purposes.”

Second Section: Forms of corruption
Article ( 1) in the Anti-Corruption Law No. ( 1) for year 2005 defined
forms of corruption , stated that corruption is « Crimes against the duties of
public jobs and offenses against the public trust stated in the applicable penal
laws, and crimes resulted from money laundering stated in money laundering
act, and every act leads to prejudice of public funds, abuse of authority,
contrary to the law, acceptance of nepotism and favoritism, which cancels
a right, void entitle, illegal getting of money and all acts contained in the
Arab and international agreements to fight corruption, which the Palestinian
National Authority ratified or acceded to.
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Results of focus group discussions
This section of the report presents the key findings emerged from
the focus groups that responded to questions of the report. These questions
were classified into five sections, namely: the concept of corruption, forms
of corruption, areas and sectors where there is corruption, the impact of
corruption on women and the proposed strategies to combat corruption.

First Section: Concept of corruption
This section deals with the concept of corruption as seen by women
who participated in the focus groups. In the beginning of the discussion,
sessions within the focus groups focused on self-understanding of Palestinian
women for the concept of corruption.
Views of women have varied in defining the concept of corruption,
classification and characterization depending on their different experiences
and their background. There was clear variation and differences in identifying
the source of power, their determinants and interest that is affected in case
of corruption. Some women found that corruption is behaviors outside the
scope of the law which lead to losing rights of others «unlawful behavior
to achieve self-interests for individual or the group.»While other women
linked between the concept of corruption and customs and traditions. It
is represented in the «breach of customs and traditions « and « breach of
ethics system that is supposed to regulate the lives of all people.» It could be
argued that women›s definition to the concept of corruption is linked to a
range of determinants and standards that govern the lives of members of the
community:

• First: legal determinant or standard which rely on law in determining
actions and behaviors that are considered a crime. This aspect includes
all acts considered by law as a crime and at the same time leads to
prejudice the rights of others to goals tied to the interests of the individual
or collective. “Corruption is a crime committed through exploiting the
position for private self-purposes that violates law.”
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Methodology
This report is based on feminism methodology that depends on
transfer of women’s voices and their experiences, not as respondents but as
participants, so as to transfer their knowledge and experiences on the subject
of corruption. The results of the study are the product of knowledge and
experience of women.
The sample of the report is not representative but can be generalized.
However, it reflects the reality of a particular category that has its own
experience but needs understanding and investigation. The sample was
random in terms of experience with corruption and purposive in terms of
place of residence, geographical region, level of education, access to the job
in public sector and national sector, unemployment and political participation.
The sample reflects a representation of West Bank area; north, center and
south .It also included Gaza area which included Gaza city; the center, north
and south. Seven focus groups have been held in each of the city of Bethlehem,
Ramallah, Tulkarem, Gaza city, Rafah / Khan Younis, Deir Al-Balah and Beit
Hanoun . In each focus group, 20 women participated. The focus groups took
into consideration in its representation, the population complexes of village,
city and the camp.
The selection of participants represents various sectors of Palestinian women,
as a result of the link of the subject of corruption and its interventions in the
lives of women, their roles, practical and strategic needs. The participants
were unemployed, employees in the public sector, and employees in the
national community institutions, civil society activists, housewives, university
students, members in local councils (village, city) and employees in their place
of stay in the camp.
The report used the focus groups as a study tool. This tool suites the nature,
objectives of the report and the nature of the target group. Discussion started
within the focus groups with a number of questions related to the concept of
corruption, forms, fields and sectors where corruption is spread, impact of
corruption on women and the proposed strategies to combat corruption and
the role of women in it.
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Women expressed that corruption 1.
includes public sectors and facilities.

2.

Corruption has a major impact on 1.
women›s lives and the possibility of
exercising their rights
2.
3.

4.

5.

Women do not report on corruption 1.
practiced against their rights.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Reviewing the public laws, procedures and policies
aiming at women access to all types of services
presented by public utilities, such as health care
service, education, jobs, access to justice and
political participation.
Enhance community monitoring on public
utilities and sectors to reinforce accountability
opportunities.
Educateing women on the impact of corruption on
their rights.
Establishing Partnerships and alliances between
civil society institutions to combat corruption.
Establishing Partnerships between civil society
institutions with anti-corruption Association to
fight corruption.
Specialized studies on the impact of corruption
on women enjoyment for their rights (health,
education, right to work and access to justice,
political participation).
Formation of Monitoring and control on institutions
and departments presenting basic services for
women.
Providing safe and security lines for women to
enable them to report crimes of corruption.
Establishing a branch of the Anti-Corruption
Commission in Gaza to facilitate access of citizens
to report corruption.
Ensuring protection of those who report about
corruption and witnesses of corruption offenses.
Raising women›s awareness of crimes of corruption
and measures taken upon reporting.
Establishing a box to complaints in governorates
to facilitate the access of women to report about
corruption.
Studying the reasons that hinder women not to
report about corruption.
Dissemination of successful experiences in the field
of anti-corruption.
Promoting self-power of women to break the
barrier of fear and self-sponsorship to activate
and promote the tendency of women for positive
change.
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Summary of report outputs and recommendations
Outputs from a gender perspective Recommendations
intersected with corruption
Women views have varied about the 1.
concept of corruption.

2.
3.

Women have added new forms for 1.
corruption such as discrimination against
them in community laws, policies
and practices such as killing women 2.
for honor, reducing penalty of honor
killing of women, sexual harassment,
party exclusion, inheritance denial, not
exercising rights equally with man and 3.
exploiting women work.
4.
5.

6.
Women expressed the spread of 1.
corruption which includes all aspects of
life.
2.

3.

4.
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Adopting a broad concept of corruption that
reflects various experiences and trials of various
segments of women, focusing on the expansion of
the concept of power and danger of corruption to
include parental authority.
Involving women in the process of defining the
concept of corruption.
Educating women and the public on corruption
issues, mechanisms of presenting complaints and
corruption competent authorities.
Involving of women in national strategies for
combating corruption to ensure the inclusion of
gender.
The need to review national laws and policies to
criminalize sexual harassment, denial of inheritance,
party exclusion, killing of women for honor crimes
as corruption crimes.
The need to review Anti-corruption law, regulations
related to the subject of corruption from a feminist
perspective.
Enactment of a law for parties.
Women›s institutions exercise democracy within
their institutions through exchanging higher
positions.
Strengthening the role of women in these
institutions.
Involvement of women in the sectoral plans and
action plans relating to corruption and integrating
of gender in these plans.
Involvement of women in development plans and
the integration of gender in these plans in order to
eliminate discrimination and reduce corruption
Promoting women›s participation in decisionmaking, policy-making and decision-making
positions, especially the financial and administrative
Cancelling discriminatory laws and set up
legislations to ensure women›s rights and equality
with men.

Introduction
Corruption is one of the development obstacles and a violation for human
rights. Corruption hinders achieving the development objectives, limits
exercising political, economic, social and cultural rights. Accordingly, resources
and capabilities are exploited for the benefit of the dominant category
controlling resources, depriving the various social segments to benefit from
basic services, hinders democratic process and law rule of law. Corruption
also diverts the national struggle against occupation to an internal struggle
that depletes the capabilities of Palestinian people who lost confidence in
components of state.
Studies of the World Bank suggest that women are the most social groups
affected by corruption, where women suffer from societal discrimination,
which prevents them to exercise their rights equally with men. So, corruption
increases women›s poverty, reduces their political and economic participation,
increases chances of women›s exploitation, and weaken their demands for
achieving equality1 .
Perceiving the fact that women have a greater interest in reducing the spread
of corruption, and that fighting corruption is not gender neutral, the Woman
Affairs Technical Committee, as an organization working to develop, empower
women, and promote equality and social justice. Accordingly, it has worked with
Anti-Corruption Commission to work on strengthening the role of Palestinian
women in combating corruption as a key impediment to development, and
influential in the empowerment of women and their participation.
This report is a first pioneering step in exploring endocrine spaces to fight
corruption. It also seeks to provide knowledge relating to corruption from
the perspective of women themselves, its impact on their lives and a serious
attempt not to ignoring voice of women and their role in participating to
combat corruption. This report does not necessarily express viewpoints of
Anti-corruption Commission.
: الفساد العدو األول للشعب» في البلدان النامية» على الرابط اإللكتروني: «البنك الدولي. 1
“http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/12/19/corruption-developing-countries-worldbank-group-president-kim”
Promote Gender Equality and Empower Women by 2015
“http://www.worldbank.org/mdgs/gender.html« :على الرابط التالي
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WATC considers its concern with corruption as a serious contribution
in realizing women’s rights, where corruption affects budgets that were
supposed to be paid and benefited to realize these rights. There are many
forms and types of corruption, especially corruption that affects women.
Abusing women at workplace is one form of corruption.

Recommendations:
• Continuing to work on mainstreaming the culture of fighting corruption
by the feminist movement, which helps in realizing women’s rights.
• Clarifying the relationship between fighting corruption and its role in
development, and considering corruption as an obstacle in achieving
sustainable development.
• Continuing to understand corruption from women’s perspective.

Ms. Nahla Qourah
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Word of Board of Directors
The subject of woman’s or more specifically, gender’s relationship
with corruption is considered one of the new topics. Some were concerned
with studying differences between men and women regarding corruption
questioning: Do women practice corruption more than men? Or is corruption
related to position and authority rather than gender? Some were busy in
proving that the political participation of women and being in high decision
making positions is a mechanism that decreases corruption, where women
are more transparent than men in all their activities. Some were concerned in
clarifying the concept of corruption from a feminist perspective, and drawing
mechanisms to fight corruption where it exists, regardless of who practices
it.
We, as WATC, were concerned in: first: understanding the concept of
corruption from Palestinian women’s perspective, and second: discussing
corruption fighting mechanisms suggested by women.
Some may ask: Why is WATC concerned with corruption and fighting it?
Simply, the answer is because women are more affected by corruption,
especially in the services provision sector, and because women are in need
of direct services for their own and for their children, where they hold
the responsibility of following up health and educational situation of their
children. Poor women all over the world depend on services delivered by
the governmental sector because they are free of charge. Thus, if corruption
exists, it will have impact on the quality and level of services, which affects the
ones who receive these services.
Corruption affects oppressed and week groups who do not get protection,
such as, refugees. According to a study conducted by UNFPA, 75%-80%
of global refugees are women and children, and most of the employees in
relief organizations are men. This indicates that there is no balance in power
relationships, which leads to high possibilities of corruption by men who use
their power.
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Chairman of Anti-Corruption Commission
Anti-Corruption Commission holds the message of the
Palestinian people in fighting against corruption and limit its spread. To
achieve this message, it is necessary to involve the Palestinian women
in particular in these efforts.
Based on this principle and believing in the great role that women play
in all aspects of life; social and economic, the Commission sought to
organize several events and conclude partnership agreements with a
number of institutions that deal with the issues and concerns of women.
All of them aimed to involve women in the discussion of the issues
of the Palestinian people and empower them to contribute in fighting
against corruption, like all groups targeted by the Anti-corruption
Commission, its partners in various activities, its campaigns and their
meetings with them.
This study was concluded as a joint effort with Woman Affairs Committee
that has become a partner in implementing the national strategy to
combat corruption. It expresses the views of Palestinian women, their
impressions and recommendations which we wish to work on with
Woman Affairs Technical Committee and all competent authorities to
help informing and educating Palestinian women about their issues and
contribute in efforts of combating corruption effectively.

Rafiq Shaker Al-Natsheh
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