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 یرجى أخذ العلم بأن ھذا المستند غیر رسمي 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۱۸

 

 الفساد والنوع االجتماعي

 للفساد  الفئتینعلى قابلیة   لیس ھناك من دلیل لكن و ،بالفساد  ة مختلف والنساء بطریقة الرجال  یتأثر

 

یؤثر الفساد بشكل   –)  مركز األمم المتحدة لإلعالم(  ۲۰۱۹انون األول/دیسمبر ك ۱۸  األربعاء -أبو ظبي
نسبة   مثلّن ت اللواتي ، وخاصة النساء، الفقراء األكثر تأثراً ویعتبر ، على الفئات السكانیة الضعیفة متفاوت 

   العالم. حول فقراء المن  كبیرة 

  المنزل من    بدءاً في المجتمع  تقسیم العمل، والتحكم في الموارد وصنع القرار  عموماً  یحدد النوع االجتماعي  
 على نطاق الحكومة.  أعلى المستویات   وإلى

القرار  صنع  مراكزاالرتباط بین نسبة النساء في  شيء من في حین أظھرت بعض الدراسات األكادیمیة 
ال یعني بالضرورة أن ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحیاة العامة سیؤدي    إال أن ذلكومقاییس الفساد،  

 إلى انخفاض مستویات الفساد.

بیانات تجریبیة.    على   تستند   عملیة صنع السیاسات ضمان أن  من أجل  تكمن الحاجة إلى مزید من األبحاث  
 .  الرجل إما أكثر أو أقل فساًدا من  المرأةعلى أن  دلیل ملموس أي ال یوجد  فعلى سبیل المثال، 

 كیف یؤثر الفساد على النساء بشكل مختلف؟ 

دفع المزید  فتكون النتیجة اللجوء إلى  متفاوت على النساء النمطیة بشكل  ة والصور  النوع االجتماعي  یؤثر 
 وبالتالي انتھاك حقوق اإلنسان.   ،من الرشاوى للحصول على الخدمات العامة

الحاجة إلى  الفساد بشكل متكرر عند  سي یبشكل رئ  رعایة اسرھنّ ب یقمن  اللواتي تواجھ النساء إلى ذلك، 
والتي  رشاوى  العلى دفع    مجبرات   إذ أنھنّ   الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم والمیاه والصرف الصحي. 

ً تكون نسبھا  . ھناك أیضا أدلة على أن  المفرغة للفقر حلقة المقارنة بالرجال، مما یعزز  مرتفعة غالبا
 .  استغالل جسم اإلنسان، عن طریق االتصال الجنسي أو غیره، یمكن استخدامھ كعملة في الفساد 

تحت رحمة مقدمي الخدمات الصحیة  أن تضعھّن  یمكنإلى الرعایة الصحیة اإلنجابیة،  إن حاجة النساء
 .  الفاسدین 
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أن  یمكن حرمان األطفال كلیًا من التعلیم عندما ال تتمكن األسر من تحمل تكالیف الدراسة التي یمكن كما 
   الطلب على الرشاوى.  نتیجة بشكل مصطنع   تزداد 

عرضة للرشاوى بعد القطاع   قطاعقطاع األعمال والتوظیف باعتباره ثاني أعلى  نفت المرأة الشعبیةص
 العام. 

ً ئات تتعرض الفغالباً ما  تقدیم خدمات جنسیة   یُطلب منھا في المجتمع إلى رشاوى نقدیة أو  األكثر ضعفا
 . أعمالھا الحفاظ على حتى ، مما یعوق قدرتھا على كسب دخل أو ادارة األعمالمقابل 

 ھل النساء أكثر أو أقل فساًدا من الرجال؟ 

    أن الرجال ھم أكثر فساداً من النساء اعتبرأن عدداً كبیراً من الناس بعض استطالعات الرأي  أظھرت 
الفرصة والتعرض   أنّ  شارت إلى إال أن األبحاث الحدیثة أبین بلد وآخر. ختالفات اال تسجیل بعض مع 

من ناحیة أخرى،  .  الرجالبقدر  فاسدات    لُكنّ   للنساءالفرصة    فبحسب األبحاث، لو أتیحت   . مھمان للمخاطر  
 . ینطبق على جرائم الفساد أیًضا ، األمر الذي لمخاطریتجنّبن اتظھر إحصائیات الجریمة أن النساء  

طات الرشوة  على مخطّ ء، مّما أثّر بشكٍل ملحوظ  بنسا  جالالر  شرطة المرور عناصر    استبدال  بیرو، تمّ الفي  
إن ھذا األمر یدّل على أّن   الذكور. المؤلّفة حصراً من ة من خالل تفكیك شبكات شرطة المرور ممنھجال

بما أّن  مكافحة الفساد، عملیّة في  یساعد  قد الواحد  نوع االجتماعيال ذات  شبكات لالوضع الراھن ل تغییر
الجنسین ھي أداة مھمة  تشیر األبحاث أیًضا إلى أن المساواة بین  كثر عرضة للفساد.تلك الشبكات ھي األ
 منع الفساد.في المساعدة على 

تمتع  تشیر بعض الدراسات إلى أن الشركات التي تضم عدًدا أكبر من النساء في مناصب صنع القرار ت
أن زیادة حصة النساء في أماكن  مّما یعني    ،الفساد واألداء الماليومستوى    االخالق،أفضل من حیث    بأداء
ھناك  ال تزال الفساد. ومع ذلك،  تحّد منأو المؤسسات العامة التي یسیطر علیھا الذكور یمكن أن  العمل

 التأثیر. التي أّدت إلى ذلك  فعلیّةاألسباب ال دراسةمزید من البحوث لالحاجة إلى 

 النوع االجتماعي واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

ومن الضروري أن  ات للتصدي للفساد بموجب االتفاقیة، یُطلب من الدول األطراف وضع استراتیجی
الرغم من  بعامل للتغییر واإلدماج، كاالستراتیجیات الوطنیة لمكافحة الفساد  في النوع االجتماعي  یستخدم 

 . متفاوت یؤثر على النساء بشكل  - معروف كما ھو-الفساد  أن

األشخاص على المشاركة في عملیات صنع  إلى تقویض قدرة بعض یؤدي عدم المساواة بین الجنسین  إنّ 
لذلك من المھم دعم   . مھّمشةلفئات الاحتیاجات باالسیاسات العامة في االھتمام بعض فشل  وإلى  القرار

 مكافحة الفساد. تھدف إلى  تدابیر   وضع في   والمساھمة  النساء للمشاركة 
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في    أنا امرأة ضد الفساد"اإلطار، مثل مبادرة "التي یمكن أن تعطى في ھذا  الجیدة  ھناك الكثیر من األمثلة  
إلى   ي تؤدّ  دون أنالمؤسسات الوطنیة في البالد في  صالحات إ ۱۹۹۸ منذ عامأندونیسیا، حیث أجریت 

ً  الفساد في نسب  نخفاض ا على تشجیع تغییر سلوك   التركیز تم  عوضاً عن ذلك، ، لذلككما كان متوقّعا
 .  األفراد 

وُمصلحات   مكافحة الفساد في مجال  بطالت تدریب حوالي ألفي امرأة لتصبحن  من خالل تلك المبادرة تم 
أنظمة  باإلضافة إلى  ،یة وتدابیر مبتكرة لمكافحة الفساد ات أدخلت النساء تحسینات مؤسسداخل وكاالتھّن. 

خالل جوائز  ذ القانون من  ینفبت  المولجة   مؤسسات التم االعتراف بھا من قبل    ،تقدیم الخدمات العامة أفضل ل
 ومناصب العلیا. 

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في ھذا الصدد  دور

مكافحة  لمبادرات البرامج وال مجموعة شاملة من  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة قّدم ی
إدراج البعد الجنساني في البرامج الحالیة والجدیدة لتعزیز فعالیتھا    یّة كشف كیف ھو یعمل حالیّاً على  الفساد، و 

 األنشطة لمنفعة الرجال والنساء على قدم المساواة. تصمیم واستدامتھا وضمان  

ھي تعمل  نموذج جامعي حول األبعاد الجنسانیة لألخالقیات وبتطویر    مبادرة التعلیم من أجل العدالةقامت  
 حول النوع االجتماعي والفساد. تطویر نموذج   حالیّاً على 

ً م مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة نظّ  خبیراً من المجتمع المدني   ۲٦ ضمّ اجتماعا
سبتمبر   - أیلولوالسلطات الوطنیة لمكافحة الفساد والمنظمات الدولیة واألوساط األكادیمیة في بانكوك في  

والفساد والحلول المقترحة   حول النوع االجتماعيقائمة اللومات والدراسات تقییم المعیھدف إلى ، ۲۰۱۸
مجاالت: نزاھة   أربعواتفق الخبراء على مجموعة من التوصیات للعمل في  وتحدید الممارسات الجیدة.

  تّم إرساء المناقشات  خالل    ومشاركة المجتمع المدني والخدمات العامة.  ،والقطاع الخاص   ، العدالة الجنائیة
مكتب األمم المتحدة   یت من قبل لدراسة أجروفقاً روابط بین النوع االجتماعي والفساد للاألسس الالزمة 

 . ۲۰۲۰في عام ، والتي ستنشر المعني بالمخدرات والجریمة

حدث خاص حول ھذا الموضوع    قام سیوألّول مّرة    في أبو ظبي المنعقد  مؤتمر الدول األطراف  على ھامش  
  ۲۰۱۹ كانون األول  –  دیسمبر ۱۹الخمیس  نھار وذلك عنوان "اكشاف األبعاد الجنسانیة للفساد" تحت 

  القاضیات  للنساء   الدولیة  لجمعیةافي ھذا الحدث  ن  ومن بین المشاركی   مساًء.   ۳ولغایة الساعة    ۲من الساعة  
وبرنامج األمم المتحدة   غانا لحقوق اإلنسان والعدالة اإلداریةولجنة في المغرب  الدولیة  الشفافیة  منظمةو

 اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

 
 في ھذا المجال   وثمزید من البح ماّسة للحاجة 
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رتبط بتحسن اإلدارة وانخفاض مستویات الفساد في العدید  ازدیاد عدد النساء في الحیاة العامة مفي حین أن  
 .  الفساد من تلقائیًا   حدّ زیادة نسبة النساء في السلطة یفانھ یمكن االعتبار أن   ن البلدان، م

  عامالً یمثّلن  النساء    باعتبار أنّ من أجندة مكافحة الفساد،    ال یتجّزأ تمكین المرأة جزًءا  یجب اعتبار موضوع  
ً إیجابی   مجتمعات أكثر شمولیة.  لبناء  النوع االجتماعيمبنیّاً على  اً بعد . كما یجب إعطاء الفساد  لمكافحة ا
ً   من الضروري بات   برامج    تأثیر  یة الفساد وكیف  البحوث لدراسة معاناة الناس بسبب مزید من  الإجراء    أیضا

 مكافحة الفساد على النساء والرجال. 

 **** * 

 :على الرابط التالي  اإلعالم المعلومات لوسائل من تتوفر مزید 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2019/cosp8.html  

 

 للمؤتمر:   (UNODC) المخدرات والجریمةب  المعنيالمتحدة األمم الخاص بمكتب  اإللكتروني الموقع 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html 

 :الخاص بالبلد المضیف للمؤتمر اإللكتروني الموقع 

http://8cosp.ae/ 

 

 :المعلومات، یرجى االتصال بـلمزید من  

 السیدة سونیا یي 
 الناطقة الرسمیة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

 Mobile (+43-699) 1459-4990/ خلیوي 
 sonya.yee[at]un.orgالبرید االكتروني: 

 

 أو

 السیدة آن توماس 
 فیینا-لإلعالمالمسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة 

Mobile (+43-699) 1459-5588/ خلیوي 
 anne.thomas[at]unvienna.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 أو
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 السیدة سینتیا دّروس خوري 

 المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت 
Mobile (+961-76) 888582 / خلیوي 

 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 

وسائل  ومكتب األمم المتحدة في فیینا على    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  ةمتابع   مكنكمی
 Twitter (@UNODC @UN_Vienna) :التواصل االجتماعي

         Instagram (@unitednationsvienna) 
 

  UnitedAgainstCorruption# و NoToCorruption# : نقاشات المؤتمر علىكما یمكنكم متابعة  
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