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5

مقدمة

 1ميثاق منظمة ترانسبارنيس املغرب

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

الفساد هو تلك املامرسة املقيتة الناجمة عن إساءة
استخدام السلطة السياسية أو القضائية أو اإلدارية
أو االقتصادية ،وتحويلها لقضاء مصالح خاصة .1كام
أن الفساد يؤدي إىل تقويض أسس سيادة القانون
وإىل تخريب تكافؤ الفرص .وباعتباره كذلك ،فهو
يتعارض بشكل جذري مع إعامل جميع حقوق
اإلنسان.
ال ميكن إنكار أن للفساد تأثري خاص عىل النساء.
فهناك أسباب عديدة تجعلهن ضحايا للرشوة ،ال
سيام بسبب عدم قدرتهن عىل الوصول إىل املوارد
ومناصب صنع القرار .وبشكل عام ،تعاين النساء من
الفساد أكرث من الرجال .ومع ذلك ،ال تحظى اآلثار
املتباينة لهذه اآلفة عىل النساء والرجال إال بالقليل
من االهتامم ،رغم أن التحليالت املبنية عىل النوع
االجتامعي التي أجريت حتى اآلن قد أظهرت أن
النساء تعانني من أشكال معينة من الفساد .ومبا أن
الرشوة تتسبب يف هدر املوارد العمومية وتعطيل
تنمية القطاعات االجتامعية ،فإنها تؤدي أيضا إىل
تفاقم التفاوتات بني الجنسني عىل مستوى وصول
النساء إىل االستقاللية واستفادتهن من املوارد
ومامرسة حقوقهن.
يف اآلونة األخرية ،أبرزت األخبار ومواضيع الساعة
شكال معي ًنا من أشكال الفساد ،أي الرشوة الجنسية.
تحدث الرشوة الجنسية عندما يكون حق أو وثيقة
يُفرتض أنه مجاين مرشوطا باالنخراط يف نشاط جنيس
ما .ميكن ألي شخص ،برصف النظر عن جنسه ،أن
يكون ضحية ملثل هذه املامرسات ،غري أن الشائع هو
كون الضحايا من النساء ،كام ت ُبني ذلك وسائل اإلعالم
وما يروج فيها من أخبار حول هذه اآلفة.
وعىل الرغم من تواتره ،فإن هذا الجانب الجنيس
من الرشوة اليزال غري معروف ويصعب تحديده

والتصدي له ،ألنه نادرا ما يتم الكشف عنه وتناوله
من ِقبل الهيئات املتعارف عليها يف مجال املراقبة
ومكافحة الفساد .كام أن الرشوة الجنسية ال يتم
فضحها ،وقلَّام تكون موضوعا للشكايات ،نظرا
لخشية الضحايا من الوصم ،أو ألن العديد منهن
يجهلن سبل االنتصاف امل ُتاحة .أما يف ما يتعلق
باإلطار القانوين وآليات مكافحة الفساد ،فهي ال
تتناول تحديدا ً الرشوة الجنسية وال تأخذ النوع
االجتامعي بعني االعتبار .وهذا النقص يف الوضوح
يجعل القانون ُعرضة ملختلف التأويالت.
حسب منظمة الشفافية الدولية ،تنترش الرشوة
الجنسية يف القطاعني العام والخاص كِليهام .وبشكل
عام ،يضاعف النوع االجتامعي من آثار الفساد،
من خالل وضع عقبات إضافية تجعل من الصعب
أكرث عىل املرأة الوصول إىل املؤسسات ،ال سيام
السياسية منها ،وإىل الخدمات األساسية (الصحة،
التعليم ،العدالة  ،)...ومراكز القرار ،والحصول عىل
قرض أورخصة أوترصيح أوموافقة .كام تكون النساء
ضحايا ألشكال معينة من الفساد يف أماكن العمل
(التوظيف أو الرتقية) ،ويف املؤسسات التعليمية
(خاصة الجامعة للحصول عىل نقط جيدة) .وعىل
مستوى الوظيفة العمومية ،وأيضا يف القطاع الخاص،
يكون الفساد املرتبط بالجنس حارضا أيضً ا عىل
مستوى التنقيل والرتقية .ونتيجة لذلك ،فقد يطلب
إطار فاسد حظوة جنسية من إحدى مرؤوساته،
مقابل منحها منصبا أعىل من الذي تشغله.
وعىل ضوء كل هذه االعتبارات ،ويف إطار مرشوع
"معايري جديدة للنزاهة واملسؤولية :االعرتاف بأثر
الرشوة عىل النساء" ،تعتزم منظمة ترانسبارنيس
املغرب ،برشاكة مع الجمعية الدولية للقاضيات،
ومنظمة الشفافية الدولية ،واتحاد قاضيات املغرب،
إعداد دليل قانوين يُقدم نصائح وإرشادات عملية
حول القوانني الجاري بها العمل وسبل االنتصاف
القانونية املتوفرة من أجل حامية النساء ضحايا
الفساد ،ووضع حد لإلفالت من العقاب الذي يتمتع
به مرتكبو هذا النوع من الفساد.
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دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

يُعترب هذا الدليل أداة لتقديم املعلومات ،واالرتقاء
بالوعي والتنبيه ومساعدة األشخاص الطبيعيني
(رجالً ونساء) ،واألشخاص الذاتيني (إدارات،
ورشكات ،ومنظامت غري حكومية) ،يف مجال مكافحة
الرشوة الجنسية.
ميكن تفسري الصمت الذي يحيط بالرشوة الجنسية
بعدة أسباب ،ومنها خوف الضحايا من التعرض
للوصم ومن تحميلهن املسؤولية ألنهن "مستفزات"
بسبب لباسهن أو سلوكهن "املثري" ،أو أن يُعتَ َبن
"متواطئات" يف الرشوة الجنسية ،باإلضافة إىل جهلهن
بحقوقهن وعدم درايتهن بكيفية تقديم شكاية أو
اللجوء إىل اإلجراءات التأديبية .كام أن الضحايا قد
يساورهن الشك حول الجدوى من تقديم شكاية
نظرا لصعوبات اإلثبات وخوفهن من انتقام الجاين.
ويتمثل التحدي الحقيقي بالنسبة لرتانسبارنيس
املغرب ورشكاء املرشوع يف مدى مساهمة هذا
الدليل يف التحسيس بخطورة هذه الظاهرة ،والوقاية
منها ومكافحتها.
يهدف هذا الدليل إىل تحقيق ما ييل:
•دعم خطاب وطني حول تأثري الفساد عىل
حقوق املرأة؛
•إذكاء معرفة ووعي ضحايا الرشوة الجنسية
بحقوقهن؛
•تعزيز معرفة الضحايا بالقوانني وبسبل
االنتصاف املوجودة؛
•توجيه ضحايا الرشوة الجنسية إىل آليات
االنتصاف املتاحة وإطالعهن عىل اإلجراءات
الواجب اتباعها لتقديم شكاية؛
•تشجيع النساء عىل الجهر والتبليغ عن الرشوة
الجنسية ،وكرس جدار الصمت الذي يلف هذه
الجرمية؛
•التخفيف من شعور عدم الثقة يف الجهاز
القضايئ الذي يرتاب ضحايا الرشوة الجنسية؛

•املساهمة يف تعزيز فعالية النظام القضايئ يف ما
يخص إدانة مقرتيف جرمية الرشوة الجنسية ،يف
أفق وضع حد إلفالت الجناة من العقاب؛
•استخدام الدليل كأداة لتعزيز قدرات الفاعلني
يف مجايل صون حقوق املرأة ومكافحة الفساد؛
•توعية جميع مكونات املجتمع بأشكال الفساد
املرتبطة بالنوع االجتامعي.

المحور األول :االعتر اف
بوجود الرشوة
الجنسية
 .1ÓÓما املقصود بالرشوة الجنسية ؟

2 http://www.iawj.org/wp-content/uploads/201704//
Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf

 .2ÓÓكيف ميكن تحديد حاالت الرشوة
الجنسية ؟
يف بعض حاالت الفساد ،يحدد النوع االجتامعي
" ُعملة املساومة" ( ُعملة الجسد) ،وبالتايل فغالباً ما
تنترش هذه الظاهرة يف جميع املناحي التي تُ ارس
فيها عالقات السلطة أو النفوذ.
يف الوسط املدريس  /الجامعي
•الجنس مقابل النقط
•الجنس مقابل التسجيل يف سلك املاجستري أو
الدكتوراه

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

وفقًا لحركة الشفافية الدولية:
الفساد هو "إساءة استعامل السلطة املوكلة لشخص
ما من أجل تحقيق مكاسب خاصة".
نتحدث عن الفساد عندما يقوم شخص ملزم مبوجب
وظيفته بتقديم خدمة يُفرتض أنها مجانية ويحق
لكل مرتفق الحصول عليها ،باستخدام سلطته
لتحقيق مكسب شخيص (مال أو أية منفعة) .وقياسا
بذلك ،فإن الرشوة الجنسية هي أي شكل من أشكال
الفساد حيث يكون املقابل عىل شكل حظوة جنسية
مطلوبة من الشخص الذي يسعى للحصول عىل
خدمة يُفرتض أنها مجانية.
وباعتبارها إساءة جسيمة الستعامل السلطة،
فالرشوة الجنسية هي أكرث أشكال الفساد دمارا ،نظرا
لتأثريها الخطري عىل الصحة البدنية واملعنوية للمرأة.
ميكن تعريف الرشوة الجنسية من خالل عنرصين:2
•إنها شكل من أشكال الفساد :يعني أن يقوم
شخص باشرتاط الحصول عىل مقابل ليك يقوم
بإنجاز عمل يدخل يف إطار وظائفه.
•إنه فساد يحمل جان ًبا جنس ًيا :يكون للمقابل
طبيعة جنسية .قد يتعلق األمر بعالقة جنسية،
ولكن أيضً ا أية مامرسة ذات طبيعة جنسية تكون
مفروضة عىل الشخص الذي يطلب الخدمة.
تَثبت هذه الجرمية باقرتان عنرصين:
•إساءة استخدام السلطة سعيا وراء املكاسب
الشخصية؛

•املكسب املنشود له طبيعة جنسية.
الرشوة الجنسية هو سوء استخدام شخص ما للسلطة
التي تخولها له وظيفته .يتمثل هذا االستخدام اليسء
للسلطة يف اشرتاط أن يوافق/ت ُوافق امل ُطالِب /امل ُطالِبة
بخدمة يُفرتض أنها مجانية ،عىل تلبية رغبة جنسية
مقابل ذلك .اإلكراه يف هذه الحالة له طبيعة نفسية
ومعنوية ،وليست جسدية ومادية ،كام تتمثل إساءة
استخدام السلطة يف الخلل الذي يعرتي موازين
القوة بني امل ُذنِب والضحية .وتكتيس مكافحة هذه
الظاهرة أهمية بالغة ،بحيث إذا كان من املمكن أن
يقع أي شخص ضحية للفساد ،فغالبًا ما تقع النساء
ضحايا للفساد الجنيس .يف الواقع ،تعيش النساء يف
ظروف هشة (التبعية االقتصادية ،التمييز ،األمية،)...
ولذلك يصبحن أوىل ضحايا الرشوة الجنسية .ميكن
ألي شخص ،برصف النظر عن جنسه ،أن يكون ُعرضة
للفساد الجنيس ،غري أنه يف السياق الحايل ،تقع النساء
من دون شك ضحايا لهذا االبتزاز ،نظرا لعدة أسباب،
ومنها انتامئهن لفئة هشة .وبغض النظر عن الجنس،
ميتنع الضحايا عن التبليغ عن هذا النوع من الحاالت
بسبب طابع الطابو الذي يكتسيه هذا املوضوع يف
املجتمع ،والخوف من وصمة العار ومن االنتقام.
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يف أماكن العمل
•الجنس مقابل التوظيف
•الجنس مقابل الرتقية
يف اإلدارات واملرافق العمومية
•الجنس مقابل الحق يف خدمة عمومية أو
االستفادة منها
•الجنس مقابل مرتبة متميزة عىل الئحة انتخابية
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المحور الثاني :التصدي
للرشوة الجنسية،
والحديث عنها واإلبالغ
بشأنها
 .1ÓÓما الذي ينص عليه القانون؟

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

هل تسمح مقتضيات التجريم الواردة يف القانون
الجنايئ 3مبعاقبة هذا النوع الخاص جدا من الفساد؟
بالفعل ،تسمح العديد من فصول القانون الجنايئ
برفع دعوى قضائية ضد هذا النوع من السلوك:
الفصالن  248و  251من القانون الجنايئ،
املتعلقان بالفساد يف القطاع العام؛
الفصل  250من القانون الجنايئ الذي
يُجرم استغالل النفوذ ،حيث نجد استعامل نفس
املصطلح "فائدة" الذي تم استعامله يف الفصل 248
املتعلق بالرشوة ،من أجل متكني شخص من مزية
أو محاولة الحصول عىل مزية مقابل حق أو خدمة
يُفرتض أنها مجانية.
الجزاءات مبوجب تجريم الفساد
يجدر التذكري بأن الفساد املحدد يف الفصل 248
(فساد املوظفني) يتكون مام ييل:
طلب أو قَبول عرض أو وعد؛
طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة
أخرى.
مصطلح "فائدة" فضفاض مبا يكفي ليك يشمل أية
خدمة ،مبا يف ذلك الخدمات الجنسية .كام نعرث عىل
نفس املصطلح يف الفصل  ،250الذي يحدد العقوبات
املفروضة عىل جرمية استغالل النفوذ ،إذ يسمح هذا
 3الفصل  1-503من القانون الجنايئ" :يُعاقَب بالحبس  .....من أجل
جرمية التحرش الجنيس كل من استعمل ضد الغري أوامر أو تهديدات أو
وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى ،مستغال السلطة التي تخولها له مهامه،
ألغراض ذات طبيعة جنسية".

التجريم مبعاقبة الشخص الذي يُقايض التوظيف يف
منصب إداري أو الرتقية بالحصول عىل مقابل جنيس.
من ناحية أخرى ،ال ت ُستعمل هذه العبارة يف الفصل
 249املتعلق بفساد مستخ َدمي املقاوالت الخاصة.
فهؤالء ال يُعاقبون إال إذا طَلبوا أو قبِلوا "عرضا
أو وعدا ... ،هبة أو هدية أو عمولة أو خصام أو
مكافأة" .يتم رسد أنواع املقابل املطلوب عىل نحو
حرصي .ومبا أن التأويل التقييدي يُشكل القاعدة يف
القضايا الجنائية ،سيكون من الصعب عىل القايض أن
يعترب طلب خدمات جنسية مبثابة مقابل يُربر تجريم
الرشوة عىل أساس الفصل .249
حامية الضحايا  /الشهود
إىل غاية سنة  ،2011حيث تم استكامله بنص قانوين
جديد ،4مل يكن قانون املسطرة الجنائية يوفر إال
القليل من الحامية للضحايا والشهود فيام يخص
األفعال اإلجرامية .بعد ذلك ،أصبح القانون رقم -37
 10يوفر الحامية للضحايا والشهود واملبلغني عن
عدد من الجرائم ،مبا يف ذلك الفساد (إضافة املواد
من  1-82إىل  10-82إىل قانون املسطرة الجنائية).
يجب إبالغ ضحية الجرمية ( )4-82بإمكانية الحامية،
مبجرد مثوله أمام الرشطة القضائية أو النيابة العامة
أو قايض التحقيق أو هيئة املحكمة .ميكن للضحية
أن يستفيد من الحامية ،وأيضا أفراد أرسته وأقاربه
وممتلكاته.
ميكن اتخاذ اإلجراءات التالية:
•توفري رقم هاتفي خاص لالتصال بالرشطة يف أي
وقت،
•الحامية الجسدية للضحية أو ألفراد أرسته أو
ألقاربه من طرف القوة العمومية،
 4القانون رقم  37.10القايض بتغيري وتتميم القانون رقم  22.01املتعلق
باملسطرة الجنائية ،يف شأن حامية الضحايا والشهود والخرباء واملبلغني،
فيام يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغريها ،الصادر
بظهري رشيف رقم  ،1.11.164بتاريخ  19من ذي القعدة 17( 1432
أكتوبر  .)2011الجريدة الرسمية رقم  20 ،5988أكتوبر .2011

الجزاءات مبوجب تجريم التحرش الجنيس
يف سنة  ،2003أُدرجت جرمية التحرش الجنيس يف
ُشع تعريفا واسعا
القانون الجنايئ ،وأعطاها امل َ ِّ
للغاية ُ َيكِّن من معاقبة معظم حاالت الرشوة
الجنسية .فالفصل  1-503من القانون الجنايئ ينص
عىل ما ييل" :يعاقب  ...من أجل جرمية التحرش
الجنيس كل من استعمل ضد الغري أوامر أو تهديدات

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

الحامية التي ينظمها القانون

•تغيري مكان اإلقامة،
•عدم إفشاء املعلومات املتعلقة بهويته،
•الرعاية الطبية أو االجتامعية،
•اتخاذ أي إجراء آخر بقرار معلل.
ميكن أن يستفيد الضحية-الشاهد والضحية-امل َبلِّغ
من تدابري الحامية املنصوص عليها لفائدة الشهود
واملُبَلِّغني ،مبجرد أن يتقدم الضحية بشكاية وأن
ينتصب كمطالب بالحق املدين.
ميكن لوكيل امللك أو الوكيل العام للملك أو قايض
التحقيق أو قايض الحكم أن يتخذ اإلجراءات
املنصوص عليها يف القانون  ،10-37حسب مرحلة
املسطرة وطبيعتها .كام يوفر القانون  10-37الحامية
للشهود والخرباء واملبلغني.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا القانون ال يوفر الحامية
سوى ضد التهديدات الجسدية التي قد يتعرض لها
الضحايا .من ناحية أخرى ،ال توجد أية حامية من
تدابري االنتقام املهني الذي قد يتعرض له الضحايا
أو املبلغون عن جرائم الفساد ،يف حني نجد أنه من
املرجح أن يتعرض املوظف أو املستخ َدم بالقطاع
الخاص لالنتقام املهني أكرث منه للعنف الجسدي،
عىل إثر تبليغه عن فعل فساد َعلِم به أو كان ضحية
له.
كام يجب التأكيد عىل أن الفساد هو جرمية ،حيث
وفقًا ألحكام القانون الجنايئ ،ال يوجد يف الكثري من
األحيان ضحايا ،بل فقط الجناة :راشون ومرتشون.
وهذا األمر يزيد من تعقيد وضعية الضحية ،التي
يجب أن ت ُثبت أنها تعرضت لإلكراه ليك يتم اعتبارها
ضحية.
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أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال السلطة
التي تخولها له مهامه ،ألغراض ذات طبيعة جنسية".
وفقًا للامدة  ،1-503تتكون الجرمية من العنارص
التالية:
•منصب سلطة؛
•التحرش؛
•أوامر أو تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية
وسيلة أخرى؛
•ألغراض ذات طبيعة جنسية.
ومن املالحظ أن عنارص هذه الجرمية ميكن أن
تتطابق يف الكثري من األحيان مع الرشوة الجنسية،
غري أن الجرميتني مختلفتان :بالنسبة للتحرش،
ينطوي مصطلح "التحرش الجنيس" عىل رضورة تكرار
الوقائع ،وهو األمر الذي قد ال يتوفر بالرضورة يف
الرشوة الجنسية .من ناحية أخرى ،فإن وجود مقابل
ال يشكل ُركنا أساسيا يف التحرش الجنيس ،بينام يف
الرشوة الجنسية نالحظ وجود املطالبة بحظوة
جنسية مقابل تقديم خدمات يُفرتض أنها مجانية.

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

 .2ÓÓالوقاية واملكافحة
ما السبيل إىل الوقاية من الرشوة الجنسية
ومكافحتها؟
تتغذى الرشوة الجنسية عىل صمت الضحايا .ولذلك،
تتجىل الخطوة األوىل يف كرس جدار الصمت والعمل
عىل إرساء آليات تسمح للضحايا بالبوح وفضح
هذه الجرمية .عندئذ فقط سيكون التغيري ممكنا يف
املجتمع ،وبالتايل وضع حد لسلوك املضايقة واإلغواء،
مام يسمح للنساء بالدفاع عن أنفسهن.
ما الذي ينبغي عمله من أجل فضح الفساد
وعدم التورط فيه ؟
يف هذا الصدد ،ينص الفصل  156من الدستور عىل
ما ييل:
"تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها،
واقرتاحاتهم وتظلامتهم ،وتؤمن تتبعها .تقدم املرافق

العمومية الحساب عن تدبريها لألموال العمومية،
طبقا للقوانني الجاري بها العمل ،وتخضع يف هذا
الشأن للمراقبة والتقييم".
كام ميكن ألي مواطن ،مبوجب القانون الجاري به
العمل ،أن يتقدم بشكاية إىل اإلدارات العمومية
أو مكاتب النيابة العامة باملحاكم ،إما مبارشة أو
عن طريق محام ،إذا حاول مسؤول ارتكاب جنح
االختالس ،أو التبديد ،أو استغالل النفوذ ،أو الفساد.
سبل االنتصاف وأنواعها
ت ُتاح لضحايا الفساد أو لشطط إدارة عمومية يف
استعامل السلطة ثالث إمكانيات للتظلم :املسار
اإلداري ،واملسار القضايئ ،واملسار الجمعوي الذي
ميكن أن يستمع لشكايات الضحايا ويقدم لهن
املساعدة .وتعني عبارة "إدارة عمومية" أية إدارة
تابعة للدولة ،وكذلك املؤسسات العمومية وأي
شخص ميارس صالحيات السلطة العمومية.
أ -املسار اإلداري:

يسمح هذا املسار بالتوجه مبارشة إىل اإلدارة املعنية،
وهذا التظلم مجاين ومفتوح للجميع .إذا كان
تقديم الشكايات سيتم عرب الربيد ،فيجب أن يكون
عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم ،يك
5
تتمكنوا من إثباث تاريخ شكايتكم.
من املمكن أيضً ا التظلم لدى السلطة اإلدارية
التي يقع تحت نفوذها مرتكب االنتهاك أو إساءة
املعاملة.
ال لزوم ألي إجراء شكيل ،بل يكفي إرفاق الشكاية
بأية وثيقة تسمح لإلدارة بتقييم الوضع .ومع ذلك،
يجب تعليل هذا الطلب :ال بد من رسد الوقائع
وأسباب الشكاية ،وتوضيح وجهة نظر الضحية.
تم تخصيص خطوط هاتفية مجانية لهذا الغرض
من طرف بعض اإلدارات ،السيام وزارة العدل.
ميكن للمواطنني تقديم شكاياتهم عرب اإلنرتنت،
من خالل منصة جديدة تسمى شكاية "chikaya.
 5أنظر امللحق.

( "maاملرسوم  2.17.265املؤرخ يف  23يونيو 2017
الخاص بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقني
واقرتاحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها) .يف
حالة تقديم الشكاية عرب بوابة  chikaya.maأو
عرب الهاتف ،يتعني عىل اإلدارة أن تُشعركم باستالم
تظلمكم .كام أنها ملزمة مبعالجة شكايتكم وبالرد
عليها داخل أجل أقصاه  60يو ًما من تاريخ االستالم.
إذا كانت الشكاية ال تطابق النموذج املطلوب الذي
تحدده السلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة
وبالوظيفة العمومية ،أو إذا كانت غري واضحة ،أو ال
تتضمن الوثائق أو األدلة الالزمة ،فيتعني عىل اإلدارة
توجيه رد معلل بشأن عدم قبول الشكاية يف غضون
 15يو ًما كحد أقىص( .املادتان  8و  11من املرسوم
املذكور).
من املمكن التظلم لدى وكيل امللك باملحكمة
االبتدائية عندما يتعلق األمر بجرم ارتكبه موظف،
6
سواء بشكل مبارش أو عن طريق محام.
يف الحاالت املتعلقة بجنايات أو جرائم ارتكبها قضاة
أو موظفون أثناء مامرسة مهامهم ،ميكن اللجوء إىل
الوكيل العام لدى محكمة النقض أو للوكيل العام
7
لدى محكمة االستئناف.
ج -املسار الجمعوي:

ميكن أن تساعدكم مجموعة من منظامت املجتمع
املدين املنخرطة يف مناهضة الفساد أو التمييز
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي .ميكنها االستامع
ملظاملكم ومواكبتكم يف التدابري التي تودون اتخاذها.
تسهر مراكز االستامع واإلرشاد القانوين عىل تقديم
املشورة والتوجيه للضحايا يف إجراءاتهم القضائية،
مع العمل عىل التخفيف من عواقبها (انظر الصفحة
.)15
 6املادة  40من قانون املسطرة الجنائية" :يتلقى وكيل امللك املحارض
والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالمئاً."...
 7قانون املسطرة الجنائية ،املادة  264وما يليها.

بصفتكم ضحية أو شاهدا أو مكلفا باالستامع لضحايا
الرشوة الجنسية ،ميكنكم املساهمة يف مكافحة هذه
الظاهرة والتصدي إلفالت مرتكبيها من العقاب ،عن
طريق ما ييل:
•تسمية الظاهرة وفضحها (الحديث عنها من
أجل كرس حاجز الصمت).
•تشجيع الضحايا عىل البوح واإلفصاح من أجل
تعزيز مصداقية املشتكيات.
•تحديد الوضعيات املعرضة للمخاطر والتفكري
يف آليات وقائية (مثل تسجيل االمتحانات
الشفوية يف الكليات والرجوع إليها يف حالة
نقاط سيئة غري مربرة؛ الشفافية يف املباريات
اإلدارية؛ محارضات حول املوضوع يف الجامعات
واإلدارات واملقاوالت.)...
•إسداء نصائح للضحايا وتوجيههن ومواكبتهن
يف إجراءات تقديم شكاياتهن (نصحهن بعدم
الذهاب لتقديم شكاية مبفردهن) .مرافقة
الضحايا ومساعدتهن يف إثبات اتهاماتهن .يف
القضايا الجنائية ،ال تكون األدلة مقيدة ،وميكن
للضحايا تقديم جميع العنارص التي من شأنها
أن تدعم شكايتهن.
•تقديم الدعم النفيس للضحايا بهدف التخفيف
من آثار التبليغ عن الرشوة الجنسية (التوصيم،
الضغوط التي قد ميارسها املتهم و/أو املحيط
واملعارف).
•الرتافع من أجل تحديد إطار خاص بالرشوة
الجنسية.
•تحسيس السلطات بأهمية وضع الشكايات
واستقبال الضحايا.

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

ب -املسار القضايئ:

بعض التوصيات:
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المحور الثالث :الحصول
على اإلرشاد والدعم
والمساعدة
ما هي الجهات التي ميكنكم اللجوء إليها؟

ÓÓأ -املصالح امل ُ ْحدثة باإلدارات العمومية
فيام ييل الخدمات املختلفة املتاحة عىل مستوى
اإلدارات العمومية:

14

رئاسة النيابة العامة
•املوقع اإللكرتوين:
http://212.217.46.66/plaintes/
deposerPlainte.aspx
•الهاتف0537.71.88.88 :
•الرقم األخرض08.00.00.47.47 :
•الربيد اإللكرتوينcontact@justice.gov.ma :

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

وزارة الداخلية
•العنوان :الحي اإلداري ،الرباط
•الهاتف0537 76.51.69 / 0537 76.05.26 :
•الفاكس05 37 76.68.61 :
وزارة الصحة
•الربيد اإللكرتوينcontact@sante.gov.ma :
•مركز اإلنصات ملحاربة الرشوة0801 00 53 53 :
•بوابة تحديد املواعيد وتتبعها:
http://www.sante.gov.ma/Pages/RDV.
aspx

وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
•منصة تُ َكِّن املواطنني من إيداع الشكايات
وتتبع أطوارها:
http://reclamation.emploi.gov.
ma/index.php5?page=citoyen.
AccueilCitoyen
وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية
•البوابة الوطنية املوحدة للشكايات:
www.chikaya.ma
بإمكان كل مواطن يُقدم شكاية أو مالحظة أو تظلام
أن يتوصل بإقرار باالستالم .يتم إجراء فحص شكيل
يف غضون  15يو ًما للتأشري عىل اإليداع أو رفضه .بعد
ذلك ،يجب أن يتلقى املرتفق ردا داخل أجل أقصاه
 60يو ًما .وهذا يعني أجال أقصاه  75يو ًما .إذا مل يكن
املواطن راضيا عىل الرد الذي توصل به ،فيمكن له
تقديم شكايته من جديد لعدة مرات.
وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد
الرقمي
•خدمة املستهلك:
www.khidmat-almostahlik.ma/
إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
•بوابة إيداع الشكايات وتتبعهاhttp://www. :
douane.gov.ma/requetes
•الرقم االقتصادي00 70 00 0801 :
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
•الرقم األخرض املخصص الستقبال
شكايات املغاربة املقيمني بالخارج،
فيام يتعلق بالخدمات القنصلية:
00 8000 000 2015
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح
العقاري والخرائطية
•الرقم األخرض0800 00 29 29 :

ÓÓب -مؤسسات أخرى لتقديم الشكايات
ميكنكم التوجه مبارشة إىل اإلدارة العمومية لتقديم
شكاية ،غري أن هذا ال مينعكم من اللجوء إىل أية
مؤسسة عمومية أخرى قد تُنصت إليكم وتستجيب
لشكايتكم ،طاملا أن قضيتكم مل ت ُعرض بعد عىل
القضاء .يتعلق األمر هنا مبؤسسة وسيط اململكة،
والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها
•العنوان :شارع النخيل ،عامرة هاي تك ،الجناح
ب ،الطابق الثالث ،حي الرياض ،الرباط
•الهاتف0537578660 :
•الربيد االلكرتوينicpc@icpc.ma :
تتلقى الهيئة التبليغات والشكايات واملعلومات
املتعلقة بحاالت الفساد وتقوم بدراستها ،وتتأكد
من حقيقة األفعال والوقائع التي تتضمنها ،وت ُحيلها،
عند االقتضاء ،إىل الجهات املختصة .ميكن إيداع
الشكايات املتعلقة بالفساد خطيا وبطريقة مبارشة،

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
•العنوان ،22 :شارع الرياض ،حي الرياض ،ص ب
 ،21527الرباط
•الهاتف0537 54 00 00 :
•الربيد اإللكرتوينcndh@cndh.org.ma :
مجلسا إقليميًا ،وهي
يتوفر املجلس الوطني عىل 13
ً
هياكل أكرث قربا من املواطن ،مقارنة باملؤسسة
املركزية.

ÓÓج -منظامت املجتمع املدين املعنية
بالدفاع عن حقوق اإلنسان
يف مجال مكافحة الفساد واألفعال غري الشفافة،
ميكن لهذه املنظامت تقديم املساعدة يف جميع
األحوال .ميكن لبعض الجمعيات أن تنتصب طرفا
مدنيا للدفاع عن شخص وقع ضحية لجنحة أو
جرمية إذا كانت تستويف الرشوط املنصوص عليها يف
قانون املسطرة الجنائية .يف هذه الحالة ،يجب أن
تتمتع الجمعية بصفة املنفعة العامة وأن تكون قد
تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات عىل األقل
عند تاريخ الوقائع .ويجب أيضً ا أن تكون الدعوى
العمومية قد متت إقامتها من ِقبل النيابة العامة أو
الطرف املدين (املواطن).
ميكنكم أيضا االتصال بهذه املنظامت إلبالغها أو
طلب مساعدتها.
أحدثت منظمة ترانسبارنيس-املغرب ،وهي جمعية
ذات منفعة عامة ،مراكز للدعم القانوين ضد الرشوة
( )CAJACبهدف توفري توجيهات ونصائح للمشتكني
حول الخيارات القانونية واإلدارية املناسبة.
ميكن للمشتكني تقديم شكاية مبارشة لدى مركز
الدعم القانوين ضد الرشوة ،أو عن طريق الفاكس،
أو الهاتف ،أو الربيد اإللكرتوين.
تتعهد ترانسبارنيس-املغرب بضامن الرسية التامة
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مؤسسة وسيط اململكة
•العنوان :مجمع حدائق إيراما ،شارع الرمان،
حي الرياض ،الرباط ،ص-ب 21املكتب املركزي
•الهاتف05 37 57 77 00/11 :
•الفاكس05 37 56 42 82 :
ميكنكم تقديم شكايتكم أو تظلمكم بسبب خلل يف
إدارات الدولة مبارشة أو عن طريق ممثلكم املف َّوض
لهذا الغرض:
•بواسطة الهاتف05 37 57 77 05 :
•بواسطة الفاكس05 37 56 42 82 :
•بواسطة الربيد اإللكرتوين:
info@mediateur.ma
•املوقع اإللكرتوين:
www.mediateur.ma/index.php/fr/

أو عىل بوابة "أوقفوا الرشوة":
http://www.stopcorruption.ma/
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للضحايا واملبلغني ،وال ميكن الكشف عن هوياتهم
إال مبوافقتهم.
لتقديم شكاية تتعلق بالفساد/الرشوة ،ميكنكم
االتصال بأحد مراكز الدعم القانوين ضد الرشوة ،كام
ييل:
مركز الدعم القانوين ضد الرشوة /الرباط:
•العنوان ،28 :زنقة أم الربيع ،أكدال ،الرباط
•الرقم االقتصادي080 1007676 :
•الهاتف0537778001 :
•الفاكس05 37 68 36 82 :
•الربيد اإللكرتوين:
 contact@transparencymaroc.maأو
cajacrabat@transparencymaroc.ma
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مركز الدعم القانوين ضد الرشوة /الناظور:
•العنوان :شارع طنجة ،رقم  ،165الطابق األول،
الشقة 3
•الرقم االقتصادي080 1004646 :
•الهاتف0536604498 :
•الفاكس0536606935 :
•الربيد اإللكرتوينtm.nador@gmail.com :
كام أن جمعيات حقوق النساء قامت أيضا بإنشاء
مراكز لالستامع واإلرشاد القانوين للنساء لتلقي
شهادات ضحايا العنف وتوجيههن ليك تتخلصن من
هذه األوضاع.

المالحق
ÓÓامللحق  :1منوذج عام لشكاية أو تبليغ
ضحية أو شاهد
املكان والتاريخ

اإلسم العائيل والشخيص
العنوان
إسم الهيئة املعنية

السيد ( ..............حددوا صفة الشخص والجهة املعنية)،
يرشفني أن أثري انتباهكم إىل الوقائع التالية ،التي تنتهك حقوقي وتشكل فعال من أفعال الرشوة الجنسية:
(حددوا الوقائع بأكرب قدر ممكن من التفاصيل ،وأيضا املكان والتاريخ الذين ارتكبت فيهام تلك األفعال).
وعليه ،فإنني أتقدم بشكاية يف حق (صفة الشخص باإلدارة أو املؤسسة املعنية بالشكاية ،وإسم الشخص إذا
كنتم تعرفونه ،باإلضافة إىل إسم هذه املؤسسة وعنوانها).
قدموا وصفا وتقديرا للرضر الذي لحق بكم ،وعند االقتضاء أسامء وعناوين الشهود يف حالة وجودهم.
أرجو منكم أن تتخذوا اإلجراءات القانونية الالزمة التي تتطلبها هذه القضية .وتقبلوا سيدي ............................
فائق احرتامي وتقديري.
إمضاء
املرفقات :جميع األدلة املوجودة بحوزتكم حول هذه القضية .إذا تعلق األمر بوثائق ،أرسلوا صو ًرا شمسية
فقط ،واحتفظوا بالنسخ األصلية.

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

إىل السيد ( ......................امل ْن ِصب والعنوان)
رسالة رقم ............
املوضوع :تقديم شكاية بشأن الرشوة الجنسية
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ÓÓامللحق  :2منوذج شكاية أو تبليغ
مقاولة بالقطاع الخاص
املكان والتاريخ

اإلسم العائيل والشخيص
العنوان
للمرسل إليه
اإلسم العائيل والشخيص
َ
العنوان

املوضوع :تقديم شكاية بشأن الرشوة الجنسية أو محاولة اقرتافها
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أنا املوقعة أدناه (اإلسم العائيل والشخيص) ،املزدادة بتاريخ  ،..................يف (املدينة) ،أمارس مهنة
( ،)...............برشكة ( ،)....................أقدم شكاية ضد (حددي اإلسم العائيل والشخيص واملنصب الذي يشغله
ُمرت ِكب الفساد) الذي يشتغل بالرشكة املذكورة أعاله.
وإليكم وصفا للوقائع التي دفعتني إىل تقديم هذه الشكاية:
(ق ِّدمي وصفا مفصال لألحداث والتواريخ واألقوال والحركات والضغوطات ،باإلضافة إىل فرتات التوقف عن
العمل ،يف حالة وجودها ،وما إىل ذلك).
وإذ أجد نفيس عاجزة متا ًما عن مواجهة هذه الوضعية ،فإن هذه الشكاية هي مالذي األخري لوضع حد
لترصفات (اإلسم العائيل والشخيص مل ُرت ِكب الفساد).
تجدون رفقة هذه الرسالة عدة شهادات تؤكد شكايتي وتضفي عليها املزيد من املرشوعية .ولذلك ،سأغدو
ُم ْمتنة لكم لو تفضلتم بتسجيلها واتخذتم اإلجراءات القانونية الالزمة التي تتطلبها هذه القضية.
إمضاء

ÓÓامللحق  :3منوذج شكاية أو تبليغ
جامعة
املكان والتاريخ

اإلسم العائيل والشخيص
العنوان
للمرسل إليه
اإلسم العائيل والشخيص
َ
العنوان

املوضوع :وضع شكاية بشأن الرشوة الجنسية أو محاولة اقرتافها

إمضاء

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية

سيدي عميد كلية  ،.......................بصفتي طالبة بجامعة  ،...........................أود إحاطتكم علام بوقائع
الفساد التي تنتهك حقوقي وتعرقل مسار تعليمي الجامعي .إن هذه األفعال التي دفعتني إىل تقديم هذه
الشكاية هي من اقرتاف السيد (حددي اإلسم العائيل والشخيص واملنصب الذي يشغله امل ِ
ُفسد) وقد وقعت
عىل النحو التايل:
(قدمي عرضا بأكرب قدر ممكن من التفاصيل ،وأيضا مكان وتاريخ الوقائع).
أرجو منكم أن تتخذوا اإلجراءات القانونية الالزمة التي تتطلبها هذه القضية .وتقبلوا سيدي العميد فائق
عبارات احرتامي وتقديري.
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ÓÓامللحق  :4منوذج شكاية أو تبليغ بشأن فعل يتعلق بالرشوة الجنسية
أو محاولة اقرتافها داخل إدارة أو مقاولة عمومية
املكان والتاريخ

اإلسم العائيل والشخيص
العنوان
املحكمة االبتدائية (تحديد املكان الذي ارتكب فيه االنتهاك)
إىل السيد وكيل امللك
(العنوان)

املوضوع :وضع شكاية بشأن الرشوة الجنسية أو محاولة ارتكابها
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سيدي الوكيل املحرتم،
يرشفني أن أثري انتباهكم إىل الوقائع التالية ،التي تشكل فعال من أفعال الرشوة الجنسية( :حددوا الوقائع بأكرب
قدر ممكن من التفاصيل ،وأيضا املكان والتاريخ الذين ارتكبت فيهام تلك األفعال) .إن هذه األفعال تشكل
انتهاكًا جسيام لكرامتي ،وقد أدت إىل حرماين من الحصول عىل حق مرشوع.
وبذلك ،فإنني أتقدم بشكاية بتهمة الفساد ضد (منصب الشخص باإلدارة أو املؤسسة املعنية بالشكاية وإسم
الشخص إذا كنتم تعرفونه ،باإلضافة إىل إسم هذه املؤسسة وعنوانها).
أرجو منكم أن تتخذوا اإلجراءات القانونية الالزمة التي تتطلبها هذه القضية .وتقبلوا سيدي وكيل امللك فائق
احرتامي وتقديري.
إمضاء
املرفقات :جميع األدلة املوجودة بحوزتكم حول هذه القضية .إذا تعلق األمر بوثائق ،أرسلوا صو ًرا شمسية
فقط ،واحتفظوا بالنسخ األصلية.

القانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء (الجريدة الرسمية عدد  6655بتاريخ  23جامدى
اآلخرة  12( 1439مارس  ،)2018ص .)1449
يُعترب هذا القانون تكملة للقانون الجنايئ ،وتنص إحدى مواده الجديدة عىل ما ييل:
املادة  :1-447يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من  2.000إىل  20.000درهم ،كل من
قام عمدا ،وبأي وسيلة مبا يف ذلك األنظمة املعلوماتية ،بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات
صادرة بشكل خاص أو رسي ،دون موافقة أصحابها.

دليل ملكافحة الرشوة الجنسية
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