


تقرير حول:

 مراجعة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية

من منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد

2021

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان



مراجعة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية من منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد

3

يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث األســتاذ إيــاد عنــاب إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
ائتــاف أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

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

االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد. رام الله- فلســطين.

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، وال 
يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.

The project is funded by the European Union

تــم إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد األوروبــي وال 
يتحمــل مســؤوليتها. 
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◄ امللخص التنفيذي:

ارتكــز هــذا التقريــر علــى مراجعــة االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة وحتليلهــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي 
ومكافحــة الفســاد، مــن خــال فحــص فجــوات النــوع االجتماعــي وأشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، بهــدف 
ــة،  ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة ل ــى االســتراتيجيات والسياســات القطاعي ــراح توصيــات تســاهم يف إجــراء تعديــات عل اقت
لتصبــح أكثــر اســتجابة للنــوع االجتماعــي، وأكثــر حساســّية ألشــكال الفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ فقــد مت إعــداد 
هــذا التقريــر التحليلــي لاســتراتيجية القطاعيــة باعتمــاد ســبعة محــاور رئيســية، لرصــد أهــم فجــوات النــوع االجتماعــي، 

وأشــكال الفســاد املتعلقــة بــه.

وقد خلص التقرير إلى جملة استنتاجات أهمها: 

مــن خــال مراجعــة االســتراتيجية القطاعيــة والقســم املتعلــق بالفئــات واملناطق املســتهدفة، جنح فريق التخطيط باســتخدام 
اإلحصائيــات املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد؛ فتبــني منــذ الوهلــة األولــى، أنــه ال يوجــد تصنيــف للمشــاركني، 
ســواء يف جلنــة التخطيــط او الفريــق الوطنــي، يبــنّي أعــداد املشــاركني مــن منظــور النــوع االجتماعــي. وكذلــك ظهــرت فجــوة 
يف بيــان ارتبــاط االســتراتيجية القطاعيــة لألولويــة السياســــاتية الرابعــــة "تعزيــــز املســــاواة بيــــن اجلنســــن ومتكيــــن املـــرأة" 
وتدخاتها، فـــي إزالـــة كافـــة أشكال التمييـــز بيـــن اجلنســـني والقضـــاء علـــى كافـة أشكال العنــــف ضد النساء، وازالــة كافــة 

العوائــــق التــــي حتــــول دون املشــــاركة الكاملــــة للنســاء فــي التنميـة اجملتمعيـة واالقتصادية واحليـاة العامـة. 

ــة االجتماعيــة خطــة تنفيذيــة مفصلــة، تعكــس دورهــا يف املســاهمة يف  ــاعية للتنميــ كمــا لــم تتضمــن االســتراتيجية القطــ
حتقيــق السياســات واألولويــات ألجنــدة السياســات الوطنيــة. ولــم تتضمــن االســتراتيجية القطاعيــة ملوازنــــات مخصصــــة 
للتدخــــات التــي تعــزز منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظم املســاءلة ومكافحــــة الفســــاد، لتحقيق الهــدف الثالث 
ــة  ــي، لضمــان إيجــاد بيئ ــم التطــرق لتدخــات بشــكل تفصيل ــم يت ــا ل ــفافية"، كم ــة والش ــة والنزاه ــر احلوكم ــز معايي "تعزي

مقاومــة للفســاد تعــزز احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية مــن منظــور النــوع االجتماعــي. 

وكذلــك تفتقــر االســتراتيجية القطاعيــة لوضــوح منظــور مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، يف صياغــة 
األهــداف والنتائــج. كذلــك، فقــد لوحــظ مــن خــال مراجعــة املؤشــرات الــواردة يف االســتراتيجية القطاعيــة، أنــه لــم يتــم 
التطــرق ملؤشــرات احلــد مــن الفســاد فيمــا يتعلــق بتوفيــر اخلدمــات، حيــث إن مراجعــة التدخــات املقترحــة ضمــن الهــدف 
اإلســتراتيجي الثالــث، تبــنّي وجــود العديــد مــن التدخــات التــي تركــز علــى تعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. 
كمــا تفتقــر االســتراتيجية القطاعيــة لوجــود تدخــات تتعلــق باحلــد مــن مظاهــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، مبــا 
يف ذلــك تدخــات تتعلــق باحلــد مــن التحــرش اجلنســي والرشــوة اجلنســية واالبتــزاز اجلنســي، ســواء تلــك التــي تســتهدف 

موظفــي الــوزارة أو الشــركاء اآلخريــن ذوي العاقــة أو املســتفيدات مــن خدمــات الــوزارة.

خـرج التقريـر التحليلـي بجملـة توصيـات أهمهـا:

لضمــان إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي بفعاليــة أكثــر يف األنشــطة اليوميــة جلميــع اخلدمــات العامــة، يجــب أن تتضمــن 
اإلحصــاءات والتقاريــر مؤشــرات جديــدة تســاهم يف الفهــم األفضــل للقيــم، واألدوار، وظــروف واحتياجــات النســاء والرجــال، 
مــن خــال إدخــال املؤشــرات التــي ميكــن أن تســاعد يف رصــد املتغيــرات األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى التمييــز بــني اجلنســني. 

كمــا ينبغــي أن تتضمــن االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة سياســــات مكافحــة الفســـاد مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي وتدخــات عمليــة جلســر الفجــوات.  كذلــك حتصــني موظفــي الــوزارة ضـــد الفســـاد وأشــكاله اخملتلفــة، مبــا 

ــوع االجتماعــي. ــى الن ــي عل ــا أشــكال الفســاد املبن فيه
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ومن أجــــل مأسســــة تلــــك التدخات بالتناغــــم مــــع أهــــداف التنميــــة املستدامة، وأولويـــات أجنـــدة السياسـات الوطنيـة، 
فإن هناك ضــــرورة إلعــــداد االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية، بطريقة تضمن تعزيــــز قيــــم النزاهــــة ومبــــادئ 
الشــــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــــة الفســــاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، وضمــان أن تواكــــب االســتراتيجية املذكــورة 
أجنــــدة السياســــات الوطنيــــة 2022-2017، وتتضمــــن أولوياتهـــا وسياســـاتها، وضـــرورة العمـــل علـــى ذلـــك يف الوقــت 
احلالــي، بالتعديــل علــى االســتراتيجية القطاعيــة لألعــوام 2023-2021، وإن تعــذر ذلــك، فينبغــي أن يتــم التأكيــد علــى 
إجنــاز ذلــك يف مرحلــة التخطيـــط للســـنوات القادمــة، وذلــك بتضمــني قيـــم النزاهـــة ومبـــادئ الشـــفافية ونظـــم املســاءلة 

ومكافحـة الفسـاد.

كما يجب أن يتم إعداد خطـــة تنفيذيـــة واضحة املعالم، باإلجراءات واآلليات احملـــددة املرتبطـــة بأســـقف زمنيـــة لتنفيـــذ 
تلـــك التدخــات؛ لتعـــزيز منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحـــة الفســـاد مــن منظــور النــوع 

االجتماعــي.

أمــا حتصــني موظفــي الــوزارة ملكافحــة الفســــاد، فيكــون ذلــك بتضميــــن االســتراتيجية خطــــط عمــــل تنفيذيــــة يف إطــــار 
زمنــــي محــــدد، ومؤشــــرات قيــــاس ومخرجــــات محــــددة، لتطبيــــق تدخات بهدف رفع قدرات املوظفني يف مجال تعزيز 

النزاهــة ومكافحــة الفســاد بشــكل عــام، والوعــي علــى أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

كذلــك توصــي الدراســة بضــرورة تضمــني االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة املوازنــات اخملصصــة التفصيليــة 
لتنفيــذ اخلطــة، وكذلــك املــوارد املاليــة ومصادرهــا لتنفيــذ خطــة العمــل والتدخــات املقترحــة يف إطــار زمنــي مائــم، 
ومــن أهــم هــذه التدخــات توفيــر التوعيــة والتدريــب الــازم للموظفــني يف الــوزارة، لضمــان النزاهــة والشــفافية يف تقــدمي 

اخلدمــات وخاصــة للنســاء املســتفيدات للحــد مــن الفســاد.

وختامــا، فمــن الضــروري أن تتضمــن االســتراتيجية تدخــات تتعلــق بالتوعيــة واإلبــاغ عــن حــاالت التحــرش واالبتــزاز 
اجلنســي والرشــوة اجلنســية، تتطــرق لإلطــار القانونــي للتوعيــة واإلبــاغ، وآليــات اإلبــاغ، وجمــع بيانــات مفصلــة عــن 

أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
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◄ مقدمة:

تشــكل السياســيات واالســتراتيجيات املعتمــدة يف فلســطني إحــدى األدوات الرئيســية يف تنفيــذ وتطويــر العمــل العــام واخلدمــة 
العامــة، واملســاعدة يف وضــع أدوات تفصيليــة ملواجهــة التحديــات التــي تعيــق العمــل مــن جهــة، إضافــة إلــى وضــع التوجهــات 
والتصــورات املســتقبلية التــي تعــزز مــن فاعليــة العمــل العــام مــن جهــة ثانيــة، وتســعى لتوفيــر بيئــة حاضنــة، تلبــي احتياجــات 

العاملــني والعامــات.  
 

يتطلــب تطويــر أدوات مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مراجعــة شــاملة للسياســات واالســتراتيجيات املتبعــة 
يف القطــاع العــام، وبشــكل خــاص االســتراتيجيات القطاعيــة االجتماعيــة، وذلــك لتعزيــز اإلجــراءات والتدابيــر والسياســات 

اخلاصــة مبكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

يأتــي هــذا التقريــر يف إطــار مســاعي االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( الهادفــة إلــى مأسســة جهــود مكافحــة 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة بشــكل عــام، يف االســتراتيجية القطاعيــة خلدمــات  الفســاد، وتعزيــز قيــم 
ــة مــن منظــور  ــة االجتماعي ــة خلدمــات التنمي ــة لاســتراتيجية القطاعي ــى تقــدمي مراجع ــة إل ــة، باإلضاف ــة االجتماعي التنمي
النــوع االجتماعــي، ليصــار إلــى تضمــني قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك مكافحــة الفســاد القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، يف االســتراتيجية القطاعيــة خلدمــات التنميــة االجتماعيــة، خصوصــا أن هــذه االســتراتيجية تخــدم باألســاس 
الفئــات األقــل حظــا يف اجملتمــع، كــون الفســاد يؤثــر علــى هــذه الفئــات أكثــر مــن فئــات أخــرى، لذلــك فمــن الضــرورة أجــراء 
حتليــل لاســتراتيجية تســاهم يف رصــد أهــم فجــوات النــوع االجتماعــي يف بنيــة اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة، 

وتقــدمي توصيــات واقتراحــات تســعد الثغــرات املوجــودة. 

وينطــوي هــذا التدخــل، ضمــن برنامــج " نـِــــّد" نســاء ضــد الفســاد، الهــادف إلــى احلــد مــن الفســاد والامســاواة القائَمــنْي علــى 
أســاس النــوع االجتماعــي يف تقــدمي اخلدمــات يف فلســطني. ويعــّد االبتــزاز اجلنســي، واملتمثــل بقيــام املســؤول بإســاءة اســتخدام 
موقعــه للحصــول مــن خــال اســتغال نفــوذه وســطوته علــى مرؤوســيه مــن اجلنــس اآلخــر، للحصــول علــى منافــع جنســية مقابــل 

منحهــم امتيــازات وظيفيــة، أو غــّض الطــرف عــن مخالفاتــه، أحــد أهــم أشــكال الفســاد التــي تتعــرض لهــا النســاء1.  

ومــن اجلديــر بالذكــر، أن قانــون العمــل الفلســطيني ال يجــّرم التحــرش اجلنســي، رغــم ان املــادة 305 مــن قانــون العقوبــات 
جتــّرم الســلوك اجلنســي غيــر املرغــوب فيــه، الــذي يشــمل بعــض أنــواع التحــرش اجلنســي، بالرغــم انــه مبوجــب قانــون العمــل 
لعــام 2000، يحظــر التمييــز يف مــكان العمــل بــني الرجــل واملــرأة. وال يتضمــن قانــون العمــل أي حظــر محــدد علــى التحــرش 

اجلنســي أو غيــره مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي يف مــكان العمــل2. 

أشــار تقريــر أطلقتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بعنــوان " كســر حاجــز الصمــت حــول اجلنــس والروابــط بــني الســلطة واجلنــس 
والفســاد" يف شــهر آذار مــن العــام 2020 إلــى أن أبــرز أنــواع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــو االبتــزاز اجلنســي 
ــى  ــا يوجــد توجــه عــام عل ــى اســتغال املنصــب العــام، لصالــح حتقيــق منفعــة خاصــة. وحالي والرشــوة اجلنســية القائمــة عل
املســتوى الدولــي نحــو اعتبــار االبتــزاز اجلنســي داخــل أماكــن اخلدمــة العامــة شــكا مــن أشــكال الفســاد. كمــا أوصــت منظمــة 
الشــفافية الدوليــة بتطويــر اإلطــار القانونــي، ليشــمل االبتــزاز اجلنســي كنــوع مــن أنــواع الفســاد، ووضــع سياســات وتدابيــر 

وإجــراءات للحــد مــن حــدوث هكــذا أشــكال، وتطويــر آليــات اإلبــاغ والشــكاوى، وجمــع البيانــات وحتليلهــا.

ويتــم تســليط الضــوء يف هــذا التقريــر علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تقــدم خدمــات واســعة، وذات تأثيــر علــى قطــاع 
واســع مــن النســاء وبخاصــة الفئــات املهمشــة؛ كالفقــراء ومحــدودات الدخــل وضحايــا العنــف بأشــكاله اخملتلفــة، حيــث أشــار 
بيــان اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء عــام 2021 إلــى أن حوالــي 11% مــن األســر الفلســطينية تترأســها نســاء3.  كمــا تقــوم الــوزارة 
بتقــدمي برامــج وخدمــات مختلفــة للنســاء مثــل برنامــج التحويــات النقديــة، حيــث يضــم البرنامــج 45,742 أســرة تترأســها 
ــن  ــن للعنـــف واإلســاءة واالســتغال ورعايتهـ ــي يتعرضـ ــاء اللواتـ ــة النسـ نســاء مســتفيدات4. إضافــة إلــى توفيــر برامــج حمايـ

وتوفيــر مراكــز إيــواء. 

1 النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد 2016، ائتاف أمان.
United Nation Development Program 2 فلسطني عدالة النوع االجتماعي والقانون، تقييم القوانني املؤثرة على عدالة النوع االجتماعي واحلماية من العنف القائم على النوع االجتماعي

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3933  8/3/2021 3 انظر/ي؛ استعراض أوضاع املرأة الفلسطينية يف يوم املرأة العاملي
https://mosd.gov.ps/sites/default/files/studies_research_files/Annual%20statistical%20report%202017.pdf 4 للمزيد انظر/ي؛
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منهجية العمل:

اســتندت منهجيــة العمــل يف عمليــة مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة علــى منظــور النــوع االجتماعــي. 
ومت اســتخدام العديــد مــن األدوات واألســاليب، مــن حتليــل البيئــة احلاليــة لقطــاع التنميــة االجتماعيــة، مبراجعــة األدبيــات 
ذات العاقــة، وعلــى رأســها اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2021-2023 لبلــورة فهــم كامــل للســياق، وإعــداد 
ــوع  ــى ن ــة، بهــدف إدمــاج مكافحــة الفســاد خاصــة الفســاد املبنــي عل ــة نقدي ــه تعــزز مــن تقــدمي قــراءة حتليلي أســئلة مفتاحي
االجتماعــي يف اإلســتراتيجية القطاعيــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، وتوجهاتهــا يف تعزيــز نظــام النزاهــة )قيــم النزاهــة 
ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة لــدى املســؤولني والعاملــني( يف إدارة وتنفيــذ خطــط عملهــا، وفقــا للمهــام املنــاط بهــا، وتقدمي 
توصيــات واقتراحــات ملعاجلــة الفجــوات القائمــة علــى النــوع االجتماعــي، وأشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف 
ــز اســتجابتها ملكافحــة  ــة، وتعزي ــر اإلســتراتيجيات والسياســات القطاعي ــراح تعديــات لتطوي ــة، واقت اإلســتراتيجية القطاعي

الفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

هدف التقرير:

يســعى التقريــر لتحديــد أشــكال ومجــاالت الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف االســتراتيجية القطاعيــة اخلاصــة بــوزارة 
ــوع االجتماعــي، وأشــكال  ــى الن ــات واقتراحــات ملعاجلــة الفجــوات القائمــة عل ــة، مــن أجــل تقــدمي توصي ــة االجتماعي التنمي
الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف اإلســتراتيجية القطاعيــة، واقتــراح تعديــات علــى اإلســتراتيجية القطاعيــة، لتعزيــز 

اســتجابتها ملكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

مصادر التقرير ومساره:

ملراجعة اإلستراتيجية القطاعية للنمية االجتماعية من منظور النوع االجتماعي بالتركيز على النساء، مت القيام مبا يلي: 
1. مراجعة األدبيات5: حيث مت مراجعة العديد من الوثائق والتقارير ذات العاقة باملوضوع.

 2. مقابــات ولقــاءات6 مــع الدوائــر ذات العاقــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة )الشــكاوى، األســرة، التخطيــط(. كمــا مت عقــد 
    لقــاءات مــع مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي، باإلضافــة للقــاءات متعــددة مــع ائتــاف امــان. باإلضافــة لعقــد لقــاءات مــع 

   خبراء ومختصني يف النوع االجتماعي وقضايا مكافحة الفساد املستفيدين من برامج الوزارة. 
 3. حتليــل اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة احلاليــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي، وفحــص مــدى احتوائهــا علــى 
ــى  ــاء عل ــة، بن ــى الفجــوات يف اإلســتراتيجية القطاعيــة احلالي ــة النســاء مــن الفســاد، بتســليط الضــوء عل     توجهــات حلماي

   احملاور التالية: 
    ● مراجعة وحتليل وجود اإلحصائيات املوائمة للنوع االجتماعي وحتليل اصحاب العاقة. 

ــوع االجتماعــي ــة، ومــدى اعتمــاد منظــور الن ــة والدولي ــل مــدى موائمــة اإلســتراتيجية للتوجهــات الوطني      ● مراجعــة وحتلي
     عند تصميم التدخات واملشاريع.

ــة ومــدى اعتمادهــا يف  ــة االجتماعي ــة، للحــد مــن مخاطــر الفســاد يف وزارة التنمي ــة ُمحصن ــل وجــود بيئ      ● مراجعــة وحتلي
     اعداد وتنفيذ اإلستراتيجية القطاعية. 

 4. تقــدمي اســتنتاجات حــول نقــاط القــوة والضعــف يف مــدى احتــواء وإدمــاج اإلســتراتيجيات والسياســات الوزاريــة اخلاصــة
   بوزارة التنمية االجتماعية لقضايا النوع االجتماعي، بالتركيز على الفساد املبني على النوع االجتماعي.

 5. تقــدمي مســودة تعديــل حتــوي توصيــات لتطويــر وتعديــل علــى اإلســتراتيجية القطاعيــة، بحيــث تشــمل أيضــا آليــات تطبيــق
    وتنفيــذ البرامــج املنصــوص عليهــا باإلســتراتيجية القطاعيــة، لتصبــح مســتجيبة للنــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد املبنــي

   على نوع االجتماعي.
 6. كمــا مت عقــد ورشــة عمــل ملراجعــة التقريــر بحضــور العديــد مــن الــوزارات الشــريكة، مبــا فيهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة، 

   وكذلك ممثلني عن مؤسسات اجملتمع املدني املعنية يف القطاع.

5 قائمة باملراجع يف ملحق رقم )1(
6 قائمة بأسماء املؤسسات واالشخاص الذين مت اللقاء بهم/ن
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◄ اإلستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية:

قامـت وزارة التنميـة االجتماعية7 خـال النصـف الثانـي مـن عـام 2019 باملراجعـة النصفيـة خلطـة عملهـا، منــذ بدايــة شــهر 
كانــــون أول 2019 حتــــى شــــهر شــــباط 2020، وتــــم عمــــل مراجعــــة تقييمية لإلســتراتيجية الوطنيــــة للحمايــــة االجتماعية 
ــول  ــعة حـ ــة وموسـ ــة مكثفـ ــة وفرديـ ــة جماعيـ ــاورات داخليـ ــل مشـ ــة، كمــا مت عمـ ــع اإلدارات العامـ لألعــوام 2017 - 2022 مـ
اإلستراتيجية مــــع اإلدارات العامــــة(، وفقـــاً ملنهجيـــة عمـــل أقرهـــا مجلـــس الـــوزراء، لدمـــج عمليـــات التخطيـــط القطاعـــي مـع 
إعـداد املوازنـة متوسـطة املـدى. وضمـن هـذا اإلطـار، وبدعـم مـن منظمـة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، تولــت وزارة 
التنميــــة االجتماعية قيــــادة جهــــود عمليــــة التحديــــث لإلستراتيجية القطاعية للتنميــــة االجتماعية لألعــــوام 2021 - 2023 

والتــي مت إقرارهــا يف شــهر آب 2021 مــن قبــل مجلــس الــوزراء.

يتلخص اإلطار االستراتيجي لاستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية مبا يلي:
● الرؤيــة: »مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضامــن ومنتــج، يوفــر حيــاة كرميــة مســتدامة لــكل األســر واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، 

ويؤمــن باحلقــوق واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج«.
● القيم: يحكــم عمــل جميــع شــركاء التنميــة االجتماعية، مــن مؤسســات رســمية ومجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص ومنظمــات 
األمــم املتحــدة وغيرهــم مــن الشــركاء الدولييــن، مجموعــة مــن القيــم الناظمــة بحيــث تشــكل منظومة توجيهيــة لسياســات 
وبرامــــج وتدخات هــــذه األطــــراف فــــي عملهــــم فــــي مجــــال التنميــــة االجتماعية فــــي فلســــطني: العدالة واملساواة واحلقوق 

والشــراكة واملشــاركة واالدماج.
● االهداف اإلستراتيجية والنتائج:

- الهــدف اإلســتراتيجي األول: احلــّد مــن الفقــر بأبعــاده املتعــددة، حيــث يركــز هــذا الهــدف علــى محاربــــة ظاهــــرة الفقــــر التــي 
تعتبر مســــؤولية وطنيــــة جماعيــــة، وتتطــــلب تضافــــر جهود جميع الشــركاء )مؤسســات رســمية وأهلية ودولية وقطاع خاص( 
للحّد من الفقر يف اجملتمع الفلسطيني، والقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال اجلـــوع واحلرمـــان، مــــن خــال التأثيــر فــي مجموعــة 
مــــن التدخات والسياســــات التــــي تســــاهم بشــــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر فـــي حتقيـــق هـــذا الهـــدف، ولتعزيـــز قـدرة األسر 
الفقيـــرة وأفرادهـــا، بغــــض النظــــر عــــن اجلنــــس والعمــــر واإلعاقة، علــــى تأميــــن متطلباتهــم احلياتيــــة األساســية مـن غـذاء 
صحـــي مائم وملبـــس ومســـكن مناســـبني، وعنايـــة طبيـــة وتعليـم ورعايـة شـــخصية ومواصات وخدمــات وعاقات اجتماعيه 

الزمة، وذلــــك الستدامة التنميــــة وحتقيــــق حيـــاة كرميـة للجميـع.

ــة فاعلــــة حتمــي الفئــات الفقيــرة واملنكشــفة  ــة ومحليــ ــة اجتماعيــه وطنيــ ــر حمايــ ــي: تدابيــ - الهــــدف اإلســتراتيجي الثانــ
رجااًل ونساًء، مبــــا يشــــمل القضــــاء علــــى كافــــة أشكال التهميش والعنـف واإلقصـــاء والهـزات والصدمـات والكـــوارث فـي اجملتمـع 
الفلســـطيني. يشـــمل هـــذا الهـــدف القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز الســـلبي فـــي احلقـــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيـة والرياضيـة والسياسـية ضـد الفئـات املهمشـة، مـن فقـراء وفقيـرات ونسـاء وأطفـال وشـباب وشـابات وكبيـرات وكبـار 
ســـن وأشـــخاص ذوي وذوات إعاقـــة، وفـــي فـــرص وصولهـــم/ن إلـــى املـــوارد واملشـــاركة االجتماعية والسياســـية واالقتصادية، 
ألسـباب لهـا عاقة بالتمييـز علـى أسـاس الديـن أو اللـون أو اجلنـس أو اإلعاقة أو العمـر أو املـكان اجلغرافــي أو املعتقــدات 
السياســية. كمــا يركــز هــذا الهــدف علــى مبــدأ مســاءلة أصحــاب الواجبــات فــي جميــع اجملاالت وتفعيــل دور املؤسســات 

والقيــــادات احملليــــة، وممثلــــي أصحـــاب احلقـــوق واملواطنـات واملواطنيـــن ومتكينهـم فـي هـذه العمليـة. 

ويتضمــــن الهــــدف تعزيــــز وحــــدة األسرة ومتاســــكها، وخلــــق التضامــــن فــــي اجملتمــع، وتعزيــز العمــــل التطوعــي واملســؤولية 
اجملتمعيــــة، وتطويــــر سياســــات اقتصاديــــة عادلــــة ودامجــــة للفئــــات املهمشــــة والفقيــــرة، وذلك من خال عمليــــة التنميــــة 
االجتماعيــة؛ بحيــــث تســاهم يف حتسيــــن ثقــــة املواطنــــات واملواطنيــــن فــــي احلكومــــة والقيــــادات اجملتمعيــــة وزيــــادة فــــي 
عــــدد املتطوعــــات واملتطوعيــــن املنخرطيــــن/ات فــــي مبــــادرات تنمويــــة لرعايــــة الفقــــراء والفئــــات املهمشـــة، وتراجـــع فـــي 
حاالت العنـــف اجملتمعـــي، وزيـــادة فـــي عـــدد املواطنيـــن واملواطنـــات املنخرطيــــن/ات فــــي املؤسســــات االجتماعية واألحــــزاب 
السياســــية ومجالــــس واحتــــادات ونقابــــات ومؤسســــات متثيليــة وأطــر أخــرى محليــة ووطنيــة، باإلضافة إلى حتســن نظــرة 
الفلســطينيني حـــول أهـــم القيـــم االجتماعيــة اإلنســانية فـــي اجملتمـــع الفلســـطيني؛ كالعدالـــة االجتماعيــة، االنتمــــاء للوطــــن، 

التســــامح، التكافــــل، احتــــرام األخــر.
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- الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث: تعزيــز معاييــر احلوكمة والنزاهة والشــفافية، حيث يولـــي هـــذا الهـــدف اهتمامـــاً كبيـــراً بإعادة 
ترتيـــب وتنظيـــم قطـــاع احلمايـــة االجتماعية علـــى مختلــــف الصعــــد، موليــــاً اهتمامــــاً خاصــــاً بإنشاء نظــــم وطنيــة ألغــراض 
التنســــيق والتنظيــــم، باالستناد إلى األدلة مــــن خــــال إجــــراء الدراســــات والبحــــوث وبنــاء نظــــم للرقابــة والتقييــم واملتابعـة، 
بهـدف الوصـول إلـى سياسـات اجتماعيه تنمويـة واقعيـة، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن تطويـر لاطـار القانونـي والتشـريعي، وإعـادة 
الهيكلـــة للمؤسســـات العاملـــة علـــى الصعيديـــن التنظيمــــي والبرامجــــي، واعتمــــاد سياســــة االفصــاح عــــن املعلومــات لتعزيــز 

نظــم املســــاءلة االجتماعيــة وحتقيــــق قيــم النزاهــــة ومبادئ الشــــفافية. 

ــر  ــز معايي ــتهدف تعزي ــدف يس ــذا اله ــث أن ه ــر، حي ــداد التقري ــد إع ــه عن ــتراتيجي ونتائج ــدف اإلس ــذا اله ــى ه ــز عل مت التركي
احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية التــي تعتبــر محــور موضــوع التقريــر، بالتركيــز علــى النــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد مــن 

منظــور النــوع االجتماعــي. 
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◄ مراجعة اإلستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية وحتليلها:

ــوع االجتماعــي،  ــى منظــور الن ــا، عل ــة 2023-2021 وحتليله ــة االجتماعي ــة للتنمي ــة لاســتراتيجية القطاعي اســتندت مراجع
وفحــص مــدى احتوائهــا علــى توجهــات حلمايــة النســاء مــن الفســاد، وربــط ذلــك مــع منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية 

ونظــم املســاءلة، علــى حتليــل العوامــل التاليــة:

■ اإلحصائيات املوائمة للنوع االجتماعي وحتليل اصحاب العاقة:

يتضمــن التحليــل اجلنــدري تقييمــا نقديــا جملموعــة مــن العوامــل، ومــن ضمنهــا دور النســاء والرجــال واالفــراد واملؤسســة. 
إن هــذا التحليــل للعاقــات واالدوار واملســؤوليات ضــروري لفهــم مختلــف الديناميكيــات يف العاقــات، ويف حتديــد مــا الــذي 
يجعــل شــخصاً مســتضعفا او متســلطا. ولكــي يكــون التحليــل مــن منظــور نــوع اجتماعــي شــاما، ال بــد مــن جمــع بيانــات كميــة 
ونوعيــة كــي يكــون التحليــل والتشــخيص للوضــع القائــم شــاما، ويتيــح اجملــال لوضــع مؤشــرات كميــة ونوعيــة مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي، لتمّكــن الــوزارة مــن مقارنــة التحديــات التــي يتعــرض لهــا النســاء والرجــال، وكذلــك تســاعد البيانــات املفصلــة 
حســب النــوع االجتماعــي يف كيفيــة تطويــر أنشــطة مــن منظــور النــوع االجتماعــي. ويعــّد ذلــك ضروريــا لضمــان عدالــة حصــول 
كافــة فئــات النــوع االجتماعــي علــى التدخــات واملشــاريع واخلدمــات املقدمــة مــن قبــل الــوزارة، لتعكــس توزيــع املــوارد املتاحــة 

علــى فئــات النــوع االجتماعــي يتناســب مــع اعدادهــم واحتياجاتهــم يف إطــار االســتجابة لاحتياجــات واملســاواة.

اســتنتاج: مــن خــال مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة والقســم املتعلــق بالفئــات واملناطــق املســتهدفة، جنــح فريــق التخطيــط 
باســتخدام االحصائيــات املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد، حيــث مت حتليــل القضايا لكافة الفئــات والنوع االجتماعي 

بنــاء علــى البيانــات املتوفرة. 

وكان مــن ضمــن الفئــات: األســر الفقيــرة التــي مت تصنيفهــا مــن حيــث مــن يعــول تلــك األســر، األطفــال، النســاء، كبــار الســن، 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــم.  

كمــا تبــنّي مــن مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة واملقابــات مــع طاقــم الــوزارة، أن مجموعــــة التخطيــــط واملوازنــــة يف الــوزارة  
تتولى قيــادة عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجي، برئاسـة وزيـر التنميـة االجتماعية الذي يـرأس مجموعـة التخطيـط واملوازنـة، 
والتي تضـم فـي عضويتها ثمانيـة ممثليـن مـن صنـاع القـرار واإلدارة العليـا. وتنـاط بهـذه اجملموعة مسـؤولية اإلشراف علــى 
عمليــة التخطيــط وتنفيــذ املهــام الــواردة فــي منهجيــة العمــل، وتعتبــر اجملموعــة مســؤولة عــن اتخــاذ القــرار بشــأن بيــان 

سياســة البرامــج، ومخرجاتــه وتوزيــع أســقف إعــداد املوازنـة. 

كما تـــم تشـــكيل فريق وطني، مهمته اإلشراف والتوجيـــه لفريـــق الـــوزارة أثنـــاء مراحـــل التخطيـــط، بحيـــث يتكـــون مـــن ممثليـــن 
عـــن املؤسســـات والهيئــــات احلكوميــــة، ومؤسســــات اجملتمــــع املدنــــي، والقطــــاع اخلــــاص، واجلامعــــات، وخبــــراء لهـــم عاقة 
بالتنميـــة االجتماعية. يتولـــى الفريـــق الوطنـــي مســـؤولية مراجعــــة وإقــــرار منهجيــــة وخطــــة عمــــل التخطيــــط اإلستراتيجي، 
وتقديــــم الدعــــم واملســــاندة فـــي مراحـــل حتديـــد األولويات وخاصـــة فـــي مجـــال حتليـــل الوضـــع، والعمـــل علـــى زيـــادة مشـاركة 
املؤسســات املعنيــة فــي ورشــات العمــل التشــاورية اخملتلفــة، باإلضافة إلى مراجعــة وإقـرار اإلستراتيجية بصورتهـا النهائيـة.

بعــد اســتعراض أعضــاء الفريــق الوطنــي مــن حيــث التمثيــل للمؤسســات ذات العاقــة، وعــدد النســاء املشــاركات، تبــني 
ان هنــاك متثيــا جيــدا للــوزارات واملؤسســات واملعاهــد االكادمييــة وغيرهــا، حيــث يضــم الفريــق الوطنــي ممثلــني عــن: 
الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان، ووزارة شــؤون املــرأة، ووزارة التربيــة والتعليــم، واحتــاد اجلمعيــات اخليريــة، ومركــز تطويــر 
املنظمــات غيــر احلكوميــة، وهيئــة التقاعــد الفلســطينية، باإلضافــة جلهــات اخــرى ذات عاقــة يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة. 
يف حــني اقتصــر عــدد النســاء املمثــات يف الفريــق علــى 5 نســاء مــن أصــل 28 ممثــا وممثلــة للقطاعــات اخملتلفــة، اي بنســبة 
18% تقريبــا. وال يوجــد تصنيــف للمشــاركني ســواء يف جلنــة التخطيــط او الفريــق الوطنــي تبــنّي أعــداد املشــاركني مــن منظــور 

النــوع االجتماعــي، مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، والشــباب وغيرهــم. 

مت التأكيــد مــن خــال املقابــات مــع طاقــم وزارة التنميــة االجتماعيــة بــأن هنــاك تركيــزا على اشــراك النســاء يف عمليــة التخطيط، 
مبــا يف ذلــك املســتفيدات مــن خدمــات الــوزارة، كمــا يتــم تعبئــة اســتمارة احتياجــات فيهــا قســم خاص باحتياجات النســاء.
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■ موائمة اإلستراتيجية للتوجهات الوطنية والدولية:

أطلقـــت الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة 2017-2022، مـــع بدايـــة العـــام 2017، وذلك بناء على 
تبنيها أهـــداف التنميـــة املستدامة 2030، وحتت شعار » املواطن اوال« حيـــث ارتكـــزت أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة علـــى ثاثة 

محاور رئيســية: الطريـــق نحـــو االســتقال واالصاح وحتســني جودة اخلدمـــات، والتنميـــة املســتدامة8.

كما تضمنت أجندة السياســات الوطنية الرؤية الوطنية التي تنّص على: » فلســطني دولـــة عربيـــة مســـتقلة ذات ســـيادة علـــى 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة تقـام علـى حـدود املنطقة التـي احتلتهـا إسـرائيل يف حزيـران من العـام1967 وعاصمتهـا القـدس 
الشــرقية، وهــي دولــة دميقراطيــة مســتقرة حتتــرم حقــوق االنســان وتضمــن ملواطنيهــا حقوقــاً وواجبــات متســاوية، ويعيــش 
سكانها يف بيئة آمنة يف ظل سيادة القانون، وتعمـــل علـــى ضمـــان املساواة بـــن الرجـــل واملرأة، وتثمـــن عاليـــا ثروتهـــا االجتماعية، 
ومتاسك مجتمعهــــا وتضامنــــه، وتتميــــز بالثقافــــة العربيــــة الفلســــطينية، والقيــــم االنســــانية والتســــامح الدينــــي. وفلسطني 
دولــــة تقدمّيـــة تثمـــن العاقات الوديـــة مـــع الـــدول األخـــرى، وأعضـــاء اجملتمـــع الدولـي كافـــة. أما احلكومة الفلسـطينية، فهـي 
حكومـــة منفتحـــة وشـــفافة ومســـؤولة تســـتجيب حلاجات مواطنيهـــا، وتقـــدم لهـــم اخلدمـــات االساسية بنجاعـــة، وتوفـر البيئـة 
التـــي تتيـــح للقطـــاع اخلاص مجـــال التطـــور والنمـــو. وتعتبـــر املصـادر البشـرية الفلسـطينية، القـــوة احملركة للتنميـة الوطنيـة. 

أمـــا االقتصـــاد الفلســـطيني، فهـــو مفتـــوح علـــى االقتصــادات األخـــرى يف أرجـــاء العالـــم كافـــة، ويســـعى إلـــى إنتـــاج بضائـــع 
وخدمـــات منافســـة تتميـــز بقيمـــة وجـــودة عاليـــة. وعلـــى املدى البعيد، فـــإن االقتصاد الفلسـطيني يطمـــح ألن يصبـح اقتصـادا 

مبنيـــا علـــى املعرفــة«9.   

كمـــا تضمنـــت أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة عشـــرة أولويـــات وطنيـــة، تســـعى لتحقيقهـــا، موزعـــة علـــى محـــاور مختلفة، ومـــن 
ضمنهـــا احملــور الثالــث والـــذي تضمـــن: األولويــة الوطنيـــة اخلامســة »احلكومــة الفعالـــة« والتـــي اشـــتملت علـــى السياســـات 

الوطنيـــة التاســـعة والعاشـــرة والتـــيّ  نصـــت علـــى: تعزيـــز املســاءلة والشــفافية وكفـــاءة وفعاليـــة إدارة املــال العـــام.

وقـــد عرفـــت أجنـــدة السياســـات الوطنيـــة »احلكومة املســـتجيبة للمواطـــن«: إقامـة املؤسسات العامـــة التـي ترتكـز يف تشـكيلها 
وتنفيذهـــا للسياســـات العامـــة علـــى املواطنني، وتركـــز علـــى تقـــدمي أفضـــل اخلدمات لهـــم. ولتحقيـــق هـذه الغايـــة سـوف نعمـل 
خــال الســـنوات الســـت القادمـــة علـــى تنفيـــذ إجــراءات اإلصــاح، ومنهــا إطــاق مبـــادرة رئيســية ترمــي الــى االرتقــاء بنوعيـــة 

اخلدمات التـــي نقدمهـــا ألبناء شـــعبنا.

 أمـــا السياســـة الوطنيـــة التاســـعة: »تعزيـــز املساءلة والشـــفافية«، فهـــي تعنـــي املساءلة ووجـــوب خضـــوع الســـلطة التنفيذيـــة 
لرقابـــة الســــلطتني التشــــريعية والقضائيــــة، ووجــــوب خضــــوع املسؤولني العمومني للمســــاءلة أمــــام املواطنني عــــن عملهــــم، 
علــى صعيــد تنفيـذ السياسـات وتقدمي اخلدمات التـي تسـتجيب الحتياجات اجملتمع بعمومـه. وتعنـي الشـفافية أن القـرارات 
التـــي تتخذهـــا احلكومة واإلجراءات التــــي تنفذهــــا لن تبقــــى خلــــف االبواب املغلقة، كمــا تعنــي تيســير قــدرة املواطنني علــى 

الوصــــول إلى املعلومات واالمتناع عـــن حرمانهـــم مـــن االطاع عليهـــا.

ومن أجل تنفيذ هذه السياسة، أقّرت احلكومة يف خطتها جملة التدخات السياساتية التالية: 
●  مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك الوظيفي؛ ومكافحة الفساد بكل أشكاله. 

●  تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلق يف الوصول للمعلومات.
●  تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.

●  تعزيز اإلدارة العامة املرتكزة على النتائج واألداء، واستكمال عملية دمج التخطيط باملوازنة والتحول ملوازنة البرامج. 
●  تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمات املدنية وإدارتها بفعالية.

●  إدماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها.

8 اجندة السياسات الوطنية 2022-2017
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اســتنتاج: مــــن خـــال مراجعــــة إســتراتيجية التنمية االجتماعية يتضح بان هناك ارتباطا وثيقا يف تطوير اإلســتراتيجية مع 
أجنــدة السياســات الوطنيــة وبشــكل خــاص مــع األولويــة رقــم )7( التــي تركــز علــى العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، ومت 
اعتبارهــا املرتكــــز الرئيســــي لإلســتراتيجية. وينـــدرج ضمنهـــا األولويــة السياســـاتية األولــى املتمثلــة يف احلــد مــن الفقــر، مــــن 
خال تطويــر برامــج التمكيــن االقتصــادي واالجتماعي للفقــراء واملهمشــني، ومراعــاة السياسـات االقتصادية واالجتماعية 
الحتياجـــات الفقـــراء واملهمشـــني، واالدمـــاج االجتماعي وتوفيـــر فـــرص عمـــل للفئـــات املهمشـــة مـــن )األشخاص ذوي اإلعاقة، 
الشـــباب، النســـاء، األسرى احملرريــــن(. وتندرج األولوية السياســــاتية الثانيــــة املرتكزة على توفيــــر احلمايــــة االجتماعية، على 
تطويـر نظـم حمايـة اجتماعية مائمة ومتكاملـة ووضـع حـدود دنيـا لهـا، وإنفـاذ قانـون عــادل للضمــان االجتماعي، وتطويــر 
املســــؤولية االجتماعية ومأسســــتها وتعزيــــز احلــــوار االجتماعي. مــــن ناحيــــة أخــــرى، تســــاهم اإلستراتيجية بشــــكل مباشــر 
فــــي حتديــــد األهــــداف اإلستراتيجية والتدخات السياســـاتية التـــي حتقـــق األولوية السياســـاتية املتمثلـــة فـــي تعزيـز وصــول 
املواطنيــــن للعدالــــة، والتــــي تشــــمل تدخــــات سياســــاتية تتضمــــن تعزيــــز التشــــريعات الناظمـــة حلقـــوق االنســـان وإنفاذهـا، 
وضمـــان فاعليـــة النظـــام القضائـــي، وتعزيـــز تنفيـــذ األحـــكام القضائيــــة، والوصــــول العــــادل إلى خدمــــات العدالــــة وتعزيــــز 

التكامليــــة فــــي تقدميهــــا ال سيما للنسـاء واألحـداث.

وأخيـــراً، ومـــن منطلـــق اســـتهداف إستراتيجية التنميـــة االجتماعية للنســـاء، فإنهــــا ترتبــط فــــي األولوية السياســاتية الرابعــة 
" تعزيــــز املســــاواة بيــــن اجلنســــني ومتكيــــن املـــرأة" وتدخاتها فـــي إزالـــة كافـة اشـكال التمييـــز بيـن اجلنسـني، والقضـاء علـى 
كافـــة اشـــكال العنــــف ضد النساء، وإزالــــة كافــــة العوائــــق التــــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء فــي التنميـة اجملتمعيـة 
واالقتصاديــة واحليـــاة العامـــة. وكذلــك مت ربــط اإلســتراتيجية باألولويــة السياســـاتية اخلامســـة "شـــبابنا، مســـتقبلنا"، والتـــي 
تنـــدرج ضمنهـــا تدخـــات سياســـاتية متمثلـــة بتمكيـــن الشـباب الفلسطينيني مـن احلصـــول علـى فـرص تؤّمـن لهـم النجـاح فـي 

مســـتقبلهم، واملشـــاركة الفعالـــة فـــي احليـــاة العامـة وبنـاء الدولـــة، بالتركيـز علـى الشـباب االقل حظـاً.

وعلــى املســتوى الدولــي، استرشــدت اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميـــة االجتماعيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة ذات العاقــة، 
وهــذه األهــداف مفصلــة يف اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة )صفحــة 88 الــى صفحــة 92(.

ــة االجتماعيــة خطــة تنفيذيــة مفصلــة تعكــس دورهــا يف  ــاعة للتنميــ املوازنــات اخملصصــة: لــم تتضمــن اإلســتراتيجية القطــ
املســاهمة يف حتقيــق السياســات واألولويــات ألجنــدة السياســات الوطنيــة. كمــا لــم تتضمــن اإلســتراتيجية القطاعيــة ملوازنــــات 
ــق  ــاد لتحقي ــة الفســ ــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــ ــم النزاهــة ومب ــي تعــزز منظومــة قي ــات الت ــة للتدخــ مخصصــ

الهــدف الثالــث.

مــن خــال اللقــاءات مــع طاقــم الــوزارة، مت التأكيــد علــى ان الــوزارة تقــوم حاليــا بتحديــد املوازنــات لــكل البرامــج املقترحــة يف 
اخلطــة بشــكل تفصيلــي مرتبطــة بالتدخــل السياســاتي )بنــاء علــى األولويــات والسياســات ألجنــدة السياســات الوطنيــة( بحيــث 

يتضمــن رمــز التدخــل السياســاتي لتحديــد مســاهمة الــوزارة يف حتقيــق تلــك السياســات واألولويــات.

وكذلــك مت التأكيــد مــن قبــل الــوزارة علــى وجــود موازنــات، ضمن موازنــة املواطن التي تعدها الوزارة، مراعيــة للنوع االجتماعي 
وخاصة النســاء. وعلى ســبيل املثال، ســيتم رصد 500,000 شــيقل لتوفير الدعم القانوني واإلرشــادي ألربعمائة امرأة.
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■ تصميم التدخات من منظور النوع االجتماعي:

إن هــدف التنميــة املســتدامة اخلامــس يدعــو لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني كل النســاء والفتيــات، كمــا تدعــو 
أولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة الــى تعزيــز املســاواة ومتكــني املــرأة كأولويــة أساســية للحكومــة. وعليــه فــإن احلكومــة 
ملتزمــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وإزالــة كافــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة 

ــاة العامــة.   ــة واحلي ــة واالقتصادي ــة اجملتمعي ــة للمــرأة يف التنمي الكامل

إن حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني يســاهم يف تعزيــز التنميــة واســتخداماتها، ال ســيما املســاهمة يف خفــض معــدالت الفقــر 
ــد  ــى صعي ــق النمــو االقتصــادي املســتدام، واحلــّد مــن أوجــه انعــدام املســاواة. وقــد ُســجلت اإلجنــازات عل ــة وحتقي والبطال
حتقيــق فلســطني يف الســنوات األخيــرة عــددا مــن املبــادرات واالتفاقيــات نحــو املســاواة بــني اجلنســني، يف مقدمتهــا توقيــع 
دولــة فلســطني علــى اتفاقيــة »ســيداو« دون حتفظــات، وتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات والعهــود الدوليــة لتعزيــز حقــوق النســاء 
اخلاصــة بحقــوق اإلنســان، والتــي تشــكل إطــارا للمســاواة بــني اجلنســني. كمــا صادقــت احلكومــة علــى قــرار مجلــس األمــن 

الدولــي رقــم 1325 ومت وضــع إســتراتيجية تنفيذيــة لــه.

مــن جهــة أخــرى، مت مراجعــة وتطويــر مجموعــة مــن القوانــني والتشــريعات والسياســات10 املراعيــة لاتفاقيــات الدوليــة والتــي 
تعــزز مــن حقــوق النســاء وعــدم التمييــز، ال ســيما، يف العمــل واملشــاركة السياســية ويف احليــاة العامــة. 

مــن بــني نقــاط الضعــف يف برامــج ومشــاريع التنميــة، أن مســائل النــوع االجتماعــي والفقــر والبيئــة ال حتظــى إال بأهميــة مــن 
الدرجــة الثانيــة، او انهــا تعالــج حصــراً كموضوعــات منفصلــة. فلــو مت اعتبــار مواضيــع النــوع االجتماعــي منــذ مراحــل تصــور 
ــار االحتياجــات اخملتلفــة  ــي ال تأخــذ يف االعتب ــم. إن البرامــج الت ــق والتقيي ــم والتطبي املشــاريع، لتيســر إدماجهــا يف التصمي
للرجــال والنســاء، وواقعهــم االجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف خــال كل هــذه املراحــل تواجــه مخاطــر أن تكــون عدميــة 
اجلــدوى والفاعليــة والدميومــة. ومــن املهــم بالنســبة ألي تدخــل او مشــروع أن يكــون علــى أعلــى درجــات الوضــوح فيمــا يتعلــق 

باألهــداف املرتبطــة مبســائل املســاواة ومكافحــة الفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

اســتنتاج: يتضــح مــن مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة ومــن املقابــات مــع ذوي العاقــة انــه مت التحليــل اجلنــدري، لضمــان األخــذ 
بعــني االعتبــار احتياجــات النســاء والرجــال أثنــاء تصميــم املشــاريع، حيــث مت اقتــراح تدخــات ضمــن اإلســتراتيجية القطاعيــة، مــن 
ضمنهــا تعزيــز إدمــاج النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احليــاة العامــة، وكذلــك تبنــي موازنــة املواطــن واملوازنــة احلساســة 

للنــوع االجتماعــي والطفــل ضمــن النتيجــة »السياســات االقتصاديــة عادلــة وإدماجيــه«. 
ــا،  ــة وحتليله ــى األدوار اخملتلف ــز عل ــم االحتياجــات، التركي ــاء تقيي ــار أثن ــني االعتب ــا ســبق، يجــب االســتمرار باألخــذ بع ــى م ــاء عل وبن
ومراعاتهــا أثنــاء تصميــم أنشــطة املشــروع، لضمــان اســتفادة جميــع فئــات اجملتمــع منــه بشــكل منصــف وبناء علــى احتياجاتهــم اخلاصة. 

■ استجابة اإلستراتيجية القطاعية ملكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي:

ــاة  ــر حي ــج، يوف ــن ومنت ــع ومتضام ــطيني مني ــع فلس ــى »مجتم ــة علـ ــة االجتماعي ــة للتنمي ــة اإلســتراتيجية القطاعي ــت رؤي نّصـ
كرميــة مســتدامة لــكل األســر واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن باحلقــوق واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج«، كمــا 
تضمنت مجموعــــة مــــن القيــــم الناظمــــة، بحيــــث تشــكل منظومــة توجيهيــة لسياســات وبرامــج وتدخات األطراف املشاركة 
يف عملهــــم فــــي مجــــال التنميــــة االجتماعيــة فــــي فلســــطني علــى: العدالــة واملســاواة واحلقــوق والشــراكة واملشــاركة واإلدمــاج. 

وكذلــك تضمــن الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث »تعزيــز معاييــر احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية«.

اســتنتاج: مــن خــال مراجعــة وحتليــل اإلســتراتيجية ارتباطــا مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017 يتضــح ان 
اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة عملــت علــى تضمــني قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، بإعــادة 
ترتيـــب وتنظيـــم قطـــاع احلمايـــة االجتماعية علـــى مختلــــف الصعــــد، موليـــة اهتمامــــاً خاصــــاً بإنشاء نظــــم وطنيــة ألغــراض 
التنســــيق والتنظيــــم، باالســــتناد إلى األدلة مــــن خــــال إجــــراء الدراســات والبحــوث وبنــاء نظــم للرقابــة والتقييــم واملتابعـة، 
بهـــدف الوصـــول إلـــى سياســـات اجتماعية تنمويـــة واقعيـــة، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن تطويـر االطار القانونـي والتشـريعي، وإعـادة 
الهيكلـــة للمؤسســـات العاملـــة علـــى الصعيديـــن التنظيمــــي والبرامجــــي، واعتمــــاد سياســــة االفصــاح عــــن املعلومــات لتعزيــز 

مبــــدأ املســــاءلة االجتماعية وحتقيــــق مبــــدأ النزاهــــة والشــفافية. 

 10 من ضمن هذه القوانين والتشريعات والسياسات، التي أشرفت على تنفيذها وزارة شؤون المرأة من خالل المراجعة للخطة الوطنية التنفيذية للقرار -1325 الجيل الثاني: 1.  تقديم تحليالت ومراجعات من
     منظور نوع االجتماعي لألطر القانونية والسياساتية، )خاصة قانون الخدمة( واإلجراءات الخاصة بقطاع األمن، 2. إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة و/أو ُتميز ضد المرأة.
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كما مت تطوير تدخات مختلفة لتحقيق الهدف اإلستراتيجي الثالث تؤدي الى نتائج ومنها: 
1- العنف أقل انتشارا يف اجملتمع الفلسطيني والفئات الفقيرة واملهمشة وضحايا العنف قادرين على الوصول ملنظومة العدالة.

2- الفئات املهمشة تتمتع باخلدمات االجتماعية وخدمات البنية التحتية والتكنولوجيا.
3- تعزيز التماسك االجتماعي وضمان انخراط الفئات الفقيرة واملهمشة يف الشأن العام السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

4- املؤسسات ذات العاقة يف التنمية االجتماعية كفؤة وفعالة ومستجيبة الحتياجات اجملتمع.
5- تعزيز املساءلة االجتماعية.

6- نظم وسياسات التنمية االجتماعية مبنية على أدلة.
 7- تطويــر وتعزيــز البيئــة التشــريعية والقانونيــة. ومــن ضمــن التدخــات املقترحــة لتحقيــق هــذه النتيجــة، تطويــر آليــات عمــل 

    تفسح اجملال ملساءلة اجملتمع واملؤسسات اجملتمعية، لعملية تطبيق التشريعات واألنظمة واإلجراءات.

اســتنتاج: مبراجعــة وحتليــل للنتائــج والتدخــات املقترحــة لتعزيــز معاييــر احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية، لــم يتــم التطــرق 
لتدخــات بشــكل تفصيلــي لضمــان إيجــاد بيئــة مقاومــة للفســاد تعــزز احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي. وكذلــك تفتقــر اإلســتراتيجية القطاعيــة لوضــوح منظــور مكافحــة الفســاد مبنــي على النــوع االجتماعي يف صياغة 

األهــداف والنتائــج، ووجــود نتائــج واضحــة لكيفيــة مكافحــة الفســاد بشــكل عــام خصوصــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

علــى صعيــد النزاهــة: تبــني وجــود بعــض اإلجــراءات التــي تــدل علــى مــدى التــزام وزارة التنميــة االجتماعيــة بقيــم النزاهــة، 
ومــن أبــرز تلــك اإلجــراءات، إلــزام طاقــم الــوزارة مبدونــة الســلوك، والنظــام اخلــاص مبنــع تضــارب املصالــح واإلفصــاح عنــه، 
باإلضافــة لوجــود العديــد مــن التعميمــات الداخليــة علــى مســتوى الــوزارة واملكاتــب يف احملافظــات تؤكــد علــى التــزام املوظفــني 
مبدونــة الســلوك. كمــا حتظــر وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى املوظفــني/ات تلقــي الهدايــا مــن متلقــي اخلدمــة، وحيــث ينطبــق 
علــى املوظفــني/ات نظــام الهدايــا رقــم 10 لســنة 2019، ومــا ورد يف قانــون اخلدمــة املدنيــة، ومدونــة الســلوك واخاقيــات 

الوظيفــة العامــة. إال أن هنــاك عــدم وضــوح منظــور النــوع االجتماعــي يف املدونــة واإلجــراءات.

علــى صعيــد الشــفافية: تقــوم الــوزارة بتعميــم معاييــر اختيــار املســتفيدين/ات ومعاييــر تقــدمي اخلدمــات بشــكل واضــح علــى 
املوقــع الرســمي للــوزارة، باإلضافــة الــى اإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول علــى اخلدمــات بشــكٍل علني ومتســاو 
ــة  ــة االجتماعي ــة للتنمي ــى اإلســتراتيجية القطاعي ــم يشــر ال ــث ول ــر للتحدي ــوزارة يفتق ــع الرســمي لل ــني. إال ان املوق للمواطن
ــر اإلجنــاز القدميــة، كمــا تقــوم  ــة، يف حــني تتوفــر املعلومــات عــن اخلطــط اإلســتراتيجية الســابقة، باإلضافــة لتقاري احلالي
ــى اإلســتراتيجية  ــاء عل ــث بن ــي هــي بحاجــة للتحدي ــا اإلســتراتيجية القدميــة، والت ــا واهدافه ــوزارة بنشــر رســالتها ورؤيته ال

القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 2023-2021 ونشــر موازناتهــا، وإيراداتهــا، ونفقاتهــا.

أمــا مبــا يتعلــق باملســاءلة: لضمــان املتابعــة، يتــم طلــب تقاريــر إجنــاز داخليــة دوريــة مــن اإلدارات العامــة، وبنــاء علــى التقاريــر، 
ــه  ــّم عمليــة الرقابــة واحملاســبة علــى أي تقصيــر. كمــا يوجــد نظــام شــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، يتــم مــن خال تت
التحقيــق يف كافــة الشــكاوى املقدمــة بجديــة، وفــق القواعــد الــواردة يف النظــام ومدونــة الســلوك، حيــث يقــوم املوظــف املســؤول 
عــن تلقــي الشــكاوى مخاطبــة صاحــب الشــكوى، ويتــم التوصــل مــع مقــدم الشــكوى خــال وقــت محــدد ومناســب. كمــا يتوفــر 

نظــام الشــكاوى علــى املوقــع الرســمي جمللــس الــوزراء. 

علــى صعيــد مكافحــة الفســاد، قامــت وزارة التنميــة االجتماعيــة يف العــام 2017 باعتمــــاد البوابــــة اإللكترونيــة املوحــــدة 
لتقديــــم املســــاعدات االجتماعية، بهــــدف الوصــــول إلى أكبــــر تغطيــــة ممكنــــة لألســــر احملتاجــــة والفقيــــرة، ورفــــع التنســـيق 
بيـــن اجلهـــات املعنيـــة، ممـــا يضمـــن العدالـــة فــــي التوزيــــع وتكافــــؤ الفــرص، وتعــزز مســــتويات احلوكمــة، وتقلــــل مــن فــرص 

ــى الرشــوة.  ــل وإســاءة اســتخدام املــال العــام أو الواســطة واحملســوبية أو احلصــول عل التحاي

وجتــدر االشــارة هنــا الــى أهميــة التركيــز علــى رفــع الوعــي للموظفــني يف الــوزارة، وتوفيــر حمــات التوعيــة والتدريــب الــازم 
لضمــان النزاهــة والشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات وخاصــة للنســاء املســتفيدات للحــد مــن الفســاد.



مراجعة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية من منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد

16

◄ املؤشرات من منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد:

تأتــي أهميــة تطويــر مؤشــرات النــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، يف إمكانيــة رصــد 
السياســات والتدخــات لتحديــد األثــر علــى كل مــن الرجــال والنســاء، باإلضافــة الــى رصــد األثــر علــى املســتهدفني 
مــن االســتراتيجية باملفهــوم العــام للنــوع االجتماعــي، والــذي يتضمــن أيضــا كبــار الســن والفقــراء واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة واملقيمــني يف املناطــق املهمشــة، وبالتالــي ترصــد مــدى حتقيــق العدالــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي، والتــي 
تأتــي ضمــن التوجهــات اإلســتراتيجية للتنميــة االجتماعيــة املرتبطــة بأهــداف التنميــة واملســتدامة واوليــات أجنــدة 
السياســات الوطنيــة، لضمــان وصــول خدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة لكافــة شــرائح اجملتمــع الفلســطيني وخاصــة 

النســاء.

اســتنتاج: مــن خــال مراجعــة املؤشــرات الــواردة يف اإلســتراتيجية القطاعيــة، لــم يتــم التطــرق ملؤشــرات احلــّد مــن 
الفســاد يف توفيــر اخلدمــات، إال أن مراجعــة التدخــات املقترحــة ضمــن الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث، تبــني وجــود 
ــى تعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، حيــث مت تأكيــد ذلــك مــن  العديــد مــن التدخــات التــي تركــز عل

اللقــاءات مــع موظفــي الــوزارة، الذيــن كان لهــم دور يف تطويــر اخلطــة.
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■  حتليل وتوصيات بشأن املؤشرات ضمن الهدف اإلستراتيجي الثالث:

متــت مراجعــة املؤشــرات للهــدف اإلســتراتيجي الثالــث لاســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة، والــذي ينــص علــى » 
ــج  ــا للهــدف اإلســتراتيجي والنتائ ــة مــدى حتقيقه ــا ملعرف ــك مت حتليله ــر احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية«، وكذل ــز معايي تعزي
التابعــة لــه، يف اجلــدول ادنــاه االســتنتاجات والتوصيــات مبــا يخــص املؤشــرات مــن منظــور النــوع االجتماعــي ومكافحــة 

الفســاد.

توصيات بإضافة املؤشرات التالية من 
منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد

االستنتاجات مبا يخص املؤشرات من منظور 
النوع االجتماعي ومكافحة الفساد املؤشرات

على مستوى الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز معايير احلوكمة والنزاهة والشفافية

• مدى الشــفافية يف توفير كافة املعلومات 
اخلدمــات  متلقــي  للمواطنــني  الازمــة 

ومــدى االســتجابة للنــوع االجتماعــي.
• مــدى ضمــان العدالــة يف توزيع اخلدمات 

واســتهداف كافة شــرائح اجملتمع
الفســاد  ضــد  احمُلصنــة  األدلــة  عــدد   •

االجتماعــي النــوع  علــى  املبنــي 

حتقيــق  لضمــان  املؤشــرات  تفصيــل  يجــب 
مؤشــرات  بتطويــر  اإلســتراتيجي  الهــدف 
حساســة للنــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد.
ان  اال  الــواردة،  املؤشــرات  عموميــة  رغــم 
ــة  ــن دور وزارة التنمي ــا موجــودة ضم تفصياته
يف حتقيــق النتائــج الــواردة يف اإلســتراتيجية 
العمــل  خطــة  ضمــن  وكذلــك  القطاعيــة، 
التفصيليــة لتنفيذ اإلســتراتيجية للســنة االولى، 
الــوزارة  التأكيــد مــن قبــل موظفــي  حيــث مت 
الذيــن مت اللقــاء معهــم بانــه مت تطويــر 65 دليــل 
إجــراءات ســيتم مشــاركتهم مــع املســتفيدين/
ات مــن خــال تنزيلهــم علــى املوقــع الرســمي 
ســيتم  التــي  األنظمــة  ضمــن  ومــن  للــوزارة. 
ــة.  ــم وإدارة احلال ــة وتقيي ــره، نظــام متابع تطوي

1. عدد اخلدمات التي مت 
تطوير أدلة اإلجراءات لها

• عــدد نظــم املعلومــات املتخصصــة بالنــوع 
االجتماعــي ومكافحــة الفســاد

تضمــن  التــي  اإلجرائيــة  األدلــة  عــدد   •
التحصــني ضــد الفســاد مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي ومــن أشــكال الفســاد املبنــي 

علــى النــوع االجتماعــي. 

2. عدد نظم املعلومات الوطنية

على مستوى النتيجة االولى: املؤسسات ذات العاقة يف التنمية االجتماعية كفؤة وفعالة ومستجيبة الحتياجات اجملتمع

• عدد املؤسسات الشريكة واملصنفة بناء 
على تخصصاتها مع وجود مؤسسات 

تعني مبوضوع النوع االجتماعي ومكافحة 
الفساد.

• عدد احلضانات اململوكة او املشغلة من 
قبل النساء.

• عدد آليات العمل يف الوزارة حول 
واجبات أصحاب احلقوق وآليات املساءلة 

والشفافية.

بالرغم من اقتصار املؤشر على مستوى 
النتيجة األولى على »عدد احلضانات 

املرخصة«، إال أن التفصيل يوضح تدخات 
لها عاقة يف آليات املساءلة والشفافية 

والرقابة، ومن ضمنها: 
• ترخيص اجلمعيات والرقابة على عملها.

• تطوير أدلة وإجراءات العمل واألنظمة 
اخلاصة باخلدمات املقدمة.

• تطوير آليات عمل يف الوزارة حول واجبات 
أصحاب احلقوق وآليات املساءلة والشفافية.

• حملة إعامية لدعم اجلهود والتوجهات التنموية. 

3. عدد احلضانات املرخصة
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على مستوى النتيجة الثانية: تعزيز املساءلة االجتماعية

• عــدد شــبكات احلمايــة االجتماعيــة التــي 
تعنــى مبكافحــة الفســاد

ــي  ــة بالفســاد الت •  عــدد الشــكاوى املتعلق

مت معاجلتهــا
الشــركاء  مــع  الدوريــة  امللتقيــات  عــدد   •

يف  االجتماعيــة  املســاءلة  تعزيــز  حــول 
اخلدمــات. تقــدمي 

مســتوى  علــى  املؤشــر  اقتصــار  مــن  بالرغــم 
يف  املبينــة  املؤشــرات  علــى  الثانيــة  النتيجــة 
اجلــدول، اال ان التفصيــل يوضــح تدخــات لهــا 
عاقــة يف تعزيــز املســاءلة االجتماعيــة، ومــن 

ضمنهــا: 
• تطوير نظام اخلدمات االلكترونية.

• تطوير نظام شكاوى الكتروني.
واقــع  حــول  الشــركاء  مــع  دوريــة  ملتقيــات   •

اخلدمــات.

4. عدد شبكات احلماية 
االجتماعية

5. عدد شكاوى املواطنني التي 
متت معاجلتها

6. عدد مجالس التخطيط 
التي مت إنشاؤها

7. عدد املستخدمني على 
البوابة املوحدة للمساعدات

8. عدد احلاالت التي مت 
إدخالها على السجل الوطني.

على مستوى النتيجة الثالثة: تطوير وتعزيز البيئة التشريعية والقانونية

• عــدد التشــريعات والسياســات املعدلــة 

واحلديثــة حلمايــة وضمــان حقــوق الفئــات 
املهمشــة وخاصة النســاء التي مت إقرارها.
ــي تفســح اجملــال  ــات العمــل الت • عــدد آلي

ملســاءلة اجملتمــع واملؤسســات اجملتمعيــة 
واألنظمــة  التشــريعات؛  تطبيــق  لعمليــة 

واإلجــراءات.

يف  املقترحــة  التدخــات  ضمــن  مــن 
اإلســتراتيجية القطاعيــة علــى مســتوى النتيجــة 

باملســاءلة: تتعلــق  والتــي  الثالثــة 
• تطويــر آليــات عمــل تفســح اجملــال ملســاءلة 
اجملتمــع واملؤسســات اجملتمعيــة لعمليــة تطبيــق 

التشــريعات، واألنظمــة واإلجــراءات.

9. عدد التشريعات 
وسياسات احلماية مت 

إقرارها للفئات املهمشة 
املعدلة أو اجلديدة التي مت 

إقرارها.

■ احلصانة للحّد من مخاطر الفساد يف اعداد وتنفيذ اإلستراتيجية القطاعية:

إن الفســاد مبظاهــره املتعــددة11 يعــّد مشــكلة باهظــة التكاليــف مــن النواحــي املاليــة واملعنويــة وآثارهــا خطيــرة علــى اجملتمــع 
ومؤسســاته العامــة واخلاصــة علــى حــد ســواء، ومــن األهميــة مبــكان أن يكــون هنالــك برنامــج واضــح ومحــدد للوقايــة منــه 
وملنــع حدوثــه يف املقــام األول، وتــدارك آثــاره حلمايــة اجملتمــع منهــا، مبــا يــؤدي إلــى خفــض األعبــاء املاليــة وتوفيــر املــوارد 

الازمــة للتنميــة، وضمــان اســتقرار اجملتمــع وتعزيــز ثقــة اجملتمــع باخليــار الدميقراطــي.

 وتعــد اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة محــوراً  رئيســيا يف اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، إذ أنهــا تُعنــى مبعاجلــة 
جــزء مــن االختــاالت اإلداريــة واملؤسســية التــي تخلــق بيئــة مواتيــة لنمــو الفــرص التــي متكــن الفســاد مــن االنتشــار والتوســع 
علــى املســتويني الرأســي واألفقــي. ويعتبــر حتصــني اجملتمــع مــن الفســاد، وخلــق بيئــة ســليمة وممكنــة لتحقيــق ً تنميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة مســتدامة محــوراً  اساســياً يف اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، مــا يتطلــب وضــع منظومــة مــن 
اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة القطاعيــة واملؤسســاتية التــي مــن شــأنها ان تضــع حــدا للفســاد ومظاهــره اخملتلفــة، ومعاجلــة 
كافــة االختــاالت التــي تصيــب النظــم االداريــة واملاليــة للمؤسســة، ويعــّد هــذا احملــور اللبنــة األساســية يف بنــاء نظــام حكــم 
ســليم وعصــري، ليــؤدي الــى تطبيــق الرؤيــة الوطنيــة الشــمولية الراميــة الــى إنهــاء االحتــال، وبنــاء دولــة فلســطينية مســتقلة 

وخاليــة مــن اي فســاد قــد يحــدث يف بنيتهــا.

11 اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2018-2015
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وضمــن احملــور االول لاســتراتيجية "منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه" والهــدف اإلســتراتيجي: تعزيــز وتطويــر التدابيــر 
ــا: ــن اإلجــراءات ومنه ــد م ــراح العدي ــا، مت اقت ــات ووســائل مكافحته ــث آلي ــم الفســاد وحتدي ــن جرائ ــة م ــة للوقاي الازم

 ● مراجعــة البيئــة القانونيــة الناظمــة للــوزارات والدوائــر احلكوميــة واجلهــات اخلاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد، مبــا يضمــن 
  النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومبا يقلل من فرص حدوث الفساد.

● تطوير برامج وقاية من الفساد خاص باجلهات اخلاضعة بأحكام قانون مكافحة الفساد.
● تطبيق مدونة سلوك واخاقيات الوظيفة العامة، وتدريب املوظفني العموميني على آليات وضرورات االلتزام بها.

باإلضافــة الــى الهــدف اإلســتراتيجي الــذي يدعــو لتســريع اجــراءات معاجلــة الشــكاوى والبالغــات املقدمــة لهيئــة مكافحــة 
ــي االســتئناف والنقــض. الفســاد، وإجــراءات التقاضــي يف مرحلت

اســتنتاج: مــن خــال مراجعــة وحتليــل اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة واللقــاءات مــع ذوي العاقــة يف الــوزارة 
واملؤسســات االخــرى، تبــني ان هنــاك مســاعي حثيثــة لتطبيــق مــا ورد يف اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد، وخاصــة يف 

مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومــن ضمنهــا:

 ● وجــود مدونــة ســلوك لتعــزز قيــم النزاهــة بــني املوظفــني وااللتــزام األخاقــي يف التعامــل بينهــم، والتعامــل مــع املســتفيدين مــن 
   خدمــات الــوزارة، مــن خــال تبنــي األحــكام التــي تتعلــق بتعاملهــم مــع املواطنــني وزمائهــم ومســؤوليهم. ويشــمل ذلــك معايــر 
   التصــرف والســلوك املتوقعــة مــن املوظــف عنــد تعاملــه مــع زمائــه يف العمــل، أو اجلمهــور الــذي تخدمــه الــوزارة، وربــط هــذه 
   املواثيــق بنظــام واضــح يتضمــن مبــدأ الثــواب والعقــاب، مــن خــال إعطــاء املكافــآت واحلوافــز للملتزمــني وفــرض العقــاب 

  على اخملالفني، األمر الذي يعزز من قيم النزاهة ّوحب العمل.

 ● وجــود نظــام شــكاوى، حيــث تقــود وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتحقيــق يف كافــة الشــكاوى املقدمــة 
ــة  ــة الســلوك، حيــث يقــوم املوظــف املســؤول عــن تلقــي الشــكاوى مخاطب ــواردة يف النظــام ومدون ــة، وفــق القواعــد ال    بجدي
   صاحــب الشــكوى، ومت التوصــل مــع مقــدم الشــكوى خــال وقــت محــدد ومناســب. كمــا يتوفــر نظــام الشــكاوى علــى املوقــع 

  الرسمي جمللس الوزراء .

 ● وجــود موازنــة احلساســة للنــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد، يف ضـــوء مراجعـــة وحتليــل اإلســتراتيجية القطـــاعية للتنميـــة 
   االجتماعية 2023-2021، ياحـظ أنهـا تعرضـت ملبادئ الشـفافية والنزاهة واملساءلة، وتقاطعـت اإلستراتيجية مـع أولويـات 
   السياســـات الوطنيـــة 2022-2017 املتعلقة بتعزيـــز مبـــادئ الشـــفافية والنزاهـــة واملساءلة ومكافحـــة الفســـاد، باإلضافة إلـى 
   مجموعـة تدخات تعـزز مـن الشـفافية والنزاهـة واملساءلة ومكافحـة الفسـاد، ولكنهـا لـم تتضمـن خطـة تنفيذيـة بإجـراءات 
    واضحـة وآليـات عمـل محـددة مرتبطـة بأسـقف زمنيـة لتنفيـذ تلـك التدخات، كمـا أن اخلطـة لـم تتضمـن موازنات مخصصة 

  للخطـة التنفيذيـة التفصيليـة.
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 ◄ التوعية وآليات االباغ عن الفساد املبني على النوع االجتماعي »التحرش اجلنسي والرشوة اجلنسية 
          واالبتزاز اجلنسي«:

يؤثــر النــوع االجتماعــي والصــورة النمطيــة بشــكل متفــاوت علــى النســاء، فتكــون النتيجــة اللجــوء إلــى دفــع املزبــد مــن الرشــاوى 
للحصــول علــى اخلدمــات العامــة، وبالتالــي انتهــاك حقــوق اإلنســان. إلــى ذلــك، تواجــه النســاء اللواتــي يقمــن برعايــة أســرهن 
بشــكل رئيســي الفســاد بشــكل متكــرر عنــد احلاجــة إلــى اخلدمــات العامــة، مثــل: الصحــة والتعليــم وامليــاه والصــرف الصحــي؛ 
ــر.  ــة املفرغــة للفق ــزز احللق ــة بالرجــال، ممــا يع ــة مقارن ــا مرتفع ــون غالب ــي تك ــع الرشــاوى، والت ــى دف ــرات عل ــن مجب إذ إنه
وهنــاك أيضــا أدلــة علــى أن هنــاك اســتغاال جلســم اإلنســان، وذلــك عــن طريــق االتصــال اجلنســي أو غيــره، حيــث ميكــن 

اســتخدام هــذا النــوع مــن الفســاد ك »عملــة« يف الفســاد.

واالبتــزاز اجلنســي كشــكل مــن اشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وفــق »الشــفافية الدوليــة«، يعــّد أحــد »أكثــر 
أشــكال الفســاد القائمــة علــى النــوع االجتماعــي انتشــارا«، إذ تشــير »األدلــة إلــى أنــه حــني يقــع اســتخدام اجلنــس باإلكــراه بــدل 
العملــة النقديــة يف عمليــات الرشــوة، يكــون ذلــك قائمــا علــى حتيــز مبنــي علــى النــوع االجتماعــي يطــال املــرأة بشــكل خــاص. 
حيــث تكــره بعــض النســاء علــى تقــدمي خدمــات جنســية للحصــول علــى خدمــات عامــة، مبــا يف ذلــك اخلدمــات االجتماعيــة 

وخدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم.

نشــرت منظمــة الشــفافية الدوليــة تقريــرا عــن الفســاد يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، اســتند إلــى اســتطاع آراء 
مواطنــني يف 6 دول، هــي األردن ولبنــان واملغــرب والســودان وتونــس باإلضافــة لفلســطني. وأكــد التقريــر أن اإلصــدار العاشــر 
ــرون أن  ــدان الســتة، »ي ــة( يف البل ــي األشــخاص املســتطلع آراءهــم )65 يف املائ ــة ثلث ــي كشــف أن قراب ــاس الفســاد العامل ملقي
الفســاد يتفاقــم يف بلدهــم، وأن احلكومــات ال تبــذل قصــارى جهدهــا ملكافحــة الفســاد. وقالــت »الشــفافية الدوليــة« إن 
نتائــج تقريرهــا تســتند إلــى »مقيــاس الفســاد العاملــي« الــذي يعــّد »أكبــر اســتطاع للــرأي العــام واألكثــر تفصيــا فيمــا يتعلــق 
بــآراء املواطنــني عــن الفســاد وجتاربهــم مــع الرشــوة، حيــث يعكــس آراء أكثــر مــن 6,600 مواطــن مــن األردن ولبنــان واملغــرب 

وفلســطني والســودان وتونــس«.

ومحليــا، قــام ائتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، بإجــراء اســتطاع رأي، يف العــام 2021، اســتهدف فيــه النســاء 
املســتفيدات مــن خدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة )برنامــج املســاعدات النقديــة( واللواتــي يترأســن عائاتهــن ملعرفــة درجــة 
رضاهــن عــن نزاهــة وشــفافية اخلدمــات التــي تقدمهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة، ومعرفتهــن بنظــام الشــكاوى ومــدى رضاهــن 
يف اســتخدام آليــات معاجلــة الشــكاوى، وجــودة اخلدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة وعــن إذا مــا تعرضــن ألي شــكل مــن أشــكال 
الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي أثنــاء محاولتهــن احلصــول علــى هــذه اخلدمــات. وقــد أجريــت هــذه الدراســة طبقــا 
لألســس واملعاييــر واملنهجيــات العلميــة الدوليــة التــي حتكــم هــذا النــوع مــن البحــوث؛ حيــث مت جمــع البيانــات هاتفيــا خــال 
الفتــرة الواقعــة بــني 2021/04/20 حتــى 2021/04/28 علــى عينــة عشــوائية بلغــت 620 ســيدة )53% مــن الضفــة الغربيــة 

و47% مــن قطــاع غــزة( مــن املســتفيدات مــن خدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة.

اســتنتاج: مــن خــال مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة، تبــني عــدم وجــود تدخــات تتعلــق باحلــد مــن مظاهــر الفســاد املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي، مبــا يف ذلــك تدخــات تتعلــق باحلــد مــن االبتــزاز اجلنســي ســواء تلــك التــي تســتهدف موظفــي الــوزارة 

او الشــركاء اآلخريــن ذوي العاقــة أو املســتفيدات مــن خدمــات الــوزارة.

وبالنظــر يف نتائــج تقاريــر نظــام الشــكاوى يف وزارة التنميــة، تبــني ان حــاالت اإلبــاغ عــن االبتــزاز اجلنســي تعتبــر نــادرة جــدا، 
وقــد يعــود ذلــك حلساســية املوضــوع، كــون ان االبتــزاز اجلنســي ال ينعكــس فقــط علــى الشــخص املبتــز، ولكــن يتعــدى ذلــك 
ليشــكل أزمــة عائليــة يعيشــها جميــع أفــراد العائلــة، حيــث تعانــي املعتــدى عليهــا مــن عــدم ثقــة البيئــة احمليطــة بهــا، أو مــن قلــة 
الدعــم، ممــا يجعلهــا تفضــل إبقــاء هــذا احلــدث ســراً لنفســها. بســبب ذلــك يجــب جتنيــد العديــد مــن وســائل الدعــم للتقليــل 
مــن تبعــات االبتــزاز اجلنســي، وابتــكار أدوات إبــاغ ســرية ويف متنــاول اجلميــع. ويتطابــق ذلــك الــى حــد مــا بنتائــج االســتطاع 
الــذي اجرتــه أمــان يف 2021 حــول تقــدمي شــكوى لــدى دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، حيــث أوضحــت 
النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن املســتفيدات مــن خدمــات وزارة التنميــة االجتماعيــة لــم يســبق لهــن أن تقدمــن بشــكوى لــدى 
دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، بشــأن أيــة مشــاكل أو ممارســات فســاد تعرضــن لهــا أثنــاء محاولتهــن 
احلصــول علــى خدمــات الــوزارة، حيــث بلغــت النســبة 97% يف الضفــة الغربيــة، بينمــا 3% منهــن )20 مــن املســتفيدات يف 

الضفــة الغربيــة( قمــن بالفعــل بتقــدمي شــكوى لــدى دائــرة الشــكاوى يف وزارة التنميــة.
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ومــن اجلديــر بالذكــر، أن جميــع املســتفيدات اللواتــي ســبق لهــن أن تقدمــن بشــكوى لــدى دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة 
التنميــة االجتماعيــة بشــأن أيــة مشــاكل أو ممارســات فســاد تعرضــن لهــا أثنــاء محاولتهــن احلصــول علــى خدمــات الــوزارة، هــن 
أكبــر مــن 34 عامــا. بالرغــم مــن انــه عنــد ســؤال املســتفيدات عــن اســتعدادهم لتقــدمي شــكوى يف حــال تعرضــن لاســتغال 
ــة  ــة املســتفيدات يف الضف ــج أن غالبي ــت النتائ ــد بين ــني(، فق ــوزارة )مســؤولني/ باحث ــني يف ال ــن العامل ــزاز اجلنســي م واالبت
الغربيــة ســيقمن بتقــدمي شــكوى إذا مــا تعرضــن لذلــك، وبلغــت النســبة 89%. بينمــا 11% قلــن إنهــن لــن يقمــن بتقــدمي شــكوى 
يف حــال تعرضــن لاســتغال واالبتــزاز اجلنســي مــن العاملــني يف الــوزارة. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن النســاء املســتفيدات التــي 
ــزاز اجلنســي مــن  ــر اســتعدادا لتقــدمي شــكوى يف حــال التعــرض لاســتغال واالبت ــا هــن األكث ــل مــن 35 عام أعمارهــن أق

العاملــني يف الــوزارة12.

كمــا تبــني مــن مراجعــة نظــام الشــكاوى يف الــوزارة، عــدم وجــود تصنيــف مخصــص لاســتغال والتحــرش اجلنســي واالبتــزاز 
اجلنســي، حيــث أن أقــرب تصنيــف لذلــك هــو »االعتــداءات اجلســدية«.

ــه أمــان يف العــام  ــة الــذي اجرت ــة االجتماعي ــر نتائــج اســتطاع رأي النســاء املســتفيدات مــن خدمــات التنمي ــى تقري ــاء عل بن
ــزاز اجلنســي مــن  2021، فــإن مــن تفــاوت يف أســباب عــدم االســتعداد لتقــدمي شــكوى يف حــال التعــرض لاســتغال واالبت
ــرض لاســتغال  ــدمي شــكوى يف حــال التع ــن بتق ــي حتــول دون قيامه ــا املســتفيدات والت ــي حددته ــني يف الــوزارة، الت العامل
واالبتــزاز اجلنســي مــن العاملــني يف الــوزارة، حيــث كان أعاهــا نســبة هــو اخلــوف مــن معرفــة النــاس باألمــر، وبلغــت النســبة 
ــع املســتفيدات اللواتــي أعمارهــن اقــل مــن 35 عامــا، كان الســبب  ــى صعيــد العمــر، فقــد بينــت النتائــج أن جمي 42%. وعل
الوحيــد لعــدم قيامهــم بتقــدمي شــكوى يف حــال التعــرض لاســتغال واالبتــزاز اجلنســي مــن العاملــني يف الــوزارة هــو خوفهــن 
مــن معرفــة النــاس باألمــر، وبلغــت النســبة 100%. ويأتــي عــدم االســتجابة ملثــل هكــذا شــكاوى يف املركــز الثانــي، حيــث بلغــت 
النســبة 32% يف الضفــة الغربيــة. ومــن أهــم األســباب التــي ذكرتهــا املســتفيدات أيضــا، هــو اعتقادهــن أن تقــدمي الشــكوى 
ســتحول دون احلصــول علــى اخلدمــة، حيــث بلغــت النســبة 20% يف املركــز الثالــث، يليــه يف املركــز الرابــع عــدم وجــود 
ضمانــات للمحاســبة، فقــد كان أحــد األســباب التــي جعلــت 24% مــن املســتفيدات غيــر مســتعدات لتقــدمي شــكوى يف حــال 
التعــرض لاســتغال واالبتــزاز اجلنســي مــن العاملــني يف الــوزارة. وأقلهــا نســبة، عــدم وجــود ضمانــات الســرية الكاملــة كان 

أحــد األســباب التــي ذكرتهــا املســتفيدات بنســبة %11.

لتــدارك االمــر، واحلــّد مــن شــيوع ظاهــرة الرشــوة اجلنســية واالبتــزاز اجلنســي، حيــث ان فلســطني ســجلت مــا نســبته %21 
مــن معــدالت االبتــزاز اجلنســي بحســب تقريــر الشــفافية الدوليــة، يتعــني علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة الســعي لرفــع الوعــي 
املتعلــق بأشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، كالتحــرش اجلنســي واالبتــزاز اجلنســي والرشــوة اجلنســية، خاصــة 

مبــا يتعلــق بآليــات اإلبــاغ عنــه.

12 نتائج استطاع رأي النساء املستفيدات من خدمات التنمية االجتماعية، أمان ايار 2021
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◄ االستنتاجات والتوصيات:

■ استنتاجات حول نقاط القوة والضعف:
يقــدم هــذا اجلــزء مــن التقريــر نقــاط القــوة والضعــف يف مــدى احتــواء وإدمــاج اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 

لقضايــا النــوع االجتماعــي، بالتركيــز علــى الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 
يتم التركيز على الهدف االستراتيجي الثالث الذي يتعلق بـ« تعزيز معايير احلوكمة والنزاهة والشفافية«.

عوامل الضعف عوامل القوة احملاور الرئيسية الرقم

• عــدم وضــوح كيفيــة حتليــل القضايــا 
لكافــة الفئــات والنــوع االجتماعــي بنــاء 

علــى البيانــات املتوفــرة.
• اقتصــر عــدد النســاء املمثــات يف 
الفريــق علــى 5 نســاء مــن أصــل 28 
ممثــا وممثلــة للقطاعــات اخملتلفــة، 

تقريبــا.  %18 بنســبة  اي 
• ال يوجــد تصنيــف للمشــاركني ســواء 
يف جلنــة التخطيــط او الفريــق الوطنــي 
منظــور  مــن  املشــاركني  اعــداد  تبــني 
األشــخاص  مثــل  االجتماعــي،  النــوع 
الشــباب  الســن،  كبــار  ذوي اإلعاقــة، 

وغيرهــم.

• مت اســتخدام االحصائيــات املبنيــة علــى النــوع 
االجتماعــي بشــكل جيــد. حيــث مت حتليــل القضايــا 
علــى  بنــاء  االجتماعــي  والنــوع  الفئــات  لكافــة 

املتوفــرة.  البيانــات 
اإلشــراف  مهمتــه  وطنــي،  فريــق  تشـــكيل  تـــم   •
والتوجيـــه لفريـــق الـوزارة أثنـاء مراحـل التخطيـط، 
بحيـث يتكـون مـن ممثليـن عـن املؤسسـات والهيئــات 
احلكوميــــة ومؤسســــات اجملتمــــع املدنــي والقطــاع 
اخلــاص واجلامعــات وخبــراء لهـم عاقة بالتنميـة 

ــة.  االجتماعي
• وجــود متثيــل جيد للوزارات واملؤسســات واملعاهد 
ــني  ــي ممثل ــق الوطن ــث يضــم الفري ــة، حي االكادميي
ووزارة  االنســان  حلقــوق  املســتقلة  الهيئــة  عــن، 
واحتــاد  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  املــرأة  شــؤون 
اجلمعيــات اخليريــة ومركــز تطويــر املنظمــات غيــر 
احلكوميــة وهيئــة التقاعــد الفلســطينية باإلضافــة 
التنميــة  قطــاع  يف  عاقــة  ذات  اخــرى  جلهــات 

االجتماعيــة.

اإلحصائيات املوائمة 
للنوع االجتماعي 
وحتليل اصحاب 

العاقة.
1

• لــم تتضمــن اإلســتراتيجية القطــــاعة 
للتنميــــة االجتماعيــة خطــة تنفيذيــة 
مفصلــة تعكــس دورهــا يف املســاهمة 
واألولويــات  السياســات  حتقيــق  يف 
ألجنــدة السياســات الوطنيــة، خاصــة 
بيــــن  املســــاواة  تعزيــــز  املتعلقــة 

اجلنســــني ومتكيــــن املـــرأة.
• لــم تتضمــن اإلســتراتيجية القطاعيــة 
ملوازنــــات مخصصــــة للتدخــــات التي 
تعــزز منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ 
الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــــة 

الفســــاد لتحقيــق الهــدف الثالــث.

ارتبــاط وثيــق يف تطويــر اإلســتراتيجية  • هنــاك 
خــاص  وبشــكل  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  مــع 
مــع األولويــة رقــم )7( التــي تركــز علــى العدالــة 
االجتماعيــة وســيادة القانــون ومت اعتبارها املرتكــــز 

لإلســتراتيجية. الرئيســــي 
• مبــا يتعلــق باســتهداف النســاء، فــإن اإلســتراتيجية 
القطاعية للتنميـة االجتماعية ترتبــط فــي األولوية 
السياســات  أجنــدة  مــن  الرابعــــة  السياســــاتية 
الوطنية »تعزيــــز املســــاواة بيــــن اجلنســــني ومتكيــن 
املـــرأة« وتدخاتها فـــي إزالـــة كافـة اشـــكال التمييـز 
أشـــكال  كافـــة  علـــى  والقضـــاء  اجلنســـني،  بيـــن 
العنــــف ضد النســاء، وإزالــــة كافــــة العوائــــق التــــي 
حتــــول دون املشــــاركة الكاملــة للنســاء فــي التنميـة 

اجملتمعيـــة واالقتصاديــة واحليـــاة العامـــة.
• علــى املســتوى الدولــي، استرشــدت اإلســتراتيجية 
القطاعيــة للتنميـــة االجتماعيــة بأهــداف التنميــة 
ــة  املســتدامة ذات العاقــة، وهــذه األهــداف مفصل
يف اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة 

ــى صفحــة 92(. )صفحــة 88 ال

موائمة اإلستراتيجية 
للتوجهات الوطنية 

والدولية
2
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• عــدم وضــوح منظــور النــوع االجتماعــي 
النــوع  علــى  املبنــي  الفســاد  ومكافحــة 
االهــداف  صياغــة  يف  االجتماعــي 

والنتائــج. 
لكيفيــة  واضحــة  نتائــج  وجــود  عــدم   •
مكافحــة الفســاد بشــكل عــام وخاصــة 

االجتماعــي. النــوع  منظــور  مــن 
• يفتقــر املوقــع الرســمي للوزارة للتحديث 
ــة  ــة للتنمي ونشــر اإلســتراتيجية القطاعي

االجتماعيــة احلاليــة.
ــة  ــن اإلســتراتيجية القطاعي ــم تتضمـ • لـ
مبوازنــات  مفصلــة  تنفيذيــة  خطــة 
للنــوع  مســتجيبة  مخصصــة  تفصيليــة 
االجتماعــي، واحلــد مــن الفســاد املتعلــق 

ــه.  ب

الهــدف  لتحقيــق  مت تطويــر تدخــات مختلفــة   •
ومنهــا:  نتائــج  الــى  تــؤدي  الثالــث  اإلســتراتيجي 
الفلســطيني  اجملتمــع  يف  انتشــارا  أقــل  العنــف 
العنــف  وضحايــا  واملهمشــة  الفقيــرة  والفئــات 
قادريــن علــى الوصــول ملنظومــة العدالــة، تعزيــز 

االجتماعيــة. املســاءلة 
• تطويــر وتعزيــز البيئــة التشــريعية والقانونية. ومن 
ضمــن التدخــات املقترحــة لتحقيــق هــذه النتيجــة، 
تطويــر آليــات عمــل تفســح اجملــال ملســاءلة اجملتمــع 
واملؤسســات اجملتمعيــة لعمليــة تطبيــق التشــريعات 

واألنظمــة واإلجراءات.
ــدة  ــة املوحــ ــة اإللكتروني ــوزارة البوابــ • اعتمــدت ال
لتقديــم املســاعدات االجتماعية؛ بهــدف الوصــول 
احملتاجــــة  لألســــر  تغطيــــة ممكنــــة  أكبــــر  إلــى 
والفقيــــرة، ورفــــع التنســـيق بيـــن اجلهـــات املعنيـــة 
ممـا يضمـن العدالـة فــي التوزيــع وتكافــؤ الفــرص
اإلســتراتيجية  اخلطــط  عــن  املعلومــات  تتوفــر   •
الســابقة باإلضافــة لتقاريــر اإلجنــاز القدميــة، كمــا 
تقــوم الــوزارة بنشــر رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا 

القدميــة. اإلســتراتيجية 
• وجود مدونة سلوك ونظام شكاوى.

استجابة 
اإلستراتيجية 

القطاعية للنوع 
االجتماعي ومكافحة 
الفساد املبني على 
النوع االجتماعي

3

للنــوع  عمــل  خطــة  وجــود  عــدم   •
اإلســتراتيجية  لتنفيــذ  االجتماعــي 

االجتماعيــة. للتنميــة  القطاعيــة 
• ال يوجــد أنشــطة تفصيليــة تصنــف 
اجملتمــع  فئــات  كل  احتياجــات 
احتياجاتهــم  علــى  بنــاء  املســتفيدة 

. صــة اخلا
ســنوية  عمــل  خطــة  وجــود  عــدم   •
تفصيليــة للتدخــات مــن منظــور النــوع 
ــوم  ــوزارة تق ــان ال ــا ب االجتماعــي )علم
حاليــا بإعــداد خطــة العمــل الســنوية 
إال انها ليســت واردة يف االســتراتيجية 

القطاعيــة احلاليــة(.

• مت تعبئــة اســتمارة احتياجــات فيهــا قســم خــاص 
باحتياجــات النســاء )بنــاء علــى املقابــات مــع طاقــم 

الــوزارة(.
عمليــة  يف  النســاء  اشــراك  علــى  التركيــز  مت   •
التخطيــط مبــا يف ذلــك املســتفيدات مــن خدمــات 
الــوزارة )بنــاء علــى املقابــات مــع طاقــم الــوزارة(.
• مــن خــال مراجعــة اإلســتراتيجية القطاعيــة ومــن 
التحليــل  جــرى  انــه  العاقــة  ذوي  مــع  املقابــات 
اجلنــدري لضمــان األخــذ بعــني االعتبــار احتياجــات 

ــم املشــاريع. ــاء تصمي النســاء والرجــال اثن
اإلســتراتيجية  ضمــن  تدخــات  اقتــراح  مت   •
النســاء  ادمــاج  تعزيــز  ضمنهــا  مــن  القطاعيــة، 
احليــاة  يف  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  واألطفــال 

العامــة.
• تقــوم الــوزرة بتطويــر موازنــة املواطــن واملوازنــة 
احلساســة للنــوع االجتماعــي والطفل ضمن النتيجة 

"السياســات االقتصاديــة عادلــة وإدماجيــه".

تصميم التدخات 
من منظور النوع 

االجتماعي.
4
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• عــدم وجــود مجموعــة مــن مؤشــرات 
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــة عل ــاس املبني القي
النــوع  منظــور  مــن  الفســاد  ومكافحــة 

االجتماعــي.
نحــو  وجــود مؤشــرات موجهــة  عــدم   •
تلبيــة االحتياجــات العمليــة حســب النــوع 
االجتماعــي للنســاء والرجــال املتمّثلــة يف 
املصــادر واملعــارف واملــوارد والفــرص أو 
اخلدمــات اجلديــدة يف إطــار أدوارهــا 
القائمــة علــى صعيــد الّنــوع االجتماعــي .
لتعزيــز  مؤشــرات  وجــود  عــدم   •
مســتوى مســاواة الّنــوع االجتماعــي يف 
الفــرص والتأثيــر أو املنافــع املتمّثلــة يف 
اإلجــراءات املوجهــة نحــو رفــع مســاهمة 
ــاق  ــح آف ــرارات وفت ــع الق الّنســاء يف صن
فــرص جديــدة أمــام النســاء والرجــال يف 

الّتقليديــة. غيــر  املهــارات  مجــاالت 
• لــم يتضــح دور فئــات النــوع االجتماعــي 

يف مســاهمة يف تطويــر املؤشــرات.
• عــدم وجــود مؤشــرات مــن شــأنها أن 
أهــداف  حتقيــق  نحــو  التقــدم  تتابــع 
املــرأة  مبســاهمة  تتعلــق  خصوصيــة 
وبقــدرات الــوزارة علــى العمــل مــن منطلق 
الفســاد. ومكافحــة  االجتماعــي  النــوع 

ــى  ــز عل ــي ترك ــن التدخــات الت ــد م • وجــود العدي
واملســاءلة،  والشــفافية  النزاهــة  منظومــة  تعزيــز 
حيــث مت تأكيــد ذلــك مــن اللقــاءات مــع موظفــي 
الــوزارة، الذيــن كان لهــم دور يف تطويــر اخلطــة، 

وكذلــك مــن االطــاع علــى اخلطــة التنفيذيــة.

املؤشرات املبنية على 
النوع االجتماعي 
ومكافحة الفساد 
من منظور النوع 

االجتماعي. 

5

• لـــم تتضمـــن اإلستراتيجية القطاعية 
خلطـــة تنفيذيـــة بإجـــراءات واضحـــة 
وآليـات عمـل محـددة مرتبطـة بأسـقف 
زمنيـــة، لتنفيـــذ تلـــك التدخــات التــي 
مــن شــانها ان تعــزز احلصانــة للحــد 
مــن  وخاصــة  الفســاد  مخاطــر  مــن 

منظــور النــوع االجتماعــي.
• عــدم وجــود موازنــة احلساســة للنــوع 

االجتماعــي ومكافحــة الفســاد.

• وجــود مدونــة ســلوك لتعــزز قيــم النزاهــة بــني 
املوظفــني وااللتــزام األخاقــي يف التعامــل بينهــم، 
والتعامــل مــع املســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة، 
مــن خــال تبنــي األحــكام التــي تتعلــق بتعاملهــم مــع 

املواطنــني وزمائهــم ومســؤوليهم.
• وجــود نظــام شــكاوى، حيــث تقــود وحــدة الشــكاوى 
يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتحقيــق يف كافــة 
ــواردة  ــق القواعــد ال ــة، وف ــة بجدي الشــكاوى املقدم

ــة الســلوك. يف النظــام ومدون

احلصانة للحد من 
مخاطر الفساد 
يف اعداد وتنفيذ 
اإلستراتيجية 

القطاعية.
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• عــدم وجــود تدخــات تتعلــق باحلــد 
والرشــوة  اجلنســي  االبتــزاز  مــن 
اجلنســية، ســواء تلــك التــي تســتهدف 
موظفــي الــوزرة او الشــركاء االخريــن 
مــن  املســتفيدات  أو  العاقــة  ذوي 

الــوزارة. خدمــات 
مخصــص  تصنيــف  وجــود  عــدم   •
ــزاز اجلنســي  للتحــرش اجلنســي واالبت
والرشــوة اجلنســية يف نظــام الشــكاوى. 
توعيــة  حمــات  وجــود  عــدم   •
ــات  ــوزارة واملديري متخصصــة ضمــن ال
واملســتفيدين/ات مــن خدماتهــا لزيــادة 
الوعي حول أشــكال الفســاد املبني على 
ــا  ــوع االجتماعــي، وتشــجيع الضحاي الن

علــى االبــاغ وطلــب اإلنصــاف.

تعتبــر  االبتــزاز اجلنســي  اإلبــاغ عــن  • حــاالت 
نــادرة جــدا.

• وجــود تصنيــف يف نظــام الشــكاوى »االعتــداءات 
اجلســدية« وهــو االقــرب لابتــزاز اجلنســي.

مجــال  يف  حديثــة  ودراســات  تقاريــر  وجــود   •
تشــمل  العــام  القطــاع  يف  اجلنســي  التحــرش 
اســتطاع  حــول  أمــان  تقريــر  ومنهــا  فلســطني، 
التنميــة  خدمــات  مــن  املســتفيدات  النســاء  رأي 

عيــة. االجتما

التوعية وآليات 
اإلباغ عن االبتزاز 

اجلنسي.
7



مراجعة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية من منظور النوع االجتماعي ومكافحة الفساد

25

◄ التوصيات:

فيمــا يلــي التوصيــات املقترحــة، املبنيــة علــى حتليــل اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة، وعلــى اللقــاءات مع املؤسســات 
واألشــخاص ذوي العاقــة، لتطويــر اإلســتراتيجية القطاعيــة وتعديلهــا، التــي تشــتمل علــى آليــات تطبيــق وتنفيــذ البرامــج 
املنصــوص عليهــا باإلســتراتيجية القطاعيــة، لتصبــح مســتجيبة للنــوع االجتماعــي ومكافحــة للفســاد املبنــي علــى نــوع االجتماعــي: 

 1. اإلحصائيــات املوائمــة للنــوع االجتماعــي وحتليــل أصحــاب العاقــة، لضمــان إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي يف األنشــطة
   اليومية جلميع اخلدمات العامة، يجب ان تتضمن اإلحصاءات والتقارير األمور التالية:

  • إدراج مؤشرات جديدة تساهم يف الفهم األفضل للقيم، واألدوار، وظروف واحتياجات النساء والرجال.
  • إدخال املؤشرات التي ميكن أن تساعد يف رصد املتغيرات األخرى التي قد تؤثر على التمييز بني اجلنسيني.

  • زيادة حجم العينات لضمان حتليل جميع شرائح اجملتمع مبتغيرات مصنفة حسب اجلنس؛
  • استغال البيانات املتاحة للحصول على مزيد من املعلومات حول احلاالت والظروف والطموحات واحتياجات النساء والرجال.

  • تكييف التعاريف اإلحصائية وذلك بإدماج منظور النوع االجتماعي.

ــات عمــل تفســح  ــر آلي ــة وتعزيزهــا، وتطوي ــة التشــريعية والقانوني ــر البيئ ــى تطوي ــة عل ــة االجتماعي  2. العمــل يف وزارة التنمي
   اجملال للمساءلة اجملتمعية عن أعمالها من قبل املؤسسات اجملتمعية واملستفيدين من خدماتها. 

 3. ضــرورة ان تتضمــن اإلســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة سياســــات وتدخــات ملكافحــة الفســـاد مــن منظــور النــوع
    االجتماعي، وحتصني موظفي الوزارة ضـــد الفســـاد وأشـــكاله اخملتلفة، مبا فيها أشكال الفساد املبني على النوع االجتماعي، 

   من أجــل مأسســة تلــك التدخات بالتناغــم مــع أهــداف التنميــة املستدامة وأولويـات أجنـدة السياسـات الوطنيـة.

 4. ضــــرورة إعــــداد اإلســتراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية، بطريقة تضمن تعزيــــز قيــــم النزاهــــة ومبــــادئ الشــــفافية 
    ونظم املساءلة ومكافحــــة الفســــاد من منظور النوع االجتماعي، بحيث تواكــــب االستراتيجية املذكورة أجنــــدة السياســــات 
    الوطنيــــة 2017-2022، تتضمــــن أولوياتهـــا وسياســـاتها، وضـــرورة العمـــل علـــى ذلـــك يف الوقــت احلالــي بالتعديــل علــى 
    اإلســتراتيجية القطاعيــة لألعــوام 2021-2023، وان تعــذر ذلــك، ينبغــي التأكــد علــى إجنــاز ذلــك يف مرحلــة التخطيـــط 

   للسـنوات القادمة، وضـرورة تضمني قيـم النزاهـة ومبـادئ الشـفافية ونظـم املساءلة ومكافحـة الفسـاد. 

 5. عنــد تصميــم التدخــات واملشــاريع يجــب التركيــز علــى اقتــراح تدخــات مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
    مع األخذ بعني االعتبار ما يلي:

   • مراعاة املشروع عند التصميم للنوع االجتماعي ومكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي.
ــوع االجتماعــي، ومكافحــة الفســاد كأســاس لقبولهــا يف ــريع مــن منظــور الن     • اســتخدام األدوات املناســبة ملراجعــة املشاـ

      اخلطة، حيث يوجد ادلة عديدة يف هذا اجملال يجب االستعانة بها عند تصميم املشاريع والتدخات.
   • يجب التأكد من أن النساء والرجال والفئات املهمشة من كل األعمار سيستفيدون من املشاريع بشكل متساو، قدر االمكان.

   • حتديد االختافات املتعلقة بالنوع االجتماعي يف مجال احلقوق للوصول للخدمات.
    • إصــاح األطــر القانونيــة واملؤسســاتية بطريقــة تســمح بالعمــل علــى حتقيــق املســاواة للوصــول للخدمــات مــن قبــل الرجــل

     واملرأة على حد سواء.
   • تقييم احلاجيات واألدوار وأعباء العمل املتعلقة بكل من الرجل واملرأة.

ــة ــزز منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحـ ــة لتعـ ــة تنفيذيـ     • كمــا يجــب ان يتــم إعــداد خطـ
      الفســـاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، واضحــة املعالــم باإلجــراءات واآلليــات احملـــددة املرتبطـــة بأســـقف زمنيـــة، لتنفيـــذ
      تلـــك التدخــات، كــون االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة لـــم تتضمـــن املوازنــات اخملصصــة التفصيليــة لتنفيــذ

     اخلطة، كما لم تتضمن اإلستراتيجية املوارد املالية ومصادرها لتنفيذ خطة العمل والتدخات املقترحة.
    • إعــداد خطــة عمــل للنــوع االجتماعــي، تفصــل التدخــات التــي تســتهدف النســاء املســتفيدات مــن خدمــات وزارة التنميــة

     االجتماعية، مفصلة حسب االهداف اإلستراتيجية والنتائج املرتبطة بها.
    • إعــداد موازنــة حساســة للنــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد، تضمــني حتليــل املوازنــة الكليــة لإلســتراتيجية القطاعيــة 
      مــن منظــور النــوع االجتماعــي، بحيــث تراعــي االختــاف يف األدوار وتشــتمل علــى حتليــل الحتياجــات النســاء والرجــال يف 
      كل مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ اإلســتراتيجية القطاعيــة، مبــا يف ذلــك التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم. كمــا يجــب 

     أن تتضمن املوازنة الكلية موازنة لتنفيذ تدخات مفصلة ملكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي. 
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 6. ضرورة حتصني موظفي الوزارة ضــــد الفســــاد، وذلك عن طريق أن تتضمــــن اإلستراتيجية خطــــط عمــــل تنفيذيــــة بإطــــار
    زمنــــي محــــدد، ومؤشــــرات قيــــاس ومخرجــــات محــــددة لتطبيــــق تدخات يف مجــــال تعزيــــز منظومة قيم النزاهة ومبادئ
    الشــفافية ونظــم املســاءلة ومكافحــــة الفســــاد، خصوصــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا يجــب ان تتضمـــن اإلســتراتيجية
    موازنـــات مخصصـــة لتطبيــــق تلــــك التدخــات يف إطــار زمنــي مائــم، ومــن اهــم هــذه التدخــات توفيــر التوعيــة والتدريــب

   الازم للموظفني يف الوزارة لضمان النزاهة والشفافية يف تقدمي اخلدمات وخاصة للنساء املستفيدات للحّد من الفساد.

 7. التوعيــة واإلبــاغ عــن حــاالت التحــرش واالبتــزاز اجلنســي والرشــوة اجلنســية: يجــب أن تضمــن اإلســتراتيجية تدخــات يف
     احملاور التالية:

• اإلطار القانوني والتوعية:
- رفع الوعي بأشكال الفساد املبني على النوع االجتماعي لدى العاملني يف قطاع التنمية االجتماعية.

 - دمــج مكافحــة اشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ومكافحــة التحــرش اجلنســي والرشــوة اجلنســية واالبتــزاز
   اجلنسي يف كل من سياسات وبرامج الوزارة.

 - إطــاق حمــات توعيــة عامــة ضمــن الــوزارة واملديريــات واملســتفيدين/ات مــن خدماتهــا لزيــادة الوعــي حــول أشــكال الفســاد
   املبني على النوع االجتماعي، وتشجيع الضحايا على االباغ وطلب اإلنصاف.

• آليات اإلباغ:
 - وضــع إجــراءات محــددة تتيــح الفرصــة للمســتفيدات مــن خدمــات الــوزارة للتقــدم بشــكاوى تتعلــق بأشــكال الفســاد املبنــي 
ــة بهــن، للتمكــني مــن أخــذ  ــى ســرية املعلومــات املتعلق ــة واحلفــاظ عل ــوع االجتماعــي، مبــا مينحهــن اخلصوصي ــى الن     عل

   اإلجراءات املناسبة. 
 - توفيــر آليــات إبــاغ آمنــة وســرية ومراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي ميكــن أن تتيــح للناجــني / الضحايــا الوصــول إلــى 

   موارد الدعم املناسبة عند احلاجة. 
 - توفيــر التوجيــه والدعــم القانونيــني للناجــني / الضحايــا الذيــن يبلغــون عــن حــاالت التحــرش اجلنســي والرشــوة اجلنســية 

   واالبتزاز اجلنسي، مبا يف ذلك تقدمي املشورة لهم بشأن أي مخاطر قانونية قد يوجهنها والتكاليف وغيرها.  
 - حمايــة الناجــني / الضحايــا الذيــن يبلغــون عــن حــاالت التحــرش اجلنســي والرشــوة اجلنســية واالبتــزاز اجلنســي مــن

   االنتقام.
ــزاز  ــات التحــرش اجلنســي والرشــوة اجلنســية واالبت ــا مــن عملي ــون مــع الناجــني / الضحاي ــن يتعامل  - تدريــب األفــراد الذي

   اجلنسي أو التحقيق يف التبليغات. 

• البيانات واألبحاث:
 - جمع بيانات مفصلة عن أشــكال الفســاد املبني على النوع االجتماعي، من خال اســتطاعات الرأي العام واالســتطاعات 
    املتخصصــة والباغــات لــدى اجلهــات الرســمية ومنظمــات اجملتمــع املدنــي، بهــدف حصــر الظاهــرة ومعرفــة مــدى انتشــارها 

   ملعاجلتها وتبني سياسات مانعة لهذا النوع من الفساد. 
 - إجــراء أبحــاث علــى املســتوى القطاعــي، لتحديــد القواســم املشــتركة واالختافــات يف كيفيــة مكافحــة أشــكال الفســاد املبنــي

   على النوع االجتماعي عبر القطاعات.
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◄ قائمة املصادر واملراجع واملقابات:

• املصادر واملراجع:
UNDP – 1. اإلطار املفاهيمي لتطوير برامج إحصاءات النوع االجتماعي الوطنية

2. النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد 2016، ائتاف أمان
 3. فلســطني عدالــة النــوع االجتماعــي والقانــون، تقييــم القوانــني املؤثــرة علــى عدالــة النــوع االجتماعــي واحلمايــة مــن العنــف القائــم

United Nation Development Program على النوع االجتماعي   
https://mosd.gov.ps/sites/default/files/studies_research_files/Annual%20statistical%20report%202017.pdf .4

5. اإلستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 
6. كسر حاجز الصمت حول االبتزاز اجلنسي- الشفافية الدولية 

7. اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2018-2015
8. نتائج استطاع أجراه ائتاف أمان للمستفيدات من خدمات وزارة التنمية االجتماعي »برنامج التحويات النقدية«

CIDA- 9. دليل املؤشرات املراعية للنوع االجتماعي، الوكالة الكندية للتنمية الدولية
 .United States Institute for Peace - 10. إطار العمل والنظرية املعنيني بإدماج النوع االجتماعي دليل حتويل النظرية إلى ممارسة عملية

UNPD – 11. دليل املوارد يف النوع االجتماعي واملسار الرئيسي إلدارة املياه
12. اجندة السياسات الوطنية 2022-2017

13. الفساد والنوع االجتماعي مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الدورة الثامنة / أبو ظبي 2019
14. التقرير الطوعي األول لدولة فلسطني حول االستجابة ألهداف التنمية املستدامة

15. اخلطط اإلستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد: مدى اجلدية والتضمني، ائتاف أمان، 2019
16. إطالة على الفساد ومكافحة الفساد يف فلسطني، الشفافية الدولية، يناير/كانون الثاني 2019.

17. دليل عملي ملنظمات اجملتمع املدني يف لبنان من أجل تعميم منظور النوع االجتماعي، كانون أول 2017.
18. اإلطار العام ملؤشرات وتدخات نحو إدماج النوع االجتماعي ضمن استراتيجيات وموازنات الهيئات احمللية، مفتاح، 2011.

19. السياســات واإلجــراءات املتبعــة ملنــع التحــرش اجلنســي يف أماكــن العمــل يف القطــاع العــام يف دولــة فلســطني )دراســة استكشــافية(، 
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ديــوان املظالــم، 2021.

.SDG 2030 20. أهداف التنمية املستدامة

• املقابات:
وحدة الشكاوى يف وزارة التنمية االجتماعية

   أ . أحمد خطاب، أ. آالء طاهر 2021/7/15

دائرة التخطيط يف وزارة التنمية االجتماعية
   أ . أريج البرغوثي، 2021/7/29

األسرة، وزارة التنمية االجتماعية
   أ . هبة جنبات، 7/5/ 2021

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
   أ . فاتن نبهان، عبر الهاتف والبريد االليكتروني. 

 UN-Women – هيئة االمم املتحدة للمرأة
   م. عاء إبراهيم قرعان، خبير يف النوع االجتماعي واملتابعة والتقييم، 2021/7/26

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية - مفتاح
   أ . جنوى صندوقة – ياغي، مديرة مشاريع، 2021/8/23 

ائتاف أمان 
   أ . جهاد حرب، الباحث الرئيسي يف أمان، 2021/8/23، أ. انتصار حمدان، مدير وحدة رفع الوعي والتواصل.




