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ــه  ــان إلشــرافه ومراجعت ــق أم ــل، ولفري ــداده هــذا الدلي ــل لألســتاذ محمــود كراجــة إلع ــان بالشــكر الجزي ــاف أم يتقــدم ائت

ــه. ــره ل وتحري

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. دليــل 

حــول كيفيــة منــع الفســاد المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي تقديــم الخدمــات االجتماعيــة- رام اللــه- فلســطين. 

تــم إعــداد هــذا الدليــل لصالــح وزارة التنميــة االجتماعيــة، وقــد بــذل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( جهــودًا فــي 

التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فيــه، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف الدليــل بعــد نشــره.

The project is funded by the European Union

تــم إعــداد هــذه الدليــل بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد األوروبــي وال 
يتحمــل مســؤوليتها. 
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◄ تقدمي:
ــة  ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــر الفســاد ظاهــرة تتداخــل مــع كافــة احلقــول واجملــاالت السياســية واالجتماعي يعتب
وهــي قدميــة ومتجــددة وتأخــذ أشــكاالً ومســتوياٍت عــدة تبعــاً لطبيعــة الســلطات وأنظمــة الــدول وثقافــة شــعوبها، 
وقــد ارتبطــت هــذه الظاهــرة علــى املســتوى العاملــي بعــدة عوامــل، مثــل غيــاب الشــفافية واملســاءلة يف اجملتمــع، 
ــن مــن ممارســة الرقابــة عليهــا، أو بســبب  أو عــدم خضــوع الســلطات السياســية واإلداريــة لضوابــط معلنــة، ُتكِّ
جهــل املواطــن حلقوقــه، أو خوفــه مــن الســلطات وانعــدام الدميقراطيــة، فــإذا كان امتــاك الســلطة العاّمــة يدفــع 
أصحابهــا إلــى اســتغالها يف غيــر الغايــات التــي ُمنحــت لهــم، ومــن ثــم ممارســة الفســاد؛ فــإّن األفــراد والهيئــات 
اخلاّصــة قــد يســاعدون علــى انتشــار الفســاد، نتيجــًة للجهــل، أو نتيجــًة للخضــوع لضغــوط اقتصاديــة وثقافيــة 

معينــة.

وألّن الفســاد يقــوم علــى أســاس اســتغال املنصــب العــام لتحقيــق منافــع شــخصية، وهــو ســوء ســلوك ذاتــي 
ينعكــس علــى اآلخريــن، فــإّن مــا قــد يجنيــه الشــخص بهــذا الســلوك مــن حتقيــق مكاســب يكــون علــى حســاب 
ــة،  ــة واالجتماعي ــى كافــة النواحــي االقتصادي ــاراً ســلبية يف اجملتمــع، عل ــرك آث اجملتمــع أو املصلحــة العامــة ويت
والسياســية. ففــي اجلانــب االقتصــادي يؤثــر الفســاد علــى مجمــل أداء االقتصــاد الوطنــي ومنــوه. ويف اجلانــب 
السياســي، يــؤدي الفســاد إلــى تقويــض أســس نظــام احلكــم الصالــح، وإضعــاف شــرعية نظــام احلكــم، وفقــدان 
الدميقراطيــة، وفقــدان املشــاركة، وتفشــي الفئويــة والعشــائرية والطائفيــة والعرقيــة وتولــي املوالــن للمناصــب 
كبديــٍل عــن اختيــار األكفــاء لتولــي املناصــب عبــر التنافســية. ويف اجلانــب االجتماعــي يــؤدي الفســاد إلــى زيــادة 
حــاالت اإلفقــار وتراجــع العدالــة االجتماعيــة، وانعــدام ظاهــرة التكافــؤ االجتماعــي، وتدنــي املســتوى املعيشــي 

لطبقــات كثيــرة يف اجملتمــع، ويضــرب الفســاد كذلــك أخاقيــات العمــل والقيــم االجتماعيــة1. 

يؤثــر الفســاد علــى حجــم ونوعيــة اخلدمــات االجتماعيــة املقدمــة، حيــث ميــس املوازنــات املرتبطــة باخلدمــات 
االجتماعيــة وخدمــات احلمايــة املوجهــة للفئــات األكثــر فقــراً والتــي تشــكل النســاء الغالبيــة العظمــى منهــا، حيــث 
تتعــرض النســاء الفقيــرات لتهميــش مضاعــف. وكلمــا زادت هــذه الهشاشــة تدخــل النســاء وأطفالهــن يف دوامــة 

مــن اإلفقــار والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــا يؤثــر علــى اجملتمعــات بأســرها. 

وألّن الفئــات األقــّل حظــاً تتأثــر بالفســاد أكثــر مــن غيرهــا، وخشــية مــن تعميــق معانــاة هــذه الفئــات، يأتــي هــذا 
ــة مــن مخاطــر الفســاد عامــة، ومــن مخاطــر أشــكال  ــة االجتماعي ــل ليســاهم يف حتصــن خدمــات التنمي الدلي
الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة. لهــدف حمايــة النســاء متلقيــات اخلدمــات مــن أّيــة مخاطــر فســاد، 

قــد يقعــن ضحايــا لهــا ألّنهــن نســاء.  

◄ تعريف بالدليل: 

الدليــل اإلرشــادي "حــول كيفيــة منــع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف تقــدمي  اخلدمــات االجتماعيــة" 
يأتــي ضمــن جهــود االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( الراميــة إلــى تعزيــز النزاهــة يف تقــدمي خدمــات 
ــة مخاطــر فســاد قــد تقــع خــال إدارة وتقــدمي املســاعدات  التنميــة االجتماعيــة وحتصــن بيئــة العمــل ضــّد أّي
ــة، وخاصــة النســاء،  ــة االجتماعي واخلدمــات العامــة والبرامــج واملشــاريع للمســتفيدين/ات مــن خدمــات التنمي
ومبــا يضمــن العدالــة واملســاواة يف احلصــول والوصــول إلــى اخلدمــات العامــة دون تييــز، ويحــد مــن مخاطــر 
اســتغال الوظيفــة العامــة أو إســاءة اســتخدامها لتحقيــق منافــع خاصــة، وملنع وقوع االســتغال اجلنســي بأشــكاله 
اخملتلفــة، بحكــم تّتــع مقدمــي/ات اخلدمــات بالصاحيــات، والنفــوذ، والقــوة، يف عاقتهــم/ن مــع متلقيــات 

اخلدمــة مــن النســاء والفتيــات، وكبيــرات الســن، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

www.islam-online.net 1. مغاوري شلبي، الفساد مارد يهدد التنمية، مقال منشور على موقع إسام أون الين
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وألّن الفســاد يقــوم علــى أســاس اســتغال املنصــب العــام لتحقيــق منافــع شــخصية، وهــو ســوء ســلوك ذاتــي 
ينعكــس علــى اآلخريــن، فــإّن مــا قــد يجنيــه الشــخص بهــذا الســلوك مــن حتقيــق مكاســب يكــون علــى حســاب 
ــة،  ــة واالجتماعي ــى كافــة النواحــي االقتصادي ــاراً ســلبية يف اجملتمــع، عل ــرك آث اجملتمــع أو املصلحــة العامــة ويت
والسياســية. ففــي اجلانــب االقتصــادي يؤثــر الفســاد علــى مجمــل أداء االقتصــاد الوطنــي ومنــوه. ويف اجلانــب 
السياســي، يــؤدي الفســاد إلــى تقويــض أســس نظــام احلكــم الصالــح، وإضعــاف شــرعية نظــام احلكــم، وفقــدان 
الدميقراطيــة، وفقــدان املشــاركة، وتفشــي الفئويــة والعشــائرية والطائفيــة والعرقيــة وتولــي املوالــن للمناصــب 
كبديــٍل عــن اختيــار األكفــاء لتولــي املناصــب عبــر التنافســية. ويف اجلانــب االجتماعــي يــؤدي الفســاد إلــى زيــادة 
حــاالت اإلفقــار وتراجــع العدالــة االجتماعيــة، وانعــدام ظاهــرة التكافــؤ االجتماعــي، وتدنــي املســتوى املعيشــي 

لطبقــات كثيــرة يف اجملتمــع، ويضــرب الفســاد كذلــك أخاقيــات العمــل والقيــم االجتماعيــة1. 

يؤثــر الفســاد علــى حجــم ونوعيــة اخلدمــات االجتماعيــة املقدمــة، حيــث ميــس املوازنــات املرتبطــة باخلدمــات 
االجتماعيــة وخدمــات احلمايــة املوجهــة للفئــات األكثــر فقــراً والتــي تشــكل النســاء الغالبيــة العظمــى منهــا، حيــث 
تتعــرض النســاء الفقيــرات لتهميــش مضاعــف. وكلمــا زادت هــذه الهشاشــة تدخــل النســاء وأطفالهــن يف دوامــة 

مــن اإلفقــار والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــا يؤثــر علــى اجملتمعــات بأســرها. 

وألّن الفئــات األقــّل حظــاً تتأثــر بالفســاد أكثــر مــن غيرهــا، وخشــية مــن تعميــق معانــاة هــذه الفئــات، يأتــي هــذا 
ــة مــن مخاطــر الفســاد عامــة، ومــن مخاطــر أشــكال  ــة االجتماعي ــل ليســاهم يف حتصــن خدمــات التنمي الدلي
الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة. لهــدف حمايــة النســاء متلقيــات اخلدمــات مــن أّيــة مخاطــر فســاد، 

قــد يقعــن ضحايــا لهــا ألّنهــن نســاء.  

◄ تعريف بالدليل: 

الدليــل اإلرشــادي "حــول كيفيــة منــع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف تقــدمي  اخلدمــات االجتماعيــة" 
يأتــي ضمــن جهــود االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( الراميــة إلــى تعزيــز النزاهــة يف تقــدمي خدمــات 
ــة مخاطــر فســاد قــد تقــع خــال إدارة وتقــدمي املســاعدات  التنميــة االجتماعيــة وحتصــن بيئــة العمــل ضــّد أّي
ــة، وخاصــة النســاء،  ــة االجتماعي واخلدمــات العامــة والبرامــج واملشــاريع للمســتفيدين/ات مــن خدمــات التنمي
ومبــا يضمــن العدالــة واملســاواة يف احلصــول والوصــول إلــى اخلدمــات العامــة دون تييــز، ويحــد مــن مخاطــر 
اســتغال الوظيفــة العامــة أو إســاءة اســتخدامها لتحقيــق منافــع خاصــة، وملنع وقوع االســتغال اجلنســي بأشــكاله 
اخملتلفــة، بحكــم تّتــع مقدمــي/ات اخلدمــات بالصاحيــات، والنفــوذ، والقــوة، يف عاقتهــم/ن مــع متلقيــات 

اخلدمــة مــن النســاء والفتيــات، وكبيــرات الســن، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

www.islam-online.net 1. مغاوري شلبي، الفساد مارد يهدد التنمية، مقال منشور على موقع إسام أون الين
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أهداف الدليل:

يهــدف هــذا الدليــل إلــى املســاهمة يف تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف بيئــة تقــدمي اخلدمــات 
االجتماعيــة، لتحصينهــا ضــد أّي فــرص فســاد، بالتركيــز علــى أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي التــي تتأثــر بهــا 
النســاء بشــكل خــاص. كمــا يهــدف هــذا الدليــل إلــى تكــن العاملــن يف وزارة التنميــة االجتماعيــة واجلهــات العاملــة يف هــذا 
اجملــال مــن معرفــة األفعــال التــي تشــكل فســاداً أو ميكــن أن تفضــي إلــى الفســاد، مــا يســاعدهم علــى جتنبهــا مــن خــال: 

1. التعرف على مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي.
2. مأسسة آليات منع وقوع مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

3. حتسن آليات مكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي مبا يعزز نزاهة وعدالة وشفافية تقدمي اخلدمات. 
4. تضمن آلياٍت وتدابيَر وقائية ضد مخاطر الفساد من منظور النوع االجتماعي يف أعمال وزارة التنمية االجتماعية. 

ملن هذا الدليل؟

هــذا الدليــل موجــه ملوظفــي/ات وزارة التنميــة االجتماعيــة بشــكل خــاص، وللشــركاء العاملــن يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة 
بشــكل عــام.

أهمية الدليل 

تنبــع أهميــة هــذا الدليــل مــن كونــه أحــد املرجعيــات املتخصصــة التــي تركــز علــى مخاطــر الفســاد املبنــي على النــوع االجتماعي 
ــى  ــز عل ــع التركي ــكّل أشــكاله م ــوع الفســاد ب ــع وق ــات ملن ــى آلي ــل عل ــوي الدلي ــة، ويحت ــة االجتماعي ــات التنمي ــدمي خدم يف تق
ــة واملســاواة يف تقــدمي اخلدمــات ويســاهم يف حتســن  ــى النــوع االجتماعــي، مبــا يضمــن النزاهــة والعدال الفســاد املبنــي عل
جودتهــا، إضافــة إلــى كونــه جامعــاً لألدلــة املتبنــاة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ومكمــًا لهــا بكونــه متخصصــاً بالفســاد 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. كمــا يعتمــد الدليــل علــى منهــج املراجعــة والتقييــم باملشــاركة مــن قبــل موظفــي وزارة التنميــة 

االجتماعيــة، والــذي يشــتمل علــى: 
1. عدد من أدوات املراجعة والتقييم باملشاركة خملاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي، بالتركيز على النساء. 

2. مواءمة مؤشرات النزاهة والشفافية واملساءلة مبا يستجيب ملفهوم الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

منهجية إعداد الدليل: 

مت االســتناد علــى عــدة مصــادر متنوعــة دوليــة، وعربيــة، وفلســطينية إلعــداد وتطويــر دليــل متخصــص يف كيفيــة منــع الفســاد 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف تقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة، بالتركيــز علــى النســاء والفتيــات، حيــث مت االسترشــاد 
مبقاربــات وروابــط إدارة مخاطــر الفســاد يف القطــاع العــام، وتطبيقــه علــى النــوع االجتماعــي مــن جهــة، ومواءمــة مؤشــرات 
قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة مــع مفهــوم النــوع االجتماعــي وخصوصيتــه، وبالتركيــز علــى النســاء، كإحــدى 
فئــات متلّقــي اخلدمــة مــن الــوزارة مــن جهــة أخــرى. كمــا مت إجــراء العديــد مــن املقابــات مــع أطــراف مختلفــة، ومراجعــة 

العديــد مــن الدراســات والتقاريــر ذات العاقــة 
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◄ الفساد والنوع االجتماعي:

1.املفهوم:

بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف واضــح ومتفــق عليــه ملفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، إّلا أّنــه ميكــن االســتناد 
ــى النــوع االجتماعــي، حيــث  إلــى تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم االســتغال اجلنســي وعاقتــه بالفســاد املبنــي عل
ــه: "أّي إســاءة اســتعمال فعليــة أو محاولــة إســاءة حلالــة الضعــف أو فــارق يف الســلطة أو ثقــة ألغــراض جنســية،  تعّرفــه بأّن
مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، التهديــد، أو االســتفادة ماليــاً، أو اجتماعيــاً، أو سياســياً، مــن االســتغال اجلنســي 
لشــخص آخــر". وهــذا التعريــف ينســجم مــع مفهــوم الفســاد املتفــق عليــه حســبما حددتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة باعتبــاره 
"كّل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة" أي أن يســتغل املســؤول منصبــه مــن أجــل حتقيــق 

منفعــة شــخصية ذاتيــة لنفســه أو جلماعتــه. 
ــاً  ــا تعريف ــم الفســاد يف تشــريعاتها رغــم عــدم اعتماده ــة املشــّكلة جلرائ ــال اجلرمي ــإدراج األفع ــدول ب ــض ال ــت بع ــد قام وق
ملفهــوم الفســاد، وهــو مــا أخــذ بــه املشــرع الفلســطيني يف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005. وبنــاًء عليــه فقــد حصــر 

القانــون جرائــم الفســاد بســبع حــاالت تتضمــن: 
أ . اجلرائم املُخلّة بواجبات الوظيفة العامة، واجلرائم املُخلّة بالثقة العامة الواردة يف قوانن العقوبات السارية.

ب . اجلرائم الناجتة عن غسل األموال. 
ت . كّل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

ث . إساءة استعمال السلطة خافاً للقانون.
ج . قبول الواسطة واحملسوبية التي تُلغي حقاً وحتق باطًا.

ح . الكسب غير املشروع.
خ . جميع أفعال الفساد التي جّرمتها االتفاقيات الدولية واملصادق عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية2.

2. أسباب الفساد املبني على النوع االجتماعي يف اخلدمات العامة:

يضــرب الفســاد بآثــاره ونتائجــه اجملتمــع، مــن رجــال ونســاء علــى حــد ســواء نتيجــة الســتغال وســوء إدارة الشــأن واملــال العــام، 
إّلا أّن متلقيــات اخلدمــات مــن الفئــات الفقيــرة وخاصــة النســاء قــد يكــّن أكثــر عرضــة خملاطــر الفســاد يف القطــاع العــام ومبــا 

فيــه قطــاع التنميــة االجتماعيــة، وذلــك لألســباب التاليــة: 
 أ . ضعــف التــزام وامتثــال مقــّدم/ة اخلدمــة للقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة يف عاقته/هــا مــع 

   متلقيات اخلدمة.
 ب . ضعــف السياســات واإلجــراءات التــي تنّظــم العاقــة املهنيــة واألخاقيــة بــن مقــدم/ة اخلدمــة ومتلقيــات اخلدمــة، يف ظــل 

   عدم وجود مدّونة سلوك مهنية وأخاقية يف قطاع التنمية االجتماعية.  
ــة وبــن متلقــي اخلدمــة  ــه مــن ســلطة وظيفي ــع ب ــة بــن مقــدم/ة اخلدمــة ملــا يتمتع/تتمت ــر املتكافئ  ت . اســتغال العاقــة غي

   وخاصة النساء، يف ظل حاجتهن للمساعدات واخلدمات االجتماعية. 
 ث . عــدم تضمــن مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة بشــكل صريــح ببنــود جتــّرم املمارســات التــي تنــدرج يف إطــار 

   االبتزاز اجلنسي، وعدم وجود نظام عقوبات صارم. 
ج . قلة اهتمام املؤسسة مقّدمة اخلدمة االجتماعية مبحاربة أشكال وجرائم الفساد التي قد تقع على فئات النوع االجتماعي. 

ــل  ــات ســهلة الوصــول واالســتخدام مــن قب ــه، وخاصــة عــدم وجــود آلي ــاءة نظــام الشــكاوى املعمــول ب ــة وكف  ح . ضعــف فعالي
   متلقيات اخلدمات االجتماعية، وعلى وجه اخلصوص تقدمي باغات عن االستغال واالبتزاز اجلنسي.  

خ . ضعف الرقابة الداخلية على أشكال االبتزاز املبني على أساس اجلنس. 
د . التقليل من وجود حاالت استغال وابتزاز مبني على أساس اجلنس. 

 ذ . عــدم توعيــة فئــات النــوع االجتماعــي بحقوقهــم/ن يف احلصــول علــى اخلدمــات، وحقهــم/ن يف تقــدمي الشــكاوى املتعلقــة 
   باخلدمات، والباغات املتعلقة باالستغال اجلنسي.  

ر . عدم وجود قوانن وتشريعات تنص بشكل واضح وعلني وصريح على جترمي قضايا االستغال اجلنسي. 

2 املادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.
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◄ الفساد والنوع االجتماعي:

1.املفهوم:

بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف واضــح ومتفــق عليــه ملفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، إّلا أّنــه ميكــن االســتناد 
ــى النــوع االجتماعــي، حيــث  إلــى تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم االســتغال اجلنســي وعاقتــه بالفســاد املبنــي عل
ــه: "أّي إســاءة اســتعمال فعليــة أو محاولــة إســاءة حلالــة الضعــف أو فــارق يف الســلطة أو ثقــة ألغــراض جنســية،  تعّرفــه بأّن
مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، التهديــد، أو االســتفادة ماليــاً، أو اجتماعيــاً، أو سياســياً، مــن االســتغال اجلنســي 
لشــخص آخــر". وهــذا التعريــف ينســجم مــع مفهــوم الفســاد املتفــق عليــه حســبما حددتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة باعتبــاره 
"كّل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة" أي أن يســتغل املســؤول منصبــه مــن أجــل حتقيــق 

منفعــة شــخصية ذاتيــة لنفســه أو جلماعتــه. 
ــاً  ــا تعريف ــم الفســاد يف تشــريعاتها رغــم عــدم اعتماده ــة املشــّكلة جلرائ ــال اجلرمي ــإدراج األفع ــدول ب ــض ال ــت بع ــد قام وق
ملفهــوم الفســاد، وهــو مــا أخــذ بــه املشــرع الفلســطيني يف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005. وبنــاًء عليــه فقــد حصــر 

القانــون جرائــم الفســاد بســبع حــاالت تتضمــن: 
أ . اجلرائم املُخلّة بواجبات الوظيفة العامة، واجلرائم املُخلّة بالثقة العامة الواردة يف قوانن العقوبات السارية.

ب . اجلرائم الناجتة عن غسل األموال. 
ت . كّل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

ث . إساءة استعمال السلطة خافاً للقانون.
ج . قبول الواسطة واحملسوبية التي تُلغي حقاً وحتق باطًا.

ح . الكسب غير املشروع.
خ . جميع أفعال الفساد التي جّرمتها االتفاقيات الدولية واملصادق عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية2.

2. أسباب الفساد املبني على النوع االجتماعي يف اخلدمات العامة:

يضــرب الفســاد بآثــاره ونتائجــه اجملتمــع، مــن رجــال ونســاء علــى حــد ســواء نتيجــة الســتغال وســوء إدارة الشــأن واملــال العــام، 
إّلا أّن متلقيــات اخلدمــات مــن الفئــات الفقيــرة وخاصــة النســاء قــد يكــّن أكثــر عرضــة خملاطــر الفســاد يف القطــاع العــام ومبــا 

فيــه قطــاع التنميــة االجتماعيــة، وذلــك لألســباب التاليــة: 
 أ . ضعــف التــزام وامتثــال مقــّدم/ة اخلدمــة للقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة يف عاقته/هــا مــع 

   متلقيات اخلدمة.
 ب . ضعــف السياســات واإلجــراءات التــي تنّظــم العاقــة املهنيــة واألخاقيــة بــن مقــدم/ة اخلدمــة ومتلقيــات اخلدمــة، يف ظــل 

   عدم وجود مدّونة سلوك مهنية وأخاقية يف قطاع التنمية االجتماعية.  
ــة وبــن متلقــي اخلدمــة  ــه مــن ســلطة وظيفي ــع ب ــة بــن مقــدم/ة اخلدمــة ملــا يتمتع/تتمت ــر املتكافئ  ت . اســتغال العاقــة غي

   وخاصة النساء، يف ظل حاجتهن للمساعدات واخلدمات االجتماعية. 
 ث . عــدم تضمــن مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة بشــكل صريــح ببنــود جتــّرم املمارســات التــي تنــدرج يف إطــار 

   االبتزاز اجلنسي، وعدم وجود نظام عقوبات صارم. 
ج . قلة اهتمام املؤسسة مقّدمة اخلدمة االجتماعية مبحاربة أشكال وجرائم الفساد التي قد تقع على فئات النوع االجتماعي. 

ــل  ــات ســهلة الوصــول واالســتخدام مــن قب ــه، وخاصــة عــدم وجــود آلي ــاءة نظــام الشــكاوى املعمــول ب ــة وكف  ح . ضعــف فعالي
   متلقيات اخلدمات االجتماعية، وعلى وجه اخلصوص تقدمي باغات عن االستغال واالبتزاز اجلنسي.  

خ . ضعف الرقابة الداخلية على أشكال االبتزاز املبني على أساس اجلنس. 
د . التقليل من وجود حاالت استغال وابتزاز مبني على أساس اجلنس. 

 ذ . عــدم توعيــة فئــات النــوع االجتماعــي بحقوقهــم/ن يف احلصــول علــى اخلدمــات، وحقهــم/ن يف تقــدمي الشــكاوى املتعلقــة 
   باخلدمات، والباغات املتعلقة باالستغال اجلنسي.  

ر . عدم وجود قوانن وتشريعات تنص بشكل واضح وعلني وصريح على جترمي قضايا االستغال اجلنسي. 

2 املادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.
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3. املفاهيم املرتبطة مبكافحة الفساد3:  

النزاهــة: "مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوك القــومي، واالهتمــام باملصلحــة 
العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عليــا علــى اإلعــان عــن أّي تضــارب مصالــح قــد ينشــأ، بــن مصاحلهــم اخلاصــة 
واملصالــح العامــة التــي تقــع يف إطــار منصبهــم، ومنــع تلقــي املوظــف العــام أّي مقابــل مالــي )رشــوة( مــن مصــدر خارجــي، للقيــام 
بــأّي عمــل يؤثــر يف املصلحــة العامــة، أو قــد يــؤدي إلــى هــدر املــال العــام، أي أن ال يضــع مــن يخدمــون يف الشــأن العــام أو 
العمــل العــام أنفســهم حتــت إغــراء املــال، أو أّيــة التزامــات ألفــراد ومؤسســات، مــن املمكــن أن تؤثــر يف أدائهــم ملهــام وظيفتهــم 

الرســمية، كمــا تشــمل أيضــاً احتــرام وقــت العمــل واألمــوال العامــة وعــدم اســتخدامها للمنافــع الشــخصية". 

الشــفافية: "ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائمــن عليهــا مبختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات تقــدمي 
اخلدمــات، واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول علــى هــذه اخلدمــات بشــكل علنــي ومتســاٍو للمواطنــن جميعهــم، 
وكذلــك القــرارات احلكوميــة املتعلقــة بــإدارة أّي جانــب مــن اجلوانــب العامــة. وأّي إخفــاء أو حجــب للمعلومــات يكــون مبوجــب 

القانــون، وال يكــون خاضعــاً لتقديــرات املوظــف اإلداري". 

املســاءلة: "واجــب املســؤولن عــن الوظائــف الرســمية )ســواء كانــوا منتخبــن، أو معينــن، أو وزراء أو مــن يف حكمهــم( يف تقدمي 
تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد 
لتحمــل املســؤولية املترتبــة علــى هــذه القــرارات، وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســتهم، توضــح اإليجابيــات 
والســلبيات، ومــدى النجــاح واإلخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم، وكذلــك يعنــي املبــدأ حــق املواطنــن العاديــن يف االّطــاع علــى 

هــذه التقاريــر العامــة، وعلــى أعمــال اإلدارات العامــة".  

احملاســبة: "خضــوع األشــخاص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة للمحاســبة علــى أعمالهــم نتيجــًة للفحــص واملســاءلة مــن قبــل 
املســؤولن عنهــم يف املناصــب العليــا مثــل الــوزراء ومــن هــم يف حكمهــم، وتتــم احملاســبة حســب املوضــوع املنظــور فيــه إّمــا مــن 

خــال املتابعــة القانونيــة أو املتابعــة اإلداريــة أو املتابعــة األخاقيــة".

3 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مجموعة مؤلفن، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، 2016. 
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◄ املبادئ التوجيهية يف قطاع خدمات التنمية االجتماعية :

ال تنحصــر آثــار مخاطــر الفســاد يف القطــاع العــام علــى املؤسســة بحــد ذاتهــا فحســب، بــل تشــمل الفئــات متلقيــة اخلدمــة 
منهــا، وتلحــق الضــرر البليــغ يف إدارة الشــأن واملــال العــام، وتضــرب جــودة اخلدمــات، وتفقــد اجلهــة مقدمــة اخلدمــة الســمعة 

والثقــة واملصداقيــة يف عاقتهــا مــع اجلهــة املســتفيدة. 
فخدمــات التنميــة االجتماعيــة التــي تقودهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية ليســت مبعــزل عــن احتماليــة وقــوع مخاطــر 
ــرات الســن، واألحــداث  ــار وكبي ــوع االجتماعــي مــن رجــال ونســاء، وأشــخاص ذوي إعاقــة، وكب ــات الن ــى فئ الفســاد، وخاصــة عل
واألطفــال، رغــم الطابــع اإلنســاني واحلقوقــي الــذي يشــكل جوهــر هــذا القطــاع مــن بــن القطاعــات التنمويــة األخــرى يف فلســطن.

وخدمــات شــخصية، ومبــا فيهــا االبتــزاز اجلنســي، وقبــول الرشــوة، وتضــارب املصالــح بــن املوظــف/ة ومتلقــي اخلدمــة، وطلــب 
أو قبــول الهدايــا مــن متلقــي اخلدمــة. 

ــا  ــة ومديرياته ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي ــا ســواء بشــكل مباشــر مــن قب ــا وتقدميه ــم إدارته ــي تت ــواع اخلدمــات الت تتعــدد أن
ــة،  ــة الدولي يف احملافظــات الفلســطينية أو مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ومؤسســات التنمي
والقطاعــْن العــام واخلــاص الفلســطينيْن. فوفقــاً لاســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة، ميكــن تصنيــف اخلدمــات 

التــي تتــم إدارتهــا وتقدميهــا علــى النحــو التالــي: 
1. التوعية احلقوقية والتشريعات الناظمة للقطاع يف شتى اجملاالت. 

2. رزمة خدمات وتدخات شبكة احلماية االجتماعية. 
3. اخلدمات العامة األساسية. 

4. برنامج التمكن االقتصادي، تدخات وبرامج التنشئة االجتماعية والثقافة اجملتمعية.
5. اخلدمات املرتبطة بتحقيق الرفاه واملشاركة االجتماعية والسياسية للفئات املهمشة.

املبــادئ املهنيــة واألخالقيــة املتعلقــة بســلوك املوظــف/ة يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة أثنــاء تأديتــه اخلدمة 
وواجبــه الوظيفــي وهي:

 1. احتــرام القانــون: احــرص دائمــاً علــى االمتثــال للتشــريعات والقوانــن الناظمــة وذات العاقــة بقطــاع التنميــة االجتماعيــة، 
   حيث تعمل وزارة التنمية االجتماعية ضمن منظومة قانونية وسياساتية وأنظمة وإجراءات عمل.  

 2. احلياديــة: حتــلَّ مبنظومــة قيــم وزارة التنميــة االجتماعيــة يف إدارة وتقــدمي اخلدمــات ملتلقــي اخلدمــة ودون تييــز، علــى 
   أساس اجلنس، أو الدين، أو االنتماء السياسي، أو اللون، أو اإلعاقة ونوعها. 

ــم تبادلهــا مــع أحــد إّلا وفقــاً  ــات املتعلقــة مبتلقيــات اخلدمــة، وأّلا يت ــة املعلومــات والبيان ــرية: حافــظ علــى خصوصي  3. الس
   للقانون وما تتيحه إجراءات العمل الداخلية يف الوزارة. 

4. املوضوعية: احتكم إلى املعايير واإلجراءات املتبعة يف إدارة وتقدمي اخلدمة ملستحقيها، وليس لانطباعات الشخصية. 
 5. العالقــة املهنيــة: احــرص علــى أن تكــون العاقــة بينــك وبــن متلقــي اخلدمــة عاقــة مهنيــة مرتبطــة بقيــم وأهــداف قطــاع 

   التنمية االجتماعية، وأّلا تكون عاقة شخصية أو ذات منفعة متبادلة أو مصلحة. 
 6. عــدم الفضــول: اعمــل علــى أن تكــون أســئلتك أو استفســاراتك حــول املعلومــات والبيانــات املطلوبــة مــن متلقــي اخلدمــة يف 

   إطار احلدود املهنية. 
 7. احتــرام قيمــة وكرامــة متلقــي اخلدمــات: تعامــل مــع متلقــي اخلدمــة ضمــن قيــم ومبــادئ حقوقيــة له/هــا يف احلصــول علــى 

   اخلدمات دون أّي ازدراء أو مساس به/ها.
 8. العدالــة واملســاواة: احتــرم مبــادئ وقيــم العدالــة واملســاواة يف حــق وصــول وحصــول متلقــي اخلدمــة علــى خدمــات التنميــة 

   االجتماعية، ضمن بيئة نزيهة وشفافية.  

رؤية قطاع التنمية االجتماعية  

ومتضامــن  منيــع  فلســطيني  »مجتمــع   
ومنتــج، يوفــر حيــاة كرميــة مســتدامة لــكّل 
األَُســر، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن باحلقــوق 
واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج«

تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع فئــات النــوع االجتماعــي ضمــن 
منظومــة تشــريعية وقانونيــة، وسياســات وخطــط قطاعيــة، وأنظمــة 
وأدلــة وإجــراءات عمــل، تنظــم مكونــات هــذا القطــاع احليــوي، 
وخاصــة يف مجــال إدارة وتقــدمي خدمــات تنمويــة، وخدمــات إغاثية، 
وخدمــات إنســانية، ومبــا يضمــن مبــادىء وقيــم املســاواة والعدالــة، 
أو  اإلعاقــة،  أو  الديــن  أو  أســاس اجلنــس  علــى  التمييــز  وعــدم 
العمــر، أو االنتمــاء السياســي، وعــدم اســتغال الوظيفــة العامــة يف 
إدارة اخلدمــات مــع متلقــي اخلدمــة مقابــل احلصــول علــى منافــع 
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◄ املبادئ التوجيهية يف قطاع خدمات التنمية االجتماعية :

ال تنحصــر آثــار مخاطــر الفســاد يف القطــاع العــام علــى املؤسســة بحــد ذاتهــا فحســب، بــل تشــمل الفئــات متلقيــة اخلدمــة 
منهــا، وتلحــق الضــرر البليــغ يف إدارة الشــأن واملــال العــام، وتضــرب جــودة اخلدمــات، وتفقــد اجلهــة مقدمــة اخلدمــة الســمعة 

والثقــة واملصداقيــة يف عاقتهــا مــع اجلهــة املســتفيدة. 
فخدمــات التنميــة االجتماعيــة التــي تقودهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية ليســت مبعــزل عــن احتماليــة وقــوع مخاطــر 
ــرات الســن، واألحــداث  ــار وكبي ــوع االجتماعــي مــن رجــال ونســاء، وأشــخاص ذوي إعاقــة، وكب ــات الن ــى فئ الفســاد، وخاصــة عل
واألطفــال، رغــم الطابــع اإلنســاني واحلقوقــي الــذي يشــكل جوهــر هــذا القطــاع مــن بــن القطاعــات التنمويــة األخــرى يف فلســطن.

وخدمــات شــخصية، ومبــا فيهــا االبتــزاز اجلنســي، وقبــول الرشــوة، وتضــارب املصالــح بــن املوظــف/ة ومتلقــي اخلدمــة، وطلــب 
أو قبــول الهدايــا مــن متلقــي اخلدمــة. 

ــا  ــة ومديرياته ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي ــا ســواء بشــكل مباشــر مــن قب ــا وتقدميه ــم إدارته ــي تت ــواع اخلدمــات الت تتعــدد أن
ــة،  ــة الدولي يف احملافظــات الفلســطينية أو مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ومؤسســات التنمي
والقطاعــْن العــام واخلــاص الفلســطينيْن. فوفقــاً لاســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتماعيــة، ميكــن تصنيــف اخلدمــات 

التــي تتــم إدارتهــا وتقدميهــا علــى النحــو التالــي: 
1. التوعية احلقوقية والتشريعات الناظمة للقطاع يف شتى اجملاالت. 

2. رزمة خدمات وتدخات شبكة احلماية االجتماعية. 
3. اخلدمات العامة األساسية. 

4. برنامج التمكن االقتصادي، تدخات وبرامج التنشئة االجتماعية والثقافة اجملتمعية.
5. اخلدمات املرتبطة بتحقيق الرفاه واملشاركة االجتماعية والسياسية للفئات املهمشة.

املبــادئ املهنيــة واألخالقيــة املتعلقــة بســلوك املوظــف/ة يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة أثنــاء تأديتــه اخلدمة 
وواجبــه الوظيفــي وهي:

 1. احتــرام القانــون: احــرص دائمــاً علــى االمتثــال للتشــريعات والقوانــن الناظمــة وذات العاقــة بقطــاع التنميــة االجتماعيــة، 
   حيث تعمل وزارة التنمية االجتماعية ضمن منظومة قانونية وسياساتية وأنظمة وإجراءات عمل.  

 2. احلياديــة: حتــلَّ مبنظومــة قيــم وزارة التنميــة االجتماعيــة يف إدارة وتقــدمي اخلدمــات ملتلقــي اخلدمــة ودون تييــز، علــى 
   أساس اجلنس، أو الدين، أو االنتماء السياسي، أو اللون، أو اإلعاقة ونوعها. 

ــم تبادلهــا مــع أحــد إّلا وفقــاً  ــات املتعلقــة مبتلقيــات اخلدمــة، وأّلا يت ــة املعلومــات والبيان ــرية: حافــظ علــى خصوصي  3. الس
   للقانون وما تتيحه إجراءات العمل الداخلية يف الوزارة. 

4. املوضوعية: احتكم إلى املعايير واإلجراءات املتبعة يف إدارة وتقدمي اخلدمة ملستحقيها، وليس لانطباعات الشخصية. 
 5. العالقــة املهنيــة: احــرص علــى أن تكــون العاقــة بينــك وبــن متلقــي اخلدمــة عاقــة مهنيــة مرتبطــة بقيــم وأهــداف قطــاع 

   التنمية االجتماعية، وأّلا تكون عاقة شخصية أو ذات منفعة متبادلة أو مصلحة. 
 6. عــدم الفضــول: اعمــل علــى أن تكــون أســئلتك أو استفســاراتك حــول املعلومــات والبيانــات املطلوبــة مــن متلقــي اخلدمــة يف 

   إطار احلدود املهنية. 
 7. احتــرام قيمــة وكرامــة متلقــي اخلدمــات: تعامــل مــع متلقــي اخلدمــة ضمــن قيــم ومبــادئ حقوقيــة له/هــا يف احلصــول علــى 

   اخلدمات دون أّي ازدراء أو مساس به/ها.
 8. العدالــة واملســاواة: احتــرم مبــادئ وقيــم العدالــة واملســاواة يف حــق وصــول وحصــول متلقــي اخلدمــة علــى خدمــات التنميــة 

   االجتماعية، ضمن بيئة نزيهة وشفافية.  

رؤية قطاع التنمية االجتماعية  

ومتضامــن  منيــع  فلســطيني  »مجتمــع   
ومنتــج، يوفــر حيــاة كرميــة مســتدامة لــكّل 
األَُســر، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن باحلقــوق 
واملســاواة والعدالــة والشــراكة واإلدمــاج«

تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع فئــات النــوع االجتماعــي ضمــن 
منظومــة تشــريعية وقانونيــة، وسياســات وخطــط قطاعيــة، وأنظمــة 
وأدلــة وإجــراءات عمــل، تنظــم مكونــات هــذا القطــاع احليــوي، 
وخاصــة يف مجــال إدارة وتقــدمي خدمــات تنمويــة، وخدمــات إغاثية، 
وخدمــات إنســانية، ومبــا يضمــن مبــادىء وقيــم املســاواة والعدالــة، 
أو  اإلعاقــة،  أو  الديــن  أو  أســاس اجلنــس  علــى  التمييــز  وعــدم 
العمــر، أو االنتمــاء السياســي، وعــدم اســتغال الوظيفــة العامــة يف 
إدارة اخلدمــات مــع متلقــي اخلدمــة مقابــل احلصــول علــى منافــع 
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قواعد عامة يف التعامل مع متلقي/ات اخلدمة4: 

1. االمتناع عن أّي عمل يؤثر سلباً على ثقة اجلمهور بالوظيفة العامة. 
2. االلتزام بحدود ومقتضى الواجبات الوظيفية يف القيام بتقدمي اخلدمة ملتلقيها. 

 3. احتــرام حقــوق ومصالــح اآلخريــن دون اســتثناء، والتعامــل مــع اجلهــور باحتــرام ولباقــة وجتــّرد وموضوعيــة دون تييــز علــى 
    أســاس العــرق، أو اجلنــس، أو املعتقــدات الدينيــة، أو السياســية، أو الوضــع االجتماعــي، أو الســن أو الوضــع اجلســماني أو 

   أّي شكل من أشكال التمييز. 
 4. إجنــاز املعامــات بســرعة ودقــة وضمــن حــدود االختصــاص، واإلجابــة علــى استفســارات وشــكاوى متلقــي اخلدمــة بدقــة 

   وسرعة وموضوعية. 
5. إعطاء األولوية العالية والرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقدمي العون واملساعدة لهم. 

6. التعامل مع الوثائق واملعلومات الشخصية املتعلقة باألفراد الذين يتم التعامل معهم بسرية تامة واحترام للخصوصية.

قواعد عامة حول اإلفصاح عن تضارب املصالح5:

 1. االمتنــاع عــن مزاولــة أّيــة أعمــال أو القيــام بــأّي نشــاط مــن شــأنه أن يقيــم تضاربــاً مباشــراً أو غيــر مباشــر بــن املصالــح 
   الشخصية من جهة، وبن املسؤوليات الوظيفية أو ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.

2. االمتناع عن إفشاء أو استخدام أّية معلومات مت احلصول عليها فـي سياق القيام بواجبات املنصب، حتى بعد انتهاء خدمته.
 3. التنحــي فــوراً عــن املشــاركة بــأّي صــورة فـــي إجــراء أو قــرار؛ مــن شــأنه أن يفضــي إلــى قيــام حالــة مــن حــاالت تضــارب 

   املصالح املباشر بعد ثبوتها بقرار من املسؤول اخملتص.
 4. التجــرد واملوضوعيــة فـــي أداء مهــام العمــل دون انحيــاز أو معاملــة مميــزة ألشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن فـــي تعاماتهــم 

   مع جهة العمل، أو مبا يسيء لسمعتها.
5. اإلفصاح عن تضارب املصالح وعن كّل حالٍة من احملتمل أن تنشأ عنها حالة تضارب مصالح.

 6. عــدم قبــول الهدايــا أو اخلدمــات مــن أّي شــخص متــى كان مــن شــأنها أن تضــع عليــه أّي التــزام، أو أن يكــون لهــا تأثيــر 
    مباشــر أو غيــر مباشــر؛ علــى موضوعيتــه وحياديتــه فـــي تنفيــذ مهامــه الوظيفيــة، أو مــن شــأنها التأثيــر علــى قراراتــه، أو 

   قد تفرض عليه التزاماً ما لقاء قبولها.
7. عدم الترويج ألّي منتج أو خدمة بأّي شكل من األشكال، ما لم تكن تشكل جزءاً من مهام عمله.

قواعد عامة يف التعامل مع الهدايا املقدمة من قبل متلقي/ات اخلدمة:  

1. امتنع عن تلقي أّية هدايا من قبل متلقي اخلدمة. 
2. ال يجوز قبول الهدايا النقدية يف أّي حال من األحوال.  

3. أبلغ رئيسك املباشر خطياً عن تلقيك أو أحد أقاربك من الدرجة األولى للهدية، خال أسبوع من تاريخ تلقيه.

4 مدّونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة، مرفق لقرار مجلس الوزراء لعام 2012
5 قرار مجلس الوزارء رقم )1( لسنة 2020 بنظام اإلفصاح عن تضارب املصالح.

6 قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا
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◄ مظاهر الفساد املبني على النوع االجتماعي يف خدمات التنمية االجتماعية:  

قــد يقــع عــدد مــن املظاهــر والســلوكيات واخملالفــات املرتبطــة مبخاطــر الفســاد علــى متلقــي خدمــات التنمية االجتماعيــة، وخاصة 
النســاء، ســواء بقصــد أو دون قصــد مــن قبــل املوظــف/ة مقــدم/ة اخلدمــة، والتــي تنــدرج يف إطــار اخملالفــات اإلداريــة أو قــد ترتقــي 
إلــى شــبهات فســاد. ومــن تلــك املظاهــر املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي والتــي يجــب على املوظف جتنبهــا خال أدائه لعملــه الوظيفي:  
 1. التمييــز املبنــي علــى أســاس اجلنــس: قــد تتعــرض بعــض النســاء والفتيــات وذوات اإلعاقــة علــى وجــه اخلصــوص حلــاالت 
    مــن عــدم اإلنصــاف والشــمولية يف احلصــول علــى املســاعدات واخلدمــات املســتحقة، وذلــك ألســباب متعلقــة بجنــس وعمــر 

   املستفيدة، أو طبيعة اإلعاقة، أو العتبارات جهوية وفئوية. 
 2. ســوء املعاملــة وعــدم احتــرام أخالقيــات املهنــة: قــد يتصــرف بعــض موظفــي/ات اخلدمــة االجتماعيــة بطريقــة ال تضمــن 
    كرامــة متلّقــي اخلدمــة، والتعامــل معهــم/ن بشــكل غيــر مهنــي وأخاقــي، قــد يصــل إلــى حــد االزدراء بهــم/ن، مــا ميتهــن 

   كرامة الفئات املستهدفة وميس مبعايير العمل اإلنساني، وبالتالي التعامل مع اخلدمات على أساس أّنها مّنة وليست حقاً. 
 3. اســتغالل الوظيفــة والصالحيــات: مــن اخملاطــر التــي قــد تضــرب إدارة اخلدمــات يف قطــاع احلماية االجتماعية اســتغال
ــاة ــروز مظاهــر احملاب ــا، وب ــي يف إدارة اخلدمــات وتقدميه ــر وجــه قانون     املوظــف/ة لصاحياته/هــا يف أداء عمله/هــا بغي

   والرشوة واحملسوبية والواسطة يف التعامل مع متلقيات اخلدمة.
 4. اســتغالل خصوصيــة وســرية املعلومــات وخاصــة تلــك املتعلقــة بالنســاء والفتيــات: قــد تتعــرض متلقيــات اخلدمــات 
    البتــزازات نتيجــًة لغيــاب اخلصوصيــة والســرية املتعلقــة ببياناتهــن الشــخصية واملعلومــات اخلاصــة بهــن، وعلــى وجــه 

   اخلصوص ما يتعلق بحياتهن اخلاصة، واستخدامها بطريقة غير مهنية لتحقيق منافع وأغراض شخصية. 
 5. تقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة مقابــل احلصــول علــى منافــع شــخصية: قــد تتــم مســاومة متلقيــات اخلدمــات، 
    للحصــول علــى اخلدمــات أو تســهيل احلصــول عليهــا مقابــل أن يحصــل مقــدم/ة اخلدمــة أو مــن ســهل احلصــول عليهــا علــى

   منافع شخصية له/ها أو لغيره/ها من متلّقي اخلدمة، وخاصة النساء، الستغال حاجتهن للخدمات.
 6. تعــّرض مقــدم اخلدمــة الحتماليــة مخاطــر الفســاد: قــد يتعــرض مقــدم/ة اخلدمــة للتحــرش مــن متلّقيــة اخلدمــة، أو

   عرض الرشوة، أو تقدمي الهدايا، أو الدخول يف مصلحة مشتركة، مقابل تسهيل احلصول على اخلدمة بغير حق.
 7. االبتــزاز اإللكترونــي: قــد يقــوم املوظــف/ة باســتخدام واســتغال وســائل التواصــل االجتماعــي الســتخدام غيــر مهنــي، 

   ويتنافى مع أخاقيات التواصل واالتصال مع متلّقيات اخلدمة. 
ــزاز  ــة ألشــكال مــن االبت ــات اخلدم ــد تتعــرض متلّقي ــة: ق ــى اخلدم ــول عل ــل احلص ــي مقاب ــتغالل اجلنس ــزاز واالس  8. االبت
    اجلنســي مــن قبــل أفــراد مــن مقدمــي اخلدمــة، وذلــك بحكــم عــدم تكافــؤ العاقــة بــن الطرفــن، وخاصــة المتــاك مقــدم اخلدمــة 
   ملصادر القوة والســلطة، التي قد يتم اســتغالها للحصول على خدمة جنســية من متلقيات اخلدمة، أو أّية منافع شــخصية أخرى.   
فقطــاع اخلدمــات واملســاعدات اإلنســانية ليــس مبنــأى عــن تعرضــه الحتماليــة مخاطــر الفســاد، وخاصــة االبتــزاز اجلنســي 
الــذي قــد يبــرز يف ســياق تنفيــذ مشــاريع وبرامــج اخلدمــات واملســاعدات اإلنســانية، مــن قبــل بعــض مــن يســتأثرون مبوقــع 
وظيفــي، حيــث ميكــن أن تقــع أشــكال مــن االبتــزاز اجلنســي بحــق متلّقــي اخلدمــات وخاصــة النســاء والفتيــات واألطفــال، يف 

مناطــق الصراعــات والتوتــر، وفتــرات وقــوع األزمــات والكــوارث. 
ال بــد مــن التمييــز بــن أشــكال االبتــزاز اجلنســي واجملاملــة ســواء علــى مســتوى املؤسســة أو يف العاقــة مــع متلّقــي اخلدمــة، 
حيــث إّن االســتغال اجلنســي فعــل غيــر مرغــوب فيــه مــن الطــرف اآلخــر، وينطــوي علــى إيــذاء نفســي واجتماعــي وقيمــي، وقد 
يحــدث نتيجــة لعاقــة غيــر متكافئــة بــن طرفــن، أمــا اجملاملــة فهــي منــط ثقــايف واجتماعــي ضمــن حــدود مهنيــة وأخاقيــة 

ســواء داخــل املؤسســة أو يف عاقــة املوظــف/ة مــع متلّقــي اخلدمــة. 
قــد يصــدر االبتزاز/والتحــرش اجلنســي مــن قبــل املوظــف/ة الــذي يتمتــع بالصاحيات والســلطة يف عاقته غير املتكافئــة مع متلّقيات 

اخلدمــة، وقــد يأخــذ أشــكاالً وأنواعــاً عديــدة مثــل التحرش اجلســدي، والنفســي، واإلميائي، واللفظي، والتحــرش اإللكتروني.
إّن االبتــزاز اجلنســي املرتبــط بالوظيفــة يف العاقــة مــع متلّقيــة اخلدمــة يعنــى قيــام املوظــف بتقــدمي أو تســهيل احلصــول علــى 
اخلدمــة مــن عدمهــا أو تأخيرهــا أو تأجيــل احلصــول عليهــا، أو رفــض تقــدمي اخلدمــة واملماطلــة يف تقدميهــا بهــدف احلصــول 

علــى منافــع مــن متلّقيــات اخلدمــة، وخاصــة اجلنســية منهــا.  
قد تلجأ متلّقيات اخلدمة للصمت لألسباب التالية: 

1. اخلوف من الثقافة االجتماعية السائدة.

2. القلق من إيقاف احلصول على اخلدمة.
3. عدم وجود آليات إباغ آمنة ومناسبة وحتفظ اخلصوصية.

4. ضعف الثقة بنتائج التحقيق ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم االستغال اجلنسي.  
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◄ مظاهر الفساد املبني على النوع االجتماعي يف خدمات التنمية االجتماعية:  

قــد يقــع عــدد مــن املظاهــر والســلوكيات واخملالفــات املرتبطــة مبخاطــر الفســاد علــى متلقــي خدمــات التنمية االجتماعيــة، وخاصة 
النســاء، ســواء بقصــد أو دون قصــد مــن قبــل املوظــف/ة مقــدم/ة اخلدمــة، والتــي تنــدرج يف إطــار اخملالفــات اإلداريــة أو قــد ترتقــي 
إلــى شــبهات فســاد. ومــن تلــك املظاهــر املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي والتــي يجــب على املوظف جتنبهــا خال أدائه لعملــه الوظيفي:  
 1. التمييــز املبنــي علــى أســاس اجلنــس: قــد تتعــرض بعــض النســاء والفتيــات وذوات اإلعاقــة علــى وجــه اخلصــوص حلــاالت 
    مــن عــدم اإلنصــاف والشــمولية يف احلصــول علــى املســاعدات واخلدمــات املســتحقة، وذلــك ألســباب متعلقــة بجنــس وعمــر 

   املستفيدة، أو طبيعة اإلعاقة، أو العتبارات جهوية وفئوية. 
 2. ســوء املعاملــة وعــدم احتــرام أخالقيــات املهنــة: قــد يتصــرف بعــض موظفــي/ات اخلدمــة االجتماعيــة بطريقــة ال تضمــن 
    كرامــة متلّقــي اخلدمــة، والتعامــل معهــم/ن بشــكل غيــر مهنــي وأخاقــي، قــد يصــل إلــى حــد االزدراء بهــم/ن، مــا ميتهــن 

   كرامة الفئات املستهدفة وميس مبعايير العمل اإلنساني، وبالتالي التعامل مع اخلدمات على أساس أّنها مّنة وليست حقاً. 
 3. اســتغالل الوظيفــة والصالحيــات: مــن اخملاطــر التــي قــد تضــرب إدارة اخلدمــات يف قطــاع احلماية االجتماعية اســتغال
ــاة ــروز مظاهــر احملاب ــا، وب ــي يف إدارة اخلدمــات وتقدميه ــر وجــه قانون     املوظــف/ة لصاحياته/هــا يف أداء عمله/هــا بغي

   والرشوة واحملسوبية والواسطة يف التعامل مع متلقيات اخلدمة.
 4. اســتغالل خصوصيــة وســرية املعلومــات وخاصــة تلــك املتعلقــة بالنســاء والفتيــات: قــد تتعــرض متلقيــات اخلدمــات 
    البتــزازات نتيجــًة لغيــاب اخلصوصيــة والســرية املتعلقــة ببياناتهــن الشــخصية واملعلومــات اخلاصــة بهــن، وعلــى وجــه 

   اخلصوص ما يتعلق بحياتهن اخلاصة، واستخدامها بطريقة غير مهنية لتحقيق منافع وأغراض شخصية. 
 5. تقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة مقابــل احلصــول علــى منافــع شــخصية: قــد تتــم مســاومة متلقيــات اخلدمــات، 
    للحصــول علــى اخلدمــات أو تســهيل احلصــول عليهــا مقابــل أن يحصــل مقــدم/ة اخلدمــة أو مــن ســهل احلصــول عليهــا علــى

   منافع شخصية له/ها أو لغيره/ها من متلّقي اخلدمة، وخاصة النساء، الستغال حاجتهن للخدمات.
 6. تعــّرض مقــدم اخلدمــة الحتماليــة مخاطــر الفســاد: قــد يتعــرض مقــدم/ة اخلدمــة للتحــرش مــن متلّقيــة اخلدمــة، أو

   عرض الرشوة، أو تقدمي الهدايا، أو الدخول يف مصلحة مشتركة، مقابل تسهيل احلصول على اخلدمة بغير حق.
 7. االبتــزاز اإللكترونــي: قــد يقــوم املوظــف/ة باســتخدام واســتغال وســائل التواصــل االجتماعــي الســتخدام غيــر مهنــي، 

   ويتنافى مع أخاقيات التواصل واالتصال مع متلّقيات اخلدمة. 
ــزاز  ــة ألشــكال مــن االبت ــات اخلدم ــد تتعــرض متلّقي ــة: ق ــى اخلدم ــول عل ــل احلص ــي مقاب ــتغالل اجلنس ــزاز واالس  8. االبت
    اجلنســي مــن قبــل أفــراد مــن مقدمــي اخلدمــة، وذلــك بحكــم عــدم تكافــؤ العاقــة بــن الطرفــن، وخاصــة المتــاك مقــدم اخلدمــة 
   ملصادر القوة والســلطة، التي قد يتم اســتغالها للحصول على خدمة جنســية من متلقيات اخلدمة، أو أّية منافع شــخصية أخرى.   
فقطــاع اخلدمــات واملســاعدات اإلنســانية ليــس مبنــأى عــن تعرضــه الحتماليــة مخاطــر الفســاد، وخاصــة االبتــزاز اجلنســي 
الــذي قــد يبــرز يف ســياق تنفيــذ مشــاريع وبرامــج اخلدمــات واملســاعدات اإلنســانية، مــن قبــل بعــض مــن يســتأثرون مبوقــع 
وظيفــي، حيــث ميكــن أن تقــع أشــكال مــن االبتــزاز اجلنســي بحــق متلّقــي اخلدمــات وخاصــة النســاء والفتيــات واألطفــال، يف 

مناطــق الصراعــات والتوتــر، وفتــرات وقــوع األزمــات والكــوارث. 
ال بــد مــن التمييــز بــن أشــكال االبتــزاز اجلنســي واجملاملــة ســواء علــى مســتوى املؤسســة أو يف العاقــة مــع متلّقــي اخلدمــة، 
حيــث إّن االســتغال اجلنســي فعــل غيــر مرغــوب فيــه مــن الطــرف اآلخــر، وينطــوي علــى إيــذاء نفســي واجتماعــي وقيمــي، وقد 
يحــدث نتيجــة لعاقــة غيــر متكافئــة بــن طرفــن، أمــا اجملاملــة فهــي منــط ثقــايف واجتماعــي ضمــن حــدود مهنيــة وأخاقيــة 

ســواء داخــل املؤسســة أو يف عاقــة املوظــف/ة مــع متلّقــي اخلدمــة. 
قــد يصــدر االبتزاز/والتحــرش اجلنســي مــن قبــل املوظــف/ة الــذي يتمتــع بالصاحيات والســلطة يف عاقته غير املتكافئــة مع متلّقيات 

اخلدمــة، وقــد يأخــذ أشــكاالً وأنواعــاً عديــدة مثــل التحرش اجلســدي، والنفســي، واإلميائي، واللفظي، والتحــرش اإللكتروني.
إّن االبتــزاز اجلنســي املرتبــط بالوظيفــة يف العاقــة مــع متلّقيــة اخلدمــة يعنــى قيــام املوظــف بتقــدمي أو تســهيل احلصــول علــى 
اخلدمــة مــن عدمهــا أو تأخيرهــا أو تأجيــل احلصــول عليهــا، أو رفــض تقــدمي اخلدمــة واملماطلــة يف تقدميهــا بهــدف احلصــول 

علــى منافــع مــن متلّقيــات اخلدمــة، وخاصــة اجلنســية منهــا.  
قد تلجأ متلّقيات اخلدمة للصمت لألسباب التالية: 

1. اخلوف من الثقافة االجتماعية السائدة.

2. القلق من إيقاف احلصول على اخلدمة.
3. عدم وجود آليات إباغ آمنة ومناسبة وحتفظ اخلصوصية.

4. ضعف الثقة بنتائج التحقيق ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم االستغال اجلنسي.  
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◄ تدابير وقائية للتحصني ودرء مخاطر الفساد يف تقدمي خدمات التنمية االجتماعية:

ارتباطــاً مبظاهــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي كمــا مت ذكــره ســابقا، نســتعرض هنــا بعضــاً مــن التدابيــر الوقائيــة 
ملنــع وقــوع الفســاد يف خدمــات التنميــة االجتماعيــة، التــي تســاهم يف حتصــن بيئــة عمــل تقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة 
حلمايــة متلّقــي تلــك اخلدمــات، وبشــكل خــاص النســاء، مــن مخاطــر الفســاد ومخالفــات ســوء اإلدارة التــي قــد تقــع وتنــدرج 

يف إطــار مفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

أواًل: تعزيز قيم النزاهة يف خدمات التنمية االجتماعية:

النزاهــة يف الوظيفــة العامــة تشــير إلــى اســتخدام الصاحيــات واملــوارد بشــكل فّعــال وأمــن وخلدمــة املصلحــة العامــة، أي 
االنحيــاز للقيــم واملبــادئ التــي حتكــم العاقــة بــن املوظــف/ة مــع املواطــن، وتعــّد قيــم النزاهــة رافعــة ضروريــة يف حتســن إدارة 
الشــأن العــام واملــال العــام، ويقتضــي تعزيــز قيــم النزاهــة يف الوظيفــة العموميــة اجلمــع بــن تنميــة القيــم الفرديــة وتأطيــر 

القيــم علــى املســتوى املؤسســي. 

ولضمان تعزيز قيم النزاهة يف قطاع التنمية االجتماعية ال بد من:
 1. االلتــزام مببــادئ وقيــم وأهــداف املؤسســة يف إدارة وتقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة، واملتمثلــة بالعدالــة، واملســاواة، 
ــم واألخــاق  ــون القي ــث يجــب أن تك ــات، حي ــي اخلدم ــع متلّق ــل م ــاج، يف التعام ــوق، والشــراكة، واملشــاركة، واالندم     واحلق

   املهنية أساس العمل مع الفئات االجتماعية املستهدفة يف قطاع التنمية االجتماعية.  
 2. االمتثــال ملدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني لعــام 2012، التــي تلــزم 
    املوظفــن/ات بتقــدمي تعّهــد خطــي بااللتــزام مبــا ورد فيهــا، وتتضمــن املدّونــة قيــم النزاهــة يف الوظيفــة العامــة، وواجبــات 
    املوظــف ومســؤولياته يف التعامــل مــع متلّقــي اخلدمــة، واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح، واحملافظــة علــى خصوصيــة 

   املعلومات التي يّطلع عليها.  
 3. تنفيــذ مــا جــاء يف نظــام تلقــي الهدايــا رقــم 10 لســنة 2019 وعــدم تلقــي الهدايــا مــن متلّقــي اخلدمــة، حيــث ينطبــق 
    علــى املوظفــن/ات نظــام الهدايــا ومــا ورد يف قانــون اخلدمــة املدنيــة، ومدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة بهــذا 

   اخلصوص، مع ضرورة إباغ املسؤول املباشر يف حال حصول ذلك. 
 4. قيــام قيــادة الــوزارة مبراجعــة وتطويــر سياســات وإجــراءات عمــل قطــاع التنميــة االجتماعيــة لتكــون مبنيــة علــى احليــاد 
    وعــدم التحّيــز وتضمينهــا حظــر أّي شــكل مــن أشــكال االبتــزاز والتحــرش اجلنســي بشــكل واضــح وصريــح يف العاقــة بــن 

   املوظف/ة ومتلّقيات خدمات التنمية االجتماعية، ووضع نظام عقوبات واضح. 
5. تدريب وتوعية املوظفن/ات بإدارة مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي بالتركيز على متلّقي خدمات التنمية االجتماعية. 

 6. تعزيــز وعــي وقــدرات فئــات النــوع االجتماعــي، وخاصــة متلّقيــات خدمــات التنميــة االجتماعيــة مبظاهــر الفســاد املبنــي 
   على النوع االجتماعي. 

7. قيام الوزارة وكذلك مؤسسات اجملتمع املدني بتنظيم حمات توعية حول مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي.
8. دمج مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي يف اخلطة القطاعية للتنمية االجتماعية، وخطط وبرامج دوائر الوزارة. 

 9. قيــام الــوزارة بإعــداد وتطويــر مدّونــة ســلوك مهنيــة خاصــة مبوظفــي اخلدمــة االجتماعيــة ومائمــة لطبيعــة عملهــم، ومبــا
   يتوافق مع مدّونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة للعام 2012.

ــن يف  ــدى العامل ــز ل ــة واملســاواة واإلنصــاف وعــدم التميي ــى احليادي ــوع االجتماعــي القائمــة عل ــم الن ــة وقي ــز ثقاف  10. تعزي
   امليدان مع الفئات املستفيدة بشكل مباشر. 

11. اختيار العاملن يف امليدان وفقاً للمؤهات والكفاءات، كونهم على تواصل مباشر مع الفئات املستفيدة. 
 12. متابعــة قيــادة الــوزارة ملــدى التــزام املوظفــن وتقّيدهــم بالتعليمــات الصــادرة عــن الــوزارة وخاصــة فيمــا يتعلــق بتجنــب

   تضارب املصالح، وتلقي الهدايا من متلّقي اخلدمات والبرامج.
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ثانيًا: تعزيز مبادئ الشفافية يف خدمات التنمية االجتماعية:
 

تنبــع أهميــة التقّيــد مببــادئ الشــفافية يف إدارة خدمــات التنميــة االجتماعيــة ملتلّقــي اخلدمــة، وخاصــة النســاء، مــن ضــرورة 
تضمــن حــّق الفئــات املســتهدفة، يف احلصــول والوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة بخدمــات وبرامــج ومشــاريع التنميــة 
االجتماعيــة، مــن خــال توفيــر قنــوات تســمح بتدفــق املعلومــات إلــى اجلهــات املســتفيدة، بشــكل واضــح، وإجــراءات شــفافة، 
ومبضمــون بيانــات يلبــي احلاجــة، ومحــدث بشــكل دوري، ويؤّمــن خملتلــف فئــات النــوع االجتماعــي، القــدرة علــى احلصــول 
والوصــول للمعلومــات والقــرارات والتطــورات التــي تهمهــم، بحيــث تكــون مراعيــة لتنــّوع فئــات النــوع االجتماعــي، مــن حيــث 

ــوات االتصــال.   ــة، ووســيلة االتصــال، وأدوات االتصــال، ومضمــون االتصــال، وجهــات االتصــال، وقن اللغ

فالشــفافية يف املعلومــات، ووضــوح إجــراءات احلصــول علــى اخلدمــات، ووجــود قنــوات اتصــال فعالــة، تزيــد مــن ثقــة املواطنــن 
وخاصــة النســاء مبقّدمــي اخلدمــات، كونهــم مصــدر املعلومــات. 

يف هــذا الســياق، تتمثــل أبــرز املمارســات الفضلــى التــي تتعلــق بالشــفافية واإلفصــاح مــع متلّقــي اخلدمــات واملســتجيبة لفئــات 
النــوع االجتماعــي مبــا يلــي: 

 1. قيــام الــوزارة ومديرياتهــا بالترويــج خلطــة التنميــة االجتماعيــة التــي مت حتديثهــا لألعــوام 2021-2023 يف أوســاط النــوع 
ــا،  ــج واملشــاريع اخملطــط لتنفيذه ــة، والبرام ــات املقدم ــواع اخلدم ــم بأن ــك لتعريفه ــات املســتهدفة، وذل     االجتماعــي- الفئ

   وآليات احلصول على اخلدمات ومعاييرها ومتطلباتها.  
ــا ووصــف ــات احلصــول عليه ــواع اخلدمــات، وآلي ــى أن ــذي يشــتمل عل ــوزارة، وال ــل اخلدمــات املقّدمــة مــن ال  2. إصــدار دلي
    واضــح لــكّل خدمــة، ومعلومــات عامــة، ومعايير/متطلبــات احلصــول علــى اخلدمــة، واإلعــان عــن تلــك اخلدمــات وإجــراءات

   احلصول عليها بطرق مختلفة، لكي تصل إلى مختلف فئات النوع االجتماعي.
3. العمل على تسهيل اإلجراءات وتقليص الوقت الازم التخاذ القرارات وإجناز املعامات وعدم املماطلة يف إجنازها. 

ــاة اســتخدام وســائل  ــم مراع ــث يت ــات، بحي ــي اخلدم ــة، ومتلّق  4. وجــود خطــة اتصــال وتواصــل تســتهدف أصحــاب العاق
    االتصــال الفّعالــة واملتنوعــة للوصــول إلــى مختلــف الشــرائح االجتماعيــة ومبــا يراعــي حــاالت النــوع االجتماعــي، واالســتجابة 

   خلصوصية االتصال والتواصل اآلمن معهم.   
 5. تطويــر وتفعيــل البوابــة اإللكترونيــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة حــول اخلدمــات التــي تقدمهــا وطبيعــة اخلدمــة، وإجــراءات 

   احلصول عليها، والشروط واملعايير. 
 6. نشــر املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات، واألنشــطة والقــرارات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وخاصــة صفحــة الفيــس 

   بوك، ووسائل اإلعام اخملتلفة، املقروءة، واملسموعة، واملرئية. 
7. توفير إمكانية وصول املواطنن للمعلومات املوثقة حول قرارات وسياسات املؤسسة دون قيود وبإجراءات سهلة ومعلنة.

8. توفير عناوين اتصال على املستوى احمللي للتواصل ونقل املعلومات لكبار السن من كا اجلنسن، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
9. االلتزام بقواعد االتصال املهنية مع متلّقيات خدمات التنمية االجتماعية، وبوسائل آمنة ومناسبة لهن.

10. العمل على تدريب املوظفن على مضمون حّق املواطن يف االّطاع على املعلومات، مبا ال يخّل مبقتضيات السرية املهنية.
11. وجود إجراءات مكتوبة ومعلن عنها حول خدمات وبرامج الوزارة تتصف بالشفافية والوضوح لدى فئات النوع االجتماعي. 

 12. احلــرص علــى اختيــار املســتفيدين/ات مــن خدمــات وبرامــج الــوزارة علــى أســاس االســتحقاق وفقــاً للمعاييــر املعلــن عنهــا، 
     وبعيداً عن أّية تدخات خارجية أو محاباة أو فئوية.

 13. إبــاغ أفــراد الفئــات املســتفيدة بأّيــة تطــورات ومســتجدات حــول خدمــات وبرامــج الــوزارة، وخاصــة يف حــال قطــع
    املساعدات عنهم، وتبيان أسباب ذلك.

14. التأكد من وصول املساعدات واخلدمات ألصحابها من الفئات املستحقة، ومراجعة البيانات وحتديثها بشكل دوري. 
15. استكمال حوسبة أـنظمة العمل يف خدمات وبرامج الوزارة لدعم بيئة الشفافية والنزاهة يف بيئة العمل.   
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ثانيًا: تعزيز مبادئ الشفافية يف خدمات التنمية االجتماعية:
 

تنبــع أهميــة التقّيــد مببــادئ الشــفافية يف إدارة خدمــات التنميــة االجتماعيــة ملتلّقــي اخلدمــة، وخاصــة النســاء، مــن ضــرورة 
تضمــن حــّق الفئــات املســتهدفة، يف احلصــول والوصــول إلــى املعلومــات املتعلقــة بخدمــات وبرامــج ومشــاريع التنميــة 
االجتماعيــة، مــن خــال توفيــر قنــوات تســمح بتدفــق املعلومــات إلــى اجلهــات املســتفيدة، بشــكل واضــح، وإجــراءات شــفافة، 
ومبضمــون بيانــات يلبــي احلاجــة، ومحــدث بشــكل دوري، ويؤّمــن خملتلــف فئــات النــوع االجتماعــي، القــدرة علــى احلصــول 
والوصــول للمعلومــات والقــرارات والتطــورات التــي تهمهــم، بحيــث تكــون مراعيــة لتنــّوع فئــات النــوع االجتماعــي، مــن حيــث 

ــوات االتصــال.   ــة، ووســيلة االتصــال، وأدوات االتصــال، ومضمــون االتصــال، وجهــات االتصــال، وقن اللغ

فالشــفافية يف املعلومــات، ووضــوح إجــراءات احلصــول علــى اخلدمــات، ووجــود قنــوات اتصــال فعالــة، تزيــد مــن ثقــة املواطنــن 
وخاصــة النســاء مبقّدمــي اخلدمــات، كونهــم مصــدر املعلومــات. 

يف هــذا الســياق، تتمثــل أبــرز املمارســات الفضلــى التــي تتعلــق بالشــفافية واإلفصــاح مــع متلّقــي اخلدمــات واملســتجيبة لفئــات 
النــوع االجتماعــي مبــا يلــي: 

 1. قيــام الــوزارة ومديرياتهــا بالترويــج خلطــة التنميــة االجتماعيــة التــي مت حتديثهــا لألعــوام 2021-2023 يف أوســاط النــوع 
ــا،  ــج واملشــاريع اخملطــط لتنفيذه ــة، والبرام ــات املقدم ــواع اخلدم ــم بأن ــك لتعريفه ــات املســتهدفة، وذل     االجتماعــي- الفئ

   وآليات احلصول على اخلدمات ومعاييرها ومتطلباتها.  
ــا ووصــف ــات احلصــول عليه ــواع اخلدمــات، وآلي ــى أن ــذي يشــتمل عل ــوزارة، وال ــل اخلدمــات املقّدمــة مــن ال  2. إصــدار دلي
    واضــح لــكّل خدمــة، ومعلومــات عامــة، ومعايير/متطلبــات احلصــول علــى اخلدمــة، واإلعــان عــن تلــك اخلدمــات وإجــراءات

   احلصول عليها بطرق مختلفة، لكي تصل إلى مختلف فئات النوع االجتماعي.
3. العمل على تسهيل اإلجراءات وتقليص الوقت الازم التخاذ القرارات وإجناز املعامات وعدم املماطلة يف إجنازها. 

ــاة اســتخدام وســائل  ــم مراع ــث يت ــات، بحي ــي اخلدم ــة، ومتلّق  4. وجــود خطــة اتصــال وتواصــل تســتهدف أصحــاب العاق
    االتصــال الفّعالــة واملتنوعــة للوصــول إلــى مختلــف الشــرائح االجتماعيــة ومبــا يراعــي حــاالت النــوع االجتماعــي، واالســتجابة 

   خلصوصية االتصال والتواصل اآلمن معهم.   
 5. تطويــر وتفعيــل البوابــة اإللكترونيــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة حــول اخلدمــات التــي تقدمهــا وطبيعــة اخلدمــة، وإجــراءات 

   احلصول عليها، والشروط واملعايير. 
 6. نشــر املعلومــات املتعلقــة باخلدمــات، واألنشــطة والقــرارات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، وخاصــة صفحــة الفيــس 

   بوك، ووسائل اإلعام اخملتلفة، املقروءة، واملسموعة، واملرئية. 
7. توفير إمكانية وصول املواطنن للمعلومات املوثقة حول قرارات وسياسات املؤسسة دون قيود وبإجراءات سهلة ومعلنة.

8. توفير عناوين اتصال على املستوى احمللي للتواصل ونقل املعلومات لكبار السن من كا اجلنسن، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
9. االلتزام بقواعد االتصال املهنية مع متلّقيات خدمات التنمية االجتماعية، وبوسائل آمنة ومناسبة لهن.

10. العمل على تدريب املوظفن على مضمون حّق املواطن يف االّطاع على املعلومات، مبا ال يخّل مبقتضيات السرية املهنية.
11. وجود إجراءات مكتوبة ومعلن عنها حول خدمات وبرامج الوزارة تتصف بالشفافية والوضوح لدى فئات النوع االجتماعي. 

 12. احلــرص علــى اختيــار املســتفيدين/ات مــن خدمــات وبرامــج الــوزارة علــى أســاس االســتحقاق وفقــاً للمعاييــر املعلــن عنهــا، 
     وبعيداً عن أّية تدخات خارجية أو محاباة أو فئوية.

 13. إبــاغ أفــراد الفئــات املســتفيدة بأّيــة تطــورات ومســتجدات حــول خدمــات وبرامــج الــوزارة، وخاصــة يف حــال قطــع
    املساعدات عنهم، وتبيان أسباب ذلك.

14. التأكد من وصول املساعدات واخلدمات ألصحابها من الفئات املستحقة، ومراجعة البيانات وحتديثها بشكل دوري. 
15. استكمال حوسبة أـنظمة العمل يف خدمات وبرامج الوزارة لدعم بيئة الشفافية والنزاهة يف بيئة العمل.   
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ثالثًا: تعزيز نظم املساءلة يف خدمات التنمية االجتماعية:

تعزيــز نظــم املســاءلة يف خدمــات التنميــة االجتماعيــة واملســتجيبة للنــوع االجتماعــي، يزيــد مــن البيئــة احملصنــة ضــد وقــوع 
فــرص مخاطــر الفســاد علــى فئــات النــوع االجتماعــي، وخاصــة النســاء والفتيــات، ملــا لنظــم املســاءلة مــن فوائــد ومنافــع ترتقــي 
وتســهم يف تطويــر األداء املؤسســي والرقابــة عليــه، وخضــوع مقّدمــي اخلدمــات للمســاءلة والرقابــة علــى أعمالهــم، ومــدى 
امتثالهــم لقوانــن وإجــراءات العمــل الداخليــة مــن جهــة، وتتيــح اآلليــة املنظمــة والفعالــة واملؤثــرة ملتلقــي اخلدمــات من فئــات النوع 
االجتماعــي، ومبــا فيهــم النســاء، إليصــال شــكاواهن وتظلماتهــن وخياراتهــن البديلــة لواضعــي السياســات وصانعــي القــرارات، 
وتدهــم بالتغذيــة الراجعــة عــن جــودة اخلدمــات املقّدمــة لهــم، وتشــركهم يف تقييــم اخلدمــات والبرامــج املقدمــة من جهــة أخرى. 
ــن  ــى املســتوى اخلارجــي مــع املواطن ــي يف املؤسســة/الوزارة وعل ــى املســتوى الداخل ــم مــن خــال مســتويْن عل فاملســاءلة تت
ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واإلعــام، إلــى جانــب خضوعهــا ملؤسســات الرقابــة الرســمية. فاملســاءلة تعــد أيضــاً أداة من أدوات 
حتصــن املؤسســة/الوزارة ضــد احتماليــة وقــوع مخاطــر الفســاد، ســواء مــن خــال مســاءلتهم عــن قراراتهــم وسياســاتهم، 
وإدارة مــوارد املؤسســة/الوزارة بشــكل فّعــال وكفــؤ، وحتمــل نتائــج إدارتهــم للشــأن واملــال العــام، ومــدى التزامهــم بتنفيــذ 

ــا، واإلجنــازات واإلخفاقات/االنحرافــات يف أداء العمــل أيضــاً.  خططهــم وأهدافه

ميكن تعزيز نظم املساءلة يف بيئة خدمات التنمية االجتماعية بالتركيز على النوع االجتماعي من خالل: 
 1. تضّمــن الهيكليــة التنظيميــة للــوزارة واملنشــورة علــى موقعهــا اإللكترونــي آليــات مســاءلة ورقابــة داخليــة علــى أداء املوظفــن، 
ــى املســتوى  ــوات اتصــال واضحــة، ســواء عل ــات، وقن ــف وصاحي ــددة، بوظائ ــن إدارات ووحــدات متع ــة م ــون الهكيلي     وتتك

   العمودي أو األفقي، وبالتالي توضح الهيكلية أشكال املساءلة واملتابعة والرقابة الداخلية. 
 2. قيــام اإلدارات اخملتلفــة بإعــداد وتقــدمي التقاريــر الدوريــة بشــكل منتظــم، ورفعهــا للجهــات األعلــى حســب الهيكليــة، 
    وبدورهــا تقــوم وحــدة الرقابــة والتدقيــق أيضــاً مبتابعــة التقاريــر وفحصهــا والتأكــد منهــا، ومــن مــدى االمتثــال لإلجــراءات 

   الداخلية املعمول بها يف الوزارة. 
3. الشكاوى املقدمة من قبل متلّقي/ات اخلدمة، بحيث تشمل اإلجراءات اآلتية: 

- تأكد من مدى سهولة استخدام نظام الشكاوى من قبل متلّقي خدمات التنمية االجتماعية.
- عّرف الفئات املستفيدة بإجراءات تقدمي الشكوى ومسارات العمل اخلاصة بها. 

- عزز ثقة فئات النوع االجتماعي بنظام الشكاوى. 
- حافظ على سرية وخصوصية الشكاوى املقدمة. 

- استفد من نتائج حتليل تقارير الشكاوى يف تقومي العمل واألداء. 
 - تأكــد مــن جمــع الشــكاوى التــي قــد تصلــك عبــر نظــام الشــكاوى املعتمــد أو صناديــق الشــكاوى، وصفحــات التواصــل 

  االجتماعي، والهاتف وغيره. 
- عزز قدرات موظفي/ات وحدة الشكاوى، وتوفير احتياجات العمل الازمة لهم. 

- نسق وتعاون مع الشركاء اآلخرين. 
- قّيم نظام الشكاوى من منظور فئات النوع االجتماعي املستفيدة من خدمات التنمية االجتماعية.
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- احرص على الرد على الشكوى. 

4. تعمــل دائــرة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي وفقــاً خلطــة عمــل مبنيــة علــى إدارة اخملاطــر، وتنظــر وحــدة الرقابــة والتدقيــق 
يف أداء اإلدارات األخــرى ومــدى امتثالهــا خلطــط العمــل، واإلجــراءات املعمــول بهــا، وتنفيــذ البرامــج واملشــاريع، وتركــز علــى 
فحــص اإلجنــازات احملققــة والقصــور واإلخفاقــات، وتقــدم نتائــج تقاريرهــا إلــى الوزيــر، وعلــى ضــوء ذلــك يتــم حتويــل التقريــر 
ــم  ــات يت ــات، ويف حــال وجــود مخالف ــي يف فحــص اخملالف ــق الداخل ــة. وتشــترك الوحــدة يف جلــان التحقي ــة املعني ــى اجله إل
تشــكيل جلنــة حتقيــق انضباطيــة، وتشــارك اللجنــة بعضويــة فيهــا. تقــوم وحــدة الرقابــة والتدقيــق ليــس فقــط بفحــص التقاريــر 

واالمتثــال لإلجــراءات، بــل تنفــذ زيــارات ميدانيــة ألماكــن تقــدمي اخلدمــات مثــل بيــوت املســنن، ومراكــز اإليــواء وغيرهــا. 

ومن املؤشرات ذات العالقة بالنوع االجتماعي، والتي ميكن أخذها بعني االعتبار ما يلي: 
أ . فحص نسبة استفادة النساء من خدمات وبرامج ومشاريع الوزارة.

ب . مدى موضوعية وحيادية معايير االختيار املتعلقة باجلنس.
ت . مدى جودة اخلدمات وشفافية إجراءات احلصول عليها، وعدم التمييز.

ث . فحص ودراسة حاالت الشكاوى املقدمة بتمعن ودقة، وخاصة ذات األبعاد املتعلقة باالستغال اجلنسي.
 ج . الزيــارات امليدانيــة والتفتيــش امليدانــي فيمــا يتعلــق بتقــدمي خدمــات التنميــة االجتماعيــة اخملتلفــة للتحقــق مــن مــدى 

   االلتزام باملعايير املعمول بها. 
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5. ميكــن أن تلعــب مؤسســات اجملتمــع املدنــي مبــا 
فيهــا وســائل اإلعــام دوراً هامــاً يف مســاءلة مقّدمــي 
ذلــك  يف  ومبــا  اإلنســانية،  واملســاعدات  اخلدمــات 
فئــات  حلقــوق  ومناصــرة  توعيــة  بحمــات  القيــام 
النــوع االجتماعــي، وآليــات احلصــول علــى اخلدمــات، 
وطــرق تقــدمي الشــكاوى، وآليــات اإلبــاغ عــن تعرضهــم 
ألّي مخاطــر فســاد، مبــا فيهــا االســتغال اجلنســي 
ــة، أو إســاءة اســتخدام الوظيفــة مــن  بأشــكاله اخملتلف

املواظفــن/ات. قبــل 

املؤسســات  إشــراك  علــى  الــوزارة  حتــرص  أن   .6
والفئــات املســتفيدة يف إعــداد اخلطــط، وتوفيــر قنــوات 
الستشــارتهم، وتثيلهم يف اللجان التمثيلية، والتنســيق 

والتعــاون يف تنفيــذ املشــاريع والبرامــج.  

إرشادات حول آليات اإلبالغ عن االستغالل اجلنسي:

 1. إيجــاد آليــات إبــاغ تضمــن الســرية واخلصوصيــة لفئــات 
    النــوع االجتماعــي، وخاصــة النســاء والفتيــات، يف حــال 

   تعرضهم ألّي نوع من أنواع االستغال اجلنسي. 
 2. بنــاء قــدرات الطاقــم الوظيفــي يف مجــال مخاطــر الفســاد 
    املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وتزويدهــم باملعارف واملهارات 

   واألدوات الازمة. 
بحقوقهــم النســاء  وخاصــة  املســتفيدة  الفئــات  توعيــة   .3 
ــة مخاطــر     وآليــات الشــكاوى، والتظلمــات، واإلبــاغ عــن أّي

   متعلقة باالبتزاز اجلنسي.
 4. تشــجيع الطاقــم الوظيفــي علــى تقــدمي أّيــة باغــات متعلقة 
    بالفســاد، ومبا فيها اســتغال الوظيفة للحصول على منافع 
   شــخصية، أو ابتــزاز جنســي بحــق فئــات النــوع االجتماعــي، 

   واتخاذ إجراءات احلماية للمبلغن عنها. 
الباغــات العاليــة حــول   5. ضمــان اخلصوصيــة والســرية 

   املتعلقة باالستغال اجلنسي.
6. متابعة احلاالت التي تتعرض الستغال وابتزاز جنسي. 
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◄ املالحق: أداوت املراجعة والتقييم الذاتية باملشاركة:
 

عبــارة عــن مجموعــة مــن أدوات املراجعــة والتقييــم الذاتيــة باملشــاركة، التــي ميكــن أن يقــوم بهــا موظفــو الدائــرة الواحــدة يف 
الــوزارة أو يف املديريــة بشــكل جماعــي، وتهــدف هــذه األدوات إلــى حتديــد الفجــوات والنواقــص والتطــورات اإليجابيــة املرتبطــة 
مبنــع وقــوع مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف قطــاع التنميــة االجتماعيــة، وذلــك التخــاذ التدابيــر الوقائيــة 
ــز علــى العاقــة بــن مقــّدم اخلدمــة ومتلّقــي اخلدمــة وخاصــة  املانعــة لفــرص وقــوع شــبهات الفســاد أو الفســاد، وهــي ترّك

النســاء املســتفيدات مــن خدمــات وبرامــج وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

أداة رقم )1(: حتديد مفهوم الفساد املبني على النوع االجتماعي يف خدمات التنمية االجتماعية

تعريف الفساد املبني على النوع االجتماعي 

ــة  ــة االجتماعي ــة خدمــات التنمي فوائــد حتصــن بيئ
ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 

بالنسبة ملتلّقيات اخلدمة بالنسبة للمؤسسة 

اخملاطــر املترتبــة علــى الفســاد املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي يف خدمــات التنميــة االجتماعيــة

بالنسبة ملتلّقيات اخلدمة بالنسبة للمؤسسة 

أداة رقم )2(: حتديد درجة/مستوى مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي يف خدمات التنمية االجتماعية  

مخاطر فساد قد تقع على النوع 
االجتماعي- خاصة متلّقيات الخدمة 

أسباب مخاطر الفساد المبني 
على االجتماعي

درجة الخطر 
)عاٍل- متوسط- ضعيف(

التدابير الوقائية 

16

تعريف األداة 
عبارة عن أداة مراجعة وتقييم ذاتية ترّكز على فحص مدى استجابة منظومة القيم المؤسساتية في خدمات التنمية االجتماعية 

للنوع االجتماعي، وبشكل محدد النساء- متلّقيات خدمات التنمية االجتماعية  

أهداف األداة 

تضمين قيم النزاهة المتوائمة والمستجيبة للنوع االجتماعي في بيئة خدمات التنمية االجتماعية. . 	
تعزيز البيئة المانعة ضد مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي. . 	
معالجة الثغرات والنواقص المرتبطة بقيم النزاهة في خدمات التنمية االجتماعية.. 	
رفع مستوى االهتمام والوعي بأهمية الوقاية من مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي- والنساء . 	

متلّقيات الخدمة بشكل خاص. 

اإليجابيات والتطورات المؤشر 
المرتبطة بقيم النزاهة 

النواقص والثغرات في 
بيئة قيم النزاهة المرتبطة 

بالنوع االجتماعي  

آليات مقترحة لتعزيز 
قيم النزاهة المرتبطة 
بالنوع االجتماعي 

القوانين والتشريعات في مجال خدمات التنمية 
موائمة لقضايا وحقوق النوع االجتماعي وتتضمن 

قيم المساواة والعدالة 

السياسات والخطط مستجيبة لحقوق النوع 
االجتماعي، ومعززة لمنظومة قيم النزاهة في 

خدمات التنمية االجتماعية 

قيم وثقافة الوزارة مستجيبة لمفاهيم النوع االجتماعي 

مدّونة السلوك موّقعة ومفّعلة/معمول بها في 
الوزارة وتتضمن قيم النوع االجتماعي والتعامل مع 

متلّقيات الخدمة 

قيام الوزارة بتدريب الموظفين على مدّونة السلوك 

 نظام الهدايا مفّعل في الوزارة ومعمول به

وجود إدارة/وحدة/جهة تتابع تطبيق نظام الهدايا 

إجراءات تقديم الخدمات مبينة على الحياد، وعدم 
التحّيز، ومستجيبة لحقوق النوع االجتماعي/النساء

وجود مساواة وعدالة في إدارة وتقديم الخدمة للنوع 
االجتماعي وخاصة النساء

 وجود مدّونة أخالق المهنة ومدى االلتزام بها 

وجود سياسات وإجراءات تضمن حظر االستغالل 
واالبتزاز الجنسي 

رفع قدرات الموظفين في مجال مكافحة الفساد، 
والفساد المبني على النوع االجتماعي 

أداة رقم )3(: بيئة قيم النزاهة املستجيبة إلدارة مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي
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أداة رقم )3(: بيئة قيم النزاهة املستجيبة إلدارة مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي
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أداة رقم )4(: بيئة مبادىءالشفافية يف خدمات التنمية االجتماعية املستجيبة للنوع االجتماعي

تعريف األداة
عبارة عن أداة مراجعة وتقييم ذاتية لفحص مدى مواءمة بيئة الشفافية في خدمات التنمية االجتماعية لمتلّقيات الخدمات

أهداف األداة 
نشر وتعميم المعلومات، والقرارات، والخدمات، والبرامج المتعلقة بخدمات التنمية االجتماعية. . 	
وضوح اإلجراءات المّتبعة للوصول والحصول على خدمات المؤسسة لدى فئات النوع االجتماعي.. 	
ضمان الفرص المتساوية للحصول على خدمات وبرامج المؤسسة حسب المعايير المعلن عنها.. 	
وجود آليات واضحة تضمن الحّق في الحصول على المعلومات.. 	

المؤشر 
اإليجابيات والتطورات 

المتعلقة بمبادىء الشفافية 
المستجيبة للنوع االجتماعي  

النواقص والثغرات في 
بيئة الشفافية المستجيبة 

للنوع االجتماعي  

آليات مقترحة لتعزيز 
مبادئ الشفافية 

نشر وتعميم الوثائق داخليًا وخارجيًا 
)السياسات، والخطط، والبرامج، 

والمشاريع، والخدمات المقّدمة( وبما فيها 
الخدمات والمشاريع المتعلقة بالنساء 

توّفر دليل خدمات التنمية االجتماعية 
مقّر ومعمول به 

 

دليل الخدمات العامة منشور ومعمم 
على الفئات المستهدفة في قطاع التنمية 

االجتماعية 

أدوات النشر واإلفصاح متنوعة ومناسبة 
للفئات المهمشة، وبما فيها النساء 

 نشر التقارير وبشكل دوري 

وجود آليات تضمن وصول الفئات 
المستفيدة وخاصة النساء لخدمات 

وبرامج الوزارة

توّفر سياسة أو خطة مكتوبة للنشر 
واإلفصاح مراعية للنوع االجتماعي

مدى قدرة النساء على الوصول 
والحصول على المعلومات بسهولة

فعالية الموقع اإللكتروني، ووسائل التواصل 
االجتماعي والمطبوعات واإلرشادات العامة 

في مكاتب الوازرة والمديرية

وجود دائرة أو جهة مسؤولة عن النشر 
والتعميم

نظام الشكاوى والتظلمات سهل 
االستخدام من قبل متلّقيات الخدمات

تعريف متلّقيات الخدمة بآلية اإلبالغ 
عن الفساد، والتقدم بالشكاوى والتظلمات
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وضوح آليات اإلبالغ عن االستغالل 
واالبتزاز بالنسبة لمتلّقيات الخدمة 

آليات اإلبالغ عن مظاهر االستغالل 
واالبتزاز آمنة وتحافظ على الخصوصية 

والسرية 

أداة رقم )5(: بيئة املساءلة املستجيبة للنوع االجتماعي يف خدمات التنمية االجتماعية

تعريف األداة: 
عبارة عن أداة مراجعة وتقييم ذاتية لفحص مدى تضمين نظم المساءلة في خدمات التنمية االجتماعية لمتلّقيات الخدمات.

أهداف األداة 
رفع مستوى االهتمام لدى دوائر الوزارة بأهمية الرقابة والمساءلة الداخلية على القضايا المتعلقة بمتلّقيات . 	

الخدمة.
تضمين نظم المساءلة في بيئة إدارة خدمات التنمية االجتماعية على مستوى دوائر الوزارة المختلفة.. 	
توفير آليات للمساءلة المجتمعية وخاصة لمتلّقيات الخدمات االجتماعية. . 	

المؤشر 
اإليجابيات 

والتطورات المرتبطة 
بنظم المساءلة   

النواقص والثغرات في 
بيئة نظم المساءلة 

آليات مقترحة لتعزيز المساءلة 
الداخلية والمجتمعية المرتبطة 

بالنوع االجتماعي

وجود هيكلية تنظيمية للوزارة تضّمن الرقابة 
والمساءلة الداخلية على أداء وامتثال 

الموظفين/ات للسياسات واألنظمة المتعلقة 
بالعالقة مع متلّقي الخدمات بما فيهم النساء

مدى تضمين تقارير سير العمل لقضايا 
وحقوق النساء المستفيدات من خدمات وبرامج 

الوزارة 

مدى تقييم حسن أداء الموظفين/ات في 
التعامل مع متلّقي الخدمة وخاصة النساء 

توّفر األدوات المستخدمة من قبل الوزارة 
إلشراك متلّقي الخدمات وخاصة النساء في 
عمليات المراجعة والتقييم للبرامج والخدمات 

التي تستهدفهم  

مدى دمج التغذية الراجعة من متلّقيات 
الخدمات في أعمال الوزارة

وجود نظام شكاوى مكتوب ومفّعل

مدى معرفة متلّقي الخدمات بما فيهم النساء 
بنظام الشكاوى وسهولة استخدامه من قبل 

فئات النوع االجتماعي 

مدى توعية متلّقيات الخدمات بحقوقهن في 
تقديم الشكاوى وخاصة النساء فيما يتعلق 
باالبتزاز، والحصول على الخدمة، والتمييز
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مدى قيام دائرة الرقابة والتدقيق على مراجعة 
وتقييم التقارير، واألداء، وحسن االمتثال 
لإلجراءات وفقًا لمنظور النوع االجتماعي

وجود إجراءات مناسبة متعلقة باإلبالغ عن 
حاالت االستغالل الجنسي  

وجود نظام عقوبات وتحفيز في الوزارة

هل تستخدم الوزارة أداوت مساءلة )جلسات 
استماع، أو جلسات مفتوحة مع متلّقي 

الخدمات، أو تدقيق اجتماعي، أو موازنة 
مستجيبة للنوع االجتماعي( 
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◄ املقابالت:
املقابات مرتبة حسب تاريخ إجرائها  

1. عبير املشني، خبيرة يف شؤون النوع االجتماعي، 2021/7/5.
2. عبير مصلح، األكادميية الفلسطينية لتعزيز النزاهة، 2021/7/5.

3. إلهام سامي حمد، وزارة شؤون املرأة، 2021/7/6.
4. عبد العزيز الصاحلي، مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية، 2021/7/8.

5. عاصي خميس، وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/12.
6. خالد الطيميزي، وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/12.
7. أريج البرغوثي، وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/12.

8. فاتن نبهان، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 2021/7/13.
9. أمينة جرادات، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 2021/7/14.

10. خليل طنوس، وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/15.
11. هبة جنبات، وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/15.

12. أحمد خطاب، وزارة التنمية االجتماعية/وحدة الشكاوى، 2021/7/15.
13. آالء طاهر، وزارة التنمية االجتماعية/وحدة الشكاوى، 2021/7/15.

14. داوود الديك، وكيل وزارة التنمية االجتماعية، 2021/7/26.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة( أمــان( هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة 
مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن 
مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح 
وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
ــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض  ــق وقي ــاً إلــى خل يســعى االئتــاف حالّي
للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي 
Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 

دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة 
محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.

رام اهلل: عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال
ص. ب: رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف: 02-2974949 / 02-2989506 
فاكس: 02-2974948 

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي
تلفاكس: -082884767 تلفاكس: 082884766

 info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني
  www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

https://www.facebook.com/AmanCoalition/ :فيسبوك
 https://twitter.com/AMANCoalition  :توتير

برنامج »نّد« نساء ضد الفساد بتمويل مشكور من االحتاد األوروبي


