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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل لألســتاذ محمــود كراجــة إلعــداده هــذا الدليــل، ولفريــق أمــان إلشــرافه 

ومراجعتــه وتحريــره لــه.

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 التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي عمــل المؤسســات 

األهليــة- رام اللــه- فلســطين. 

بــذل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل، 

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:

يتعــدى أثــر الفســاد بفعــل إســاءة اســتخدام الســلطة والوظيفــة العامــة يف إدارة الشــأن واملــال العــام نطــاق جنــي 
فوائــد شــخصية أو فئويــة، بــل إّنــه يضعــف بيئــة نزاهــة احلكــم، ويعيــق العمليــة االقتصاديــة والرفــاه االجتماعــي، 
وينقــّض علــى احلقــوق واحلريــات، ويحــرم اجملتمــع عامــة والفئــات الفقيــرة واملهمشــة خاصــة مــن توجيــه املــوارد 
العامــة يف االســتجابة الحتياجاتهــا املتعلقــة باحلمايــة القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، مــا يجعلهــا عرضــة 

ملظاهــر الفســاد اخملتلفــة، ومبــا فيهــا الفســاد األخالقــي أيضــاً. 

تشــّكل البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية والرقابيــة الرخــوة يف إدارة الشــأن واملــال العــام مرتعــاً خصبــاً لوقــوع 
اخملالفــات اإلداريــة واملاليــة وشــبهات الفســاد وأفعــال الفســاد يف بيئــة إدارة اخلدمــات والبرامــج واملشــاريع 
العامــة، مــا يعــّرض الفئــات االجتماعيــة الفقيــرة واملهمشــة ملزيــد مــن ممارســات الفســاد والفســاد األخالقــي، ويف 
مقّدمتهــا االســتغالل واالبتــزاز اجلنســي، والتمييــز املبنــي علــى أســاس املكانة/احلالــة االجتماعيــة، ويحرمهــم مــن 

ــل مــن جــودة اخلدمــات والبرامــج العامــة املقّدمــة لهــم.     حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويقلّ

وألّن مكافحــة الفســاد جهــد مجتمعــي عــام، ليــس مقتصــراً علــى القطــاع العــام، بــل تتشــابك فيــه مختلــف 
ــال يف تعزيــز  ــة، بــدور فّع ــة، ومــن بينهــا املؤسســات القاعدي ــع املؤسســات األهلي األطــراف ذات العالقــة، تضطل
جهــود النزاهــة ومكافحــة الفســاد، لتقاطــع ذلــك مــع دورهــا التحــرري، والتنمــوي، واالجتماعــي، واحلقوقــي. 
ويف هــذا اإلطــار، يأتــي هــذا الدليــل اإلرشــادي، لتقويــة مســاهمة املؤسســات القاعديــة يف تعزيــز النزاهــة 
والشــفافية واملســاءلة يف بيئــة عملهــا، وتوطــن التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــوع  ــات الن ــاة فئ ــر والفــرق يف حي ــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، مــن أجــل إحــداث التغيي االجتماعــي يف بيئ

االجتماعــي الفقيــرة واملهمشــة وبشــكل خــاص النســاء كونهــن األكثــر تأّثــراً مبظاهــر الفســاد. 

◄ تعريف بالدليل :

يأتــي إعــداد هــذا الدليــل "التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف اخلدمــات العامــة"، ضمــن 
ــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، ومركــز املــرأة لإلرشــاد  ــّد" نســاء ضــد الفســاد، املنفــذ مــن قب مشــروع "ن
القانونــي واالجتماعــي، يف إطــار تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة يف املؤسســات القاعديــة مــن جهــة، وتفعيــل دورهــا يف جهــود 
مكافحــة الفســاد املرّكــزة علــى النــوع االجتماعــي وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات العامــة مــن جهــة، لتوطــن قيــم 
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واحملاســبة يف بيئــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، وضمــان جــودة اخلدمــات، وفعاليــة األداء، 
ــر  ــات املهمشــة وبشــكل خــاص النســاء مــن خــالل دمــج التدابي ــة يف العمــل مــع الفئ ــة االجتماعي ــات احلماي واإليفــاء مبتطلب
الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية واخلدماتيــة والبرامجيــة يف 
املؤسســات القاعديــة، وكذلــك تفعيــل دورهــا يف املســاءلة والرقابــة علــى أداء مقّدمــي اخلدمــات العامــة، إلــى جانــب الــدور 

التعبــوي واملدافعــة واملناصــرة املتعلقــة مبنــع مخاطــر الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة. 

◄ فكرة الدليل: 

تقــوم فكــرة الدليــل علــى دمــج التدابيــر الوقائيــة ضــد الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وبشــكل خــاص 
النســاء يف بيئــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، مــن أجــل ضمــان فعاليــة وكفــاءة األداء، وحســن إدارة املــوارد العامــة بشــكل 
نزيــه وشــفاف، وتعزيــز الشــمولية واإلنصــاف، ومنــع مختلــف أشــكال ومظاهــر إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة التــي تعــزز 
مــن فــرص تعــّرض متلّقيــات اخلدمــة والفئــات املســتفيدة لتقــدمي الرشــوة اجلنســية مقابــل احلصــول علــى اخلدمــة، ومتّكــن 

بعــض املوظفــن بحكــم الصالحيــات الوظيفيــة مــن ممارســة االســتغالل واالبتــزاز اجلنســي. 
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فوائــد شــخصية أو فئويــة، بــل إّنــه يضعــف بيئــة نزاهــة احلكــم، ويعيــق العمليــة االقتصاديــة والرفــاه االجتماعــي، 
وينقــّض علــى احلقــوق واحلريــات، ويحــرم اجملتمــع عامــة والفئــات الفقيــرة واملهمشــة خاصــة مــن توجيــه املــوارد 
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تشــّكل البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية والرقابيــة الرخــوة يف إدارة الشــأن واملــال العــام مرتعــاً خصبــاً لوقــوع 
اخملالفــات اإلداريــة واملاليــة وشــبهات الفســاد وأفعــال الفســاد يف بيئــة إدارة اخلدمــات والبرامــج واملشــاريع 
العامــة، مــا يعــّرض الفئــات االجتماعيــة الفقيــرة واملهمشــة ملزيــد مــن ممارســات الفســاد والفســاد األخالقــي، ويف 
مقّدمتهــا االســتغالل واالبتــزاز اجلنســي، والتمييــز املبنــي علــى أســاس املكانة/احلالــة االجتماعيــة، ويحرمهــم مــن 
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وألّن مكافحــة الفســاد جهــد مجتمعــي عــام، ليــس مقتصــراً علــى القطــاع العــام، بــل تتشــابك فيــه مختلــف 
ــال يف تعزيــز  ــة، بــدور فّع ــة، ومــن بينهــا املؤسســات القاعدي ــع املؤسســات األهلي األطــراف ذات العالقــة، تضطل
جهــود النزاهــة ومكافحــة الفســاد، لتقاطــع ذلــك مــع دورهــا التحــرري، والتنمــوي، واالجتماعــي، واحلقوقــي. 
ويف هــذا اإلطــار، يأتــي هــذا الدليــل اإلرشــادي، لتقويــة مســاهمة املؤسســات القاعديــة يف تعزيــز النزاهــة 
والشــفافية واملســاءلة يف بيئــة عملهــا، وتوطــن التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــوع  ــات الن ــاة فئ ــر والفــرق يف حي ــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، مــن أجــل إحــداث التغيي االجتماعــي يف بيئ

االجتماعــي الفقيــرة واملهمشــة وبشــكل خــاص النســاء كونهــن األكثــر تأّثــراً مبظاهــر الفســاد. 

◄ تعريف بالدليل :

يأتــي إعــداد هــذا الدليــل "التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف اخلدمــات العامــة"، ضمــن 
ــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، ومركــز املــرأة لإلرشــاد  ــّد" نســاء ضــد الفســاد، املنفــذ مــن قب مشــروع "ن
القانونــي واالجتماعــي، يف إطــار تعزيــز احلوكمــة الرشــيدة يف املؤسســات القاعديــة مــن جهــة، وتفعيــل دورهــا يف جهــود 
مكافحــة الفســاد املرّكــزة علــى النــوع االجتماعــي وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات العامــة مــن جهــة، لتوطــن قيــم 
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واحملاســبة يف بيئــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، وضمــان جــودة اخلدمــات، وفعاليــة األداء، 
ــر  ــات املهمشــة وبشــكل خــاص النســاء مــن خــالل دمــج التدابي ــة يف العمــل مــع الفئ ــة االجتماعي ــات احلماي واإليفــاء مبتطلب
الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف البيئــة القانونيــة واملؤسســاتية واخلدماتيــة والبرامجيــة يف 
املؤسســات القاعديــة، وكذلــك تفعيــل دورهــا يف املســاءلة والرقابــة علــى أداء مقّدمــي اخلدمــات العامــة، إلــى جانــب الــدور 

التعبــوي واملدافعــة واملناصــرة املتعلقــة مبنــع مخاطــر الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة. 

◄ فكرة الدليل: 

تقــوم فكــرة الدليــل علــى دمــج التدابيــر الوقائيــة ضــد الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وبشــكل خــاص 
النســاء يف بيئــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات العامــة، مــن أجــل ضمــان فعاليــة وكفــاءة األداء، وحســن إدارة املــوارد العامــة بشــكل 
نزيــه وشــفاف، وتعزيــز الشــمولية واإلنصــاف، ومنــع مختلــف أشــكال ومظاهــر إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة التــي تعــزز 
مــن فــرص تعــّرض متلّقيــات اخلدمــة والفئــات املســتفيدة لتقــدمي الرشــوة اجلنســية مقابــل احلصــول علــى اخلدمــة، ومتّكــن 

بعــض املوظفــن بحكــم الصالحيــات الوظيفيــة مــن ممارســة االســتغالل واالبتــزاز اجلنســي. 
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◄ أهداف الدليل:

يهــدف هــذا الدليــل اإلرشــادي إلــى تعزيــز بيئــة قيــم النزاهــة وآليــات الشــفافية ونظــم املســاءلة يف أعمــال املؤسســات القاعديــة 
مــن جهــة، وتعزيــز دورهــا يف توطــن التدابيــر الوقائيــة ضــد مخاطــر الفســاد والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف بيئــة 
اخلدمــات العامــة املقّدمــة يف اجملتمعــات احملليــة مــن جهــة أخــرى. باإلضافــة إلــى رفــع قــدرات مجلــس اإلدارة والطاقــم 
التنفيــذي ومتكينهــم مــن معرفــة املمارســات التــي قــد تفضــي إلــى مظاهــر الفســاد الــذي قــد تتعــرض لــه فئــات النــوع 

االجتماعــي، وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات العامــة. وذلــك مــن خــالل:  
 1. تســليط الضــوء علــى الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة، مــن مفاهيــم، ومظاهــر، وأثر جنســاني، 

   وممارسات قد تفضي إلى ارتكاب أفعال واستغالل وابتزاز جنسي ملتلّقيات اخلدمات العامة.  
 2. شــمولية وأهميــة تضمــن ودمــج قيــم النزاهــة وآليــات الشــفافية ونظــم املســاءلة يف بيئــة العمــل املؤسســاتية والقاعديــة 
    والقانونيــة وأنظمــة وأدلــة العمــل اإلداريــة واملاليــة وإدارة اخلدمــات والبرامــج، ودورهــا يف الرقابــة واملســاءلة علــى مقّدمــي 

   اخلدمات العامة التي تستهدف بشكل خاص النساء متلّقيات اخلدمات. 
 3. اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة التــي حتــّد مــن األفعــال واملمارســات التــي قــد تفضــي إلــى الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى 

   النوع االجتماعي بشكل خاص.
 4. إذكاء الوعــي يف اجملتمــع عامــة ومؤسســاته وفئــات النــوع االجتماعــي وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات العامــة 

   حول أشكال ومظاهر الفساد املبني على النوع االجتماعي، وسبل رفضه، والتشجيع على اإلبالغ عنه. 

◄ ملن هذا الدليل:

هــذا الدليــل اإلرشــادي موجــه إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والطاقــم التنفيــذي واملتطوعــن/ات يف املؤسســات القاعديــة مــن 
أجــل رفــع قدراتهــم يف مجــال مكافحــة الفســاد بشــكل عــام، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل خــاص.  

◄ أهمية الدليل:
 

يشــكل هــذا الدليــل، أحــد األدلــة املتخصصــة والتوجيهيــة الــذي ميّكــن املؤسســات القاعديــة مــن أداء دورهــا يف جهــود تعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وخاصــة املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ســواء يف بيئــة عملهــا الداخليــة أو اخلارجيــة، مــن أجــل 
توطــن قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف بيئــة قطــاع اخلدمــات العامــة املقّدمــة لفئــات النــوع االجتماعــي والنســاء خاصــة، 

كمــا ويحّســن مــن نزاهــة وشــفافية اخلدمــات العامــة، ومينــع مخاطــر الفســاد التــي قــد تقــع علــى النســاء بشــكل محــدد.  

◄ كيفية االستخدام:
 

أن تسترشد املؤسسة القاعدية بالتوجيهات العامة يف الدليل خالل قيامها بـ: 
 1. مراجعــة وحتديــث البيئــة املؤسســاتية مــن سياســات وأنظمــة وإجــراءات عمــل فيهــا، بحيــث يتــم االهتمــام بدمــج منظــور 

   الفساد املبني على النوع االجتماعي.  
 2. مراجعــة وتطويــر مدّونــة الســلوك يف املؤسســة القاعديــة ومراعــاة شــموليتها لتعزيــز التدابيــر الوقائيــة للفســاد املبنــي علــى 

   النوع االجتماعي.
 3. حتديــث اخلطــة االســتراتيجية وتضمينهــا لتدخــالت اســتراتيجية وأنشــطة وبرامــج ومبــادرات ترّكــز علــى التوعيــة واملدافعة 

   والرقابة واملساءلة املرّكزة على مخاطر الفساد عامة، والفساد املبني على النوع االجتماعي بشكل خاص. 
 4. تنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات جمللــس اإلدارة والطاقــم التنفيــذي واملتطوعــن/ات يف املؤسســة، مــن خــالل تضمــن برامــج 

   بناء القدرات ما يتعلق بالفساد والفساد املبني على النوع االجتماعي. 
5. توعية أصحاب العالقة من فئات مستفيدة ومقّدمي خدمات عامة يف اجملتمع احمللي. 
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◄ حول الفساد والفساد املبني على النوع االجتماعي:

يرتكــز مفهــوم الفســاد بشــكل رئيســي علــى إســاءة اســتخدام الســلطة يف إدارة الشــأن واملــال العــام لتحقيــق مــآرب شــخصية 
أو فئويــة علــى حســاب الصالــح العــام، مــا يــؤدي إلــى تقويــض العمليــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويزيــد مــن حــّدة 
االنتهــاكات للحقــوق واحلريــات، ويُضعــف مــن مســتوى جــودة اخلدمــات العامــة، ويعّمــق مــن بيئــة عــدم العدالــة واملســاواة بــن 
املواطنــن، ويلحــق الضــرر البالــغ بشــكل خــاص بالفئــات االجتماعيــة الفقيــرة، وخاصــة النســاء، وذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، 

ويجعلهــم عرضــة ملظاهــر الفســاد، ومبــا فيهــا الفســاد األخالقــي.  

◄ مفهوم الفساد املبني على النوع االجتماعي:
ميكــن االســتناد إلــى تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم االســتغالل اجلنســي وعالقتــه بالفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــه: "أّي إســاءة اســتعمال فعليــة أو محاولــة إســاءة حلالــة الضعــف أو فــارق يف الســلطة أو ثقــة  االجتماعــي، حيــث تعّرفــه بأّن
ألغــراض جنســية، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، التهديــد، أو االســتفادة ماليــاً، أو اجتماعيــاً، أو سياســياً، مــن 

االســتغالل اجلنســي لشــخص آخــر". 
وينســجم تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم الفســاد القائــم علــى االســتغالل اجلنســي مــع مفهــوم الفســاد املتفــق عليــه 
حســبما حددتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة باعتبــاره "كّل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة 
خاصــة". أي أّن ممارســات ومظاهــر الفســاد تتعــدى قيــام املوظــف بإســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مصالــح شــخصية أو 
فئويــة دون حــّق قانونــي، وعلــى حســاب الصالــح العــام، إلــى وقــوع مخاطــر فســاد مبنيــة علــى أســاس التحــرش أو االســتغالل 

أو االبتــزاز اجلنســي.  

ومــن أوضــح التعريفــات، التــي تربــط بــن الفســاد واالســتغالل اجلنســي أو االبتــزاز اجلنســي مــا قدمتــه اجلمعيــة الدوليــة 
للقاضيــات مــن مفهــوم للفســاد بــأّن "االســتغالل اجلنســي شــكل مــن أشــكال الفســاد الــذي يحــدث عنــد أشــخاص لديهــم مراكــز 
ســلطة، وعندمــا يســعى املســؤولون أو أربــاب العمــل الســتغالل ســلطتهم أحيانــاً مقابــل طلــب خدمــة جنســية، وبالتالــي فإّنــه 

يعتبــر شــكاًل مــن أشــكال الفســاد الــذي ميّثــل فيــه اجلنــس املقابــل يف املنفعــة ويف الرشــوة وليــس املــال". 
ــآرب  ــق م ــن خــالل إســاءة اســتغالل الســلطة لتحقي ــي، م ــا يســمى بالفســاد األخالق ــا، م ــف يف جوهره ــل هــذه التعاري حتم
جنســية مــن قبــل املكلـّـف أو املفــّوض بهــا، ملــا يتمتــع بــه املوظــف يف الوظيفيــة العامــة مــن صالحيــات ونفــوذ وظيفــي، ويســتغل 
موقعــه الوظيفــي لالســتفادة منهــا يف احلصــول علــى منافــع جنســية ســواء مــن جنســه أو مــن اجلنــس اآلخــر وبشــكل غيــر 
مرغــوب فيــه مــن الطــرف اآلخــر، أي باإلكــراه أو مقابــل تســهيل احلصــول علــى اخلدمــات العامــة بغيــر وجــه حــق، أو احلصــول 

علــى امتيــازات، أو غــّض الطــرف عــن اخملالفــات القانونيــة واإلداريــة التــي يتــم ارتكابهــا. 

◄ مظاهر وأشكال الفساد1:  
 1. الفســاد املالــي: "مخالفــة القواعــد واألحــكام املاليــة التــي تنّظــم ســير العمــل املالــي يف الدولــة ومخالفــة التعليمــات اخلاصة 
ــة". تتمثــل أفعــال الفســاد املالــي يف الكســب غيــر املشــروع، والرشــاوى، واالختــالس، والتهــرب الضريبــي،      بأجهــزة الرقاب

   وتبديد املال العام، وغسل األموال. 
 2. الفســاد اإلداري: "مجموعــة مــن األعمــال اخملالفــة للقوانــن وأصــول العمــل اإلداري ومســلكياته الســليمة والهادفــة إلــى 
    التأثيــر علــى اإلدارة العامــة، أو قراراتهــا، أو أنشــطتها، بهــدف االســتفادة املباشــرة أو االنتفــاع غيــر املباشــر مــن الوظيفــة، 
    أو التراخــي وعــدم االنتمــاء واملســؤولية جتــاه العمــل العــام". تتمثــل أفعــال الفســاد اإلداري باحملســوبية والواســطة واحملابــاة، 

   واستغالل النفوذ الوظيفي، والتهاون يف القيام بالواجبات الوظيفية.
 3. الفســاد السياســي: "الســلوك القائــم علــى التنّصــل مــن الواجبــات الرســمية املّتصلــة بالوظيفــة العامــة يف ســبيل حتقيــق 
    مصلحــة خاصــة جملموعــة أو حلقــة سياســية أو حزبيــة، أو انتهــاك القواعــد الرســمية يف ســبيل تكويــن أمنــاط معينــة مــن 

   النفوذ والتأثير لتحقيق مصلحة خاصة لهذه اجملموعة". 

1 ملزيد من االّطالع انظر/ي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 17-32.
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◄ حول الفساد والفساد املبني على النوع االجتماعي:

يرتكــز مفهــوم الفســاد بشــكل رئيســي علــى إســاءة اســتخدام الســلطة يف إدارة الشــأن واملــال العــام لتحقيــق مــآرب شــخصية 
أو فئويــة علــى حســاب الصالــح العــام، مــا يــؤدي إلــى تقويــض العمليــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويزيــد مــن حــّدة 
االنتهــاكات للحقــوق واحلريــات، ويُضعــف مــن مســتوى جــودة اخلدمــات العامــة، ويعّمــق مــن بيئــة عــدم العدالــة واملســاواة بــن 
املواطنــن، ويلحــق الضــرر البالــغ بشــكل خــاص بالفئــات االجتماعيــة الفقيــرة، وخاصــة النســاء، وذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، 

ويجعلهــم عرضــة ملظاهــر الفســاد، ومبــا فيهــا الفســاد األخالقــي.  

◄ مفهوم الفساد املبني على النوع االجتماعي:
ميكــن االســتناد إلــى تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم االســتغالل اجلنســي وعالقتــه بالفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــه: "أّي إســاءة اســتعمال فعليــة أو محاولــة إســاءة حلالــة الضعــف أو فــارق يف الســلطة أو ثقــة  االجتماعــي، حيــث تعّرفــه بأّن
ألغــراض جنســية، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، التهديــد، أو االســتفادة ماليــاً، أو اجتماعيــاً، أو سياســياً، مــن 

االســتغالل اجلنســي لشــخص آخــر". 
وينســجم تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة ملفهــوم الفســاد القائــم علــى االســتغالل اجلنســي مــع مفهــوم الفســاد املتفــق عليــه 
حســبما حددتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة باعتبــاره "كّل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة 
خاصــة". أي أّن ممارســات ومظاهــر الفســاد تتعــدى قيــام املوظــف بإســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مصالــح شــخصية أو 
فئويــة دون حــّق قانونــي، وعلــى حســاب الصالــح العــام، إلــى وقــوع مخاطــر فســاد مبنيــة علــى أســاس التحــرش أو االســتغالل 

أو االبتــزاز اجلنســي.  

ومــن أوضــح التعريفــات، التــي تربــط بــن الفســاد واالســتغالل اجلنســي أو االبتــزاز اجلنســي مــا قدمتــه اجلمعيــة الدوليــة 
للقاضيــات مــن مفهــوم للفســاد بــأّن "االســتغالل اجلنســي شــكل مــن أشــكال الفســاد الــذي يحــدث عنــد أشــخاص لديهــم مراكــز 
ســلطة، وعندمــا يســعى املســؤولون أو أربــاب العمــل الســتغالل ســلطتهم أحيانــاً مقابــل طلــب خدمــة جنســية، وبالتالــي فإّنــه 

يعتبــر شــكاًل مــن أشــكال الفســاد الــذي ميّثــل فيــه اجلنــس املقابــل يف املنفعــة ويف الرشــوة وليــس املــال". 
ــآرب  ــق م ــن خــالل إســاءة اســتغالل الســلطة لتحقي ــي، م ــا يســمى بالفســاد األخالق ــا، م ــف يف جوهره ــل هــذه التعاري حتم
جنســية مــن قبــل املكلـّـف أو املفــّوض بهــا، ملــا يتمتــع بــه املوظــف يف الوظيفيــة العامــة مــن صالحيــات ونفــوذ وظيفــي، ويســتغل 
موقعــه الوظيفــي لالســتفادة منهــا يف احلصــول علــى منافــع جنســية ســواء مــن جنســه أو مــن اجلنــس اآلخــر وبشــكل غيــر 
مرغــوب فيــه مــن الطــرف اآلخــر، أي باإلكــراه أو مقابــل تســهيل احلصــول علــى اخلدمــات العامــة بغيــر وجــه حــق، أو احلصــول 

علــى امتيــازات، أو غــّض الطــرف عــن اخملالفــات القانونيــة واإلداريــة التــي يتــم ارتكابهــا. 

◄ مظاهر وأشكال الفساد1:  
 1. الفســاد املالــي: "مخالفــة القواعــد واألحــكام املاليــة التــي تنّظــم ســير العمــل املالــي يف الدولــة ومخالفــة التعليمــات اخلاصة 
ــة". تتمثــل أفعــال الفســاد املالــي يف الكســب غيــر املشــروع، والرشــاوى، واالختــالس، والتهــرب الضريبــي،      بأجهــزة الرقاب

   وتبديد املال العام، وغسل األموال. 
 2. الفســاد اإلداري: "مجموعــة مــن األعمــال اخملالفــة للقوانــن وأصــول العمــل اإلداري ومســلكياته الســليمة والهادفــة إلــى 
    التأثيــر علــى اإلدارة العامــة، أو قراراتهــا، أو أنشــطتها، بهــدف االســتفادة املباشــرة أو االنتفــاع غيــر املباشــر مــن الوظيفــة، 
    أو التراخــي وعــدم االنتمــاء واملســؤولية جتــاه العمــل العــام". تتمثــل أفعــال الفســاد اإلداري باحملســوبية والواســطة واحملابــاة، 

   واستغالل النفوذ الوظيفي، والتهاون يف القيام بالواجبات الوظيفية.
 3. الفســاد السياســي: "الســلوك القائــم علــى التنّصــل مــن الواجبــات الرســمية املّتصلــة بالوظيفــة العامــة يف ســبيل حتقيــق 
    مصلحــة خاصــة جملموعــة أو حلقــة سياســية أو حزبيــة، أو انتهــاك القواعــد الرســمية يف ســبيل تكويــن أمنــاط معينــة مــن 

   النفوذ والتأثير لتحقيق مصلحة خاصة لهذه اجملموعة". 

1 ملزيد من االّطالع انظر/ي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 17-32.
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 4. الفســاد األخالقــي: وهــو مجمــل االنحرافــات األخالقيــة والســلوكية املتعلقــة بســلوك املوظــف الشــخصي وتصرفاتــه، 
    كالقيــام بأعمــال مخلّــة باحليــاء يف مــكان العمــل، وقــد يكــون التحــرش اجلنســي مــن أبــرز صــور هــذا الفســاد، حيــث 
    يقــوم املســؤول باســتغالل ســطوته علــى مرؤوســيه اخلاضعــن لــه مــن اجلنــس اآلخــر للحصــول علــى عالقــات خاصــة مقابــل 
    منحهــم امتيــازات وظيفيــة أو غــّض الطــرف عــن مخالفاتهــم. وقــد يدفــع الفســاد األخالقــي إلى اللجوء الســتخدام الواســطة، 
    واحملابــاة، والرشــوة، للحصــول علــى اخلدمــات واملنافــع واالمتيــازات، دون وجــه حــق، أو يف تعــارض مــع القانــون. وإذا كانــت 
    الفئــات الفقيــرة واألقــل حظــاً يف اجملتمــع وبشــكل خــاص النســاء مــن أكثــر الفئــات تعّرضــاً خملاطــر الفســاد األخالقــي، فــإّن 

   ذلك يؤدي إلى زيادة فرص وقوع مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي، والذي يتمثل مبا يلي: 
 أ. التحــرش اجلنســي2: يرتبــط مفهــوم التحــرش اجلنســي بشــكل خــاص يف أماكــن العمــل، ويعنــي "أّي ســلوك غيــر مرغــوب 

   فيه ذي طبيعة جنسية يف أماكن العمل". ويشمل التحرش اجلنسي نوعْن هما:
    - النــوع األول: الســلوك غيــر املرغــوب فيــه للجنــس، أو أّي تصــرف غيــر مرغــوب فيــه، ولــه صلــة بالنــوع االجتماعــي ويخلــق 

      بيئة معادية. 
    - النــوع الثانــي: ســلوكيات جنســية مقابــل منــح امتيــازات، حيــث إّن الســلوك غيــر املرحــب بــه وغيــر املرغــوب بــه يصبــح 

      أحياناً شرطاً للتشغيل، أو الترقية والتقدم بالعمل. 
 ب. االبتزاز/االســتغالل اجلنســي3: يُعتبــر شــكاًل مــن أشــكال الفســاد، حــن يتــم اســتخدام قــوة الســلطة والنفــوذ للحصــول 
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 ت. الرشــوة اجلنســية: أي أن يقــوم طالــب/ة اخلدمــة بتقــدمي رشــوة جنســية مقابــل احلصــول علــى خدمــة عامــة ســواء بســبب 
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◄ أثر الفساد على النساء: 

رغــم أّن الفســاد يتأثــر بــه الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، إّلا أّن النســاء الفقيــرات واملهمشــات يف اجملتمــع، أكثــر عرضــة 
للتأثــر بجرائــم الفســاد ونتائجــه، قانونيــاً، وسياســياً، واجتماعيــاً، واقتصاديــاً، كونهــن الشــريحة العريضــة، واألكثــر عــوزاً، ومــن 

يتحّملــن املســؤولية يف رعايــة وتوفيــر احلاجــات ألســرهّن الفقيــرة، وخاصــة إن كــّن رّبــات لألســرة، وألّنهــّن نســاء أيضــاً. 
إّن ضعــف حســن إدارة الشــأن واملــال العــام يعــّرض متلّقيــات اخلدمــة، وخاصــة الفقيــرات واملهمشــات واألقــل حظــاً يف اجملتمــع 
لعــدم الوصــول واحلصــول علــى اخلدمــات بشــكل عــادل ومتســاٍو، كمــا يؤثــر علــى جــودة اخلدمــات العامــة، وقــد يعّرضهــن 
للوقــوع حتــت ضغــط االبتــزاز واالســتغالل بأشــكاله اخملتلفــة مقابــل احلصــول علــى اخلدمــات العامــة، يف ظــّل ضعــف االمتثــال 
للقوانــن واحلقــوق، ومحدوديــة املــوارد، والتكلفــة الباهظــة لبعــض اخلدمــات العامــة، ووجــود نواقــص وثغــرات يف بيئــة إدارة 
اخلدمــات واملشــاريع حتــّد مــن قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف املؤسســات مقّدمــة اخلدمــة، مــا قــد يــؤدي 
إلــى إيجــاد بيئــة رخــوة مليئــة بالفجــوات والنواقــص التــي تنفــذ منهــا فــرص ومخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 

وتتــرك آثــاراً كبيــرة منهــا: 
1. تعميق البيئة املمانعة بل والرافضة لقيم ومبادئ املساواة والعدالة بن املواطنن، وبشكل خاص النساء.  

2. حرمان النساء وخاصة الفقيرات واألقل حظاً من حّقهن يف الفرص املتساوية للوصول واحلصول على اخلدمات العامة.
3. تعريض النساء الفقيرات حلالة من التهميش واإلقصاء يف احلياة العامة. 
4. التأثير على مستوى جودة اخلدمات العامة وخاصة تلك املقّدمة للنساء. 

5. زيادة مخاطر التعّرض لالبتزاز واالستغالل اجلنسي مقابل احلصول على اخلدمات العامة.
6. تشجيع اللجوء إلى احملاباة والواسطة للحصول على اخلدمات العامة.

7. تعزيز مخاطر تقدمي "الرشوة اجلنسية" مقابل احلصول على اخلدمات العامة. 
8. إفالت مرتكبي أفعال الفساد املبني على النوع االجتماعي من احملاسبة والعقوبات اإلدارية والقانونية.
9. تعّرض النساء ملشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية، والتي تعتبر أحد أهم آثار الفساد على النساء.  

2 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، السياسات واإلجراءات املّتبعة ملنع التحرش اجلنسي يف أماكن العمل يف القطاع العام يف دولة فلسطن، 2021، ص8. 
3 نشرة تعريفية حول مشروع نّد، نساء ضد الفساد، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.
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◄ البيئة القانونية للمؤسسات القاعدية:

تنطبــق علــى املؤسســات القاعديــة -باعتبارهــا أحــد املكونــات التنظيميــة ملؤسســات العمــل األهلــي الفلســطيني، وتعمــل يف 
مجــال الشــأن واملــال العــام- عــدد مــن القوانــن ذات العالقــة بالعمــل األهلــي، التــي تنّظــم املؤسســات األهليــة علــى مختلــف 

أنواعهــا، وأحجامهــا، وتخصصاتهــا. 

● قانون مكافحة الفساد الفلسطيني:

عــّرف اجمللــس التشــريعي مفهــوم الفســاد يف تقريــر الفســاد الصــادر يف العــام 1997 ألغــراض التقريــر بأّنــه "خــروج عــن أحــكام 
القانــون أو األنظمــة الصــادرة مبوجبــه، أو مخالفــة السياســات العامــة املعتمــدة مــن قبــل املوظــف العــام بهــدف جنــي مكاســب 
ــون  ــم يحــدد قان ــى هــذه املنافــع". بينمــا ل ــون بشــكل واٍع للحصــول عل ــاب القان ــن ذوي عالقــة، أو اســتغالل غي ــه، أو آلخري ل
مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 مفهــوم الفســاد، حيــث اكتفــى بتحديــد جرائــم وأفعــال الفســاد مبــا يلــي4: 

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 خالفاً للقانون.

ج . قبول الواسطة واحملسوبية التي تُلغي حّقاً وحتّق باطاًل.
ح . الكسب غير املشروع.

خ . جميع أفعال الفساد التي جّرمتها االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

تنطبــق علــى املؤسســات القاعديــة جرائــم وأفعــال الفســاد املذكــورة أعــاله، حيــث تخضــع اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات 
األهليــة باعتبــار أّنهــا تديــر شــأناً ومــاالً عامــاً ألحــكام القانــون، بحســب املــادة رقــم )2( بخصــوص اخلاضعــن ألحــكام القانــون، 
التــي شــملت كلّاً مــن: رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات واملؤسســات العامــة واجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة التــي 

تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة وباالســتقالل املالــي واإلداري.

● قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية:

ينظــم عمــل املؤسســات القاعديــة قانونيــاً، قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن 
مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )9( لســنة 2003. ويعــّرف القانــون يف املــادة رقــم )2( اجلمعيــة أو الهيئــة علــى أّنهــا شــخصية 
معنويــة مســتقلة تنشــأ مبوجــب اتفــاق بــن عــدد ال يقــّل عــن ســبعة أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــّم الصالــح العــام 
دون اســتهداف جنــي الربــح املالــي بهــدف اقتســامه بــن األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية. يشــتمل القانــون علــى )45( 
مــادة يتعلــق عــدد منهــا بإجــراءات تســجيل املؤسســات، ومســتويات احلوكمــة يف املؤسســة، والقواعــد واإلجــراءات املاليــة 

واإلداريــة، وآليــات الرقابــة الداخليــة، والرقابــة اخلارجيــة. 

● قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004:
تخضــع املؤسســات القاعديــة رقابيــاً لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حســبما نصــت عليــه املــادة رقــم )31( البنــد )7( مــن 
القانــون، بــأّن الهيئــات واملؤسســات العامــة واألهليــة والنقابــات واجلمعيــات واالحتــادات بجميــع أنواعهــا ومســتوياتها ومــن يف 

حكمهــا هــي مــن ضمــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون.

4 املادة )2(، قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005.
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معنويــة مســتقلة تنشــأ مبوجــب اتفــاق بــن عــدد ال يقــّل عــن ســبعة أشــخاص لتحقيــق أهــداف مشــروعة تهــّم الصالــح العــام 
دون اســتهداف جنــي الربــح املالــي بهــدف اقتســامه بــن األعضــاء أو لتحقيــق منفعــة شــخصية. يشــتمل القانــون علــى )45( 
مــادة يتعلــق عــدد منهــا بإجــراءات تســجيل املؤسســات، ومســتويات احلوكمــة يف املؤسســة، والقواعــد واإلجــراءات املاليــة 

واإلداريــة، وآليــات الرقابــة الداخليــة، والرقابــة اخلارجيــة. 

● قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004:
تخضــع املؤسســات القاعديــة رقابيــاً لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حســبما نصــت عليــه املــادة رقــم )31( البنــد )7( مــن 
القانــون، بــأّن الهيئــات واملؤسســات العامــة واألهليــة والنقابــات واجلمعيــات واالحتــادات بجميــع أنواعهــا ومســتوياتها ومــن يف 

حكمهــا هــي مــن ضمــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون.

4 املادة )2(، قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005.
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◄ فرص تعرض قطاع اخلدمات العامة ملظاهر الفساد املبني على االجتماعي:

قــد تواجــه املؤسســات مخاطــر مختلفــة يف عملهــا مــع فئــات النــوع االجتماعــي، وذلــك ارتباطــاً مبــدى اعتمادهــا ملبــادئ 
احلوكمــة الرشــيدة، وقــد تقــع مخالفــات إداريــة وماليــة وأخــرى قــد ترتقــي إلــى شــبهات فســاد أو أفعــال فســاد، قــد تتعــرض 

لهــا النســاء متلّقيــات اخلدمــات العامــة. 

● األسباب التي تؤدي إلى فرص الفساد يف املؤسسات:
 أ . محدوديــة التــزام وامتثــال املؤسســات مقّدمــة اخلدمــات العامــة للقوانــن ذات العالقــة وأخالقيــات املهنــة والوظيفــة مــع  

   الفئات املستفيدة.  
 ب . عــدم تضمــن اإلطــار املؤسســاتي والسياســات والتخطيــط ومدّونــات الســلوك، سياســات متنــع الفســاد، وسياســات حتظــر 

   ومتنع االستغالل واالبتزاز اجلنسي. 
 ت . محدوديــة إشــراك فئــات النــوع االجتماعــي وخاصــة النســاء املســتفيدات يف دراســة االحتياجــات وخطــط املؤسســة 

   وتصميم برامجها ومشاريعها وخدماتها، ما يضعف من مدى عكس االحتياجات احلقيقية يف خطة وبرامج املؤسسة. 
 ث . ضعــف سياســة اإلنصــاف والشــمولية مــع النســاء يف الوصــول واحلصــول علــى اخلدمــات والبرامــج واملســاعدات املقّدمــة، 

   وذلك ألسباب قد تتعلق بجنس وعمر املستفيدة، أو طبيعة اإلعاقة، أو العتبارات جهوية وفئوية. 
 ج . قلـّـة ونوعيــة املعلومــات املنشــورة واملفصــح عنهــا حــول املؤسســة، وتقاريرهــا، وخططهــا، وبرامجهــا، وخدماتهــا، وإجــراءات 

   احلصول على اخلدمات املكتوبة، ما يحّد من قدرة النساء على الوصول واحلصول على خدمات وبرامج املؤسسة. 
 ح . محدوديــة تطبيــق آليــات املســاءلة والرقابــة الداخليــة يف املؤسســة بــن مجلــس اإلدارة والطاقــم التنفيــذي واجلمعيــة 
    العموميــة، األمــر الــذي يضعــف مــن فعاليــة وكفــاءة األداء، ويهــدر املــوارد، وميــّس بقــدرات املؤسســة، ويعّرضهــا خملالفــات 

   إدارية ومالية، وأفعال فساد.
ــي  ــة العكســية مــن متلّق ــات والتغذي ــات معتمــدة يف املؤسســات ومســتجيبة للشــكاوى والتظلّم  خ . عــدم وجــود سياســات وآلي

   خدماتها، ما يضعف من قدرة املؤسسات على مراجعة خططها، وإجراءاتها، وسياساتها، وتقوميها، وتعزيز أدائها.  
 د . ضعــف األداء الرقابــي للمؤسســات الرســمية )وزارة الداخليــة، والــوزارة اخملتصــة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة( علــى 

   املؤسسات القاعدية، وفقاً لقواعد الرقابة القانونية املعمول بها على املؤسسات األهلية.
 ذ . نقــص املــوارد التطويريــة املتوفــرة للمؤسســات القاعديــة وأثــره علــى مــدى قدرتهــا علــى توفيــر الطواقــم الوظيفيــة املؤهلــة 

   والكفؤة، واالستجابة الحتياجات الفئات املستهدفة، وتقدمي اخلدمات والبرامج بجودة عالية.
 ر . ضعــف تضمــن وشــمول اخلطــط االســتراتيجية للمؤسســات القاعديــة للتدخــالت واألنشــطة وبرامــج التوعيــة وحمــالت 
    الضغــط واملناصــرة املتعلقــة بتعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واملبــادرات ضــد مخاطــر الفســاد ســواء علــى 

   مستواها الداخلي أو يف عالقتها مع املؤسسات اخلدماتية والتنموية ومقّدمي اخلدمات اآلخرين يف اجملتمع.
 ز . محدوديــة األدوار الرقابيــة وأنشــطة املســاءلة التــي ميكــن أن تقــوم بهــا املؤسســات القاعديــة علــى قطــاع اخلدمــات العامــة، 

   وخاصة تلك التي تستهدف النساء.  
 

● املظاهر:
يف ظــّل النواقــص والثغــرات والتحديــات التــي تعتــري بيئــة عمــل املؤسســات القاعديــة واملرتبطــة مبكّونــات احلوكمــة الرشــيدة، 
ومحدوديــة دورهــا الفاعــل يف جهــود مكافحــة الفســاد بشــكل عــام، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل خــاص، ومــا 
ميكــن أن تتعــرض لــه أو تتأثــر بــه النســاء مــن مخالفــات ومظاهــر ترتقــي ألفعــال الفســاد. ميكــن أن يقــع عــدد مــن أشــكال 
اخملالفــات ومظاهــر الفســاد يف بيئــة اخلدمــات العامــة مبــا يلحــق الضــرر بفئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص النســاء، 

ومــن هــذه اخملالفــات واملظاهــر مــا يلــي:
أ . ضعف النزاهة واحليادية يف بيئة إدارة وتقدمي اخلدمات والبرامج واملشاريع املوجهة للنساء. 

 ب . التمييــز املبنــي علــى أســاس اجلنــس أو العمــر، أو النــوع االجتماعــي، يف التعامــل مــع اخلدمــات واحلصــول عليهــا 
    واالستفادة من البرامج واملشاريع املقّدمة، وخاصة التي تستهدف النساء. 

 ت . اإلســاءة ملتلّقيــات اخلدمــة والتعامــل معهــن بشــكل غيــر مهنــي وأخالقــي، ومبــا يتنافــى مــع أخالقيــات وســلوكيات املهنــة     
    والوظيفة العامة.  

 ث . اســتغالل املوظــف للوظيفــة والصالحيــات الوظيفيــة للحصــول علــى منافــع شــخصية ماديــة أو الدخــول يف مصالــح 
    مشتركة ومتبادلة مع فئات النوع االجتماعي وخاصة متلّقيات اخلدمة. 
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 ج . اســتخدام خصوصيــة وســرية املعلومــات املتعلقــة بالنســاء والفتيــات وابتزازهــن بطريقــة غيــر مهنيــة لتحقيــق منافــع 
    وأغراض شخصية. 

 ح . مســاومة فئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات للحصــول علــى اخلدمــات أو تســهيل احلصول 
   عليها مقابل أن يحصل مقّدم/ة اخلدمة أو من سّهل احلصول عليها على منافع شخصية له أو لغيره. 

خ . قبول أو طلب مقّدم اخلدمة الرشوة أو الهدايا من متلّقية اخلدمة مقابل تسهيل احلصول على اخلدمة بغير حّق.
 د . قــد تتعــرض متلّقيــات اخلدمــة إلــى أشــكال مــن االبتــزاز اجلنســي مــن قبــل مقّدمــي اخلدمــة، وذلــك بحكــم عــدم تكافــؤ
    العالقــة بــن الطرفــن، وخاصــة المتــالك مقــّدم اخلدمــة ملصــادر القــوة والســلطة، التــي قــد يتــم اســتغاللها للحصــول علــى

   خدمة جنسية من متلّقيات اخلدمة.
ذ . املماطلة يف تقدمي اخلدمة من قبل مقّدم اخلدمة أو التخويف بعدم تقدميها للنساء لدفعهن إلى تقدمي خدمة مقابلة. 

 ر . عــدم وجــود معاييــر واضحــة ومعلــن عنهــا، وغيــاب اإلجــراءات الواضحــة للحصــول علــى اخلدمــات قــد يفتــح البــاب أمــام 
   احملسوبية والفئوية، وما قد ينتج عن ذلك من مساس بحقوق اآلخرين، وخاصة الفئات الفقيرة واملهمشة يف اجملتمع. 

ز . جلوء متلّقيات اخلدمة إلى الرشوة أو الواسطة للحصول على خدمات املؤسسة واالنتفاع من برامجها ومشاريعها. 
س . تدّني مستوى جودة اخلدمات والبرامج واملشاريع املقّدمة للفئات الفقيرة، مبا فيها تلك اخملصصة للنساء. 

◄ التدابير الوقائية ملنع الفساد والفساد املبني على النوع االجتماعي يف بيئة اخلدمات العامة:  

تســاهم املؤسســات القاعديــة يف حتصــن بيئــة اخلدمــات واملشــاريع العامــة املقّدمــة لفئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص 
النســاء، وذلــك مــن خــالل مســتويْن وهمــا املســتوى الداخلــي وذلــك بتعزيــز قيــم النزاهــة وآليــات الشــفافية واملســاءلة يف عملهــا 
الداخلــي، أمــا املســتوى اخلارجــي فيكــون مــن خــالل تطويــر دورهــا اجملتمعــي يف حتصــن بيئــة اخلدمــات العامــة مــن مخاطــر 

الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

● املستوى الداخلي: تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف بيئة عمل املؤسسات القاعدية:

أواًل: تعزيز قيم النزاهة: 

تعنــي النزاهــة5 »مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــالص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوك القــومي مببــدأ جتنــب 
تضــارب املصالــح، واالهتمــام باملصلحــة العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عليــا علــى اإلعــالن 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 أّلا 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«. وعلــى صعيــد املؤسســات القاعديــة ميكــن تعزيــز قيــم النزاهــة يف بيئــة عملهــا مــن خــالل: 

أ . مدّونة السلوك وأخالقيات الوظيفة/العمل:
 أن تقــوم املؤسســات القاعديــة مبراجعــة وتطويــر مدّونــة الســلوك وأخالقيــات العمــل املتبنــاة مــن طرفهــا، وتضمينهــا تدابيــر
 الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص الــذي ميكــن أن تتعــرض لــه النســاء، حيــث يتوجــب

أن تتضمن مدّونات السلوك وأخالقيات الوظيفة/العمل ما يلي:
   1. قيــم ومبــادئ العدالــة واملســاواة، وعــدم التمييــز علــى أســاس اجلنــس، واحتــرام وحفــظ كرامــة الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، 

     والتعامل مبهنية وحيادية ونزاهة، واألمانة يف احملافظة على خصوصية وسرية املعلومات الشخصية.  
   2. أن تلتــزم املؤسســة باحلياديــة يف تقــدمي اخلدمــات دون فئويــة حزبيــة أو تعصــب يف املعتقــدات واملصالــح واالهتمامــات
      اخلاصــة، وأّلا متّيــز يف تقــدمي اخلدمــات علــى أســاس الديــن، أو اللــون، أو االنتمــاء، أو العمــر، أو نــوع اإلعاقــة، وأن تلتــزم

     باملعايير املوضوعية واملهنية يف تقدمي اخلدمات والبرامج.
   3. يحــرص املوظــف علــى احتــرام قيــم املؤسســة وقوانينهــا وأنظمتهــا، وأن يحافــظ علــى مــوارد املؤسســة، وأن يــؤدي عملــه

ــة أو رســالة خاصــة باملؤسســة أو بنســخ  ــر أو وثيق ــه الشــخصية بأصــل أّي تقري ــظ بحوزت ــة، وأّلا يحتف       بإخــالص وأمان
      عنهــا، واســتخدامها ألغراضــه اخلاصــة، وأن يحافــظ علــى خصوصيــة وســرية املعلومــات اخلاصة باملؤسســة واملســتفيدين، 

    وأن يحسن معاملة املواطنن والتعامل معهم بانفتاح واحترام وِسعة صدر.

5 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 53.
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 ج . اســتخدام خصوصيــة وســرية املعلومــات املتعلقــة بالنســاء والفتيــات وابتزازهــن بطريقــة غيــر مهنيــة لتحقيــق منافــع 
    وأغراض شخصية. 

 ح . مســاومة فئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص النســاء متلّقيــات اخلدمــات للحصــول علــى اخلدمــات أو تســهيل احلصول 
   عليها مقابل أن يحصل مقّدم/ة اخلدمة أو من سّهل احلصول عليها على منافع شخصية له أو لغيره. 

خ . قبول أو طلب مقّدم اخلدمة الرشوة أو الهدايا من متلّقية اخلدمة مقابل تسهيل احلصول على اخلدمة بغير حّق.
 د . قــد تتعــرض متلّقيــات اخلدمــة إلــى أشــكال مــن االبتــزاز اجلنســي مــن قبــل مقّدمــي اخلدمــة، وذلــك بحكــم عــدم تكافــؤ
    العالقــة بــن الطرفــن، وخاصــة المتــالك مقــّدم اخلدمــة ملصــادر القــوة والســلطة، التــي قــد يتــم اســتغاللها للحصــول علــى

   خدمة جنسية من متلّقيات اخلدمة.
ذ . املماطلة يف تقدمي اخلدمة من قبل مقّدم اخلدمة أو التخويف بعدم تقدميها للنساء لدفعهن إلى تقدمي خدمة مقابلة. 

 ر . عــدم وجــود معاييــر واضحــة ومعلــن عنهــا، وغيــاب اإلجــراءات الواضحــة للحصــول علــى اخلدمــات قــد يفتــح البــاب أمــام 
   احملسوبية والفئوية، وما قد ينتج عن ذلك من مساس بحقوق اآلخرين، وخاصة الفئات الفقيرة واملهمشة يف اجملتمع. 

ز . جلوء متلّقيات اخلدمة إلى الرشوة أو الواسطة للحصول على خدمات املؤسسة واالنتفاع من برامجها ومشاريعها. 
س . تدّني مستوى جودة اخلدمات والبرامج واملشاريع املقّدمة للفئات الفقيرة، مبا فيها تلك اخملصصة للنساء. 

◄ التدابير الوقائية ملنع الفساد والفساد املبني على النوع االجتماعي يف بيئة اخلدمات العامة:  

تســاهم املؤسســات القاعديــة يف حتصــن بيئــة اخلدمــات واملشــاريع العامــة املقّدمــة لفئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص 
النســاء، وذلــك مــن خــالل مســتويْن وهمــا املســتوى الداخلــي وذلــك بتعزيــز قيــم النزاهــة وآليــات الشــفافية واملســاءلة يف عملهــا 
الداخلــي، أمــا املســتوى اخلارجــي فيكــون مــن خــالل تطويــر دورهــا اجملتمعــي يف حتصــن بيئــة اخلدمــات العامــة مــن مخاطــر 

الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

● املستوى الداخلي: تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة يف بيئة عمل املؤسسات القاعدية:

أواًل: تعزيز قيم النزاهة: 

تعنــي النزاهــة5 »مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــالص يف العمــل، وااللتــزام بالســلوك القــومي مببــدأ جتنــب 
تضــارب املصالــح، واالهتمــام باملصلحــة العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عليــا علــى اإلعــالن 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 أّلا 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«. وعلــى صعيــد املؤسســات القاعديــة ميكــن تعزيــز قيــم النزاهــة يف بيئــة عملهــا مــن خــالل: 

أ . مدّونة السلوك وأخالقيات الوظيفة/العمل:
 أن تقــوم املؤسســات القاعديــة مبراجعــة وتطويــر مدّونــة الســلوك وأخالقيــات العمــل املتبنــاة مــن طرفهــا، وتضمينهــا تدابيــر
 الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص الــذي ميكــن أن تتعــرض لــه النســاء، حيــث يتوجــب

أن تتضمن مدّونات السلوك وأخالقيات الوظيفة/العمل ما يلي:
   1. قيــم ومبــادئ العدالــة واملســاواة، وعــدم التمييــز علــى أســاس اجلنــس، واحتــرام وحفــظ كرامــة الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، 

     والتعامل مبهنية وحيادية ونزاهة، واألمانة يف احملافظة على خصوصية وسرية املعلومات الشخصية.  
   2. أن تلتــزم املؤسســة باحلياديــة يف تقــدمي اخلدمــات دون فئويــة حزبيــة أو تعصــب يف املعتقــدات واملصالــح واالهتمامــات
      اخلاصــة، وأّلا متّيــز يف تقــدمي اخلدمــات علــى أســاس الديــن، أو اللــون، أو االنتمــاء، أو العمــر، أو نــوع اإلعاقــة، وأن تلتــزم

     باملعايير املوضوعية واملهنية يف تقدمي اخلدمات والبرامج.
   3. يحــرص املوظــف علــى احتــرام قيــم املؤسســة وقوانينهــا وأنظمتهــا، وأن يحافــظ علــى مــوارد املؤسســة، وأن يــؤدي عملــه

ــة أو رســالة خاصــة باملؤسســة أو بنســخ  ــر أو وثيق ــه الشــخصية بأصــل أّي تقري ــظ بحوزت ــة، وأّلا يحتف       بإخــالص وأمان
      عنهــا، واســتخدامها ألغراضــه اخلاصــة، وأن يحافــظ علــى خصوصيــة وســرية املعلومــات اخلاصة باملؤسســة واملســتفيدين، 

    وأن يحسن معاملة املواطنن والتعامل معهم بانفتاح واحترام وِسعة صدر.

5 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 53.
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4.  أن يتولــى مجلــس اإلدارة متابعــة تطبيــق مدّونــة الســلوك وأخالقيــات العمــل، وأن يتأكــد مــن مــدى التــزام الطاقــم الوظيفــي 
ــى حســن أداء العمــل، وأن يتحقــق مــن مــدى اســتجابة برامــج ومشــاريع املؤسســة  ــادئ املؤسســة، وأن يحــرص عل ــم ومب بقي
الحتياجــات الفئــات املســتفيدة، وأن يعمــل علــى احملافظــة علــى اســتقاللية املؤسســة وااللتــزام برؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا، 
وأن يتأكــد مــن مــدى االمتثــال للقوانــن واألنظمــة املاليــة واإلداريــة، وأن يحــرص علــى إشــراك الطاقــم الوظيفــي يف تطويــر 
أداء املؤسســة، إلــى جانــب تفعيــل دور اجلمعيــة العامــة كجهــة تشــريعية يف املؤسســة، كمــا يتطلــب ذلــك مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة واملوظفــن التعّهــد اخلطــي بااللتــزام باملدّونــة. 

ب . سياسة تضارب املصالح:
ــس اإلدارة أو  ــى أعضــاء مجل ــي توجــب عل ــح، الت ــع تضــارب املصال ــي سياســة من ــر وتبن ــة بتطوي ــوم املؤسســة القاعدي أن تق

ــي: املوظفــن مــا يل
ــن يســتفيدون مــن خدمــات  ــي اخلدمــات الذي ــح تربطهــم مــع األشــخاص أو املؤسســات أو متلّق ــة مصال ــح عــن أّي  1. التصري

   وبرامج املؤسسة. 
2. منع استغالل املنصب يف املؤسسة ألّية منافع شخصية أو ألفراد األسرة، واألقارب، واألصدقاء واحلزب.

 3. اإلفصــاح عــن أّيــة مصالــح ماليــة أو شــخصية عنــد مناقشــة أّي أمــر يتعلــق بتضــارب املصالــح، وأن ينســحب مــن عمليــة
   اتخاذ القرار.

 4. منــع االزدواجيــة بــن عضويــة مجلــس اإلدارة والعمــل لصالــح املؤسســة بأجــر، وكذلــك منــع وجــود أعضــاء يف مجلــس اإلدارة
    تربطهــم ببعضهــم البعــض صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى والثانيــة. يضــاف إلــى ذلــك عــدم جــواز اكتســاب أّيــة امتيــازات

   نتيجة العضوية يف مجلس اإلدارة.

ت . سياسة منع تلقي الهدايا:
ــي  ــل اخلدمــة الت ــي خدمــات املؤسســة مقاب ــة مــن متلّق ــب هدي ــول أو طل ــى املؤسســة سياســات وإجــراءات حتظــر قب أن تتبن
ــي:  ــا مــا يل ــع تلقــي الهداي ــى أن يراعــى يف سياســة من ــا، أو مــن الشــركات ومقّدمــي اخلدمــات للمؤسســة، عل ــوا عليه حصل

1. أن تكون السياسة مكتوبة ومعلنة ومعممة على املستوى الداخلي يف املؤسسة. 
2. أن يقوم مجلس اإلدارة بتبني سياسة منع الهدايا واملصادقة عليها ومتابعة تنفيذها. 

3. أن يتم تعميم السياسة على الفئات املستفيدة أو الشركات واملؤسسات ذات العالقة مع املؤسسة. 
4. أن توجب السياسة اإلفصاح عن أّية هدايا مت تلّقيها، من خالل قيام متلّقي الهدية باإلفصاح عن ذلك. 

ل جلنة للنظر يف الهدايا. 5. أن يتوفر يف املؤسسة سجل بالهدايا، وأن تشَكّ
6.  أن يتم حتديد الهدايا التي ميكن قبولها وخاصة املعنوية كشهادات التكرمي والتقدير، أو الضيافة ضمن سقف تكلفة معن.

7. أن حتظر السياسة طلب أو تلقي أّية هدايا من متلّقيات اخلدمات. 
  

ث . سياسة الوقاية من الفساد املبني على النوع االجتماعي:
أن تقــوم املؤسســة بتطويــر وتبنــي سياســة حتظــر الفســاد والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، بأشــكاله ومظاهــره اخملتلفــة 
ــي  ــة أفعــال وشــبهات فســاد، وأن تشــجع املوظفــن أو متلّق ــر آليــات اإلبــالغ عــن أّي التــي مت ذكرهــا ســابقاً، وأن تقــوم بتطوي
اخلدمــات واملواطنــن علــى تقــدمي أّيــة شــكاوى أو اإلبــالغ عــن شــبهات فســاد تطــال املؤسســة أو متلّقــي اخلدمــات، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالتحــرش واالبتــزاز والرشــوة اجلنســية، وأن تعمــل املؤسســة علــى احملافظــة علــى املعلومــات املتعلقــة باملُبِْلــغ، وأن 

تتوجــه باإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد إلــى اجلهــات ذات االختصــاص. ومــن الضــروري أن تراعــي املؤسســة مــا يلــي: 
1. أن تضمن آلية اإلبالغ عن قضايا التحرش واالبتزاز والرشوة اجلنسية السرية واخلصوصية. 

 2. أن حتــرص املؤسســة علــى أن تكــون بيئــة العمــل علــى مســتوى العالقــة الداخليــة أو يف عالقتهــا مــع الفئــات املســتفيدة آمنــة 
   وسليمة، وخالية من أّية ممارسات أو سلوكيات غير مرغوب بها من الطرف اآلخر. 

3. أن تشجع املؤسسة حاالت اإلبالغ عن مظاهر الفساد املبني على االستغالل اجلنسي. 
4. أن تضمن املؤسسة املتابعة والدعم الالزم لضحايا االبتزاز اجلنسي.

5. أن حتظر املؤسسة أّية ممارسات أو أفعال أو سلوكيات متس بالطرف اآلخر. 
6. عدم التسامح مع اجلرائم أو املمارسات أو السلوكيات التي من شأنها إحلاق الضرر بالفئات املستفيدة. 

7. عدم التغاضي عن حاالت االبتزاز اجلنسي.
8. دراسة البالغات بشكل جدي، وعدم التقليل من شأنها.
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ج . املساواة والشمولية: 
أن تعتمــد املؤسســة يف إدارة وتقــدمي خدماتهــا وبرامجهــا مبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي، أو اللــون، أو 
العــرق، أو الديــن، أو اإلعاقــة، وأن تتــم معاملــة الفئــات الفقيــرة واملعــوزة وبشــكل خــاص النســاء املهمشــات، والفقيــرات، وربــات 

األســر، بشــكل متســاٍو وبحياديــة وإنصــاف وموضوعيــة ومهنيــة.  

ح . بناء القدرات املؤسساتية: 
ــدرات  ــا الســنوية، وق ــة، وخططه ــة، وسياســاتها العام ــة واإلداري ــا املالي ــث أنظمته ــر وحتدي ــى تطوي أن حتــرص املؤسســة عل
موظفيهــا، واعتمــاد أنظمــة محوســبة يف أعمالهــا بهــدف تعزيــز بيئــة منــع الفســاد والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
ــوارد  ــع املســتفيدات يف نظــام امل ــات التعامــل م ــة بقواعــد أخالقي ــرات متعلق ــة فق ــال، ميكــن دمــج أو إضاف ــى ســبيل املث فعل
البشــرية أو دليــل املوظــف، باإلضافــة إلــى اعتبــار ممارســات التحــرش واالســتغالل واالبتــزاز اجلنســي مــن ضمــن التجــاوزات 

التــي يُحاَســب عليهــا املوظــف.  

خ . شمولية اخلطة االستراتيجية:
يجب أن تراعي املؤسسات عند إعداد وتطوير اخلطة االستراتيجية، عدداً من القضايا ومنها: 

1. إشراك أصحاب العالقة يف عملية التخطيط، وأن تُشرك بشكل أساسي الفئات املستفيدة يف مختلف مراحل العملية. 
2. أن تستخدم اآلليات واألدوات اخملتلفة لضمان مشاركة فاعلة وذات جدوى إلثراء اخلطة االستراتيجية.

3. أن تعكس نتائج تقييم اخلطة االستراتيجية من عبر ودروس يف خطتها اجلديدة. 

ــن فيهــا  وارتباطــاً بهــدف الدليــل، يتوجــب علــى املؤسســة عنــد قيامهــا بوضــع خطــة جديــدة أو حتديــث خطتهــا احلاليــة أن تُضمِّ
تدخــالت وأنشــطة علــى املســتوى الداخلــي يف املؤسســة أو علــى مســتوى دورهــا اخلارجــي يف اجملتمــع، واألطــراف األخــرى، 

ومنها: 
1. إشاعة قيم احليادية واملهنية واملساواة والعدالة على أساس النوع االجتماعي يف وثيقة اخلطة االستراتيجية. 

2. وضع أنشطة توعوية، ومبادرات مجتمعية، وحمالت ضغط ومناصرة، وحمالت إعالمية.
3. برامج بناء قدرات سواء ملوظفيها أو ملؤسسات أخرى. 

4. أنشطة تعاونية مع وسائل اإلعالم ومؤسسات محلية أخرى.
5. تنفيذ عدد من أدوات املساءلة املتعلقة بخدمات وبرامج فئات النوع االجتماعي.

ثانيًا: تعزيز مبادئ الشفافية: 

الشــفافية6 تقــوم علــى »مبــدأ احلــق يف املعرفــة فيمــا يتعلــق بإيصــال املعلومــات إلــى أصحــاب العالقــة مبــا يضمــن االنفتــاح مــع 
الهيئــة العامــة، واملســتفيدين، واملانحــن، والســلطة، حــول النشــاطات واإلجــراءات والقــرارات والسياســات، وضمــان وصــول 
ــة وسياســات  ــة والتنموي ــق بالشــفافية املالي ــة فيمــا يتعل ــك األطــراف للمعلومــات، والعمــل ضمــن إجــراءات واضحــة ومعلن تل

واضحــة للنشــر، وتوفيــر املعلومــات الصحيحــة للجمهــور، وبوســائل مختلفــة«. 
وفقاً لهذا التعريف، تهدف آليات الشفافية وارتباطاً بالنوع االجتماعي إلى حتقيق ما يلي: 

 1. ضمــان حــق األطــراف ذات العالقــة مبــا فيهــا فئــات النــوع االجتماعي/الفئــات املســتفيدة يف املعرفــة واالّطــالع علــى 
   املعلومات املتعلقة باملؤسسة، وقراراتها، وخدماتها، وبرامجها ومشاريعها. 

2. زيادة ثقة املواطن بشكل عام، والفئات املستفيدة بشكل خاص بخدمات وبرامج املؤسسة.
 3. تعزيــز املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص بــن فئــات النــوع االجتماعــي يف التعــرف علــى خدمــات وبرامــج املؤسســة وآليــات 

   الوصول واحلصول عليها ضمن املعايير احملددة واملعلن عنها. 
4. ضمان سهولة املساءلة اجملتمعية على أعمال املؤسسة وخاصة من قبل الفئات املستهدفة.

6 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 60.
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ج . املساواة والشمولية: 
أن تعتمــد املؤسســة يف إدارة وتقــدمي خدماتهــا وبرامجهــا مبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي، أو اللــون، أو 
العــرق، أو الديــن، أو اإلعاقــة، وأن تتــم معاملــة الفئــات الفقيــرة واملعــوزة وبشــكل خــاص النســاء املهمشــات، والفقيــرات، وربــات 

األســر، بشــكل متســاٍو وبحياديــة وإنصــاف وموضوعيــة ومهنيــة.  

ح . بناء القدرات املؤسساتية: 
ــدرات  ــا الســنوية، وق ــة، وخططه ــة، وسياســاتها العام ــة واإلداري ــا املالي ــث أنظمته ــر وحتدي ــى تطوي أن حتــرص املؤسســة عل
موظفيهــا، واعتمــاد أنظمــة محوســبة يف أعمالهــا بهــدف تعزيــز بيئــة منــع الفســاد والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
ــوارد  ــع املســتفيدات يف نظــام امل ــات التعامــل م ــة بقواعــد أخالقي ــرات متعلق ــة فق ــال، ميكــن دمــج أو إضاف ــى ســبيل املث فعل
البشــرية أو دليــل املوظــف، باإلضافــة إلــى اعتبــار ممارســات التحــرش واالســتغالل واالبتــزاز اجلنســي مــن ضمــن التجــاوزات 

التــي يُحاَســب عليهــا املوظــف.  

خ . شمولية اخلطة االستراتيجية:
يجب أن تراعي املؤسسات عند إعداد وتطوير اخلطة االستراتيجية، عدداً من القضايا ومنها: 

1. إشراك أصحاب العالقة يف عملية التخطيط، وأن تُشرك بشكل أساسي الفئات املستفيدة يف مختلف مراحل العملية. 
2. أن تستخدم اآلليات واألدوات اخملتلفة لضمان مشاركة فاعلة وذات جدوى إلثراء اخلطة االستراتيجية.

3. أن تعكس نتائج تقييم اخلطة االستراتيجية من عبر ودروس يف خطتها اجلديدة. 

ــن فيهــا  وارتباطــاً بهــدف الدليــل، يتوجــب علــى املؤسســة عنــد قيامهــا بوضــع خطــة جديــدة أو حتديــث خطتهــا احلاليــة أن تُضمِّ
تدخــالت وأنشــطة علــى املســتوى الداخلــي يف املؤسســة أو علــى مســتوى دورهــا اخلارجــي يف اجملتمــع، واألطــراف األخــرى، 

ومنها: 
1. إشاعة قيم احليادية واملهنية واملساواة والعدالة على أساس النوع االجتماعي يف وثيقة اخلطة االستراتيجية. 

2. وضع أنشطة توعوية، ومبادرات مجتمعية، وحمالت ضغط ومناصرة، وحمالت إعالمية.
3. برامج بناء قدرات سواء ملوظفيها أو ملؤسسات أخرى. 

4. أنشطة تعاونية مع وسائل اإلعالم ومؤسسات محلية أخرى.
5. تنفيذ عدد من أدوات املساءلة املتعلقة بخدمات وبرامج فئات النوع االجتماعي.

ثانيًا: تعزيز مبادئ الشفافية: 

الشــفافية6 تقــوم علــى »مبــدأ احلــق يف املعرفــة فيمــا يتعلــق بإيصــال املعلومــات إلــى أصحــاب العالقــة مبــا يضمــن االنفتــاح مــع 
الهيئــة العامــة، واملســتفيدين، واملانحــن، والســلطة، حــول النشــاطات واإلجــراءات والقــرارات والسياســات، وضمــان وصــول 
ــة وسياســات  ــة والتنموي ــق بالشــفافية املالي ــة فيمــا يتعل ــك األطــراف للمعلومــات، والعمــل ضمــن إجــراءات واضحــة ومعلن تل

واضحــة للنشــر، وتوفيــر املعلومــات الصحيحــة للجمهــور، وبوســائل مختلفــة«. 
وفقاً لهذا التعريف، تهدف آليات الشفافية وارتباطاً بالنوع االجتماعي إلى حتقيق ما يلي: 

 1. ضمــان حــق األطــراف ذات العالقــة مبــا فيهــا فئــات النــوع االجتماعي/الفئــات املســتفيدة يف املعرفــة واالّطــالع علــى 
   املعلومات املتعلقة باملؤسسة، وقراراتها، وخدماتها، وبرامجها ومشاريعها. 

2. زيادة ثقة املواطن بشكل عام، والفئات املستفيدة بشكل خاص بخدمات وبرامج املؤسسة.
 3. تعزيــز املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص بــن فئــات النــوع االجتماعــي يف التعــرف علــى خدمــات وبرامــج املؤسســة وآليــات 

   الوصول واحلصول عليها ضمن املعايير احملددة واملعلن عنها. 
4. ضمان سهولة املساءلة اجملتمعية على أعمال املؤسسة وخاصة من قبل الفئات املستهدفة.

6 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 60.
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أ . عناصر سياسة الشفافية واإلفصاح: 
1. معلومــات متعلقــة باملؤسســة مثــل األنظمــة املاليــة واإلداريــة، والنظــام األساســي، والهيــكل التنظيمــي، وذلــك إلتاحــة الفرصة 

للجمهــور والفئــات املســتفيدة لالّطــالع علــى قواعــد العمــل يف املؤسســة. 
 2. سياســات وخطــط املؤسســة، حيــث يتوجــب علــى املؤسســة نشــر وتعميــم سياســاتها وخططهــا االســتراتيجية، وذلــك 

   لتعريف اجلمهور، والفئات املستفيدة بشكل خاص، بأنشطة وبرامج وخدمات املؤسسة. 
3. نشر ملخص حول نتائج التقييم املالي واإلداري وتقييم األداء وإطالع اجلمهور على ذلك من خالل وسائل مختلفة. 

4. وجود إجراءات مصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة متعلقة بالعطاءات والتوظيف وشراء اخلدمات. 
5. وجود إجراءات مكتوبة ومعلن عنها حول كيفية احلصول على اخلدمات واالستفادة من برامج ومشاريع املؤسسة. 

 6. نشــر وتعميــم اخلطــة االســتراتيجية احملّدثــة وبطــرق مختلفــة )املوقــع إلكترونــي، ووســائل التواصــل االجتماعــي، والوســائل 
   املطبوعة، وغيرها(. 

7. توفير آليات وإجراءات تضمن ألصحاب العالقة احلق يف االّطالع على املعلومات العامة. 
8. نشر وتعميم املعلومات املوثوقة والدقيقة يف الوقت املناسب وبالوسيلة املناسبة. 

9. وجود قواعد ومحددات لنشر وتعميم املعلومات، مبا فيها مراعاة خصوصية البيانات واملعلومات. 
10. وجود قائمة لدى املؤسسة بالتقارير التي سيتم نشرها مثل )تقرير اإلجناز السنوي، والتقرير املالي، وتقرير مدقق احلسابات(.

 11. تنويــع وســائل النشــر والتعميــم مــن خــالل )املوقــع اإللكترونــي، ووســائل التواصــل االجتماعــي، ولوحــات اإلعالنــات 
   الداخلية، واملطبوعات، ووسائل اإلعالم(.

12. نشر قرارات وأخبار ومشاريع املؤسسة بشكل دوري وواضح.
13. وجود دليل مبسط حول إجراءات احلصول على اخلدمات والبرامج.  

ب . خطوات املأسسة:
1. تبني مجلس اإلدارة سياسة واضحة ومكتوبة متعلقة بالشفافية واإلفصاح يف املؤسسة. 

 2. أن يشــجع مجلــس اإلدارة املوظفــن علــى االنفتــاح علــى اجلمهــور والفئــات املســتفيدة، وتطويــر آليــات فعالــة متكــن اجلمهــور 
   والفئات املستفيدة من ممارسة حقهم يف االّطالع على املعلومات العامة.  

3. أن يكون هناك وحدة، أو موظف يف املؤسسة يقوم مبهام اإلعالم والعالقات العامة. 
4. أن ترصد املؤسسة يف موازنتها السنوية مبالغ مالية. 

5. أن تطور املؤسسة خطة آمنة وفّعالة لالتصال والتواصل مع الفئات املستفيدة.
6. أن يتوفر لدى املؤسسة نظام جلمع املعلومات من دوائر املؤسسة اخملتلفة لتسهيل إعداد ونشر املعلومات. 

7. أن تطّور املؤسسة آليات لتبادل املعلومات بن مكوناتها التنظيمية الداخلية )مجلس اإلدارة، واملوظفن، واجلمعية العمومية(. 

ت . احملددات العامة حول خصوصية الفئات املستفيدة: 
1. أّلا يتم اتخاذ إجراءات أو ممارسات ميكن أن تهدد خصوصية األسر الفقيرة واملهمشة والضعيفة.

2. عدم نشر معلومات أو صور أو أسماء ألّي فرد أو أسرة تتلقى مساعدات وخدمات من املؤسسة، ألّن يف ذلك مساساً باحلقوق. 
 3. أن تكــون عمليــة مبادلــة املعلومــات والبيانــات بــن أطــراف أو مؤسســات مهنيــة وفــق ضوابــط أخالقيــة، تراعــي اخلصوصيــة 

   والسرية واحترام كرامة األسر واألفراد متلّقي اخلدمات. 
4. حظر ابتزاز أّي متلّقي خدمة أو أسرة مقابل مقايضتهم للحصول على اخلدمة بنشر صور ومعلومات عنهم.

5. أن تراعي البرامج التعريفية باملؤسسات وخاصة املؤسسات اإليوائية واخلدماتية خصوصية النزالء واملستفيدين. 
 6. التــزام املؤسســات أو تعاملهــا مــع وســائل اإلعــالم بأخالقيــات مهنيــة عنــد تنــاول املواضيــع اإلنســانية واخلدمــات وبرامــج 

   اإلغاثة ذات العالقة بالفئات املستفيدة.  
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ثالثًا: تعزيز نظم املساءلة والرقابة الداخلية:
  

باعتبــار أّن املؤسســات األهليــة والقاعديــة منهــا تديــر شــأناً ومــاالً عامــاً، فهــي مبوجــب قانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات 
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 خاضعــة للرقابــة واملســاءلة، علــى املســتويْن الداخلــي واخلارجــي، وينظــم القانــون ذلــك. 

تعنــي املســاءلة7 »واجــب املســؤولن عــن الوظائــف الرســمية يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة 
بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحّمــل املســؤولية املترتبــة علــى هــذه القــرارات، وااللتــزام 
بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســاتهم، توضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح واإلخفاق يف تنفيذ سياســاتهم، 

وكذلــك يعنــي املبــدأ حــّق املواطنــن العاديــن يف االّطــالع علــى هــذه التقاريــر العامــة، وعلــى أعمــال اإلدارات العامــة.

أ . األهداف: 
 1. تعزيــز االمتثــال القانونــي يف العالقــة والصالحيــات واملهــام بــن اجلمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة والطاقــم التنفيــذي

   وفقاً للقانون والنظام األساسي، واألنظمة املعمول بها يف املؤسسة.
 2. حتقيــق رقابــة فاعلــة علــى أداء املؤسســة مــن أجــل حتقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا وبرامجهــا مــن خــالل مــدى التزامهــا بالقوانــن، 

   والنظام األساسي، واألنظمة املالية واإلدارية، ونظام املشتريات. 
3. ضمان إدارة موارد املؤسسة بالشكل األمثل ومبا يخدم عملها التنموي ويحّسن من جودة خدماتها وبرامجها ومشاريعها. 

4. تقومي عمل وأداء الطاقم التنفيذي، ومدى التزامه باألنظمة واإلجراءات املعمول بها يف املؤسسة. 
5. احملافظة على املال العام الذي حتصل عليه املؤسسة وإدارته بشكل يخدم الفئات املستفيدة. 

6. منع/الوقاية من أّية شبهات أو أفعال فساد قد تقع يف املؤسسة. 
 7. توفيــر آليــات تســمح للجمهــور واملســتفيدين ومــن لــه عالقــة باملؤسســة باملســاهمة يف تقييــم أداء املؤسســة، واالّطــالع علــى 

   سير العمل، ومدى االلتزام برؤيتها وأهدافها. 
8. إيجاد وسائل للحصول على التغذية الراجعة من املستفيدين من خدماتها وبرامجها من خالل أدوات التقييم، ونظام الشكاوى. 

ب . قواعد الرقابة الفاعلة: 
 1. عقــد االجتماعــات الدوريــة للجمعيــة العموميــة، علــى أن متــارس اجلمعيــة حّقهــا يف مناقشــة التقارير اإلدارية واملاليــة واملصادقة عليها، 

   وأن تصادق على أنظمة العمل، وأن تنتخب مجلس اإلدارة، وأن تسائل مجلس اإلدارة السابق عن أعماله وقراراته. 
2. توّفر هيكلية تنظيمية واضحة ومصادق عليها توضح املسؤوليات واملهام والوصف الوظيفي ومرجعيات العمل. 

 3. اعتمــاد آليــات داخليــة للرقابــة واملســاءلة مثــل االجتماعــات الدوريــة جمللــس اإلدارة، والطاقــم التنفيــذي، ورفــع وتقــدمي 
   تقارير سير العمل ومناقشتها وإقرارها. 

4. تعين املؤسسة مدقق حسابات خارجي وأن يتم اعتماده من قبل اجلمعية العمومية. 
5. تقدمي التقارير الدورية إلى وزارة الداخلية ووزارة االختصاص. 

6. تبني وتطوير املؤسسة نظاماً للمتابعة والتقييم.
7. وجود وحدة أو موظف مسؤول عن مهام الرقابة والتقييم. 

8. التعاقد مع مؤسسات إلجراء عملية تقييم دوري لها.
9. أن ميارس مجلس اإلدارة دوره الرقابي حسب القانون ونظام املؤسسة. 

ت . نظام الشكاوى والتظلمات:
 أ . أن تطــّور املؤسســة وتتبنــى نظامــاً للشــكاوى مبــا يحتــوي علــى: تعريــف مفهــوم الشــكاوى، ومســارات الشــكوى، وآليــات تقــدمي 

   الشكوى، ومواضيع الشكاوى، وسجل الشكاوى، وحتديد جهة االختصاص، وإعداد تقرير دوري. 
ب . أن يعتمد مجلس اإلدارة نظام الشكاوى ويصادق عليه. 

ت . أن تتم توعية الفئات متلّقية اخلدمات بوجود نظام شكاوى.
 ث . أن يتــم تشــجيع الفئــات متلّقيــة اخلدمــات علــى تقــدمي الشــكاوى مبــا فيهــا أّيــة حــاالت فســاد مبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 

   مثل الرشوة، واحملاباة، واحملسوبية، واالبتزاز اجلنسي.   
ج . أن يتم تدريب املوظفن على نظام الشكاوى والتعامل معها. 

 ح . أن يتــم مراعــاة عــدد مــن املبــادئ املتعلقــة بالشــكاوى )كالســرية، واحلياديــة واملوضوعيــة، وعــدم التمييــز، واإلنصــات اجليــد 
   ملقّدم الشكوى، والسرعة يف التعامل مع الشكوى(. 

7 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 64.
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ثالثًا: تعزيز نظم املساءلة والرقابة الداخلية:
  

باعتبــار أّن املؤسســات األهليــة والقاعديــة منهــا تديــر شــأناً ومــاالً عامــاً، فهــي مبوجــب قانــون اجلمعيــات اخليريــة واملنظمــات 
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 خاضعــة للرقابــة واملســاءلة، علــى املســتويْن الداخلــي واخلارجــي، وينظــم القانــون ذلــك. 

تعنــي املســاءلة7 »واجــب املســؤولن عــن الوظائــف الرســمية يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة 
بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحّمــل املســؤولية املترتبــة علــى هــذه القــرارات، وااللتــزام 
بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســاتهم، توضــح اإليجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح واإلخفاق يف تنفيذ سياســاتهم، 

وكذلــك يعنــي املبــدأ حــّق املواطنــن العاديــن يف االّطــالع علــى هــذه التقاريــر العامــة، وعلــى أعمــال اإلدارات العامــة.

أ . األهداف: 
 1. تعزيــز االمتثــال القانونــي يف العالقــة والصالحيــات واملهــام بــن اجلمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة والطاقــم التنفيــذي

   وفقاً للقانون والنظام األساسي، واألنظمة املعمول بها يف املؤسسة.
 2. حتقيــق رقابــة فاعلــة علــى أداء املؤسســة مــن أجــل حتقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا وبرامجهــا مــن خــالل مــدى التزامهــا بالقوانــن، 

   والنظام األساسي، واألنظمة املالية واإلدارية، ونظام املشتريات. 
3. ضمان إدارة موارد املؤسسة بالشكل األمثل ومبا يخدم عملها التنموي ويحّسن من جودة خدماتها وبرامجها ومشاريعها. 

4. تقومي عمل وأداء الطاقم التنفيذي، ومدى التزامه باألنظمة واإلجراءات املعمول بها يف املؤسسة. 
5. احملافظة على املال العام الذي حتصل عليه املؤسسة وإدارته بشكل يخدم الفئات املستفيدة. 

6. منع/الوقاية من أّية شبهات أو أفعال فساد قد تقع يف املؤسسة. 
 7. توفيــر آليــات تســمح للجمهــور واملســتفيدين ومــن لــه عالقــة باملؤسســة باملســاهمة يف تقييــم أداء املؤسســة، واالّطــالع علــى 

   سير العمل، ومدى االلتزام برؤيتها وأهدافها. 
8. إيجاد وسائل للحصول على التغذية الراجعة من املستفيدين من خدماتها وبرامجها من خالل أدوات التقييم، ونظام الشكاوى. 

ب . قواعد الرقابة الفاعلة: 
 1. عقــد االجتماعــات الدوريــة للجمعيــة العموميــة، علــى أن متــارس اجلمعيــة حّقهــا يف مناقشــة التقارير اإلدارية واملاليــة واملصادقة عليها، 

   وأن تصادق على أنظمة العمل، وأن تنتخب مجلس اإلدارة، وأن تسائل مجلس اإلدارة السابق عن أعماله وقراراته. 
2. توّفر هيكلية تنظيمية واضحة ومصادق عليها توضح املسؤوليات واملهام والوصف الوظيفي ومرجعيات العمل. 

 3. اعتمــاد آليــات داخليــة للرقابــة واملســاءلة مثــل االجتماعــات الدوريــة جمللــس اإلدارة، والطاقــم التنفيــذي، ورفــع وتقــدمي 
   تقارير سير العمل ومناقشتها وإقرارها. 

4. تعين املؤسسة مدقق حسابات خارجي وأن يتم اعتماده من قبل اجلمعية العمومية. 
5. تقدمي التقارير الدورية إلى وزارة الداخلية ووزارة االختصاص. 

6. تبني وتطوير املؤسسة نظاماً للمتابعة والتقييم.
7. وجود وحدة أو موظف مسؤول عن مهام الرقابة والتقييم. 

8. التعاقد مع مؤسسات إلجراء عملية تقييم دوري لها.
9. أن ميارس مجلس اإلدارة دوره الرقابي حسب القانون ونظام املؤسسة. 

ت . نظام الشكاوى والتظلمات:
 أ . أن تطــّور املؤسســة وتتبنــى نظامــاً للشــكاوى مبــا يحتــوي علــى: تعريــف مفهــوم الشــكاوى، ومســارات الشــكوى، وآليــات تقــدمي 

   الشكوى، ومواضيع الشكاوى، وسجل الشكاوى، وحتديد جهة االختصاص، وإعداد تقرير دوري. 
ب . أن يعتمد مجلس اإلدارة نظام الشكاوى ويصادق عليه. 

ت . أن تتم توعية الفئات متلّقية اخلدمات بوجود نظام شكاوى.
 ث . أن يتــم تشــجيع الفئــات متلّقيــة اخلدمــات علــى تقــدمي الشــكاوى مبــا فيهــا أّيــة حــاالت فســاد مبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 

   مثل الرشوة، واحملاباة، واحملسوبية، واالبتزاز اجلنسي.   
ج . أن يتم تدريب املوظفن على نظام الشكاوى والتعامل معها. 

 ح . أن يتــم مراعــاة عــدد مــن املبــادئ املتعلقــة بالشــكاوى )كالســرية، واحلياديــة واملوضوعيــة، وعــدم التمييــز، واإلنصــات اجليــد 
   ملقّدم الشكوى، والسرعة يف التعامل مع الشكوى(. 

7 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، 2016، ص 64.
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ث . التقييم باملشاركة:
يتوجــب علــى املؤسســة أن تتيــح الفرصــة ملتلّقيــات اخلدمــات للمشــاركة يف تقييــم خدمــات وبرامــج املؤسســة، وذلــك مــن أجــل 
معرفــة آرائهــم والتحســينات املطلوبــة والبدائــل املقترحــة مــن طرفهــم إلدارة اخلدمــات والبرامــج. ومــن تلــك اآلليــات/األدوات: 

1. عقد مجموعة مرّكزة لفئات النوع االجتماعي، وقد تكون لكّل فئة منهم. 
2. عقد ورش عمل عامة ملتابعة وتقييم خدمات وبرامج املؤسسة. 

3. إجراء استطالعات رأي حول خدمات املؤسسة وبرامجها. 
4. عقد جلسات استماع. 

5. تشكيل جلان مجتمعية تطوعية من متلّقي اخلدمات. 
6. إجراء مقابالت فردية مع متلّقي اخلدمات.

● املستوى اخلارجي: دور املؤسسات القاعدية يف جهود منع الفساد املبني على النوع االجتماعي:
ال تقتصــر جهــود مكافحــة الفســاد علــى املؤسســات الرســمية أو مؤسســات اجملتمــع املدنــي الكبيــرة فقــط، إذ ميكــن كذلــك 
للمؤسســات القاعديــة الفلســطينية أن تســاهم يف جهــود تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى املســتويْن احمللــي والوطنــي، 
وذلــك بحكــم انتشــارها وتنّوعهــا يف اجملتمعــات احملليــة، وقربهــا مــن الفئــات االجتماعيــة اخملتلفــة، وإطاللتهــا علــى الواقــع 

احمللــي، ودورهــا يف إحــداث التغييــر اجملتمعــي، وذلــك مــن خــالل: 

اجملتمع احمللي: 
1. تنظيم حمالت توعية مجتمعية تستهدف فيها اجملتمع احمللي.

2. إطالق مبادرات مجتمعية على املستوى احمللي. 
3. الترويج لثقافة النزاهة ومكافحة الفساد إعالمياً، وباستخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

4. تنظيم ورش وتدريبات مجتمعية عامة. 

مقّدمو اخلدمات العامة: 
1. إطالق برامج توعية تستهدف مقّدمي اخلدمات العامة على املستوى احمللي. 

2. تصميم وتنفيذ برامج بناء قدرات تستهدف املؤسسات مقّدمة اخلدمات العامة. 
3. الدفع باجتاه دمج وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف اخلطط االستراتيجية للمؤسسات مّقدمة اخلدمات والبرامج العامة. 

4. الرقابة على سياسات وإجراءات إدارة وتقدمي اخلدمات العامة، ومبا فيها تلك املقّدمة لفئات النوع االجتماعي. 
5. مساءلة مقّدمي اخلدمات العامة يف اجملتمع احمللي من خالل تنفيذ عدد من أدوات املساءلة اجملتمعية. 

 6. تقــدمي املقترحــات لتطويــر سياســات وخطــط وإجــراءات إدارة وتقــدمي اخلدمــات والبرامــج العامــة التي تقدمها املؤسســات، 
   ومبا يراعي عدم تعرض فئات النوع االجتماعي خملاطر الفساد. 

 7. املدافعــة واملناصــرة حلقــوق فئــات النــوع االجتماعــي، وبشــكل خــاص النســاء، يف الوصــول واحلصــول علــى اخلدمــات 
  العامة بشكل نزيه وشفاف. 

 8. التأكــد مــن وجــود قيــم النزاهــة يف املعاييــر احملــددة للحصــول علــى اخلدمــات العامــة والبرامــج واملســاعدات اإلنســانية
  لضمان وصولها للفئات االجتماعية املهمشة ومبا فيها النساء.

9. تشجيع املؤسسات احمللية وخاصة الهيئات احمللية املتوسطة والصغيرة على تبني نظام شكاوى.

فئات النوع االجتماعي:
 1. تنظيــم حمــالت توعيــة ومناصــرة تســتهدف متلّقيــات اخلدمــات العامــة حــول حقوقهــن يف الوصــول واحلصــول علــى 

   اخلدمات بشكل نزيه وشفاف. 
2. تشجيع فئات النوع االجتماعي على تقدمي الشكاوى والتظلمات املتعلقة مبظاهر الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

3. إدماج ممثلن وخاصة من النساء يف جلان الرقابة اجملتمعية أو ما يسمى مبجالس املستفيدين.
4. تشجيع ودمج النساء على املشاركة يف الشأن العام.  

16

املقابالت: 
1. جمعية بنت الريف- دورا، فاطمة محمد علي، 2021/8/4.

2. جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل- رفح، ضحى أبو عيادة، 2021/8/4.
3. جمعية تطوير األسرة اخليرية- بيت حانون، كمال عبد اهلل، 2021/8/4.

4. مركز الدراسات النسوية– غزة، نورهان املزيني، 2021/8/5.
5. جمعية النجدة– طولكرم، ضحى األعرج، 2021/8/5.

6. جمعية طوباس اخليرية- طوباس، ريناد سليمان مساعيد، 2021/8/6.
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املقابالت: 
1. جمعية بنت الريف- دورا، فاطمة محمد علي، 2021/8/4.

2. جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل- رفح، ضحى أبو عيادة، 2021/8/4.
3. جمعية تطوير األسرة اخليرية- بيت حانون، كمال عبد اهلل، 2021/8/4.

4. مركز الدراسات النسوية– غزة، نورهان املزيني، 2021/8/5.
5. جمعية النجدة– طولكرم، ضحى األعرج، 2021/8/5.

6. جمعية طوباس اخليرية- طوباس، ريناد سليمان مساعيد، 2021/8/6.
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ملحق 1: املؤشرات العامة لاللتزام مبنظومة النزاهة ومكافحة الفساد يف املؤسسات األهلية    )اجملتمع املدني(:

معلومات أساسية حول املؤسسة:

اسم املؤسسة
مجال عمل املؤسسة 

سنة التأسيس
رقم تسجيل املؤسسة

املدينة واحملافظة
أرقام االتصال 
     تاريخ الفحص

املدير التنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة

التحقق واملعززيوجد/ ال يوجداملؤشراتاملعايير

التنظيم 
اإلداري 
واملالي:

وجود بيانات مالية سنوية مدققة مصادق عليها . 	
ورسالة املدقق جمللس اإلدارة.

وثيقة، تقرير، 
محضر املصادقة

وجود تقارير مالية وإدارية سنوية مصادق . 	
عليها. 

تقرير

وجود نظام مالي وإداري ومشتريات مقّر . 	
ومصادق عليه ومعمول به. 

وثيقة

وجود برنامج محاسبي معتمد وبياناته مطابقة . 	
للبيانات املدققة.

برنامج

وجود وصوف وظيفية واضحة مدعمة بهيكلية . 	
مقّرة ومصادق عليها. 

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

قائمة باملوظفن ومسمياتهم الوظيفية، . 	
وأعضاء مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية 
منشورة ومدعمة بآليات االتصال والتواصل.

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

لم يصدر عن أّي جهة رقابية رسمية مالحظات سلبية . 	
على أداء املؤسسة مالياً أو إدارياً.

وثيقة

لم يصدر عن أّي جهات تدقيق محاسبي . 	
مالحظات سلبية على أداء املؤسسة احلالي.

وثيقة

وضعت وطبقت املؤسسة إجراءات تضمن . 	
الفصل يف الصالحيات املالية واإلدارية منعاً 

لتضارب املصالح.

وثيقة/ مدّونة 
سلوك/ نظام
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التحقق واملعززيوجد/ ال يوجداملؤشراتاملعايير
التنظيم 
اإلداري 
واملالي:

وجود بيانات مالية سنوية مدققة مصادق عليها . 	
ورسالة املدقق جمللس اإلدارة.

وثيقة، تقرير، 
محضر املصادقة

تقريروجود تقارير مالية وإدارية سنوية مصادق عليها. . 	
وجود نظام مالي وإداري ومشتريات مقّر . 	

ومصادق عليه ومعمول به. 
وثيقة

وجود برنامج محاسبي معتمد وبياناته مطابقة . 	
للبيانات املدققة.

برنامج

وجود وصوف وظيفية واضحة مدعمة بهيكلية . 	
مقّرة ومصادق عليها. 

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

قائمة باملوظفن ومسمياتهم الوظيفية، وأعضاء . 	
مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية منشورة 

ومدعمة بآليات االتصال والتواصل.

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

لم يصدر عن أّي جهة رقابية رسمية مالحظات . 	
سلبية على أداء املؤسسة مالياً أو إدارياً.

وثيقة

لم يصدر عن أّي جهات تدقيق محاسبي . 	
مالحظات سلبية على أداء املؤسسة احلالي.

وثيقة

وضعت وطبقت املؤسسة إجراءات تضمن الفصل يف . 	
الصالحيات املالية واإلدارية منعاً لتضارب املصالح.

وثيقة/ مدّونة 
سلوك/ نظام

الشفافية:

رابط املوقع اإللكترونيوجود موقع إلكتروني محدث/ صفحة تواصل اجتماعي.. 	
الرابط اإللكترونياخلطة االستراتيجية منشورة.. 	
وصف واضح ومنشور عن مشاريع املؤسسة، . 	

والفئات املستهدفة. 
الرابط اإللكتروني

الرابط اإللكترونيإعالنات العطاءات منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيإعالنات التوظيف منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيالفئات املستهدفة منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيتقارير النشاطات السنوية منشورة.. 	
طورت املؤسسة سياسات داخلية لتعزيز . 	

الشفافية وتدفق املعلومات يف املؤسسة.
وثيقة، نظام أرشفة

النزاهة:
وثيقة/ قرار معتمدوجود إجراءات تطبيقية لتفعيل مدّونة السلوك. . 	
قائمة/ قرار/ وثيقةوجود جلنة مشتريات دورية.. 	
قائمة/ قرار/ وثيقةوجود جلنة توظيف. . 	

املساءلة:

وجود تقارير دورية تُعّد من اإلدارة التنفيذية . 	
وتقدم جمللس اإلدارة.

وثيقة، محاضر

وثيقة/ محاضروجود انتخابات دورية جمللس اإلدارة.. 	
نظام/ رابط وجود آلية للتواصل وتقدمي الشكاوى. . 	

إلكتروني
وثيقة/ قرار مجلس وجود جلنة تدقيق داخلي.. 	

إدارة/ تقارير

مكافحة 
الفساد:

وثيقةوجود سياسة ملنع تضارب املصالح.. 	
وثيقةوجود نظام لتلقي الهدايا.. 	
وثيقةوجود سجل بالذمة املالية.. 	
وثيقةوجود سياسة ملنع الفساد.. 	
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التحقق واملعززيوجد/ ال يوجداملؤشراتاملعايير
التنظيم 
اإلداري 
واملالي:

وجود بيانات مالية سنوية مدققة مصادق عليها . 	
ورسالة املدقق جمللس اإلدارة.

وثيقة، تقرير، 
محضر املصادقة

تقريروجود تقارير مالية وإدارية سنوية مصادق عليها. . 	
وجود نظام مالي وإداري ومشتريات مقّر . 	

ومصادق عليه ومعمول به. 
وثيقة

وجود برنامج محاسبي معتمد وبياناته مطابقة . 	
للبيانات املدققة.

برنامج

وجود وصوف وظيفية واضحة مدعمة بهيكلية . 	
مقّرة ومصادق عليها. 

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

قائمة باملوظفن ومسمياتهم الوظيفية، وأعضاء . 	
مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية منشورة 

ومدعمة بآليات االتصال والتواصل.

وثيقة/ الرابط 
اإللكتروني

لم يصدر عن أّي جهة رقابية رسمية مالحظات . 	
سلبية على أداء املؤسسة مالياً أو إدارياً.

وثيقة

لم يصدر عن أّي جهات تدقيق محاسبي . 	
مالحظات سلبية على أداء املؤسسة احلالي.

وثيقة

وضعت وطبقت املؤسسة إجراءات تضمن الفصل يف . 	
الصالحيات املالية واإلدارية منعاً لتضارب املصالح.

وثيقة/ مدّونة 
سلوك/ نظام

الشفافية:

رابط املوقع اإللكترونيوجود موقع إلكتروني محدث/ صفحة تواصل اجتماعي.. 	
الرابط اإللكترونياخلطة االستراتيجية منشورة.. 	
وصف واضح ومنشور عن مشاريع املؤسسة، . 	

والفئات املستهدفة. 
الرابط اإللكتروني

الرابط اإللكترونيإعالنات العطاءات منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيإعالنات التوظيف منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيالفئات املستهدفة منشورة. . 	
الرابط اإللكترونيتقارير النشاطات السنوية منشورة.. 	
طورت املؤسسة سياسات داخلية لتعزيز . 	

الشفافية وتدفق املعلومات يف املؤسسة.
وثيقة، نظام أرشفة

النزاهة:
وثيقة/ قرار معتمدوجود إجراءات تطبيقية لتفعيل مدّونة السلوك. . 	
قائمة/ قرار/ وثيقةوجود جلنة مشتريات دورية.. 	
قائمة/ قرار/ وثيقةوجود جلنة توظيف. . 	

املساءلة:

وجود تقارير دورية تُعّد من اإلدارة التنفيذية . 	
وتقدم جمللس اإلدارة.

وثيقة، محاضر

وثيقة/ محاضروجود انتخابات دورية جمللس اإلدارة.. 	
نظام/ رابط وجود آلية للتواصل وتقدمي الشكاوى. . 	

إلكتروني
وثيقة/ قرار مجلس وجود جلنة تدقيق داخلي.. 	

إدارة/ تقارير

مكافحة 
الفساد:

وثيقةوجود سياسة ملنع تضارب املصالح.. 	
وثيقةوجود نظام لتلقي الهدايا.. 	
وثيقةوجود سجل بالذمة املالية.. 	
وثيقةوجود سياسة ملنع الفساد.. 	
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ملحق 2: املؤشــرات العامة لاللتزام مبدّونات الســلوك وآليات تفعيلها يف  القطاع األهلي  )اجملتمع املدني(:

معلومات أساسية حول املؤسسة:

اسم املؤسسة
مجال عمل املؤسسة 

املدينة واحملافظة
أرقام االتصال 
تاريخ الفحص

رئيس الهيئة/املدير التنفيذي/املدير العام

التعليقاتالنعماألسئلة )املؤشرات(احملور

التوعية 
باملدّونة

  هل تعلم املؤسسة بوجود مدّونة السلوك؟. 	
هل قامت املؤسسة بعملية توعية أو إصدار أّية تعميمات أو منشورات . 	

  أو عقد ورش حول املدّونة للموظفن؟
هل قامت املؤسسات املستهدفة بترشيح أيٍّ من موظفيها للمشاركة . 	

  يف لقاءات أو ورش ذات عالقة باملدّونة؟
  هل متت طباعة املدّونة وتوزيعها على املوظفن؟. 	

تفعيل 
املدّونة

  هل قامت إدارة املؤسسة بتبني املدّونة ومتى؟ . 	
هل مت تضمن بنود أو أجزاء من املدّونة ضمن األنظمة واللوائح . 	

  واإلجراءات الداخلية؟
   هل وضعت اإلدارة خطة ملتابعة االلتزام باملدّونة؟ . 	
هل تبنت املؤسسة إجراءات حتفيزية للموظفن امللتزمن وتأديبية . 	

  لغير امللتزمن؟
 

هل قامت املؤسسة بتكليف موظف أو دائرة ملتابعة التوعية واإلرشاد . 	
  ومراقبة االلتزام باملدّونة؟

 

هل االلتزام باملدّونة جزء من عملية تقييم األداء السنوي؟. 	
  

هل وفرت إدارة املؤسسة الظروف والبيئة املشجعة على االلتزام . 	
باملدّونة )وصف وظيفي واضح، نظام مساءلة ورقابة، سياسات 
حتفظ حقوق املوظف، احلق يف احلصول على املعلومات، تكافؤ 
الفرص يف الترقيات واحلوافز واملشاركات اخلارجية والدورات 

  التدريبية... إلخ(؟
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التعليقاتالنعماألسئلة )املؤشرات(احملور

الشفافية

  هل يوجد للمؤسسة موقع إلكتروني؟. 	
هل تقوم املؤسسة بنشر تقاريرها الدورية والسنوية )مالية وفنية . 	

  وإدارية( للجهات املعنية مبا فيها اجلمهور؟
 

هل هناك سياسات وإجراءات واضحة تتعلق بحق املواطنن يف . 	
  احلصول على املعلومات وتدفق املعلومات داخل املؤسسة؟

هل تصدر عن املؤسسة أّية مطبوعات توعوية للجمهور حول . 	
  اخلدمات التي تقدمها أو النشاطات التي تنفذها؟

هل تشرك املؤسسة جمهور املستفيدين من خدماتها باتخاذ القرارات . 	
  ووضع السياسات والبرامج املتعلقة باخلدمات املقّدمة لهم؟

 

هل تتبنى املؤسسة إجراءات مكتوبة ومعلنة فيما يتعلق باملوارد . 	
البشرية كالتوظيف وإعالنات التوظيف وجلان املقابالت والتقييم 

  والتدريب والترقيات وسلّم الرواتب وآلية اختيار املستفيدين؟

 

 هل تتيح املؤسسة املعلومات املالية والهيكل التنظيمي واألنشطة 	. 
  وقوائم املوظفن والشركاء وتيّسر اّطالع اجلمهور عليها؟

 

املساءلة

هل تقدم املؤسسة تقارير جلهات االختصاص وفقاً للقانون؟. 	
  

هل تنشر املؤسسة تقاريرها املالية متضمنة مصادر التمويل وكيفية . 	
  إدارتها وصرفها؟

 

 هل يتم توثيق كافة قرارات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية وأّية 	. 
  قرارات أو تعليمات تصدر عن الهيئة التنفيذية للمؤسسة؟

هل هناك نظام تدقيق داخلي مقّر ومفّعل داخل املؤسسة؟. 	
  

هل هناك خطة تدقيق داخلي سنوية مقّرة من مجلس اإلدارة؟. 	

هل هناك أنظمة مالية وإدارية وإجراءات عمل مقّرة وواضحة ومعلنة . 	
  للموظفن؟

 

هل هناك سياسات وإجراءات واضحة ومعلنة داخل املؤسسة تتعلق . 	
مبنع تضارب املصالح وخصوصاً فيما يتعلق بتوريد اخلدمات 

للمؤسسة والتعاقد مع املوردين؟
  

 

هل تقوم املؤسسة بعمل تقييم ذاتي دوري ألدائها ومن هي اجلهات . 	
التي يتم إشراكها يف العملية؟

  

 

هل هناك إجراءات تتعلق باإلفصاح عن الذمة املالية ألعضاء مجلس . 	
  اإلدارة؟

هل يتم عقد انتخابات دورية جمللس اإلدارة استناداً للقانون؟. 		
  

 

هل يتم عقد اجتماعات اجلمعية العمومية بشكل منظم وهل تتم . 		
املصادقة على التقارير املالية املدققة من قبلها؟

  
هل هناك إجراءات وسياسة واضحة حول آلية التعامل مع . 		

  شكاوى اجلمهور؟
هل قامت املؤسسة بتوعية املوظفن بالقوانن ذات العالقة بعمل . 		

  املؤسسة؟
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التعليقاتالنعماألسئلة )املؤشرات(احملور

النزاهة

هل املوظفون على دراية بآليات اإلبالغ حول عروض رشاوى أو هدايا . 	
  وهل هناك سياسات واضحة للموظفن بهذا الشأن؟

 

هل يعلم املوظفون بكيفية اإلبالغ عن ممارسات فساد داخل . 	
  املؤسسة؟

 

هل يقوم املوظفون بإعالم اإلدارة حول أّية أعمال أخرى يقومون بها . 	
بأجر أو بدون أجر خارج أوقات الدوام أو خالله؟

هل هناك سياسة واضحة حول التنسيب للمشاركات اخلارجية . 	
والدورات التدريبية؟

هل هناك دورية للجان دراسة العروض املقّدمة للمؤسسة لتوريد . 	
اخلدمات؟

هل هناك إجراءات ونظام واضح لعملية تقييم أداء املوظفن وهل يتم . 	
  إعالمهم بنتائج التقييم ومناقشتها معهم؟

 

هل يقوم أيٌّ من أعضاء مجلس اإلدارة بالعمل داخل املؤسسة مقابل . 	
أجر؟
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ملحق 3: خطوات أساسية لتطبيق وتفعيل مدّونة السلوك:

أوالً: وجــود قــرار رســمي مــن رأس هــرم املؤسســة بضــرورة تطبيــق املدّونــة يشــمل االجتمــاع مبــدراء ورؤســاء اإلدارات 
واألقســام.

ثانياً: تكليف موظف/ة مبتابعة تطبيق املدّونة.
ثالثاً: توعية املوظفن باملدّونة وتشجعيهم وحتفيزهم.

رابعاً: وجود تقارير متابعة على االلتزام.
 خامســاً: امللكية من خالل إعداد دليل إرشــادي خاص يتناســب وخصوصية املؤسســة وحســب مجال عملها )الصحة، الشــؤون 
            االجتماعيــة، الداخليــة... إلــخ(. بحيــث يتــم تطويــر مدّونــة إرشــادية خاصــة تظهــر امللكيــة مــن حيــث اســتخدام 

           املسميات، والهيكلية، واإلجراءات وطبيعة اخلدمات وغيرها.
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االئتــالف 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«. 
يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض 
للفســاد، واإلســهام يف إنتاج ونقل وتوطن املعرفة بالفســاد ومكافحته على الصعيد 
ــي  ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي ــي. يحــرص ائتــالف أمــان عل ــي واإلقليمــي والدول الوطن
Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم 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 »ند« نساء ضد الفساد بتمويل مشكور من االحتاد األوروبي


