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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة الدكتــورة هديــل قــزاز إلعدادهــا هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي 
وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

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

الوقائيــة لــدرء مخاطــر الفســاد المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي تقديــم الخدمــات االجتماعيــة. رام اللــه- فلســطين. 

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة، 
وال يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.

The project is funded by the European Union

تــم إعــداد هــذه الدراســة بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد 
األوروبــي وال يتحمــل مســؤوليتها. 
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◄ مقدمة:

يعتبــر الفســاد عقبــة رئيســية ًأمــام التنميــة املســتدامة وحقــوق االنســان واملســاواة. وميثــل إقــرار أهــداف التنميــة املســتدامة 
الســبعة عشــر إجنــازاً هامــاً للمجتمــع الدولــي، ألنهــا تعتبــر أن الفســاد يشــكل عقبــة رئيســية يف طريــق التنميــة املســتدامة، 
وتعتبــره مــن األســباب املعيقــة للوصــول للكثيــر مــن اخلدمــات الضروريــة للقضــاء علــى الفقــر واجلــوع. وتقــّر خطــة التنميــة 
املســتدامة، يف الهــدف 16، بضــرورة بنــاء مجتمعــات ســلمية عادلــة حاضنــة للجميــع، تكفــل املســاواة بــن النــاس يف الوصــول 
إلــى العدالــة. وتقــوم علــى احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون واحلكــم الرشــيد يف كافــة املســتويات؛ حيــث تدعــو هــذه 
املبــادئ إلــى قيــام مؤسســات خاليــة مــن الفســاد تتســم بالشــفافية والفعاليــة وتخضــع للمســاءلة، مبــا يف ذلــك جميــع املؤسســات 

التــي تقــدم اخلدمــات العامــة: مــن تعليــم وصحــة وحمايــة اجتماعيــة. 

تكمــن أهميــة أهــداف التنميــة املســتدامة يف تقاطعهــا وتكاملهــا مــع بعضهــا بعضــا، وتســليط الضــوء علــى أهميــة التصــدي 
لإلشــكاليات التــي تنشــأ عــن هشاشــة مضاعفــة لألفــراد واجملتمعــات؛ فالهــدف اخلامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
يطالــب بعدالــة النــوع االجتماعــي ووصــول النســاء املتــوازن للخدمــات االجتماعيــة، وبالتالــي يُعتبــر وجــود مؤسســات خاليــة 
مــن الفســاد، تضمــن تقــدمي خدمــات نوعيــة بشــفافية للنســاء وللفئــات األكثــر ضعفــاً، مثــل: الفقــراء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ــة الفلســطينية،  ــك الســلطة الوطني ــم، مبــا يف ذل ــا دول العال ــزم به ــي تلت ــة املســتدامة الت ــق أهــداف التنمي ــى حتقي خطــوة عل
التــي تلتــزم بتقــدمي التقريــر الطوعــي حــول حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. وتعتبــر دراســة التدابيــر الوقائيــة لــدرء 
مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة، خطــوة أساســية يف حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة، باإلضافــة ألهميتهــا القصــوى مــن منظــور محاربــة الفســاد بشــكل عــام، ويف إنفــاذ حقــوق اإلنســان والعدالــة 

واملســاواة.

أشــار التقريــر النهائــي للجنــة االستشــارية جمللــس حقــوق اإلنســان )2015( بشــأن موضــوع آثــار الفســاد الســلبية علــى التمتــع 
بحقــوق اإلنســان، إلــى أن الفســاد يؤّثــر علــى اجملتمــع بشــكل عــام. ثمــة جانبــان يتــرددان بكثــرة يف املناقشــات التــي تتنــاول أثــر 
الفســاد الســلبي علــى حقــوق اإلنســان، يتعلــق اجلانــب األول باملــوارد املاليــة واالقتصاديــة التــي تتأثــر بالفســاد؛ فاملمارســات 
الفاســدة تقلــل املوازنــات اخملصصــة للتنميــة، وهــو مــا يتطلــب تقليــص موازنــات اخلدمــات األساســية، ومــن ثــم إمكانيــة إعاقــة 
ــر ضعفــاً يف اجملتمــع،  ــة، وخاصــة بالنســبة للنســاء واملهمشــن، أي األفــراد واجملموعــات األكث إنفــاذ حقــوق اإلنســان بفعالي
ــوارد  ــا يتســبب الفســاد يف تقليــص امل ــة. كم ــة االجتماعي ــة وخدمــات احلماي ــود التنمي ــون مــن فشــل جه ــن يعان ــك الذي وأولئ
املتاحــة إلعمــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تدريجيــاً، أمــا اجلانــب الثانــي، فيتعلــق بتحقيــق الدميقراطيــة 
وإنفــاذ ســيادة القانــون؛ فاستشــراء الفســاد يف دوائــر ســلطات الدولــة يقــوِّض ثقــة النــاس يف احلكومــة، ومــن ثــم يف النظــام 

الدميقراطــي وســيادة القانــون1.

ــه الفهــم اجملتمعــي ألدوار الرجــال والنســاء وأولوياتهــم/ن واحتياجاتهــم/ن وحــول تقســيم  ــى أن ــوع االجتماعــي عل يعــرف الن
العمــل بينهــم/ن، وهــو مفهــوم متغيــر حســب الزمــان واملــكان، ويتطلــب متابعــة مســتمرة باســتخدام حتليــل النــوع االجتماعــي. 
يحــدد النــوع االجتماعــي عمومــاً تقســيم العمــل يف العائلــة واجملتمــع، ضمــن تقاليــد وأعــراف اجتماعيــة واضحــة يف العديــد من 
اجملتمعــات، وغالبــاً مــا يــوكل الــدور اإلجنابــي ورعايــة األســرة واملســنن واملعاقــن للنســاء، كمــا حتــدد أدوار النــوع االجتماعــي 

مــن يتحكــم يف املــوارد ومــن يصنــع القــرار يف اجملتمــع، بــدءاً مــن املنــزل وإلــى أعلــى املســتويات علــى نطــاق احلكومــة2. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالفســاد، فــا توجــد أدلــة حتــدد مــا إذا كان الرجــال أو النســاء كمجموعــة هــم أكثــر ممارســة للفســاد، حيــث 
ميكــن أن يكــون هنــاك رجــال أو نســاء ميارســون أشــكال الفســاد اخملتلفــة. 

1 التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، 2015.
2 مؤمتر الدول األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 2019، الدورة الثامنة، أبو ظبي. 
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أمــا مــن ناحيــة آثــار الفســاد بالنســبة للجنســن، فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات االجتماعيــة والنفســية إلــى أن الفســاد 
يؤثــر علــى النســاء واألطفــال بشــكل أكبــر، بســبب كونهــن يتحملــن املســؤوليات األســرية يف مجــال اخلدمــات والرعايــة؛ 
ففــي حالــة وجــود فســاد فســتتأثر اخلدمــات األساســية الازمــة لاســتمرار والبقــاء، مثــل: اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة 
وإمكانيــات الوصــول للغــذاء. كمــا يســاهم الفســاد يف التقليــل مــن كفــاءة هــذه اخلدمــات أو جودتهــا ويف إمكانيــة وصــول 
الفقــراء لهــا. كمــا أن الفســاد ميــّس 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، ممــا يؤثــر علــى اســتدامة 
اجملتمعــات. يف الوقــت نفســه، فــإن مشــاركة النســاء احملــدودة يف احليــاة العامــة واحليــاة السياســية يقلــل مــن تأثيرهــن علــى 
منظومــة احلوكمــة، كمــا مينــع الفســاد مــن متكــن النســاء ومشــاركتهن السياســية واالقتصاديــة، ويحــّد مــن دورهــن يف مواجهــة 
ــم  ــق هــذه املظاهــر املنتشــرة يف دول العال ــن مخاطــر الفســاد. وتنطب ــة م ــع يف دوام ــن، ممــا يدخــل اجملتم ــاكات حقوقه انته
اخملتلفــة أيضــاً علــى الواقــع الفلســطيني، حيــث أّن النســاء أقــل مشــاركة يف ســوق العمــل الرســمي، وشــبه مغيبــات عــن احليــاة 

العامــة واملشــاركة السياســية واالقتصاديــة.

تعــد الدراســات التــي تفحــص عاقــة الفســاد بالنــوع االجتماعــي يف فلســطن محــدودة جــداً، وهــي تركــز علــى دور النســاء 
يف محاربــة الفســاد، والفــرص الضائعــة بســبب تدنــي مشــاركة النســاء يف مراكــز صنــع القــرار، علــى اعتبــار أن النســاء أقــل 
فســاداً وأقــل قــدرة علــى حتمــل اخملاطــر التــي يتطلبهــا  الفســاد.3 وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الزوايــا، إال أن هنــاك عــددا 
قليــا جــداً مــن الدراســات التــي حاولــت فحــص مــا إذا كانــت جتــارب النســاء والرجــال مــع الفســاد مختلفــة، وإذا مــا كان هنــاك 

فروقــات حســب النــوع االجتماعــي يف التعــرض خملاطــر الفســاد. 

مــن هــذه املنطلقــات، تأتــي هــذه الدراســة لتفحــص التدابيــر الوقائيــة لــدرء مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف 
تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة حتديــداً، حيــث أن النســاء يف هــذا اجملــال هــن مــن األكثــر هشاشــة وتعرضــاً للمخاطــر، بســبب 

فقرهــن أو إعاقتهــن أو ألنهــن مطلقــات أو أرامــل، وهــي جميعــا أوضــاع تزيــد مــن التعــرض خملاطــر الفســاد.
 وتهدف الدراسة إلى:

 ●  فحــص وحتليــل التدابيــر الوقائيــة لــدرء مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف إجــراءات وسياســات وآليــات 
   تقدمي اخلدمات االجتماعية

● تشخيص التحديات التي تعيق احلصول على اخلدمات االجتماعية وحتديد نقاط الضعف والقوة فيها.
● تقدمي توصيات محددة لتطوير آليات إدارة مخاطر الفساد القائم على النوع االجتماعي يف قطاع التنمية االجتماعية.

3 أمان، 2014، دور املرأة يف الفساد ومكافحته.
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◄ حتديات الدراسة 

تتعــدد مصــادر اخلدمــات االجتماعيــة يف فلســطن، وخاصــة تلــك التــي حتتاجهــا الفئــات األكثــر هشاشــة، مبــا يف ذلــك النســاء 
ــج  ــدة؛ فبرام ــة أو ممت ــي تعشــن يف أســر نووي ــرات اللوات ــف والفقي ــي تعرضــن للعن ــة، والنســاء اللوات ــات وذوات اإلعاق املعي
احلمايــة االجتماعيــة تتضمــن مســاعدات رســمية وغيــر رســمية تقدمهــا جهــات فاعلــة حكوميــة وغيــر حكوميــة. مــن الصعــب 
حصــر جميــع مقدمــي/ات اخلدمــات يف فلســطن، فبعضهــم يعــود ملــا قبــل إنشــاء الســلطة الفلســطينية، مثــل مؤسســات 
أهليــة ودوليــة عاملــة يف فلســطن منــذ عقــود، ومنظمــات أمم متحــدة وحتديــداً األونــروا، ومؤسســات تتبــع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، ومؤسســات قطــاع خــاص تلتــزم باملســؤوليات اجملتمعيــة وغيرهــا مــن املؤسســات اخملتلفــة. لــذا مت التركيــز أكثــر 
يف هــذه الدراســة علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة باعتبارهــا قائــد ومنســق قطــاع احلمايــة االجتماعيــة اســتناداً للتشــريعات 

الســارية4.  

يف الوقــت الــذي مت فيــه التركيــز علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة، اتضــح أثنــاء العمــل امليدانــي أن االنقســام السياســي 
الفلســطيني أدى إلــى وجــود هيكلــن مختلفــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأن التنســيق بينهمــا محــدود للغايــة، بــل إن 
الــوزارة يف غــزة طــورت أنظمــة وأدلــة وإجــراءات مختلفــة متامــا عــن تلــك التــي يف الضفــة الغربيــة، والتــي مازالــت تتبــع ديــوان 
املوظفــن العــام وديــوان الشــكاوى يف عملهــا، وليــس لديهــا إجــراءات متخصصــة حســب طبيعــة عملهــا. وقــد أدى هــذا األمــر 

لصعوبــات يف التحليــل وحتديــد توصيــات شــاملة ال تعــزز االنقســام بــل تســاهم يف جســره.

كانــت الســمة الســائدة يف املقابــات هــو تخــوف كبيــر مــن املوظفــن/ات مــن البحــث يف مخاطــر الفســاد، وهــذا يعكــس واقــع 
االنقســام السياســي مــن جهــة، وقلــة الوعــي بأهميــة احلمايــة والوقايــة أكثــر مــن ضبــط احلــاالت أو اإلبــاغ عنهــا، األمــر الــذي 
يتطلــب رفــع وعــي مجتمعــي، بحيــث يشــكل اجملتمــع والنــاس حمايــة مــن الفســاد ومــن انتهــاكات حقــوق النســاء، ومــن العنــف 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، مــن خــال تغييــر األعــراف واملفاهيــم التــي تغطــي علــى املشــكات بــدالً مــن طــرح احللــول. 
وقــد ســاهم التخــوف مــن عواقــب احلديــث عــن عاقــة الفســاد بالنــوع االجتماعــي واملرتبــط باألعــراف والتقاليــد اجملتمعيــة 
يف عــدم إعطــاء األمثلــة الكافيــة التــي توضــح حجــم املشــكلة، وإن كانــت األمثلــة التــي قدمــت لفريــق البحــث يف غايــة األهميــة 
وذات داللــة عاليــة. يتخــوف اجملتمــع بشــكل عــام مبــن يف ذلــك املوظفــون/ات واملســتفيدون/ات مــن اخلــوض يف قضايــا 

حساســة، قــد تــؤدي إلــى إيــذاء النســاء وعائاتهــن.

وحتمــل التقاطعيــة بــن النــوع االجتماعــي والفســاد دالالت مجتمعيــة مهمــة، حيــث أن اجملتمــع بشــكل عــام يرفــض الفســاد 
ويعتبــره مــن األمــور الشــائنة واملهينــة، ولكنــه يرفــض وبصــورة أكبــر احلديــث عــن "أعــراض النســاء" ويعتبــر نفســه احلامــي 
ملــا يســمى "شــرف املــرأة"، وأن أي خــوض يف هــذه اجملــاالت قــد تــؤدي لقتــل النســاء حتــى لــو كــن هــن ضحايــا لإلســاءة 
واالســتغال اجلنســي. وال يعنــي هــذا الرفــض اجملتمعــي للفســاد واالســتغال اجلنســي عــدم وجودهمــا، بــل يعنــي مزيــداً مــن 
الســرية والتكتــم واإلخفــاء وعــدم احلديــث عنهــم. يتشــابه هــذا األمــر مــع بدايــات احلديــث عــن قضايــا العنــف ضــد املــرأة، 
والتــي كانــت تعتبــر مــن القضايــا احلساســة التــي ال ميكــن العمــل عليهــا، ألنهــا تقــع يف احليــز اخلــاص. لكــن اســتمرار العمــل 
عليهــا أدى لكشــف الكثيــر مــن القضايــا املهمــة، وســاهم يف توعيــة النســاء والرجــال، كمــا ســاهم يف زيــادة اخلدمــات املقدمــة 

للناجيــات مــن العنــف. 

وقــد أّثــر واقــع جائحــة كورونــا علــى إمكانيــات جمــع املعلومــات، ومــع ذلــك مت عقــد 5 ورشــات عمــل مركــزة ولقــاءات جماعيــة 
ومــا يزيــد عــن 20 مقابلــة شــخصية. كمــا أّثــر جائحــة كورونــا أيضــا علــى حجــم االحتياجــات للمســاعدات اإلنســانية، وبالتالــي 
تفاقــم االنتقــادات لــوزارة التنميــة االجتماعيــة علــى دورهــا يف القيــادة والتنســيق، وكان مــن الصعــب فصــل االنتقــادات ذات 
ــات الســلطة  ــا، خصوصــا أن شــّح إمكاني ــة التصــدي له ــك املرتبطــة بفــرص الفســاد وكيفي ــات، وتل ــة بنقــص اإلمكاني العاق
الفلســطينية واملؤسســات األهليــة بســبب اجلائحــة وألســباب أخــرى، يجعــل مــن اإلدارة الشــفافة والواعيــة للمــوارد واملصــادر 

أمــراً يف غايــة األهميــة. 

 4 أمان، 2020، حوكمة إدارة املساعدات اإلنسانية يف الضفة الغربية: حالة أزمة فيروس كورونا، سلسلة تقارير رقم 171.
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◄ منهجية العمل

اعتمــدت الدراســة علــى منهــاج وصفــي حتليلــي للوصــول لألهــداف املتوقعــة. مت االعتمــاد يف الدراســة علــى مراجعــة بعــض 
ــة وقطــاع  ــة االجتماعيــة يف الضفــة الغربي ــة والدوليــة يف هــذا اجملــال، باإلضافــة ملقابــات مــع وزارة التنمي األدبيــات احمللي
ــة  ــة، لرصــد العاقــة مــع وزارة التنمي ــة االجتماعي ــا احلماي ــى متــاس مباشــر مــع قضاي ــة متنوعــة عل غــزة، ومؤسســات أهلي
االجتماعيــة مــن ناحيــة قيادتهــا لقطــاع احلمايــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلك مؤسســات لرعاية املســنن، وأســر الشــهداء/ وذوي/
ات اإلعاقــة، ومؤسســات حمايــة النســاء مــن العنــف، ومقابلــة مــع الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومكاملــة هاتفيــة مــع هيئــة 
مكافحــة الفســاد. وكانــت مؤسســة أمــان قــد قامــت بإجــراء اســتطاع للــرأي آلراء املســتفيدات مــن اخلدمــة االجتماعيــة عــام 
2020، وشــكل هــذا االســتطاع خلفيــة أساســية لهــذا البحــث، حيــث مت االعتمــاد عليــه لتحليــل أوجــه التشــابه واالختــاف مــع 
نتائــج اجملموعــات البؤريــة، علمــاً بأنــه اســتطاع انطباعــي ولكنــه يكتســب أهميتــه مــن كونــه مت مــع مســتفيدات مــن خدمــات 

وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

ــى الكشــف عــن حــاالت فســاد أو  ــم يهــدف إل ــي، ول ــوع االجتماع ــور الن ــن منظ ــاد م ــر الفس ــرص ومخاط ــى ف ــز البحــث عل رك
ــات عمــل مختلفــة.  ــب هــذا األمــر أدوات وآلي ــث يتطل ــي، حي ــاء العمــل امليدان ــي وردت أثن التحقــق مــن بعــض االدعــاءات الت
بعــض احلــاالت التــي مت اإلشــارة لهــا هنــا هــي حــاالت معروفــة ومت الكشــف عنهــا، واتخــذت الــوزارة بعــض اإلجــراءات حيالهــا، 

ولكنهــا تــرد هنــا بهــدف التنبيــه للفــرص واخملاطــر الاحقــة، والقتــراح آليــات للتصــدي حلــاالت مشــابهة قبــل حدوثهــا.

للوصــول لألهــداف املذكــورة أعــاه للدراســة مت التعامــل مــع ثاثــة مســتويات مختلفــة لتقييــم أثــر الفســاد مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي وهــذه املســتويات هــي:

ــة وجــود فــرص  ــة والتدخــل يف حال ــة واحلماي  1. وجــود األنظمــة والسياســات واإلجــراءات ومــدى كفايتهــا للتوعيــة/ والوقاي
    للفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، مــن خــال مراجعــة األدبيــات والدراســات واألبحــاث احملليــة والدوليــة املنشــورة، 

   وأجندة السياسات الوطنية واخلطة القطاعية للتنمية االجتماعية وغيرها.
 2. دراســة مــدى معرفــة موظفــي وموظفــات وزارة التنميــة االجتماعيــة واملؤسســات األخــرى الشــريكة، بوجــود هــذه األنظمــة 
    والسياســات واإلجــراءات، ومــدى تطبيقهــم لهــا، مبــا يف ذلــك سياســات اإلبــاغ، ومــدى اســتعدادهم لتطبيقهــا. ومت ســؤال 
    املوظفــن/ات مــن مســتويات إداريــة مختلفــة، مــن خــال تتبــع الهيكليــة اإلداريــة لألشــخاص الذيــن هــم علــى متــاس مــع 
    املســتفيدات/ين مــن اخلدمــات االجتماعيــة ورؤســائهم/ن مدراءهــم/ن مــن خــال 22 مقابلــة معمقــة أجريــت يف الضفــة 

   الغربية وقطاع غزة. مت مقابلة 13 رجا و9 نساء، كما مت إجراء 13 مقابلة يف قطاع غزة و9 مقابات يف الضفة الغربية.
 3. مــدى معرفــة املســتفيدين/ات مــن اخلدمــات باإلجــراءات وتقييمهــم ملــدى تطبيقهــا، مــن خــال مجموعــات عمــل مركــزة يف 

   الضفة الغربية وقطاع غزة، حضرها ما يقارب 40 امرأة من أعمار واحتياجات مختلفة.
ــات وزارة  ــن خدم ــع املســتفيدات م ــان م ــه مؤسســة أم ــذي أجرت ــرأي ال ــى اســتطاع ال ــاد عل ــك مت االعتم ــة لذل  4. باإلضاف

   التنمية االجتماعية، لتأكيد أو نفي بعض القضايا التي برزت من خال املقابات أو اجملموعات البؤرية.
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◄ احلماية االجتماعية يف الواقع الفلسطيني

تعــّد احلاجــة للحمايــة االجتماعيــة يف فلســطن ملحــة ومتزايــدة، كونهــا تعانــي مــن عقــود مــن احتــال اســتيطاني، عمــل علــى 
ــة مــن اإلفقــار واحلصــار واالنقســام  ــه. كمــا ســاهمت ســنوات طويل ــى مقدرات ــه مــن أدن افقــار الشــعب الفلســطيني وحرمان
السياســي علــى إفقــار قطــاع غــزة حتديــداً بدرجــة كبيــرة، وعلــى تزايــد جيــوب الفقــر يف غــزة ومناطــق ج والقــدس الشــرقية، 
حيــث تقــدر معــدالت الفقــر يف فلســطن يف العــام 2021 بـــ ٪36 يف الضفــة الغربيــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية، و64٪ 
ــة و1.4  ــة الغربي ــون يف الضف ــم 0.6 ملي ــي، منه ــون فلســطيني مــن ضعــف األمــن الغذائ ــي 2 ملي ــا يعان يف قطــاع غــزة5.  كم
مليــون يف غــزة6. وتشــير بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن نســبة الفقــر بــن اإلنــاث يف قطــاع غــزة أكثــر 
بحوالــي أربعــة أضعــاف مــن مثياتهــا يف الضفــة الغربيــة. تزيــد نســبة الفقــر بــن األفــراد يف األســر التــي ترأســها أنثــى يف 
قطــاع غــزة والتــي بلغــت 45% مــن إجمالــي األســر التــي ترأســها إنــاث عــن مثياتهــا يف الضفــة الغربيــة والتــي بلغــت %41.6 
. وتزيــد نســبة الفقــر بــن أفــراد األســر التــي ترأســها أنثــى عــن تلــك األســر التــي يرأســها ذكــر يف كل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة 7.  يشــكل األفــراد ذوي اإلعاقــة يف فلســطن مــا نســبته 2.1% مــن مجمــل الســكان موزعــون بنســبة 48% يف 
الضفــة الغربيــة و52% يف قطــاع غــزة اســتنادا لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت، 82017،  وارتفعــت يف 
قطــاع غــزة مــن 3.7% عــام 2007 إلــى 6.8% عــام 92017. أمــا يف مجــال العنــف ضــد النســاء، فقــد أشــار مؤشــرات مســح 
ــي ســبق لهــن  ــى أن 29% مــن النســاء الت ــام 2019 إل ــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني للع ــا للجه العنــف يف فلســطن وفق
الــزواج يف فلســطن تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف »النفســي أو اجلســدي أو اجلنســي أو االجتماعــي أو االقتصــادي« علــى 

أيــدي أزواجهــن )24% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 38% يف قطــاع غــزة(10. 

تؤكــد هــذه احلقائــق ليــس فقــط علــى أهميــة وجــود برنامــج حمايــة اجتماعيــة متكامــل، بــل أيضــاً علــى حجــم الضغــط الــذي 
تتعــرض لــه مؤسســات احلمايــة القائمــة. يف الســنوات األخيــرة تفاقمــت احتياجــات احلمايــة االجتماعيــة بســبب الوضــع 
السياســي واالنقســام بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأزمــة كورونــا، وعــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة لتغطيــة جميــع 
االحتياجــات، بســبب إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي يف احتجــاز أمــوال املقاصــة واالقتطاعــات الكبيــرة منهــا، وكذلــك بســبب 

شــح املســاعدات اخلارجيــة ملؤسســات الســلطة الفلســطينية وللمؤسســات األهليــة علــى حــد ســواء. 

وتتألــف احلمايــة االجتماعيــة مــن مجموعــة مــن التدابيــر التــي تســاهم يف تخفيــف األزمــات احلياتيــة التــي تنشــأ عــن املــرض، 
والتقــدم يف الســن، والعجــز، واملــوت، وغيــر ذلــك، ومــن السياســات والبرامــج التــي تهــدف إلــى تخفيــف حــدة الفقــر وضمــان 
ــة األساســية. تقــود وزارة  ــة الصحي ــة أساســية كالرعاي ــب تأمــن خدمــات اجتماعي ــى جان ــى دخــل أساســي، إل احلصــول عل

التنميــة االجتماعيــة قطــاع احلمايــة االجتماعيــة يف فلســطن وتنــص أهدافهــا املعلنــة علــى: 
1. تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية ومتكينية للفقراء واملهمشن. 

2. تطوير اخلدمات االجتماعية للفئات الفقيرة واملهمشة.
3. تطوير نظام اجتماعي وطني.

4. تعزيز حوكمة قطاع احلماية االجتماعية وتطوير الترتيبات املؤسسية11.

تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بتقــدمي العديــد مــن خدمــات احلمايــة، وبالرغــم أنــه يقــع علــى عاتقهــا أيضــا مســؤولية 
ــي  ــة ومؤسســات القطــاع اخلــاص الت ــل املؤسســات األهلي ــن، مث ــة واملســاءلة ملقدمــي/ات اخلدمــات اآلخري ــة واحلماي الرقاب
متتلــك برامــج مســؤولية مجتمعيــة، ومؤسســات األمم املتحــدة واملؤسســات الدوليــة التــي تقــدم خدمــات إغاثيــة ومســاعدات 
طارئــة، إال هــذا الــدور شــبه غائــب، وبالتالــي ال يوجــد رقابــة وحمايــة علــى الغالبيــة العظمــى مــن مقدمــي/ات اخلدمــات، 
ممــا يجعــل الفئــات املهمشــة وحتديــدا النســاء والفتيــات واألطفــال يف خطــر للتعــرض ألنــواع شــتى مــن االنتهــاكات والوقــوع 

فريســة للفســاد. 

. UN OCHA “Occupied Palestinian Territory )oPt) Humanitarian Needs Overview 2021” Dec 2020 5
.Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2021 6

7 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل يف فلسطن، 2018.
8 انظر/ي:اإلحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً مبناسبة اليوم العاملي لاشخاص ذوي االعاقة، 2019/12/03

. https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3606   
9 املصدر السابق.

. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/MainIndicatorViolenceA.htm 10 انظر/ي: اجلهاز املركزي الفلسطنيي، مؤشرات النف الرئيسية
.http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/OrgStructure/Details/29 11 انظر/ي: موقع وزارة التنمية االجتماعية
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ال يوجــد صــورة متكاملــة لبرامــج احلمايــة يف فلســطن بســبب تعــدد املرجعيــات التــي تقــدم احلمايــة مبــا يف ذلــك مؤسســات 
دوليــة ومحليــة، ومؤسســات عائليــة )مثــل دواويــن العائلــة(، واملســاجد واملتبرعــن واملتبرعــات مــن األفــراد واجملموعــات )مثــا 
ــل إن بعــض البرامــج كان مــن  ــة وقطــاع غــزة(، ب ــة الغربي ــرة يف الضف ــي تنتشــر بدرجــة كبي ــرك وغيرهــا الت ــر بغي ــة فك حمل
ــد مــن املســاعدات  ــي تقــدم العدي ــروا الت ــال األون ــى ســبيل املث ــا عل ــا، منه ــل ومعلومــات عنه ــى تفاصي الصعــب احلصــول عل
االنســانية وأشــكال احلمايــة األخــرى، وكذلــك املؤسســات الدوليــة العاملــة يف مجــال اإلغاثــة وتقــدمي املســاعدات الطارئــة، مما 
يعكــس عــدم الشــفافية وشــبه غيــاب للمســاءلة ســواء لناحيــة الدقــة والعدالــة ومســاواة النــوع االجتماعــي يف تقــدمي اخلدمــات، 

أو نوعيــة اخلدمــات أو حتــى ازدواجيتهــا. 

يف دراســة ســابقة ملؤسســة أمــان مــع مجموعــة مــن املســتفيدين/ات مــن اخلدمــات االجتماعيــة12 (2016( كان تدنــي مســتوى 
ــراوح بــن عــدم معرفــة  ــي واجهوهــا، وكانــت األســباب تت الشــفافية والنزاهــة يف برنامــج املســاعدات املشــكلة األساســية الت
املســتفيدين/ات بحقوقهــم/ن، وضعــف مهــارات الباحثــن/ات االجتماعــن/ات، وضعــف التنســيق مــع اجلهــات الشــريكة. أمــا 
األســباب الفرعيــة، فشــملت ضعــف مهــارات املســتفيدين/ات، وعــدم إعــان أســس ومعاييــر االســتحقاق، وعــدم وجــود دليــل 

إجــراءات خــاص باملســاعدات.  

ــة  ــة أهمي ــل املؤسســات اإلنســانية والدولي ــة مــن قب ــا احلــد مــن مخاطــر الفســاد يف تقــدمي خدمــات احلماي وتكتســب قضاي
قصــوى، وحتديــدا بعــد موجــة االتهامــات باإلســاءات اجلنســية واســتغال النســاء التــي ضربــت العالــم منــذ عــام 2018، وتشــير 
إلــى أن العديــد مــن املؤسســات اإلنســانية وقعــت يف فــخ هــذه التجــاوزات يف أكثــر مناطــق العالــم فقــراً، مبــا يف ذلــك بعــض 

احلــاالت املثبتــة يف فلســطن13. 

.https://bit.ly/3Ih150D .12 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( )2016( جتارب املستفيدين من اخلدمات االجتماعية
. https://alternatives-humanitaires.org/en/202124/03//sexual-abuse-perpetrated-by-humanitarian-workers-from-moral-relativism-to-competitive-victimhood/13 
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◄ النوع االجتماعي ومخاطر الفساد يف مجال احلماية االجتماعية:
يحمــل النــوع االجتماعــي يف طياتــه خائــص وتفســيرات محــددة جتعــل مــن األهميــة مبــكان فهمــه وحتليلــه، والعمل على أساســه 
يف كافــة مجــاالت احليــاة. مــن هــذه اخلصائــص وأهمهــا اختــاف األدوار االجتماعيــة، حيــث يســود االعتقــاد اجملتمعــي أن 
دور النســاء يتركــز يف داخــل املنــزل ويف األدوار اإلجنابيــة والرعائيــة، وأن الرجــل دوره األساســي هــو كســب العيــش وإعالــة 
األســرة. ورغــم تغيــر هــذه األدوار واختافهــا يف الســنوات األخيــرة، فإنهــا مازالــت حتكــم الكثيــر مــن السياســات والقوانــن 
واألنظمــة التــي تعتمــد علــى فهــم الــدور التقليــدي، والنظــرة اجملتمعيــة الســائدة لــكل مــن الرجــال والنســاء. علــى ســبيل املثــال 
مازالــت املــرأة تعانــي أكثــر إذا نقصــت خدمــات احلمايــة االجتماعيــة أو التعليــم أو الصحــة، وتقــوم بــدور إضــايف لدعــم عائلتهــا 
وأطفالهــا وذوي/ات اإلعاقــة واملســنن، وهــي أدوار يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة، ولكــن يف ظــل أي هــزة اقتصاديــة أو اجتماعيــة 
تضعــف دور الدولــة، فتقــوم النســاء بهــذا العــبء، ويف نفــس الوقــت إذا عملــت النســاء خــارج البيــت غالبــاً فإنهــن ال يحصلــن 
علــى بعــض احلقــوق مثلهــن مثــل الرجــال مــن ناحيــة األجــور املتســاوية والتأمــن الصحــي للعائلــة والعــاوات اإلضافيــة 
لألبنــاء، وحــق توريــث راتبهــا التقاعــدي. ليــس هــذا فقــط، بــل إنــه حتــى عنــد اســتحقاق النســاء للمعونــات االجتماعيــة، فإنــه 
يتــم صرفهــا باســم الرجــل يف األســرة. ويرتبــط بتوزيــع األدوار أيضــا العديــد مــن األعــراف االجتماعيــة، واألفــكار املســبقة 

واملتوقعــة، وهــذه جميعــاً حتــدد كيفيــة تصــرف النســاء والرجــال يف احليــز العــام.

اجملــال الثانــي وهــو مــا يتعلــق بالقــدرة علــى احلصــول علــى املــوارد واملصــادر، مبــا يف ذلــك املاديــة، واملعلوماتيــة والعاقــات 
اجملتمعيــة التــي حتصــل يف احليــز العــام، حيــث يســيطر الرجــال يف الغالــب علــى هــذه املــوارد، ممــا يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى 
اتخــاذ القــرارات وحتديــد السياســات، والوصــول للبرملانــات، والتمثيــل السياســي يف احلكومــات واألحــزاب. وحتــرم النســاء يف 
الكثيــر دول العالــم مــن هــذه االمتيــازات. هــذا بالطبــع يزيــد مــن تضــرر النســاء مــن الفســاد ومخاطــره، ويــؤدي ألن القــرارات 

اخملتلفــة التــي تهــم النســاء تؤخــذ بــدون مشــاركتهن، وال تعكــس أولوياتهــم واحتياجاتهــن. 

ويرتبــط بالوصــول للمــوارد واملصــادر مفهــوم توزيــع القــوة والســلطة، فمــن ال ميلــك القــوة ال ميكنــه التأثيــر علــى مجريــات 
األمــور. ويتقاطــع الفســاد ويتشــابه مــع أشــكال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي األخــرى، والتــي يتــم فيهــا اســتغال القــوة 
أو الســلطة املوجــودة يف شــخص طبيعــي أو معنــوي ضــد طــرف آخــر أضعــف منــه. هــذا التشــابه يف أســباب وجــذور املشــكلة 
يعنــي أن النســاء هــن األكثــر تعرضــاً خملاطــر الفســاد بســبب موازيــن القــوة احلاليــة يف اجملتمــع الفلســطيني، والتــي عــادة مــا 

متيــل إلعطــاء الرجــال الــدور األكبــر يف احليــاة العامــة ويف صنــع القــرار والتحكــم يف املــوارد. 
عاملياً، يوجد ثاث موجات من أبحاث النوع االجتماعي اخملتلفة يف مجال الفساد. املوجة تتناول ثاث مجاالت هي:

1. الوصول إلى اخلدمات العامة واملوارد املالية.
2. تطبيق سيادة القانون يف النهوض باحلقوق واحلماية من العنف املبني على النوع االجتماعي. 

3. الوصول إلى صنع القرار مبا يف ذلك املشاركة السياسية كمواطنن/ات وكمشرعن/ات وموظفي/ات اخلدمة املدنية

يؤثــر الفســاد يف مجموعــات معّينــة مــن األفــراد واجلماعــات املهمشــة فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يــؤدي الفســاد إلــى اســتبعاد 
الفقــراء مــن احلصــول علــى الســلع واخلدمــات العامــة واملســاعدات التــي توفرهــا احلكومــة، أو يحــّد مــن إمكانيــة املطالبــة 
باحلقــوق واللجــوء إلــى القضــاء؛ فاجملموعــات الضعيفــة، مثــل النســاء أو األطفــال أو األشــخاص ذوي/ات اإلعاقــة واملســنن 
ــذا  ــة. ول والفقــراء والســكان األصليــن واألشــخاص املنتمــن إلــى أقليــات، هــي أشــد مــا تكــون حاجــة للخدمــات االجتماعي
تتأثــر بالفســاد تأثــراً شــديداً إذا كانــت مضطــرة لدفــع الرشــاوى أو احلصــول علــى واســطة للحصــول يف اخلدمــات العامــة 
ــل بســبب  ــكاً بالفع ــم منته ــة يف التعلي ــال، إذا كان حــق اجملموعــات الضعيف ــى ســبيل املث ــة. عل ــة االجتماعي ــات احلماي وخدم
ــا يســعى مقدمــي/ات  ــم الوضــع عندم ــد يتفاق ــح أو مســاعدات، فق ــم أو من ــى فــرص تعلي ــة للحصــول عل الشــروط التمييزي

اخلدمــات الســتغال هــذه الفجــوة مــن خــال احلصــول علــى رشــوة14.

14 التقرير النهائي للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، 2015.
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أحــد أســباب التأثيــر الســلبي غيــر املتناســب للفســاد علــى النســاء هــو أنهــن يشــكلن غالبيــة فقــراء العالــم. يعانــي الفقــراء، 
الذيــن يعتمــدون علــى اخلدمــات العامــة، بشــكل غيــر متناســب عندمــا يســتنفد الفســاد مقــدار املــوارد املتاحــة لتلــك اخلدمــات15  
يف الســياقات التــي تكــون فيهــا الرشــوة أو الواســطة أو احملســوبية شــرًطا أساســًيا للوصــول إلــى اخلدمــات واحلقــوق واملــوارد، 
يــؤدي ضعــف وصــول املــرأة إلــى املــوارد الشــخصية والســيطرة عليهــا نســبًيا إلــى حرمانهــا بشــكل متكــرر مــن الوصــول إلــى 
ــي  ــدول، والت ــد مــن ال ــدى النســاء يف العدي ــا ل ــة املنخفضــة إحصائًي ــة القــراءة والكتاب هــذه اخلدمــات16. إن مســتويات معرف
غالًبــا مــا تــؤدي إلــى نقــص نســبي يف املعرفــة باحلقــوق واالســتحقاقات يف اخلدمــات والبرامــج العامــة، جتعلهــن أكثــر عرضــة 

لابتــزاز وإســاءة اســتخدام القوانــن17.

يف جميع املقابات التي متت لغرض هذا البحث، لم يتبن أن مقدمي/ات خدمات احلماية االجتماعية على وعي بهذه العاقة 
 الوطيدة بن النوع االجتماعي والفساد بشكل عام، ويف مجال احلماية االجتماعية بشكل خاص. ويعود األمر لعدة أسباب منها:

 أوال: الفهــم احلقيقــي خملاطــر الفســاد، والــذي اســتخدم يف الســنوات األخيــرة يف الواقــع الفلســطيني كوصمــة أو تهمــة ذات بعــد 
سياســي يتــم انكارهــا دون فهــم مــا تعنيــه حقيقــة؛ فالفســاد يف مجــال احلمايــة االجتماعيــة يختلــط بتوفــر إمكانيــات الوصــول 
للخدمــات احملــدودة أصــا وباحلقــوق والواجبــات، وليــس باملناكفــات السياســية وتوجيــه أصابــع االتهــام. أثنــاء إجــراء البحــث، 
ــة يف قطــاع غــزة. مت  ــت عــن وجــود فســاد يف تقــدمي خدمــات اجتماعي ــة حتدث ــر موثوق ــة غي ــات إعامي ــه لتغطي مت التوجي
التواصــل مــع الصحفيــن والصحفيــات الذيــن قامــوا بإعــداد هــذه التغطيــات ولكنهــم رفضــوا التعــاون، أو اإلرشــاد إلــى مصــادر 
محــددة ميكــن أن تكــون حــاالت دراســية تدعــم هــذا البحــث. وبالطبــع يلقــي هــذا النــوع مــن التغطيــات اإلعاميــة بأجــواء مــن 
التوجــس، ويدفــع مقدمــي اخلدمــات ليكونــوا يف موقــف الدفــاع، بــدالً مــن اســتثمار اجلهــود يف الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد 

قبــل وقوعــه.

ثانيــًا: قصــور الفهــم مبعنــي النــوع االجتماعــي كمفهــوم وكأداة حتليــل، تقــوم بفهــم األدوار واالحتياجــات والتوقعــات واألفــكار 
النمطيــة حــول أدوار الرجــال والنســاء يف اجملتمــع، وإمكانيــة وصولهــم للمــوارد ولصنــع القــرار، وكذلــك جســر الفجــوات بــن 
اجلنســن. فجميــع مــن متــت مقابلتهــم إمــا كانــوا ال يعرفــون شــيئا عــن النــوع االجتماعــي علــى اإلطــاق )أي مــا يســمى بعمــى 
النــوع االجتماعــي gender blind(، أو افترضــوا أن وضــع سياســات وإجــراءات عامــة تطبــق بالتســاوي بــن الرجــال والنســاء، 
وأن اخلدمــات االجتماعيــة ال متّيــز بــن الرجــال والنســاء، وهــو مفهــوم خاطــئ وأثبــت فشــله يف جميــع برامــج التنميــة وحقــوق 
اإلنســان ومحاربــة الفســاد )أي مــا يعــرف بحياديــة النــوع االجتماعــي gender neutral(. وللوصــول لتغييــر حقيقــي وفهــم 
معمــق لقضايــا النــوع االجتماعــي، البــد مــن إجــراء حتليــل النــوع االجتماعــي جلميــع البرامــج واملشــاريع واخلدمــات والقوانــن 
والسياســات. كذلــك مــن الضــروري تشــجيع إجــراء تدقيــق النــوع االجتماعــي، ممــا يســاهم يف حتديــد نقــاط اخللــل يف البنــاء 

املؤسســي والتنظيمــي ليصبــح مقدمــو/ات اخلدمــات أكثــر حساســية واســتجابة للنــوع االجتماعــي. 

ــم وكذلــك باإلجــراءات والسياســات، وإشــراك مقدمــي/ات اخلدمــات  ــي باملفاهي ــع الوع ــتمر لرف ــب املس ــاب التدري ــا: غي ثالث
االجتماعيــة يف تغذيــة راجعــة حــول املفاهيــم واملعاييــر املطبقــة والتجــارب التــي يواجهونهــا. ويجــب أن يكــون هــذا التدريــب 
دوريــاً، وأال يتــم االفتــراض بأنــه ميكــن نقــل التجــارب مــن املوظفــن القدامــى للجــدد، ألن هــذا األمــر يعنــي عــدم التجديــد 
يف التفكيــر، وخاصــة عنــد ظهــور حــاالت أو ظواهــر جديــدة. التدريــب علــى مخاطــر الفســاد يجــب أن يتضمــن قضايــا النــوع 
االجتماعــي واســتخدام حــاالت دراســية مــن الواقــع حــول االختافــات يف أشــكال الفســاد التــي تعانــي منهــا النســاء والرجــال 

كمــا يــرد الحقــا. 

.Gender and Corruption, Brief     https://cdn.sida.se/publications/files/-gender-and-corruption.pdf 15 انظر/ي
.Nyamu-Musembi, C. (2007). Gender and corruption in administration of justice: Global Corruption Report 16 انظر/ي

.UNDP, UNIFEM (2010). Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections. Last visited 20.8.2021 17 انظر/ي
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 ◄ أوالً: مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف إجــراءات وسياســات وآليــات تقــدمي 
        اخلدمات االجتماعية:

قامــت احلكومــة احلاليــة بتبنــي خطــة تنميــة جديــدة 2021-2023 للتنميــة، حيــث ورد فيهــا "يجــب على فلســطن الدميقراطية 
أن تكــون خاليــة مــن جميــع أشــكال التمييــز علــى أســاس الديــن والعــرق واجلنــس، مــع خدمــة مدنيــة مختصــة تخضــع للمســاءلة 
وخاليــة مــن احملســوبية والزبائنيــة والفســاد".وبالتالي تلتــزم احلكومــة احلاليــة مبســاواة النــوع االجتماعــي ومحاربــة الفســاد. 
كمــا وقعــت الســلطة الفلســطينية علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة القضــاء علــى 
الفســاد، األمــر الــذي يؤكــد علــى االلتــزام السياســي عنــد صانعــي القــرار، بااللتــزام بحمايــة النســاء والفئــات التــي حتتــاج 

للحمايــة االجتماعيــة مــن جميــع أشــكال الفســاد18. 

تلتــزم أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 وإن كان يف بنديــن مختلفــن مبســاواة النــوع االجتماعــي ومبحاربــة الفســاد 
واإلدارة الرشــيدة يف نفــس األولويــة الوطنيــة. حيــث ورد يف األولويــة رقــم 5 حــول احلكومــة الفعالــة "إن النهــج احلقوقــي 
يتطلــب تعزيــز الشــفافية واملســاءلة وفعاليــة إدارة املــال العــام يف عمــل احلكومــة، كأصحــاب واجــب، وكجــزء رئيســي يف 
عمليــة التنميــة االجتماعيــة لتعزيــز تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن واملواطنــات، األمــر الــذي تركــز عليــه أولويتــان سياســيتان 
ضمــن هــذه األولويــة الوطنيــة، وذلــك مــن خــال مأسســة التــزام املؤسســات احلكوميــة مبدونــة الســلوك الوظيفــي ومكافحــة 
الفســاد، وتعزيــز الشــفافية يف عمــل احلكومــة مبــا يشــمل احلــق يف الوصــول للمعلومــات، وتعزيــز اإلدارة العامــة املرتكــزة علــى 
النتائــج واألداء، واســتكمال عمليــة دمــج التخطيــط باملوازنــة والتحــول ملوازنــة البرامــج، وإدمــاج النــوع االجتماعــي يف سياســات 
ــام،  ــال الع ــة إدارة امل ــك، تتضمــن التدخــات السياســاتية لنجاعــة وفعالي ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــا وموازنته احلكومــة وبرامجه
إصــاح نظــام التقاعــد ملوظفــي/ات القطــاع العــام، وإصــاح املؤسســات العامــة وإعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا يف تقــدمي 

اخلدمــات، وإنشــاء مؤسســات مــزودي اخلدمــات العامــة األساســية، الســيما خدمــات امليــاه والكهربــاء19." 

يوجــد يف احلكومــة بشــكل عــام ضوابــط عامــة مثــل قانــون الشــراء العــام/ اللــوازم العامــة، وقانــون اخلدمــة املدنيــة وقوانــن 
ولوائــح تضبــط العمــل احلكومــي والعمــل املؤسســي الرســمي، ومدونــات ســلوك، ولكــن هــذه اإلجــراءات العامــة غيــر حساســة 
ــن  ــي، بحجــة أن القوان ــع القطــاع احلكوم ــل م ــة للرجــال والنســاء يف التعام ــدرك التجــارب اخملتلف ــوع االجتماعــي، وال ت للن

والسياســات واإلجــراءات تطبــق علــى اجلميــع بالتســاوي، األمــر الــذي ثبــت عــدم دقتــه يف العديــد مــن جتــارب العالــم. 

ضمــن الهــدف االســتراتيجي الثانــي خلطــة التنميــة االجتماعيــة الــذي ينــّص علــى القضــاء علــى كافــة أشــكال التهميــش 
والعنــف واإلقصــاء االجتماعــي يف اجملتمــع الفلســطيني، جــاء ضمــن السياســات القطاعيــة "إيجــاد آليــات وثقافــة مجتمعيــة 
ومؤسســاتية تعــزز دور املؤسســات والقيــادات احملليــة وممثلــي أصحــاب احلقــوق واملواطنــن يف مســاءلة أصحــاب الواجبــات 
يف جميــع اجملــاالت"، وضمــن الهــدف االســتراتيجي الثالــث الــذي ينــّص علــى تعزيــز التماســك االجتماعــي أشــار إلــى "تطويــر 
نظــام متابعــة وتقييــم لقطــاع التنميــة االجتماعيــة مبشــاركة كافــة الشــركاء: تســتهدف هــذه السياســة العمــل علــى تطويــر نظــام 
ــم مبــا يعــزز املســاءلة والشــفافية واحلوكمــة للقطــاع بشــكل عــام، وذلــك لضمــان ســير العمــل يف مجــاالت  للمتابعــة والتقيي
التنميــة االجتماعيــة وفــق املعاييــر واإلجــراءات الســليمة، وضمــان فاعليــة وكفــاءة األداء، وبالتالــي يف تعزيــز كفــاءة اخلدمــات 
وفاعليــة تدخــات احلمايــة والتنميــة االجتماعيــة مبختلــف أنواعهــا." ضمــن السياســات القطاعيــة ورد أن املســاءلة تقــع ضمــن 
أولويــات الــوزارة وهنــاك اهتمــام مــن قبــل الــوزارة إلعــاء محاربــة الفســاد وضمــان اإلجــراءات واملعاييــر التــي تضمــن ذلــك. 

18 اخلطة الوطنية للتنمية يف فلسطن- الصمود املقاوم واالنفكاك والتنمية بالعناقيد نحو االستقال 2023-2021
19 أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
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كمــا ورد يف األولويــة الوطنيــة رقــم7 عــن العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، بأنــه ال ميكــن أن تتحقــق التنميــة االجتماعيــة 
ــة  ــدة السياســات، لذلــك تعــّد األولوي ــة وطنيــة يف أجن ــون، والتــي وضعــت كأولوي ــة وســيادة القان ــة االجتماعي مــن دون العدال
السياســاتية األولــى املتمثلــة يف احلــد مــن الفقــر املرتكــز الرئيســي لاســتراتيجية. وينــدرج ضمنهــا تطويــر برامــج التمكــن 
االقتصــادي واالجتماعــي للفقــراء واملهمشــن، ومراعــاة السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة الحتياجــات الفقــراء واملهمشــن، 
واإلدمــاج االجتماعــي وتوفيــر فــرص عمــل للفئــات املهمشــة مــن ذوي/ات اإلعاقــة، والنســاء، األســرى احملرريــن كذلــك وضــع 
توفيــر احلمايــة االجتماعيــة كأولويــة سياســاتية ثانيــة، مــن خــال تطويــر نظــم حمايــة اجتماعيــة مائمــة ومتكاملــة، ووضــع 
حــدود دنيــا لهــا، وإنفــاذ قانــون عــادل للضمــان االجتماعــي، وتطويــر املســؤولية االجتماعيــة ومأسســتها وتعزيــز احلــوار 
ــإن االســتراتيجية تســاهم بشــكل  ــة ألعــوام 2017-2022 ف ــة االجتماعي ــة اســتراتيجية قطــاع التنمي ــن ناحي االجتماعــي. م
ــز  ــة يف تعزي ــة السياســاتية املتمثل ــق األولوي ــي حتق ــد األهــداف االســتراتيجية والتدخــات السياســاتية الت مباشــر يف حتدي
وصــول املواطنــن/ات للعدالــة، والتــي تشــمل تدخــات سياســاتية تتضمــن تعزيــز التشــريعات الناظمــة حلقــوق اإلنســان 
وإنفاذهــا، وضمــان فاعليــة النظــام القضائــي، وتعزيــز تنفيــذ األحــكام القضائيــة، والوصــول العــادل إلــى خدمــات العدالــة، 
وتعزيــز التكامليــة يف تقدميهــا الســيما للنســاء واألحــداث. وأخيــرا اســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة للنســاء، فإنهــا ترتبــط يف 
األولويــة، مــن منطلــق اســتهداف »تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة« وتدخاتهــا يف إزالــة كافــة أشــكال التمييــز بــن 
اجلنســن، والقضــاء علــى إزالــة كافــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف التنميــة اجملتمعيــة واالقتصاديــة 

واحليــاة العامــة والقضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف ضدهــن20.« 

يف قطــاع احلمايــة، ميكــن أن يكــون عــدم وجــود انظمــة أو لوائــح وقوانــن حساســة للنــوع االجتماعــي ومســتجيبة الحتياجــات 
وواقــع اجملتمــع الفلســطيني مــن أســباب الفســاد. وأحيانــا إن وجــدت هــذه السياســات، فعــدم تطبيقهــا، وعــدم وجــود جهــاز 

رقابــي علــى تنفيذهــا، ووجــود تســّيب وتســاهل يف تطبيقهــا، يــؤدي إلــى يفاقــم مــن فــرص الفســاد. 

تتوفــر لــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة حتديــداً عــدة أدلــة وإجــراءات وسياســات للتصــدي خملاطــر الفســاد مثــل 
دليــل إجــراءات منفصــل لقطــاع غــزة مت تطويــره مــن قبــل كــوادر الــوزارة هنــاك، كمــا يوجــد يف قطــاع غــزة أيضــا دليــل إجراءات 
لــكل إدارة عامــة أو دائــرة وميكــن للمواطــن/ة أن يطلــع علــى هــذه األدلــة للوصــول إلــى خدمتــه أو للوصــول إلــى حاجتــه. هــذه 
األدلــة عامــة وال تتنــاول قضايــا النــوع االجتماعــي وجتــارب النســاء. ويوجــد أدلــة مختلفــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
نتجــت عــن االنقســام. كمــا أن اجلهــود املبذولــة مــن قبــل الــوزارة للتعريــف بدليــل اإلجــراءات ملتلقــي/ات اخلدمــات مــا زالــت 
محــدودة؛ كــون األدلــة متاحــة عبــر املوقــع اإللكترونــي ال يعنــي بالضــرورة إطــاع املواطنــن/ات عليهــا وحتديــدا أفقــر الفقــراء. 
األمــر الــذي يتطلــب مــن الوزارةبــذل جهــدا إضافيــا يف هــذا اجملــال مــن خــال التدريــب والتوعيــة واإلعــام العــام واإلعــام 
اجملتمعــي. إن تطويــر مــواد إعاميــة باســتخدام صــور تعبيريــة ورســومات وعــدد قليــل مــن الكلمــات أمــر يف غايــة األهميــة ملــن 

ال يعرفــون القــراءة جيــداً أو لكبــار الســن واملعاقــن.

تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــق نظــام الشــكاوى املعــدل رقــم »8« 2016« ودليــل 
اإلجــراءات اخلــاص بــه. ويؤكــد موظفــو/ات وزارة التنميــة االجتماعيــة أنــه ال يوجــد متييــز أو حتديــد يف اإلجــراءات، وأنهــا 
تطبــق علــى اجلميــع مــن الذكــور واإلنــاث، وأن فريــق الــوزارة يعمــل كفريــق عمــل واحــد وجميعهــم مؤهلــن/ات للتعامــل مــع 
النــاس وفقــا لقواعــد العمــل املهنــي، ويوجــد إجــراءات شــفافة ونزيهــة وســرية للمعلومــات املقدمــة. كمــا يتوفــر وحــدة شــكاوى 
يف قطــاع غــزة، فعلــى ســبيل املثــال يتواجــد مكتــب وحــدة الشــكاوى يف مدخــل الــوزارة بالقــرب مــن االســتقبال، وتتوفــر صناديــق 

شــكاوى يف كل املديريــات واحملافظــات واملكاتــب الفرعيــة، لكــن تيطلــب التأكــد مــن فاعليتهــا.  

20 أجندة السياسات الوطنية 2021-2017.



التدابير الوقائية لدرء مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في تقديم الخدمات االجتماعية 

14

وهنــاك اعتقــاد ســائد يف الــوزارة، أن التحــول التدريجــي للبرامــج االلكترونيــة يســاهم يف التصــدي لفــرص الفســاد، حيــث تقــل 
ثغــرات ومداخــل الفســاد أو طلــب الواســطة مــن خــال وجــود معــارف وأقــارب. أمــا وصــف االجــراءات املعتمــدة، كمــا أشــارت 
مصــادر وزارة التنميــة يف قطــاع غــزة، فإنــه يتــم تســجيل املعامــات يف البرامــج االلكترونيــة مبجــرد ذهــاب املواطــن/ة لطلــب 
اخلدمــة يف مديريــة وزارة التنميــة أو املكاتــب الفرعيــة. ثــم يقــوم الباحــث/ة االجتماعــي بتســجيل بيانــات املتقــدم/ة، وميكنــه 
االطــاع علــى بيانــات املواطــن/ة احلكوميــة، مثــل: ملكيــة األراضــي واألمــور املاليــة أو العقــارات أو الســيارات املســجلة؛ فــإذا كان 
املواطــن ميتلــك عقــارات أو ســيارات، فــا تصــرف لــه إعانــة، ولــن يكــون مــن اجلهــات املســتفيدة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، 
علمــاً بــأن هــذا األمــر يخلــق إشــكاليات مــن نــوع آخــر للنســاء، حيــث يتــم تســجيل العقــارات أحيانــا بأســماء النســاء للتهــرب مــن 
الضرائــب، أو تخفيفهــا وليــس ألنهــا تشــكل مصــدر دخــل، كمــا أن النســاء ال حتصــل علــى امليــراث يف كثيــر مــن األحيــان بحكــم 
املــوروث الثقــايف. لــذا فوجــود عقــارات وممتلــكات باســم النســاء ليــس دليــًا كافيــاً علــى حالتهــن املاديــة. وحســب مصــادر وزارة 
التنميــة االجتماعيــة فــإن القــرارات تتــم وفــق تسلســل هيكلــي واضــح، وال يقــوم الباحــث/ة االجتماعــي فقــط باتخــاذ القــرار، بــل 
يشــرف علــى القــرار رئيــس القســم ومديــر املديريــة وجلنــة متخصصــة. وهنــاك جلــان تتابــع حــاالت االســتئناف وحــاالت احلجــب، 
ويف حــال اعتــرض املواطــن/ة عليهــا واعتقــد أنــه تعــرض للظلــم، فإنــه يتــم تشــكيل جلنــة ملتابعــة هــذه احلــاالت. وقــد ســاعدت 

البيانــات احلكوميــة يف شــفافية عمــل الــوزارة، ونقلــت صاحيــة اتخــاذ القــرار مــن الباحــث/ة االجتماعــي جلهــات أعلــى. 

يف قطــاع غــزة، مت اعتمــاد دليــل إجــراءات كامــل لــكل اإلجــراءات املتبعــة يف الــوزارة، ومت العمــل عليــه خــال الســنتن املاضيتــن 
ــا  ــة له ــة االجتماعي ــا إجــراءات واضحــة؛ فاحلماي ــكل إدارة له ــه ل ــا أن ــات خــال ســنة ونصــف، علم مــن خــال دراســات ومتابع
اإلجــراءات الواضحــة مــن حيــث األوراق الثبوتيــة الازمــة وآليــات التحقــق واملعاييــر، وأســباب ومبــررات احلجــب وآلياتــه. وقــد 
حتّســن هــذا اجلانــب عــن فتــرات ســابقة، عندمــا كانــت هــذه األمــور غيــر واضحــة، وتختلــف كل مديريــة عــن املديريــة األخــرى 
مــن ناحيــة تسلســل اإلجــراءات، حيــث أّن دليــل اإلجــراءات ضبــط العمــل واملعاييــر املســتخدمة بشــكل كبيــر جــدا. كمــا ســاهم 
ذلــك يف حتديــد االســتثناءات، ألن اســتثناء احلالــة يتــم بقــرار وزاري، وهنــاك جلنــة اجتماعيــة لهــذه احلــاالت تتــم إعــادة دراســتها. 
وهنــاك جلنــة مــن الــوزارة تقــوم بزيــارة األســرة للتأكــد مــن عــدم وجــود عنصــر الواســطة.  يف الضفــة الغربيــة، متــت اإلشــارة إلــى 
أن املعاييــر أعــدت يف األعــوام 2010 و2011 لكــن حتــى اليــوم لــم يتــم حتديثهــا. أمــا طلبــات املســاعدات، فتحتــوي علــى األســماء 
وأرقــام الهويــة، ممــا يســاهم يف انتهــاك الســرية واخلصوصيــة21. يف الضفــة الغربيــة يتــم اســتخدام مؤشــر الفقــر متعــدد األبعــاد 
ــرا يف رصــد املؤشــرات ووضــع نظــام  ــدا كبي ــل عــدة ســنوات جه ــوزارة قب ــت ال ــد مســتحقي ومســتحقات املســاعدة، وبذل لتحدي
محوســب لذلــك، لكــن غالبيــة العاملــن والعامــات وفــق هــذا النظــام، ال يعرفــون كيــف مت إعــداده وكذلــك متــى يلــزم حتديثــه. 

وقــد مت تعميــم دليــل اإلجــراءات علــى العاملــن/ات يف الــوزارة يف قطــاع غــزة، وتدريبهــم عليــه، ومت تدريــب الباحثــن/ات علــى 
آليــات وحــدة الشــكاوى وكيفيــة عمــل اإلجــراءات التــي تعمــل بهــا، مــن خــال دورة عامــة للشــكاوى تشــمل دليــل اإلجــراءات، 
ولكــن التدريــب ملــرة واحــدة لــم يكــن كافيــا، وكذلــك عــدم وجــود تغذيــة راجعــة مــن املوظفــن/ات علــى آليــات التطبيــق، كمــا أن 
املشــكات التــي تواجههــم أثنــاء العمــل تضعــف مــن أهميــة دليــل اإلجــراءات، الــذي يجــب أن يكــون وثيقــة حيــة يتــم تطويرهــا 
دوريــاً )مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات(. كمــا يجــب أن يتــم التدريــب دوريــا )ســنوياً علــى األقــل(. وأن تقــوم كل وحــدة بتدريــب 
ــى  ــة والتأكيــد عل ــى األجــزاء التــي تهمهــم مــن دليــل اإلجــراءات مــع نقــاش حــاالت دراســية حقيقي موظفيهــا وموظفاتهــا عل

كيفيــة وآليــات التعامــل معهــا.  

يعــّد نظــام الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة أكثــر تكامــا ووضوحــا مــن نظــام الــوزارة يف الضفــة الغربيــة، 
ــوزارة  ــا ال ــي تقدمه ــة اخلدمــات الت ــع للســلطة الفلســطينية، دون تخصيــص لطبيع ــام التاب ــذي يعتمــد نظــام الشــكاوى الع ال
للفئــات األكثــر ضعفــاً وتهميشــاً، حيــث تكتفــي الــوزارة يف الضفــة الغربيــة بوحــدة شــكاوى وصناديــق موزعــة علــى املديريــات، 
دون وجــود تخصــص أو تدريــب. مــن ناحيــة أخــرى ميتلــك جميــع املوظفــن العاملــن/ات يف وحــدة الشــكاوى يف قطــاع غــزة 
معرفــة تامــة وكافيــة باآلليــات وآليــات التطبيــق، وإن كان ذلــك بشــكل متفــاوت، حســب قــرب املديريــات عــن املركــز. كمــا قامــت 
وحــدة الشــكاوى يف قطــاع غــزة بااللتقــاء مــع الوحــدات األخــرى بالــوزارة لشــرح آليــات تقــدمي الشــكاوى، ولكــن مســتوى املعرفــة 
متفــاوت مــا بــن موظــف وآخــر، ومــا بــن وحــدة وأخــرى؛ فالتوعيــة ال تتــم بشــكل ممنهــج وبغــرض الوقايــة. ويؤكــد صانعــو 
القــرار يف الــوزارة علــى أهميــة الســرية والشــفافية بغــض النظــر عــن موضــوع الشــكوى، حيــث تتــم اإلجــراءات يف إطــار الســرية 
واخلصوصيــة. وتتوفــر أدلــة للشــكاوى تنــّص علــى الســرية واخلصوصيــة، وتوضــح آليــات التعامــل مــع الشــكاوى ومــن ميكنــه 
التعامــل معهــا. كمــا يتــم التأكيــد علــى أنــه يف حــال حتويــل الشــكوى جلهــة أخــرى، فــإن الــوزارة تلتــزم بهــذه القيــم واملبــادئ 

املنصــوص عليهــا يف نظــام الشــكاوى. 

21 مقابلة مع وزارة التنمية االجتماعية يف الضفة الغربية.
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ــث ميكــن ألي متلقــي/ة للخدمــات تقــدمي  ــة، حي ــة الشــكاوى اإللكتروني ــة أيضــا إمكاني ــة االجتماعي ــدى وزارة التنمي ــر ل تتوف
ــرد خــال أســبوعن. مــن املاحــظ أن  ــوزارة بال ــزم ال ــي يريدهــا املشــتكي. وتلت ــات الت ــور، ووضــع البيان ــدون الظه شــكوى ب
الشــكاوى التــي قدمــت تقتصــر علــى ســوء املعاملــة، واملماطلــة، والتأخــر يف الــرد مــن قبــل الباحثــن/ات، وطــول فتــرة تقــدمي 
الشــكوى. وميكــن أن تســهل الشــكاوى اإللكترونيــة تقــدمي النســاء للشــكوى وهــن يف البيــوت. ومــن ثــم تقــوم جلنــة الشــكاوى 
بتحويــل الشــكوى إلــى اجلهــات اخملتصــة. وهنــاك إشــكالية عمليــة يف الشــكاوى اإللكترونيــة، حيــث ميكــن ألي شــخص تقــدمي 
شــكوى، وعندمــا حتــاول الــوزارة التحقــق مــن جديــة الشــكوى، يتضــح أن الشــخص الــذي قدمــت الشــكوى باســمه ال يعلــم عنهــا 
شــيئا22، ممــا يفقــد هــذا النظــام جديتــه وأهميتــه، حيــث يتطلــب إحــكام اإلجــراءات حولــه، بحيــث تكــون الشــكاوى جديــة ولكــن 
يف الوقــت نفســه ال حتــّد مــن إمكانيــة الشــكوى. وتعــّد هــذه العاقــة الدقيقــة بــن التشــجيع علــى الشــكوى وبــن ضمــان جديتهــا 

مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه أنظمــة الشــكاوى يف شــتى أنحــاء العالــم.

يوجــد أيضــا خــط ســاخن تســتطيع النســاء االتصــال والتبليــغ عــن االعتــداء أو العنــف مــن األهــل، ولكــن ال تتــم توعيــة متلقيــات 
اخلدمــات بإمكانيــة اســتخدام اخلــط لإلبــاغ عــن أي حتــرش أو اســتغال جنســي مــن مقدمــي/ات اخلدمــات.

 Safeguarding( ال تتوفــر يف وزارة التنميــة االجتماعيــة سياســة معلنــة عــن احلمايــة مــن اإلســاءة واالســتغال واالبتــزاز اجلنســي
Policy( علمــا بــأن مثــل هــذه السياســة أصبحــت مطلبــاً دوليــاً يف الســنوات القليلــة املاضيــة، بعــد اكتشــاف العديــد مــن 

حــاالت االســتغال اجلنســي ملوظفــي/ات قطــاع املســاعدات اإلنســانية حــول العالــم، حيــث مت الكشــف عــن حــاالت يف هايتــي 
والكونغــو وغيرهــا مــن دول العالــم، قــام فيهــا عمــال اإلغاثــة اإلنســانية باســتغال حاجــة النســاء امللحــة، وابتزازهــن لتقــدمي 
خدمــات جنســية مختلفــة. وال تشــمل سياســة احلمايــة هــذه فقــط آليــات الشــكاوى وكيفيــة التعامــل معهــا، بــل تشــمل التوعيــة، 
ــون  ــن يقوم ــن الذي ــات، واملتعهدي ــي اخلدم ــى مقدم ــق السياســة عل ــي أن تنطب ــا ينبغ ــع والتدخــل الســريع. كم ــة، واملن والوقاي
بتزويــد اخلدمــة، وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري علــى متــاس مباشــر بالفئــات األكثــر هشاشــة وضعفــاً، مبــن يف ذلــك النســاء 
واألطفــال واملســنون/ات وذوي/ات اإلعاقــة واألشــخاص مــن هويــات جنســية مغايــرة. وتشــكل سياســة احلمايــة مــن اإلســاءة 
واالســتغال واالبتــزاز اجلنســي إن وجــدت، وســيلة حمايــة ووقايــة مــن الفســاد واالنتهــاكات قبــل حدوثهــا، وال تركــز فقــط علــى 

التعامــل مــع القضيــة بعــد احلــدث كمــا هــو التوجــه العــام يف فلســطن. 

يف اســتطاع الئتــاف أمــان آلراء املســتفيدات مــن خدمــات التنميــة االجتماعيــة حــول آثــار الفســاد يف تقــدمي اخلدمــات، 
ــا  ــن املســتفيدات، بينم ــى رضــا 58% م ــا عل ــة ومديرياته ــة االجتماعي ــا وزارة التنمي ــي تقدمه ــات الت حــاز مســتوى اخلدم
أجابــت 42% بعــدم رضاهــن عــن مســتوى اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ومســتوى الرضــا يف 

ــى منــه يف غــزة23.  الضفــة كان أعل

ال توجــد رقابــة علــى تقــدمي خدمــات احلمايــة مــن قبــل اجلهــات األخــرى؛ فالعاقــة مــع وزارة االختصــاص )وزارة 
التنميــة االجتماعيــة( محــدودة جــدا، وتقتصــر الرقابــة علــى الرقابــة اإلداريــة واملاليــة مــن قبــل وزارة الداخليــة؛ 
فالرقابــة األساســية هــي رقابــة مجالــس اإلدارة، التــي تختلــف مــن مجلــس إلــى آخــر، حســب قــدرات وإمكانيــات 
مجالــس اإلدارة. ولألســف ال يوجــد يف الكثيــر مــن املؤسســات التــي تقــدم خدمــات حماية اجتماعية أو مســاعدات 
ــواع  ــح اجملــال ألن ــة متعــددة، ممــا يتي ــر واضحــة، كمــا ال يوجــد مســتويات رقابي ــة أنظمــة ومعايي ــة أو نقدي عيني
ــت تعتمــد  ــد الســلطة الفلســطينية مازال ــة املوجــودة عن مختلفــة مــن الفســاد واالســتغال. كمــا أن أدوات الرقاب

املراســات اخلطيــة وال توجــد متابعــات الكترونيــة التــي قــد تســهل املتابعــة والتدقيــق. 

علــى ســبيل املثــال، ال يوجــد فحــص إذا مــا كانــت بعــض املؤسســات التــي تقــدم املســاعدات واحلمايــة االجتماعيــة، تقــوم بعملها 
بالشــكل الصحيــح، أو تطبــق املنحــة بشــكل صحيــح؛ حيــث أن نظــام املســاءلة األساســي ورمبــا الوحيــد هــو جتــاه املؤسســات 

املانحــة، وليــس جتــاه وزارة التنميــة االجتماعيــة، أو وفــق معاييــر تطبقهــا الــوزارة أو توافــق عليهــا.

22 مقابلة وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة.
23 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. »استطاع رأي املستفيدات من خدمات التنمية االجتماعية حول آثار الفساد يف تقدمي اخلدمات« 2021. رام اهلل- فلسطن.
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ــب 20 ســيدة مــن  ــا لتدري ــغ معــن، مث ــة تأخــذ مشــروعا مببل ــة عــن مؤسســات أهلي ــات أمثل ــت للباحث ــاء البحــث، أعطي أثن
ذوات اإلعاقــة علــى مهنــة الكوافيــر، وبالفعــل يتــم تدريــب أربــع أو خمــس ســيدات علــى الكوافيــر، وترســل للممــول علــى أنــه 
مت تدريــب 20 ســيدة. يف حــاالت أخــرى وقعــت النســاء علــى مشــاريع صغيــرة مببلــغ معــن، لكــن لــم يســتلمن املبلــغ نقديــا، 
وتســلمن أدوات بقيمــة أقــّل بكتيــر ممــا وقعــن عليــه24.  قــد تكــون هــذه املاحظــات غيــر دقيقــة؛ فــا توجــد طريقــة للتحقــق 
منهــا بــدون إجــراء تدقيــق برامجــي ومالــي لهــذه املؤسســات، ولكــن االنطبــاع بوجــود هــذه الظواهــر أمــر مهــم جــدا ألنــه يضعــف 

الثقــة بفاعليــة املؤسســات ويثيــر التشــكك والشــبهات يف ارتفــاع فــرص الفســاد ومخاطــره.

ــن أو  ــة تقــدم مســاعدات، وال تخضــع ألي أنظمــة أو قوان ــات مختلف ــددة وجه ــع الفلســطيني مؤسســات متع توجــد يف الواق
رقابــة/ علــى ســبيل املثــال هنــاك برنامــج مســاعدات إنســانية يف مكتــب الرئيــس، وهنــاك مؤسســات مختلفــة ألســر الشــهداء 
واألســرى واجلرحــى التــي ال تعتبــر مؤسســات أهليــة بــل شــبه حكوميــة أو تتبــع مؤسســات منظمــة التحريــر. علــى ســبيل املثــال 
مؤسســة رعاية أســر الشــهداء واجلرحى ومســتفيديها من ذوي الشــهداء، مبا يف ذلك النســاء األرامل وهي مؤسســة تأسســت 
عــام 1969 مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتقــوم برعايــة أســر الشــهداء واجلرحــى داخــل الوطــن وخارجــه، وتقــدم 
املؤسســة لــذوي الشــهداء راتــب شــهيد يعتمــد علــى رتبــة الشــهيد، وهــو مبلــغ ثابــت تتلقــاه األســرة كل شــهر كراتــب شــهري مــع 
تأمــن صحــي ومنحــة تعليميــة للزوجــة واألبنــاء والبنــات وفرصــة حــج إذا توفــر ذلــك. إن عــدم ربطهــا بقاعــدة بيانــات لــوزارة 
التنميــة االجتماعيــة، وعــدم تطبيــق معاييــر واضحــة حــول متلقــي اخلدمــات وكيفيــة حتديــد الرتبــة، ومــن املســتحقن ومــن أي 
فصائــل وأحــزاب سياســية، قــد يخلــق فــرص فســاد تعانــي منهــا زوجــات الشــهداء وأمهاتهــن، وحتديــدا ألن » زوجــة الشــهيد 
وضعهــا االجتماعــي حســاس حتــى لــو تعرضــت البتــزاز ال حتكــي وال تبلــغ، طبيعــة تعاطــي اجملتمــع مــع هــذه املشــاكل صعــب25.«  

عنــد التحــري عــن بعــض هــذه املؤسســات، اتضــح أنــه ال يوجــد سياســات وأنظمــة وأدلــة مكتوبةلهــا. كمــا يــؤدي غيــاب الرقابــة 
ــح فــرص للفســاد.  ــر مــا يتي ــاب املســئوليات لفــراغ إداري كبي ــون وغي ــات والقان والشــفافية واملســاءلة وعــدم وضــوح املرجعي
ــة للتحقيــق، ولكــن يف غيــاب اإلطــار الناظــم،  ــه إذا حــدث شــبهة فســاد فإنهــا تقــوم بتشــكيل جلن وتؤكــد هــذه املؤسســات أن
تبقــى هــذه املؤسســات واجلهــات املســتفيدة منهــا عرضــة خملاطــر الفســاد. إّن غيــاب اإلطــار الناظــم أيضــا ميكــن أن يعــرض 
موظفــو وموظفــات املؤسســة للخطــر مــن املتابعــن ومــن املســتفيدين الذيــن يعتبــرون أنفســهم أصحــاب حقــوق. كمــا أن عــدم 
اتبــاع املؤسســة ملعاييــر واضحــة للخدمــات، وإمكانيــة التحقــق مــن صــدق احلــاالت ودقــة الوثائــق املقدمــة، ميكــن أن تزيــد مــن 

نســبة اخلطــأ. 

تــرى بعــض النســاء أن معاييــر تقــدمي املســاعدات املوجــودة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة غيــر واضحــة وال يتــم حتديثهــا دوريــاً، 
أنهــا ليســت مبنيــة علــى منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا ال يوجــد رقابــة ومتابعــة لقــدرة هــذا نظــام احلمايــة االجتماعيــة علــى 
ســّد االحتيــاج وإلمكانيــات التطويــر مــن وجهــة نظــر املســتفيدين/ات. وبالتالــي ميكــن لعــدم وضــوح املعاييــر ودوريتهــا لغيــاب 
التقييــم أن يخلــق ثغــرات تزيــد مــن فــرص الفســاد. »املســاعدات ألنهــا تأتــي جلهــة معينــة فقــط والشــريحة األكبــر وهــي نســبة 
90% مهمشــن. الــذي يأخــذ اخلدمــة االجتماعيــة هــم التابعــن إلــى الشــؤون االجتماعيــة فقــط هنــاك أفــراد تأخــذ اخلدمــة 
وتصــل إليهــا كرتونــة مابــس مثــا ونــاس أخــرى ال تعــرف عنهــا شــيء ونــاس أخــرى تصــل اليهــا مــال وعنــد املراجعــة عنــد وزارة 
التنميــة االجتماعيــة يتــم انــكار ذلــك وان الــكام غيــر صحيــح ، نحــن نكــون متأكديــن وقــد ســمعنا مــن أفــراد اســتفادت وأخــذت 
اخلدمــة26«  إن وجــود املعاييــر ووضوحهــا ونشــرها وعــدم قبــول أيــة اســتثناءات، واإلعــان عــن املســاعدات وكيفيــة وصولهــا، 

يســاعد يف تغييــر هــذه االنطباعــات، وبالتالــي تعزيــز الثقــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

ال تتفــق كــوادر وزارة التنميــة االجتماعيــة مــع هــذا التقييــم، وتؤكــد أن هنــاك آليــات ومعاييــر واضحــة يف التعامــل مــع أي حالــة 
مــن احلــاالت، وأنــه ال يوجــد متييــز يف التعامــل، بــل يتــم التعامــل بــن املواطنــن مبهنيــة. كمــا تقــّدم اخلدمــة لــكل املواطنــن، 
أي مــن حــق املواطــن يف احلصــول علــى اخلدمــة يف حــال كانــت تنطبــق عليــه املعاييــر والشــروط. ويف حــال لــم تنطبــق عليــه 
املعاييــر والشــروط يقــوم الباحــث بتوضيــح هــذه اآلليــة لــه أو ألحــد اجلهــات املكلفــة مبتابعــة اخلدمــة. ولــو أن أحــد الباحثــن/
ات أراد خدمــة شــخص أو مواطــن ال تنطبــق عليــه املعاييــر، فلــن يكــون ذلــك ممكنــا ألن هنــاك جهــات رقابــة مختصــة للمتابعــة 
علــى امللفــات؛ فدائــرة التوجيــه واإلشــراف تعمــل علــى امللفــات، وهنــاك تدقيــق خارجــي أيضــا يراقــب ويفتــش علــى امللفــات، 

وتأخــذ عينــات منهــا للتأكــد مــن صحتهــا وتطبيــق املعاييــر عليهــا27.

24 مقابلة مع شخص يعمل مبؤسسة أهلية يف قطاع غزة.
25 مقابلة مع مديرة مؤسسة أهلية تقدم مساعدات يف قطاع غزة.

26 مجموعة بؤرية 2 غزة.
27 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة.
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◄ ثانيا: مخاطر الفساد التي تتعرض لها النساء أثناء تلقيها خدمات احلماية االجتماعية

عامليــا، مــن أهــم أشــكال الفســاد: الواســطة واحملســوبية والرشــوة وغســيل األمــوال، ودفــع األمــوال بســرية وبشــكل غيــر قانونــي 
ــغ؛  ــح الشــخصية، ودفــع املبال مقابــل خدمــات واســتغال النفــوذ، وضغوطــات أصحــاب النفــوذ، واســتغال الوظيفــة للمصال
لتســريع احلصــول علــى الوثائــق واخلدمــات التــي تتطلــب وقًتــا بســبب اإلجــراءات البيروقراطيــة أو طلــب معــززات، واالختــاس 

واملســاس باملــال العــام.
ــا،  ــن وجوده ــعة م ــات واس ــرح تخوف ــم تط ــاط، ول ــذه األمن ــارًا له ــة انتش ــات البؤري ــات واجملموع ــر املقاب ــم تظه ــك، فل ــم ذل ورغ
واملقابــات مــع موظفــي/ات وزارة التنميــة االجتماعيــة أكــدت علــى أن اإلجــراءات ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة ال 
تســمح بوجــود فســاد مالــي، ألن القــرار باملســاعدة يتــم اتخــاذه وفــق هيكليــة واضحــة وتراتبيــة هرميــة، ال جتعــل مــن شــخص 

واحــد املتحكــم بالقــرار باملســاعدة مــن عدمهــا.

يؤكــد هــذا مــا ورد يف اســتطاع مؤسســة أمــان آلراء املســتفيدات مــن خدمــات التنميــة االجتماعيــة، حــول آثــار الفســاد 
يف تقــدمي اخلدمــات، حيــث أن الغالبيــة العظمــى منهــن لــم يذكــرن أنهــن واجهــن أيــة مشــاكل/ أشــكال فســاد بنســبة %88 
مقابــل 12% ذكــرن أنهــن واجهــن مشــاكل/ أشــكال فســاد أثنــاء طلــب احلصــول علــى خدمــة مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة أو 
مديرياتهــا. أمــا عندمــا قمنــا بطــرح بعــض املشــاكل أو أشــكال الفســاد التــي مــن املمكــن أن ســبق وتعرضــن لهــا املســتفيدات، 
فقــد ارتفعــت نســبة املســتفيدات اللواتــي واجهــن مشــاكل/ أشــكال فســاد لتصبــح 23% مقابــل 77% أكــدن أنهــن لــم يواجهــن 
ــف  ــا تعري ــا. أم ــة أو مديرياته ــة االجتماعي ــة مــن وزارة التنمي ــى خدم ــب احلصــول عل ــاء طل ــة مشــاكل/ أشــكال فســاد أثن أي
الفســاد لــدى النســاء فــكان مختلفــاً ومميــزاً، حيــث قالــت إحــدى املشــاركات: »الفســاد هــو ان تقــوم بالتفريــق بــن انســان وآخــر 
ــْن اعرفــه أقــوم بتفضيلــه علــى مــن ال اعرفــه كثيــر مــا متشــي هــذه األمــور يف كل املؤسســات وليــس يف مؤسســة واحــدة  مثــا َم
فقــط أي شــخص لــه معرفــة ممكــن ان يدخــل مــن بــاب اخــر ونحــن نبقــى يف الشــارع حتــت الشــموس احلارقــة والبهدلــة هــذا أكبــر 
فســاد28«  وقالــت أخــرى »الفســاد هــو فلتــان وعــدم وجــود مراقبــة مــن اجلهــات املعنيــة ويريــدون أحــد ان يقــوم باإلشــراف عليهــم 

ورقابــة حتركاتهــم وطريقــة عملهــم مبــن يقــوم باســتام اخلدمــة ومــن ال يســتلم29 «.

النســاء تعانــي بدرجــة أكبــر مــن آثــار الفســاد. أحــد موظفــي وزارة التنميــة يف غــزة قــال: » الســيدة كانــت تأخــذ شــيك شــؤون 
اجتماعيــة وانقطــع عنهــا هــي التــي حتــس باأللــم أكثــر مــن الرجــل ألنهــا مــن حتمــل مســؤولية كل شــيء.« موظــف آخــر أشــار 
إلــى أن النســاء أكثــر عرضــة خملاطــر الفســاد كمنتفعــة، حيــث ميكــن أن تســتغل خاصــة أن التعامــل مــع شــرائح غالبــا تكــون 
ضعيفــة مثــل املطلقــات، واألرامــل، والنســاء اللواتــي يعانــن مــن وضــع نفســي غيــر مســتقر، بســبب فقــدان املعيــل ســواء مــن 

خــال الوفــاة أو الطــاق. إذا لــم يكــن هنــاك آليــات حمايــة، فإنــه ميكــن أن تتعــرض لاســتغال. 

عند السؤال عن أشكال الفساد التي قد تعاني منها النساء بشكل خاص، مت اإلشارة لبعض هذه األشكال ومنها:

■ التمييز يف تقدمي اخلدمة:
تتعــرض النســاء أكثــر مــن الرجــال للفســاد العتبــارات سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة، كونهــن أقــل مشــاركة يف احليــاة العامــة، 
وأكثــر عرضــة لألفــكار النمطيــة وإلقــاء اللــوم عليهــن بســبب املعاييــر واألعــراف االجتماعيــة. أضــف إلــى ذلــك قضيــة معاييــر 
املســاعدات االجتماعيــة التــي بنيــت يف األســاس علــى افتــراض أن الرجــل رب األســرة، وأنــه املــوكل باإلنفــاق، وأن الفــرد 
جــزء مــن أســرة، وهــذه جميعــا معاييــر غيــر حساســة للنــوع االجتماعــي. إحــدى املشــاركات يف اجملموعــة البؤريــة يف الضفــة 
الغربيــة، اعتبــرت أن التجــاوزات بحــق النســاء ذوات اإلعاقــة كمســتحقات الشــؤون االجتماعيــة، بتوكيــل األهــل بذلــك دون أن 
حتصــل علــى أي نصيــب، رغــم أن املســاعدات مــن حقهــا هــو نــوع مــن أنــواع الفســاد30.  وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعريــف 
ال ينطبــق متامــا علــى تعريــف الفســاد، فــإن عــدم إشــراك املســتفيدات يف حتديــد املعاييــر وآليــات الصــرف، وتكريــس هيمنــة 
جهــة متتلــك القــوة فــوق أخــرى، ميكــن أن يعتبــر انتهــاكا صريحــا حلقــوق النســاء، وأيضــا يعكــس االختــاف يف جتــارب النســاء 

عــن الرجــال مــع الفســاد.

28 اجملموعة البؤرية شمال غزة. 
29 اجملموعة البؤرية شمال غزة.

30 اجملموعة البؤرية يف الضفة الغربية.
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عــدم وضــوح املعاييــر وشــفافيتها هــو شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز كمــا أشــارت إحــدى املســتفيدات فــإن »املعاييــر املوجــودة 
مــش معروفــة، بدليــل كل شــهر بتســمعي قصــص انقطــع 10 مــن الشــؤون، طيــب شــو املعاييــر؟ مــا فــش، طيــب أنــا كشــخص محتــاج، 
ــم  ــم يت ــة يف كل العال ــة االجتماعي ــن احلماي ــة، ضم ــة االجتماعي ــن احلماي ــا م ــرم ان ــاذا اح ــف مل ــا موّظ ــف، أخوي ــا موّظ إذا أبوي

الفصــل بــن رب األســرة والــي حتتــه، مثــا شــخص ذوي اعاقــة، أو مطّلقــة، حتــى لــو كانــوا يعيشــون ضمــن نطــاق األســرة31.« 

يســود االعتقــاد أن النســاء يحصلــن علــى معاملــة أفضــل وأســرع مــن قبــل مقدمــي/ات اخلدمــات؛ فاجملتمــع بشــكل عــام ال 
يقبــل ضمــن معاييــره االجتماعيــة الســائدة إهانــة النســاء أو رفــع الصــوت عليهــن، ومييــل أيضــا للتعاطــف مــع النســاء ذوات 
احلاجــة، وهــذه العقليــة الســائدة تؤثــر أيضــا علــى مقدمــي/ات اخلدمــات، يف املقابــل فــإن بعــض أربــاب األســر يســتغلون حالــة 
التعاطــف هــذه بإرســال النســاء لطلــب اخلدمــة وتقــدمي الطلبــات ومتابعتهــا، ولكــن فــور إقــرار الطلــب يتــم دفــع شــيك املســاعدة 

باســم الرجــل يف تكريــس واضــح للنمــط الســائد مــن أدوار النــوع االجتماعــي. 

■ املماطلة يف تقدمي اخلدمة:

مت ذكــر املماطلــة يف تقــدمي اخلدمــة كأحــد أهــم مخاطــر الفســاد بالنســبة للمشــاركات. أكــدت املشــاركات عــن تخوفهــن مــن 
أســباب املماطلــة، والتــي قــد تضطــر البعــض الســتخدام الواســطة واحملســوبية. وقــد تشــكل أيضــا أحــد اخملاطــر التــي تتفاقــم 
كلمــا ازدادت حــدة الفقــر واحلاجــة للمســاعدات اإلنســانية. قالــت إحــدى املشــاركات أنهــا طلبــت »تصليــح املنــزل أكثــر مــن مــرة 
يأتــون لزيــارة منزلــي وتقييمــه ويوعدونــي وال يحــدث شــيء مــن ســنن طويلــة جــدا وانــا بهــذه البهدلــة انــا واوالدي ووضــع بيتــي 
صفــر وأتــي باحــث الشــؤون وقــام بزيــارة منزلــي وقــال لــي انــه قــام بتقــدمي طلــب لــي لترميــم او بنــاء املنــزل ولــم يحــدث شــيء 
حلتــى االن32. » وقالــت أخــرى »باحثتــي دائمــا تقــول لــي أنهــا تســجلني يف كثيــر مــن األمــور ولكــن املشــكلة أن اســمي ال يطلــع دائمــا 
يف الكشــوفات« رمبــا حتتــاج النســاء إلباغهــن بنتائــج املســح وأســباب تأخيــر اخلدمــة حتــى ال يتوقعــن غيــر ذلــك. وترتبــط 
املماطلــة بعــدم وضــوح املعاييــر وحتديــداً الوقــت املتوقــع لإلجابــة علــى طلــب املســاعدة، وترتبــط أيضــا بتوفــر املصــادر لــدى 
الســلطة الفلســطينية، حيــث تعانــي أجهــزة الســلطة مــن عــدم اســتدامة املصــادر وانتظامهــا، وتعانــي مــن إجــراءات االحتــال 
يف احتجــاز أمــوال املقاصــة، وتغيــر أجنــدات املمولــن وغيرهــا مــن األســباب. املماطلــة تعطــي االنطبــاع لــدى املســتفيدات أنهــن 
يحتجــن لواســطة أو رشــوة للوصــول للخدمــة املتأخــرة. يف اســتطاع مؤسســة أمــان أشــارت 20% مــن املســتطلعة آرائهــن )يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( إلــى تعرضــن إلهمــال أو تأجيــل تقــدمي اخلدمــة.

■ النظرة الدونية:

أشــارت بعــض النســاء إلــى النظــرة الدونيــة يف التعامــل مــع النســاء وحتديــدا النســاء ذوات اإلعاقــة أثنــاء تلقيهــم اخلدمــات، 
ونظــرة الشــفقة وعــدم االعتــراف بحقــوق النســاء ذوات اإلعاقــة يف تلقــي اخلدمــات، وعــدم وجــود قوانــن وإجــراءات واضحــة 
ومعلــن عنهــا جلميــع الفئــات، كمــا اعتبــرن أن حجــب املعلومــات عــن الفئــات املهمشــة هــذه شــبهة فســاد33. النظــرة الدونيــة 
ترتبــط بالنظــرة النمطيــة واملعاييــر االجتماعيــة حــول األدوار والتوقعــات مــن النســاء، وبالتالــي تتطلــب حتليــل ألدوار النــوع 

االجتماعــي يف اخلدمــات ويف حتليــل وتغييــر انطبــاع مقدمــي/ات اخلدمــات حــول هــذه األدوار. 

31 مقابلة مع مستفيدة من ذوات اإلعاقة يف الضفة الغربية.
32 اجملموعة البؤرية شمال قطاع غزة.

33 مقابلة مع مؤسسة تهتم بحقوق ذوي/ات اإلعاقة يف الضفة الغربية.
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حالة امرأة معاقة
أصــا مــا عنــا نظــام حمايــة مــن األصــل، عــن أي نظــام حمايــة نتحــدث، نظــام احلمايــة هــو نظــام ضعيــف ومــذل، وال 
يســاهم يف حمايــة أي فئــة ضعيفــة ومهمشــة، انــا أســميه نظــام انكشــاف للحــاالت املهمشــة وفضــح خصوصيتهــم. 
اللواتــي أعمــل معهــن  الواســطة واحملســوبية، مثــا غالبيــة الصبايــا  إلــى  نظــام احلمايــة يف فلســطن يســتند 
وأنــا واحــدة منهــن تقدمنــا لطلــب اخلدمــات مــن التنميــة االجتماعيــة منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات. تقــوم 
مرشــدة احلمايــة أو مرشــد احلمايــة بعــد فتــرة طويلــة بزيــارة البيــت ومــن ثــم يتــم تســجيل محتويــات البيــت 
واملعلومــات ومــن ثــم تكتــب التقريــر والنتيجــة أننــا ال نســتحق احلمايــة االجتماعيــة أو املســاعدات املاديــة. الســبب 
أننــا منتلــك بيــت ملــك وتلفزيــون والب تــوب، وثاجــة وغســالة. طيــب إذا كان لدينــا بيــت هــل البيــت يطعمنــا 
ويســقينا؟ نحــن يف فلســطن جميعنــا لدينــا منــازل ملــك وخاصــة يف القــرى ولكــن هــل هــذا معيــار ملســتوى املعيشــة؟
التــي  املــوارد  أو  املدخــرات  مــن  أي  منتلــك  ال  ولكــن  األســرة  إطــار  يف  نعيــش  إعاقــة  ذوات  كنســاء  نحــن 
إلــى  نحتــاج  نحــن  ولكــن  ونشــرب  نــأكل  نعــم  اخلاصــة.  احتياجاتنــا  تلبيــة  أو  بكرامــة  العيــش  يف  تســاهم 
املســاعدة.  واألدوات  االحتياجــات  هــذه  توفيــر  تســتطيع  ال  أســرنا  وغالبيــة  جــدا  كبيــرة  عــاج  مصاريــف 
يف  بحقنــا  لنــا  تعتــرف  ال  أنهــا  األهــم  مســاعدتنا،  يف  تســاهم  ال  االجتماعيــة  التنميــة  أن  نعتبــر  نحــن 
األســرة.  إطــار  يف  معنــا  التعامــل  بــل  مســتقل  كفــرد  ليــس  معنــا  التعامــل  ألن  اخلدمــات  علــى  احلصــول 
هــذا الســلوك واملمارســة يجعلنــا يف حالــة احبــاط ويــأس ولــم نعــد مــرة أخــرى لطلــب اخلدمــة انــا احتــدث عنــي وعــن 
مجموعــة مــن زمياتــي. بالرغــم مــن ان لدينــا بــدل املثــال 10 عــن أســر تتلقــى اخلدمــة ولكــن هــي تعيــش بأوضــاع 
أفضــل منــا بكثيــر اذن هنــاك متييــز هنــاك عــدم اعتــراف بحقنــا نحــن كفئــة مهمشــة. نحــن لدينــا احتياجــات كبيــرة 
ــر أو بعــض املؤسســات. ــى مســاعدات مــن أهــل اخلي ــا نعتمــد عل ولكــن لألســف ال جنــد مــن يســاعد فقــط أحيان

■ شبهات الواسطة واحملسوبية:

الشــكل األبــرز الــذي عرفتــه النســاء هــو الواســطة واحملســوبية. هنــاك اعتقــاد لــدى املشــاركات يف اجملموعــات البؤريــة بوجــود 
خلــل عنــد مــن يقــوم بتوزيــع املســاعدات، وأن هــذا اخللــل مصــدره اعتقــاد القائمــن علــى توزيــع املســاعدات بــأن )األقربــون 
أولــى باملعــروف( وأن لهــم حصــة علــى قاعــدة )العاملــون عليهــا(. هــذا التخــوف أكدتــه مقابــات املنتفعــات واجملموعــات 
البؤريــة، حيــث أشــارت املشــتركات إلــى أنــه إذا » يف واســطة بيجوكــي مــا يف واســطة علــى الفاضــي« وقالــت أخــرى « »الفســاد 
هــو الواســطة مثــا لــي قريــب او ابــن عــم يعمــل يف الشــؤون االجتماعيــة ممكــن ان يســاعدني اكثــر مــن أي حــد غريــب أو اجلــار 

يســاعدني اكثــر مــن الغريــب لكــن مواطــن طبيعــي ال يأخــذ اخلدمــة«34 .
إجــراءات وزارة التنميــة االجتماعيــة حتــاول جاهــدة منــع فــرص الواســطة باتخــاذ أكثــر مــن مســتوى لصنــع القــرار، ولكــن يف 
اجملتمــع الفلســطيني يتــم اســتخدام العاقــات وحتديــدا العائليــة واحلزبيــة بشــكل واســع لتســريع اإلجــراءات. أحــد موظفــي 
وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع غــزة قــال إنــه ال يعتقــد أن مــن يقــدم الواســطة لقريبــه يعتبــر فاســدا، وتكــرر هــذا الــرأي 
يف أكثــر مــن مقابلــة، حيــث أنــه يف مجتمعنــا ال يشــعر مــن يقــوم بخدمــة األقــارب فاســدا بــل هــو جــزء مــن التوقعــات اجملتمعيــة. 
يف اســتطاع مؤسســة أمــان أشــارت 6% أنهــن اضطــررن إلــى اســتخدام واســطة، ورغــم أن هــذه نســبة ضئيلــة إال أنهــا 

مرشــحة للزيــادة كلمــا تفاقــم الفقــر واحلاجــة اإلنســانية.

تعــّد النســاء أكثــر تضــرراً مــن اســتخدام الواســطة بســبب عاقاتهــن احملــدودة يف احليــز العــام، وبالتالــي حتــى لــو كان 
ــة  ــرات واملســنات واملعاقــات اســتخدامها بســبب العزل اســتخدام الواســطة شــائعا، فمــن احملتمــل أال تســتطيع النســاء الفقي
والبعــد عــن احلّيــز العــام، وقلــة املشــاركة يف ديــوان العائلــة علــى ســبيل املثــال أو يف األحــزاب السياســية، وهــي محافــل يســيطر 

عليهــا الرجــال بشــكل كبيــر. حيــث أن الرجــال أقــدر علــى إيجــاد واســطة مــن خــال هــذه احملافــل. 

34 اجملموعة البؤرية 2 غزة.
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■ االنتفاع املادي أو املعنوي من وراء تقدمي اخلدمة:

ســجلت بعــض احلــاالت أثنــاء املقابــات التــي أعطــت أمثلــة علــى اســتفادة ماديــة مباشــرة مــن مقدمــي/ات اخلدمــات، مــن 
خــال الضغــط علــى النســاء. ففــي حالــة واحــدة علــى األقــل، وجــد أثنــاء التحقيــق يف شــكوى قدمتهــا إحــدى املنتفعــات، أن 
ــى ســكوتها.  ــاالت للحفــاظ عل ــى كمبي ــع عل ــى التوقي ــى اســمها، وأجبرتهــا املنتفعــة عل املرشــدة اســتغلتها وأخــذت قرضــا عل
واتخــذت الــوزارة إجــراءات جديــة ومت تشــكيل جلنــة ومت ســحب الكمبيــاالت35. قــد تكــون هــذه حالــة معزولــة ولكــن اســتخدام 
ــة؛ أي انتفــاع اجتماعــي أو أي شــكل مــن  ــر أحــد اخملاطــر احملتمل ــح منفعــة شــخصية تعتب موظــف/ة للســلطة املعطــاة لصال
أشــكال االنتفــاع تعــود علــى مقــدم اخلدمــة، بحيــث يكــون الهــدف األساســي حتقيــق مــآرب شــخصية، وهــو يعــّد شــكا مــن 
أشــكال الفســاد، وحتــى لــو كانــت املنفعــة صغيــرة علــى شــكل توقــع هديــة علــى ســبيل املثــال، فهــي متهــد لقبــول هــذا النمــط 
مــن الفســاد يف اجملتمــع. ووفقــا لنتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجرتــه مؤسســة أمــان فقــد أشــارت نســبة مــن 0.5% فقــط 
مــن املســتطلعة آراءهمتعرضــوا إلــى ابتــزاز مــن قبــل املســؤول عــن تقــدمي اخلدمــة للحصــول علــى منافــع ماديــة أو معنويــة.

أمــا إجــراءات بعــض املؤسســات األهليــة يشــوبها الغمــوض يف توزيــع املســاعدات االجتماعيــة، حيــث ال تعــرف املنتفعات الســبب 
ــة(  ــات )أهلي ــاك مؤسس الــذي يطلــب منهــن تقــدمي بعــض املســاهمات. إحــدى املشــاركات يف اجملموعــات البؤريــة قالــت »هن
ــا ال  ــا إم ــيكل ي ــيكل أو 200 ش ــا أو 30 ش ــى آخذه ــيكل حت ــرين ش ــع عش ــة ادف ــتام كابون ــا الس ــة. مث ــل اخلدم ــال مقاب ــب م تطل
تســتفيد مــن التســجيل يف كشــوفات األســماء للكبونــات بعــد ذلــك وال مــرة. مثــا حتــى أســتطيع أن اخــذ الكفالــة الزم ادفــع 200 
شــيكل. مــن ويــن بــدي أجيبهــم؟ وانــا ليــس معــي مــال. بــكل بســاطة يــرد علــى دبريهــم وهاتيهــم وأحيانــا يطلبــوا 500 شــيكل وانــا 
ليــس معــي فيقــوم بتنزيلهــا ملبلــغ 200 مؤقتــا حتــى أدبــر الباقــي حتــى يطلــع لــي الكفالــة. والــكام هــذا موجــود ومصــور ومســجل 
صــار معــي أنــا شــخصيا. حتــى يطلــع لــي كفالــة ألنــه عنــدي مرضــى وعنــدي معاقــن ادفــع 200 شــيكل أو أكثــر لعمــل الكفالــة36«  

■ االستغال اجلنسي:

هنــاك مؤشــرات علــى وجــود مخاطــر )وليــس بالضــرورة حــاالت( لاســتغال اجلنســي. أحــد املوظفــن الذيــن متــت مقابلتهــم 
يف قطــاع غــزة، ذكــر علــى األقــل حالــة واحــدة »هنــاك باحــث اجتماعــي، أحــب أن يقــدم معونــة لســيدة وطلــب منهــا رشــوة 
جنســية، والســيدة بلغــت عنــه وهــو ضبــط متلبــس أثنــاء مجيئــه، وأحيــل إلــى النيابــة واآلن هــو غيــر موجــود ضمــن قيــود وزارة 
التنميــة االجتماعيــة؛ الــذي يريــد أن يبتــز ممكــن أن يبتــز يف أي مــكان حتــى لــو يف اجلامــع وهــذا ليــس لــه عاقــة باملــكان 
اجلغــرايف ســواء حكوميــة أو خاصــة أو ديــوان عائلــة . يف املقابــل، ويف اجملموعــات البؤريــة يف قطــاع غــزة، نفــت املشــاركات 
جميعــاً أن يكــن قــد طلــب منهــن أي رشــوة جنســية أو حتــرش جنســي، أو ابتــزاز وأثنــوا علــى حســن تعامــل موظفــي/ات وزارة 

التنميــة االجتماعيــة. 

ــن  ــى أنه ــى أن 0.5% فقــط مــن املســتطلعات يف قطــاع غــزة عل ــه مؤسســة أمــان، إل ــذي أجرت ــج االســتطاع ال أشــارت نتائ
ســمعن عــن حــاالت نســاء مــن طالبــات اخلدمــات تعرضــن لابتــزاز أو ملضايقــات وحتــرش مــن العاملــن يف الــوزارة أو 
مديرياتهــا. فيمــا قالــت   64% مــن املســتطلعات أنهــن  ســمعن عــن اســتغال البيانــات الشــخصية )رقــم الهاتــف، عناويــن 
التواصــل االجتماعــي( مــن قبــل العاملــن يف وزارة التنميــة االجتماعيــة لنســج عاقــة مــع طالبــة اخلدمــة خــارج ســياق عمــل 

ــى اخلدمــة. ــب واســطة أو تدخــل مســؤول للحصــول عل ــوزارة، وبنفــس النســبة أجــن بأنهــن ســمعن عــن اضطــرر طل ال
 وقــد أفــادت 88% مــن املســتطلعات أنهــن علــى اســتعداد لتقــدمي شــكوى يف حــال تعرضــت إحداهــن لاســتغال واالبتــزاز 
اجلنســي مــن العاملــن يف الــوزارة )مســؤولن/ باحثــن(، و57% ســيتوجهن إلــى وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة. 
وعــن أســباب عــدم التقــدم بشــكاوى للواتــي قلــن انهــن لــن يتقدمــن بشــكوى )12% مــن املســتطلعة آرائهــن( أجابــت 32% منهــن 
خوفــا مــن معرفــة النــاس باألمــر، و31% لعــدم االســتجابة ملثــل هكــذا شــكاوى، و24% ال يوجــد ضمانــات للمحاســبة، %19 

للحصــول علــى اخلدمــة ونفــس النســبة لعــدم وجــود ضمانــات ســرية كاملــة. 

35 مقابلة مع أحد موظفي وزارة التنمية االجتماعية يف غزة.
36 اجملموعة البؤرية شمال قطاع غزة.
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◄ ثالثا: نقاط القوة والضعف يف السياسات والتدابير لدرء مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي 

■ نقاط القوة:

يف العــام 2020 قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بتوقيــع مذكــرة تعــاون بــن هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة شــؤون املــرأة، ملأسســة 
النــوع االجتماعــي يف جهــود مكافحــة الفســاد، وتعزيــز عمليــة املســاءلة يف قضايــا الفســاد والتمييــز ضــد املــرأة. وتقــوم الهيئــة 
ــأدوار  ــا املتعلقــة ب ــر يف طــرح القضاي ــت بحاجــة جلــرأة أكب ــوع االجتماعــي يف مكافحــة الفســاد، وإن كان ــا الن مبتابعــة قضاي

واحتياجــات النــوع االجتماعــي. 

كمــا يعــد وجــود وحــدة شــكاوى مدربــة هــي إحــدى نقــاط القــوة، حيــث أنشــئت وحــدة الشــكاوى يف 2005 بقــرار مــن مجلــس 
ــوزرات، ولكــن تأخــرت  ــع، وقــام بإنشــاء صنــدوق الشــكاوى يف كل ال ــوزراء يف ذلــك الوقــت أحمــد قري ــوزراء، كان رئيــس ال ال
فتــرة إنشــائه يف غــزة عــن رام اهلل، فتــم التنفيــذ بغــزة يف 2017 بإنشــاء وحــدات شــكاوى تتبــع األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء. 
كمــا يوجــد أكثــر مــن آليــة أو وســيلة للشــكاوى إليصــال الشــكاوى: يوجــد صناديــق يف كل الــوزارات واملديريــات، وهنــاك 
ــة  ــوزارة التنمي ــه اختصاصــه، وبإمــكان أي مواطــن أن يقــدم شــكوى ل ــوزارات وكل شــخص ل مركــز شــكاوى مركــزي يف كل ال

االجتماعيــة أو لهيئــة مكافحــة الفســاد أو ملؤسســات أهليــة مثــل مؤسســة أمــان.
 

يختلــف وضــع وحــدة الشــكاوى املوجــودة داخــل الــوزارة يف قطــاع غــزة، عنهــا يف الضفــة الغربيــة؛ ففــي غــزة هــي وحــدة 
متكاملــة وفيهــا موظفــات مــن النســاء للتســهيل علــى النســاء تقــدمي شــكاوى، وحتــى يكــون هنــاك راحــة يف التعامــل عنــد اإلبــاغ 
عــن أي شــكوى، كمــا يتــم الــرد علــى الشــكاوى بجميــع الطــرق مكتوبــة ومســموعة ومرئيــة والكترونيــة جلميــع احلــاالت37، إال 
أن دور الــوزارة محــدود جــدا يف اإلعــان عــن توفــر خدمــة الشــكاوى، وإيصــال املعلومــات للمســتفيدين واملســتفيدات مازالــت 

محــدودة. 

وجــد اســتطاع مؤسســة أمــان أن اجلهــة التــي تتقــدم لهــا معظــم طالبــات اخلدمــة يف حــال تعرضهــن ألي مشــكلة هــي دائــرة/ 
وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بنســبة 57%. كمــا تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بالــرد علــى الشــكاوى بنســبة 
ــا.  ــرد عليه ــي تقدمــن بشــكوى مت ال ــى أن 60% مــن احلــاالت الت ــج اســتطاع مؤسســة أمــان إل ــة، حيــث أشــارت نتائ معقول
وأفــادت 75% ملوافقتهــن علــى أن الــرد مــن قبــل الــوزارة علــى الشــكوى املقدمــة مت يف وقــت مناســب يلبــي التوقعــات. وكانــت 
63% مــن املســتفيدات راضيــات عــن اســتجابة الــوزارة ومديرياتهــا للشــكاوى. وأشــارت نســبة مــن 63% إلــى انــه مت التعاطــي 
مــع الشــكاوى املقدمــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ومديرياتهــا بجديــة بــدون متييــز بــن مقــدم الشــكاوى ســواء ذكــر أو أنثــى.

أشــار بعــض الذيــن متــت مقابلتهــم إلــى الوعــي مبــدى حساســية التعامــل مــع قضايــا النســاء والفســاد حتديــدا » لذلــك احنــا يف 
ردة فعلنــا نطمئــن النســاء ونعمــل أقصــى درجــات األمــان بحيــث ان يحــل املوضــوع بساســة« ولكــن ال يوجــد أي دليــل علــى وجــود 
إجــراءات أكثــر ســهولة للنســاء أو اعتبــارات أكبــر للســرية واخلصوصيــة؛ فلــم يتــم اإلشــارة ألي إجــراء خــاص مثــا باســتقبال 
شــكاوى متعلقــة التحــرش اجلنســي، أو ســرية وخصوصيــة إضافيــة يف التعامــل مــع شــكاوى النســاء أو إجــراءات مشــددة يف 

التعامــل مــع األشــخاص الذيــن يتــم إدانتهــم باإلســاءة للنســاء بشــكل خــاص.  

37 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتماعية بغزة.
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■ نقاط الضعف:

● حاالت الطوارئ املتكررة يف اجملتمع الفلسطيني
تعانــي النســاء واألطفــال والفئــات األكثــر هشاشــة يف اجملتمــع بدرجــة أكبــر، نتيجــة الكــوارث أو احلــروب التــي بدورهــا تقضــي 
ــر مــن هــذه  ــي فلســطن مــن عــدد كبي ــذ عقــود، تعان ــح فرصــا متعــددة للفســاد. ومن ــى النظــام واإلجــراءات املتبعــة، وتتي عل
الكــوارث واحلــروب، ومؤخــرا عانــت مــن جائحــة كورونــا، ممــا يضعــف األجهــزة الرقابيــة، وأيــة إجــراءات أو أنظمــة أو قوانــن. 
وتكــون النســاء والفئــات املهمشــة أكثــر تضــرراً مــن عــدم وجــود إجــراءات منظمــة متنــع احتماليــة دفعهــن أثمانــا شــخصية؛ 

ملســاعدة عائاتهــن يف اخلــروج مــن طائلــة الفقــر، أو توفيــر االحتياجــات األساســية.

ــع  ــة، وتدف ــد مــن االحتياجــات اجملتمعي ــا أيضــا تزي ــال اإلســرائيلي وجائحــة كورون ــداءات االحت ــل اعت حــاالت الطــوارئ مث
بفئــات إضافيــة للحاجــة إلــى للحمايــة االجتماعيــة، ممــا يضيــف أعبــاًء كبيــرة علــى مــزودي اخلدمــات الذيــن يعانــون أصــا 
مــن ازيــاد الطلــب احلاجــة مقابــل مــوارد محــدودة. وقــد دفــع تدميــر اخلدمــات األساســية وزيــادة احلاجــة لــدى متوســطي 
ومحــدودي الدخــل باملزيــد مــن النســاء لطلــب احلمايــة االجتماعيــة. إن هــذه احلاجــة املتزايــدة تزيــد مــن مخاطــر الفســاد؛ 
ألن مقدمــي اخلدمــات قــد يفضلــون مســاعدة األقــرب منهــم، أو يطلبــون منافــع شــخصية مقابــل إعطــاء هــذه املســاعدات. 

● االنقسام يعزز فرص الفساد
أرهــق االنقســام املســتمر منــذ مــا يقــارب 16 عامــا مصــادر الســلطة الفلســطينية وخلــق نظامــن متوازين للحمايــة االجتماعية، 
وزاد مــن ازدواجيــة اإلجــراءات واملعاييــر. ففــي قطــاع غــزة علــى ســبيل املثــال، ال يتلقــى املوظفــون رواتــب كاملــة منــذ ســنوات 

طويلــة، ويتحملــون أعبــاء مســاعدة عائاتهــم املمتــدة ممــا يخلــق فرصــا للفســاد بســبب احلاجــة املاديــة.

● ضعف معرفة متلقي اخلدمات بنظام الشكاوى 
ال يوجــد مــا يؤكــد علــى أن املنتفعــات وطالبــات اخلدمــة يعلمــن باإلجــراءات، ولكــن عندمــا يقمــن باالستفســار واالتصــال، ميكــن 
أن تتــم إجابتهــم. وهنــاك اعتقــاد عــام بعــدم جــدوى الشــكاوى أو أنهــا ســوف تهمــل أو متــزق أو تــؤدي إلجــراءات عقابيــة، مبــا 
يف ذلــك احلرمــان مــن اخلدمــة. هــذا الشــعور بــأن اخلدمــة »منــة« مــن مقدمــي/ات وليســت حقــا مــن حقــوق املواطنــة، مــا 
يخلــق بيئــة تتيــح فرصــا الســتخدام أشــكال مــن التدخــل للحصــول علــى اخلدمــة كالواســطة أو الرشــوة بخاصــة لــدى الفئــات 
التــي تعانــي أصــا مــن الفقــر والتهميــش. افــادت نتائــج اســتطاع مؤسســة أمــان أن 75% مــن املســتطلعات بعــدم معرفتهــن 
بوجــود وحــدة شــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة، و90% بعــدم معرفتهــن بوجــود نظــام شــكاوى موحــد الكترونــي. فيمــا 
97% لــم يتقدمــن بشــكوى لــدى دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بشــأن أيــة مشــاكل أو ممارســات فســاد 
تعرضــن لهــا أثنــاء محاولتهــن احلصــول علــى اخلدمــة. وحــول أســباب عــدم التقــدم بشــكاوى أفــادت 78% بعــدم تعرضهــن 

ملوقــف يســتدعي تقــدمي شــكوى. 

ــرف  ــور ال تع ــن احلض ــبة 99% م ــى أن »نس ــرض هــذا البحــث أشــارت املشــاركات إل ــدت لع ــي عق ــة الت يف اجملموعــات البؤري
ان هنــاك وحــدة شــكاوى يف وزارة التنميــة«38  أمــا الناشــطون يف اجملتمــع املدنــي فيعانــون مــن إشــكالية أخــرى مــع الشــكاوى 
التــي تقدمهــا نســاء »املشــكلة مــش بالشــكوى، انــا بــدي احمــي نفســي كمــان حتــى لــو انــا بــدي اقــدم شــكوى، مبعنــى لــو جــاءت 
ســيدة طلبــت منــي مســاعدتها بتقــدمي شــكوى وخصوصــا الشــكاوي التــي لهــا عاقــة اجتماعيــة  حتــى احمــي نفســي اطلــب منهــا 
ــا  ــن أقواله ــيدة م ــر الس ــب وتغي ــة تقل ــكوى القص ــز الش ــكوى ملرك ــل الش ــا تص ــه عندم ــدث ان ــا يح ــة ، ألن م ــى ورق ــي عل ــع ل ان توق
وشــكوتها وهــذا يضعنــا بإحــراج ، الســيدات الزم يكــون عندهــم اجلــرأة انهــم ال يتنازلــون عــن حقهــم ، الســبب عاداتنــا وتقاليدنــا، 
واخملاتيــر، هــم الــي خربــوا الدنيــا، املطلــوب بتقــدم شــكاوي بدهــا دعــم قانونــي ودعــم نفســي، لكــن ملــا توصــل مراحــل متقدمــة، 

يتدخــل فيهــا اخملاتيــر.« 39

38 اجملموعة البؤرية شمال غزة.
39 مقابلة مع شخص يعمل يف مؤسسة أهلية بغزة.
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● ضعف الثقة بعمل وحدات الشكاوى
تكمــن املشــكلة األساســية يف أنــه ال يعلــم املشــتكون مبســار الشــكوى وحلولهــا ممــا يضعــف الثقــة بةحــدات الشــكاوى؛ إحــدى 
ــا  ــو تقدمــت الشــكوى، ال يكــون لهــا مرجعيــات وال قنــوات وليــس له النســاء اللواتــي متــت مقابلتهــن أشــارت إلــى أنــه »حتــى ل
حلــول أيضــًا، يعنــي املشــتكية تقــدم الشــكوى وتقــف، مبعنــى نقــوم بتقــدمي الشــكوى للهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، يعنــي 

مثــا هــذه انقطــع راتبهــا هــذه فســاد وكــذا، لكــن حلــول الهيئــة تكــون جزئيــة.« 
يف املقابــل فــإن وجــود نســاء يف وحــدة الشــكاوى أمــر يف غايــة األهميــة؛ ففــي كثيــر مــن احلــاالت ال تســتطيع النســاء احلديــث 
عــن شــكوى خاصــة بهــن لرجــل، وبالتالــي وجــود خيــار موظــف مــن نفــس اجلنــس أمــر يجــب أخــذه بعــن االعتبــار يف جميــع 
احلــاالت. كمــا أن احلفــاظ علــى الســرية واخلصوصيــة مــن أهــم أســباب جنــاح قســم الشــكاوى وزيــادة فاعليتــه.، ويبــدو أن 
موظفــي هــذا القســم علــى وعــي بدرجــة كبيــرة بأهميــة هــذا األمــر، إال أن ازدحــام املكاتــب وتشــارك املوظفــن واملوظفــات يف 

مكاتــب يجعــل مــن الصعــب احلصــول علــى هــذه اخلصوصيــة.

يضــاف إلــى ذلــك أن النســاء بشــكل خــاص ال يثقــن بجديــة الســرية واخلصوصيــة يف الدعــاوي التــي يقدمنهــا، وحتديــدا إذا 
كانــت شــكوى عــن االبتــزاز أو اإلســاءة اجلنســية. إحــدى النســاء اللواتــي متــت مقابلتهــن أشــارت إلــى أنــه »لــو تقدمــت امــرأة 
مــن ذوي إعاقــة بشــكوى ابتــزاز جنســي، لتدخــل نــاس مــن اجملتمــع احمللــي وســكروها.« فالقضيــة ليــس انــه ال يوجــد مجــال 
لتقــدمي الشــكاوى، ولكــن النــاس بصــورة عامــة والنســاء بصــورة خاصــة لديهــم قلــق مــن تقــدمي شــكاوى، خوفــاً مــن تبعــات األمــر 
وتداعياتــه. يف املقابــل أكــد رئيــس وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بغــزة أنــه ال تصلهــم شــكاوى تتعلــق بالفســاد 

يف تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل املؤسســات األهليــة أو مؤسســات حمايــة أخــرى40. 

● ضعف الوعي بالنوع االجتماعي ومخاطر الفساد لدى مقدمي/ات اخلدمات
ضعــف وعــي صانعــي القــرار يف الــوزارة باختــاف جتــارب النســاء والرجــال يف التعامــل مــع قضايــا الفســاد وحتــى يف جتــارب 
األفــراد يف احلمايــة االجتماعيــة، واحــدة مــن أهــم مخاطــر الفســاد يف اخلدمــات االجتماعيــة التــي تقــدم يف فلســطن، بنــاء 
ــح البحــث؛  ــت لصال ــي أجري ــات الت ــة املقاب ــة يف غالبي ــرت هــذا القضي ــة األســرة وليــس األفــراد. وقــد أثي ــم حال ــى تقيي عل
فالــوزارة تقييــم وضــع األســرة املالــي وتغفــل عاقــات القــوة املبينــة علــى النــوع االجتماعــي يف التقييــم، وبالتالــي تزيــد مــن 
تهميــش النســاء األكثــر ضعفــاً مثــل ذوي/ات اإلعاقــة واملســنن/ات. هــؤالء عــادة هــم األقــل وصــوالً للمــوارد واألقــل تأثيــراً يف 
صنــع القــرار داخــل األســرة، حيــث أن صــرف اإلعانــة االجتماعيــة مــن خــال شــيك أو رقــم حســاب باســم رب األســرة الرجــل 
يزيــد مــن هــذا الضعــف والتهميــش. هــذا األمــر ال يتعلــق فقــط باملعاييــر التــي حتددهــا الــوزارة للمســاعدات، بــل يف حتليــل 
ــر ذلــك بــدوره علــى فهــم  وفهــم البعــد االجتماعــي لهــذه املعاييــر ودورهــا يف رفــع األفــراد واألســر مــن طائلــة احلاجــة. ويؤّث

الباحثــن/ات للســلطة املوكلــة لهــم ألخــذ قــرار مــا إذا كانــت األســرة تســتحق أم ال.

ــا  ــزاز اجلنســي، بحجــة أن مجتمعن ــدا التحــرش واالبت ــل هــذه اإلشــكاليات وحتدي ــكار وجــود مث ــر إن ــت نفســه، يعتب يف الوق
مختلــف عــن اجملتمعــات األخــرى وليــس مقبــوال ذلــك يف ثقافتنــا، كوننــا محافظــن، وأن البلــد فيــه أجهــزة أمــن تــردع اخملالفــن 
واملتحرشــن41 يحــد مــن توفيــر تدابيــر وإجــراءات لــدرء مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي للوقايــة مــن أشــكال 
الفســاد كهــذه. كمــا يقلــل مــن إمكانيــات متلقيــات ومتلقــي اخلدمــة مــن التوجــه بشــكوى يف حالــة حدوثهــا خوفــاً مــن عــدم 
التصديــق. يف فلســطن كمــا يف أماكــن أخــرى مــن العالــم ميكــن أن حتــدث الكثيــر مــن القضايــا يف اخلفــاء، وميكــن ملقدمــي/
ات اســتخدام ســلطتهم املعنويــة جتــاه الفقــراء واألكثــر ضعفــاً، ولــذا مــن األفضــل وضــع ســبل احلمايــة منهــا بــدل إنكارهــا.  

● ضعف املعرفة بنظام الشكاوى اإللكتروني من قبل املستفيدات
يوجــد نظــام حكومــي الكترونــي للشــكاوى وهــو تطــور هــام يف مجــال تعزيــز أدوات مكافحــة الفســاد، إال أن متلقــي ومتلقيــات 
ــي أو  ــد اإللكترون ــة أو البري ــن هــم عــادة مــن أفقــر الفقــراء وأقلهــم معرفــة باألجهــزة اإللكتروني ــة الذي اخلدمــات االجتماعي
وســائل التواصــل االجتماعــي. فقــد أشــار اســتطاع مؤسســة أمــان إلــى أن 90% مــن املســتطلعة آراءهــن ال يعلمــن بوجــود 

نظــام شــكاوى الكترونــي. 

40 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة.
41 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة.
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● ضعف تدابير حماية املبلغن 
هنــاك شــعور عــام بــأن عواقــب تقــدمي الشــكوى أصعــب علــى النســاء منــه علــى الرجــال باإلضافــة للخشــية مــن فقــدان املعونــة. 
يشــير أحــد موظفــي وزارة التنميــة االجتماعيــة إلــى أن عواقــب شــكوى النســاء أكبــر بكثيــر مــن عواقــب شــكوى الرجــال. النســاء 
يســكنت دائمــا، ونســب تقــدم النســاء بشــكوى أقــل42 إحــدى املشــاركات يف اجملموعــات البؤريــة قالــت: »انــا لــو قدمــت شــكوى 
راح يقومــوا بقطــع شــيك الشــؤون الــذي اخــذه 750 شــيكل لــن يعطونــا أي مبلــغ وال شــيكل انــا مــن زمــان نفســي ان أقــدم شــكوى«43 
وذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود نظــام حلمايــة املبلغــن يف قطــاع غــزة وضعــف الثقــة يف تطبيــق نظــام حمايــة املبلغــن يف الضفــة 
ــون  ــن يكون ــات الذي ــك دور الزمــاء والزمي ــة، مبــا يف ذل ــه ال يوجــد حماي ــى أن ــم عل ــْن متــت مقابلته ــد َم ــث أك ــة، حي الغربي
ــغ بنضــرب علــى رأســه مــا يف حمايــة ومــا حــدا بحمينــا، بعتبــروه حــدة  علــى إطــاع عــن قــرب بقضايــا فســاد حيــث أن »امُلبل
فاســد وبــدو يخــرب ســمعة املؤسســة هــو بــده يضــع شــبهات حــول املؤسســة يتهــم بقطــع رزق حــدة. أنــا مــا زلــت متهمــة بقطــع رزق 
املشــرف مــن زميلــه.44«  إن حمايــة ســمعة املؤسســة تكــون يف منــع فــرص الفســاد والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد ملنــع وقوعهــا، 

األمــر الــذي يتطلــب تشــجيع املوظفــن علــى اإلبــاغ يف حــال وجــود شــبهات فســاد.

42 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتماعية يف قطاع غزة.
43 اجملموعة البؤرية شمال قطاع غزة.
44 مجموعة بؤرية يف الضفة الغربية.
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◄ االستنتاجات 

ازداد الوعــي يف الســنوات األخيــرة بأهميــة فهــم مخاطــر الفســاد وضــرورة التصــدي لهــا، وهنــاك تزايــد يف االهتمــام بقضايــا 
الفســاد مجتمعيــاً ومؤسســياً، ووزارة التنميــة االجتماعيــة مــن الــوزارات التــي تعمــل جاهــدة لتعزيــز النزاهــة واملســاءلة مبــا 
فيهــا املســاءلة اجملتمعيــة ومكافحــة الفســاد. كمــا أنهــا مــن املؤسســات الرياديــة يف تطبيــق موازنــة املواطــن. يف نفــس الوقــت 
تعتبــر الــوزارة مــن أكثــر الــوزارات اهتمامــاً بقضايــا وحتديــات النــوع االجتماعــي، وعلــى متــاس يومــي بقضايــا العنــف املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي، وتقــدمي اخلدمــات للنســاء ضحايــا العنــف. أثبتــت الدراســة أن هنــاك محــاوالت جديــدة للحــد مــن 
مخاطــر الفســاد بكافــة أشــكاله، ولكــن مــا زال هنــاك حاجــة لتعميــق املعرفــة بأشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
ورفــع الوعــي بــه، واالعتــراف بإمكانيــة وجــوده، وإعــداد السياســات الازمــة للحــّد مــن هــذه اخملاطــر مبشــاركة النســاء 
واملؤسســات النســوية واحلقوقيــة، وتدريــب الكــوادر يف وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى هــذه القضايــا ســنوياً وعــدم االكتفــاء 

بتدريــب واحــد ســواء يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة.

مــازال البحــث محــدوداً يف مجــال التقاطــع بــن النــوع االجتماعــي والفســاد بشــكل عــام، ومازالــت األجهــزة الرقابيــة والقانونيــة 
واملؤسســات التــي تعمــل علــى محاربــة الفســاد وقضايــا حقــوق اإلنســان ال تهتــم بالتقاطعيــة بــن إشــكاليات الفســاد والنــوع 
االجتماعــي، وال تولــي االهتمــام الــكايف لاختــاف بــن جتــارب كل مــن الرجــال والنســاء يف التعــرض للفســاد ومواجهتــه 
والتصــدي لــه. تشــكل هــذه الدراســة فرصــة إلثــارة املوضــوع والتعمــق يف فهــم تقاطعيــة الفســاد والنــوع االجتماعــي؛ فقضايــا 
النــوع االجتماعــي ال تتعلــق بقضايــا النســاء فحســب، بــل تتنــاول فجــوات النــوع االجتماعــي، وبالتالــي مــن الضــروري إجــراء 

حتليــات النــوع االجتماعــي دوريــاً، واســتخدام النتائــج عــن تصميــم السياســات واإلجــراءات والتدخــات اخملتلفــة.

متتلــك وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن السياســات واإلجــراءات للتصــدي خملاطــر الفســاد، ولكــن هنــاك إشــكاليات مت التطــرق 
ــم مــن التجــارب ومــن  ــرات ال تتجــاوز خمــس ســنوات، والتعل ــاً يف فت ــل حتديــث اإلجــراءات دوري لهــا يف ســياق الدراســة، مث
حــاالت الفســاد وحــاالت العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي التــي مت الكشــف عنهــا، لوضــع سياســات أكثــر حساســية للنــوع 
االجتماعــي. يف ذات الوقــت مــن الضــروري البنــاء علــى خبــرات العاملــن والعامــات يف امليــدان، واألهــم مــن ذلــك البنــاء علــى 
جتــارب النســاء والرجــال أنفســهم يف التعــرض لقضايــا الفســاد؛ فبــدون التعلــم مــن هــذه التجــارب، فســيبقى األمــر محــدودا 

باملعرفــة النظريــة دون اخلبــرات العمليــة وخصوصيــة اجملتمــع. 

إن الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد أفضــل وأجــدى بكثيــر مــن العمــل علــى تطويــر نظــام شــكاوى حديــث أو الكترونــي، أو اســتخدام 
اإلعــام اجملتمعــي لإلبــاغ عــن التجــاوزات. وميكــن أن تتــم هــذه الوقايــة مــن خــال نشــر اإلجــراءات واملعاييــر بطريقــة 

واضحــة ومفهومــة للجميــع، وحتديــث اإلجــراءات واملعاييــر بشــكل دوري لتتطابــق مــع احتياجــات الفئــات اخملتلفــة. 

لقــد أظهــرت النتائــج أيضــا اختافــات واضحــة يف جتــارب النســاء مــع الفســاد، تعــود باألســاس لكونهــن املســؤوالت عــن رعايــة 
األســرة واألطفــال واملعاقــن واملســنن، ولغيابهــن عــن احليــاة العامــة واملشــاركة السياســية، ولوجــود معاييــر اجتماعيــة محــددة 
وأفــكار مســبقة حــول أدوار واحتياجــات، وتوقعــات كل مــن الرجــال والنســاء. إن بعــض جتــارب النســاء يصعــب اإلبــاغ عنهــا 
ــة، كــي ال تكــون  ــر املقبول ــأن تســكت عــن املمارســات غي بســبب توقعــات اجملتمــع مــن النســاء أن تتصــرف بطــرق محــددة، ب

عرضــة للوســم اجملتمعــي.  
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◄ التوصيات

يتطلــب درء اخملاطــر احملتلمــة فيمــا يتعلــق بالفســاد مــن منظــور النــوع االجتماعــي، وتوفيــر بيئــة حاميــة مــن احتماليــة نشــؤء 
أشــكال فســاد تدفــع النســاء اثمــان إضافيــة، اتخــاذ األطــراف اخملتلفــة املعنيــن باحلمايــة االجتماعيــة مجموعــة مــن التدابيــر 

واإلجــراءات االســتبقاقية علــى النحــو التالــي: 

وزارة التنمية االجتماعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
 • أن تطــور الــوزارة قدراتهــا كقائــد ومنســق للحمايــة االجتماعيــة يف فلســطن، مبــا يف ذلــك دوراً إشــرافياً علــى جميــع أنــواع
   املســاعدات التــي تقــدم مــن املؤسســات األهليــة واحلكوميــة وشــبه احلكوميــة األخــرى، وتلــك املتعلقــة باملســؤولية االجتماعيــة

  للقطاع اخلاص، التي ينبغي أن تخضع لذات املستوى من الشفافية واملساءلة، وإعان املعايير التي تتم على أساسها.
 • إجــراء حتليــل جلميــع البرامــج واملشــاريع واخلدمــات والقوانــن والسياســات مــن منظــور النــوع االجتماعــي، قبــل إقرارهــا 

  ومبشاركة جميع الفئات املعنية، ومبشاركة نساء مستفيدات من هذه اخلدمات. 
 • إجــراء تدقيــق النــوع االجتماعــي، ممــا يســاهم يف حتديــد نقــاط اخللــل يف البنــاء املؤسســي والتنظيمــي ليصبــح مقدمــو/ات 

  اخلدمات أكثر حساسية واستجابة للنوع االجتماعي. 
 • تطويــر خطــط تدريبيــة ســنوية للعاملــن يف الــوزارة علــى النــوع االجتماعــي ومخاطــر الفســاد وبشــكل خــاص العامليــن يف

  مجاالت الرعاية االجتماعية ووحدات الشكاوى.
• تضمن النوع االجتماعي ومحاربة الفساد يجب أن تكون مهمة جميع من يعمل يف وزارة التنمية االجتماعية.

• تطوير سياسة خاصة للوزارة لدرء مخاطر الفساد املبني على النوع االجتماعي مبا فيه التحرش واالبتزاز واإلساءة اجلنسية.
 • اتخــاذ إجــراءات إضافيــة يف وحــدات الشــكاوى لضمــان الســرية واخلصوصيــة يف التعامــل مــع الشــكاوى التــي تقدمهــا 

  النساء، ولتطوير آليات عمل وحدات الشكاوى لناحية السرعة مع اجناز القضايا. 
 • عمــل حمــات إعانيــة متخصصــة تهــدف إلــى الوصــول للفئــات املهمشــة وبخاصــة املســتفيدين واملســفيادات مــن برامــج

  الرعاية االجتماعية ورفع وعي اجلمهور يف آليات الشكاوى والتواصل مع وحدات الشكاوى.
 • يجــب أن حتتــوي جميــع البرامــج واملبــادرات ملكافحــة الفســاد علــى تضمــن النــوع االجتماعــي، يف كافــة األنشــطة وضمــان

  تصميم األنشطة ملنفعة الرجال والنساء على قدم املساواة.
   

املؤسسات األهلية
• تبني سياسات وقائية من الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

 • توفيــر آليــات ومســاحات آمنــة لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل النســاء تضمــن اخلصوصيــة والســرية فيمــا يتعلــق بعمــل املؤسســات
  االهلية وبرامجها املتعلقة بالرعاية االجتماعية.

• إجراء دراسات معمقة حول مخاطر الفساد يف عملها واستخدام حتليل ومؤشرات النوع االجتماعي لعمل ذلك.
• املساهمة يف رفع الوعي يف آليات تقدمي الشكاوى ومتابعة الشكاوى بالتركيز على الفئات املهمشة والقدرة للوصول إليها.

توصيات ألبحاث إضافية
 • نقتــرح أبحــاث متخصصــة يف املؤسســات التــي تقــدم خدمــات حمايــة اجتماعيــة ومســاعدات إنســانية، ومنهــا علــى ســبيل

  املثال ال احلصر األونروا، برنامج الغذاء العاملي، مؤسسات أهلية محلية ودولية، ومؤسسات حكومية مثل مكتب الرئيس.
• نقترح أيضا تشجيع حتقيقات استقصائية يف هذا اجملال، على أن تكون مهنية.
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ملحق رقم 1
قائمة املؤسسات التي متت مقابلتها

أسماء األشخاص الذين متت أسماء األشخاص الذين متت مقابلتهم-  غزةاسم املؤسسة
مقابلتهم-  الضفة الغربية

وزارة التنمية 
االجتماعية

د. محمد مصباح العرير 
مدير عام وحدة الرقابة الداخلية 

 محمد القرم
مدير عام اإلدارة العامة لألسرة 

والطفولة
سامي النباهن 

مدير اإلدارة العامة ملكافحة الفقر 
هبة جيبات 

مديرة دائرة املرأة يف اإلدارة 
العامة لشؤون االسرة والطفولة.

د. محمد غنيم
مدير عام اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية بوزارة 

التنمية االجتماعية

أحمد خطاب
مدير دائرة التسجيل والتحويل 

يف وحدة الشكاوى يف وزارة 
التنمية االجتماعية

حسام ابو اخلير
نائب مدير عام املديريات بوزارة التنمية 

االجتماعية
سامي أحمد البراهمة

مدير مديرية التنمية االجتماعية خان يونس
مؤنس قديح 

مدير وحدة الشكاوى يف وزارة التنمية االجتماعية 
أسامة شرف

مدير وحدة اجلمعيات وتنمية اجملتمع احمللي
رياض البيطار

مدير عام التخطيط والتعاون الدولي
منى العجلة

مدير عام قسم املرأة يف الوزارة التنمية االجتماعية
مؤسسة حلماية 

النساء ضحايا العنف
مركز محور

باسمة جبارين
مستشارة قانونية ملركز محور

مؤسسة حلماية 
األسرى والشهداء

مقابلة مدير عام مؤسسة اسر الشهداء واجلرحى
سهام القرم

الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان

رمال حريبات
مسؤولة متابعة الشكاوى من 

املنتفعات يف بيوت األمان “مركز 
محور” 



التدابير الوقائية لدرء مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في تقديم الخدمات االجتماعية 

29

مؤسسة للمسنن
اياد حلس املدير التنفيذي جلمعية كبار السن

نادية الهشيم )مدير إداري جلمعية كبار السن يف غزة(.

مؤسسة للمعاقن
ناهض أبو سلمية 

منسق استراتيجية احلقوق والتطوير اجملتمعي يف 
اجلمعية الوطنية لتأهيل املعوقن 

امنة بدوان
جمعية جنوم األمل

مرمي زيود
مؤسسة جنوم االمل

مسؤولة املنسقات امليدانيات 
ملؤسسة جنوم االمل للنساء ذوات 
اإلعاقة، ومشرفة ملف احلماية 

والتحويل للنساء املعنفات من 
ذوات اإلعاقة يف اجلمعية

مركز ايواء النساء 
ضحايا العنف

باسمة جبارين
مركز محور

إخاص صوفان
البيت اآلمن نابلس



التدابير الوقائية لدرء مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في تقديم الخدمات االجتماعية 

30

ملحق 2
أسئلة صانعي القرار يف وزارة التنمية االجتماعية واملؤسسات األخرى التي تقدم حماية اجتماعية

1. ما هو تعريفك للفساد؟ ما أسبابه يف قطاع احلماية االجتماعية من وجهة نظرك؟
2. ما هو تعريفك للنوع االجتماعي؟

3. هل تعتقد/ين أن نظام احلماية االجتماعية يف فلسطن فيه ثغرات تسمح بالفساد؟
4. هل تعتقد/ين أن الرجال والنساء واألوالد والبنات يتأثرون بفرص الفساد بطرق مختلفة؟ كيف؟ وضح/ي.

5. هل تعتقد أنه يوجد لديكم أنظمة وسياسات وإجراءات كافية للحّد من فرص الفساد؟
 6. هــل يتــم تدريــب مقدمــي/ات اخلدمــات علــى هــذه اآلليــات؟ وعلــى فهــم فــرص الفســاد والتصــدي لــه؟ هــل يتــم تضمــن 

   مفاهيم النوع االجتماعي يف هذا التدريب؟
7. هل سمعت عن فرصة أو شبهة فساد يف مؤسستك تتعلق بوصول النساء حتديدا خلدمات احلماية االجتماعية؟

 8. هــل ســمعت عــن فرصــة أو شــبهة فســاد يف مؤسســة أخــرى تقــدم خدمــات احلمايــة االجتماعيــة تتعلــق بوصــول النســاء 
   حتديدا لهذه اخلدمات؟ إذا اجلواب نعم الرجاء إعطاء أمثلة بدون ذكر أسماء بالضرورة.

9. إذا حدثت فرصة فساد هل يوجد قنوات مناسبة للتبليغ عنها؟ ما هي؟ 
10. هل تعتقد/ين أن آليات التبليغ أمنة للنساء؟

11. هل تعتقد/ين انه يتم متابعة الشكوى بسرية وشفافية؟
12. هل تعتقد/ين أن الرجال والنساء يختلفون يف 

    a. درجة الوعي بالفساد؟
    b. القدرة على رفض الفساد؟

    c. القدرة على التبليغ عن الفساد؟
13. إذا كان اجلواب نعم ما هي األسباب برأيك التي جتعل الوعي أو االستجابة مختلفة؟ اذكر/ي جميع األسباب املمكنة.

 

ملحق 3
هيئة مكافحة الفساد

1. ما أسباب الفساد يف قطاع احلماية االجتماعية من وجهة نظرك؟
2. ما هو تعريفك للنوع االجتماعي؟

3. هل تعتقد/ين أن نظام احلماية االجتماعية يف فلسطن فيه ثغرات تسمح بالفساد؟
4. هل تعتقد/ين أن الرجال والنساء واألوالد والبنات يتأثرون بفرص الفساد بطرق مختلفة؟ كيف؟ وضح/ي.

5. هل تعتقد أنه يوجد يف فلسطن أنظمة وسياسات وإجراءات كافية للحّد من فرص الفساد؟
 6. هــل يتــم تدريــب مقدمــي/ات اخلدمــات علــى هــذه اآلليــات؟ وعلــى فهــم فــرص الفســاد والتصــدي لــه؟ هــل يتــم تضمــن 

   مفاهيم النوع االجتماعي يف هذا التدريب؟
7. هل مت تقدمي شكاوى للهيئة بوصول النساء حتديدا خلدمات احلماية االجتماعية؟

 8. مــا هــي املؤسســات التــي تقــدم خدمــات احلمايــة االجتماعيــة حتديــدا للنســاء حتديــدا لهــذه اخلدمــات وتعتبــر أكثــر عرضــة 
   للفساد؟ وملاذا؟ الرجاء إعطاء أمثلة بدون ذكر أسماء بالضرورة.

9. إذا حدثت فرصة فساد يف تقدمي خدمات احلماية االجتماعية للنساء، هل يوجد قنوات مناسبة للتبليغ عنها؟ ما هي؟ 
10. هل تعتقد/ين أن آليات التبليغ آمنة للنساء؟

11. هل تعتقد/ين انه يتم متابعة الشكوى بسرية وشفافية؟
12. هل تعتقد/ين أن الرجال والنساء يختلفون يف 

    a. درجة الوعي بالفساد؟
    b. القدرة على رفض الفساد؟

    c. القدرة على التبليغ عن الفساد.
13. إذا كان اجلواب نعم ما هي األسباب برأيك التي جتعل الوعي أو االستجابة مختلفة؟ اذكر/ي جميع األسباب املمكنة.
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ملحق 4
أسئلة للمجموعات البؤرية )قطاع غزة والضفة الغربية(

1. ما هو الفساد من وجهة نظركم؟
2. ما هو تعريفكم للنوع االجتماعي؟

3. هل تعرضت أنت أو أي أحد تعرفينه لشكل من أشكال الفساد عند طلب خدمة؟ 
أمثلــة: » يف اســتطاع مؤسســة أمــان 20% تعرضــن إلهمــال أو تأجيــل تقــدمي اخلدمــة، 6% اضطــررن إلــى اســتخدام واســطة، %5 
ابتــزاز مــن قبــل املســؤول عــن تقــدمي اخلدمــة للحصــول علــى منافــع ماديــة او معنويــة، وعنــد الســؤال عــن هــل تعــرض أحــد أصدقائــك/ 
معارفــك إلــى أحــد املشــاكل/ أشــكال الفســاد؟ جــاءت النتائــج مختلفــة، أجــاب بنعــم 90%، وحــول األشــكال التــي تعــرض لهــا األصدقــاء 
واملعــارف أجابــت املســتطلعة آراءهــن 8% تعرضــن إلهمــال وتأجيــل، 2: اضطــرار الســتخدام الواســطة، االضطــرار إلــى دفــع رشــوة 

2%، ابتــزاز للحصــول علــى منافــع ماديــة او معنويــة %3 .
4. يف استطاع أجرته مؤسسة أمان:

12% مــن املســتفيدات واللواتــي مت ســؤالهن الســؤال بــدون أي توضيــح، او أمثلــة أجــن بأنهــن يواجهــن مشــاكل أو أشــكال فســد أثنــاء 
طلبهــن للحصــول علــى خدمــة يف وزارة التنميــة، وحــن مت التوضيــح بأمثلــة عــن أشــكال فســاد أجابــت 23% أجــن بأنهــن قــد واجهــن 

مشــاكل أو أشــكال فســاد أثنــاء حصولهــن علــى اخلدمــة 
ما رأيكم بهذا؟ ما هي أشكال الفساد حسب رأيكم؟

ــى اســتعداد، و57% ســيتوجهن إلــى وحــدة الشــكاوى يف وزارة التنميــة  5. يف اســتطاع أجرتــه مؤسســة أمــان أفــادت 88% بانهــا عل
االجتماعيــة. برأيــك مــا هــي أســباب عــدم التقــدم بشــكاوى؟ 


