
امللخ�ص التنفيذي

ان �صعي اإدارة البنك الوطني باجتاه تنفيذ هذا التدقيق امنا يعرب عن اإهتمام واعي الأهمية  ادماج النوع االجتماعي يف القطاع امل�صريف الذي 
ي�صكل اهم مكونات القطاع اخلا�ص الفل�صطيني.

لقد عملت  اإدارة البنك ، ومن خالل مبادرات عدة، على حتقيق امل�صاواة اجلندرية، اإميانا منها باأن امل�صاواة اجلندرية تلعب دورا اأ�صا�صيا  
يف ا�صتدامة و�صمولية العمليات التنموية. االأمر الذي ي�صري بو�صوح اإىل وعي واإدراك عاليني لدى اإدارة البنك العليا الأهمية حتقيق امل�صاواة 
يحقق  اأن  اخلا�ص  للقطاع  ميكن  ال  اجلندرية  امل�صاواة  حتقيق  بدون   ( التدقيق.  م�صار  خالل  تلم�صه  باالإمكان  كان  الذي  االأمر  اجلندرية 
اأهدافه(  اأفاد ال�صيد احمد احلاج ح�صن )مدير عام البنك(، م�صيفا: )نحن موؤ�ص�صة توؤمن بق�صايا امل�صاواة بني اجلن�صني االأمر الذي يعك�ص 
اأن يكون البديل  اأي البديل الوطني خلدمات ع�صرية متطورة.اأخذ  البنك على عاتقة  ظالله على هوية املوؤ�ص�صة )ا�صم البنك الوطني ( 
الوطني وب�صكل اآمن وم�صتقر وحديث وم�صتجيب الحتياجات وتطلعات املواطنني /ات وفق اولوياتهم/ن يف ال�صوق املحلية( .كما اأ�صاف احلاج 
ح�صن )اأن عجلة التنمية دون اإ�صراك املراأة التي ت�صكل ن�صف املجتمع هي عملية عرجاء وال ميكن ان نحقق العوائد والنتائج املرجوة بن�صف 

جمتمع فقط(.   

تبنى البنك الوطني مبداأ امل�صووؤلية االجتماعية بهدف حتقيق توزيع عادل ملنتجاته وتعميم الفائدة على املجتمع وزيادة اأرباح البنك. ولتحقيق 
هذا الغر�ص ، فاإن البنك يخ�ص�ص ما ن�صبته 2-4% من اأرباحه للم�صاهمات املجتمعية، حيث قام بتمويل 125 م�صروعا اإنتاجيا بقيادة ن�صاء 
دون اأي فائدة اأو ربحية ، كما ت�صمن برنامج التوفري "حياتي" ر�صالة م�صوؤولية جمتمعية مبا�صرة بربط فتح احل�صابات بالتربع امل�صتدام 
ملركز دنيا التخ�ص�صي الأورام الن�صاء لدعم الفحو�صات الت�صخي�صية ملر�صى �صرطان الثدي للن�صاء املحتاجات، �صاعيا، من خالل براجمه  

امل�صرفية وبرنامج م�صوؤوليته املجتمعية، اىل حتقيق التنمية امل�صتدامة لفئة الن�صاء.

اقت�صادنا  وتنمية  بتطوير  "نحن ملتزمون  البنك قائال  ور�صالة  روؤية  اأكد على ما ورد يف  الدين  نا�صر  ال�صيد طالل  االإدارة  رئي�ص جمل�ص 
الوطني الفل�صطيني عن طريق طرحنا ملنتجات م�صرفية م�صوؤولة ومبنية على تلبية االحتياج املايل الفعلي ملختلف قطاعات و�صرائح املجتمع 

الفل�صطيني". م�صددا) على اأن ذلك ي�صمل الن�صاء، اأي�صا، ب�صفتهن جزءا اأ�صيال من املجتمع الفل�صطيني(.

يبدي  البنك الوطني اهتماما عاليا نحو م�صوؤوليته االجتماعية  جتاه املجتمع الفل�صطيني ب�صكل عام والن�صاء ب�صكل خا�ص، حيث اأن ن�صاطاته 
للبنك يف  املجتمعية  امل�صاهمات  قيمة  بلغت  الفل�صطينية.وقد  املدن  و يف  الريف  و�صحيا، يف  وتعليميا  ومهنيا  اقت�صاديا  املراأة  دعم  �صملت 
�صبيل متكني املراأة 39،444 دوالر، يف حني بلغ جمموع امل�صاهمات املحلية 213،058 دوالر يف العام 2017. ومتثل م�صاهمات البنك الوطني 

املجتمعية 4% من اأرباحه لذلك العام.

التدقيق الت�شاركي من منظور النوع االجتماعي

ي�صكل التدقيق الت�صاركي من منظور النوع االجتماعي )PGA( قفزة هامة يف م�صار العمل على اإدماج النوع االجتماعي يف املوؤ�ص�صات املختلفة 
�صواء اأكانت موؤ�ص�صات حكومية اأو �صبه حكومية اأو غري حكومية اأو موؤ�ص�صات و�صركات القطاع اخلا�ص مبا فيها موؤ�ص�صات القطاع امل�صريف 
. منذ االإعالن عن "ع�صرية االأمم املتحدة للنهو�ص بواقع املراأة" والتي مّت االإعالن عنها يف بداية العام 1975، خالل املوؤمتر الذي عقد يف 
املك�صيك، وما تال ذلك من متابعات اأ�صفرت عن عقد العديد من املوؤمترات الدولية والتي اأقّرت فيها منهجيات واأجندات خمتلفة تهدف اإىل 
النهو�ص بواقع املراأة و�صواًل اإىل اإدماج النوع االجتماعي يف كافة ق�صايا التنمية كحل جذري للق�صاء على ظاهرة تاأنيث الفقر والتي جاءت 
ت�صميتها هكذا نظرًا الأن االإناث ميثلن الغالبية العظمى من الفقراء يف العامل كنتيجة لكافة الثقافات املجتمعية ال�صائدة التي عملت على 
اإق�صاء الن�صاء عن الو�صول اإىل والتحكم يف موارد الدخل املختلفة، االأمر الذي  ترك اآثارًا وخيمة على كافة املناحي التنموية يف البلدان 
املختلفة، والتي ال تقت�صر اآثارها ال�صلبية على البلد الواحد بل تتعدى ذلك لت�صبح ق�صايا عاملية توؤثر وتتاأثر فيها كافة البلدان واملجتمعات 
من عدة نواحي اقت�صادية و�صيا�صية وثقافية واجتماعية، ولعل اأبرز مظاهرها ق�صايا اللجوء من الدول الفقرية باجتاه الدول االأغنى بحثًا 
عن الرزق وما يرتكه ذلك من اآثار �صلبية على املناطق املهّجرة واملناطق التي ت�صتقبل الالجئني �صواء ب�صواء. وقد اأثبتت الدرا�صات اأن اآثارها 

ال�صلبية غالبًا ما تكون اأكرث وقعا على الن�صاء واالأطفال.



وكنتيجة الهتمام منظمة االأمم املتحدة للمراأة )UN Women( باإدماج النوع االجتماعي يف كافة مناحي التنمية، فقد اأخذت املنظمة على 
عاتقها االهتمام يف ا�صتخدام هذه االأداة )التدقيق الت�صاركي( يف �صركات القطاع اخلا�ص مبا فيها القطاع امل�صريف.  وكان البنك الوطني 
)وبناء على اهتمام جمل�ص اإدارته ( واحدا من البنوك ال�صباقة يف ا�صتخدام هذه االأداة. حيث مت توقيع اتفاقية م�صرتكة ما بني منظمة االأمم 
املتحدة واإدارة البنك الوطني للتعاقد مع م�صت�صارة خارجيةالإجراء تدقيق ت�صاركي من منظور النوع االجتماعي ل�صالح البنك. ويعد توجه 
البنك الوطني ملنظمة االأمم املتحدة للمراأة �صابقة بني البنوك يف اجلهاز امل�صريف الفل�صطيني االأمر الذي يدل على اإرادة �صيا�صية حقيقية 

للتغيري. 

والتدقيق الت�صاركي توجه اأ�صيل يف �صيا�صة اإدارة البنك الوطني، ولرت�صيخ هذا املبداأ، فاإن وجود طرف  مهني خارجي ي�صاعد يف دفع عجلة 
التغيري اإىل االإمام ويجعل من مبادرات البنك نحو حتقيق امل�صاواة اجلندرية اأكرث جناعة وفاعلية. حيث توا�صلت اإدارة البنك مع منظمة 
ILO ال�صتخدام منهجيتها يف  الدولية  العمل  التدقيق، ومت االتفاق مع منظمة  اإجراء هذا  للمراأة )UN Women( بطلب  االأمم املتحدة 
التدقيق والتي تعترب من اأهم منهجيات التدقيق التي �صّجلت جناحات عند ا�صتخدامها. ومّت التعاقد مع )اعتدال اجلريري/�صيف( والتي 
�صكلت فريقًا مكونًا منها ومن ال�صيد ريا�ص الدي�صي ع�صويالفريق الوطني الفل�صطيني للتدقيق واملجازين دوليا، لتي�صري م�صار التدقيق يف 

البنك،وجرى تاأهيل فريق من موظفي/ات البنك للم�صاركة يف عملية التدقيق.

ولذنا فقد امتاز هذا التدقيق عن غريه من م�صارات التدقيق، التي اأجريت يف فل�صطني،باأنه م�صار  نوعي  جاء مببادرة من اإدارة البنك، االأمر 
الذي يعرّب عن اإرادة �صيا�صية واعية.

هذا، وقد اأ�صفر م�صار التدقيق عن عدة نتائج اإيجابية من املمكن التعامل معها كنقاط قوة من املفرت�ص توثيقها واعتمادها ب�صكل ممنهج 
وخمطط له، يف نف�ص الوقت مّت الك�صف عن بع�ص الفجوات والتي يتطلب ا�صتهداف العمل عليها و�صع خطة يتم تنفيذ اأن�صطتها على امل�صتويني 

القريب والبعيد وفقًا لطبيعة وما تتطلبه كل تو�صية.

بلغ عدد موظفي وموظفات البنك الوطني يف جميع الفروع 587، وبلغت ن�صبة املوظفات االإناث 32% وهي ن�صبة اأعلى بكثري مقارنة البنوك 
املحلية االأخرى حيث تبلغ الن�صبة 19% فقط. وان متثيل الن�صاء يف االإدارة العليا هو من االأمور التي  �صتوليها االإدارة اهتماما يف امل�صتقبل  
و�صتعمل على مراعاتها. حيث اأو�صح احلاج ح�صن، اأنه يوجد عدد جيد جدا من االإناث يف امل�صتوى االإداري املتو�صط واللواتي �صيتطورن ب�صكل 

تلقائي اىل م�صتوى االإدارة العليا يف ال�صنوات القليلة القادمة. 

اأبرز االإيجابيات التي ظهرت اأثناء عملية التدقيق:

وجود اإرادة �صيا�صية واعية وملتزمة لدى البنك بداأت باإجراءات فعلية،�صبقت عملية التدقيق على اإدماج النوع االجتماعي، باجتاه حتقيق 
.)Gender Equality( امل�صاواة املبنية على النوع االجتماعي

اإدارة البنك مقتنعة متامًا باأن ا�صتدامة البنك ترتبط با�صتدامة التنمية يف فل�صطني، وباأن هذه اال�صتدامة ال ميكن اأن تتحقق ما مل يتم 	 
اال�صتثمار يف كافة املوارد الب�صرية )اإناث وذكور(، وباأن ال�صماح بامتداد ظاهرة تاأنيث الفقر اإىل فل�صطني �صيكون  ذا مردود �صيء على 
كافة موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص، الأن ا�صتدامة هذه املوؤ�ص�صات مرتبطة با�صتدامة التنمية االقت�صادية والثقافية واالجتماعية وال�صيا�صية.

اإدارة البنك مقتنعة، اأي�صًا، باأن اخلدمات املالية وامل�صرفية التي يقدمها البنك ال ميكن تقييمها من خالل قيا�ص املردود املايل على 	 
املدى الق�صري فقط، بل من خالل م�صاهمة البنك يف دعم عجلة التنمية امل�صتدامة يف االقت�صاد الوطني.

هنالك يقني، اأن دعم امل�صاريع االإنتاجية بقيادة ن�صاء �صيكون له مردود اأف�صل من التربعات املالية لهذه الفئة يف �صبيل حتقيق التنمية 	 
امل�صتدامة لهذا القطاع، حيث اأن لها اأثرا وا�صحا عرب حتقيق اال�صتقاللية املالية للمراأة من جهة اإعطائها الفر�ص للريادة واالإبداع، ويف 
خلق فر�ص عمل يف ال�صوق الفل�صطينية والذي باتت الوظائف فيه حمدودة، باالإ�صافة اإىل تن�صيط حركة التجارة الداخلية االأمر الذي 

يلقي بظالله ب�صكل مبا�صر على العملية التنموية. 

ومن االيجابيات اأي�صا، توقيع البنك وتبنيه التفاقيات عاملية لتمكني املراأة وحتقيق امل�صاواة، حيث تبنى يف العام 2015 مبادْى متكني املراأة 
وهي مبادرة م�صرتكة ما بني منظمة االأمم املتحدة للمراأة وامليثاق العاملي لالأمم املتحدة، باال�صافة اىل تبنيه امليثاق العاملي لالأمم املتحدة 
يف العام 2013 واملتعلق بحقوق االإن�صان والعمل ومكافحة الف�صاد وحماية البيئة. كما تبنى البنك الوطني �صيا�صة OPIC االجتماعية والبيئية 



لتندرج متويالته يف م�صاريع غري م�صرة للبيئة ح�صب الت�صنيفات العاملية. 

قيام البنك بعدد من املبادرات الهامة والبدء يف تنفيذها الفعلي من اأجل حتقيق امل�صاواة، ومن اأبرزها ك�صر احلاجز النف�صي الذي يحول 	 
دون و�صول الن�صاء اإىل املنا�صب العليا يف البنك.

جمل�ص االإدارة  مكون من 11 ع�صو منهم ع�صوتني اثنتني هما الدكتورة غري�ص خوري وال�صيدة دينا امل�صري، وبالتايل، فان ن�صبة متثيل 	 
الن�صاء هي 2 اإىل 11 اأي 18% فقط هناك قرار لزيادتها يف الواليات القادمة ملجل�ص االإدارة بع�صوة واحدة لي�صبحن ثالث ن�صاء. 

التوجه نحو زيادة فر�ص و�صول الن�صاء اإىل خدمات البنك واال�صتفادة منها باأق�صى حد ممكن، ومبا يتطلبه ذلك من اإحداث بع�ص 	 
التجاوزات واإيجاد املخارج القانونية التي تتخطى بع�ص ال�صعوبات التي تفر�صها القوانني املحلية ،مثل متكني الن�صاء من فتح ح�صابات 
التعامل مع  للن�صاء حول  توعوية  وبرامج  للمراأة،  برامج م�صرفية  فوائد، تخ�صي�ص  بدون  للن�صاء  واإعطاء قرو�ص  باأطفالهن،  خا�صة 

البنوك، وامل�صاعدة يف تطوير م�صاريعهن االإنتاجية.

منتج 	  قام  حيث  املخدومة،  للفئات  الفعلي  االحتياج  على  مبنية  م�صرفية  منتجات  لت�صميم  املنتجات،  اإطالق  قبل  درا�صات،  اإجراء 
)حياتي( بتلبية االحتياج الفعلي للمراأة الفل�صطينية وهو االأمان املايل امل�صريف مما زاد قاعدة الن�صاء املتعامالت مع البنك ب�صكل كبري.

يف تقريره ال�صنوي للعام 2017، ي�صري البنك اإىل اال�صتمرار يف م�صعاه يف امل�صاهمة يف حتقيق ال�صمول املايل للمراأة الفل�صطينية وخا�صة 	 
بعد اإطالق اأول منتج توفري خم�ص�ص لها، وتخ�صي�صه لقرو�ص م�صاريع اإنتاجية بقيادتها مبا جمموعه 2.5 مليون دوالر دون فوائد 
لتمكينها اقت�صاديا. وقد داأب البنك، منذ تلك الفرتة اإىل االآن، على ن�صر الوعي امل�صريف بني هذه ال�صريحة الوا�صعة من املجتمع عن 

طريق الرتكيز على املراأة يف الريف الفل�صطيني والو�صول اإىل املناطق املهم�صة.

عدم االلتزام باحلد االأدنى من حقوق العاملني )والعامالت حتديدًا( والتي ين�ص عليها قانون العمل الفل�صطيني، بل مّت العمل على 	 
جتاوز العديد من نقاط هذا القانون ل�صالح حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.

التوازن وامل�صاواة، ومن اأهمها اإقرار اإجازة االأبوة، وتاأمني �صحي الأفراد االأ�صرة وغريها من االأمور التي �صناأتي عليها بالتف�صيل يف هذا 	 
التقرير.

بناء �صراكات مع منظمات تهتم بتمكني املراأة اقت�صاديًا.	 

برامج امل�صوؤولية االجتماعية تت�صمن وعي كايف باحلاجات اخلا�صة بالن�صاء والتجاوب مع هذه احلاجات ب�صكل مدرو�ص وخمطط له.	 

التعامل مع الن�صاء بعدالة عند التوظيف، وقد اتخذت بع�ص االإجراءات اجلدية، مثل عدم طلب �صور املتقدمة للوظيفة حتى ال يكون 	 
ال�صكل اأحد معايري التوظيف، وااللتزام باحرتام زّي املراأة �صواء اأكانت ترتدي احلجاب اأو ال ترتديه وعدم اعتبار ذلك معيار من معايري 

التوظيف اأي�صًا.

وبناء عليه، فقد خرج فريق التدقيق بعدة تو�صيات اأهمها:

اعتماد التدريب على النوع االجتماعي �صمن التدريبات الالزمة الإعداد  وتاأهيل موظفي وموظفات البنك.	 

تطوير اإ�صرتاتيجية مكتوبة ملراعاة اإدماج النوع االجتماعي يف كافة مناحي العمل يف البنك، مبا ي�صمل حتديد اجلهة املناط بها  متابعة 	 
تطبيق واإنفاذ هذه االإ�صرتاتيجية.

توفري تاأمني �صحي للموظفات ي�صمل زوج واأوالد املوظفة اأ�صوة باملوظفني الذكور.	 


