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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. دليــل استرشــادي حــول درء مخاطــر الفســاد المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي القطــاع الصحــي. رام اللــه- 

فلســطين. 

تــّم إعــداد هــذا الدليــل لصالــح وزارة الصحــة، وقــد بــذل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( جهــودًا فــي 
التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فيــه، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج 

ســياق أهــداف الدليــل بعــد نشــره.

The project is funded by the European Union

تــّم إعــداد هــذه الدليــل بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعّبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد 
األوروبــي وال يتحّمــل مســؤوليتها. 
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◄ تقديم:
الفســاد هــو العقبــة الرئيســية أمــام اســتدامة التنميــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة يف جميــع أنحــاء العالــم، ويعيــق النمــو 

االقتصــادي ويشــّوه عمليــة صنــع القــرار ويزيــد الفقــر بســبب ســوء تخصيــص املــوارد وتقييــد الوصــول للخدمــات الصحيــة.
ــة  ــات املهّمشــة باملقارن ــى الفئ ــر عل ــر بشــكل أكب ــا يؤث ــه عــادة م ــات بشــكل عــام، ولكّن ــى اجملتمع ــرات ســلبية عل للفســاد تأثي
مــع غيرهــا مــن الفئــات. وتظهــر األبحــاث الدوليــة أّن للفســاد تأثيــراً ســلبياً أكبــر علــى النســاء منــه علــى الرجــال، وخاصــة 
ــون  ــة، 2010(1. فالرجــال يتمتع ــم )منظمــة الشــفافية الدولي ــل الصحــة والتعلي ــق بتقــدمي اخلدمــات األساســية مث فيمــا يتعل
بقــدر أكبــر مــن القــوة واحلمايــة وإمكانيــة أفضــل للوصــول إلــى االســتراتيجيات التعويضيــة باملقارنــة مــع النســاء. واملعطيــات 
ــراء  ــى الفق ــر عل ــر بشــكل كبي ــى أّن عــبء الفســاد يف قطــاع الصحــة يؤث ــدان تشــير إل ــد مــن البل ــة يف العدي ــة والنوعّي الكّمي
نظــراً حملدوديــة وصولهــم إلــى املــوارد؛ حيــث ال حتصــل النســاء الفقيــرات علــى ســبيل املثــال علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 

احليويــة جملــّرد أّنهــّن غيــر قــادرات علــى دفــع الرســوم غيــر الرســمية2. 
 

يســهم إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي يف عمليــة صنــع السياســات يف تقويــة البنيــة املؤسســاتية ضــّد أعمــال الفســاد، كمــا 
يســهم أيضــا يف تعزيــز املســاواة واإلنصــاف بــن اجلنســْن يف البلــدان3. فإنتــاج بيانــات تفصيليــة عــن الفســاد تعتمــد علــى 
ــر مناهــج  ــل لتطوي ــة ب ــى األدل ــع السياســات املســتندة إل ــوع االجتماعــي أمــر ضــروري ليــس فقــط لتيســير صن مؤشــرات الن
خاصــة بالنــوع االجتماعــي ملكافحــة الفســاد، تســاعد علــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان وترســيخ الدميقراطيــة، وتســهم يف 

التنميــة املســتدامة والتــي تعتبــر مــن املكونــات الرئيســية للوصــول إلــى االســتقرار واألمــن. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإّن الفســاد يف قطاعــات معينــة -مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة واخلدمــات االجتماعيــة- يؤثــر بشــكل 
غيــر متناســب علــى النســاء، فقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أّن النســاء يتأثــرن أكثــر بالفســاد، ويرجــع ذلــك إلــى أّن النســاء 
يف معظــم اجملتمعــات تتمتعــن بقــوة اجتماعيــة واقتصاديــة أقــّل مــن الرجــال؛ لــذا يكــون اعتمادهــن علــى اخلدمــات العامــة 

املقّدمــة مــن قبــل الدولــة أكثــر مــن اعتمادهــن علــى اخلدمــات اخملصخصــة4. 

◄ لماذا هذا الدليل:
هــذا الدليــل هــو آليــة وقائيــة ملواجهــة مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف القطــاع الصحــي. يشــّكل هــذا الدليــل 
فرصــة معرفيــة وإجرائيــة لدمــج وتعميــم التدابيــر الوقائيــة ضــّد الفســاد يف القطــاع الصحــي؛ وخاصــة الفســاد املبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي يف بيئــة إدارة وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة يف املرافــق العموميــة، مــن أجــل ضمــان فعاليــة وكفــاءة األداء، 
وحســن إدارة املــوارد الصحيــة بشــكل نزيــه وشــفاف، وتعزيــز الشــمولية واإلنصــاف، ومنــع مختلــف أشــكال ومظاهــر إســاءة 
ــو أو متلّقيــات  ــة فــرص فســاد قــد يتعــرض لهــا متلّق اســتخدام الوظيفــة العموميــة يف القطــاع الصحــي، للحــّد مــن وجــود أّي

اخلدمــة، مثــل االســتغال واالبتــزاز اجلنســي مقابــل احلصــول علــى اخلدمــة الصحيــة.

◄ كيف يمكن االستفادة من هذا الدليل؟ 
يطــرح الدليــل آليــة وقائيــة حتتــوي علــى مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة واالسترشــادية للوقايــة مــن الفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــاع القــرار والعاملــن/ات يف وزارة الصحــة، وإّنــا يســتهدف  االجتماعــي يف القطــاع الصحــي، وهــو ال يســتهدف فقــط صن
أيضــاً كافــة الشــركاء املباشــرين وغيــر املباشــرين يف القطــاع الصحــي؛ فالقطــاع الصحــي يحتــوي علــى منظومــة مركبــة مــن 
عاقــات العمــل والقــوة بــن العديــد مــن األطــراف، مــا يتطلــب حتصــن القطــاع الصحــي مــن كافــة اخملاطــر احملتملــة للفســاد 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

1Transparency International (2010). Working Paper 02/2010: Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts.   https://images. 
   transparencycdn.org/images/2010_WP_GenderinServiceDelivery_EN.pdf 
2 FIGHTING CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR METHODS, TOOLS AND GOOD PRACTICES (2011). United Nations Development  
   Programme. 
3 OECD (2020). Women at the core of the fight against COVID-19 crisis. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core- 
   of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/.
4 THE TIME IS NOW - ADDRESSING THE GENDER DIMENSIONS OF CORRUPTION. UNODC. (2020).  
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◄ منهجية اإلعداد:

جــرت مراجعــة مجموعــة واســعة مــن التقاريــر والدراســات والتجــارب الدوليــة واحملليــة املتعلقــة بالفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــوع  ــى الن ــى مجموعــة مــن األدبيــات املتعلقــة بعاقــة الفســاد املبنــي عل االجتماعــي يف القطــاع الصحــي، وجــرى التركيــز عل
االجتماعــي وحقــوق اإلنســان، إلــى جانــب التركيــز علــى وثائــق هيئــات ووكاالت األمم املتحــدة كمنظمــة الصحــة العامليــة، 
وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان. كذلــك جــرى عقــد مجموعــة مــن املقابــات املعّمقــة مــع عــدد مــن املؤسســات التــي تعمــل يف 
مجــال القطــاع الصحــي ومكافحــة الفســاد، ومّت عقــد لقــاءات مــع عــدٍد مــن العاملــن يف وزارة الصحــة، وعــدٍد مــن العاملــن 
يف هيئــة مكافحــة الفســاد، وذلــك لاسترشــاد برأيهــم ودورهــم يف التعامــل مــع قضايــا الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي. 

◄ الهدف من هذا الدليل:

يهــدف الدليــل إلــى حتصــن املوظفــن/ات العموميــن مــن الوقــوع يف شــبهة ارتــكاب إحــدى جرائــم الفســاد، مــن خــال تقــدمي 
تدابيــر وآليــات وقائيــة لتحصــن إجــراءات وزارة الصحــة لتعزيــز وإرســاء دعائــم إدارة مخاطــر الفســاد، ومأسســة اجلهــود التي 

تهــدف للحــّد مــن مخاطــر وتأثيــرات الفســاد يف القطــاع الصحــي خصوصــا الفســاد الــذي تكــون ضحايــاه النســاء والفتيــات.

◄ مفاهيم وتعريفات أساسية5: 

 1. الفســاد: تعــّرف منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد علــى أّنــه "إســاءة اســتخدام الســلطة املوكلــة لتحقيــق مكاســب خاصــة"، 
ــى  ــم للحصــول عل ــم مناصبه ــم بحك ــون الســلطة املمنوحــة له ــا يســتخدم املســؤولون العمومي ــث يحــدث الفســاد عندم     حي
    منافــع إلفــادة أنفســهم واآلخريــن املقّربــن منهــم أو الفئــة االجتماعيــة أو الطائفــة الدينيــة أو حزبهــم السياســي بــدالً عــن 
    تنفيــذ أهــداف تعــزز الصالــح العــام. وميكــن النظــر إلــى الفســاد يف القطــاع الصحــي مــن خــال فحــص األدوار والعاقــات 

   بن مختلف الاعبن لتحديد االنتهاكات احملتملة التي ميكن أن حتدث.
 2. التمييــز املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف القطــاع الصحــي: يحــدث هــذا النــوع مــن التمييــز عندما تتعرض النســاء والفتيات 
ــة واحلصــول  ــات الصحي ــد وعــدم اإلنصــاف والشــمول يف الوصــول للخدم ــة والتقيي ــن التفرق ــة حلــاالت م     وذوات اإلعاق

   عليها، وذلك ألسباب تتعلق بالنوع االجتماعي وحالة املرأة االجتماعية أو االقتصادية أو طبيعة اإلعاقة أو العمر. 
 3. ســوء املعاملــة وعــدم احتــرام مدّونــة قواعــد ســلوك العمــل الطبــي والصحــي: ويحــدث عندمــا يتصــرف مــزّود اخلدمــة الطبيــة 
ــد تصــل حــّد  ــة، ق ــة وأخاقي ــر مهني ــا بصــورة غي ــة، والتعامــل معه ــة اخلدم ــة متلقي ــة ال تضمــن كرام ــة بطريق     أو الصحي

   االزدراء. 
 4. اســتغالل الوظيفــة والصالحيــات: ويكــون ذلــك عندمــا يقــوم موظــف باســتغال صاحياتــه يف أداء عملــه بغيــر وجــه حــّق 
    قانونــي يف إدارة اخلدمــة وتقدميهــا، مبــا يف ذلــك احملابــاة والرشــوة واحملســوبية والواســطة يف التعامــل مــع النســاء اللواتــي 

   يتلّقن اخلدمة أو يستفدن من أّية برامج صحية.
 5. انتهــاك اخلصوصيــة وحــّق تقريــر املصيــر: ويحصــل ذلــك عندمــا تتعــرض النســاء املتلّقيــات للخدمــة البتــزاز بإفشــاء 
    املعلومــات اخلاصــة ببياناتهــا الشــخصية وأّيــة معلومــات تتعلــق بحياتهــا اخلاصــة، واســتخدامها بطريقــة غيــر مهنيــة 

   ولتحقيق منافع وأغراض شخصية.
 6. االبتــزاز واالســتغالل اجلنســي مقابــل اخلدمــة: ويحــدث هــذا االبتــزاز عندمــا تتعــرض النســاء أو الفتيــات املســتفيدات مــن 
    اخلدمــات الصحيــة ألّي شــكل مــن أشــكال االســتغال اجلنســي أو االبتــزاز مــن قبــل مقــّدم خدمــة يف القطــاع الصحــي، ومنهــا 

   محاوالت الضغط واإلجبار على ممارسات جنسية مقابل احلصول أو تسهيل اخلدمة الصحية أو تأخيرها أو رفض تقدميها. 
ــام بوعــد موّظــف/ة مبزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليه/هــا أو منحه/هــا إياهــا لكــي يقوم/تقــوم   7. الرشــوة: وهــي القي

    بفعل ما أو ميتنع/متتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء الواجبات الرسمية.
8. الرشوة اجلنسية: وحتدث عندما تقوم املستفيدة من اخلدمة بتقدمي خدمة جنسية مقابل احلصول على اخلدمة الصحية.

 9. املتاجــرة بالنفــوذ: وهــي قيــام موّظــف باســتغال نفــوذه بهــدف احلصــول علــى مزيــة غيــر مســتحقة مــن إدارة أو ســلطة 
    عمومية أو سلطة تابعة للدولة. 

5 look: This glossary presents how our anti-corruption experts explain and apply typical governance and corruption jargon. https://www.u4.no/terms .
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 10. إســاءة اســتعمال الســلطة خالفــًا للقانــون: وتتــّم عندمــا يســتغّل املوّظــف الصاحيــات املمنوحــة لــه بحكــم وظيفتــه بشــكل 
     يتجاوز النصوص القانونية أو يتعارض معها، كما هو احلال يف التحّرش اجلنسي يف أماكن العمل أو بسببه. 

 11. التحــّرش اجلنســي يف أماكــن العمــل أو بســببه: كأن يقــوم أحــد العاملــن يف قطــاع الصحــة باســتغال ســيطرته علــى جســد 
     املرضى سواء يف مكان العمل أو خارجه )كوقوعهم حتت حاالت التخدير أو اإلعياء( بحكم مهنته لاعتداء اجلنسي ضّدهم.

 12. الواســطة واحملســوبية واحملابــاة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي: وحتــدث عندمــا يتــّم اســتخدام الواســطة واحملســوبية 
     واحملاباة على أساس اجلنس، ويتم بناًء عليها إضعاف فرصة حصول النساء على اخلدمات الصحية مقارنة بالرجال.

◄ لماذا ُتعَتبر النساء ضحايا مباشرات للفساد؟ 

ــة  ــن اجلنســْن وعــدم املســاواة االجتماعي ــأدوار اجملتمــع ب ــط ب ــر اجلنســاني للفســاد مرتب ــى أّن التأثي ــة بشــكل عــام إل  ●  تشــير األدّل
ــة  ــاة يــؤدي إلــى تعّرضهــّن بشــكل أكبــر للفســاد مقارن     والتمييــز. وبالتالــي، فــإّن التمييــز ضــّد النســاء يف العديــد مــن مجــاالت احلي

   بالرجال، الذين يتمتعون مبزيد من القوة واحلماية، وإمكانية أفضل للوصول إلى االستراتيجيات التعويضية، مبا يف ذلك نظام العدالة.
 ●  يتأثــر كلٌّ مــن الرجــال والنســاء بالفســاد بأشــكاله اخملتلفــة. ومــع ذلــك، يف احلــاالت التــي جتــد فيهــا النســاء أنفســهّن يف 
    ســياق اجتماعــي أو سياســي أو تنظيمــي أو ثقــايف حيــث يُكــّن أكثــر ضعفــاً مقارنــة بالرجــال، ويَُكــّن ضحايــا مباشــرات 
    للفســاد، ميكــن أن تكــون جتاربهــّن مــع الفســاد أكثــر حــدة، وأن تكــون ســبل االســتجابة لهــا أكثــر محدوديــة. علــى ســبيل املثال، 
    يف احلــاالت التــي يتــّم فيهــا الضغــط علــى النســاء لدفــع رشــاوى، غالًبــا مــا يكــّن أقــّل قــدرة علــى دفــع الرشــاوى مــن الرجــال 

   أو لديهّن قوة وسلطة أقّل ملقاومة الضغط. 
 ●  يعّد الفســاد اجلنســي أحد اخملاطر الرئيســية للفســاد الذي يؤثر بشــكل مباشــر على النســاء والفتيات. إذ يســتلزم الفســاد 
    اجلنســي اســتخدام اجلنــس واجلســم البشــري كعملــة للفســاد، ويتوافــق هــذا املفهــوم مــع توصيــف اتفاقيــة األمم املتحــدة 
    ملكافحــة الفســاد خملتلــف أشــكال الفســاد، فعندمــا تطلــب اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن الــدول األطــراف 
    جتــرمي الرشــوة وإســاءة اســتغال الوظائــف وغيــر ذلــك مــن أشــكال الفســاد، فهــي تشــير إلــى الفوائــد التــي تنطــوي عليهــا 
    معاملــة الفســاد علــى أّنــه "مزايــا غيــر مســتحقة". يُقصــد بامليــزة غيــر املســتحقة أن تطبــق علــى أوســع نطــاق ممكــن، مبــا 
    يف ذلــك احلــاالت التــي يتــّم فيهــا تقــدمي العناصــر غيــر امللموســة أو املزايــا غيــر املاليــة )مثــل اخلدمــات اجلنســية( بقــدر مــا 

   تخلق أو قد تخلق إحساساً بااللتزام بن األطراف املعنية.

◄ لماذا ُتْعَتَبر النساء أكثر تأّثرًا بالفساد في القطاع الصحي؟

 ●  تظهــر األبحــاث الدوليــة أّن للفســاد تأثيــراً ســلبياً أكبــر علــى النســاء منــه علــى الرجــال، وميكــن أن يكــون للفســاد يف تقــدمي 
ــى النســاء والفتيــات6، كمــا أّن املمارســات      اخلدمــات األساســية مثــل الصحــة والتعليــم عواقــب غيــر متناســبة وســلبية عل
    الفاســدة تعــّرض قــدرة وصــول الفتيــات والنســاء إلــى اخلدمــات األساســية )كالصحــة والتعليــم واخلدمــات االجتماعيــة( 

   ومتكينهّن االجتماعي واالقتصادي للخطر.
 ●  املعطيــات الكميــة والنوعيــة يف العديــد مــن البلــدان تشــير إلــى أّن عــبء الفســاد يف قطــاع الصحــة يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
    الفقــراء، نظــراً حملدوديــة وصولهــم إلــى املــوارد، فقــد ال حتصــل النســاء الفقيــرات علــى ســبيل املثــال علــى خدمــات الرعايــة 

   الصحية احليوية جملرد أّنهّن غير قادرات على دفع الرسوم غير الرسمية7.
●  تُعتَبَُر النساء أكثر طلباً للخدمات الصحية، ما يجعلهّن من الضحايا الرئيسين عندما تكون اخلدمات مبنية على الفساد.

 ●  تلعــب الهوّيــات املتقاطعــة للجنــس مــع الطبقــة، والعمــر، ومــا إلــى ذلــك، دوراً حاســما يف مــدى التأّثــر بالفســاد8، فاحلواجــز 
    التــي تعتــرض الرعايــة الصحيــة وخدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة تؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء، وكذلــك النســاء 

   من الفئات الضعيفة األخرى؛ مثل املسّنات أو ذوات اإلعاقة. 
 ●  تســهم قلة الوعي بن النســاء احملرومات بشــأن حقوقهن اجلنســية واإلجنابية، وتوافر الرعاية الصحية، وأهمية الفحوصات 

   الوقائية واملنتظمة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف محدودية وصول النساء لهذه اخلدمات وحصولهّن عليها.

6 Transparency International (2010). Working Paper 02/2010: Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts. https://images. 
   transparencycdn.org/images/2010_WP_GenderinServiceDelivery_EN.pdf 
7 FIGHTING CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR METHODS, TOOLS AND GOOD PRACTICES (2011). United Nations Development Programme. 
8 THE TIME IS NOW - ADDRESSING THE GENDER DIMENSIONS OF CORRUPTION. UNODC. (2020) 
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◄ الجهود الدولية للتصّدي للفساد والمساواة بين الجنسْين

 ●  تطــورت اجلهــود الدوليــة للتصــدي للفســاد إلــى حــدٍّ كبيــر بالتــوازي مــع جهــود املســاواة بــن اجلنســْن. ومــع ذلــك، التزمــت 
    املؤسســات الدوليــة واملنظمــات عبــر الوطنيــة بحلــول عــام 2020 علنــاً بســّن سياســات تهــدف لتحســن املســاواة بــن 

   اجلنسْن من جهة واحلّد من الفساد من جهة أخرى، وقد هدف ذلك إلى العمل على مستويات مختلفة من أجل 
   احلّد من التأثيرات املتداخلة النتشار الفساد وعدم املساواة بن اجلنسْن.

 ●  يشــكل اعتمــاد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )CEDAW( مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة 
    يف عــام 1979 كمعاهــدة تاريخيــة يف نهجهــا التحويلــي والشــامل والقائــم علــى نــوع اجلنــس جتــاه عــدم التمييــز، محطــة أساســية 
    يف تقليــص الفجــوة يف موضــوع املســاواة بــن اجلنســْن. ولكــّن الفجــوة بقيــت واســعة بــن مــا هدفــت إليــه االتفاقيــة مــن إحــداث 
ــع  ــف، وواق ــرار، والتحــرر مــن العن ــع الق ــرأة مــن املشــاركة املتســاوية والتمكــن يف صن ــة تهــدف لتمكــن امل     حتــوالت اجتماعي
    احلمايــة غيــر الفّعالــة حلقــوق املــرأة وحقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء العالــم، األمــر الــذي دفــع الــدول إلــى اعتمــاد إعــان 

   وبرنامج عمل فيينا عام 1993 الذي أدى للتبني الرسمي ملبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساني من خال األمم املتحدة. 
 ●  يف عــام 2018، تناولــت مجموعــة العشــرين ألول مــرة الروابــط بــن عــدم املســاواة بــن اجلنســْن والفســاد. وأشــارت 
    مجموعــة عمــل مكافحــة الفســاد التابعــة جملموعــة العشــرين يف خطتهــا 2021-2019 إلــى أّنهــا ســتعمل علــى تعميــق فهــم 

   الروابط بن النوع االجتماعي والفساد، ومناقشة كيفية إدراج البعد اجلنساني يف برامج وسياسات مكافحة الفساد.
 ●  حتــدد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة كأحــد أهدافهــا القائمــة بذاتهــا، 
    وكذلــك احلــّد مــن الفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالها، مــن أجــل مســاعدة أعضائهــا علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 
    )SDGs(. وقــد التزمــت الــدول يف الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف 2 حزيــران/ 
ــا  ــر به ــي ميكــن أن يؤث ــك الطــرق الت ــوع االجتماعــي والفســاد؛ مبــا يف ذل ــن الن ــا للروابــط ب ــو 2021، بتحســن فهمه     يوني

   الفساد على النساء والرجال إلى جانب اعتبار النساء كعوامل للتغيير يف مكافحة الفساد.

◄ كيف يعيق الفساد الوصول العادل للخدمات الصحية؟ 

ــه يعّطــل   ●  يقــوض الفســاد بشــكل أساســي احلوكمــة الرشــيدة، ويضعــف النظــم الصحيــة، وينتهــك حقــوق اإلنســان. كمــا أّن
    التقــدم نحــو حتقيــق هــدف التغطيــة الصحيــة الشــاملة، املبــدأ الــذي يؤكــد علــى أّن جميــع األفــراد واجملتمعــات يجــب أن 

   يكونوا قادرين على الوصول إلى اخلدمات الصحية األساسية التي يحتاجون إليها. 
يتخــذ الفســاد يف القطــاع الصحــي عــدة أشــكال، تتــراوح بــن التأثيــر غيــر املبــرر علــى السياســات الصحيــة، واختــاس 

األمــوال، وصــوالً إلــى طلــب الرشــاوى واملدفوعــات دون وصفــة طبيــة يف أماكــن تقــدمي اخلدمــة. 

◄ لماذا ُيعَتَبُر القطاع الصحي عرضة بشكل خاص للفساد؟

ــة   ●  الصحــة هــي منفعــة عامــة، يعتمــد مــدى جــودة تقّدمهــا علــى مجموعــة مــن العوامــل والظــروف السياســية واالقتصادي
    مــن جهــة، وازديــاد الطلــب علــى اخلدمــة الصحيــة يف ظــّل محدوديــة املــوارد واإلمكانيــات املاليــة والبشــرية جلهــاز الرعايــة 

   الصحية من جهة أخرى.
 ●  قطــاع الصحــة معــّرض بشــكل خــاص للفســاد بســبب عــدم اليقــن احمليــط بالطلــب علــى اخلدمــات )مــن ســيمرض، ومتــى، 
    ومــاذا يحتاجــون(، وتفاعــل العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة املشــتتة مبــا يف ذلــك املنظمــون والدافعــون واملــوّردون واملســتهلكون 
ــب إمكانيــة حتديــد ومراقبــة املصالــح  ــة، مــا يصّع ــة بــن مختلــف اجلهــات الفاعل     بطــرق معقــدة؛ واملعلومــات غيــر املتماثل

   املتباينة.
ــى أداء القطــاع  ــة عل ــة للرقاب ــة وقطــاع غــزة مســاحة محــدودة للغاي ــة الغربي ــة يف الضف ــة املّتبع ــرك السياســات احلزبي  ●  تت

   الصحي، ما يعرقل الوصول للخدمات الصحية للفئات الضعيفة كالنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
 ●  إّن املــوارد اخملصصــة لتقــدمي اخلدمــات الصحيــة والبيئــة التنظيميــة للقطــاع الصحــي عرضــة دومــاً لتدخــات ومعاييــر 
    االحتــال وسياســاته التــي تتحكــم بكافــة جوانــب املعيشــة، وبهــذا املعنــى تصبــح تنميــة القطــاع الصحــي يف فلســطن عرضــة 
    للتدهــور علــى نحــو مســتمر، فعلــى ســبيل املثــال يعانــي الفلســطينيون يف قطــاع غــزة مــن "حالــة طــوارئ" مســتمرة نتيجــة 
   احلــروب والعــدوان واحلصــار واإلغــاق املتواصــل علــى القطــاع، وقــد وضعــت تلــك الظــروف حيــاة الســكان حتــت وطــأة عــدم 
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    توفــر ظــروف لتطويــر القطــاع الصحــي غيــر املســتقر، مــا يجعــل عمليــة التطويــر حتتــاج  حلجــم هائــل مــن املــوارد 
   واإلمكانيات املادية والبشرية.

ــة" للقطــاع الصحــي  ــة اتخــاذ القــرارات يف اجلهــاز الصحــي وغيــاب املســاءلة الرســمية "البرملاني  ●  ضعــف الشــفافية يف آلي
    يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يجعلــه عرضــة علــى الــدوام لوجــود فــرص فســاد، ويخضعــه لعاقــات القــوة والتنافســية 

   واملساومة السياسية.
 ●  إّن تشــييد املستشــفيات الباهظــة، واملعــدات عاليــة التقنيــة، والترســانة املتزايــدة مــن األدويــة الازمــة للعــاج، إلــى جانــب 
    ســوق قــوي مــن البائعــن وشــركات األدويــة، تشــكل جميعهــا مخاطــر ملمارســة الرشــوة وتضــارب املصالــح يف قطــاع الصحــة. 
    وقــد يســتخدم املســؤولون احلكوميــون الســلطة التقديريــة لترخيــص واعتمــاد املرافــق الصحيــة ومقدمــي اخلدمــات 

   واملنتجات، ما يعرضهم خلطر إساءة استخدام السلطة واملوارد.
 ●  ألّن قطــاع الصحــة قطــاع متخصــص، قــد حتــدث إســاءة اســتخدام للســلطة أثنــاء تشــخيص املــرض أو كتابــة الوصفــة 
    الطبيــة، أو اســتخدام املــوارد احلكوميــة للممارســة العاجيــة اخلاصــة، أو التربــح مــن خــال دفــع املرضــى للعــاج يف 

   العيادات اخلاصة. 
 ●  إّن أنظمــة القطــاع الصحــي معقــدة التركيــب وغامضــة لعامــة النــاس مــا قــد يشــّكل بيئــة خصبــة للفســاد، حيــث تــدّل بعــض 
    املؤشــرات علــى وجــود فــرص فســاد يف القطــاع الصحــي قــد تظهــر أثنــاء ممارســة بعــض األنشــطة التــي قــد تتصــف 
    بالتحايــل واالرتشــاء مثــل الســرقات الصغيــرة واحملــدودة وعمليــات االبتــزاز وصــوالً  إلــى االنحرافــات الهائلــة للسياســات 

   والتمويل املالي ورشاوى املسؤولن.

 ◄ بعض الحاالت الصحية التي تجعل النساء أكثر عرضة لمخاطر الفساد في 
     القطاع الصحي

1. الصحة اإلجنابية واجلنسية
 ●  ميكــن أن حتــدث أشــكال مــن الفســاد يف نظــام الرعايــة الصحيــة؛ كاملدفوعــات غيــر الرســمية، واالحتيــال يف املشــتريات، 

   والتغّيب عن العمل، وانخفاض جودة الرعاية.
 ●  إّن تهميــش النســاء والفتيــات فيمــا يخــص خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، وضعــف معرفتهــن ووعيهــن حــول األنظمــة 
    واإلجــراءات ونظــم الشــكاوى قــد يجعلهــن عرضــة لســوء املعاملــة واالبتــزاز اجلنســي، وأقــّل قــدرة علــى اإلبــاغ عــن حــاالت 

   الفساد أو الوصول إلى العدالة9.
 ●  تتعــرض املــرأة لتحديــات صحيــة أكبــر أثنــاء الفتــرة اإلجنابيــة مبــا يف ذلــك مخاطــر أكثــر علــى احلمــل، وقــد حتتــاج بعــض 
    النســاء إلــى رعايــة خاصــة أثنــاء احلمــل والــوالدة. عامليــاً، متــوت نصــف مليــون امــرأة كّل عــام بســبب املضاعفــات أثنــاء 

   احلمل، وتضطر بعض النساء يف مستشفيات الوالدة لدفع أموال إضافية لطبيب ليكون حاضراً أثناء الوالدة10.

2. األمراض املزمنة 
 ●  أشــارت بعــض الدراســات إلــى وجــود عاقــات وثيقــة بــن الفســاد والنتائــج الصحيــة اإلجماليــة، مثــل مؤشــرات املراضــة، 

   ومعدالت الوفيات، ومعدالت وفيات األمهات، ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة11.
 ●  تعانــي النســاء اللواتــي يعشــن يف ظــّل نظــم صحيــة تعانــي مــن الفســاد مــن عــدد أكبــر مــن األمــراض املزمنــة، وتــزداد تلــك 
    املعانــاة ســوءاً خاصــة بالنســبة للنســاء اللواتــي يعيشــن يف ظــروف اقتصاديــة متدنيــة، حيــث قــد تدخــل الرشــوة يف العاقــة 

   بن مقّدمي اخلدمات واملرضى مقابل احلصول على اخلدمة بيسر ويف وقت قصير.

3. النساء ذوات اإلعاقة 
 ●  رغــم أّن األدبيــات املتوفــرة عــن مــدى وكيفيــة تأثــر النســاء ذوات اإلعاقــة بالفســاد يف اخلدمــات الصحيــة ضئيلــة للغايــة، إّلا 
    أّن بعــض األدبيــات تشــير إلــى أّن النســاء ذوات اإلعاقــة يتعرضــن لســوء املعاملــة مــن قبــل مقّدمــي اخلدمــات الصحيــة، إلــى 
    جانــب اختــاس األمــوال؛ ويقصــد بهــا االســتفادة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالبتــزاز يف عمليــة احلصــول علــى شــهادة 

   اإلعاقة. 

9 https://www.u4.no/publications/corruption-and-the-right-to-sexual-and-reproductive-health-in-sub-saharan-africa#introduction .
10 file:///Users/macdusk/Downloads/_publication_gender-corruption-and-health.pdf .
11 https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-020-01347-w .
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 ●  هنــاك أدلــة مباشــرة واســعة النطــاق علــى أّن النســاء ذوات اإلعاقــة مبــا فيهــّن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة
ــق  ــل ويعي ــز ضدهــّن، ب ــم التميي ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي ــر متناســب بالفســاد، م ــرن بشــدة وبشــكل غي     والنفســية، ميكــن أن يتأث

   اجلهود الرسمية وغير الرسمية ملعاجلة أوجه القصور والامساواة يف اخلدمات املقدمة لهّن12.

 4. طبيعــة وبيئــة العالقــة يف القطــاع الصحــي التــي قــد تفتــح اجملــال لبــروز أشــكال الفســاد اجلنســي، كاســتغالل العاملــن يف 
    املهن الطبية للحاالت الصحية للمرضى النساء للتحرش اجلنسي بهّن.

◄ أكثر أشكال الفساد التي قد تتّم ممارستها في القطاع الصحي13 

ــد فــرص ملمارســة بعــض أشــكال الفســاد يف القطــاع الصحــي  نتيجــة تشــابك العاقــات داخــل القطــاع الصحــي، فقــد تتول
مــن قبــل جهــات عديــدة ومتقاطعــة تشــمل صانعــي القــرار واملــدراء علــى املســتوى التنفيــذي والرقابــي، واملوظفــن العموميــن 
ــة وشــركات تقــدمي اخلدمــات  ــة واملســتلزمات الطبي ــام وشــركات األدوي ــاء القطــاع اخلــاص والع يف التأمــن الصحــي، وأطب

الفندقيــة واملرضــى أنفســهم، ومــن األمثلــة علــى أشــكال الفســاد التــي قــد تنتشــر يف القطــاع الصحــي مــا يلــي:  

1- أشــكال الفســاد التــي يُحتََمــُل أن ميارســها األطبــاء يف القطــاع العــام: يتقاضــى أطبــاء القطــاع العــام راتبــاً ثابتــاً بغــّض النظــر 
عــن عــدد احلــاالت التــي يتعاملــون معهــا أو نوعيــة اخلدمــة التــي يقدمونهــا، وهــذا يشــّكل عامــًا خطــراً للتراخــي يف تقــدمي 
اخلدمــات بالشــكل اجليــد، ويعتبــر شــكًا مــن أشــكال الفســاد عندمــا يصبــح نوعــاً مــن أنــواع التهــاون يف أداء الوظيفــة العامــة. 
ــل  ــة بتحوي ــة العام ــام إســاءة اســتخدام الوظيف ــاء القطــاع الع ــا أطب ــوم به ــد يق ــي ق ــا أّن مــن أشــكال الفســاد األخــرى الت كم
املرضــى خلدمــات يف القطــاع اخلــاص ملنفعــة شــخصية أو ماليــة، أو اســتخدام اخلدمــات واملســتلزمات الطبيــة يف القطــاع 
العــام ملرضــى القطــاع اخلــاص، وقــد يعمــل أطبــاء القطــاع العــام يف القطــاع اخلــاص، وبالتالــي قــد يؤثــر عملهــم علــى حســاب 
م للمرضــى يف القطــاع العــام، وقــد يقــوم األطبــاء يف القطــاع العــام بإســاءة اســتخدام  مجهودهــم الــذي مــن املفتــرض أن يقــدَّ
ــة أو بهــدف  ــة ملنفعــة شــخصية أو ملنفعــة أصدقائهــم أو أقاربهــم أو بهــدف إعــادة بيعهــا ملنفعــة مالي صــرف العقاقيــر الطبي
اســتخدامها يف القطــاع اخلــاص. وقــد يقومــون بإســاءة اســتخدام وظيفتهــم خافــاً للقانــون بالتحــّرش اجلنســي يف املرضــى. 

2- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل أن ميارســها األطبــاء يف القطــاع اخلــاص: هنــاك فرصــة للعاملــن يف القطــاع الصحــي 
ــة،  ــر الطبي ــة بالتشــخيص ووصــف العقاقي ــى القــرارات الطبي ــكاب أنشــطة فســاد بســبب تأثيرهــم املباشــر عل اخلــاص الرت
وفتــرة اإلدخــال للمستشــفى، وطلــب الفحــوص اخملبريــة وحتويــل املرضــى الستشــارات أو خدمــات إضافيــة وحتريــر التقاريــر 
الطبيــة، فــإن لــم تكــن هــذه القــرارات يف صالــح املريــض ووفقــاً ألخاقيــات املهــن الصحيــة وإّنــا بهــدف الربــح والكســب غيــر 

املشــروع للطبيــب فإّنهــا تشــكل يف هــذه احلالــة شــكًا مــن أشــكال الفســاد.

3- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل ممارســتها يف املشــتريات: يأخــذ الفســاد يف هــذا اإلطــار أناطــاً مختلفــة، فقــد يكــون علــى 
ــٍم ماليــة تتجــاوز القيمــة احلقيقيــة أو بهــدف التكســب ماليــاً أو معنويــاً منهــا، أو علــى شــكل اإلخفــاق  شــكل موافقــة علــى ِقيَ
يف تعزيــز وتشــجيع املعاييــر التعاقديــة القانونيــة بالنســبة جلــودة العقاقيــر واملســتلزمات واملنشــآت، أو شــراء خدمــات فندقــة 

وخدمــات صيانــة وتنظيــف ثمنهــا باهــظ ال يتناســب مــع جودتهــا.

4- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل ممارســتها يف آليــات حتصيــل املــال العــام: ومنهــا التراخــي يف إجــراءات حتصيــل الرســوم 
املقــررة، أو عــدم التحصيــل املالــي عــن طريــق عــاج املرضــى غيــر املؤّمنــن صحيــاً باســتخدام بطاقــات أشــخاص مشــمولن 
بالتأمــن الصحــي، وصــرف بطاقــات تأمــن صحــي ألشــخاص ال يســتحقونها، وكذلــك تقــدمي فواتيــر غيــر حقيقيــة للتأمــن 
ــر املباشــر  ــى التزوي ــان إل ــوع مــن الفســاد يف بعــض األحي الصحــي لعــاج املرضــى يف القطــاع اخلــاص، وقــد يصــل هــذا الن
يف ســجات وقيــود الفواتيــر ودفاتــر اإليصــاالت، وقــد يكــون الفســاد يف هــذا اجملــال باالنتفــاع بتحويــل مرضــى املستشــفيات 

العامــة بصــوة غيــر مناســبة وبــدواٍع غيــر حقيقيــة للقطــاع اخلــاص بهــدف املنفعــة املاليــة أو منفعــة العاقــات الشــخصية.

12  https://www.u4.no/publications/corruption-and-the-equal-enjoyment-of-rights-for-persons-with-disabilities.pdf .
13 هاني جهشان، الفساد يف القطاع الصحي انتهاك حلّق اإلنسان بالصحة واحلياة، 2016.
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5- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل ممارســتها يف سلســلة التعامــل مــع املســتلزمات الطبيــة: ويشــمل ذلــك حتويــل مســار أو ســرقة 
املســتلزمات الطلبيــة عنــد نقــاط معّينــة يف نظــام التوزيــع، وقــد تكــون علــى شــكل قبــول مبالــغ نقديــة مقابــل املوافقــة واعتمــاد 
منتجــات محــددة أو منــح تســهيات خاصــة بإجــراءات التخليــص اجلمركــي أو بشــأن وضــع األســعار وحتديدهــا، وقــد يكــون 
الفســاد يف هــذا اجملــال بالســماح باســتخدام ووصــف عقاقيــر ومســتلزمات محــددة دون غيرهــا مقابــل مــردود مالــي للجــان 

العطــاءات أو لأطبــاء أو علــى شــكل توفيــر أدويــة دون املســتوى احلقيقــي أو ذات معاييــر مخالفــة.

6- غيــاب الرقابــة عــادة مــا يوفــر الفرصــة ألنشــطة الفســاد: فعلــى ســبيل املثــال قــد تتدخــل شــركات األدويــة يف نتائــج األبحاث 
العلميــة حــول فاعليــة العقاقيــر الطبيــة أو تقدمهــا للجهــة الرقابيــة بطريقــة تغايــر الواقــع بهــدف احلصــول علــى املوافقــة، وقــد 
يحصــل الفســاد بالتغاضــي عــن مراقبــة متطلبــات مزاولــة املهنــة ســواء عــن طريقــة الرشــاوى أو بهــدف احلصــول علــى منفعــة 

شــخصية للمسؤولن.

7- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل ممارســتها يف التأمــن الصحــي: علــى مســتوى السياســات العامــة يتمثــل الفســاد يف التأمــن 
الصحــي مبظاهــر عــدم املســاواة والعدالــة مــن قبــل احلكومــة بعــدم توفيــر امليزانيــة الكافيــة لصنــدوق تأمــن صحــي معــن 
ــرض "التأمــن الصحــي"  ــد يتع ــدوق. وق ــع سياســية أو لدعــم املســتفيدين مــن هــذا الصن ــدوق آخــر لدواف ــدف دعــم صن به
للفســاد مــن قبــل اآلخريــن خــارج إدارتــه ســواء كانــوا مرضــى أو أطبــاء، لكــّن العاملــن بــه قــد يرتكبــون الفســاد أيضــاً بالتحايــل 
ــى األنظمــة وتوفيــر خدمــات التأمــن ألشــخاص ال يســتحقونه ألهــداف سياســية أو بهــدف منفعــة شــخصية لهــم. وقــد  عل
يُرتكــب الفســاد يف التأمــن الصحــي بقبــول فواتيــر عــاج غيــر حقيقيــة مــن القطــاع اخلــاص، أو مبحاولــة رفــض أو تأخيــر 
فواتيــر عــاج حقيقيــة بهــدف احلصــول علــى منفعــة شــخصية أو ماليــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص، وقــد يقــوم املوظفــون يف 

التأمــن الصحــي بدفــع رشــاوى آلخريــن بهــدف التغاضــي عــن قيامهــم مبمارســات غيــر قانونيــة.

8- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل أن ميارســها املرضــى: قــد يقــوم املرضــى باّدعــاء الفقــر للحصــول علــى تأمــن صحــي مجانــي، 
أو قــد يقومــون بأنشــطة فســاد علــى شــكل اســتخدام بطاقــة تأمــن صحــي ألشــخاص آخريــن كاألصدقــاء واألقــارب، وقــد 
يكــون الفســاد الــذي يرتكبــه املرضــى بالشــراكة مــع عاملــن يف القطــاع الصحــي بغــرض منفعــة شــخصية أو ماليــة للحصــول 
علــى تقاريــر طبيــة مخالفــة للواقــع توفــر لهــم جتــاوز القانــون كاحلصــول علــى رخصــة قيــادة مركبــة أو اإلعفــاء مــن اخلدمــة 
م للمعاقــن، أو بغــرض  العســكرية أو إجــازات مرضيــة أو نســب عجــز مرضــي، أو احلصــول علــى مكاســب وإعفــاءات ماليــة تُقــَدّ

منفعــة شــخصية أو ماليــة بتوفيــر النفــاذ خلدمــات صحيــة يف قطاعــات ال يســتطيعون االنتفــاع بهــا بشــكل بالعــادة.

9- أشــكال الفســاد التــي يُحتمــل أن متارســها شــركات األدويــة واملســتلزمات الطبيــة: قــد يكــون الفســاد يف هــذا اجملــال علــى 
شــكل إعطــاء معلومــات غيــر صحيحــة عــن منتجاتهــم الصحيــة ونوعيــة األجهــزة الطبيــة أو إعــادة تغليــف منتجاتهــم بأســماء 
معروفــة عامليــاً، أو تغييــر بلــد املنشــأ بهــدف احلصــول علــى ربــح كبيــر، أو بتغييــر تاريــخ انتهــاء الصاحيــة. وقــد يقــوم املــدراء 
يف هــذه الشــركات بتقــدمي الرشــاوى املباشــرة وغيــر املباشــرة للمســؤولن عــن العطــاءات الصحيــة، وقــد متتــد هــذه الرشــاوى 

ملشــاريع بنــاء املنشــآت الطبيــة الكبيــرة.
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◄ نموذج )1( أمثلة على أشكال الفساد وآثارها في القطاع الصحي
النتائجأشكال الفسادنطاق الفساد#

بنــاء وتأهيــل املرافــق 1
الصحيــة. 

الرشاوى والعموالت وتضارب املصالح.

يف  التعاقــد  عمليــة  علــى  تؤثــر  التــي  الواســطة 
ــن  ــى حســاب احتياجــات النســاء م ــق عل ــاء مراف بن

الصحيــة.  الرعايــة 

سوء التخطيط وتوزيع املوارد. 

● تكلفة عالية ومنشآت صحية منخفضة اجلودة. 
● موقــع املرافــق الصحيــة ال يتوافــق مــع حاجــات النســاء، 
ويــؤدي إلــى عــدم املســاواة يف الوصــول للخدمــات الصحيــة.
● التوزيــع املتحّيــز للبنيــة التحتيــة لصالــح اخلدمــات التــي 
تركــز علــى املناطــق احلضريــة والتكنولوجيــا العاليــة، مــا يعيق 
ــة يف املناطــق  فــرص النســاء يف الوصــول للخدمــات الصحي

ــة. الريفيــة والبدوي

 شراء املعّدات 2
واإلمدادات مبا يف 

ذلك األدوية.

الواســطة والرشــاوى والعمــوالت التــي تؤثــر علــى 
بالعطــاءات. والفائزيــن  املواصفــات 

الشــراء  أثنــاء  بالعطــاءات  التاعــب  أو  التواطــؤ 
وعــدم وجــود معاييــر الختيــار مورديــن، األمــر الــذي 
قــد يــؤدي إلــى الترويــج للعقاقيــر غيــر الفعالــة التــي 

تســتخدمها النســاء.

أو  مناســبة  وغيــر  التكلفــة  عاليــة  واملعــّدات  العقاقيــر   ●
متكــررة. 

الفــروق  مراعــاة  دون  مناســبة  غيــر  معــّدات  وضــع  مّت   ●
اجلندريــة.  واحلاجــات 

● عــدم املســاواة بســبب عــدم كفايــة األمــوال املتبقيــة لتلبيــة 
حاجــات النســاء الصحيــة.

توزيع واستخدام  3
األدوية واملستلزمات 
يف تقدمي اخلدمات 

الصحية. 

الطبيــة اخملصصــة  واملســتلزمات  األدويــة  ســرقة 
حلاجــات النســاء واألطفــال، أو حتويلهــا للبيــع يف 

القطــاع اخلــاص.

بيــع األدويــة أو املســتلزمات التــي كان مــن املفتــرض 
أن تكــون مجانيــة.

العــاج  علــى  وأطفالهــن  املريضــات  النســاء  حتصــل  ال   ●

املناســب.
●  ينبغي على النســاء املريضات ســداد مدفوعات غير رســمية 

للحصــول علــى األدوية.
●  توقــف العــاج أو العــاج غيــر املكتمــل، مــا يــؤدي إلــى 

النســاء. لــدى  املــرض أو مشــاكل احلمــل  تفاقــم حــاالت 

تنظيم جودة 4
اخلدمات واملنتجات 

واملرافق وأعمال 
املهنين.  

علــى  احلصــول  أو  العمليــة  لتســريع  الرشــاوى 
املوافقــة لتســجيل األدويــة أو فحــص جــودة الــدواء 
املتعلــق بصحــة املــرأة أو شــهادة ممارســات التصنيــع 
ــش أو  ــج التفتي ــى نتائ ــر الرشــاوى عل ــدة. وتؤث اجلي

ــج. ــك النتائ ــي تل تلغ

التطبيــق املتحيــز للّوائــح الصحيــة للمطاعــم وإنتــاج 
ــر  ــل، كمعايي ــة ومســتحضرات التجمي املــواد الغذائي

االعتمــاد وإصــدار الشــهادات والتراخيــص. 

● األدوية شبة العاجية أو املقلّدة مسموح بها يف السوق.
●  زيادة حاالت التسمم الغذائي وانتشار األمراض املعدية. 

اجلــودة  ذات  النســاء احلوامــل  مرافــق صحــة  ● اســتمرار 
العمــل. املتدنيــة يف 

التعليم املهني 5
الصحي. 

قبــول رشــاوى مبــا فيهــا الرشــاوى اجلنســية لكســب 
يف  آخــر  تدريــب  أّي  أو  الطــب  كليــة  يف  فــرص 

الصحيــة. اخلدمــة 

قبــول رشــاوى للحصــول علــى درجات النجــاح، وتأثير 
احملســوبية يف اختيار الفرص للتدريب واالنتداب. 

●  مهنيــون غيــر أكفــاء ميارســون الطــب أو يعملــون يف املهــن 
الصحيــة.

●  فقدان القناعة بسبب النظام غير العادل. 

تقدمي اخلدمات 6
من قبل العاملن 
يف اجملال الطبي 

والصحي.

اســتخدام املرافــق واملعــّدات العامــة لرؤية املريضات 
مــن القطــاع اخلاص.

اإلحــاالت غيــر الضروريــة إلــى العيــادات اخلاصــة 
ــة اخلاصــة. أو اخلدمــات اإلضافي

املدفوعــات غيــر الرســمية املطلوبــة مــن املريضــات 
للخدمــات.

أخــرى  وحتويــات  املســتخدمة،  الرســوم  ســرقة 
امليزانيــة.  خملصصــات 

تعويــض  مــن قيمــة االســتثمارات دون  ● تخســر احلكومــة 
مناســب.

إلــى  يــؤدي  مــا  املريضــات،  املوظفــون خلدمــة  يتوفــر  ● ال 
انخفــاض حجــم اخلدمــات املقدمــة للنســاء، وعــدم تلبيــة 
احتياجــات النســاء الصحيــة، وارتفــاع تكاليــف اخلدمــات 

املقدمــة. الصحيــة 
● انخفــاض االســتفادة مــن اخلدمــات املقّدمــة للمريضــات 

اللواتــي ال يســتطعن الدفــع للعــاج.
●  دفــع النســاء للفقــر وبيــع األصــول لتغطيــة تكاليــف الرعايــة 

الصحية.
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 ●  يشــّكل قيــاس الفســاد حتّديــاً كبيــراً، فجرميــة الفســاد مــن ناحيــة جمــع البيانــات واألدّلــة الدقيقــة تعــّد أكثــر صعوبــة مــن 
   أّي نوع آخر من اجلرائم. 

ــاغ ــى اإلب ــن عل ــى الســلطات أو قادري ــه إل ــاغ عن ــا ليســوا دائمــاً راغبــن يف اإلب ــّي، والضحاي ــر املشــروع خف  ●  الســلوك غي
    عنــه، كمــا أّن ضحايــا الفســاد ليســوا أكثــر اســتعداداً مــن ضحايــا اجلرائــم األخــرى لإلبــاغ عــن هــذه اجلرميــة إلــى 
    الســلطات اخملتصــة ألســباب منهــا اخلــوف مــن االنتقــام أو التقاعــس عــن مكافحــة ممارســة راســخة أو ألّنهــم يشــتركون إلــى 

   حدٍّ ما يف املسؤولية عن هذه اجلرمية. 
ــاس الفســاد  ــم للمســاعدة يف قي ــن أدوات التقيي ــاك عــدداً م ــاس الفســاد، إّلا أّن هن ــة بقي ــات املتعلق ــن الصعوب  ●  بالرغــم م
    ووصــف الظــروف التــي يوجــد فيهــا. غالًبــا مــا تكــون األنظمــة اإلداريــة يف البلــدان الفقيــرة ضعيفــة، مــا يجعــل مــن الصعــب
    جمــع مقاييــس الفســاد مثــل حــاالت الغيــاب غيــر املصــّرح بهــا املســجلّة يف ســجات املوظفــن، أو النســبة املئويــة للمشــتريات 
    التــي ال تفــي باملعاييــر. ومــن الصعــب أيًضــا قيــاس إســاءة اســتخدام الســلطة ألّن الفســاد هــو ممارســة يتــّم إخفاؤهــا يف 
    كثيــر مــن األحيــان )وإن لــم يكــن دائمــاً(. للتغلــب علــى هــذه الصعوبــات، اســتخدام الباحثــون مقاييــس غيــر مباشــرة إلســاءة 

   استخدام السلطة مثل تصورات الفساد، أو بيانات أسعار الشراء التي تشير إلى دفع مبالغ زائدة مقابل اإلمدادات. 
    وكمــا مّت تلخيصــه يف اجلــدول أدنــاه، فــإّن طــرق قيــاس الفســاد يف النظــم الصحيــة تشــمل اســتقصاءات التصــورات، 
    ومســوحات اإلنفــاق األســري والعــام، وجمــع البيانــات النوعيــة، ومراجعــة أنظمــة الرقابــة. وتتــّم مناقشــة هــذه األســاليب 

   أدناه، مبا يف ذلك أمثلة على كيفية تطبيق األساليب يف املمارسة.

منوذج )2( أدوات قياس الفساد

الفوائدالوصفالنهج#

وفقــاً لهــذا النهــج، يُطلـَـب مــن فريــق مختــار مــن اخلبــراء تقييم اخلبراء1
تقييــم اجتاهــات الفســاد وأناطــه يف القطــاع الصحــي، 
جمــع  يف  النهــج  هــذا  مــن  الرئيســية  الفكــرة  وتكمــن 
ــراد  ــن األف ــارة م ــن مجموعــة مخت ــة م ــات مقتضب معلوم

امللّمــن باملوضــوع قيــد التحقيــق.

التــي  الفســاد  استشــراء  مســتويات  النهــج  هــذا  يظهــر 
ــة  ــو املؤسســات اخملتلف ــا املتخصصــون أو ممثل ــِرب عنه يُع

أو غيُرهــم مــن أصحــاب املصلحــة.

استطاعات 2
الرأي بالفساد

اســتطاعات الــرأي املتعلقــة بالنوع االجتماعي والفســاد، 
وتصــورات الرجــال والنســاء ملظاهــر الفســاد املبنــي علــى 

النــوع االجتماعي.

ــى جتــارب املواطنــن حــول  يســلط هــذا النهــج الضــوء عل
مــن  شــكل  ألّي  التعــرض  أو  رشــاوى  دفــع  يف  جتاربهــم 
أشــكال الفســاد، كمــا يظهــر الفجــوات املتعلقــة باخلدمــات 
الصحيــة املقّدمــة للنســاء مــن وجهــة نظر الرجال والنســاء، 

ــر معلومــات حــول املســاءلة.  ويوّف
مسوح اإلنفاق 3

األسري على 
الصحة 

ذلــك  يف  مبــا  األســري  اإلنفــاق  املســوح  هــذه  تقيــس 
ــل  ــر الرســمية، لتحلي ــة واملدفوعــات غي ــة الصحي الرعاي
اإلنفــاق العــام وحتديــد التســّرب يف تدفقــات اإلنفــاق 

بــن مســتويات احلكومــة. العامــة 

ــى صحــة األســرة  ــاق عل ــل اإلنف ــج تفاصي ــّدم هــذا النه يق
ــر رســمي،  حســب الدخــل واملنطقــة، بشــكل رســمي أو غي
والنســبة  اجملانيــة  اخلدمــات  مقابــل  املدفوعــة  كاملبالــغ 
إلــى  بالفعــل  يصــل  الــذي  احلكومــي  لإلنفــاق  املئويــة 

للنســاء.  املقّدمــة  الصحيــة  اخلدمــات 

جمع البيانات 4
النوعية

البؤريــة  واجملموعــات  املعّمقــة  املقابــات  خــال  مــن 
للنســاء املســتفيدات مــن اخلدمــات الصحيــة وأنظمــة 

الصحيــة. املرافــق  تشــغيل 

يقــّدم هــذا النهــج تفاصيــل عــن املرافــق الصحيــة، واملعاييــر 
حتديــد  يف  ويســاعد  والضغــوط،  واملعتقــدات  املتبعــة 
املصطلحــات، وتوضيــح طبيعــة أعمــال الفســاد املبنــي علــى 

ــة. ــوع االجتماعــي، ويســمح باملتابع الن
مراجعة أنظمة 5

التحّكم
ــوع  ــى الن ــي عل ــة يف الفســاد املبن يفحــص اخملاطــر الكامن
االجتماعــي؛ والتحكــم يف البيئــة والضمانــات القائمــة ضّد 
الفســاد مثــل أنظمــة وإرشــادات الرقابــة الداخليــة املّتبعــة.

الفعليــة  األنظمــة  بــن  املقارنــة  مــن  النهــج  هــذا  ميّكــن 
لدوائــر  معّمقــاً  حتليــًا  ويقــّدم  الفضلــى،  واملمارســات 

االجتماعــي.  النــوع  منظــور  مــن  العمــل 
فحص سجات 6

دوائر الشكاوى 
وتقارير هيئات 
الرقابة وهيئة 

مكافحة الفساد  

احلصــول علــى وقائــع محــددة ألشــكال الفســاد املمــارس 
فعليــاً مــن الســجلّات أو الشــكاوى املقدمــة عــن اجلهــات 
فيهــا  متــارس  التــي  واجملــاالت  واملرافــق  واألشــخاص 

أشــكال مــن الفســاد.

يحــدد هــذا النهــج اجملــاالت التــي حتــدث فيهــا أشــكال 
الفســاد ومــدى انتشــار بعضهــا، األمــر الــذي يســهم يف 

وضــع آليــات محــددة لــدرء مخاطــر الفســاد.
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تتطلــب مكافحــة الفســاد يف القطــاع الصحــي التزامــاً عاليــاً باحتــرام وتطبيــق القوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا، والعمــل 
باملواثيــق ومدّونــات الســلوك وأخاقيــات املهنــة. أدنــاه بعــض مــن اإلجــراءات الواجــب توّفرهــا وااللتــزام بتطبيقهــا لضمــان 

احلــّد مــن فــرص الفســاد يف القطــاع الصحــي: 

- االلتزام مببادئ الشفافية يف القطاع الصحي
ــات،  ــات اخملصصــة للصحــة وحــول أداء هــذه اخلدم ــات حــول امليزاني ــة ووزارة الصحــة إصــدار معلوم ــى احلكوم يجــب عل
ــم  ــات التقيي ــروض والشــروط وعملي ــك إجــراءات الع ــات العطــاءات واملناقصــات مبــا يف ذل ــات حــول عملي ــر معلوم وأن توف

ــا.  ــاع عليه ــع مــن االّط ــن اجلمي ــا، ونشــر املعلومــات ليتمّك ــة به ــة املتعلق ــرارات النهائي والق

- ضمان تطبيق مدّونات السلوك وأخالقيات املهن الصحّية 
ــي  ــة موظف ــد كاف ــا وتزوي ــات وطباعته ــك املدّون ــة يجــب نشــر تل ــن الصحي ــات امله ــات الســلوك وأخاقي ــق مدّون ــان تطبي لضم
وموظفــات القطــاع الصحــي بهــا، وتدريبهــم باســتمرار عليهــا، ووضــع معيــار االلتــزام بهــا يف أنظمــة تقييــم األداء للموظفــن/ات. 

- وجود سياسة ملكافحة الفساد 
إقــرار ونشــر وتطبيــق سياســة ملكافحــة جميــع أشــكال الفســاد يف القطــاع الصحــي يلتــزم بهــا جميــع العاملن يف القطــاع الصحي، 
وتشــمل أيضــاً جميــع املوّرديــن والقطاعــات ذات العاقــة بالقطــاع الصحــي، وتتضمــن آليــات آمنــة وقانونيــة لإلبــاغ عــن الفســاد 

لأفــراد العاملــن/ات يف القطــاع الصحــي، وللمهنيــن مقّدمــي اخلدمــات الصحيــة ومــوّردي األدويــة واملســتلزمات الطبية.

- الرقابة الفاعلة 
تفعيــل آليــات الرقابــة اخملتلفــة يف القطــاع الصحــي علــى جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمرضــى والرقابــة علــى األمــور 

املاليــة لضمــان أّن طبيعــة هــذه اخلدمــات متليهــا حالــة املريــض الســريرية وليــس املنافــع الشــخصية.

- نظام جتّنب تضارب املصالح 
تفعيــل نظــام جتنــب تضــارب املصالــح الصــادر عــن مجلــس الــوزراء وذلــك مــن خــال نشــره وطباعتــه وتزويــد كافــة موظفــي 
وموظفــات القطــاع الصحــي بــه، وتدريبهــم باســتمرار عليــه، ووضــع معيــار االلتــزام بــه يف أنظمــة تقييــم األداء للموظفــن/ات، 

وتنظيــم ســجل خــاص لتســجيل إفصاحــات املوظفــن واملوظفــات املتعلقــة بــه.  

- نظام تلّقي الهدايا
تفعيــل نظــام تلّقــي الهدايــا الصــادر عــن مجلــس الــوزراء وذلــك مــن خــال نشــره وطباعتــه وتزويــد كافــة موّظفــي وموظفــات 
القطــاع الصحــي بــه، وتدريبهــم باســتمرار عليــه، ووضــع معيــار االلتــزام بــه يف أنظمــة تقييــم األداء للموظفــن/ات، وتنظيــم 

ســجل خــاص لتســجيل الهدايــا التــي يتلقاهــا املوظفــون واملوظفــات. 

- وضع قوائم سوداء 
ــات  ــرف أّنهــا تنخــرط يف ممارســات فســاد مــن املشــاركة يف عملي ــي يُع ــع وحظــر الشــركات الت ــام احلكومــة بحرمــان ومن قي

ــرات محــددة أو دائمــة مــن الوقــت. تقــدمي املناقصــات ولفت

 



دليل استرشادي حول درء مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في القطاع الصحي 

15

◄ مبادئ الوقاية من الفساد المبني على النوع االجتماعي في القطاع الصحي

وفقــاً ملــا أقّرتــه املــادة )5( مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، تتمثــل املبــادئ األساســية ملكافحــة الفســاد يف القطــاع 
ــة، والشــفافية، واحملاســبة. وتشــترط  ــة، والنزاه ــكات العام ــة واملمتل ــم القانــون، واإلدارة الســليمة للشــؤون العام ــام بحك الع
ــى الــدول وضــع تدابيــر محــددة حرصــاً علــى االلتــزام باملبــادئ، مبــا يف ذلــك اعتمــاد األنظمــة املبنيــة  املادتــان )7( و)8( عل
علــى اجلــدارة مــن أجــل توظيــف وترقيــة املوظفــن واملوظفــات يف القطــاع العــام، وحتديــد معاييــر التعيــن يف املناصــب 
العموميــة، وتعزيــز الشــفافية يف التمويــل، وإنشــاء أنظمــة للتصريــح عــن األصــول. كمــا تشــمل التدابيــر اإلضافيــة ملكافحــة 
الفســاد املنصــوص عليهــا يف املادتــن )10( و)13( مــن االتفاقيــة تعزيــز مشــاركة أصحــاب املصالــح واحلكومــة املنفتحــة،

وفيما يلي مجموعة من القواعد العامة للوقاية من الفساد يف القطاع الصحي: 

1. مدّونة قواعد السلوك: 
 ●  مــن املهــم أن تبــدأ آليــات مكافحــة الفســاد يف القطــاع الصحــي بوضــع قواعــد متنــع بعضــاً مــن أنــواع الســلوك، وتشــمل تلــك 

  القواعد مجموعة من املعايير األخاقية املرغوبة واملتوقعة من قبل العاملن/ات يف القطاع الصحي.
 ●   ينبغــي أن تتضمــن مدّونــة الســلوك مجموعــة مــن املعاييــر واملمارســات األخاقيــة املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، مثل االســتبعاد 

  والتفرقة والتقييد، وأيٍّ من املمارسات املتعلقة بالرشوة اجلنسية واالبتزاز اجلنسي.
 ●  وضــع مجموعــة مــن العقوبــات القانونيــة، التــي تهــدف لتعزيــز املعاييــر الشــخصية )النزاهــة، واألمانــة، واملســؤولية( 

  واملسؤوليات املرتبطة بتأدية الوظائف يف القطاع الصحي بطريقة سليمة وحيادية ومشّرفة وصحيحة. 
 ●  ينبغــي أن تنــص املدّونــة علــى إرشــادات حــول كيفيــة تصــرف املوظفــن واملوظفــات يف القطــاع الصحــي العمومــي اســتناداً 

  إلى هذه املعايير وكيفية محاسبتهم على أعمالهم وقراراتهم. 

2. أنظمة املكافآت واحملفزات: 
 ●  ينبغــي أن يعتمــد النظــام الصحــي نظامــاً ملكافــأة الســلوك املناســب ومعاقبــة الســلوك الفاســد. كمــا يجــب أن يتضّمــن النظــام 

  محفزات مثل األجر العادل والتعيينات والترقيات املبنية على اجلدارة.
 ●  تتحــدث بعــض األدبيــات عــن وجــود عاقــة بــن األجــر املتدنــي للموظفــن العموميــن والفســاد، ويف بعــض احلــاالت، تتصــل 

  فكرة األجور املرتفعة والترقيات املبنية على اجلدارة بتدني احتماليات قبول الدفعات غير املشروعة. 
 ●  اعتبــار معنويــات املوظفــن العاليــة مــن العوامــل األساســية لنجــاح جهــود محاربــة الفســاد. أمــا القــدرة علــى مقاومــة الفســاد 

   فهــي متدّنيــة بــن صفــوف األشــخاص غيــر الراضــن عــن وظائفهــم. وتشــتمل قوانــن مكافحــة الفســاد يف بعــض البلــدان على 
   عقوبــات خاصــة بالتصرفــات الفاســدة، كمــا أظهــرت بعــض البحــوث أّن تشــديد أو زيــادة العقوبــات علــى التصرفــات الفاســدة 

  قد يؤدي يف بعض احلاالت إلى انخفاض معّدل الفساد يف القطاع العام14.

3. اإلتاحة: 
ــة يف القطــاع الصحــي، ويجــب إتاحــة الفــرص   ●  متكــٌن منصــٌف لكافــة القطاعــات لاســتفادة مــن فــرص العقــود احلكومي

   كاملــة لزيــادة املنافســة يف مجــال التوريــد العــام، ولتعزيــز مشــاركة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة مبــا يف ذلــك املشــاريع 
  التي تديرها نساء والتعاونيات الصغيرة يف التوريد العام. 

ــد العــام. وميكــن تســهيل اســتفادة  ــة بشــكل خــاص يف مجــال التوري ــد احلــّد مــن البيروقراطي  ●  تتعــزز فــرص االســتفادة عن

   املشــروعات الصغيــرة ومتوســطة احلجــم والشــركات املســتهدفة األخــرى مــن العقــود العامــة مــن خــال قواعــد تفرض ترســية 
  جزء من العقود احلكومية على املشروعات الصغيرة ومتوسطة احلجم للنساء وغيرها من اجملموعات املستهدفة. 

4. إدارة املوارد البشرية:
 ●  تــؤدي قواعــد وإجــراءات التوظيــف والتنــاوب والترقيــة والتمهــن والتدريــب املبنيــة علــى مســاواة النــوع االجتماعــي دوراً يف 

  محاربة الفساد ضمن القطاع الصحي.
 ●  قــد يــؤدي هــذا التنــاوب إلــى تخفيــض محّفــزات املشــاركة يف الفســاد بالنســبة للجهــات املســتفيدة يف القطــاع اخلــاص. حيــث 

  لن تكون هناك ضمانة مستقبلية الستمرارية الشريك يف الفساد يف منصب معن. 

14 https://www.unodc.org/e4j/ar/anti-corruption/module-4/key-issues/preventing-public-sector-corruption.html .
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 ●  يجــب أن يرتكــز نظــام إدارة املــوارد البشــرية يف القطــاع الصحــي وغيــره مــن القطاعــات العموميــة علــى مبــادئ الشــفافية 

   والنزاهــة ووتكافــؤ الفــرص واجلــدارة يف التعيــن، وهــذا يتطلــب العمــل علــى شــيوع املعاييــر املوضوعيــة اخلاصــة بتوظيــف 
   واســتيفاء وترقيــة وتقاعــد املوظفــن العموميــن، فضــًا عــن فــرص التعلـّـم املتواصلــة واألجــر املائــم واملتســاوي بــن الرجــال 

  والنساء، وشروط استخدام املوظفن يف الوظيفة العمومية. 

5. مشاركة النساء يف رسم السياسات واألنظمة الصحية
 ●  إّن مشــاركة مجموعــات كبيــرة مــن النســاء كأطــراف ذات مصلحــة يف القطــاع الصحــي على مســتوى املوازنــات والبروتوكوالت 

  وأنظمة اخلدمات والرعاية الصحية تؤثر بشكل مناسب على معاجلة أوجه الفساد املبني على النوع االجتماعي. 
 ●  تنعكــس تأثيــرات مشــاركة النســاء بشــكل إيجابــي علــى برامــج الرعايــة الصحيــة املوجهــة للنســاء واألمهــات واحلوامــل 

  والفتيات املستفيدات من برامج الصحة اإلجنابية واجلنسية، والنساء ذوات اإلعاقة والكبيرات يف السن. 
 ●  ينبغــي أن تشــمل املشــاركات كذلــك مســاهمة املؤسســات النســوية ومؤسســات حقــوق اإلنســان، ومنظمــات القطــاع اخلــاص، 

   والوســط األكادميــي، واإلعامــي يف أنشــطة القطــاع الصحــي، فــكل تلــك املســاهمات تعــّد محــّركاً أساســياً ملزيــد مــن 
   الشــمولية والفعاليــة يف متكــن املــرأة، ومعاجلــة التأثيــر املدمــر للفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف النظــام الصحــي. 
   كمــا يســهم ذلــك يف توفيــر فــرص متســاوية جلميــع النســاء والفتيــات يف احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة بجــودة عاليــة، 

  مبا يف ذلك املياه النظيفة، والصرف الصحي، والتغذية الكافية، والصحية.

6. النظام الصحي مفتوح وإلكتروني:
 ●  تطلــب املــادة )10( مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن الــدول اعتمــاد إجــراءات خاصــة بالتبليــغ العــام والولــوج 

  إلى املعلومات اخلاصة بالقطاع الصحي.
 ●  تســّهل تقنيــات االتصــال واملعلومــات مــن ولــوج منّظمــات اجملتمــع املدنــي النســوية ومنظمــات حقــوق اإلنســان إلــى املســتندات 

   واملعلومــات املرتبطــة بالسياســات واإلجــراءات واألنظمــة الصحيــة، وإجــراءات التوريــد العــام، مبــا يســّهل عليهــا أن تفهــم 
ــوع االجتماعــي يف  ــة مبراعــاة منظــور الن ــى الصحــة، واألنشــطة املتعلق ــام عل ــاق الع ــات اإلنف ــدرس بشــكل أفضــل عملي    وت

  القطاع الصحي. 
 ●  تســهم تقنيــات االتصــال واملعلومــات يف االرتقــاء بتقــدمي اخلدمــات الصحيــة املقّدمــة للنســاء والفتيــات ويف مختلــف املناطــق 

  اجلغرافية، وبناء الثقة بن النساء واملؤسسة الصحية، واملساهمة كذلك يف مبادرات إصاح النظام الصحي. 
ــام  ــد الع ــاكات النزاهــة، وخصوصــاً يف مجــال التوري ــز النزاهــة، وكشــف انته ــات االتصــال واملعلومــات لتعزي ــتعان بتقني  ●  يُس

   وإدارة األمــوال العامــة يف القطــاع الصحــي، حيــث إّنهــا تعــزز الشــفافية، وتســّهل الوصــول إلــى املناقصــات العامــة وتبســيط 
  اإلجراءات اإلدارية.

 ●  تســاعد تقنيــات االتصــال واملعلومــات يف احلــّد مــن التواصــل املباشــر بــن موّظفــي التوريــد والشــركات، وتســمح بكشــف 

  اخللل والفساد بطريقة أسهل، مثل مخططات ضبط العروض. 
 ●  االلتــزام مببــادئ الشــفافية ونشــر املعلومــات الصحيــة للجميــع، ويجــب أن يتــّم نشــر املعلومــات الصحيــة يف التوقيــت 

  املناسب، وأن تكون مفهومة للعامة، وقابلة للتحليل واملقارنة والتبادل )وفقاً ملعايير البيانات الدولية(.

7. منع تضارب املصالح:
 ●  قــد يــؤدي تضــارب املصالــح إلــى ممارســة شــكل مــن أشــكال الفســاد، وبالتالــي ال بــّد مــن اإلفصــاح عــن حــاالت تضــارب 

ــح  ــج حــاالت تضــارب املصال ــى الفســاد. وبشــكل عــام، تعال ــة ومعاجلتهــا بطريقــة حتــول دون االنحــدار إل ــح احملتمل    املصال
   مــن خــال شــروط اإلفصــاح املالــي واإلفصــاح عــن األصــول، وهــي اإلفصــاح الــدوري وفقــاً ملــا هــو منصــوص عليــه يف قانــون 
   مكافحــة الفســاد، وكذلــك اإلفصــاح اللحظــي عنــد اضطــاع مســؤول أو موظــف مبهمــة اتخــاذ قــرار قــد تكــون لــه مصلحــة 
   محتملــة فيــه كاملشــاركة يف جلنــة توظيــف أو عطــاءات أو غيرهــا، حيــث يُحتمــل أن يكــون أحــد املتقّدمــن للحصــول علــى 
   خدمــة أو الفــوز بعطــاء شــخصاً أو جهــة لــه صلــة قرابــة أو شــراكة تربطــه بــه، أو مثــل منــع املوظفــن يف القطــاع الصحــي 

  العمومي من العمل يف القطاع اخلاص.
 ●  إّن منــع تضــارب املصالــح يســّهل إجــراء التصريــح عــن األصــول بالنســبة للموظفــن العاملــن يف القطــاع الصحــي الرســمي، 

  كما أّنه يشّجع اإلعام والباحثن على التدقيق يف بيانات القطاع الصحي.
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8. البيئة الداعمة ملنع الفساد القائم على النوع االجتماعي يف القطاع الصحي:
ــى النــوع االجتماعــي يف القطــاع الصحــي، تعتبــر ركيــزة  ــزام بقواعــد ومعاييــر مكافحــة الفســاد القائــم عل  ●  إّن ضمــان االلت

  أساسية حملاربة الفساد.
 ●  إّن مأسســة وإدمــاج النــوع االجتماعــي يف نُُظــِم التشــغيل والسياســات واإلجــراءات، وبرامــج التدريــب والتمهــن، تخلــق بيئــة 

  مواتية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد القائم على التمييز واالستغال اجلنسي. 
 ●  مــن شــأن اإلجــراءات اخلاصــة مبأسســة النــوع االجتماعــي أن تســهم يف تغييــر ســلوك األشــخاص. وتســهم البيئــة الداعمــة 

   يف متكــن ومســاعدة النســاء املتضــررات مــن إجــراءات الفســاد يف تأكيــد حقوقهــّن ووضــع حــدٍّ للفســاد حيثمــا يجــب، كمــا 
  أّن التدريب على مكافحة الفساد يساعد على تعزيز البيئة الداعمة ملنع الفساد ومخاطره على النساء. 

9. إدماج النوع االجتماعي يف عمليات املراقبة واإلشراف وتوفير معلومات للمحاسبة:
 ●  تتخــذ املراقبــة شــكل إجــراءات التدقيــق وتدابيــر الشــفافية التــي توّفــر املعلومــات املطلوبــة حملاســبة القطــاع العــام ومراقبــة 

   اجملتمــع املدنــي. وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى أّن عمليــات التدقيــق يف املستشــفيات احلكوميــة تســهم يف احلــّد مــن كلفــة 
  اللوازم الطبية، كما أّنها تسهم يف تخفيض فرص الفساد.

ُ البحوث أّن عمليات التدقيق يف املستشفيات احلكومية أسهمت يف احلّد من كلفة اللوازم الطبية بنسبة %15. ●  تُبنِّ

ــا تســتجيب للشــكوك  ــال، كمــا أّنه  ●  تســهم عمليــات التدقيــق يف دراســة اخملاطــر وتضبــط األدوات واإلجــراءات بشــكل فّع

  املوثوقة يف خروقات القوانن واألنظمة، وتسّهل عملية تبليغ اجلهات املسؤولة دون أّي خوف من االنتقام.
ــة أّي سياســة وبرنامــج، وجتــري  ــذ ومراقب ــم وتنفي ــوع االجتماعــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن تصمي ــح منظــور الن  ●  ينبغــي أن يصب

   دراســة التأثيــرات احملتملــة إلجــراءات السياســة علــى النســاء والرجــال عنــد التصميــم والتنفيــذ مــن أجــل زيــادة الفــرص 
  وتقليل فوارق النوع االجتماعي يف األنظمة التشغيلية ويف تقدمي اخلدمات. 

 ● إّن غيــاب مشــاركة النســاء يف املناصــب الرقابيــة الرئيســية ويف العمليــات اإلداريــة اخملتلفــة، يعتبــر مؤشــراً علــى النقــص يف 
  مساواة النوع االجتماعي، كما ويسهم يف ارتفاع مخاطر الفساد يف القطاع الصحي.

 ●  ميكــن لزيــادة الضوابــط ضــّد الفســاد أن تُســهم يف حتســن الصّحــة ومتكــن النســاء مــن الوصــول للرعايــة الصحيــة دون 

   قيــود، وحتتــاج أنظمــة املراقبــة إلــى البنــاء علــى مســاءلة شــفافة وفّعالــة، واختيــار املــوارد الصحيــة املناســبة حلاجــات النســاء، 
   مبــا يراعــي اخلصوصيــات اجلغرافيــة وحــاالت املراضــة، أي أّنهــا حتتــاج إلــى وجــود بيانــات مصّنفــة ومحّدثــة علــى أســاس 

  النوع االجتماعي.

10. احملاسبة والتدقيق )مبدأ األعن األربع(:
ــل شــخصْن  ــى شــرط وجــوب إقــرار بعــض النشــاطات أو القــرارات يف القطــاع العــام مــن قب ــع إل ــدأ األعــن األرب يشــير مب
علــى األقــل. ويُعتَبَــُر هــذا املبــدأ أداة للمراقبــة وزيــادة احملاســبة، ويَتَِّبــُع أســاس أّنــه يصعــب إفســاد شــخصْن أكثــر مــن شــخص 
ــاً مــن أشــكال الفســاد يف القطــاع الصحــي، وضمــان عــدم  واحــد15 ، وكذلــك محاســبة األشــخاص واجلهــات التــي متــارس أّي
إفاتهــم مــن العقــاب مــن خــال تطبيــٍق فّعــال للرقابــة الرســمية ســواء الداخليــة أو اخلارجيــة مبــا فيهــا احملاكــم اخملتصــة.

15 الوقاية من الفساد يف القطاع العام، مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية UNDOC، سلسلة الوحدات التعليمية اجلامعية الوحدة التعليمية الرابعة، الفساد يف القطاع العام.
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◄ آليات تقييم مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في القطاع الصحي 

يُعتَبَــُر تقييــم مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي أداة منهجيــة ميكــن أن تســتخدمها املؤسســات الصحيــة العموميــة 
لتحديــد مواطــن الضعــف أو اخملاطــر احملتملــة إلتاحــة فــرٍص للفســاد يف عملياتهــا، ووضــع اســتراتيجيات ذات كفــاءة وفعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة للتخفيــف مــن مواطــن الضعــف أو اخملاطــر. ويتمثــل الهــدف مــن تقييــم اخملاطــر بتحديــد مجموعــة مــن 
اجملــاالت التــي قــد تكــون عرضــة للفســاد أو الســيناريوهات احملتملــة لوقــوع الفســاد، وترتيــب تلــك اجملــاالت والســيناريوهات 

مــن حيــث األولويــة، ووضــع تدابيــر للتخفيــف مــن مخاطــر الفســاد وتنفيــذ تلــك التدابيــر.
رسم توضيحي لعملية تقييم مخاطر الفساد16

اخلطوة األولى: حتديد بيئة العمل
تتمّثــل اخلطــوة األولــى بالتفكيــر يف العوامــل التــي حتــّرك ســلوك املؤسســة وســلوك موظفيهــا، والصاحيــات التــي تتمّتــع بهــا 
املؤسســة الصحيــة، والقيــود التــي تواجههــا يف ممارســة تلــك الصاحيــات. وينبغــي دراســة الســياق املتعلـّـق باجتاهــات ومواقــف 
املؤسســة والعاملــن فيهــا مــن قضايــا النــوع االجتماعــي التــي تؤثــر علــى الفســاد، مبــا يف ذلــك البيئــة القانونيــة والتنظيميــة، 

واملاليــة والتكنولوجيــة واالقتصاديــة.
●  ما هي القوانن التي حتكم العمل يف املؤسسة الصحية، وما هي الصاحيات التي متنحها تلك القوانن؟

●  ما هي الهيئات احلكومية التي تشرف على املؤسسة، وكيف تنّسق العمل فيما بينها؟

●  كيف تتعامل تلك الهيئات مع الباغات املقّدمة عن الفساد القائم على النوع االجتماعي؟

●  من يحّقق يف مزاعم الفساد القائم على النوع االجتماعي يف القطاع الصحي؟

●  كيف تعمل مؤسسات اجملتمع املدني على مراقبة سلوك املؤسسة الصحية؟

●  ما مقدار التغطية اإلعامية لقضايا النوع االجتماعي التي حتظى بها املؤسسة الصحية؟

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/State_Integrity_ARABIC_Ebook.pdf  16 املصدر

1. حتديد بيئة العمل 

2. حتديد اخملاطر 

 3. ترتيب اخملاطر
حسب األولوية 

 4. وضع تدابير
 لتخفيف اخملاطر وحتديد

 مؤشرات لتقييم
األثر 

5. تنفيذ التدابير 

6. تقييم أثر التدابير 
وتقدمي التوصيات
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اخلطوة الثانية: حتديد مخاطر الفساد احملتملة
 ●  تتمثــل تلــك اخلطــوة بدراســة وحتديــد املهــام التــي تؤديهــا املؤسســة الصحيــة، وحتديــد املواضيــع التــي ميكــن فيهــا لشــخص 

   غيــر نزيــه أن يســتفيد مــن األعمــال غيــر املشــروعة، وحتديــد قائمــة مبخططــات الفســاد مبــا فيهــا الفســاد املبنــي علــى النــوع 
  االجتماعي، والتي يُحتمل أن تكون املؤسسة الصحية عرضة لها. 

 ●  ميكــن للدراســات االســتقصائية للعاملــن/ات يف املؤسســة الصحيــة أن تكــون مفيــدة إذا كانــوا علــى ثقــة بأّنــه ســيتّم حجــب 

  هوّياتهم فيما يقّدمونه من ردود، وتساعد تلك اخلطوة يف التنبؤ مبا يحدث للمؤسسة الصحية يف املستقبل. 
 ●  ميكــن حتديــد نقــاط الضعــف ومخاطــر الفســاد علــى مســتوى املؤسســة الصحيــة مــن خــال حتديــد مجــاالت األداء الضعيــف 

   يف املؤسســة، وانعكاســه علــى النســاء، مثــل اإلدارات التــي تقــّل فيهــا اخلدمــات، وقــد توّفــر الشــكاوى أو التصــّورات املتعلقــة 
  باحملسوبية أو إساءة استعمال املنصب مؤشراً على الوجهة التي ينبغي التركيز عليها.

اخلطوة الثالثة: حتليل مخاطر الفساد وترتيبها حسب األولوية
ــى النســاء،  ــك اخملاطــر وانعــكاس أثرهــا عل ــد طبيعــة تل ــل لتحدي ــة، ميكــن إجــراء حتلي بعــد إجــراء قائمــة باخملاطــر احملتمل
ــق  ــوم بفحــص الوثائ ــع املوظفــن، أو أن يق ــات م ــد مقاب ــل اخملاطــر أن يعق ــق إجــراء حتلي ــن لفري ــك اخلطــوة ميك ــاء تل وأثن
الداخليــة، أو مراجعــة الضوابــط القائمــة فيمــا يتعلــق بالفســاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وقــد تتضمــن الوثائــق الداخليــة 
تقاريــر مراجعــة أو حتقيقــات ســابقة أو ســجات محاســبية. وميكــن اســتعراض الوثائــق التــي تتعلــق بالشــكاوى واإلجــراءات 
التأديبيــة للقضايــا الســابقة، ونتائــج مراجعــة عمليــات إعــادة التنظيــم، ونتائــج التحقيقــات الســابقة، وهــي طريقــة لتحديــد 
مواطــن الضعــف ومواصلــة حتليــل اخملاطــر احملــددة، وفحــص مــدى فاعليــة تلــك الضوابــط يف منــع الفســاد، كمــا يســهم ذلــك 
يف ترتيــب اخملاطــر حســب األولويــة مــن أجــل وضــع خطــط لتقييمهــا والتصــّدي لهــا مــن خــال برامــج واســتراتيجيات فّعالــة.

اخلطوة الرابعة: تقييم مخاطر الفساد ووضع التدابير املناسبة
قــد تبــدو عمليــة حتديــد ومعاجلــة كّل مخاطــر الفســاد التــي تواجههــا املؤسســة الصحيــة أمــراً صعبــاً، وبهــذا فــإّن التركيــز 
علــى مجموعــة مــن األولويــات يعــّد أمــراً ضروريــاً لضمــان وجــود نظــام امتثــال مناســب. وبهــذا ينبغــي أن تكــون خطــة املعاجلــة 
ــي  ــم اخملاطــر الت ــل أن يقّي ــق العام ــى الفري ــي عل ــك ينبغ ــا املؤسســة. لذل ــي تواجهه ــات للمخاطــر الت ــة وحتــدد األولوي واقعي
ســتكون ملعاجلتهــا األولويــة يف خطــة التخفيــف، فــإذا كان عــدد اخملاطــر املدرجــة يف القائمــة صغيــراً، وكانــت املــوارد الازمــة 

للمعاجلــة متواضعــة، قــد ال يكــون مــن الضــروري ترتيــب اخملاطــر حســب األولويــة.

مصفوفة ترتيب اخملاطر حسب األولوية

اخلطوة اخلامسة: تنفيذ التدابير
 ●  تتمثــل هــذه اخلطــوة يف معاجلــة مخاطــر الفســاد احملــددة واملرتبــة حســب األولويــة مــن خــال وضــع وتنفيــذ خطــة للتخفيــف 

   مــن مخاطــر الفســاد. وتصــف هــذه اخلطــة الضوابــط التــي ســيتّم العمــل علــى تنفيذهــا مــن أجــل التخفيــف مــن مخاطــر 
   الفســاد التــي مّت حتديدهــا يف اخلطــوات الســابقة. وتتمثــل الضوابــط يف السياســات والعمليــات ونظــم اإلدارة التــي تهــدف 
   ملنــع اإلجــراءات غيــر الســليمة و/أو ردعهــا و/أو كشــفها، مــا يقلـّـل مــن اخملاطــر التــي تتعــرض لهــا املؤسســة الصحيــة، ويجــب 
   أن تكــون اخلطــة مفصلــة، ضمــن أطــر زمنيــة محــددة، وضمــن مرجعيــات إداريــة محــددة وواضحــة. ومــن الضــروري أن يتــّم 

  دمج هذه اخلطط يف اخلطة التشغيلية واالستراتيجية. 

االحتمال 

تلّقي الرشوة اجلنسية مقابل مرتفع 
احلصول على اخلدمة الصحية

رئيسيبسيط ثانوي متوسط 
تلّقي الرشاوى لتسريع الوصول للعاج منخفض

مرتفعمتوسطمنخفض

شدة التأثير 
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 ● مــن أجــل ضمــان القــدرة علــى تنفيــذ التدابيــر، فــإّن مــن الضــروري أن يتــّم إجــراء تقييــم دوري لإلجــراءات والقواعــد 

   والتدابيــر املعمــول بهــا يف املؤسســة الصحيــة التــي تهــدف إلــى منــع الفســاد وكشــفه. ومــن املفتــرض خــال عمليــة تقييــم 
   اخملاطــر أن يتــّم جمــع معلومــات عــن اإلجــراءات والضوابــط املعمــول بهــا داخــل املؤسســة الصحيــة وحتليــل مــدى فعاليــة تلــك 
   الضوابــط وفيمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لوضــع ضوابــط إضافيــة. ومــن املمكــن تقييــم الضوابــط املعمــول بهــا يف املؤسســة 

  الصحية على مقياس ثاثي: فّعال ومتوسط الفعالية وغير فّعال. 
 ●  بعــد تقييــم فعاليــة الضوابــط املعمــول بهــا مــن املمكــن اقتــراح ضوابــط إضافيــة أو اقتــراح وســائل لتفعيــل الضوابــط القائمــة 

   للحــّد مــن الفســاد. فعلــى ســبيل املثــال، إذا لــم تقــّدم االســتبانات -التــي مّت تصميمهــا لقيــاس رضــا املســتفيدات من اخلدمات 
   واملرافــق الصحيــة وجمــع معلومــات حــول جــودة اخلدمــات املقدمــة والتــي تتضمــن مؤشــرات لقيــاس الفســاد- معلومــات عــن 

  جودة اخلدمة أو الفساد، يصبح من الضروري مراجعتها وعمل ما يلزم من أجل حتقيق الهدف منها.
ومن املفترض أن جتيب عملية تقييم الضوابط املعمول بها يف املؤسسة على األسئلة التالية:

1. هل توجد ضوابط؟
2. هل الضوابط املوجودة كافية؟

3. ملاذا ال يتّم االلتزام بالضوابط املوجودة؟  )ا. الفساد   ب. غياب الدافع   ج. ضعف الفهم   د. أسباب أخرى(

قائمة مبجموعة من التدابير اإلجرائية

تطويــر قاعــدة بيانــات حلــاالت الفســاد يف القطــاع الصحــي والشــكاوى مصّنفــة حســب اجلنــس والعوامــل االجتماعيــة 1
واالقتصادية ومســتوى التعليم.  

موازنات حّساسة للنوع االجتماعي يف قطاعات الرعاية الصحية.2

3
ــى أســاس  ــر الفســاد عل ــات واســتنتاجات حــول تأثي ــث تعطــي بيان ــات الشــكاوى مــن منظــور جنســاني، بحي ــم آلي تصمي
النــوع االجتماعــي، ويصبــح مــن الســهل تصنيــف اإلحصــاءات الوطنيــة وتنظيمهــا حســب اجلنــس والعوامــل االجتماعيــة 

ــة األخــرى. واالقتصادي

4
وجــود هيــاكل وآليــات شــكاوى تراعــي االعتبــارات اجلنســانية؛ بحيــث يشــعر املواطنــون بالراحــة واألمــان عنــد اإلبــاغ عــن 
حــوادث الفســاد، بطريقــة تعــزز ثقــة اجلمهــور بهــذه اآلليات. وينبغــي أن تؤخــذ يف االعتبــار إجــراءات اإلبــاغ اخلاصــة 

بالنســاء والفتيــات الســاعيات إلــى تقــدمي شــكاوى، ويجــب أن تكــون هــذه اآلليــات متاحــة للجميــع.

وجود مدّونات قواعد سلوك للمهنين تراعي الفوارق بن اجلنسْن.5

إجراءات ومعايير شفافة ومحددة للتوظيف والترقية على أساس اجلدارة.6

7
وضــع آليــات الرقابــة واإلشــراف واملعاقبــة مــن منظــور جنســاني، مــن أجــل ماحقــة ومعاقبــة قضايــا الفســاد يف القطــاع 
الصحــي. ويعــّد تصميــم هــذه اآلليــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي أمــراً هامــاً مــن أجــل معرفــة الســلوكيات الفاســدة 
الشــائعة يف القطــاع الصحــي. كمــا أّن ذلــك يعطــي صــورة عــن الترتيبــات الداخليــة التــي تســّهل الفســاد والعاقــات 

وديناميكيــات القــوة التــي تعــزز الفســاد واملســتفيدين منــه.

تصميــم اســتبانات لقيــاس رضــا املســتفيدين مــن اخلدمــات واملرافــق الصحيــة جلمــع معلومــات حــول جــودة اخلدمــات 8
املقدمــة وتضمينهــا مؤشــرات لقيــاس الفســاد.

9
إدراج تدابيــر معاجلــة مخاطــر الفســاد يف القطــاع الصحــي يف االســتراتيجية الشــاملة ملكافحــة الفســاد. ومــن أجــل حتقيــق 
ذلــك، مــن الضــروري معاجلــة موضــوع اإلدارة واإلشــراف وموضــوع نقــص املعلومــات التــي ميتلكهــا املواطــن حــول اخلدمات 

املقّدمــة وكيــف يتــّم تقــدمي هــذه اخلدمــات ومعاجلــة القــدرات املؤسســاتية للرصــد واإلبــاغ عــن قضايــا الفســاد.

إجــراء عمليــات تدقيــق وتفتيــش منتظمــة للكشــف عــن الفســاد وإشــراك املواطنــن يف تعزيــز املســاءلة وحتســن تقــدمي 10
اخلدمــات.

11
بيانــات رســمية مصّنفــة باســتخدام العديــد مــن األدوات كآليــات اإلبــاغ واملســوحات للحصــول علــى معلومــات مرتبطــة 
ــُف حســب احلالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة واملســتوى التعليمــي واحملافظــة والعمــر  بالفســاد يف القطــاع الصحــي، تصنَّ

واجلنــس... إلــخ.
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ــى الشــكاوى املقّدمــة مــن املســتفيدين/ات مــن خدمــات 12 ــاًء عل ــا بن ــي مّت عمله ــة الت ــات حــول اإلجــراءات التصحيحي بيان
ــة. ــة الصحي الرعاي

حمــات إعاميــة إلْطــاع املواطنــن علــى حقوقهــم الصحيــة واخلدمــات املقّدمــة مــن مختلــف اجلهــات التــي تقــّدم 13
الصحيــة. اخلدمــات 

استشــارة منظمــات حقــوق املــرأة التــي لديهــا فهــم عميــق حــول واقــع النســاء واحتياجاتهــن لتطويــر آليــات اســتقبال 14
الشــكاوى وجمــع البيانــات املتعلقــة بالتأثيــر اجلنســاني للفســاد يف القطــاع الصحــي.

اخلطوة السادسة: تقييم أثر التدابير وتقدمي التوصيات
عنــد اقتــراح التدبيــر مــن الضــروري وضــع مؤشــرات محــددة لقيــاس مــدى جناعــة التدبيــر املقتــرح للحــّد مــن الفســاد، وبذلــك 
ميكــن للمؤسســة الصحيــة تقييــم مــا إذا كان التدبيــر املقتــرح مناســباً للتصــدي للفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وتعديــل 
اخلطــط إذا لــم يكــن التدبيــر املقتــرح مناســباً للحــّد مــن الفســاد، كمــا ينبغــي مراجعــة هــذه التدابيــر واقتــراح تدابيــر إضافيــة 

ملعاجلــة ذلــك.

تقييم مخاطر الفساد من قبل القطاع الصحي الفلسطيني   

تقــوم وزارة الصحــة الفلســطينية بالتعــاون مــع شــركاء دوليــن ومحليــن مبتابعــة موضــوع الفســاد يف القطــاع الصحــي ومحاولــة 
وضــع اســتراتيجيات عمليــة مــن أجــل القضــاء عليــه أو احلــّد منــه، وتُعتبَــُر دراســة إدارة مخاطــر الفســاد يف القطــاع الصحــي 
التــي مّت إجراؤهــا بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، خطــوة باالجتــاه الصحيــح مــن أجــل التعــّرف علــى مخاطــر الفســاد 
يف القطــاع الصحــي، ألّن حتديــد مخاطــر الفســاد يف هــذا القطــاع يُعتبــر خطــوة أساســية مــن أجــل تبّنــي سياســات وقائيــة 
ملكافحتــه. وتتناغــم أهــداف دراســة إدارة مخاطــر الفســاد يف القطــاع الصحــي مــع آليــات تقييــم مخاطــر الفســاد املتعــارف 

عليهــا عامليــاً. وتهــدف دراســة وزارة الصحــة الفلســطينية إلــى:
- التعّرف على مخاطر الفساد يف القطاع الصحي.

- تقييم مخاطر الفساد يف القطاع املستهدف.
- دراسة التدّخات املمكنة عملياً. 

كمــا اعتمــدت وزارة الصحــة الفلســطينية مجموعــة مــن الوثائــق التــي تهــدف للحــّد مــن الفســاد يف هــذا القطــاع، مثــل مدّونــة 
الســلوك للعاملــن يف القطــاع الصحــي أو األنظمــة الداخليــة للوحــدات اخملتلفــة يف الــوزارة. ولكــن مــن أجــل التصــدي للفســاد 
احملتمــل بشــكل شــمولي، فمــن الضــروري أن تتــّم ترجمــة مــا مّت اســتخاصه مــن دراســة إدارة مخاطــر الفســاد يف القطــاع 
ــة، بهــدف درء مخاطــر  ــة والثقافي ــة واإلجرائي ــة والسياســاتية واإلداري ــر القانوني ــه إلــى مجموعــة مــن األُُط الصحــي، وحتويل
الفســاد يف هــذا القطــاع. وتقييــم أثــر هــذه اإلجــراءات بشــكل دوري وعمــل مــا يلــزم مــن أجــل حتقيــق األهــداف املنشــودة مــن 

هــذه الدراســة.   
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◄ مالحق:   

مدّونة السلوك والقواعد األخالقية للعاملني/ات يف القطاع الصحي

إّن احتــرام مدّونــات الســلوك واملعاييــر األخاقيــة عمومــاً، وتلــك اخلاصــة مبوظفــي القطــاع الصحــي احلكومــي، طوعــٌي 
نابــٌع مــن وحــي الضميــر واألخــاق، ومــن احتــرام أصــول املهنــة ومقتضياتهــا، ويعتمــد بشــكل رئيســي علــى الرقابــة الذاتيــة 
الداخليــة، وهــذا ســرُّ النجــاح، وذلــك ألّن العمــل مببــادئ املدّونــة مــا يلبــث أن يتحــّول إلــى ســياج وقائــي يحمــي املوظــف مــن 
الدخــول يف مخالفــة القانــون ومــن ارتــكاب احملظــورات، ويرفــع مــن أدائــه الوظيفــي، ويعــزز الثقــة بكفاءتــه املهنيــة، ويزيــد مــن 

ثقــة املواطنــن بنزاهــة ومصداقيــة وكفــاءة املؤسســة التــي يعمــل بهــا وينتمــي إليهــا.
ــًا مــن املنظومــة  ــة ملوظفــي القطــاع الصحــي احلكومــي، تشــكل جــزءاً أصي ــة الســلوك واملعاييــر األخاقي لذلــك، فــإّن مدّون

ــة العامــة. ــح واألداء الســليم والفاعــل يف الوظيف الشــاملة للحكــم الصال

مبادئ املدّونة
تعتمــد هــذه املدّونــة علــى ســتة مبــادئ أساســية تعكــس الواجبــات األخاقيــة اخلاصــة بســلوك املوظــف يف القطــاع الصحــي 

احلكومــي أثنــاء تأديتــه اخلدمــة وهــي:
 1. احتــرام القانــون: ويعنــي االمتثــال للقواعــد واألحــكام القانونيــة الناظمــة للعمــل؛ أي تشــريعات اخلدمــة املدنيــة والتشــريعات 
    الصحيــة مبختلــف مســتوياتها القانونيــة، وتطبيــق أحــكام القضــاء دون تأخيــر أو إبطــاء، ألّن مبــدأ ســيادة القانــون واســتقال 

   القضاء أساٌس للحكم الصالح.
ــة: وتعنــي التصــّرف مبوضوعيــة يف القضيــة املعروضــة علــى املوظــف، بعيــداً عــن أّيــة اعتبــارات أخــرى، وتقــدمي   2. احليادّي
    اخلدمــات والنصــح واإلرشــاد يف اجملــاالت الصحيــة اخملتلفــة لكاّفــة املواطنــن بــذات اجلــودة املطلوبــة، وبغــّض النظــر عــن 

   توّجهاتهم السياسية اخملتلفة.
 3. النزاهــة: وتعنــي تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن بأمانــة وإخــاص، ألّن خدمــة املواطــن ونيــل ثقتــه همــا غايــة الوظيفــة العامــة، 
ــه يتعــّن علــى موظــف القطــاع الصحــي احلكومــي أن يســعى للحفــاظ علــى ثقــة املواطنــن وتعزيزهــا والتأكيــد      لذلــك فإّن
    علــى أهميــة نزاهــة اإلدارة الصحيــة احلكوميــة، واحلــرص علــى املصلحــة العامــة للمجتمــع؛ بــأاّل يســتخدم منصبــه وســلطاته 
    أو يســمح باســتخدامها بطريقــة غيــر ســليمة، وأن يُغلّــب املصلحــة العامــة دومــاً علــى مصاحلــه الشــخصية يف حــال نشــوء 
    تضــارب بــن هــذه املصالــح، وأن يكشــف عــن حــاالت إســاءة اســتخدام الســلطة واســتغال النفــوذ وســوء اإلدارة حــال أن 

   اّطلع عليها، وأّلا يكشف عن املعلومات الرسمية بطريقة غير صحيحة أو أن يستخدمها ألغراض شخصية.
 4. املهنيــة: يتعــّن علــى موظفــي القطــاع الصحــي احلكومــي عمومــاً، وأصحــاب املهــن الطبيــة واملهــن الطبيــة املســاعدة علــى 
    وجــه اخلصــوص، عنــد أدائهــم واجباتهــم الوظيفيــة، ضمــان تنفيذهــا وفــق أعلــى املعاييــر املهنيــة املتعــارف عليهــا يف مجــال 

   اخلدمات الصحية، ومبا يضمن جودة وكفاءة اخلدمات املقّدمة، ونيل ثقة املواطنن ورضاهم. 
ــة  ــكّل جــّد واجتهــاد وعناي ــه جتــاه املواطنــن ب ــؤّدي واجب ــى موّظــف القطــاع الصحــي احلكومــي أن ي  5. االجتهــاد: يتعــّن عل
    وانتبــاه، وأن يــدرك أّنهــم أصحــاب حاجــة ويتوقعــون منــه الكثيــر علــى الصعيــد اإلنســاني واخلدماتــي مقارنــة بزمائــه يف 
    القطاعــات احلكوميــة األخــرى، وعليــه أن يتقّيــد بالعدالــة اإلجرائيــة املطلوبــة يف عمليــة صنــع القــرارات اإلداريــة، وأن يقــّدم 
    النصيحــة املناســبة ملســؤوليه يف العمــل ويف التوقيــت املناســب، وأن يتجّنــب الســلوك الــذي ينــّم عــن اإلهمــال أو عــدم 

   االكتراث. 
 6. االقتصــاد والفعاليــة: ينبغــي علــى موظــف القطــاع الصحــي احلكومــي عنــد قيامــه بواجباتــه الوظيفيــة أن يحــرص علــى 
    عــدم تبديــد املــال العــام أو إســاءة اســتخدامه أو اســتعماله بطريقــة غيــر ســليمة، وأن يديــر كّل أشــكال املــوارد العامــة 
ــة  ــرادات العامــة، وأن يضمــن تقــدمي الرعاي ــكات واإلي ــى املمتل ــة بطريقــة تــؤدي إلــى احلفــاظ عل     كاملــوارد البشــرية واملادي

   واخلدمات الصحية للمواطنن بفعالية وجودة عالية يف األداء17.

17 مسودة مدّونة السلوك والقواعد األخاقية للعاملن يف القطاع الصحي. االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.
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النظام الداخلي لوحدة الرقابة يف وزارة الصحة

تعتمــد وحــدة الرقابــة الداخليــة يف نظامهــا الداخلــي علــى مبــدأ الوصــول للخدمــات الصحيــة ذات اجلــودة العاليــة، وذلــك عــن 
طريــق تصويــب وحتســن األداء الــذي ينــدرج يف إطــار اخلطــة االســتراتيجية، وهــي ترّكــز علــى حتقيــق الفعاليــة وكفــاءة األداء 
اإلداري واملالــي والفنــي يف وزارة الصحــة، كمــا أّنهــا ترّكــز علــى ســامة إجــراءات العمــل وفــق اخلطــط واألهــداف املوضوعــة، 

وجتــري مراجعــة شــاملة وتقــّدم توصياتهــا للوزيــرة.

وفيما يلي مجموعة من األهداف التي تعمل وحدة الرقابة على حتقيقها استناداً للنظام:

1. تطوير العمل اإلداري عن طريق:
●  التزام اجلهة باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات والتحّقق من كفاءتها وماءمتها.

 ●  تقييــم أداء العاملــن وفــق أســس موضوعيــة، وتقــومي مســتوى إجنــاز اجلهــة ألهدافهــا املوضوعــة وحتليــل أســباب االختــاف 

  إن ُوِجَدت.
●  تقييم القرارات اإلدارية للتأّكد من انسجامها مع التشريعات واألنظمة املعمول بها.

ــن  ــة وأســباب ذلــك، وتقــدمي اقتراحــات متّك ــل وســوء اســتخدام اجلهــة ملواردهــا البشــرية و/أو املادي ــد مواطــن اخلل  ●  حتدي

  اجلهة من معاجلتها وتافيها مستقبًا لتحقيق أعلى كفاءة إدارية. 

2. حماية املال العام عن طريق:
●  الفحص والتحّقق والتقييم لكافة أوجه النشاط املتعلقة بسامة وصحة املعامات واملصروفات املالية. 

 ●  التحّقــق والتأّكــد مــن أّن األصــول واملمتلــكات اخملتلفــة قــد مّت امتاكهــا أو شــراؤها أو إنشــاؤها أو توظيفهــا أو اســتخدامها 

  أو االنتفاع بها وفق املواصفات واملعايير واخلطط املوضوعة واملعتمدة والتحقيق لتحديد اخلطأ والقصور.
●  التحّقق من حماية الوزارة يف مختلف عملياتها ومشاريعها ألصولها وسجلّاتها حماية فعلية.

3. حتقيق الفعالية يف اإلنتاج ورفع مستوى الكفاءة واألداء عن طريق:
●  التحّقق والتأّكد من أّن استخدام الطاقات البشرية واملادية قد مّت وفق التشريعات املعمول بها.

 ●  تقييــم األداء يف كافــة مجــاالت العمــل وتتّبــع اخلطــط وكشــف االنحــراف فيهــا وحتليــل أســبابه واقتــراح التوصيــات املناســبة 

  ملعاجلته.
●  العمل على إبراز النماذج اإليجابية يف العمل وتوفير السبل الستمراريتها وتطويرها.

●  املتابعة وتطوير آليات التواصل والتشبيك بن اإلدارات اخملتلفة لتسهيل وتطوير األداء ومخرجات العمل.

4. تسهيل توفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنن عن طريق:
 ●  التحّقــق مــن التــزام اجلهــات املعنيــة بتوفيــر اخلدمــات الصحيــة وفــق البروتوكــوالت واالتفاقيــات واخلطــط وضمــن البرامــج 

  املعتمدة وبالكفاية واجلودة املطلوبة.
●  حتديد مواطن اخللل يف أداء اخلدمات الصحية، متهيداً لتحديد املسؤولية فيها، ورفع التوصيات الازمة.

●  معاجلة الصعوبات التي تواجه أداء اخلدمات بالتوصيات واملقترحات املائمة18.

18 https://site.moh.ps/Content/File/qNQ3BcH7fRD6FEIx35tKzihT_Pc6bE3Oa8c8rtEbCFCtPd6E8.pdf .




