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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة الدكتــورة شــذى عــودة إلعدادهــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ومــدى اســتجابتها لمكافحــة الفســاد عمومــا والمبنــي علــى النــوع 

ــه – فلســطين. االجتماعــي. رام الل

إنَّ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف  ــب عل ــل أّي مســؤولية تترت هــذه الدراســة، وال يتحّم

الدراســة بعــد نشــرها.

The project is funded by the European Union

تــّم إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعّبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد األوروبــي 
وال يتحّمــل مســؤوليتها.  
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◄ الملخص التنفيذي:

هــدف التقريــر إلــى مراجعــة االســتراتيجية الصحيــة والوطنيــة، والتعــرف عبــر التحليــل، عــن مــدى اســتجابتها يف مكافحــة 
الفســاد بشــكل عــام والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل محــدد. وإلجنــاز املهمــة، مت مراجعــة الوثائــق االســتراتيجية 
الصحّيــة والتقاريــر الصحّيــة الســنوية الصــادرة عــن وزارة الّصحــة، إضافــة إلــى األجنــدة الوطنيــة للتنميــة، واألدبيــات احملليــة 
والدوليــة ذات العاقــة، إضافــة إلــى املقابــات الشــبه منتظمــة التــي مت عقدهــا مــع مجموعــة مــن دوائــر وزارة الصحــة، وكذلــك 

مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة والنســوية والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان.

خرج التقرير بجملة من االستنتاجات أبرزها:

 1. يعتبــر القطــاع الصحــّي قطاعــا معّقــدا ومركبــا لتفرعــه وتعــدد مرافقــه، وكثــرة االختصاصــات فيــه، وارتفــاع نســب اإلنفــاق 
    عليــه، وهــو مــن القطاعــات األكثــر تفاعــا مــع املواطنــن، ممــا يجعــل فــرص الفســاد عاليــة فيــه، وهــذا يتطلــب وقفــة جــادة 
    مــن أعلــى منصــب ملنــع مخاطــر وقــوع الفســاد، وكذلــك أنظمــة وإجــراءات وجوانــب رقابّيــة تطــول كاّفــة مرافقــه، ومســتويات 

   عمله، سواء اإلداري او الفني او املالي. 

 2. ان مفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي حديــث التــداول بــه علــى املســتوى العاملــي. وهنــاك دراســات قليلــة عنــه، 
    وقــد يكــون هــذا هــو الســبب يف عــدم وضــوح املفهــوم، لــدى مــن مّتــت مقابلتهــم يف الــوزارة، وأخــذه باحلســبان عنــد إعــداد 

   اخلطة، حيث مّت التركيز على الفساد بشكل عام.

 3. تعمــل وزارة الصحــة علــى تعزيــز شــمولية اخلدمــات، ومراعــاة إدمــاج النــوع االجتماعــي يف أعمالهــا لتكــون حّساســة لــه؛ 
    فقــد وضعــت يف خطتهــا الســابقة واحملدثــة مجموعــة تدخــات لكــي تســتجيب نحــو تلبيــة االحتياجــات الصحيــة، آخــذه 
    بعــن االعتبــار اجلنــس واملرحلــة العمريــة، واألخــذ بخصوصيــة االحتياجــات الصحّيــة لهــا، إّلا انهــا لــم تأخــذ بعــن االعتبــار 
    الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، رغــم أّنــه قضيــة نــوع اجتماعــي بامتيــاز. ويعتبــر برنامــج صحــة املــرأة هكــذا حــاالت 

   أّنها عنف جنسي، وترصد على هذا األساس.

 4. إّن الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي )الرشــوة اجلنســية واالبتــزاز/ االســتغال اجلنســي، التحــّرش( محــدود وجــوده 
ــه  ــي عــدم إعطائ ــوزارة، إّلا أّن هــذا ال يعن ــرأي، وآراء مــن مّتــت مقابلتهــم يف ال     يف القطــاع الصحــّي وفــق اســتطاعات ال
ــة،  ــة الصحي ــق الرعاي ــر اســتخداما ملراف ــون النســاء هــن األكث ــة، ك ــث يوجــد مخاطــر حلدوث ــه، حي ــة من ــة يف الوقاي     أهمي

   ويشّكلن نسبة عالية كعامات يف القطاع الصحّي. 

 5. رغــم وجــود وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، أّلا أّن النســاء تعــزف عــن التبليــغ عــن الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
    )الفســاد اجلنســي(، عنــد اســتخدام اخلدمــات احلكوميــة )الصحّيــة(، ألســباب ثقافيــة واجتماعيــة؛ فهــن يخفــن مــن 
    الوصمــة والفضيحــة والعــار، ولعــدم الثقــة باحلفــاظ علــى الســرّية واخلصوصيــة من قبل املؤسســة، وعــدم اجلدّية والتصديق 
    لشــكواها، وصعوبــة إثبــات واقعــة الفســاد اجلنســي مــن جهــة، واخلــوف مــن فقــدان الوظيفــة واالنتقــام، او احلرمــان وتأخيــر 

   اخلدمة لها او ألسرتها، من جهة أخرى.

 6. بالرغــم مــن وجــود وحــدة شــكاوى، وتعميــم الكترونــّي منــوذج لتقــدمي الشــكوى، إّلا أّنــه وفــق اســتطاع الــرأي للمســتفيدات 
    مــن خدمــات وزارة الصحــة، الــذي أجــراه ائتــاف أمــان عــام 2021، فقــد بــّن أّن ثلــث العّينــة املســتطلعة ليــس لديهــن معرفــة 

   بوجود هذه الوحدة.

 7. شــملت اخلطــة االســتراتيجية الصحيــة ثمانيــة مبــادئ مهمــة، كالعدالــة واملســاواة واحلــّق يف الصحــة واجلــودة وغيرهــا، إّلا 
    أّنهــا خلــت مــن قيــم تتعلــق بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة، باســتثناء أّنهــا ضّمــت مبــدأ مشــاركة املعلومــات الصحيــة، لتعزيــز 

   ثقة املواطن باخلدمات الصحية والنظام الصحّي، دون املّس بخصوصية املريض الصحية. 
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 8. التزمــت الــوزارة عنــد إعدادهــا االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة بأولويــات اخلطة الوطنية للتنمية، وبخطة التنمية املســتدامة 
    يف األولويــات التــي تخــّص وزارة الصحــة )التغطيــة الشــاملة وتعزيــز وتطويــر اخلدمــات الصحية...الــخ(، والتزمت أيضا بإدماج 
    مفاهيــم النــوع االجتماعــي، ومفاهيــم احلوكمــة التــي عكســتها يف الهــدف اخلامــس مــن اخلّطــة، وأفــردت خّطــة اســتراتيجية 
    مفصلــة عــن احلوكمــة يف القطــاع الصحــي، حيــث تتضّمنــت اخلطــة  تعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وسياســة االفصــاح 
    والوصــول للمعلومــات، وسياســة مكافحــة الفســاد، والتدريــب واإللــزام مبدونــة الســلوك للموظــف العمومــي، وإجــراءات للشــراء 
    وتدويــر العاملــن يف وحــدة الشــراء والعطــاءات، وحوســبة البرامــج واخلدمــات وغيرهــا. ولكــن ترجمــات اخلطــة االســتراتيجية 
    الصحية على مســتوى التنفيذ يف الشــق املتعلق بالنزاهة والشــفافية ومكافحة الفســاد محدود؛ فلم يتّم التدريب على املدونة 
ــم تنجــز سياســة مكافحــة الفســاد،  ــإدارة اخملاطــر، ول ــق ب ــّم إجنــاز تدريبــات وإجــراءات تتعل ــم يت ــال لهــا، ول     وإلزاميــة االمتث

   وسياسة االفصاح، كما خلت التقارير السنوية عن املعلومات املتعلقة بالفساد وطبيعة الشكاوى وآليات احلّل وغيرها.

أما أبرز التوصيات التي خلص لها التقرير: 

 1. العمــل علــى إدراج مفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف أدبيــات الــوزارة، والتعريــف بــه للعاملــن/ات وايضــا 
   املستفيدين واملستفيدات، مع إعداد برنامج مجتمعّي توعوّي، وأدّلة وإرشادات للمواطنن/ات حوله وعن آلّية الشكوى.

2. تطوير سياسات مكافحة الفساد اخملطط لها، وإدراج مكافحة الفساد املبني على النوع االجتماعي كعنصر أصيل من السياسة. 

 3. أهميــة إجــراء دراســة شــاملة عــن مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، يف القطــاع الصحي املمكن حدوثهــا يف كل مرافق 
   ومجاالت وإجراءات ومستويات العمل يف وزارة الصحة، على ان تشمل مخاطر حدوث الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

 4. مراجعــة مدونــة الســلوك للوظيفــة العموميــة، ومــدى مراعاتهــا للفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والعمــل بأحكامهــا 
   اخلتامية التي تدعو االمتثال لبنودها، عبر توقيع تعهد االلتزام بها.

 5. التخطيــط لبرنامــج تدريبــّي متكامــل، يشــمل مدونــة الســلوك للوظيفــة العموميــة، وتعزيــز النزاهــة والشــفافية، وادارة 
    اخملاطــر والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ورصــد املوازنــات الكافيــة إلجنــازه، حيــث ميكــن التعــاون مــع املؤسســات 

   اخملتصة بهذا اجملال.   

 6. ينبغــي بــذل جهــود واســعة للتعريــف بوحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة واختصاصاتهــا، ودورهــا للمواطنــن/ات، باســتخدام 
   وسائل اإلعام اخملتلفة، وإعداد كتيبات وإرشادات مبسطة للجمهور. 

 7. توســيع تعميــم املعلومــات ونشــرها حــول جهــود الــوزارة يف مكافحــة الفســاد، وتتبــع حتقيقــات الشــكاوى وتقاريــر الرقابــة 
    الداخليــة، مبــا يســاعد علــى رفــع الوعــي بأشــكال الفســاد، وحتصــن املؤسســة وتعزيــز تدابيــر الوقايــة مــن الفســاد بشــكل 

   عام والفساد املبني على النوع االجتماعي.

ــرات  ــادل اخلب ــات تب ــرات تفاهــم، لغاي ــر عقــد مذك ــاون مــع املؤسســات اخملتصــة يف مكافحــة الفســاد عب  8. الشــراكة والتع
    وبنــاء القــدرات وإجــراء البحــوث، يف مجــال تعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وإدارة مخاطــر الفســاد ومكافحتــه، مبــا 

   فيه الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

 9. تطويــر الرصــد املتعلــق بالفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ومقتــرح البــدء بوحــدة الشــكاوى إليجــاد تصنيــف يتعلــق 
    بالفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وأيضــا برنامــج مكافحــة العنــف ضمــن إدارة صحــة املــرأة، ليتــم اضافــة خانــة رصــد 

   وتصنيف للفساد اجلنسي.

وختامــا، ومــن منطلــق أّن الرعايــة الصحيــة تقــوم أوال علــى املنهــج الوقائــي، يليهــا العاجــي، فإننــا جنــد أّن انتهــاج التدابيــر 
ــاء القــدرات،  ــر وضــع اإلجــراءات والسياســات وبن ــوع االجتماعــي ضــرورة، عب ــى الن ــي عل ــة يف موضــوع الفســاد املبن الوقائي
وتصميــم برامــج التثقيــف والتوعيــة باألشــكال اخملتلفــة علــى الصعيــد اجملتمعــي وفئاتــه، وعلــى راســهم النســاء، وعلــى صعيــد 

العاملــن والعامــات يف القطــاع الصحــي.
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◄ مقدمة:

يعتبــر احلــّق يف الصحــة مــن احلقــوق االجتماعيــة األساســية، حيــث يطلــب مــن الــدول األطــراف يف املواثيــق الدوليــة حلقــوق 
اإلنســان مبــا فيــه اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان والعهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، 
العمــل علــى تعزيــز أعلــى مســتوى ممكــن بلوغــه يف الصحــة. وهــذا مــا تؤكــد عليــه أيضــا منظمــة الصحــة العامليــة، وترتبــط 
احلقــوق ببعضهــا بعضــا؛ فتعزيزهــا مبجــال يؤثــر علــى مجــاالت أخــرى، فاحلقــوق ال تتجــزأ وال تنفصــل كونهــا منظومــة 
متكاملــة. ويعتبــر الفســاد عنصــرا مدمــرا ينتهــك احلقــوق بأنواعهــا مبــا فيــه احلــق يف الصحــة1.  ومــن جانــب آخــر، يعكــس 
تواجــد الفســاد وانتشــاره طبيعــة النظــام السياســي القائــم الــذي يحيــط بيئــة القطــاع الصحــي، فقــد أظهــرت الدراســات أّن 
الفســاد هــو أقــّل انتشــارا يف اجملتمعــات التــي حتتــرم القانــون ومتــارس فيهــا الدميقراطيــات وحريــة الــراي، والقــدرة للوصــول 
للمعلومــات، وتتصــف بالشــفافية والثقــة باآلخــر، وهنــا جنــد أن القطــاع الصحــي العــام يلتــزم بــإدارة كفــؤة وشــفافة حتتكــم إلــى 

مرجعيــات وإجــراءات ونظــم اخاقيــة ومســاءلة واضحــة ومعلنــه للجميــع2.

يعّد الفســاد بكافة أشــكاله وأنواعه من الظواهر املنتشــرة يف اجملتمعات، ســواء يف اجملال اإلداري او السياســي او االقتصادي 
او األخاقــي. وتعطــى الــدول أهميــة يف مكافحتــه نظــرا خلطورتــه واســتفحاله وشــموله مجــاالت احليــاة اخملتلفــة، بحيــث بــات 
مــن الصعــب التحكــم فيــه، وذلــك لتشــعبه وتعقيــد مجاالتــه. وللفســاد تأثيــره االقتصــادي واالجتماعــي املباشــر علــى نواحــي 
التنميــة املســتدامة حتديــدا مؤشــراتها االقتصاديــة املرتبطــة بالبنيــة التحتيــة، وأمنــاط االنتــاج واالســتهاك للدولــة، باإلضافــة 
إلــى املؤشــرات االجتماعيــة للتنميــة املســتدامة التــي تعكــس مســتوى املعيشــة ونوعيــة حيــاة اإلنســان، واملتمثلــة يف مؤشــر الفقــر 

ومســتوى التعليــم والســكن ومســتويات الرعايــة الصحيــة3.

إّن إســاءة اســتخدام الســلطة املوكلــة لتحقيــق مكاســب شــخصية لــه تأثيــره الســلبي، حيــث يقــّدر البنــك الدولــّي أن الشــركات 
واألفــراد يدفعــون )1،5( تريليــون دوالر مــن الرشــاوى كل عــام، وهنــاك إدراك حقيقــّي مــن قبــل املؤسســات واحلكومــات الدوليــة 
بــأّن الفســاد يشــّكل حتديــا ومعيقــا كبيــرا لازدهــار والتنميــة واالســتقرار، لذلــك تضّمنــت أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 

هدفــا معلنــا )رقــم16( يتضمــن االلتــزام بالعمــل علــى احلــّد مــن الفســاد والرشــوة بجميــع اشــكالها4.

يعــّد توفيــر الرعايــة الصحيــة أحــد أهــّم مؤشــرات التنميــة االجتماعيــة، والتــي تقــوم علــى مبدئــي اجلــودة والعدالــة، إّلا أّنــه 
ــة مــن محتواهــا  ــة الصحي ــوم الرعاي ــّرغ مفه ــادئ، ممــا يف ــى هــذه املب ــان يتســبب الفســاد يف القضــاء عل ــر مــن األحي يف كثي
اإلنســاني؛ فالفســاد يف مجــال اخلدمــات الصحيــة ميــّس حيــاة اإلنســان مباشــرة، ويعيــق ســعادته ورفاهيتــه، وال يقتصــر 
الفســاد يف الصحــة علــى حرمــان الفــرد مــن ســهولة احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة فحســب، بــل ميتــد أيضــا إلــى عمليــات 
التزويــر والغــّش يف األدويــة والتجهيــزات الطبيــة، والســرقات واالبتــزاز واالنحرافــات يف السياســات،  أضــف إلــى ذلــك االجتــار 
بأعضــاء البشــر وغيرهــا مــن األنــواع املرتبطــة بالفســاد، والــذي قــد يكــون عامــا، كوجــوده يف اي مجــال، او خاصــا مرتبطــا 

بطبيعــة أعمــال القطــاع الصحــّي، والفســاد يف القطــاع الصحــي ميــارس يف القطــاع العــام وايضــا اخلــاص5. 

تظهــر األبحــاث أن الفســاد يعــزز عــدم املســاواة القائمــة مــن خــال حتميــل الفقــراء واملهمشــن بشــكل غيــر عــادل، وللفســاد 
انعكاســاته اخملتلفــة وفــق منظــور النــوع االجتماعــي، وتتأثــر بــه النســاء بطريقــة مختلفــة عــن الرجــال ألســباب بنيويــة، تتمثــل 
بالنظــام االجتماعــي والثقــايف لوضعيــة كل مــن الرجــل واملــرأة باجملتمــع. وهنــاك أنــواع فســاد موجهــة ضــد النســاء، فباإلضافــة 
إلــى الفســاد املعــروف مثــل الرشــوة واحملســوبية، إّلا أّن انواعــا مــن اســتغال الســلطة تتمثــل باالبتــزاز واالســتغال اجلنســي، 
ــاه مــن النســاء والفتيــات6. ان التركيــز علــى الفســاد املتعلــق باالبتــزاز اجلنســي واالســتغال وأهميــة والــذي بالغالــب ضحاي

1 معن إدعيس. 2016.العاقة بن حقوق اإلنسان والفساد. منشورات الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان: رام اهلل. فلسطن.
2 هاني جهشان. مقالة بعنوان: الفساد يف القطاع الصحي انتهاك حلّق اإلنسان يف الصحة واحلياة. الرابط https://ae.linkedin.com › pulse ‹   استخرج بتاريخ 2022/8/26.

3 حمريط عبد الغني. مظاهر الفساد يف قطاع الصحة وآليات مكافحته يف اجلزائر. مجلة االستاذ للدراسات القانونية والسياسية. مجلد 6، عدد2، 2021.جامعة املسيلة -اجلزائر.
4 الفساد وعدم املساواة بن اجلنسن يف عصر #Me Too الرابط https://swnsyria.org?=6976، استخرج بتاريخ 022/16.

5 حمريط عبد الغني. مظاهر الفساد يف قطاع الصحة واليات مكافحته يف اجلزائر. مجلة االستاذ للدراسات القانونية والسياسية. مجلد 6، عدد2، 2021.جامعة املسيلة -اجلزائر.
6 Sida .2015. brief on Gender and corruption.  https://cdn.sida.se/publications/files/-gender-and-corruption.pdf.  seen on 22.8.2022.
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الكشــف عنــه واحلــّد منــه حديــث العهــد يف النقاشــات الدوليــة والوطنيــة. وهنــاك مطالبــات بأهميــة اعتبــاره نوعــا مــن أنــواع 
الفســاد املطلــوب جترميــه وتضمينــه يف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، ويف األطــر القانونيــة، وكذلــك إيجــاد آليــات خاصــة تســهل 
التبليــغ والشــكوى ومعاجلــة البيانــات املتعلقــة بــه7. فهــو إذن مــن اخملاطــر التــي قــد تقــع وتكــون لــه اثــار وخيمــة علــى املســتوى
القريــب والبعيــد علــى الضحايــا، لذلــك فمــن الضــرورّي التعاطــي مــع مخاطــر وقــوع هــذا النــوع مــن الفســاد، ووضــع سياســات 
ــا وايضــا العقوبــات املائمــة. ومــن األهميــة مبــكان أن  واســتراتيجيات عمــل تشــجع اإلبــاغ عنــه، وتوفيــر احلمايــة للضحاي
ــر التحــّرش واالســتغال اجلنســي يف  ــة، يعتب ــل الدولي ــة العم ــق منظم ــه؛ فوف ــة  ســليمة وآمن ــات يف بيئ ــل النســاء والفتي تعم
موقــع العمــل قضيــة فســاد وعنــف وانتهــاكا حلقــوق االنســان8. مــن هــذا املنطلــق، كــون وزارة الصحــة الفلســطينية  قطاعــا حيويــا 
يخــدم فئــات اجملتمــع الفلســطيني عامــة، وتلتحــق فيــه النســاء للعمــل بنســبة قــد تقــل عــن 50% مــن النســبة الكليــة للعاملــن9   
،اضافــة إلــى ان املنتفعــن/ات مــن  خدمــات وزارة الصحــة وبنســبة مرتفعــة هــن مــن النســاء، وهــذا ايضــا مــا تؤكــده املنظمــات 
الصحيــة األهليــة الفلســطينية10.  وتفيــد الدراســات الدوليــة أّن  اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة ترتادهــا النســاء بنســب أعلــى 
مــن الرجــال،  بســبب فقرهــا وعــدم قدرتهــا اســتخدام القطــاع اخلــاص، وخلصوصيــة املرحلــة اإلجنابيــة ) احلمــل والــوالدة 
وتنظيــم األســرة واالحتياجــات النســائية وأمراضهــا(، وأيضــا لدورهــا الرئيســي يف رعايــة أطفالهــا واملســنن واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، ومرافقتهــم للمرافــق الصحيــة اخملتلفــة11. ونظــرا لوجــود مخاطــر لوقــوع الفســاد يف القطــاع الصحــي، وحتديــدا االبتــزاز 
واالســتغال  اجلنســي،  ســواء عامــات او مســتفيدات، فــإّن هنــاك أهميــة مراجعــة سياســات واســتراتيجيات وزارة الصحــة  الفلســطينية، 

ومعرفــة مــدى اســتجابتها ملكافحــة هــذا النــوع مــن الفســاد او مخاطــر حدوثــه. 

● الهدف العام من التقرير 

مراجعــة وحتليــل للخطــة الوطنيــة القطاعيــة لــوزارة الصحــة، والكشــف عــن مــدى أعمالهــا لقيــم النزاهة والشــفافية واملســاءلة، 
ويف ذات الوقــت إبــراز اجلهــود املبذولــة ومكامــن الضعــف ومتطلبــات التطويــر يف االســتجابة للفســاد املبنــي علــى النــوع 

االجتماعــي، مــن حيــث آليــات الكشــف والتعامــل معــه، إضافــة إلــى التدابيــر الوقائيــة للحــّد مــن مخاطــر وقوعــه.

● األهداف التفصيلية 

1. نقاش مفهوم الفساد يف القطاع الصحّي. 
2. التعرف على أشكال الفساد احملتملة يف القطاع الصحي: آثاره وتكلفته. 

3. مناقشة الفساد وعاقته بالنوع االجتماعي، وتأثير الفساد املبني على النوع االجتماعي بالتركيز على النساء. 
 4. مراجعــة وحتليــل لاســتراتيجية القطاعيــة الصحيــة، ومــدى إدماجهــا ملفاهيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة وفــق توجهــات 

   األولويات الوطنية، وخطة التنمية املستدامة 2030، واستجابتها للفساد املبني على النوع االجتماعي.
 5. تقــدمي توصيــات محــددة لغايــات تطويــر االســتراتيجية الصحيــة املســتقبلية، واملعــززة لاســتجابة وملكافحــة الفســاد املبنــي 

   على النوع االجتماعي. 

● أهمية التقرير

تكمــن أهميــة التقريــر يف املســاهمة بتســليط الضــوء علــى الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، واملتمثــل باالبتــزاز اجلنســي 
والرشــوة اجلنســية، والتحــّرش يف القطــاع الصحــي ومخاطــر حدوثــه، والــذي مــن املمكــن أن تتعــرض لــه النســاء والفتيــات 
عنــد تلقــى اخلدمــات الصحيــة، وكذلــك العامــات يف القطــاع الصحــي، كــون هــذا النــوع مــن الفســاد حديــث التــداول علــى 
ــغ،  ــات الرصــد والتبلي ــر آلي ــدور يف توضيــح املفهــوم وتطوي ــر ال ــة. وقــد يكــون لهــذا التقري ــة واحمللي ــات العاملي مســتوى األدبي

7 Transparency International. 2020. Breaking the silence around sextortion: The links between power, sex and corruption.
8 االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة امان 2014. ورقة موقف حول: جترمي التحرش اجلنسي يف الوظيفة العامة الفلسطينية ضرورة يقتضي اجنازها-رام اهلل. فلسطن.

9 عا العكر مديرة التخطيط بوزارة الصحة الفلسطينية، مقابلة   بتاريخ 2022/9/4.
10 مجموعة نقاش بؤرية مع القطاع الصحي يف شبكة املنظمات االهلية بتاريخ 2022/8/29.

 11 أشــارت عــدة دراســات ان أكثــر مــن 60% مــن املســتفيدين مــن اخلدمــات احلكوميــة الصحيــة هــن نســاء، علــى صعيــد وزارة الصحــة كان هنــاك صعوبــة يف وجــود نســبة محــددة، إّلا أّن غالبيــة 
   املنظمات األهلية الصحية الفلسطينية وفق مجموعة النقاش البؤرية التي عقدت معهم بينت ان نسبة عالية من مستخدمي خدماتهم الصحية هن من النساء. 
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ورســم السياســات واإلجــراءات يف التعامــل مــع هــذه القضايــا بحساســية أكثــر، تضمــن العدالــة واإلنصــاف واحلمايــة للفئــات 
التــي تتعــرض ملثــل هــذا النــوع مــن الفســاد. وكــون النظــام الصحــي معقــدا يف تركيبتــه وتشــعباته واختصاصاتــه، فــإّن مكافحــة 
هــذا النــوع مــن الفســاد يحتــاج إلــى الشــراكات وتكامــل األدوار، حيــث تقــع املســؤولية األولــى علــى وزارة الصحــة، وهــي  حتتــاج 
إلــى رفــد وتكامــل خبــرات، ودعــم مؤسســات اجملتمــع املدنــي، مبــا فيهــا املنظمــات النســوية واحلقوقيــة والهيئــات املهتمــة يف 

مكافحــة الفســاد، وكذلــك القطــاع اخلــاص، والــذي يؤكــد التقريــر علــى أهميــة دوره يف اســتنتاجاته توصياتــه.

● منهجية اعداد التقرير 

مت إعداد التقرير بناء على املنهج الوصفي التحليلي، بحيث مت جمع املعلومات وفق اآلتي:
 1. املصــادر الثانويــة: مــن األدبيــات املتاحــة مــن تقاريــر ودراســات، ســواء احملليــة او الدوليــة ذات العاقــة، إضافــة إلــى تقاريــر 
    وأبحــاث مؤسســة أمــان، ومت االعتمــاد علــى االســتراتيجيات القائمــة املتعلقــة بالصحــة والنــوع االجتماعــي، وأجنــدة 

   السياسات الوطنية للتنمية.
2. املصادر األولية:

     - مقابــات شــبه منتظمــة عــدد )10( مــع دوائــر يف وزارة الصحــة )دائــرة التخطيــط، ومستشــار الــوزارة لشــؤون احلوكمــة، 
        وادارة صحــة وتنميــة املــرأة، ووحــدة الشــكاوى، ودائــرة الرقابــة الداخليــة(، ووزارة املــرأة، ومركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي 

      واالجتماعي، والهيئة املستقلة حلقوق االنسان.
    - مجموعة نقاش بؤرية مع مؤسسات القطاع الصحي يف شبكة املنظمات األهلية.
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◄ الفساد في القطاع الصحّي:

 تعريف الفساد عامة وفساد القطاع الصحّي خاصة  
●

عّرفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأّنــه »اســتغال الســلطة املمنوحــة مــن أجــل املكاســب واملنافــع اخلاصــة«، أمــا البنــك 
الدولــي، فيعــّرف الفســاد بأّنــه »إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامــة للكســب اخلــاص«؛ فالفســاد وفقــا لتعريــف األمم املتحــدة هــو 
»ســوء اســتعمال الســلطة العامــة لتحقيــق مكســب خــاص«، أّمــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لســنة ،2003 فإّنهــا لــم 
تتطــرق لتعريــف الفســاد، لكنهــا جّرمــت حــاالت الفســاد التــي حددتهــا يف االتفاقيــة ، كذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بقانــون مكافحــة 

الفســاد الفلســطيني املعــدل رقــم 1 لســنة 2005 والــذي جــّرم حــاالت الفســاد التــي حددهــا القانــون12. 

ســبق أن عــّرف اجمللــس التشــريعي الفســاد ألغــراض إعــداد تقريــره حــول الفســاد عــام 1997 مخالفــة التشــريعات أو 
السياســات العامــة املعتمــدة ملصالــح خاصــة حزبيــة أو شــخصية.

مــن املاحــظ أّنــه ال يوجــد اتفــاق او نــص دولــّي يحــدد مفهــوم الفســاد، فهنــاك تبايــن يف القوانــن الوطنيــة للــدول يف التعامــل 
مــع تعريــف الفســاد؛ فمنهــا مــن وضــع تعريفــا محــددا لــه، وأخــرى قامــت بتعــداد االفعــال اجلرميــة التــي تشــكل جرائــم فســاد. 
أمــا املشــّرع الفلســطيني فقــام يف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لعــام 2005 بتعــداد ســبع حــاالت تشــّكل جرائــم الفســاد علــى 

النحــو التالــي:
1. اجلرائم اخمللّة بواجبات الوظيفة العامة، واجلرائم اخمللّة بالثقة العامة الواردة يف قوانن العقوبات السارية.

2. اجلرائم الناجتة عن غسل األموال.
3. كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

4. إساءة استعمال السلطة خافا للقانون. 
5. قبول  الواسطة واحملسوبية التي تلغي حقا وحُتّق باطا.

6. الكسب غير املشروع.
7. وجميع أفعال الفساد التي جرمتها االتفاقيات الدولية واملصادق عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

ان كافــة أشــكال الفســاد التــي أوردهــا التشــريع الوطنــي الفلســطيني جتتمــع يف عنصريــن همــا: إســاءة اســتخدام الســلطة 
خافــا للقانــون، وحتقيــق مكاســب شــخصية ماديــة أو معنويــة ملرتكــب أفعــال الفســاد13.  

بنــاء علــى مكونــات عناصــر الفســاد، يقــوم الفســاد بالقطــاع الصحــي علــى األفعــال واملمارســات التــي تشــّكل ســوء إدارة بشــكل 
منحــرف، او تنــّم عــن اســتغال او اســتخدام ســلطة ونفــوذ املنصــب بقصــد حتقيــق أغــراض شــخصية، يكــون لــه أثــر ســلبي 

علــى قــدرة وكفــاءة القطــاع الصحــي14. 

أظهــرت دراســة للمعهــد االمريكــي ملكافحــة الفســاد حــول الفســاد يف القطــاع الصحــي، أجــري يف منطقــة الشــرق االوســط 
ــة للفســاد واإلهمــال واألخطــاء  ــة، ان التكلفــة النقدي ــدول العربي ــا، وفــق مقابــات مســؤولن حكوميــن يف ال وشــمال افريقي
والهــدر تقــدر بحوالــي 40 مليــار دوالر خــال ســنة 2015 يف القطــاع العــام. علمــا بــان حجــم املصروفــات احلكوميــة يف القطــاع 

الصحــي قــد بلغــت حوالــي 90 مليــار دوالر لــذات الســنة15. 

فلســطينيا، يعتبــر القطــاع الصحــي أحــد القطاعــات احليويــة مــن حيــث حجــم اإلنفــاق الكبيــر الــذي يعكــس االهتمــام الوطنــي 
بــه، ووزارة الصحــة الفلســطينية هــي املســؤولة عــن تنظيــم هــذا القطــاع وتطــوره علــى صعيــد اخلدمــات احلكوميــة الوقائيــة 
والتشــخيصية والعاجيــة. فيمــا يشــير اســتطاع الــرأي العــام حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن لألعــوام اخلمــس 

األخيــرة أّن الفســاد مشــكلة ذات أولويــة يجــب حلهــا16.

12 املوقع اإللكتروني لهيئة مكافحة الفساد https://www.pacc.ps/FAQs/quastions. استخرج ب 2022/8/15.
13 هيئة مكافحة الفساد، وزارة الصحة الفلسطينية، وبرنامج االمم املتحدة االمنائي.2018. ادارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي. رام اهلل. فلسطن.

14 حمريط عبد الغني. مظاهر الفساد يف قطاع الصحة وآليات مكافحته يف اجلزائر. مجلة االستاذ للدراسات القانونية والسياسية. مجلد 6، عدد2، 2021.جامعة املسيلة -اجلزائر.
15 املعهد األمريكي ملكافحة الفساد .2017. الفساد يف القطاع الصحي: الشرق األوسط وشمال افريقيا. رابط https://blog.theaaci.com ‹ استخرج ب تاريخ 2022/8/12.

16 االئتاف من اجل النزاهة والشفافية واملساءلة )امان(. 2021.استطاع الراي العام حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن. رام اهلل: فلسطن.
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● ما هي أشكال الفساد يف القطاع الصحّي؟ 

هنــاك فســاد عــام ميــارس يف القطاعــات اخملتلفــة، مبــا فيهــا القطــاع الصحــّي، وهنــاك الفســاد اخلــاص يف القطــاع الصحــّي، يتمثل 
باألعمــال االحتياليــة، حيــث يقتصــر شــكل الفســاد علــى القطــاع الصحــّي خاصــة، بســبب طبيعــة عمل هــذا القطــاع دون غيره.

ومن أشكال الفساد العام17:
1. البيانات والتقارير املالية واإلدارية االحتيالية.

2. الرشوة والفساد يف قسم املشتريات مبا يف ذلك العطاءات. 
ــب  ــم اداء، وفــرص التدري ــات، وتقيي ــات، وترقي ــب أعمــال قســم شــؤون املوظفــن مــن تعيين  3. الواســطة واحملســوبية يف أغل

   وانهاء اخلدمات.
4. وجود تضارب يف املصالح ال يتّم االفصاح عنها، وفقا للقانون واالنظمة املعمول بها.

5. االختاسات العينية والنقدية.

مجاالت ومخاطر الفساد يف القطاع الصحي18:
1. إصدار فواتير مضخمة ماليا ويكون ذلك نتيجة ل: 

   أ- زيادة يف عدد و/ أو تكلفة الوحدة للخدمة او األدوية املوصوفة، وعادة ما يتّم إصدار هذه الفواتير غير مفصلة.
   ب- إدراج خدمات و / أو أدوية و / أو معدات لم يتّم استخدامها أو تقدميها. وعادة ما يتم إصدار هذه الفواتير غير مفصلة.

   ج- إصدار فواتير )مريض وهمي ولَم يتم تقدمي أي نوع من اخلدمات الصحية أو الطبية له(.  

2. استخدام فحوصات طبية غير ضرورية للمرضى، مقابل عمولة من املستشفى أو اخملتبر.

3. تواطؤ األطباء مع موردي األدوية يف وصف أدوية بعينها مقابل عموالت، او أي منافع أخرى.

 4. االحتيــال علــى املرضــى عنــد تركيــب / او اســتخدام معــدات وأدوات طبيــة ذات جــودة وســعر أقــل، يف حــن أن املتفــق عليــه 
     مــع املريــض اســتخدام معــدات طبيــة ذات جــودة وتكلفــة أعلــى، ويتــم محاســبة املريــض علــى مــا مت االتفــاق معــه عليــه. 

    )على سبيل املثال تركيب صمام قلب أو ركبة صناعية ... الخ(.

5. إصدار تقارير طبية وهمية لألفراد مقابل مبالغ مادية.

 6. التمويــه والتحايــل يف مجــال التوريــدات للمســتلزمات الطبيــة واألدويــة )إعطــاء معلومــات غيــر صحيحــة عــن منتجاتهــم 
     الصحيــة ونوعيــة األجهــزة الطبيــة أو إعــادة تغليــف منتجاتهــم بأســماء معروفــة عامليــا، وتغييــر بلــد املنشــأ بهــدف احلصــول 
     علــى ربــح أكبــر، أو بتغيــر تاريــخ انتهــاء الصاحيــة. قــد يقــوم املديــرون بهــذه الشــركات بتقــدمي الرشــاوى املباشــرة وغيــر 

    املباشرة للمسؤولن عن العطاءات(. 

 7. الفســاد يف سلســلة التعامــل مــع املســتلزمات الطبيــة واالدويــة: ويشــمل ذلــك حتويــل مســار أو ســرقة املســتلزمات الطبيــة 
     عنــد نقــاط معينــة يف نظــام التوزيــع، وقــد تكــون علــى شــكل قبــول مبالــغ نقديــة مقابــل املوافقــة واعتمــاد منتجــات محــددة 
     أو تســهيات خاصــة بإجــراءات التخليــص اجلمركــي، أو بشــأن وضــع األســعار وحتديدهــا، وقــد يكــون الفســاد يف هــذا 

    اجملال باستخدام ووصف عقاقير ومستلزمات محددة دون غيرها، مقابل مردود مالّي للجان العطاءات أو لألطباء.

 8. الفســاد يف عمليــات البنــاء والتأهيــل للبنيــة التحتيــة للمرافــق الصحيــة؛ حيــث ميكــن وقــوع الفســاد يف العطــاءات واحلصــول 
     علــى الرشــاوى او العمــوالت مــن شــركات معينــة او التحيــز لألقــارب او االنتمــاءات احلزبيــة، وقــد تكــون الشــركات غيــر 

    مؤهلة كما يجب ووفق املواصفات املطلوبة.

 17 املعهــد األمريكــي ملكافحــة الفســاد. 2017.واقــع الفســاد الصحــي: الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا. رابــط https://blog.theaaci.com.،اســتخرج بتاريــخ 2022/8/12، وانظــر املراجــع 
    السابقة لهاني جهشان وحمري عبد الغني، وايضا Transparency and corruption prevention in health care industry.2017.  استخرج بتاريخ 2022/8/22.

 Vivian Taryn. Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions Health Policy and Planning, Volume .18 املصدر السابق وايضا 
   Issue 2, March 2008, Pages 83 ,23– هاني جهشان .2016. الفساد يف القطاع الصحي انتهاك حلق اإلنسان بالصحة واحلياة.
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 9. يف مجــال التامــن الصحــي:. قــد يتعــرض التأمــن الصحــي للفســاد مــن قبــل أنــاس خــارج إدارتــه، ســواء مرضــى أو أطبــاء، 
     لكــن العاملــن بــه قــد يرتكبــون الفســاد أيضــا بالتحايــل علــى األنظمــة، وتوفيــر خدمــات التأمــن ألشــخاص ال يســتحقونه 
     ألهــداف سياســية، أو بهــدف منفعــة شــخصية لهــم. وقــد يرتكــب الفســاد يف التأمــن الصحــي بقبــول فواتيــر عــاج غيــر 

    حقيقية من القطاع اخلاص، أو مبحاولة رفض أو تأخير فواتير عاج حقيقية، بهدف احلصول على منفعة شخصية 
    أو مالية من قبل القطاع.

ــذي يرتكبــه املرضــى: قــد يقــوم املرضــى بادعــاء الفقــر للحصــول علــى تأمــن صحــّي مجانــي، أو يقومــون   10. الفســاد ال
     بأنشــطة فســاد علــى شــكل اســتخدام بطاقــة تأمــن صحــي ألشــخاص آخريــن كاألصدقــاء واألقــارب. وقــد يكــون الفســاد 
ــة مخالفــة  ــر طبي ــى تقاري ــة للحصــول عل ــاء بغــرض منفعــة شــخصية أو مالي ــه املرضــى بالشــراكة مــع األطب ــذي يرتكب      ال
     للواقــع توفــر لهــم جتــاوز القانــون، كاحلصــول علــى رخصــة قيــادة مركبــة، أو اإلعفــاء مــن اخلدمــة العســكرية، أو احلصــول 
     علــى مكاســب وإعفــاءات ماليــة تقــدم للمعاقــن، أو بغــرض منفعــة شــخصية أو ماليــة بتوفيــر النفــاذ خلدمــات صحيــة يف 

    قطاعات غير املنتفعن عادة بها.

 11. فســاد األطبــاء يف القطــاع العــام:  يتقاضــى الطبيــب يف القطــاع العــام راتبــا ثابتــا، بغــض النظــر عــن عــدد احلــاالت التــي 
     يتعامــل معهــا، أو نوعيــة اخلدمــة التــي يقدمهــا، مــا يشــّكل عامــا خطــرا للتراخــي يف تقــدمي اخلدمــات بالشــكل اجليــد، 
     بإســاءة اســتخدام وظيفتــه العامــة مــن خــال حتويــل 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 علــى الرغــم مــن أن األنظمــة ال تســمح بذلــك، علــى حســاب مجهودهــم الــذي مــن املفتــرض أن يقــدم 

    للمرضى يف القطاع العام.

 12. فســاد األطبــاء يف القطــاع اخلــاص: فــرص الفســاد يف القطــاع اخلــاص موجــودة؛ فالعاملــون ومنهــم االطبــاء لهــم تأثيرهــم 
     املباشــر علــى القــرارات الطبيــة بالتشــخيص، ووصــف العقاقيــر الطبيــة، وفتــرة اإلدخــال للمستشــفى، وطلــب الفحــوص 
     اخملبريــة، وحتويــل املرضــى الستشــارات أو خدمــات إضافيــة، وحتريــر التقاريــر الطبيــة، فــإذا لــم تكــن هــذه القــرارات يف 
     صالــح املريــض مبرجعيــة أخاقيــات املهــن الصحيــة، بــل كانــت بهــدف الربــح والكســب غيــر املشــروع للطبيــب، فإنهــا تشــّكل 

    أنشطة فساد، وهي لألسف منتشرة بكثرة يف القطاع اخلاص.

 13. الفســاد يف التعليــم الصحــي واألبحــاث: مــن خــال الرشــاوي لدخــول أشــخاص غيــر مؤهلــن للتعليــم الصحــي، او دفــع 
     رشــوة لضمــان عامــات النجــاح. أضــف إلــى الفســاد يف األبحــاث الطبيــة والتغييــر يف نتائــج األبحــاث لغايــات الترويــج 

    واملنفعة، مثل األبحاث يف مجاالت األدوية.

علــى الصعيــد الفلســطيني، أجنــزت دراســة نوعيــة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، بالشــراكة مــع وزارة الصحــة الفلســطينية 
عــام 2018، لغايــة كشــف مخاطــر الفســاد وإدارتــه يف القطــاع الصحــي، ومّت التركيــز علــى دائــرة التأمــن الصحــي، والتوريدات، 

وأيضــا التحويــات الطبية. 
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◄ الفساد وعالقته بالنوع االجتماعي:

للتعــّرف علــى العاقــة مــا بــن الفســاد والنــوع االجتماعــي، فــإّن األمــر يتطلــب الوقــوف علــى النــوع االجتماعــي، مــن حيــث 
ــى النحــو: ــة واالســتراتيجية، عل ــوع االجتماعــي العملي املفهــوم واألدوار والعاقــات وحاجــات الن

● مفهوم النوع االجتماعي 

ويقصــد بــه العاقــات واألدوار االجتماعيــة والقيــم التــي يحددهــا اجملتمــع لــكّل من املرأة والرجــل. وهــذه األدوار والعاقات والقيم 
ليســت ثابتــة، وهــي تتغيــر وفقــا لتغيــر املــكان والزمــان، وذلــك لتداخلهــا وتشــابكها مــع العاقــات االجتماعيــة األخــرى الناشــئة عــن 
الديــن والطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والعــادات والتقاليــد والعــرق، والبيئــة والثقافــة واإلعــام. ويتــرادف مــع مصطلــح النــوع 
االجتماعــي مصطلــح تكافــؤ الفــرص والعدالــة االجتماعيــة، واملقصــود بهــا املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف جميــع مناحــي احليــاة، 
وتعزيــز املســاواة يف القــدرة للوصــول إلــى املــوارد والتحكــم بهــا، ســواء كانــت السياســية او االجتماعيــة او االقتصاديــة او الثقافيــة. 
وهنــاك أدوار حددهــا النــوع االجتماعــي، والتــي تكتســب مــن خــال التنشــئة االجتماعيــة، وهــي تتغيــر مبرور الزمــن وتختلف داخل 

الثقافــة الواحــدة، ومــن ثقافــة إلــى اخــرى. ويؤكــد النــوع االجتماعــي علــى احلــّد مــن التمييــز القائــم علــى اجلنــس19. 

تعامــل النســاء مــع االبتــزاز والتحــرش اجلنســي التــي تتعــرض قــد يختلــف عــن الرجــال؛ فقــد تخفــى النســاء األمــر إذا مــا 
ــة رأســمالها االقتصــادي  ــرار ومحدودي ــا يف اتخــاذ الق ــع، ويف قدرته ــا يف األســرة واجملتم ــك، ،بســبب وضعيته تعرضــت لذل
وشــبكة عاقاتهــا التــي تشــكل رأس مالهــا االجتماعــي، فــإن ذلــك كلــه يؤثــر علــى النســاء، ســواء يف جتربــة التعــّرض للفســاد 
املوجــه ضدهــا، او آليــة االفصــاح عنــه او التبليــغ وتقــدمي شــكوى او اللجــوء للقضــاء. وقــد تكــون املــوارد متوفــرة كنظــم الشــكوى 
والقوانــن والقضــاء، إّلا أّن النســاء قــد جتــد صعوبــة او قيــودا يف الوصــول إليهــا او اتخــاذ قــرار باســتخدامها، بســبب قيــم 

ومنظومــة ثقافيــة اجتماعيــة مقّيــده لهــا.

● الفساد املبني على النوع االجتماعي املفهوم واألشكال

1. املفهوم 
لــم تــدرج األدبيــات تعريفــا واضحــا للفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، إّلا أّنهــا تضــع مقاربات لتعريف الفســاد واالســتغال 
اجلنســي؛ فيمكــن االســتناد إلــى تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة لاســتغال اجلنســي وعاقتــه بالفســاد املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي، حيــث تعــّرف منظمــة الصحــة العامليــة االســتغال اجلنســي وفــق اآلتــي: »أّيــة إســـاءة اســـتعمال فعليـــة أو محاولـــة 
إســـاءة حلالة الضعـــف أو فـــارق يف الســـلطة أو ثقـــة ألغراض جنســـية، مبا يف ذلك التهديد أو االستفادة مالياً أو سياسياً أو 

اجتماعيــاً مــن االســتغال اجلنســي لشــخص آخــر«20. 

يف الوقــت احلالــي، يتــّم لفــت النظــر إلــى الفســاد األخاقــي واجلنســي؛ فهنــاك فســاد ذو عناصــر غيــر ملموســة او مزايــا غيــر 
ماليــة، الرتبــاط الذهنيــة العقليــة الفســاد بالبعــد املــادّي او املالــّي، ومــن األمثلــة علــى املزايــا غيــر امللموســة: املناصــب وااللقــاب 
الفخريــة واملعاملــة التفضيليــة او اخلدمــات اجلنســية. فهنــاك دالئــل تشــير إلــى اســتغال اجلســد جنســيا كعملــة يف الفســاد21.

وتتعــّرض النســاء إلــى أنــواع الفســاد اخملتلفــة مثلمــا يتعــّرض الرجــال، ولكــن بســبب عاقــات القــوة والتمييــز وعــدم املســاواة 
ــوع  ــواع مــن الفســاد مرتبــط بن ــر عرضــه ألن ــع القــرار، فقــد تكــون أكث ــة املــرأة  الهشــة يف اجملتمــع، ويف مواقــع  صن ووضعي
ــم العــار  ــزاز النســاء مبفاهي ــة يف الرشــوة ،وابت ــال اســتخدام اجلنــس  كعمل ــى ســبيل املث ــوع االجتماعــي،  فعل اجلنــس او  الن
ــات يشــكلن القاعــدة  ــوع مــن الفســاد، لكــن النســاء والفتي ــى هــذا الن ــّرض إل ــد تتع ــات األخــرى ق والشــرف، بالرغــم أّن الفئ
الواســعة كضحايــا للفســاد اجلنســي. وعــادة فــإّن مــن الصعوبــة كشــف هــذا الفســاد والعقوبــة عليــه الرتباطــه بالوصمــة والعــار 

علــى املســتوين العــام واخلــاص، ويف غالــب األحيــان ال يتــّم االعتــراف بهــا كجرميــة فســاد22.

19 شبكة النبأ املعلوماتية. كّل ما تريد معرفته عن مفهوم اجلندر؟ رابط - https://annabaa.org › community استخرج بتاريخ 2022/8/21.
20 االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة –امان. 2021. دليل حول كيفية منع الفساد املبني على النوع االجتماعي يف تقدمي اخلدمات االجتماعية-رام اهلل- فلسطن.

21 معاجلة األبعاد اجلنسانية للفساد.2021. رابط https://unis.unvienna.org/unis/ar/pressrels/2021/uniscp1138.html استخرج بتاريخ 2022/8/13
            Brief on Gender and corruption. 2015.SIda 22

.https://cdn.sida.se › publications › files  2022/8/112 الرابط استخرج بتاريخ    
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2. أشكال الفساد املبني على النوع االجتماعي 

1.2 االبتزاز اجلنسي 
أحــد مظاهــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ويعــود الفضــل إلــى الرابطــة الدوليــة للقاضيــات )IAWJ( يف لفــت النظــر 
إلــى هــذا النــوع مــن الفســاد، حيــث النســاء مســتهدفات، وأطلقــت  الرابطــة عليــه مصطلــح  sextortion وعرفتــه علــى أّنــه 
»إســاءة اســتخدام الســلطة للحصــول علــى منفعــة أو ميــزة جنســية«. واالبتــزاز اجلنســي هــو شــكل مــن أشــكال الفســاد يكــون 
فيــه اجلنــس هــو الرشــوة، وليــس املــال. وال يقتصــر األمــر علــى بلــدان أو قطاعــات معينــة، بــل ميكــن ايجــاده يف أي مــكان، 

فمــن لديــه ســلطة ميــارس االســتغال اجلنســي علــى الضعفــاء ومــن يعتمــد علــى ســلطته23.

بّينــت الرابطــة الدوليــة للقاضيــات أّن االبتــزاز اجلنســي يختلــف عــن الســلوكيات اجلنســية املســيئة األخــرى يف أّنهــا حتتــوي 
علــى مكــّون جنســي وعلــى فســاد، وينشــأ هــذا املكــّون مــن الطلــب ســواء بطريقــة مباشــرة صريحــة او ضمنيــة لانخــراط يف أي 
نــوع مــن النشــاط اجلنســي غيــر املرغــوب فيــه، كاملمارســة اجلنســية او كشــف أجــزاء اجلســم اخلاصــة. وينبــع عنصــر الفســاد 
مــن أن الشــخص الــذي يطالــب باخلدمــات اجلنســية يشــغل موقعــا يف الســلطة، والــذي يســيء اســتغالها بالســعي النتــزاع 
خدمــة جنســية أو قبولهــا مقابــل ممارســة الســلطة املوكلــة إليهــم. وبعبــارة أخــرى، ميــارس مرتكــب اجلرميــة ســلطته لتحقيــق 

مكســب شــخصي24.

ان تعريف االبتزاز اجلنسي يشمل أربع مكونات وفق اآلتي:
  أ. على مرتكب اجلرمية أن يشغل منصب السلطة من خال التقرب او التبادل غير املشروع 

  ب. مرتكب اجلرمية يسيء استخدام السلطة املمنوحة له. 
  ج. التبادل القائم باملقابل له صفة جنسية. 

  د. احملاولة يف التقرب والتبادل تعتمد على سلطة قسرية، بدال من العنف اجلسدي او القوة للحصول على اخلدمات اجلنسية25.

وتشــير الرابطــة الدوليــة للقاضيــات، إلــى العوائــق أمــام مكافحــة جرميــة االبتــزاز اجلنســي، ومنهــا خــوف الضحيــة مــن فضــح 
اجلانــي حتّســبا مــن االنتقــام الــذي قــد يشــمل خســارة الوظيفــة او الترقيــة او املزايــا. ويف ذات الوقــت قــد يرفــض احملامــون 
ــام  ــون أم ــى ممارســتهم للقان ــك ســلبا عل ــر ذل ــذات األســباب، وخشــية أن يؤّث ــم ل ــم يف احملاك ــاع عنه ــا والدف ــل الضحاي متثي

احملاكــم26.

2.2 التحّرش اجلنسّي 
إّن التحرش اجلنســّي هو شــكل من أشــكال الفســاد األخاقي واإلداري، يعود ذلك الرتباطه بإســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيق 
رغبــة او منفعــة شــخصية للمســؤول/ة جتــاه مــن يرأســهم. وظاهــرة التحــّرش اجلنســي تنتشــر يف أماكــن العمــل، ويف اجملتمعــات 
مبــا فيهــا مجتمعنــا العربــي. وغالبــا تكــون النســاء الضحايــا ملثــل هــذا النــوع مــن الفســاد، حيــث تتعــّرض لــه مــن قبــل مســؤوليها 
بالعمــل؛ فغالبيــة املواقــع اإلداريــة واإلشــرافية العليــا يرأســها الرجــال، يف حــن تشــغل النســاء الوظائــف األدنــى، ممــا يعّرضهــا 
لاســتغال اجلنســي والتحــرش. ووفــق منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد اعتبــرت التحــّرش اجلنســي شــكا مــن أشــكال الفســاد، 

وعنفــا ضــّد املــرأة وانتهــاكا حلقــوق اإلنســان إضافــة إلــى أّنــه تهديــد حقيقــّي للســامة املهنيــة والبيئــة اآلمنــة للعمــل27. 

قــد يكــون شــكل التحــّرش اجلنســي لفظيــا او بدنيــا؛ ففــي مســح للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2008 حــول 
»انطباعــات النــوع االجتماعــي للعاملــن يف القطــاع العــام يف مراكــز الــوزارات يف رام اهلل والبيــرة«، أظهــرت النتائــج تعــّرض 
املــرأة العاملــة إلــى عنــف لفظــي ونفســي وجســدي وحتــّرش جنســي. ومــا زال التحــّرش اجلنســي مــن األمــور املســكوت عنهــا، 
لذلــك تتــردد النســاء والفتيــات عــن التبليــغ. ويف ذات الوقــت هنــاك قصــور يف القوانــن الناظمــة يف البــّت والتجــرمي لهــذه 

القضايــا، كمــا هــو احلــال يف قانــون العقوبــات األردنــي لعــام 1960املطبــق يف فلســطن28.

23 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME.2020 The time is now addressing the gender dimension of corruption. Vienna.
24 املصدر السابق 

25 الفساد وعدم املساواة بن اجلنسن يف عصر #Me Too الرابط https://swnsyria.org?=6976 الرابط استخرج ب 2022/8/14.
26 املصدر السابق .

27 االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة امان. 2014.ورقة موقف« جترمي التحرش اجلنسي يف الوظيفة العامة ضرورة يقتضي اجنازها.. رام اهلل-فلسطن.
28 املصدر السابق.
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3.2 الرشوة اجلنسية 
عرفــت الرابــط الدوليــة للقاضيــات مصطلــح الرشــوة اجلنســية علــى أّنهــا »منــح موظــف حكومــي مزايــا جنســية غيــر مســتحقة 

بقصــد التأثيــر عليــه، لكــي يقــوم بفعــل او ميتنــع عــن القيــام بفعــل مــا أثنــاء أداء واجباتــه الرســمية«29.

حتــدث األفعــال القائمــة يف إطــار جرميــة الرشــوة اجلنســية عــادة يف األماكــن املغلقــة، بعيــدة عــن مــرأى األعــن، ومــن شــخص 
لــه ســلطة ونفــوذ يف اتخــاذ القــرار.

● تأثيرات الفساد املبني على النوع االجتماعي

يؤّثــر الفســاد بشــكل متفــاوت علــى الفئــات الســكانية الضعيفــة، ويعتبــر الفقــراء األكثــر تأثــرا، وخاصــة النســاء اللواتــي ميثلــن 
نســبة عاليــة مــن فقــراء العالــم. 

تســتخدم النســاء مرافــق الرعايــة الصحيــة بوتيــرة أعلــى مــن أّيــة فئــة أخــرى حتديــدا يف مرحلــة اإلجنــاب وقضايــا الصحــة 
اإلجنابيــة، والــذي يتطلــب منهــا متابعــة احلمــل والــوالدة وتنظيــم األســرة وغيرهــا مــن القضايــا النســائية. يف هــذه األحــوال، 
هنــاك مخاطــر لتعــّرض النســاء للفســاد، ســواء كمنتفعــة مــن اخلدمــات او مرافقــة للمرضــى، وقــد تضطــر إلــى الواســطة ودفــع 

الرشــوة والتعــرض لابتــزاز اجلنســي خــال تلقيهــا الرعايــة الصحيــة او اخلدمــات العامــة االخــرى30.

يف إحــدى املقابــات، مت ذكــر قصــة أم لطفــل مريــض بقســم األطفــال، مبــرض مزمــن يف القلــب، ممــا تضطــر ملرافقــة ابنهــا أليــام طويلــة، 
وبالطبــع فــإن لطفلهــا مراجعــات مــع أخصائــي األطفــال بشــكل دورّي، الــذي يتعّمــد إعطاءهــا موعــدا متأخــرا ملعاينــة طفلهــا، يف الوقــت 
الــذي يتحــرش بهــا. لــم تســتطع األم أن تعمــل شــيئا خوفــا علــى حرمــان ابنهــا مــن اخلدمــة، ولقــرب ممرضــة قســم األطفــال مــن األمهــات 
واالحتــكاك معهــن وتثقيفهــن، أعلمتهــا األم مبــا يحــدث معهــا مــن قبــل طبيــب األطفــال، ارتبكــت املمرضــة، ولــم تعــرف ملــن تتوجــه بنــاء 
علــى طلــب األم، لكنهــا اســتطاعت أن ترّتــب املواعيــد لهــا بنفســها، وتعلــم املمرضــات يف العيــادة اخلارجيــة مبرافقــة األم وطفلهــا عنــد 
مراجعتهــا الطبيــب31. تؤكــد هــذه القصــة عمــا جــاء يف األدبيــات عــن عرضــة النســاء إلــى االســتغال ســواء كــن مريضــات او 

مرافقــات للمرضــى، إضافــة إلــى تــردد النســاء عــن اإلبــاغ وقصــور النظــام بالتعاطــي يف مثــل هــذه القضايــا.
ويــرى معهــد التضامــن النســاء األردنــي أّن النســاء اللواتــي يتعرضــن للفســاد، واالســتغال اجلنســي يعانــن مــن آثــار نفســية 

وصدمــات ال ميكــن تداركهــا وعاجهــا32.

●  تأثيرات الفساد املبني على النوع االجتماعي يف القطاع الصحي وخصوصية النساء

أظهــرت إحــدى الدراســات الدوليــة تعــّرض النســاء إلــى الفســاد، بســبب اســتخدامهن املرافــق الصحيــة املرتبطــة بصحتهــن 
اإلجنابيــة، ويــزداد الوضــع ســوءا يف حــال وجــود الفســاد ممــا يؤثــر علــى كفــاءة الرعايــة الصحيــة املقدمــة للنســاء، وتصبــح 

النســاء عرضــه أكثــر إلــى اخملاطــر33.

تظهــر التجــارب والدراســات أّن االســتغال اجلنســي واالبتــزاز يــزداد يف الكــوارث واحلــروب وحــاالت اللجــوء والنــزوح، فقــد 
أصــدر صنــدوق  األمم املتحــدة للســكان تقريــرا تقييميــا للعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي عــام 2016 يف ســوريا، وخلــص 

التقريــر إلــى ان املســاعدات االنســانية يجــري تبادلهــا مقابــل اجلنــس34.

/https://www.unodc.org/dohadeclaration 2022/8/28 29 مكتــب االمم املتحــدة املعنــي مبكافحــة اجلرميــة واخملــدرات. فضــح االبتزاز اجلنســي يف القضاء ومنعه، الرابط اســتخرج ب 
.exposing-and-preventing-sextortion-in-the-judiciary.html/11/ar/news/2018    

30 Sida.2015. brief on Gender and corruption 2022/8/12 الرابط استخرج بتاريخ  https://cdn.sida.se › publications › files.
31 مقابلة ادارة صحة وتنمية املرأة يف وزارة الصحة د. هديل املصري، وهدى الصفدي. تاريخ 2022/9/11.

32 املصدر السابق.
33 املصدر السابق. 

34 صندوق االمم املتحدة للسكان 2016 أكثر من مجرد ارقام مراجعة إقليمية: االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي يف األزمة السورية.
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● معوقات التبليغ عن الفساد املبني على النوع االجتماعي 

ناقــش تقريــر مقيــاس الفســاد العاملــي لعــام 2019 معضلــة قلــة توافــر البيانــات واألدلــة امللموســة عــن حــاالت االبتــزاز والرشــوة 
اجلنســية؛ فعلــى الصعيــد الفلســطيني، يشــير التقريــر أّن اجملتمــع احمللــي الفلســطينّي ينــزع إلــى إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة ألن 
األمــور اجلنســية مــن املواضيــع احملظــورة، وتقاريــر مؤسســة أمــان تبــّن أّن مركــز االستشــارة القانونيــة واملناصــرة تتلقــى مكاملــات 
هاتفيــة لتخبــر عــن التعــّرض لتحــرش جنســي يف أماكــن العمــل احلكوميــة وعندمــا يطلــب منهــا تقــدمي شــكوى تتــردد وترفــض35.
لقــد مّت طــرح عــدة أســباب لضعــف التبليــغ، وتــردد النســاء بتقــدمي الشــكوى مــن قبــل مــن متــت مقابلتهــم. وأجمعــت الغالبيــة 
أّن الثقافــة الســائدة مــا زالــت تلــوم املــرأة. وهنــاك خــوف مــن عــدم تصديقهــا، وعــدم ثقــة مــن قبــل النســاء باملؤسســات يف 
حمايتهــا وإنصافهــا، ومنهــم مــن أشــار إلــى التخــوف مــن الفضيحــة وعــدم احتــرام الســرّية، واخلــوف مــن االنتقــام مــن قبــل 
املســؤول إذا كانــت موظفــة وتعرضــت البتــزاز مــن مســؤولها املباشــر،  كذلــك اخلــوف مــن عــدم تفّهــم العائلــة وإســنادها، بــل 
بالعكــس فإنــه ميكــن حرمانهــا مــن االســتمرار بالعمــل، وأيضــا اخلــوف مــن فقــدان الوظيفــة التــي هــي بحاجــة لهــا، ومنهــم 
مــن أشــار إلــى جهــل املــرأة بحقوقهــا  مبــا فيــه ممارســة الفســاد ضدهــا واليــات التصــدي لــه36. وأكــد مديــر وحــدة الرقابــة 
الداخليــة يف وزارة الصحــة »أّنــه ليــس مــن املســتبعد وجــود فســاد مبنــي علــى النــوع االجتماعــي« لكــن لــم يتــم تلقــي شــكاوى 
ــغ واتخــاذ  ــة ممأسســة لتشــجيع التبلي ــة بالشــكوى، وال يوجــد منهجي ــة وثقافي ــردد النســاء ألســباب اجتماعي تذكــر، حيــث تت
اإلجــراءات املناســبة وتوفيــر احلمايــة، إضافــة إلــى قلــة الوعــي واملعرفــة، ســواء مــن قبــل مقدمــي اخلدمــة او املســتفيدين/ات 

مبفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وآليــات التعامــل معــه37.

35 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )امان(. 2014. ورقة موقف« جترمي التحرش اجلنسي يف الوظيفة العامة ضرورة يقتضي اجنازها. رام اهلل-فلسطن.
 36 رنــدة ســنيورة مديــرة مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، خديجــة حســن مديــرة السياســات واملناصــرة بالهيئــة املســتقلة. ومجموعــة النقــاش البؤريــة مــع مؤسســات القطــاع الصحــي 

    بشبكة املنظمات األهلية.
37 مقابلة د. فراس األطرش، املدير العام لدائرة الرقابة الداخلية. يف وزارة الصحة بتاريخ 2022/9/26.
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 ◄ االســتراتيجية الصحّيــة الوطنيــة ومــدى اســتجابتها للفســاد المبنــي علــى 
     النوع االجتماعي:

● حملة موجزة عن النظام الصحي الفلسطيني38

 يتكــون النظــام الصحــي الفلســطيني مــن وزارة الصحــة الفلســطينية التــي تعتبــر املظلــة لــه، واخلدمــات الطبيــة العســكرية 
ووكالــة الغــوث لاجئــن )األونــروا( والقطــاع اخلــاص واألهلــي، حيــث تتشــارك هــذه املكونــات يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة 
للمواطنــن، ســواء يف الرعايــة األوليــة او الثانويــة او الثالثيــة، وتقــّدم اخلدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعاجيــة والتأهيليــة.

ــة  ــاءلة ومكافح ــفافية واملس ــة والش ــن أوال »بالنزاه ــة 201-2022 املواط ــات الوطني ــدة السياس ــات أجن  ● التزام
   الفساد«

ــة ينــدرج ضمنهــا 22  ــات وطني ــة )2017-2022( املواطــن أوال مصفوفــة مــن عشــر أولوي ــدة الوطني ــات األجن ــت أولوي تضمّن
أولويــة سياســاتية، و40 تدخــا سياســاتيا. وأكــدت األجنــدة الوطنيــة ضمــن رؤيتهــا، علــى أّنهــا تعمــل علــى ضمــان املســاواة بــن 
الرجــل واملــرأة. وتعتبــر احلكومــة الفلســطينية حكومــة منفتحــة وشــفافة ومســؤولة تســتجيب حلاجــات مواطنيهــا، وتقــدم لهــم 
اخلدمــات األساســية بنجاعــة39. أمــا احملــور الثانــي مــن األجنــدة فشــملت العمــل علــى اإلصــاح، وحتســن اخلدمــات العامــة، 

حيــث شــمل هــذا احملــور 3 أولويــات وطنيــة: وهــي احلكومــة املســتجيبة للمواطــن. 

ومن جملة التدخات السياسياتية املتعلقة بإطار السياسة الوطنية التاسعة »تعزيز املساءلة والشفافية«:
- مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد بأشكاله. 

- ادماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها وموازناتها.

ويف محــور التنميــة املســتدامة، كانــت الرعايــة الصحيــة الشــاملة ذات اجلــودة واملتاحــة للجميــع مــن ضمــن االلويــات الوطنيــة، 
وهــي تشــمل السياســات لتحقيــق أولويــة توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع، واالرتقاء بصحة املواطــن ورفاهيته.

ممــا مت ذكــره، جنــد أّن احلكومــة وضعــت التزامــات علــى نفســها، تتعلــق باالنفتــاح وحــق املعلومــات للمواطنــن، والنزاهــة والشــفافية 
ومكافحــة الفســاد وتطويــر اخلدمــات اســتجابة للمواطــن واحتياجاتــه، وتعزيــز املســاواة ودمــج النــوع االجتماعــي يف أعمالهــا. وعليــه 
يلتــزم القطــاع احلكومــي مبــا فيــه الــوزارات بإعــداد خططهــم القطاعيــة وإدراج القضايــا العبــر قطاعيــة يف خططهــا، ومنهــا علــى ســبيل 

املثــال إدراج النــوع االجتماعــي ومكافحــة الفســاد.

● عن االستراتيجية الصحية الوطنية 

ــدا الهــدف  ــه اخلطــة مــن أهــداف حتدي ــة لألعــوام 2017-2022 ومــا تتضمن ــة الوطني وفقــا للوثيقــة االســتراتيجية الصحي
الثالــث للصحــة اجليــدة والرفــاه، ويف ظــل اقتــراب انتهــاء االســتراتيجية، فقــد مت إعــداد مراجعــة وحتديــث، حيــث أجنــزت 
ــزام  ــى االلت ــة، عل خطــة متوســطة املــدى ألعــوام 2021-2023. وقــد أكــدت وزارة الصحــة يف الوثيقــة االســتراتيجية احملدث
بإطــار توجهــات احلكومــة الثامنــة عشــر يف االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات العامــة املقدمــة للمواطــن الفلســطيني، نحــو حتقيــق 
ــوزارة التزامهــا بالعمــل مــع كافــة  تنميــة شــاملة ومســتدامة يف كافــة القطاعــات، مبــا فيهــا القطــاع الصحــي. كمــا أكــدت ال
الشــركاء لتحقيــق األهــداف الصحيــة الوطنيــة يف توطــن اخلدمــات الصحيــة، وتوفيــر خدمــات شــاملة وآمنــة، وذات جــودة 

عاليــة لكافــة املواطنــن وصــوال للتغطيــة الشــاملة يف فلســطن.

ــز املســاءلة والشــفافية  ــى تعزي ــة عل ــدة الوطني ــات األجن ــت أولوي ــد حّث وحــول موضــوع مكافحــة الفســاد يف القطــاع الصحــي، فق
ومكافحــة الفســاد، واالســتجابة إلــى خطــة التنميــة املســتدامة 2030 يف هدفهــا الـــ 16 حيــث دعــت ملكافحــة الفســاد واحلــّد 

 38 املعلومــات الــواردة عــن النظــام الصحــي الفلســطيني ارتكــزت علــى التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة لعــام 2021. وملزيــد مــن املعلومــات عــن الوضــع الصحــي ومؤشــراته ميكــن الرجــوع للتقريــر 
    املنشور على الصفحة االلكترونية لوزارة الصحة الفلسطينية.

39 وثيقة اجندة السياسات الوطنية. ص-13.
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ــه خــال عمليــة التخطيــط إلجنــاز اخلطــة الصحيــة الوطنيــة، فقــد مّت نقــاش موضــوع الفســاد وأهميــة االلتــزام  منــه. إّلا أّن
ــه او أخــذه بعــن  ــم التطــرق ل ــم يت ــوع االجتماعــي ل ــى الن ــي عل ــة، إّلا أّن الفســاد املبن ــة العمومي ــة الســلوك يف الوظيف مبدّون

ــوزارة. االعتبــار، وفــق مــا أشــارت لــه مديــرة دائــرة التخطيــط الصحــي يف ال

ــا يف  ــق به ــة واجلــزء املتعلّ ــدة الوطني ــات األجن ــى أولوي ــات، إل ــد اســتندت كمرجعي ــوزارة ق ــا، جنــد أّن ال ــن خــال مراجعتن م
التغطيــة الشــاملة، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة للمواطنــن، وتطويــر اخلدمــات العامــة، وكذلــك العمــل نحــو الهــدف الثالــث مــن 
ــز  ــه. وأفــردت هدفــا خاصــا باحلوكمــة وتدخــات محــددة لتعزي ــق بصحــة اإلنســان ورفاهيت ــة املســتدامة املتعل خطــة التنمي
النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، ويف ذات الوقــت أفــردت اســتراتيجية خاصــة للحوكمــة الصحيــة، وفــق مــا أشــار اليــه 

مستشــار الــوزارة لشــؤون احلوكمــة الصحيــة40 )ســناتي الحقــا لنقاشــها(.

وقــد عّبــر غالبيــة مــن مّتــت مقابلتهــم يف وزارة الصحــة، أّن الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي نــادر احلدوث وغيــر واضح كمفهوم، 
وهــذا أيضــا مــا أكدتــه وزيــرة املــرأة يف مقابلتهــا41. كمــا مّتــت اإلشــارة الــى آليــات التعامــل معه يف اســتراتيجية وزارة املــرأة وتدخاتها.

صعوبات الكشف والتبليغ
ــا العنــف؛ فقــد اتفــق  ــى النــوع االجتماعــي مثــل قضاي مــن املؤكــد أّن هنــاك حتديــات أمــام اإلفصــاح عــن الفســاد املبنــي عل
غالبيــة مــن مّتــت مقابلتهــم مــن وزارة الصحــة واملؤسســات األهليــة الصحيــة والنســوّية، علــى العوائــق يف اإلبــاغ عــن الفســاد 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي42 ومــن أبرزهــا: 
اوال: على الصعيد الثقايف واالجتماعي 

اخلوف من الفضيحة واللوم والوصمة االجتماعية، ومن العائلة لعدم تصديقها او دعمها او منعها من العمل وتقييد حريتها وحركتها.

ثانيا: على الصعيد املؤسسي 

ضعــف احتــرام الســرّية واخلصوصيــة، وعــدم وجــود آليــات للتبليــغ واضحــة، كمــا ال توجــد حمايــة لهــا وعــدم الثقــة باملؤسســة 
بجديــة اإلنصــاف واحلمايــة، واخلــوف مــن االنتقــام مــن قبــل املســؤول او خســارة اخلدمــة إذا كانــت منتفعــة، وفقــدان الوظيفــة 

وعــدم التصديــق والقــدرة علــى اإلثبــات لواقعــة االســتغال او االبتــزاز اجلنســي.

ثالثا: ضعف الرصد والتصنيف

غياب رصد للفساد املبني على النوع االجتماعي، وغالبا إذا وجدت شكوى، فإّنها تسّجل قضايا عنف.  
أشــارت مديــرة إدارة صحــة املــرأة يف وزارة الصحــة أّن أّيــة ظاهــرة مــن ظواهــر االســتغال اجلنســي )بغــض النظــر إذا كان 
االســتغال او االبتــزاز لغايــات منفعــة شــخصية مــن قبــل مالــك الســلطة وموقــع القــرار( تعامــل كقضيــة عنــف ويتــّم رصدهــا 

كقضيــة عنــف وليــس فســادا43، وهــذا أيضــا مــا أكدتــه وزيــرة املــرأة: »ان االســتغال اجلنســي نعتبــره قضايــا عنــف«. 
مــن املؤكــد أّن االبتــزاز واالســتغال اجلنســي مفهــوم يحتــوي علــى مكــون عنــف ومكــون فســاد، وتوجــد ســلطة إّلا أّن العنــف 
اجلنســي يخلــق ضغطــا وعنفــا قــد يشــمل الضــرب، أمــا الفســاد اجلنســي فيوّلــد ضغطــا ومقايضــة، ويشــّكل ضغطــا نفســيا 
دون آثــار لعنــف جســدي. كمــا أّن آليــات التعامــل املتعلقــة بالعدالــة والقوانــن وإجــراءات احملاكــم واالثبــات والشــهود تختلــف 

إذا كان عنصــر الفســاد قائمــا )جرميــة فســاد(.

وضمــن اســتطاع مؤسســة أمــان عــن رأي املســتفيدات مــن خدمــات وزارات التنميــة االجتماعيــة والتعليــم والصحــة عــام 2021 
حــول آثــار الفســاد يف تقــدمي اخلدمــات، فقــد وجــد فيمــا يتعلــق بــوزارة الصحــة، أّن الرشــوة اجلنســية ضئيلــة جــدا، وصلــت 

0.2% دفعــت ألجــل احلصــول علــى اخلدمــة او تســريعها.
ويف ذات االســتطاع عــن اخلدمــات حتديــدا املتعلــق بالصحــة، أجابــت املســتطلعات املســتفيدات مــن خدمــات وزارة الصحــة 

عــن اســباب عــدم تقــدمي شــكوى لهــا هــو أّن إجــراءات الشــكاوى يف الــوزارة ال حتتــرم خصوصيــة النســاء. 

40 مقابلة عاء ابو الرب، مستشار الوزارة لشؤون احلوكمة الصحية. بتاريخ 2022/9/4.
41 من مقابا ت كل من: مديرة وحدة التخطيط، مستشار الوزارة للحوكمة، مدير الرقابة الداخلية، وزيرة املرأة.

42 كل من مت مقابلتهم اجمعوا على االسباب لعدم التبليغ.
43 مقابلة مديرة ادارة صحة املرأة بوزارة الصحة. هديل املصري 2022/9/11. وايضا د. آمال حمد. وزيرة املرأة بتاريخ 2022/9/28.
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الفساد املبني على النوع االجتماعي يقع ضمن اخملاطر املمكن حدوثه
مــن اجلديــر بالــوزارة أن تضــع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ضمــن أولويــات مخاطــر الفســاد املمكــن حدوثــه، أســوة 
مبخاطــر الفســاد التــي مّتــت دراســتها مــن قبــل وزارة الصحــة وهيئــة مكافحــة الفســاد عــام 2018 »حــول إدارة مخاطــر الفســاد 
يف القطــاع الصحــي حتديــدا يف مجــاالت وإجــراءات العمــل مبوجــب التامــن الصحــي، وشــروط وإجــراءات وصاحيــات 
اجلهــات املقــررة بشــأن التحويــات الطبيــة، وســلطة التوريــدات«. إّن االدارة الفعالــة والكفــؤة والتــي تنشــد احلوكمــة مــن أهــّم 

اعمدتهــا هــو إدارة اخملاطــر للحــّد مــن حدوثهــا او تقليــل الضــرر يف حــال حدوثهــا44. 

الرؤيا والرسالة لوزارة الصحة وفق الوثيقة االستراتيجية
الرؤيــا: »نظــام صحــي شــامل متكامــل ذو جــودة عاليــة نحــو تعزيــز مســتدام للوضــع الصحــي واســتجابة وإدارة فاعلــة لكافــة 

األزمــات واالحتياجــات الصحيــة«.
امــا الرســالة، »إن وزارة الصحــة ملتزمــة بالعمــل املشــترك مــع جميــع الشــركاء لتعزيــز صحــة املواطــن واجملتمــع وتطويــر أداء 
القطــاع الصحــي الفلســطيني، وذلــك مــن خــال ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة متكاملــة ذات جــودة عاليــة جلميــع املواطنــن، 
وتعزيــز الصحــة العامــة يف اجملتمــع، وقيــادة وإدارة القطــاع الصحــي بشــكل كفــؤ وفعــال، وضــع السياســات والقوانــن واللوائــح 

التــي تنظــم عمــل القطــاع الصحــي ومراقبــة تنفيذهــا«.

احتــوت رؤيــة ورســالة وزارة الصحــة يف مضامينهــا مفاهيــم مراعيــة للنــوع االجتماعــي، ومنهــا أهميــة االســتجابة لاحتياجــات 
الصحيــة، وتقــدمي خدمــات شــاملة متكاملــة جلميــع املواطنــن، فبعــض املفاهيــم إذا مت تطبيقهــا مــن شــأنها ان تقلــل مكامــن 
ــة  ــة متكامل ــر خدمــات صحي ــى  مســتوى ممكــن مــن الصحــة، مــن خــال  توفي ــق  أعل ــى حتقي مخاطــر الفســاد، وتعمــل عل
وشــاملة  وذات جــودة  وعبــر إدارة فعالــة كفــؤة، واإلدارة الفعاّلــة تطبــق االســتخدام األمثــل للمــوارد، وحتافــظ علــى املــال العــام، 
ــة   ــة االحتياجــات الصحي ــي كاف ــة، وال يلب ــدر وحتــارب الفســاد، فالفســاد يقــّوض مــن شــمولية اخلدمــات الصحي ــل اله وتقل

بســبب الهــدر، وأيضــا يقلــل مــن جــودة اخلدمــات . 

شــملت اســتراتيجية وزارة الصحــة مجموعــة مــن املبــادئ ومنهــا: العدالــة واملســاواة االســتدامة، واحلــّق يف الصحــة، والتكامــل 
والشــراكة، واحلمايــة املاليــة اخلصوصيــة الفلســطينية ومشــاركة املعلومــات الصحيــة.

هــذه املبــادئ مجتمعــة، رغــم تعريفهــا إّلا أّنــه هنــاك حاجــة ملؤشــرات قيــاس تعكــس تطبيقهــا، وارتباطــا مبوضــوع الفســاد 
وحتديــدا املبنــي علــى النــوع االجتماعــي إذا وجــد او كان هنــاك مخاطــر بوجــوده، فســيعمل علــى ضــرب املبــادئ وعلــى راســها 
ــى النزاهــة  ــز عل ــادئ ترك ــة مب ــرح إضاف ــة. ويف هــذا الســياق نقت ــة املالي ــة، واحلــق يف الصحــة واالســتدامة، واحلماي العدال

ــة. ــي يف االســتراتيجيات املقبل والشــفافية، ومكافحــة الفســاد بشــكل جل

األهداف االستراتيجية 
شملت استراتيجية وزارة الصحة 5 أهداف استراتيجية رئيسية وهي:

1. ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنن، ونحو توطن اخلدمات الصحية يف فلسطن.
2. تعزيز برامج إدارة األمراض السارية وغير السارية، والرعاية الصحية الوقائية والوعي الصحي اجملتمعي.

3. ماسسة نظم اجلودة يف كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية.
4. توفير موارد بشرية كافية وكفؤة ومؤهلة يف القطاع الصحي الفلسطيني.

 5. تعزيــز احلوكمــة الصحيــة مبــا يف ذلــك التنميــة املؤسســاتية، وتعزيــز القوانــن والتشــريعات والتنســيق عبــر القطاعــات 
   والتكامل ما بن مقدمي اخلدمات وتعزيز التمويل الصحي، وتعزيز احلماية املالية للمواطن يف مواجهة التكاليف الصحية.

عبر هذا التقرير، سيتم التركيز على االهداف ذات العاقة مبوضوع التقرير. 

44 هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الصحة الفلسطينية.2018 ادارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي، رام اهلل. فلسطن 
    واشار لهذا املفهوم ايضا املهندس عاء ابو الرب مستشار احلوكمة لدى وزارة الصحة.
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الهدف االستراتيجي األول: ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنن، ونحو توطن اخلدمات الصحية يف فلسطن.

تبّنت وزارة الصحة يف اســتراتيجيتها الســابقة واحملدثة، مفهوم التغطية الصحية الشــاملة، والتي تعرفها منظمة الصحة العاملية 
»بأّنهــا ضمــان وصــول النــاس جميعــا إلــى مــا يلــزم مــن اخلدمــات الصحيــة التعزيزيــة والوقائيــة والعاجيــة والتأهيليــة وامللطفــة 
اجليــدة، مبــا يكفــي أن تكــون فعاّلــة، مــع ضمــان أال يــؤدي اســتخدام هــذه اخلدمــات أيضــا لتعــّرض املواطــن إلــى مصاعــب ماليــة«. 
إّن تكلفــة اإلنفــاق علــى الصحــة يف فلســطن مرتفعــة، ويقــدر نســبة اإلنفــاق احلكومــي مــن اإلنفــاق الصحــي 45%، امــا اإلنفــاق 
األســري فوصــل 40,5% لعــام 452021، وهــذا يعنــي عبئــا عاليــا علــى األســر يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة، والفقــر ويف 
ظــل النقــص يف اخلدمــات أحيانــا، وعــدم توافــر بعــض أنــواع األدويــة وخاصــة املزمنــة منهــا، وبالتأكيــد يتأثــر بهــذا الوضــع الفقــراء 

والفقيــرات أكثــر مــن غيرهــم، حيــث ميكــن احلرمــان مــن اخلدمــة الصحيــة بســبب عــدم القــدرة علــى الدفــع او توفــر الــدواء.

تعمــل وزارة الصحــة علــى تعزيــز شــمولية اخلدمــات، ومراعــاة إدمــاج النــوع االجتماعــي يف أعمالهــا لتكــون حّساســة لــه؛ فقــد 
ــن  ــة، آخــذه بع ــة االحتياجــات الصحي ــي تســتجيب نحــو تلبي ــة مجموعــة تدخــات لك ــا الســابقة واحملدث ــت يف خّطته وضع

ــال: ــى ســبيل املث ــة لهــا، وعل ــة االحتياجــات الصحي ــة، واألخــذ بخصوصي ــة العمري ــار اجلنــس واملرحل االعتب

 1. االلتفــات إلــى احتياجــات كبــار الســن )الشــيخوخة( والتــي هــي مــن الفئــات الهامــة، واآلخــذة بالتزايــد ولهــا احتياجاتهــا 
ــا  ــة له ــا فئ ــرة خاصــة بصحــة املراهقــن، لكونه ــذا األمــر، واســتحداث دائ ــرة خاصــة له ــك مت تأســيس دائ ــة، لذل     الصحي
    احتياجاتهــا اخلاصــة، وأيضــا تشــّكل نســبة كبيــرة مــن اجملتمــع الفلســطيني، وتطويــر الرعايــة املبكــرة لألطفــال واالهتمــام 
    مبوضــوع التوحــد، وايضــا االشــخاص ذوي اإلعاقــة وإعطــاء اهتمــام وأولويــة لقضاياهــم ولصحتهــم. وقــد مت اقــرار 

   التعديات اخلاصة بالتامن الصحي اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 2. االهتمــام بقضايــا الصحــة اإلجنابيــة وتطويــر اخلدمــات عبرهــا، والتــي كانــت تقتصــر ســابقا علــى رعايــة األمهــات خــال 
ــد مّت  ــام 2021 فق ــر الســنوي لع ــه التقري ــا بّين ــن اخلطــة وم ــم األســرة،  فضم ــوالدة ، وتنظي ــد ال ــا بع ــوالدة وم ــل وال     احلم
    تطويــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة خــال جائحــة كوفيــد، وإجنــاز برتوكــوالت خاصــة بذلــك، وتطويــر برنامــج ملناهضــة 
    العنــف ضــد النســاء، وتوفيــر خدمــات إســعاف صحّيــة مجانيــة عنــد تلقيهــن اخلدمــة، وأيضــا فــإّن  التقاريــر الطبيــة  
    اخلاصــة بهــن معفيــة مــن الرســوم،  كمــا مت تقــدمي قانــون بنظــام لتامــن صحــي خــاص بالنســاء واالطفــال املعنفــن أســريا،  
    وتأســيس قاعــدة رصــد بيانــات عــن العنــف وأنواعــه، ومواقــع حدوثــه وتطبيــق نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعنفــات. ومّت 
    تأســيس وحــدات إرشــاد األســرة يف املستشــفيات، ومراكــز رعايــة صحيــة وتدريــب الكــوادر الصحيــة وتوفيرهــا وغيرهــا مــن 
    إجــراءات. إضافــة خدمــات نوعيــة يف برنامــج الصحــة اإلجنابيــة يلبــي احتياجــات صحيــة لــم يتــّم االلتفــات لهــا ســابقا، مثــل: 

   التخطيط للحمل، واحتياجات النساء يف سن األمان، واإلرشاد الزواجي، والصحة النفسية اجملتمعية وغيرها.

ــر  ــة لتوفي ــادات املتنقل ــر العي ــة، وتوفي ــوالدة اآلمن ــوت ال ــة وبي ــة الصحي ــز الرعاي ــادة مراك ــى زي  3. طرحــت اخلطــة العمــل عل
ــة، وهــذا يعــزز  ــة الصحي ــاون مــع املنظمــات األهلي ــة واملهمشــة، وبالتع ــة للمناطــق النائي ــة األولي ــة الصحي     خدمــات الرعاي

   الوصول إلى اخلدمات ورفع نسبة التغطية للمواطنن، ويحقق العدالة باحلصول على اخلدمة بغض النظر عن موقع سكناهم.

الهدف االستراتيجي الثالث: مأسسة نظم اجلودة يف كافة نواحي تقدمي اخلدمة الصحية 

ــة، مــن  ــى كافــة املســتويات ويف كافــة املرافــق الصحي ــة عل ــى رفــع مســتوى جــودة اخلدمــات الصحي تســعى وزارة الصحــة إل
ــة مؤشــرات األداء، مبــا يضمــن التحســن املســتمر يف جــودة اخلدمــات  ــة وتنفيذهــا ومراقب خــال وضــع السياســات الفعال

ــن. ــة الحتجاجــات املواطن ــة واالســتجابة الفاعل الصحي

ان مأسســة اجلــودة وتطبيــق املعاييــر، هــي إحــدى مكونــات احلوكمــة واإلدارة الرشــيدة واالســتخدام األمثــل للمــوارد، والقيــام بالعمل 
ــة للحــّد مــن الفســاد، وأيضــا إدارة اخملاطــر املمكــن  ــة الناجع ــح دون أخطــاء، وهــو مــن االســتراتيجيات الوقائي ــد والصحي اجلي
حدوثهــا نتيجــة للفســاد. ووفــق مديــر دائــرة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، فــإّن غالبيــة الشــكاوى هــي ألخطــاء طبيــة، وتليهــا شــكاوى 
متعلقــة بالتحويــات الطبيــة، نقــص االدويــة، وســوء املعاملــة، ومعــدل الشــكاوى مــن 30 إلــى 40 شــكوى يف الشــهر، اي بازديــاد46.

45 الوثيقة االستراتيجية الصحية الوطنية 2023-2021.
46 مقابلة بسام صبح، مدير وحدة الشكاوى يف وزارة الصحة. تاريخ املقابلة 2022/9/6.
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إّن اجلهــود نحــو تطويــر اجلــودة محــدد مهــم، ومــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي تســاهم يف مكافحــة الفســاد ومخاطــره بشــكل 
عــام ومبــا يشــمل أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وجنــد مــن األهميــة مبــكان أن يتــّم تكامــل العمــل مــا بــن 
ــادئ اجلــودة  ــراق ملب ــا هــي اخت ــر منه ــب كبي ــون ان الشــكاوى يف جان ــة، ك ــة الداخلي وحــدة الشــكاوى ووحــدة اجلــودة والرقاب

واخاقيــات املهنــة، ويضــاف لهــا كذلــك دائــرة الرقابــة الداخليــة. 

الهدف االستراتيجي الرابع: توفير موارد بشرية كافية وكفؤة ومؤهلة

يؤكــد الهــدف علــى ضــرورة العمــل علــى ضمــان امتثــال الكــوادر الصحيــة بالقوانــن والسياســات واملعاييــر املعتمــدة، مبــا يف 
ذلــك االلتــزام مبدونــة الســلوك للعاملــن يف الوظيفــة العموميــة، وتدريــب الكــوادر العاملــة يف الرقابــة علــى األداء.

وضعية مدونة السلوك األخاقية للموظف احلكومي يف وزارة الصحة 
وضعــت الــوزارة يف خطتهــا احملدثــة مجموعــة مــن التدريبــات املتعلقــة مبدونــة الســلوك، لتكــون النتيجــة ان العاملــن يف القطــاع 

الصحــي احلكومــي ملتزمــون مبدونــة الســلوك الوظيفــي حســب األصول. 
أفــردت مدونــة الســلوك فصــا كامــا )الفصــل الثالــث( تنــاول موضــوع النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. وشــمل الفصــل 
املــواد مــن 11 إلــى 15 القضايــا التاليــة: احلفــاظ علــى الســرية واإلفصــاح عــن املعلومــات، وقبــول او طلــب الهدايــا، واالمتيــازات 
ــة، ومكافحــة الفســاد. ويف فصــل األحــكام  ــح، واالســتحقاق والتنافســية والعدال ــب تضــارب املصال ــد األخــرى، وجتّن والفوائ
اخلتاميــة، وضعــت مــواد توجيهيــة آلليــات تنفيــذ مرافــق احلكومــة والــوزارات، بتطبيــق املدونــة مــن حيــث نشــرها وتعميمهــا، 
ــة مخالفــة  وتدريــب العاملــن عليهــا والتأكــد مــن فهمهــا واإلقــرار والتوقيــع بتعهــد االلتــزام والتأكــد لفهــم املوظــف/ة بــأّن أّي
ألحــكام الوثيقــة وموادهــا يعــّرض نفســه للمســاءلة، واإلجــراءات والعقوبــات التأديبيــة وفقــا ألحــكام قانــون اخلدمــة املدنيــة47. 
مــن املاحــظ ان مدونــة الســلوك لــم تــدرج موضــوع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل واضــح او مباشــر وقــد جتــد 
مــواد تؤكــد  )علــى ســبيل املثــال ال احلصــر( علــى التعامــل املهنــي واالحتــرام واحتــرام اخلصوصيــة وعــدم التمييــز املبنــي علــى 
النــوع وعــدم اســاءة اســتخدام الســلطة وخيانــة األمانــة وغيرهــا. وهــي ذات أهميــة ويف حــال حــدوث الفســاد والفســاد املبنــي 

علــى النــوع االجتماعــي، فهــي خــرق لكثيــر مــن املــواد يف املدونــة. 

إّن  مدونــة الســلوك األخاقــي للموظــف العمومــي منشــورة علــى الصفحــة االلكترونيــة لــوزارة الصحــة، ومــن مراجعتنــا للتقريــر 
الســنوي 2021 لــم جنــد شــيئا يذكــر عــن مثــل هكــذا تدريبــات،  رغــم أّنهــا موجــودة باخلطــة، ويعــزو مستشــار الــوزارة لشــؤون 
احلوكمــة الصحيــة عــدم عقــد التدريبــات املتعلقــة بالفســاد والنزاهــة واملســاءلة لعــدم وجــود موازنــة لهــذه الغايــة، وانشــغال وزارة 
الصحــة بجائحــة كوفيــد، وحتويــل أولويــات جهــود الــوزارة عليهــا48. أضــف إلــى ذلــك  أّنــه ال توجــد الزاميــة مبدونــة الســلوك مــن 
خــال التوقيــع عليهــا مــن قبــل العاملــن/ات، وآليــات محاســبة واضحــة يف حــال اختراقهــا، وهــذا مــا أكــده مديــر دائــرة الرقابــة 
الداخليــة، الــذي أضــاف أّنــه قبــل عــدة ســنوات مت إعــداد مدونــة ســلوك  خاصــة باملوظــف/ة بالقطــاع الصحــي، بالتعــاون مــع 
مؤسســة أمــان، وعقــدت عــدة ورشــات تعريفيــة، ولكــن اآلن ال أحــد يعمــل بهــا او يتحــدث عنهــا. إّن هــذا النــوع مــن العمــل يحتــاج 
إلــى سياســة ومأسســة تبــّن اآلليــات وإجــراءات العمــل باملدونــة، والئحــة اجلــزاءات يف حــال اخملالفــة لغايــات الوقايــة واحملاســبة 
والــردع49. واقتــرح مديــر الرقابــة الداخليــة أيضــا إدراج مدونــة الســلوك ضمــن الوثائــق التعريفيــة للموظفــن/ات، وان يتّم التوقيع 
عليهــا لتأكيــد االلتــزام بهــا، مثلمــا يتــم توقيــع موظفــي دائــرة الرقابــة الداخليــة علــى تعهــد بااللتــزام بالنظــام الداخلــي لدائــرة 

الرقابــة الداخليــة50. ومــا مّتــت اإلشــارة إليــه مطلــوب ضمــن األحــكام اخلتاميــة للمدونــة حتديــدا التوقيــع علــى تعهــد االلتــزام.

بالرجــوع للخطــة الســابقة واحملدثــة للــوزارة، نــرى أّنهــا وضعــت علــى نفســها التزامــا بتعميــم مدونــة الســلوك الوظيفــي، وتعزيــز 
امتثــال الكــوادر الصحيــة العاملــة بالــوزارة االلتــزام بهــا. ويعتبــر هــذا اإلجــراء إذا طبــق مــن أهــّم التدابيــر الوقائيــة للحــّد مــن 
الفســاد عامــة، والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خاصــة. وجنــد أّن اإلجــراءات املتعلقــة بأعمــال املدونــة والرقابــة علــى 
تنفيذهــا يحتــاج إلــى مراجعــة وتطويــر وتعميــم. ونقتــرح اســتثمار مــا خطــط لــه مــن تدريــب يف خطــة الــوزارة للمدونــة الســلوك  
العمــل علــى إدراج مفاهيــم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وايضــا شــمل هــذا النــوع مــن الفســاد يف بنــود املدونــة وفــق 
البرتوكــوالت والصاحيــات للمخولــن بالتعديــل عليهــا، باإلضافــة إلــى اعــادة تفعيــل وتعميــم مدونــة الســلوك اخلاصــة بالقطــاع 

الصحــي51 لكونهــا مفصلــة وفــق طبيعــة اعمالــه وخصوصيتــه.

47 ملزيد من املعلومات االطاع على مدونة السلوك املنشورة على الصفحة االلكترونية لوزارة الصحة.
48 مقابلة عاء ابو الرب. مستشار وارة الصحة للحوكمة الصحية. تاريخ املقابلة 2022/9/4.

49 مقابلة د. فراس االطرش، مدير دائرة الرقابة الداخلية بتاريخ 2022/8/26، وملزيد من املعلومات االطاع على نظام الرقابة الداخلية منشور على صفحة الوزارة.
50 املصدر السابق.

51 ملزيد من املعلومات عن مدونة السلوك اخلاص بالعاملن يف القطاع الصحي احلكومي زيارة املوقع االلكتروني ملؤسسة امان.
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الهدف االستراتيجي اخلامس: تعزيز احلوكمة الصحية، مبا يف ذلك التنمية املؤسساتية وتعزيز القوانن والتشريعات، والتنسيق 
عبــر القطاعــات، والتكامــل مــا بــن مقدمــي اخلدمــات وتعزيــز التمويــل الصحــي، واحلمايــة املالية للمواطن من التكاليف الصحية.

أما أبرز ما التزم به هذا الهدف لتحقيقه فهو:
تفعيــل الــدور القيــادي لــوزارة الصحــة مــن خــال تطويــر النظــام الصحــي، مبــا يف ذلــك تعزيــز التخطيــط الصحــي وتطبيــق 

السياســات العامــة، ومأسســة عمليــة املتابعــة والتقييــم للخطــط والسياســات الوطنيــة مــن خــال:
 1. إدمــاج القضايــا الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات البعــد الصحــّي، مثــل قضايــا النــوع االجتماعــي وقضايــا الصحــة البيئيــة 
    يف اخلطــط واالســتراتيجيات الصحيــة، وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات اإلقليميــة والدوليــة بهــذا اخلصــوص، ال ســيما 

   املساهمة يف تنفيذ أجندة التنمية املستدامة، وتوطن اإلستراتيجية العربية للصحة والبيئة.
ــة  ــة الصحي ــن، مبــا يســاهم يف التغطي ــا للمواطن ــر شــمولية وإلزام ــر نظــام التأمــن الصحــي ليكــون أكث ــة وتطوي  2. مراجع
    الشــاملة وحمايــة املواطنــن مــن الفقــر، نتيجــة التكاليــف الصحيــة العاليــة، إضافــة إلــى العمــل علــى حوســبة نظــام التأمــن 

   الصحي احلكومي، وتنظيم العاقة مع الشركاء بهذا اخلصوص، والتوسعة التدريجية لنظام التأمن الصحي احلكومي.
 3. تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن الشــركاء يف القطــاع الصحــي والقطاعــات األُخــرى يف عــدة مجــاالت، أهمهــا تطبيــق اخلطــط 
    والسياســات الصحيــة الوطنيــة، وضــع وتطويــر القوانــن والتشــريعات ومراجعتهــا وضمــان تطبيقهــا، و تطويــر أَنظمــة 
ــة  ــات الصحي ــز جــودة البيان ــة وتعزي ــر املعلومــات الصحي ــة اخملتلفــة، وضمــان الشــفافية يف توفي     الرصــد الصحــّي الوطني
    الوطنيــة، وتقويــة أَنظمــة املتابعــة والتقييــم، ومتكــن  الرقابــة يف القطــاع الصحــي، وتعزيــز القطــاع الدوائــي بكافــة فئاتــه 
    )التصنيــع الدوائــي احمللــي،  واالســتيراد والتصديــر الدوائــي، وترشــيد اســتخدام األدويــة واملضــادات  احليويــة، واحلوكمــة 

   الرشيدة لألدوية، والرقابة الدوائية وغيرها.

يشــّكل هــذا الهــدف بنيــة أساســية للحوكمــة وإدارة مخاطــر الفســاد وحتقيــق العدالــة للمواطــن، ويحتــاج إلــى الشــراكة والتكامل 
بــن القطاعــات اخملتلفــة يف النظــام الصحــي الفلســطيني. ومبــا أّن وزارة الصحــة تبّنــت إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي يف 
أعمالهــا، فــإّن قضيــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــي قضيــة نــوع اجتماعــي بامتيــاز، يتطلــب إعطاؤهــا اولويــة 
ووضعهــا ضمــن السياســات الصحيــة التــي ســتعمل الــوزارة علــى تطويرهــا، وايضــا ضمــن نظــام الرصــد الصحــّي، فهنــاك 
رصــد حلــاالت العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وميكــن  تعديــل نظــام الرصــد هــذا ليشــمل االبتــزاز اجلنســي، كمكــون 
فســاد وعنــف يف ذات الوقــت .وايضــا االســتفادة مــن الشــكاوي التــي يتــم رصدهــا عبــر دائــرة الشــكاوي، ليضــاف اليهــا 

تصنيــف االبتــزاز والرشــوة.

ــوزارة كملــف املرضــى وملــف  ــر األنظمــة احملوســبة املتعلقــة بأعمــال ال ــوزارة جهودهــا يف التخطيــط الســتكمال تطوي ويســجل لل
التحويــات الطبيــة، ونظــام التأمــن الصحــّي وااللتــزام بحوســبة االنشــطة األخــرى وفــق مــا جــاء باخلطــة االســتراتيجية للصحــة52.

إّن حوســبة األنظمــة والبرامــج الصحيــة مــن شــانها تعزيــز احلوكمــة، وتنظيــم املعلومــات وأرشــفتها وتدقيــق جــودة البيانــات، 
وتســاهم يف مكافحــة مخاطــر الفســاد، كــون أّن األنظمــة احملوســبة تخضــع للتدقيــق، وتبــّن صاحيــة املســتخدم، وتكشــف أّي 
تاعــب إذا مّتــت مراجعتهــا والتدقيــق والرقابــة عليهــا53. ان هــذه القضايــا املذكــورة حتتــاج إلــى متويــل كاف وكفــاءات وتدريــب 

مســتمر وبرامــج حمايــة مشــددة لألنظمــة احملوســبة ونزاهــة وشــفافية يف العمــل.

ويســجل للــوزارة أيضــا تبنــي توصيــات دراســة مخاطــر الفســاد يف القطــاع الصحــي التــي أجريــت عــام 2018 مــن قبــل وزارة 
الصحــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، والتــي اســتهدفت إجــراءات وأعمــال وحــدة التوريــدات واملشــتريات، والتحويــات الطبيــة، 

والتامــن الصحــي، حيــث مّت ادراج توصيــات الدراســة بنــاء علــى نتائجهــا يف اخلطــة. 

وفقــا ملديــر الرقابــة الداخليــة يف الــوزارة، بخصــوص الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي: »لــم نواجههــا يف أعمالنــا، وإن 
ــا وخاصــة إذا  ــل هكــذا قضاي ــه ال يوجــد نظــام ممأســس ملث ــرة أّي أّن ــّم نقاشــها بحلقــة ضيقــة بتدخــل الوزي ــه يت ــت فإّن حدث
حدثــت مــع العامــات«54. أمــا يف موضــوع الشــكاوي الداخليــة،  فقــد أشــار مديــر وحــدة الشــكاوي أّنهــم يســتقبلون الشــكاوي 
اخلارجيــة فقــط مــن املواطنــن، فقــد مت منعهــم الحقــا مــن اســتقبال الشــكاوي الداخليــة  مــن العاملــن/ات ألّنهــا تتعــارض 

52 ملزيد من املعلومات انظر الوثيقة االستراتيجية الصحية الوطنية  الهدف اخلامس ونتائجه ومؤشراته، منشور على صفحة وزارة الصحة الفلسطينية.
53 وفق ما اشار الية مستشار الوزارة لشؤون احلوكمة عاء ابو الرب يف مقابلته بتاريخ 2022/9/4.
54 فراس األطرش ومقصود يف الشكاوى الداخلية التي يتم استقبالها من الكوادر العاملة يف الوزارة.
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مــع النظــام والتسلســل اإلداري؛ حيــث أّن أّيــة شــكوى توجــه للمديــر/ة املباشــر/ة ، ويف حــال كانــت املشــكلة مــع املديــر فيمكــن 
مراســلة اجلهــة األعلــى، وصــوال إلــى  وكيــل الــوزارة او الوزيــر، مــا يجعــل املوظفــة تتــردد  يف  تقــدمي شــكوى التحــّرش، إذا 

كانــت االشــكالية مــع املديــر خوفــا مــن االنتقــام55.

تعقيبــا عمــا ذكــر، نــرى أهميــة تطويــر دليــل شــكاوى، وإيجــاد جهــة معروفــة لتقــدمي الشــكاوى املتعلقــة بالفســاد والفســاد املبنــي 
ــا الفســاد اجلنســي  ــا؛ فضحاي ــر حساســية للضحاي ــوا أكث ــن يف هــذا اجملــال ليكون ــب العامل ــوع االجتماعــي، وتدري ــى الن عل
يعانــون مــن تأثيــرات عميقــة وطويلــة نفســيا واجتماعيــا وصحيــا. وقــد يكــون إلدارة صحــة املــرأة وبرنامــج مناهضــة العنــف 
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي  دور يف التعامــل مــع الضحايــا ) ســواء داخــل الــوزارة او املنتفعــن/ات(  وقــد يتعــاون كادر صحــة 
املــرأة مــع اجلهــة التــي تقــدم لهــا الشــكوى، ومــن الضــروري دمــج قضايــا الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف برامــج 
التوعيــة والتثقيــف التــي تقــوم بــه صحــة املــرأة، وبرنامــج مكافحــة العنــف بســبب احتكاكهــن املباشــر مــع النســاء، ليتــم تعريفهــن 

باملفهــوم وحقوقهــن وآليــات التبليــغ والشــكوى56. 

ــى النــوع االجتماعــي) اجلنســي( أمــر هــام للحفــاظ علــى الســرية التامــة  إّن إعطــاء خصوصيــة لشــكاوي الفســاد املبنــي عل
واخلصوصيــة، وتفهــم البنيــة االجتماعيــة والثقافيــة وتقــدمي الدعــم النفســي واالجتماعــي، واإلرشــاد للضحايــا، وأيضــا 
احلمايــة  الــذي قــد ال يحتاجــه مــن يتعــّرض إلــى فســاد مــن األشــكال األخــرى املعروفــة ، لذلــك مــن الضــرورّي إيجــاد قســم 
ــل  بوحــدة الشــكاوي القائمــة(، ألن اســتقبال هــذا النــوع مــن الشــكاوى أصبــح  او جهــة مختصــة يف الــوزارة ) ميكــن أن تتمّث
ضروريــا، مــع التأكيــد علــى أهميــة رفــده بــكادر مؤهــل ومــدّرب علــى املفاهيــم وآليــات التعامــل واملتابعــة والقوانــن احلاميــة 

والناظمــة لهــذا النــوع مــن الفســاد .

تطوير انظمة إدارة اخملاطر يف وزارة الصحة
لقــد وضعــت أيضــا مجموعــة مــن املؤشــرات لتطويــر أنظمــة علــى املســتويات اإلداريــة والفنيــة  لدراســة اخملاطــر، ومراجعــة 
شــاملة للمخاطــر احملتملــة يف الــوزارة، وتطويــر برامــج محوســبة إلدارة اخملاطــر، وتدريــب العاملــن علــى مفاهيــم تقييــم 

اخملاطــر وإدارتهــا.

مــن خــال مقابلــة مستشــار الــوزارة للحوكمــة، فقــد أفــاد ان اخلطــة لــم تطبــق إّلا بجزئيــة حوســبة بعــض العمليــات يف الــوزارة، 
ــزات، كمــا مّت  ــة إلجنــاز كافــة أنشــطة اخلطــة مــن كــوادر وجتهي ــل، وضعــف البني وتواجــه اخلطــة معيقــات كعــدم وجــود متوي
توجيــه أولويــات العمــل نحــو مكافحــة كوقيــد، إضافــة الــى عــدم إجنــاز التدريبــات اخلاصــة مبدونــة الســلوك، وإدارة اخملاطــر57.

رغــم التــزام الــوزارة يف خططهــا باألجنــدة الوطنيــة للتنميــة، وايضــا بخطــة التنميــة املســتدامة وحتديــدا يف مجــال النزاهــة 
واملســاءلة ومكافحــة الفســاد، إّلا أّن االجنــاز املتعلــق مبــا بذلــك ظــل محــدودا، ويحتــاج إلــى مأسســة وكــوادر ومتويــل وبنيــة 
واهتمــام  صّنــاع القــرار يف الــوزارة. ومــن اجلديــر ذكــره أّن تقاريــر الــوزارة الســنوّية املنشــورة رغــم التزامهــا بسياســة اإلفصــاح، 
لــم تــدرج معلومــات تتعلــق باألهــداف واملؤشــرات اخلاصــة بالفســاد، ووحــدة الشــكاوى ووحــدة الرقابــة الداخليــة وابقــت 
التقاريــر الصــادرة داخليــة ، مــا يقلــل ثقــة املواطــن بجهــود الــوزارة يف مكافحتهــا للفســاد، ويف النزاهــة وادارة الشــكاوى ، وقــد 
يكــون هــذا ســببا يف ارتفــاع نســبة  راي املواطنــن بوجــود مخاطــر فســاد يف وزارة الصحــة وفــق اســتطاع عــام 2021 الــذي 
أجرتــه مؤسســة أمــان عــن واقــع الفســاد وجهــود مكافحتــه . كمــا لــم يتــم اجنــاز سياســة مكافحــة الفســاد يف القطــاع الصحــي 

واعتمادهــا.

55 د. بسام صبح. مدير وحدة الشكاوى. تاريخ املقابلة 2022/9/6.
 56 بعــض األدبيــات التــي متــت مراجعتهــا أكــدت علــى أهميــة تعامــل اجلهــات واملؤسســات العاملــة يف مجــال مناهضــة العنــف وتقــدمي اخلدمــات ان تأخــذ قضايــا الفســاد اجلنســي، وان تســتقبلها 
     ألنهــا بحاجــه الــى تدخــات كقضايــا العنــف نفســي وصحــي وقانونــي واجتماعــي، وقــد تتــردد النســاء التوجــه الــى املؤسســة التــي تعرضــت فيهــا الــى االبتــزاز اجلنســي وتفضــل جهــات أخــرى 
     وتنصــح األدبيــات ان ال تــرد هــذه املؤسســات املشــتكية املتوجــه لهــا ، وامنــا التعامــل معهــا . ويف موضــوع الفســاد التكامــل مــع اجلهــات اخملتصــة مبكافحــة الفســاد. وهــذا األمــر تشــجعت لــه 
     ضمــن املقابلــة كل مــن رنــدة ســنيورة مديــرة مركــز املــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، واالســتاذة خديجــة حســن / الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان كونهــم يســتقبلون شــكاوى صحيــة ومــن 

    نساء، لكن تسجل دوما انها انتهاك باحلق يف الصحة.
57 مقابلة عاء ابو الرب مستشار الوزارة لشؤون احلوكمة. تاريخ املقابلة 2022/9/4.
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االستراتيجية الصحية الوطنية ومدى استجابتها لمكافحة الفساد عموما والمبني على النوع االجتماعي

◄ االستنتاجات والتوصيات:

بنــاء عمــا ورد يف التقريــر حــول مــدى اســتجابة اخلطــة الوطنيــة الصحيــة للفســاد املبني على النــوع االجتماعــي، ومراجعتنا لألدبيات 
املتعلقــة بالفســاد يف القطــاع الصحــي والفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والبيانــات املتحصلــة مــن املقابــات مــع ذوي العاقــة، 
ــر. ــي وردت يف مــن التقري ــات الت ــار االســتنتاجات والتوصي ــن االعتب ــن بع ــة، آخذي ــات التالي ــى االســتنتاجات والتوصي ــص إل نخل

االستنتاجات 
 1. ان الصحــة حــّق مــن احلقــوق االجتماعيــة، ومؤشــر تنمــوّي اجتماعــّي يعكــس مســتوى املعيشــة؛ فوجــود الفســاد يف القطــاع 
    الصحــي انتهــاك للحــق االنســاني ، ويؤثــر علــى جــودة اخلدمــات وتوافرهــا، وهــو حرمــان فئــات اجملتمــع منهــا، حتديــدا 
    الفقــراء والفقيــرات واملهشــمن/ات، ويؤثــر علــى تطويــر الرعايــة الصحيــة وتقدمهــا، كذلــك يؤثــر علــى مخرجــات الصحــة 

   ومؤشراتها التي تعكس صحة اإلنسان ورفاهيته.

 2. يعتبــر القطــاع الصحــي قطاعــا معقــدا ومركبــا لتفرعــه وتعــدد مرافقــه، وكثــرة االختصاصــات فيــه، وارتفــاع نســب اإلنفــاق 
    عليــه، وهــو مــن القطاعــات األكثــر تفاعــا مــع املواطنــن، ممــا يجعــل فــرص الفســاد عاليــة فيــه، مــا يتطلــب وقفــة جــادة مــن 
    أعلــى منصــب ملنــع مخاطــر وقــوع الفســاد، وكذلــك إيجــاد أنظمــة وإجــراءات ورقابــة تطــول كافــة مرافقــه ومســتويات عملــه 

   سواء اإلداري او الفني او املالي. 

ــز النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد وإدارة مخاطــر  ــل وزارة الصحــة يف مجــال تعزي ــن قب ــة م ــود املبذول  3. رغــم اجله
    حدوثــه، إّلا أّن الــرأي الفلســطيني مــا زال يعتبــر ان وزارة الصحــة أكثــر عرضــة للفســاد مــن بقيــة الــوزارات األخــرى وفــق 

   استطاع الرأي السنوي عن الفساد، وجهود مكافحته أجراه ائتاف أمان عام 2022.

 4. الفســاد يف القطــاع الصحــي يف معظــم دول العالــم بشــكل عــام والــدول الناميــة بشــكل خــاص لــه آثــار وخيمــة تتأثــر بالنــوع 
    االجتماعــي بســبب عاقــات القــوة وموقــع اتخــاذ القــرار، والتحكــم والســيطرة والقــدرة للوصــول إلــى املــوارد والتحكــم بهــا، 
    وبســبب التجــارب واخلبــرات واألدوار اخملتلفــة لــكل مــن الرجــل واملــرأة يف اجملتمــع، والتمييــز وعــدم املســاواة املمــارس ضــد 
    النســاء والفتيــات، فتأثيــر الفســاد جتــده مختلــف عــن الرجــال؛ فهنــاك فســاد موجــه ضدهــن بســبب جنســهن مثــل الرشــوة 

   اجلنسية، والتحرش اجلنسي.

 5. إّن مفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي حديــث التــداول بــه علــى املســتوى العاملــي. وهنــاك دراســات قليلــة عنــه، 
    وقــد يكــون هــذا هــو الســبب يف عــدم وضــوح املفهــوم، لــدى مــن مّتــت مقابلتهــم يف الــوزارة، وأخــذه باحلســبان عنــد إعــداد 

   اخلطة، حيث مّت التركيز على الفساد بشكل عام.

 6. تعمــل وزارة الصحــة علــى تعزيــز شــمولية اخلدمــات، ومراعــاة إدمــاج النــوع االجتماعــي يف أعمالهــا لتكــون حساســة لــه؛ 
    فقــد وضعــت يف خطتهــا الســابقة واحملدثــة مجموعــة تدخــات لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة، آخــذه بعــن االعتبــار اجلنــس 
    واملرحلــة العمريــة، واألخــذ بخصوصيــة االحتياجــات الصحيــة لهــا، إّلا انهــا لــم تأخــذ بعــن االعتبــار الفســاد املبنــي علــى 
    النــوع االجتماعــي، رغــم أّنــه قضيــة نــوع اجتماعــي بامتيــاز، ويعتبــر برنامــج صحــة املــرأة هكــذا حــاالت أّنهــا عنــف جنســي، 

   وترصد على هذا األساس.

 7. االســتراتيجية الوطنيــة العبــر قطاعيــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة بــن اجلنســن، ومتكــن املــرأة التــي تشــرف عليهــا وزارة 
    شــؤون املــرأة، هــي مــن االســتراتيجيات التــي تهتــم بتشــجيع ودعــم ادمــاج النــوع االجتماعــي، ومراعاتــه يف اعمــال وسياســات 

   الوزارات، اال ان االستراتيجية خلت من تناول قضية الفساد املبني على النوع االجتماعي.

 8. بالرغــم مــن محدوديــة وجــود الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي )الرشــوة اجلنســية واالبتــزاز/ االســتغال اجلنســي، 
ــي عــدم  ــوزارة، إّلا أّن هــذا ال يعن ــي جــرت يف ال ــات الت ــرأي واملقاب ــق اســتطاعات ال     التحــرش( يف القطــاع الصحــي وف
    إعطائــه أهميــة يف الوقايــة منــه، حيــث يوجــد مخاطــر حلدوثــة، كــون النســاء هــن األكثــر اســتخداما ملرافــق الرعايــة 

   الصحية، ويشكلن نسبة عالية كعامات يف القطاع الصحي؛ فحمايتهن من هكذا نوع فساد أصبحت واجبة. 
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 9. رغــم وجــود وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، إّلا أّن النســاء تعــزف عــن التبليــغ عــن الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
    )الفســاد اجلنســي( عنــد اســتخدام اخلدمــات احلكوميــة )الصحيــة( ألســباب ثقافيــة واجتماعيــة، كونهــا تخــاف مــن 
    الوصمــة والفضيحــة والعــار، ولعــدم الثقــة باحلفــاظ علــى الســرّية واخلصوصيــة مــن قبــل املؤسســة، وعــدم اجلدّيــة 
    والتصديــق لشــكواها، وصعوبــة إثبــات واقعــة الفســاد اجلنســي، ويف ذات الوقــت اخلــوف مــن فقــدان الوظيفــة واالنتقــام، او 

   احلرمان وتأخير اخلدمة لها او ألسرتها.

 10. بالرغــم مــن وجــود وحــدة شــكاوى ومنــوذج لتقــدمي الشــكوى معمــم الكترونيــا، إّلا انــه وفــق اســتطاع الــراي للمســتفيدات 
   من خدمات وزارة الصحة الذي أجرته امان عام 2021 بن ان ثلث العينة املستطلعة ال يعرفن عن وجود هذه الوحدة.

 11. تســتقبل وحــدة الشــكاوى يف الــوزارة الشــكاوى اخلارجيــة وال تســتقبل شــكاوى العامــات يف الــوزارة، وتقــدم الشــكاوى وفــق 
    التسلســل اإلداري، اي للمديــر/ة املباشــر، وهــذا مــن شــانه ان يجعــل املوظفــات يتــرددن يف تقــدمي الشــكوى إذا كان الفســاد 

   الذي تتعرض له يأتي من املدير املباشر العتبارات مت ذكرها.

 12. شــملت اخلطــة االســتراتيجية الصحيــة ثمانيــة مبــادئ مهمــة، كالعدالــة واملســاواة واحلــق يف الصحــة واجلــودة وغيرهــا، إّلا 
    أّنهــا خلــت مــن قيــم تتعلــق بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة، باســتثناء أّنهــا ضّمــت مبــدأ مشــاركة املعلومــات الصحيــة، لتعزيــز 

   ثقة املواطن باخلدمات الصحية، والنظام الصحي دون املس بخصوصية املريض الصحية.  

 13. التزمــت الــوزارة عنــد إعدادهــا االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة بأولويــات اخلطــة الوطنيــة للتنميــة وبخطــة التنميــة 
    املســتدامة يف األولويــات التــي تخــص وزارة الصحــة )التغطيــة الشــاملة وتعزيــز وتطويــر اخلدمــات الصحيــة. الــخ( والتزمــت 
ــي عكســتها يف الهــدف اخلامــس مــن اخلطــة، وأفــردت  ــم احلوكمــة الت ــوع االجتماعــي ومفاهي ــم الن     ايضــا بإدمــاج مفاهي
    خطــة اســتراتيجية مفصلــة عــن احلوكمــة يف القطــاع الصحــّي، حيــث تتضمــن اخلطــة تعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة 
    وسياســة االفصــاح والوصــول للمعلومــات، وسياســة مكافحــة الفســاد، والتدريــب وااللــزام مبدونــة الســلوك للموظــف 

   العمومي، وإجراءات للشراء وتدوير العاملن يف وحدة الشراء والعطاءات، وحوسبة البرامج واخلدمات وغيرها. 

ــى مســتوى  ــد 11( إّلا أّن ترجمــات اخلطــة عل ــر اعــاه )بن ــة مبــا ذك ــة الوطني ــزام االســتراتيجية الصحي ــن الت  14. بالرغــم م
    التنفيــذ املتعلــق بالنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد محــدود، فلــم يتــّم التدريــب علــى املدونــة والزاميــة االمتثــال لهــا، ولــم 
    يتــم إجنــاز تدريبــات وإجــراءات تتعلــق بــإدارة اخملاطــر، لــوم تنجــز سياســة مكافحــة الفســاد، وسياســة اإلفصــاح، كمــا خلــت 

   التقارير السنوية من  املعلومات املتعلقة بالفساد وطبيعة الشكاوى وآليات احلّل وغيرها.

 15. إّن مكافحــة الفســاد يحتــاج إلــى جهــود جماعيــة وخبــرات وشــراكات مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي والفاعلــن بالنظــام 
    الصحــي، اال انــه رغــم إجنــاز مدونــة الســلوك خاصــة بالقطــاع الصحــي احلكومــي، وإجــراء التدريبــات عليهــا بالتعــاون مــع 

   مؤسسة امان ، فإنه لم يتم تراكم العمل وإنفاذ املدونة حالها كحال مدونة السلوك االخاقية للوظيفة العمومية.

 16. تعتبــر موازنــة وزارة الصحــة معقولــة ،واالنفــاق عليهــا عــال، إّلا أّن اخلطــة املتعلقــة باحلوكمــة الصحيــة )التــي تشــمل بنــودا 
   متعلقة مبكافحة الفساد والنزاهة والشفافية( لم تأخذ التغطية الكافية، مما قد يكون أحد اسباب ضعف تنفيذها. 

 17. لــدى وزارة الصحــة برنامــج تثقيــف صحــي، ويتــم التثقيــف علــى املواضيــع الصحيــة واجملتمعيــة والعنــف، إّلا أّن الفســاد 
   املبني على النوع االجتماعي ال يدرج ضمن برامج التثقيف.
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التوصيات 
 1. نظــرا خملاطــر الفســاد العاليــة يف القطــاع الصحــي، فإننــا نوصــي بأهميــة إجــراء دراســة شــاملة عــن مخاطــر الفســاد املمكــن 
    حدوثهــا، يف كل مرافــق ومجــاالت ومســتويات العمــل يف وزارة الصحــة، علــى شــاكلة دراســة ادارة اخملاطــر يف وحــدة التوريــدات 

   والتحويات الطبية والتأمن الصحّي التي متت عام 2018 على أن تشمل مخاطر حدوث الفساد املبني على النوع االجتماعي. 

 2. العمــل علــى إدراج مفهــوم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف أدبيــات الــوزارة، وتعريــف  العاملــن/ات بــه وايضــا 
   املستفيدين واملستفيدات، مع اعداد برنامج مجتمعي توعوّي، وادلة وارشادات للمواطنن/ات حوله وعن الية الشكوى.

 3. ادمــاج موضــوع الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف االســتراتيجية العبــر قطاعيــة املقبلــة لتعزيــز املســاواة والعدالــة 
   بن اجلنسن ومتكن املرأة التي تقودها وزارة املرأة، وحتّث الوزارات على تطبيق مضامينها.

4. تطويــر سياســات مكافحــة الفســاد اخملطــط لهــا، وإدراج مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي كعنصر أصيل من السياســة. 

 5. مراجعــة مدونــة الســلوك للوظيفــة العموميــة، ومــدى مراعاتهــا للفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والعمــل بأحكامهــا 
   اخلتامية عبر توقيع تعهد االلتزام بها.

 6. التخطيــط لبرنامــج تدريبــي متكامــل، يشــمل مدونــة الســلوك للوظيفــة العموميــة، وتعزيــز النزاهــة والشــفافية، وادارة اخملاطر 
   والفساد املبني على النوع االجتماعي ورصد املوازنات الكافية إلجنازه، وميكن التعاون مع املؤسسات اخملتصة بهذا اجملال.   

 7. تبنــي مدونــة الســلوك اخلاصــة بالقطــاع الصحــي احلكومــي ومراجعتهــا لتتــواءم مــع مدونــة الســلوك للوظيفــة العموميــة، 
   ومفاهيم الفساد املبني على النوع االجتماعي.

 8. بــذل جهــود اوســع بالتعريــف عــن وحــدة الشــكاوى للمواطنــن باســتخدام وســائل االعــام اخملتلفــة وإعــداد كتيبــات 
   وإرشادات مبسطة للجمهور. 

 9. توســيع تعميــم املعلومــات ونشــرها حــول جهــود الــوزارة يف مكافحــة الفســاد وتتبــع حتقيقــات الشــكاوى، وتقاريــر الرقابــة 
    الداخليــة، مبــا يســاعد علــى رفــع الوعــي بأشــكال الفســاد، وحتصــن املؤسســة وتعزيــز تدابيــر الوقايــة مــن الفســاد بشــكل 

   عام والفساد املبني على النوع االجتماعي بشكل خاص.

 10.  إفــراد متويــل خــاص بخطــة احلوكمــة الصحيــة ومــا حتتويــه مــن أنشــطة هامــة تتعلــق بتعزيــز النزاهــة والشــفافية 
   ومكافحة الفساد، وتطوير اجلودة وتطوير الرقابة الداخلية.

 11. الشــراكة والتعــاون مــع املؤسســات اخملتصــة مبكافحــة الفســاد عبــر عقــد مذكــرات تفاهــم، لغايــات تبــادل اخلبــرات وبنــاء 
   القدرات، وإجراء البحوث يف مجال تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة وادارة مخاطر الفساد ومكافحته. 

 12. الشــراكة والتعــاون مــع املؤسســات النســوية ووزارة املــرأة يف تطويــر سياســات مناهضــة للفســاد املبنــي علــى النــوع 
ــر آليــات التبليــغ والرصــد والتكامــل بــن وزارة الصحــة واملراكــز النســوية التــي تقــدم خدمــات      االجتماعــي، وايضــا تطوي

   لضحايا العنف واالستغال اجلنسي.

 13. تطويــر الرصــد املتعلــق بالفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ومقتــرح البــدء بوحــدة الشــكاوى إليجــاد تصنيــف يتعلــق 
    بالفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وايضــا برنامــج مكافحــة العنــف ضمــن ادارة صحــة املــرأة، ليتــم اضافــة خانــة رصــد 

   وتصنيف للفساد اجلنسي.

 14. ان تعمــل الــوزارة علــى إعــداد كــوادر برنامــج مناهضــة العنــف الســتقبال ضحايــا الفســاد اجلنســي الحتياجهــن لتأهيــل 
   نفسي واجتماعي وبالتعاون مع اجلهة التي تستقبل الشكوى.

 15. ان تعمــل وزارة الصحــة بتســمية دائــرة الســتقبال شــكاوى العامــات املتعرضــات لفســاد جنســي، يكــون مختلفــا عــن 
    اإلجــراء الــذي يتــم حاليــا، الــذي يقــوم باتبــاع التسلســل اإلداري، كونــه يســاهم باالمتنــاع عــن الشــكوى إذا كانــت االشــكالية 

   مع رئيسها املباشر، مع وضع سياسات وإجراءات تعرف باآللية وتضمن احلماية ومتنع االنتقام.
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