
تطبيقات عملية
منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية





قالتطبيمراحل



اإلعداد 

تحديد السياق والنطاق

تقييم المخاطر

اطرإستكشاف ُسبل التعامل مع المخ

اختيار األولويات

نفيذ
ّ
التخطيط والت

رةالتواصل واإلستشا: نشاط مستمر

المراقبة والمراجعة: نشاط مستمر

التسجيل واإلبالغ: نشاط مستمر



مثال عن الفساد عىل 
المستوى القطاع  



وس  برنامج فير
نقص المناعة 

ية البشر

رشوة
إختالس

تصل األدوية إىل 
المرضى بطريقة 
منصفة وبتكلفة 

منخفضة

ال يحصل المرضى 
عىل األدوية أو 
يدفعون مقابل 
الحصول عليها

تقليص عدد 
الموفيات 
الناتجة عن 
وس الفير

تدهور صحة 
المرضى وإنتشار 

وس الفير



مثال عن التفكيك اىل
"نقاط قرار"



تسجيل المرضى 

إحالتهم إىل الطبيب

إدخال المريض إىل غرفة الفحص

الطبيب بقوم بإجراء الفحص

ترتيب موعد بقليس لدى المريض موعد ُمس
للمريض

المغادرة

يلإحالة المريض إىل مكتب التسج

متابعة
وصف الدواء المناسب للمريض

اإلحالة إىل التشخيص
إجراء العمليات 

الالزمة

قلدى المريض موعد ُمسب

تحديد آلية الدفع

ن صح   تأمي 

  
دفع ذات 

مؤهل إلعفاء 

ى وصول المرضى إىل مكتب إستقبال المرضى الخار  جيير



مثال عن التفكيك اىل
"نقاط قرار"



الفاعل المحتمل نقاط القرار

موظف اإلستقبال موعدترتيب-1

موظف اإلستقبال المريضتسجيل-2

موظف اإلستقبال والمحاسب الدفعآليةتحديد -3

موظف اإلستقبال والممرض المعالجالطبيبإىلالمريضإحالة-4

الممرض  الفحصغرفةإىلالمريضإدخال-5

الطبيب الالزمالفحصإجراء-6

الطبيب المناسبةالعالجوصف-7

الطبيب التدخالتمنمزيد /والعملياتالتشخيصإىلالمريضإحالة-8

موظف اإلستقبال اإلجراءاتمنللمزيد موعد ترتيب-9

الطبيب الالزمةوالعملياتباإلجراءاتالقيام-10

موظف اإلستقبال المستشفن إىلالمريضإدخال-11

الطبيب الطب   التقرير تحضي  -12



ةمثال عن تحديد وصياغ
"النتائج المشوهة"



إنحراف القرارات واألفعال نقاط القرار

  إعطاء الموعد أو رفضه
ن
التأخي  أواإلرساع ف موعدترتيب-1

تسجيل المريض بإسم أو رقم هوية مختلفة
تسجيل المريض مع طبيب محدد

المريضتسجيل-2

  التغطية المالية
ن
حرمان المريض من الحق ف

تسجيل المريض كمغىط مالًيا أو معفن من الدفع
تجاوز الدفع

الدفعآليةتحديد -3

ة ن مبارسر إحالة المريض إىل طبيب معي  المعالجالطبيبإىلالمريضإحالة-4

  إدخال المريض
ن
التأخي  أو اإلرساع ف

ة  ن مبارسر إحالة المريض إىل طبيب معي 
الفحصغرفةإىلالمريضإدخال-5

  تقديم خدمات أساسية لل/ تأخي  / رفض 
ن
مريضأو اإلرساع ف

ورية أو غي  مناسبة تقديم خدمات غي  ضن
تقديم خدمات متدنية الجودة

طلب مدفوعات إضافية من المريض

الالزمالفحصإجراء-6



إنحراف القرارات واألفعال نقاط القرار

وصف دواء بديل باهظ الثمن
وري وصف دواء غي  ضن

  الجودة
وصف دواء متدتن

المناسبةالعالجوصف-7

ورية  إحالة المريض للقيام بإجراءات غي  ضن
منشأةإحالة المريض للحصول عىل بدائل أكير تكلفة أو مقدم خدمات خارج ال

  خدمة متدنية الجودة 
إحالة المريض لتلف 

ر/ إحالة المريض إىل عالمة تجارية  وي    ج غي  مي 
ن كي  اسم معي 

توالعملياالتشخيصإىلالمريضإحالة-8

  إدخال المريض
ن
التأخي  أو اإلرساع ف

إعطاء المريض خدمة ذات جودة عالية، عىل سبيل المثال غرفة خاصة
المستشفن إىلالمريضإدخال-9

حذف معلومات من التقرير
  التقرير

ن
تحريف معلومات ف

الطب   التقرير تحضي  -10



"األثر"مثال عن قياس 



االثرتحليل

عنالناتجةالمشوهةالنتيجةعنالناتجاالثرحجم
القرارنقطةعنداالنحراف / تكرارمعمركبةالفعل

المماثلةالنقاطاوالنقطةعندالحدوث

مناطق
االثر

الثقة

االمن

الجودة

يةالتنافس

الوصول

الكفاءة
ةوالفعالي

العدالة

رأس
المال
ي البشر

البيئة

التمويل

جداقوي قوي متوسط ضعيف ضعيف
جدا



  نطاق األثر
ن
(1)أمثلة قد تؤثر ف مجاالت األثر

أن تقبل لجنة تسجيل اللقاحات الرشوة مقابل تسجيل لقاح غي  فعال وإدخاله إىل السوق

الجودة

كة ممل اء أجهزة الموجات فوق الصوتية المتدنية الجودة من رسر يات رسر وكة لزوجتهأن يقبل موظف المشي 

نخفضأن يكتب المفتش تقريًرا لصالح منشأة ألن المدير من أقرباءه، عىل الرغم من تقييمه الم

من مسؤول كبي  أن يصدر الضابط ترخيًصا لطبيب عىل من الرغم ضعف مؤهالته ألنه حصل عىل توصية

، مما يحد من وصولها إىل الخدمة جي  األم عىل دفع رشوة إلدخال طفلها إىل المستشفن
ُ
أن ت الوصول

أن يوجه سياس  ما األدوية المدعومة إىل مجموعته لكسب دعمهم السياس  
العدالة

صادية الدنياأن يتم توزي    ع اللقاح عىل األقوياء واألثرياء مما يحد من توافره للفئات االجتماعية واالقت



  نطاق األثر
ن
(2)أمثلة قد تؤثر ف مجاالت األثر

 ألنها من أقارب مسؤول كبي  
  المستشفن

ن
ن مديرة غي  مؤهلة ف أن يتم تعيي 

يالمالرأس البشر

  المستشفن ألنها ترفض الرضوخ لمدير يقدم رشوة جنسية
ن
ممرضة مؤهلة ال تعمل ف

ك ورية ألنه يحصل عىل رحالت خيالية من رسر ة األدويةان يصف طبيب ما أدوية باهظة الثمن وغي  ضن

التمويل
كة بسعر أعىل بكثي  مما لو كان قد ت يات بتسوية باإلتفاق مع رسر م من خالل مناقصةأن يقوم مسؤول المشي 

كة إنش ورية لصالح قريب يمتلك رسر اءاتأن يضع الوزير سياسة لبناء عدة مستشفيات غي  ضن

ية أن يتم تحويل رواتب وهمية إىل حساب مدير الموارد البشر



  نطاق األثر 
ن
(3)أمثلة قد تؤثر ف مجاالت األثر

رشوةأن يسمح ضابط التفتيش بخروج المواد الخطرة من المستشفن ضمن القمامة العادية مقابل البيئة

كة واحد كات باستثناء رسر   تسجيل ملفات اللقاحات من عدة رسر
ن
ةأن تتأخر وحدة التسجيل ف

التنافسية
وي    ج لها مقابل األد كة أدوية معينة عموالت لألطباء لمواصلة وصف أدويتها والي  وية األخرى أن تقدم رسر

ذات الجودة والسعر المماثل

كة واحدة يات مواصفات صارمة ال تتناسب إال مع رسر أن تضع لجنة المشي 

  المستشفيات الحكومية يقوض ثقة مرضاها
ن
ي ف الفساد المستشر الثقة



مثال عن قياس 
"االحتمالية"



كوابح

استغاللاساءة
ةالموكلالسلطة

دوافع

واجتماعيةارسيةعالقات

واالقرانالمجتمعضغوط

اقتصاديةتقلبات

  نقص
ن
المواردف

ورقابيةاداريةعقبات

متوقععاىل  عائد

ماليةصعوبات

سياسيةوانتماءاتعالقات

جداقوي قوي متوسط ضعيف جداضعيف

االحتماليةتحليل
ى لالتقييم الشامل ى لقوتير :  المتضادتير

الدوافع والكوابح 



عىلالتأثير هوما
  
؟سمعت 

  هوهل
 
اخالق

معويتوافق
  
 
؟مبادئ

قويةالعقوبةهل
سيتموهل

؟تنفيذها 

هلبذلكقمتاذا
  سيتم

ى
اكتشاق

؟ئ   واالمساك

استطيعهل
؟ذلكتنفيذ

حاولتلقد
وفشلت



  
ى
األطراف المؤثرون ق

عملية المساءلة 
والمحاسبة



رقابة مجلس اإلدارة•
الضوابط الداخلية•
التدقيق الداخىل  •
التسلسل اإلداري•
السياسات واإلجراءات•
ن المهام• الفصل بي 
سياسات اإلفصاح•
إدارة تضارب المصالح•
تاألتمتة وإدارة المعلوما•

•  
منظمات المجتمع المدتن

وسائل اإلعالم•
النقابات•

أصحاب المصلحة اآلخرين

الهيئات الحاكمة

اخيص• هيئات الي 
هيئات ضمان الجودة•
ليةالسلطات التنظيمية الما•
هيئات مكافحة الفساد•

المنظمون المستقلون



خارطة "مثال عن 
"المخاطر





إختيار األولويات



:  أمثلة
  تحم•

ل معالجة نقاط القرار الب 
مخاطر عالية وحرجة

ات القبول بوجود مخاطر فساد ذ•
خطر منخفض

القبول بوجود مخاطر الفساد •
ف ذات أثر مرتفع وإحتمال ضعي

مع مراقبة دقيقة

مستوى الخطر

:  أمثلة
إعطاء األولوية لمعالجة بعض •

النقاط عىل الرغم من أنها ذات
مخاطر منخفضة أو متوسطة 

مقارنة بنقاط أخرى وذلك 
زهابسبب عدم القدرة عىل تجاو 

إدماج األولويات الوطنية و •
التنظيمية

يةالخيارات واألولويات السياس•

تقييم الخطر

:وزن االستجابة للمخاطر بناء عىل
الجدوى وإمكانية التطبيق•
التعقيدات التقنية •
ة الزمنية• الفي 
مدى تعقيد عملية التنفيذ•
المواقف المتوقعة ألصحاب •

المصلحة
تبة• العائدات والكلفة المي 

خيارات معالجة المخاطر



...العملالىبناهيا
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