
استراتيجية مكافحة الفساد من منظور 
جنساني

--نظرة مستقبلية--



وتمUNDPقبلمنأعدت
االجتماعاتخاللاستعراضها
داداالعلغاياتعقدتالتيواللقاءات
قيادياتتحالفالطالقوالتجهيز
.يالعربالوطنفيالفسادملكافحة

التياملوضوعاتنستفيدأنيمكنكيف
طويروتتغييراحداثفيمناقشتهاتمت
وربطالفسادمكافحةاستراتيجياتعلى

جديدةأدواتمعالحاليةالسياسات
يزلتعز الجنسينبيناملساواةتدعم
بحيصوبحيثوالنزاهةالرشيدالحكم
نميتجزاءالجزءاالجنسانياملنظور 

االستراتيجيات؟هذه

أوراق العمل
النقاشية

مكافحةأهميةعلىالضوءسلطت
كذلوأثرجنسانيمنظور منالفساد

ودعمهاالعربيةاملرأةتمكينعلى
وحمايتهاحقوقهاعلىللحصول 
.ةوالصحالتعليممجاليفيوخاصة



اداستراتيجية مكافحة الفس(تطوير ) أمور هامة يجب مراعاتها عند اعداد

يالنسائالعنصرتواجدأهمية
أوبتطويراملعنيالفريقفي

لويفضاالستراتيجية،اعداد
.القرارلحوكمةالعددنصف املعرفةذوي منموظفين

ممنخاصةووالتنوعوالخبرة
اناالنسحقوق فيخبرةلديهم

.املرأةوحقوق 

غتهابصيتصدرأنقبلاالجتماع
منالشركاءمعالنهائية

يهافبماالعامةاإلدارةمؤسسات
ديدوتحباملرأةاملعنيةالجهات

املسؤولية

املاليةالكلفمعرفةضرورة
مشاريعلتنفيذاملتوقعة

يرتوفوكيفيةاالستراتيجية
مؤشراتوتحديدلهاالدعم
الجنسانيللبعدقياس

الجهاتمعأيضااالجتماع
معاملجتمؤسساتمنالشريكة
انحةاملوالجهاتاالعالم،املدني،
املسؤوليةوتحديد

منومالغيرتجاربعلىاالطالع
املنظور ادراجعلىعملوا

هماستراتيجياتفيالجنساني



يغالتبلأداوت/آلياتلتطويرمشروع•
دون شكوى تقديمأو/والفسادعن

وسائلخاللمنشخصياالحضور 
.وغيرهاالتكنولوجيا

عناالبالغبأهميةالتوعيةمشروع•
أننيمكالتيالعقوباتوماهيالفساد
فرض

ُ
معلوماتاخفاءحالةفيت

حكوميةموظفةكانتإذاوخاصة
.وى الشكعناالبالغوالتوعيةباليات

فلتكتشريعاتتطوير/إعدادمشروع•
وذوي والشهودللمبلغينالحماية
.بهاوالتوعيةالصلة

فسادالعنبالتبليغالنساءتشجيع

.املؤسسيةراتالقدبناءوالتوعية،الوقايةالقانون،انفاذهيمحاور ثالثعلىتعملالفسادمكافحةاستراتيجياتغالبيةأناملعروفمن

التزامعلىتؤكدسلوكمدونات•
كافحةبماملعنيةالجهاتفيالعامين
افشاءوعدمبالسريةالفساد

معلومات
وقعتنصوصأو/تشريعاتتوفير•

موظفعلىقاسيةالعقوبة
اتالبيانبافشاءالفسادمكافحة

املبلغينعنمعلوماتأو/و
.وغيرهموالشهود

االفاداتوسماعالتحقيقأماكن•
والسريةالخصوصيةتضمن

اجراءات أخذها بعين االعتبار



الفسادمخاطروتقييمتحديدمشروع:الوقاية

أكثراملرأةلكون ليموالتعالصحةقطاعيوتحديداقطاعيبشكلاملخاطردراسةعلىالتركيزالعربيةالفسادمكافحةهيئاتوعلىاملشاريعأهممن
:املرأةعلىكبير ر تأثيولهادراستهايجبالتيالساخنةالبؤر أهمهنانفردولذلكنسبياكبيرةالقطاعاتهذهوتعتبربها،وتفاعالارتباطا

القطاع الصحي

ول الحص:الطبيةاالعفاءات
دون طبيةخدماتعلى

لألمراضماديمقابل
.والسرطاناملرمنة

األسرتأمينبرنامج
.الفقيرة

ىعلالفواتيرتدقيقعطاء
فيالطبيةاملعالجات

اصالخالقطاعمستشفيات
.حكومياللمؤمنين

منالطبيالتحويل
خارجأوآلخرمستشفى

.البالد

لدىاألدويةمستودعات
ياتواملستشفالصحةوزارة

الكوادربينوالعالقة
.واملوردين

اكز املستشفيات واملر من البديهي في القطاع الصحي أن يتم دراسة املخاطر في العطاءات، التعينات وخاصة للكوادر الطبية واملناصب القيادية في

:الصحية باإلضافة دراسة التشريعات املنظمة لعمل القطاع الصحي وخاصة املرتبطة باملساءلة الطبية ،لكن البد من دراسة

والطفولةاألمومةمراكز
خدماتعلىالحصول وآلية

.منهاالصحيةالرعاية

(البورد ) اجراءات امتحانات االختصاص لألطباء 



الفسادمخاطروتقييمتحديدمشروع:الوقاية

قطاع التعليم

به،توالتعييناالخاصالتعليم
تكون حيثالعاملين،وحقوق 
لللفصُعرضةأكثرالنساء

الرواتبدفعوعدمالتعسفي
الصيفيةالعطلةخالل

املدارسترخيصآلية
منللتأكدوالجامعات

املساواةمراعاة

التعليمفياالمتحاناتإدارة
وأسسوالجامعاتاملدرس ي
واةواملساالعدالةلضمانالنجاح،
لتقديمالنساءتعرضوخشية
الرشوة

التيالتشريعاتغياب
االلزاميالتعليمتفرض

للثوابتةفباإلضاف(_وخاصعام–الجامعيالتعليم)و(وخاصعام–املدرس يالتعليم)جزءمنألكثرتقسيهيتمأنيجبهذاالقطاع

:علىالتركيزوري الضر منأنإالاملاليةالشؤونوالجامعات،الوزارةفيالقياديةواملناصبالتعيينات،العطاءاتفيالفسادمخاطربتحديد

والطفولةاألمومةمراكز
علىالحصول وآلية

.منهاالخدمات

تها توفير عوامل ونتيج( القاصرات ) هناك بعض الجوانب غيابها  ُيسهم  في منع الفتيات من الحصول على التعليم وعرضة للزواج املبكر 

ساعد على نشر الفساد 
ُ
:ت

نعتمالتيالعقوباتغياب
املدرس يالتسيب

.الجنسينبيناملساواةتمنعقصور أو فجواتعنللبحث•

.فسادفعلارتكابفيسبباتكون ممكنأو •

التشريعاتدراسةمشروع:الوقاية



التعليمامباستخدالنزاهةتعزيزمشروعالالمنهجية،النشاطاتعبرالنزاهةتعزيزمشروع:الوقاية

بمخاطر الفساد، ال بد من وجود مشروعات خاصة لتوعية املرأة فباإلضافة ملا تم ذكره في انفاذ القانون ، فتوعية النساءمجال التوعية في 
الجنساني وأن   الحوكمة الرشيدة وخاصة اللواتي يشغلن الوظائف القيادية واالشرافية  من خالل عقد لقاءات ، حمالت توعية تراعي املنظور 

.تشمل رسائل موجهة للمرأة  

ارج الهيئة يحتوي هذا املجال على جوانب عدة لكن من أهمها تمكين املرأة سواء داخل هيئات مكافحة الفساد أو خبناء القدرات املؤسسية 
:من خالل 

تدريبمشروع
اإلدارةمؤسسات

إدارةعلىالعامة
الفسادمخاطر

تدريبمشروع
يفالعامالتاملوظفات

موالتعليالصحةمجال
النزاهةمعايرعلى

الرشيدةوالحوكمة

2

ات مشروع تأهيل املوظف
العامالت في مجال 
مكافحة الفساد

31



:تمكين املرأة ال يكون فقط من خالل ادماج املنظور الجنساني في استراتيجيات مكافحة الفساد  وانما التأكيد  على 
ثر محاربة الطلب من الجهات املعنية باستراتيجيات محاربة العنف ضد املرأة والعنف األسري  أن يدمجوا مؤشرات قياس ألضرورة •

.خفض التمييز والعنف ضد املرأةالفساد في 
.الطلب من الجهات املعنية بتوفير االحصائيات العمل على توفير بيانات من منظور جنساني •
.وضع نسب معينة ملشاركة الشركات اململوكة من النساء في العطاءات الحكومية•
.تعزيز نزاهة القضاء واستقالليته•



شكرا لحسن استماعكم


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: أمور هامة يجب مراعاتها عند اعداد( تطوير )استراتيجية مكافحة الفساد
	Slide 4
	Slide 5: الوقاية :       مشروع تحديد وتقييم مخاطر الفساد
	Slide 6: الوقاية :       مشروع تحديد وتقييم مخاطر الفساد
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

