إجتماع فريق الخبراء اإلقليمي
الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في البلدان العربية
بيروت 21-20 ،كانون األول/ديسمبر 2016
بالتعاون مع
"منظمة الصحة العالمية"
"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

البرنامج
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لمحة مختصرة
في إطار مشروعه لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،يعقد "برنامج األمم المتّحدة
اإلنمائي" إجتماع فريق الخبراء اإلقليمي حول "الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في البلدان العربية" ،وذلك
في بيروت ،لبنان ،بتاريخ  21-20كانون األول/ديسمبر  2016بالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية" و"الشبكة
طا
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" .يهدف االجتماع ،الذي يحضره ما يزيد عن ً 25ا
خبير ومسؤوًال وناش ً

في مجاالت متصلة ،إلى إستكمال العمل على بلورة أدوات متخصصة لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة
وبناء على المعايير الدولية والتجارب المقارنة .سبق االجتماع لقاءات
والتصدي لها وفق االحتياجات الوطنية
ً
ويتوقع أن تليه لقاءات أخرى ومبادرات متابعة في البلدان العربية
ذات صلة على المستويين اإلقليمي والوطنيُ ،
الراغبة بذلك في إطار استراتيجياتها الوطنية ذات الصلة.

الموضوع
يستند االجتماع االقليمي إلى خالصة عمل وبحث دؤوب طوال السنوات العشرين األخيرة في مجال
تحوًال جذريا وضع المسألة في قائمة أولويات المجتمع الدولي وفي عدد متزايد
مكافحة الفساد ،حيث شهد العالم ّ

ومؤخر في منطقتنا العربية .إال إن تنامي الوعي عالميا وإقليميا
ًا
من الحكومات والمنظمات المستقلة حول العالم،
ووطنيا بآثار الفساد المدمرة على التنمية بمختلف أبعادها من جهة ،وتسارع وتيرة المبادرات المتخصصة للوقاية

من الفساد ومالحقته من جهة أخرى لم ُيترجما بعد إلى نتائج عميقة ومرضية في أكثر بقاع األرض برغم التقدم

عموما وسلسلة النجاحات التي يمكن رصدها في بلدان مختلفة .تتعدد أسباب هذا اإلخفاق،
الملحوظ الذي تحقق
ً
ويمكن إجمالها تحت ثالثة عناويين رئيسية وهي ( )1اإلرادة السياسية و( )2الموارد المالية والبشرية و()3

الخيارات االستراتيجية المعتمدة ،مع التأكيد على وجود عالقة عضوية بين ظاهرة الفساد وطبيعة النظام
االقتصادي من جهة ،وبينها وبين الثقافة المجتمعية السائدة من جهة أخرى.
يسمى
في هذا السياق المترامي األطراف ،ومع تنامي عدد البلدان التي تعمل على وضع وتنفيذ ما ّ

باالستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ،ووصول هذا العدد إلى ما يزيد عن عشرة في المنطقة العربية بعد أن
صفر منذ عشرة سنوات فقط ،بدأ الخبراء يدعون إلى إمعان النظر في العالقة بين اإلخفاق في مكافحة
ًا
كان
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الفساد وبين الخيارات االستراتيجية المعتمدة لهذا الغرضُ .ي ّبين البحث الحثيث إن معظم البلدان تعتمد في
المعلنة منها والضمنية ،مقاربة زجرية من جهة ترّكز على الدور العقابي للقانون وتعطي االولوية
استراتيجياتهاُ ،
معينين ،ومقاربة شمولية من جهة أخرى ترّكز على اآلليات القانونية
لمالحقة قضايا فساد ّ
محددة وأشخاص ّ

وتخصصات قطاعية .في أكثر الحاالت ،لم تؤد هاتين
والمؤسسية العابرة للقطاعات دون اعتماد أولويات
ّ
المقاربتين إلى إحداث تغييرات جوهرية في واقع الفساد برغم االستثمار في بناء القدرات البشرية وتوفير موارد
مالية ال بأس به ا للمباردات ذات الصلة واإلعالنات المتكررة عن صالبة اإلرداة السياسية ضد الفساد.
إنطال ًقا من هذا التشخيص ،يعتمد "برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي" في مشروعه لمكافحة الفساد وتعزيز
توج ًها استراتيجية مفاده موازنة المقاربة الزجرية بمقاربة وقائية من جهة والمقاربة
النزاهة في البلدان العربية ّ

الشمولية بمقاربة قطاعية من جهة أخرى ،ويعمل مع القيادات السياسية والمجتمعية ومع المختصين في الو ازرات
والهيئات الرسمية المعنية والجامعات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني على امتداد المنطقة بغية
تطور
توفير المعارف واألدوات المتخصصة الالزمة لدعم تنفيذ هذا
ّ
التوجه على أرض الواقع باالستفادة من ّ

المعايير الدولية والعربية وتراكم التجارب المقارنة ذات الصلة.

بناء عليه ،تأتي المبادرة اإلقليمية لتنمية قدرات جميع األطراف المعنيين في البلدان العربية في مجال
وبناء على الممارسات الجيدة والدروس
الوقاية من الفساد على المستوى القطاعي وفق االحتياجات الوطنية،
ً
المستفادة من المنطقة والعالم .وحيث إن المقاربة الوقائية ال تقتصر فقط على الحمالت التوعوية كما هو شائع
أساسا على "إدارة
في الممارسة ،وال على المواءمة التشريعية العامة مع أحكام إتفاقيات إقليمية ودولية ،بل تقوم ً
مفصلة
المخاطر" بكل مندرجات هذا المفهوم ،وحيث إن المقاربة القطاعية من ناحية أخرى تستلزم اتخاذ تدابير ّ

المختار ،كان ال بد من تطوير المعارف
تتالءم مع خصوصية الخطر المستهدف (وهو الفساد) في القطاع ُ
واالدوات التي تُعنى بإدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي .لذا ،عمل "برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي"

منذ أكثر من عام على تطوير إطار مفاهيمي جديد لهذه الغاية ،ويستتبع ذلك بدليل تطبيقي لهذا اإلطار
مصحوبا بمناهج تدريبية متخصصة لتعزيز الشفافية
كل وفق خصوصياته،
المفاهيمي في عدة قطاعاتٌ ،
ً

أهمها
المختار ،وذلك بناء على لقاءات مع األطراف المعنيين على المستوى اإلقليمي ،و ّ
والمساءلة في القطاع ُ
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ورشة العمل التي انعقدت في تونس بتاريخ  3-1حزيران/يونيو  ،2016وكذلك على المستوى الوطني في
العراق وتونس على سبيل المثال.
أما اختيار قطاع الصحة ،فقد انبثق عن سلسلة بحوث ومشاورات تكلّلت بالمشاورات اإلقليمية رفيعة
المستوى التي انعقدت في المملكة المغربية بتاريخ  20-19تشرين الثاني/نوفمبر  ،2014وأفضت إلى التوصية
بتركيز الموارد المحدودة المتاحة لدى "برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي" على عدد من القطاعات التي ترتبط
بشكل وثيق بعملية التنمية ،وهي القطاعات التي ُيفترض بها أن توّفر خدمات أساسية للناس وتلك التي ُيفترض

ترسخ هذا االختيار من خالل اتصاالت ثنائية مع األطراف
تدر على خزينة الدولة
ً
بها أن ّ
ثم ّ
مداخيال معتبرةّ .
تم التأكيد على أهمية قطاع الصحة باعتباره من أكثر القطاعات التصا ًقا
المعنيين في البلدان العربية حيث ّ
نظر لتعقيده الشديد وتعاظم حجم االستثمارات
ضا بشكل خاص لممارسات الفساد ًا
معر ً
بحياة الناس ورفاههمّ ،

المتعددة لقصور األداء الذي يعاني منه هذا
فيه واتساع نطاق تعامله مع القطاع الخاص ،ناهيك عن األوجه
ّ
القطاع في أكثر بلدان المنطقة .إستتبع هذا االختيار ترسيخ عالقة التعاون بين "برنامج االمم المتّحدة اإلنمائي"

معا برفد المبادرة اإلقليمية بأفضل الخبرات المتخصصة بمواضيع الحوكمة
و"منظمة الصحة العالمية" كي يقوما ً

أيضا من المنصة الرائدة التي توفرها "الشبكة العربية لتعزيز
من جهة والصحة من جهة أخرى ،باالستفادة ً
النزاهة ومكافحة الفساد".

المنهجية
ينعقد إجتماع فريق الخبراء اإلقليمي حول "الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في البلدان العربية"
في بيروت بتاريخ  21-20كانون األول/ديسمبر  2016بتنظيم من "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي" وبالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية" و"الشبكة
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".
يهدف اإلجتماع اإلقليمي إلى إستكمال العمل على بلورة أدوات متخصصة لتقييم مخاطر الفساد في
وبناء على المعايير الدولية والتجارب المقارنة .يبدأ اليوم
قطاع الصحة والتصدي لها وفق االحتياجات الوطنية
ً
ثم الدليل
األول بعرض ومناقشة اإلطار المفاهيمي الجديد إلدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي ،ومن ّ
التطبيقي لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة ،ويتبع ذلك تمارين تطبيقية لتعزيز قدرة المشاركين على
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أساسا على التنفيذ الفعلي لمبادرات إدارة مخاطر الفساد في
استخدام الدليل وتطويرهّ .
أما اليوم الثاني ،فيرّكز ً
مؤخر بغية استنباط الممارسات
ًا
بدءا بعرض وتحليل تجربة تونس في هذا المجال
قطاع الصحة على أرض الواقع ً
الجيدة والدروس المستفادة منها وبلورتها في ضوء وجهات نظر الخبراء والمشاركين من البلدان األخرى .ينتهي

يتم وضعها لبناء القدرات
اليوم الثاني بعرض ومناقشة شكل ومضمون المناهج التدريبية المتخصصة التي ّ
المتخصصة لدى األطراف المعنيين ال سيما و ازرات الصحة والسلطات األخرى المعنية بهذا القطاع وهيئات
ّ
النزاهة ومكافحة الفساد والرقابة المالية واإلدارية والمنظمات الوطنية المستقلة المهتمة بقضايا الصحة.

طا في مجاالت
يعتمد االجتماع االقليمي اللغة العربية ويشارك فيه ما يزيد عن ً 25ا
خبير ومسؤوًال وناش ً

وتحديدا ما يختص منها بجوانب الشفافية والمساءلة.
حوكمة الصحة،
ً

ُيتوقع أن يتبع هذا االجتماع لقاءات أخرى ومبادرات عملية على أرض الواقع في البلدان العربية الراغبة

بذلك في إطار ا ستراتيجياتها الوطنية ذات الصلة ،تشمل دورات تدريبية متخصصة في الداخل والخارج وورش
عمل تشاركية وتوفير خبرات بهدف تمكين األطراف المعنيين في كل بلد من إعداد خارطة مفصلة بمخاطر
الفساد في قطاع الصحة وتصورات إصالحية قابلة للتنفيذ تساعد على التصدي للفساد.

جدول األعمال
الثالثاء 20 ،كانون األول/ديسمبر 2016
13.30 – 12.30

الغداء

15.00 – 13.30

الجلسة االولى :اإلطار المفاهيمي إلدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
عرض
أسئلة وإجابات

17.30 – 15.00

الجلسة الثانية :الدليل التطبيقي لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة
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عرض
أسئلة وإجابات
تمارين تطبيقية
األربعاء 21 ،كانون األول/ديسمبر 2016
10.30 – 09.00

الجلسة الثالثة :قراءة مشتركة في الفرص والتحديات الماثلة في المنطقة العربية
عرض
حلقة نقاشية مفتوحة

12.30 – 10.30

الجلسة الرابعة :تجربة تونس وسبل البناء عليها في سياقات مقارنة
عرض
حلقة نقاشية مفتوحة

13.30 – 12.30

الغداء

16.00 – 13.30

الجلسة الخامسة :مناهج تدريبية لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في
البلدان العربية

عرض
مجموعات عمل مصغرة
حلقة نقاشية مفتوحة
17.00 – 16.00

الجلسة السادسة :خالصات وتوصيات
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عرض
حلقة نقاشية مفتوحة

***
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