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اإلفتتاحية 
حقـوق  بيـن  العالقـة  قـراءة  علـى  الفصليـة  مـن  العـدد  هـذا  يركـز 
وأطرافـه  عديـدة،  وأشـكال  صـور  لـه  فالفسـاد  والفسـاد،  اإلنسـان 
بالتالـي عديـدون، وهـو مسـؤولية جماعيـة، تبـدأ مـن رأس السـلطة، 
وتنتهـي بأصغـر فـرد فـي المجتمـع. هـو جـزء من التدابير والسياسـات 
اإلداريـة المتخـذة بتحقيـق المسـاواة والعدالـة اإلجتماعيـة، وهـو جـزء 
مـن التربيـة والثقافـة المجتمعيـة األخالقيـة. ومكافحـة الفسـاد أمـر 

محـوري وأساسـي فـي الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان.  

الموقعـة  الدوليـة  الوثائـق  مـن  عـدد  اعتـرف  األخيـرة،  األعـوام  فـي 
برعايـة كل مـن األمـم المتحـدة والمنظمـات اإلقليميـة باآلثـار السـلبية 
وعـي  وهنـاك  التنميـة.  وعلـى  اإلنسـان  حقـوق  حمايـة  علـى  للفسـاد 
متزايـد بالروابـط المتأصلـة بيـن حقـوق اإلنسـان والكفـاح مـن أجـل 
مكافحـة الفسـاد. ونتيجـة لذلـك، نشـهد نشـاطا متزايـدا مـن جانـب 
المعاهـدات  هيئـات  مثـل  اإلنسـان  لحقـوق  المتحـدة  األمـم  آليـات 

الشـامل. الـدوري  واالسـتعراض  الخاصـة  واإلجـراءات 

النهـج  آليـات  علـى  الضـوء  العـدد  هـذا  فـي  االولـى  المقالـة  تسـلط 
التمكيـن  ويسـتوجب  الفسـاد،  موضـوع  مـع  التعامـل  فـي  الحقوقـي 
التنفيـذ  وعمليـات  التدخـالت،  تصميـم  ضمـان  الفسـاد  لمكافحـة 
بطريقـة تجعلهمـا يسـاهمان فـي عمليـة مكافحتـه مـن خـالل تعزيـز 
خـالل  مـن  حقوقهـم  ليمارسـوا  انفسـهم  الحقـوق  أصحـاب  قـدرات 
أو  المعلومـات،  وتقديـم  والشـكاوى  البالغـات،  تقديـم  علـى  القـدرة 
الحصـول عليهـا، والوصـول إلـى العدالـة، والحصـول علـى التعويـض 
واالنصـاف وجبـر الضـرر. واتفاقيـة مكافحة الفسـاد األخيرة لها عدد 
مـن الصـالت بمفهـوم النهـج القائـم علـى حقـوق اإلنسـان علـى الرغـم 
مـن أن هـذه المبـادئ لـم تذكـر صراحـة. وكمـا هـو مبيـن بالتفصيل في 
القسـم 5 مـن هـذه الورقـة، تنـص االتفاقيـة علـى عـدد مـن الواجبـات 

التـي يجـب أن توضـع فـي الخدمـة

أبـرز  كأحـد  االنسـان  بحقـوق  الفسـاد  موضـوع  لربـط  محاولـة  وفـي 
حقـوق  وإحتـرام  إعمـال  إلـى  تؤثـر  التـي  والتحديـات  االشـكاليات 
اإلنسـان جـاءت مقالـة الفسـاد .. انتهـاك لحقـوق اإلنسـان، فالفسـاد 
بإشـكاله المختلفـة والمعبـر عنـه بالواسـطة والمحسـوبية ، والرشـوة 
والوظيفـة  النفـوذ  واسـتغالل   ، والفئويـة   ، والزبائنيـة   ، والمحابـاة   ،
العامـة ، وهـدر المـال العـام ، وتضـارب المصالـح أو الكسـب الغيـر 
المشـروع ، وغسـل األمـوال ، أو بسـبب تصـرف فاسـد ، هـو انتهـاك 
والمدنيـة  السياسـية  الحقـوق  السـيما  األساسـية  اإلنسـان  لحقـوق 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق الجماعيـة مثـل الحـق 
فـي بيئـة نظيفـة ، فالفسـاد يبـدأ وال ينتهـي عنـد عـدم تكافـؤ الفـرص 
وإشـغال الوظيفـة العموميـة، وفـي التعيينات والتسـكين على الهيكليات 
والتالعـب والتزويـر فـي الشـهادات العلميـة للموظفيـن وهـدر المـال 
العـام بسـبب االزدواج الوظيفـي الناتـج عـن تلقـي موظفيـن عمومييـن 
مكافـآت ماليـة مقابـل عملهـم مـا يناقـض مـع قانـون الخدمـة المدنيـة 
توزيـع  عدالـة  وعـدم  المشـاريع  بعـض  تنفيـذ  فـي  الكفايـة  وغيـاب   .

. المصالـح  الخدمـات وتضـارب 

ويعتبـر اسـتغالل النفـوذ الوظيفـي مـن األمـور التـي تؤثـر علـى حقـوق 
االنسـان داخـل الدولـة مـن خـالل انعـدام المسـاواة بيـن األفـراد داخـل 

المجتمـع، األمـر الـذي يعتبـر مسـاً بالقانـون األساسـي الفلسـطيني.

وعـن أثـر الفسـاد علـى حقـوق الفئات الفئات المهمشـة  نوهت المقالة 
إلـى أن عـدم تخصيـص المـوارد للقطاعـات الخدماتيـة صحـة وتعليـم 
بسـبب ضعـف المخصصـات فـي الموازنـات العامة يقلص مـن إمكانية 
وصـول الفئـات المهمشـة الـى هـذه الخدمات  كمـا ان التامين الصحي 
الضعيـف بسـبب عـدم تخصيـص الموازنـات الكافيـة أدى الـى تنافـس 
شـديد فـي الحصـول علـى الحـق فـي الصحـة ممـا عـزز اللجـوء الـى 

الواسـطة فـي الحصـول علـى العالج.

والفسـاد فـي المجاليـن العـام والخـاص فـي أي بلـد، بصـرف النظـر 
عـن نظامـه االقتصـادي والسياسـي أو مسـتوى تطـوره، يشـكل تهديـدا 
خطيـرا للتمتـع بحقـوق اإلنسـان. فهـو يضعـف المؤسسـات ويضعـف 
الوفـاء  علـى  الـدول  قـدرة  ويضعـف  الحكومـة  فـي  الجمهـور  ثقـة 
بالتزاماتهـا فـي مجـال حقـوق اإلنسـان. فالفسـاد وعائداتـه ال تقتصـر 
علـى الحـدود الوطنيـة ومـدى تأثيرهـا علـى حقوق اإلنسـان.  عفادة ما 
يحـول التمويـل مـن موازنـات الدولـة التـي ينبغـي تخصيصهـا للنهـوض 
بحقـوق اإلنسـان، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الصحـة والتعليـم. كمـا أنـه 
يضعـف إمكانيـة الحصـول علـى التعليم ونوعيته، ويصيب أشـد الفئات 
ضعفـا وتهميشـا فـي المجتمـع  أولئـك الذين لديهـم إمكانيات محدودة 
وتجاهـل  الفسـاد  يواجهـون  الذيـن  فاألطفـال  أنفسـهم.  عـن  للدفـاع 
ال  قـد  مدارسـهم  وداخـل  المبكـرة  طفولتهـم  فـي  اإلنسـان  حقـوق 
يجدون إحساسـا مناسـبا بالكرامة والنزاهة واحترام حقوق اإلنسـان. 
وقـد يعتـادون علـى الفسـاد وتجاهـل حقـوق اإلنسـان، ويعتبـرون هـذه 
الممارسـات جـزءا طبيعيـا مـن التفاعـل االجتماعـي. وعليـه يقـع علـى 
موضوعـات  وادراج  تضميـن  مراحلهـا  بكافـة  التعليميـة  المؤسسـات 
النزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي المسـاقات التعليميـة. إلـى جانب وضع 
التدابيـر االداريـة الرقابيـة علـى أداء المؤسسـات التعليميـة للتأكـد من 

كمـدى وفائهـا بهـذه اإللتزامـات. 

وللوقوف على موضوع الفساد والعمل الشرطي تناولت مقالة »بواعث 
الفسـاد الُشـرطي: إنحرافات فرِدية أْم مسـلك إجباري؟«  فقد اشـارت 
المقالـة إلـى تفسـيرات عـدد مـن الباحثيـن لظهـور الفسـاد الشـرطي 
إجتماعيـة  مـن ضمنهـا عوامـل  المتغيـرات  مـن  إلـى جملـة  وأوعـزوه 
وإقتصادية وسياسـية تحيط بالعمل الشـرطي وتؤثر فيه. فعلى سـبيل 
المثال قد تكون ثقافة المحسـوبية أو الرشـوة سـائدة بين أفراد بعض 
المجتماعات بحيث يصُعب على أفراد الشـرطة أن ينقوا بنفسـهم من 
المـوروث الثقافـي للمجتمـع.  كمـا أن التأثيـرات السياسـية قـد يكـون 

لهـا انعكاسـاتها الجسـيمة علـى أداوت إنفـاذ القانـون فـي الدولـة.

وضمـن إهتمـام الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان فـي تحليـل البيئـة 
القانونيـة والسياسـاتية فقـد أصـدرت ، مؤخـراً، وبالتعـاون مـع هيئـة 
مكافحـة الفسـاد تقريـراً قانونيـاً بعنـوان )العالقـة بيـن حقوق اإلنسـان 
والفسـاد(. ويأتـي هـذا التقريـر انطالقـاً مـن قناعـة الهيئتيـن بأهميـة 
هـذا الموضـوع وتأثيراتـه العميقـة علـى الحقـوق التـي ينبغـي أن يتمتـع 
بهـا المواطـن الفلسـطيني. عـالوة علـى أن هـذا التقريـر يمثـل إحـدى 
مخرجات خطط الهيئتين للعام 2016، وفق مذكرة التفاهم المشتركة 

بهـدف تمكيـن الدولـة مـن إعمـال حقـوق اإلنسـان ومكافحـة الفسـاد.

وأشـار التقريـر الـذي أعـده الباحـث القانونـي فـي الهيئـة المسـتقلة 
ورعايـة  حمايـة  أن  إلـى  دعيـس،  معـن  المحامـي  اإلنسـان  لحقـوق 
وإعمـال حقـوق اإلنسـان واجـب أصيـل علـى كل دولـة، اال أن الفسـاد 
، وإلى  المنتشـر فـي المؤسسـات المنـوط بهـا إعمـال هـذه الحقوق حـدَّ
الواجـب، ومنعهـا مـن تحقيـق اإلعمـال  حـٍد كبيـر، مـن قيامهـا بهـذا 

اإلنسـان. لحقـوق  الحقيقـي 

وفـي الختـام ال بـد مـن االشـارة إلـى أن المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق 
اإلنسـان تلعـب دوراً فاعـاًل فـي تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان وفـي 
التعامـل مـع مؤسسـات الدولـة لضمـان إحتـرام حقوق اإلنسـان والعمل 
مـن أجـل تقويـض كل اإلجـراءات والسياسـات التـي تحـول دون إعمـال 
حقـوق اإلنسـان علـى المسـتوى الوطنـي. وإفـراد هـذا العـدد مـن مجلة 
الفصليـة هـو فـي إطـار تعميق الوعي والفهم إلى الروابط التي تؤسـس 
للعالقة ما بين مكافحة الفسـاد والتصدي النتهاكات حقوق االنسـان. 

واالثـر المبتـادل لغيـاب أحدهما. 

رئيس التحرير
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مكافحـة الفسـاد يحتـاج إلـى خطـة وبرنامـج عمـل تسـتند إلـى عـزم الجتثـاث هـذه اآلفـة الخطيـرة، وإلـى 
تشـريعات نافـذة، وتدابيـر وسياسـات فاعلـة، وكذلـك إلـى آليـات للمسـاءلة والمكاشـفة والمحاسـبة.

المدنيـة  اإلنسـان  بحقـوق  الفسـاد  لمسـاس  ونظـًرا   
والسياسية من خالل حرمانه من تولي الوظائف العامة 
بسـبب المحسـوبية والتمييـز، أو وصـول َمـن ال يسـتحق 
إلى مواقع وظيفيَّة أو تمثيليَّة في الدولة  بطرق فاسـدة 
قائمـة علـى الغش والتدليـس والتزوير والمحاباة، ونظًرا 
واالجتماعيَّـة  االقتصاديَّـة  بالحقـوق  الفسـاد  لمسـاس 
الئـق،  معيشـي  مسـتوى  فـي  الحـق  انتهـاك  خـالل  مـن 
السـكن  أو  بالصحـة  والتمتـع  التعليـم  مـن  الحرمـان  أو 
الالئـق مـن خـالل أنظمـة حكوميـة يتحكـم فـي مفاصلهـا 
غيـر  ثـراء  لتحقيـق  فاسـدة  طرًقـا  يسـلكون  موظفـون 

مشـروع، لذلك كله؛ وبسـبب المسـاس المباشـر للفسـاد 
بمنظومـة حقـوق اإلنسـان، فـإنَّ رسـم طريـق تسـهم فـي 
نهـج  وفـق  تكـون  أن  يسـتوجب  الجريمـة،  هـذ  مكافحـة 

قائـم علـى حقـوق اإلنسـان.

إطـار  هـو  اإلنسـان  حقـوق  علـى  القائـم  النهـج  إنَّ 
والتفاوتـات  االلتزامـات  تحليـل  إلـى  يسـعى  مفاهيمـي 
الممارسـات  عـالج  وإلـى  للتضـرر،  القابليـة  ومواطـن 
مـا  وهـو  للقـوة،  العـادل  غيـر  والتوزيـع  التمييزيـة، 
اإلنسـان.  حقـوق  ويقـوض  التقـدم  تحقيـق  يعـوق 
وبموجـب النهـج القائـم علـى حقـوق اإلنسـان، تترسـخ 

تدابير مكافحة الفساد وفق نهج 
مبني على حقوق اإلنسان
بهجت الحلو/ منسق وحدة التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة المستقلة
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للحقـوق  نظـام  علـى  والبرامـج  والسياسـات  الخطـط 
الدولـي.  القانـون  يُنِشـئُها  التـي  االلتزامـات  وتناظـر 
االسـتدامة،  تعزيـز  علـى  يسـاعد  أن  ذلـك  ومـن شـأن 
أصحـاب  وهـم  أنفسـهم  المواطنيـن  تمكيـن  وعلـى 
وعلـى  السياسـات  رسـم  فـي  المشـاركة  مـن  الحقـوق 
أصحـاب  وهـم  المسـؤوليات،  يتحملـون  مـن  مسـاءلة 
اإلنسـان  حقـوق  علـى  القائـم  وللنهـج  الواجبـات. 
إليهـا  لالسـتناد  المقالـة  هـذه  تسـعى  خمسـة  مبـادئ 
مـن أجـل مناهضـة الفسـاد، وهـي اإللزاميـة القانونيـة، 
والمسـاءلة. التمييـز  وعـدم  والمشـاركة،  والتمكيـن، 

لقـدد شـدد القانـون الدولـي لحقوق اإلنسـان على كرامة 
مـن  األساسـية،  بحقوقـه  تمتعـه  خـالل  مـن  اإلنسـان، 
ـت  خـالل اإلعـالن العالمـي فـي مادتـه األولـى التـي نصَّ
فـي  أحـراًرا متسـاوين  يولـدون  النـاس جميًعـا  أنَّ  علـى 
الكرامـة والحقـوق، وقـد وهبـوا عقـاًل وضميـًرا، ويعامـل 
ل  بعضهـم بعًضـا بـروح اإلخـاء،  ألن آثـار الفسـاد تشـكِّ
مساًسـا بالكرامـة المتأصلـة باإلنسـان الـذي سـيحرمه 
الفسـاد والمفسـدون مـن حقـوق التمتـع بالفـرص علـى 
قـدم المسـاوة مـع اآلخريـن، فـإّن ممارسـة الفسـاد تعـّد 
وجريمـة  اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي  لإلعـالن  انتهـاًكا 

اسـتئصالها دون هـوادة.  توجـب 

العالـم لمخاطـر الفسـاد علـى  بلغـت ذروة يقظـة  ولقـد 
المتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  خـالل  مـن  اإلنسـان  حقـوق 
لمكافحة الفساد لعام 2003 التي حثت الدول األطراف 
علـى أن تعقـد العـزم؛ كـي تكشـف وتمنـع وتـردع، علـى 
نحـو أنجـع، صـور الكسـب غيـر المشـروع كافـة، وإلـى 
سـنِّ تشـريعات مكافحـة الفسـاد، وإلـى إرسـاء سياسـات 
وبرامـج فاعلـة علـى طريـق مكافحـة الفسـاد عبـر إنشـاء 
باالسـتقاللية  تتمتـع  الفسـاد  لمكافحـة  وطنيـة  هيئـات 
الماليـة واإلداريـة والمهنيـة، وتتمتـع بالوصـول للحصـول 
علـى المعلومـات ذات الصلـة، وسـلطات شـبه قضائيـة 
للتحقيـق فـي شـبهات الفسـاد، وفي القـدرة على اإلحالة 
جرائـم  فـي  المتورطيـن  أولئـك  والقضـاء  النيابـة  إلـى 

الثـراء غيـر المشـروع.

لهـذه  االنضمـام  بموجـب  فلسـطين  دولـة  قامـت  ولقـد 
والسياسـاتية  التشـريعية  التدابيـر  باتخـاذ  االتفاقيـة 
إلعمال ما تضمنته االتفاقية من خالل رزمة »تشريعات 
مكافحـة الفسـاد«، التـي اشـتملت علـى قانـون الكسـب 
غير المشـروع في العام 2005، وفي العام 2010 عّدلته 

وعّدلـت تسـميته بمـا يتـالءم مـع اتفاقيـة األمـم المتحـدة 
لمكافحـة الفسـاد، بحيـث أصبـح يسـمى قانـون مكافحـة 
لمكافحـة  وطنيـة  هيئـة  بموجبـه  وانشـأت   ( الفسـاد 
الفسـاد، تباشـر أعمالها وتقدم تقريرها لرئيس الدولة( 
وقانـون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب لسـنة 
لمكافحـة  الوطنيـة  االسـتراتيجية  ووضعـت   ،2015
الفسـاد لألعـوام 2015-2018 بمحاورهـا األربعـة التـي 
اشـتملت علـى منـع وقـوع الفسـاد والوقايـة منـه، وإنفـاذ 
الوعـي  مسـتوى  ورفـع  القضائيـة،  والمالحقـة  القانـون 
والتعـاون  المجتمعيـة،  والمشـاركة  والتدريـب  والتثقيـف 

الدولـي.

علـى  اشـتملت  التـي  القانونيـة  اإللزاميـة  مضاميـن  إنَّ 
مكافحـة الفسـاد وتجريمـه ترتكـز بشـكل أساسـي إلـى 
ضـرورة تمكيـن أصحـاب الواجـب مـن معرفـة وفهـم هذه 
وإال  لهـا،  واالمتثـال  واحترامهـا  وتعزيزهـا  االلتزامـات 

والمحاسـبة. للمسـاءلة  عرضـة  سـيكونون 

ويسـتوجب التمكيـن لمكافحـة الفسـاد ضمـان تصميـم 
التدخالت، وعمليات التنفيذ بطريقة تجعلهما يساهمان 
فـي عمليـة مكافحتـه مـن خـالل تعزيـز قـدرات أصحـاب 
الحقـوق أنفسـهم ليمارسـوا حقوقهـم مـن خـالل القـدرة 
علـى تقديـم البالغـات، والشـكاوى وتقديـم المعلومـات، 
أو الحصـول عليهـا، والوصـول إلـى العدالـة، والحصـول 

علـى التعويـض واإلنصـاف وجبـر الضـرر.

الجهـات  مسـؤوليات  مسـاحة  تعزيـز  يعنـي  والتمكيـن 
عليهـا  ينبغـي  التـي  الواجـب،   أصحـاب  مـن  الرسـمية 
وضمـان  السـياق،  تحليـل  نتائـج  علـى  بنـاء  التصـرف 
حصـول المواطنيـن علـى حقوقهـم، وضمـان وجـود فهـم 
مشـترك بيـن أصحـاب الحقـوق وأصحـاب الواجـب عـن 

اإلنسـان. حقـوق  إعمـال 

والتمكيـن ينطـوي علـى توافـر مصـادر الوعـي والتدريـب 
كـي  الواجـب؛  أصحـاب  )أ(  مـن  لـكلٍّ  القـدرات  وبنـاء 
حقـوق  وبلغـة  القانـون،  بنصـوص  وعًيـا  أكثـر  يصبحـوا 
الحقـوق،  ينتهـك  الـذي  الفسـاد  تجـرم  التـي  اإلنسـان 
هـذه  انتهـاك  حـال  للمسـاءلة  مثولهـم  مـن  وللتحـوط 
المعاييـر، و)ب( توفيـر الوعـي وبنـاء القـدرات ألصحـاب 
مـن سـبل مكافحـة  وتمكينهـم  المواطنيـن  مـن  الحقـوق 
الفسـاد،  مكافحـة  لهيئـة  اللجـوء  خـالل  مـن  الفسـاد 
بمهـارات  ورفدهـم  والبرلمـان،  والنيابـة  والقضـاء 
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إحـدى  بصفتهـا  اإلعـالم  لوسـائل  الذكـي  االسـتخدام 
آليـات الرقابـة الشـعبية الفعالـة، لفضـح الفسـاد وتقديم 

عادلـة. لمحاكمـة  المفسـدين 

فـي  المواطنيـن  مـن  الحقـوق  أصحـاب  مشـاركة  وتعـّد 
الفسـاد  مكافحـة  وتدابيـر  وخطـط  سياسـات  رسـم 
أصحـاب  مشـاركة  إنَّ  حيـث  األهميـة،  غايـة  فـي  أمـًرا 
الحقـوق بصـورة فاعلـة وحـرة وذات مغـزى، وليس مجرد 
للتصـدي  والشـجاعة  القـوة  يمنحهـم  سـوف  استشـارة، 
للفسـاد واإلبـالغ عـن حاالتـه وعـن مقترفيـه. إنَّ غيـاب 
الخطـط  مـن  واسـتثناءهم  الحقـوق  أصحـاب  مشـاركة 
إنـكاًرا  يشـكل  الفسـاد،  لمكافحـة  التنمويَّـة  الوطنيَّـة 
لحقوق اإلنسـان، ومن شـأنه أن يضعف هذه السياسـات 
والتدابيـر التـي سـتبدو أحاديـة فوقيـة، وسـتَْفضي إلـى 

الضعيفـة. الفئـات  بحـق  وخصوًصـا  تمييـز 

إنَّ الفسـاد خطـر جسـيم يتهـدد حقـوق اإلنسـان، ويجـرد 
ويمنـح  بالقانـون،  المكفولـة  حقوقهـم  مـن  ضحايـاه 
مقترفيه مزايا وانتفاًخا على حسـاب اآلخرين، وسـيكون 
األطفـال والنسـاء واألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة، وتلـك 
الفئـات الهّشـة األخـرى، أكثـر تأثـًرا مـن نتائـج الفسـاد. 
ومسـاعدة  تمكيـن  برامـج  تحـاط  أن  يجـب  هنـا  ومـن 
هـذه الفئـات بوسـائل حمايـة أكبـر تقيهـم مـن مخاطـر 
الفسـاد. ولإلسـهام فـي منـع التمييـز بحـق هـذه الفئـات 
الضعيفـة يجـب، تأهيـل أولئـك الموظفيـن العمومييـن، 
والعامليـن فـي منظمـات المجتمـع المدنـي التـي تعمـل 
علـى برامـج تنمويـة ذات صلـة بحقـوق األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة والمـرأة والطفـل، وإذكاء وعيهم بمخاطر الولوج 
للفسـاد، وتطبيـق مدونـات سـلوك أخالقيـة ضمـن أُطـر 

األمانـة  قيـم  وتعزيـز  والقانونيَّـة،  المؤسسـيَّة  عملهـم 
والمسـؤوليَّة. والنزاهـة 

للفسـاد،  قوًيّـا  رادًعـا  ل  تشـكِّ والمحاسـبة  المسـاءلة  إنَّ 
التنفيذيـة،  السـلطة  أداء  علـى  التشـريعية  الرقابـة  وإنَّ 
مثـل:  المعروفـة،  الرقابـة  وأدوات  الموازنـة،  وإقـرار 
أدوات  هـي  الثقـة،  وحجـب  واالسـتجواب  السـؤال 
قـد  الذيـن  الواجـب  أصحـاب  المتنفذيـن  بحـق  فاعلـة 
يسـتغلّون مواقعهـم الوظيفيـة لحرمـان الضحايـا بشـكل 
الرقابـة  آليـات  وتشـّكل  وتعسـفي مـن حقوقهـم،  فاسـد 
الشـهود،  حمايـة  وتدابيـر  العامـة،  والنيابـة  القضائيـة 
أذرًعـا فاعلـة للمسـاءلة والمحاسـبة، كمـا أنَّ العقوبـات 
التأديبيـة والجزائيـة تسـهم فـي وضـع حـدٍّ للفسـاد. وإنَّ 
تقديـم التقاريـر الكاشـفة عـن الذمـم الماليـة للموظفيـن 
الذيـن يحتلـون مواقـع »قـد يرتـع فيها الفسـاد ويترعرع«، 
وإّن  المبكـرة،  الوقائيـة  المسـاءلة  أدوات  أحـد  ل  تشـكِّ
تقديـم التقاريـر الدوريـة للقطاعـات المالية العامة، وفي 
القطـاع الخـاص وللمنظمـات غير الحكومية يشـكل أمًرا 
يدخـل فـي إطـار الرقابـة الفاعلـة التي تثـري موضوعات 
المسـاءلة والمحاسـبة ومنـع تضـارب المصالـح، وتحـد 
مـن اإلثـراء الفاسـد، والكسـب غيـر المشـروع، ومكافحة 

غسـل األمـوال ومنعـه.

المبنيَّـة  الشـعبيَّة  المسـاءلة  أشـكال  تعزيـز  مـن  بـدّ  وال 
إعالميـة  بأنشـطة  والقيـام  والتمكيـن،  المشـاركة  علـى 

تسـهم فـي منـع التسـامح مـع الفسـاد.

وأخالقيـة وطنيـة،  قانونيـة  الفسـاد مهمـة  إنَّ مكافحـة 
تسـهم فـي تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان، وفـي نجـاح 

أهدافهـا. وبلوغهـا  التنميـة  خطـط 
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المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
شـريك في جهود مكافحة الفسـاد

هيئة مكافحة الفساد

العـام 2010،  فـي  الفسـاد  إنشـاء هيئـة مكافحـة  حتـى 
دوًرا  تتلمـس  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  اسـتمرت 
فاعـاًل لهـا فـي جهـود مكافحـة الفسـاد، لكّنهـا واجهـت 
صعاًبـا حالـت دونهـا ودون هـذا الـدور المطلـوب، وذلـك 
قـد يكـون معطوًفـا علـى عـدم قـدرة المؤسسـة الرسـميَّة 
الفلسـطينيَّة على االسـتفادة الجيدة من خبرة مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي الطويلـة فـي فلسـطين، خصوًصـا فـي 
مرحلـة مـا قبـل أوسـلو. فمؤسسـات المجتمـع المدنـي 
قـادت جهـود التنميـة والصمـود، ولهـا فـي ذلـك الكثيـر 
مـن الخبـرات، خصوًصـا عندمـا اقترنـت ببـروز طبقـة 
فـي  الحًقـا  سـاهمت  أوسـاطه،  ضمـن  تكنوقراطيـة 
تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وقيـادة عـدد مـن 

الجهـود الرئيسـية بعـد ذلـك. 

أمـا السـبب الثانـي واألكثـر تأثيـًرا علـى دور مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي فـي جهـود مكافحة الفسـاد، هو سـبب 
مرتبـط بالتمويـل، حيـث انشـغلت الجهـات الممولـة فـي 
المقترنـة  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  جهـود  تمويـل 
المـرأة  كـدور  المطلوبـة  االجتماعيـة  بالتغييـرات 
والفكـر  والتنظيـم  والشـباب  والمـرأة  والديمقراطيـة، 
وغيرهـا مـن المواضيـع التـي لـم تقـل أهميـة عـن جهـود 
موضـوع  الهيئـة  إنشـاء  حتـى  وبقـي  الفسـاد،  مكافحـة 
فلسـطين،  فـي  واحـدة  بجهـة  الفسـاد مقترًنـا  مكافحـة 
وهـي التـي كانـت تحصـل علـى التمويـل مـن جهـات عدة، 
المجتمـع  مؤسسـات  مـن  محـدود  عـدد  علـى  وتوّزعـه 
المدنـي للقيـام بمبـادرات متفككـة وغير متينة، وال تؤدي 
إلـى التراكميـة والتأثيـر المطلوبيـن. فشـهدت فتـرة مـا 
قبـل تأسـيس هيئـة مكافحـة الفسـاد تخبًطـا إدارّيًـا فـي 

إدارة الشـأن العـام وغيـاب واضـح للمنهجيـات والمعايير 
صاحـب  العامـة.  والحريـات  الحقـوق  إلـى  المسـتندة 
ذلـك تـدٍن فـي وتيـرة التشـريع المسـتند لمبـادئ الحكـم 
التشـريعي،  المجلـس  لغيـاب  ذلـك  ومعطـوف  الرشـيد، 
الـذي واكبـه غيـاب شـبه كامـل لـدور مؤسسـات المجتمع 
التشـريعات، وهـو دور مهـم  بهـذه  التأثيـر  فـي  المدنـي 

تضلـع بـه مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي العالـم.   

أقرتـه  الـذي  المدنـي  المجتمـع  دور  مـع  تماشـًيا 
التشـريعات الدوليـة والمحليـة، وتنفيـًذا لقانـون مكافحة 
الفسـاد،  لمكافحـة  الوطنيـة  واإلسـتراتيجية  الفسـاد 
بـدأت هيئـة مكافحـة الفسـاد منـذ تأسيسـها بالتواصـل 
مـع المؤسسـات المظالتيـة للهيئـات األهليـة والجمعيات 
المؤسسـات  هـذه  مـع  بالتوافـق  ورسـمت  الخيريـة، 
توجهـات تـّم اسـتخدامها فـي وضـع خطـط عمـل سـواء 
مـن  الكثيـر  هنـاك  فـكان  فـراًدا.  أو  مجتمعـة  كانـت 
الحتـواء  خطـط  رسـم  عنهـا  تمّخـض  التـي  اللقـاءات 
برنامـج عمـل هـذه المؤسسـات على مضامين الشـفافية 
والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد. ففـي نهايـة السـتراتيجية 
نفـذت  عـام 2014،  األولـى  الفسـاد  لمكافحـة  الوطنيـة 
ضمـن  عمـل  خطـط  مدنـي  مجتمـع  مؤسسـات  عشـر 
االسـتراتيجّية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الشـيء الـذي 
كان لـه بالـغ األثـر علـى الوضـع العـام الخـاص بجهـود 
مكافحة الفساد، ليصبح هذا العدد 16 في العام 2015، 
ليرتفـع إلـى 24 اليـوم مـن بيـن 44 مؤسسـة شـريكة فـي 
تنفيـذ االسـتراتيجية. ومـن هـذه المؤسسـات جامعـات 
ومراكـز وجهـات إعالميـة وجمعيـات أهليـة. يضـاف إلى 
هـذا العـدد مجموعـة مـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
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عالقـة  دون  الفسـاد  مكافحـة  جهـود  علـى  تعمـل  التـي 
منظمة مع هيئة مكافحة الفسـاد، وهي محدودة العدد. 

الحديـث عـن أعـداد المؤسسـات المنخرطـة فـي جهـود 
مكافحـة الفسـاد وحدهـا غيـر كاف، دون الحديـث عـن 
مكافحـة  هيئـة  بجانـب  نفذتهـا  التـي  األنشـطة  حجـم 
التـي  األنشـطة  عـدد  بلـغ   2016 العـام  ففـي  الفسـاد، 
نفذتهـا مؤسسـات المجتمـع المدنـي 91 نشـاًطا مـن بين 
214 نشـاًطا، تـم تنفيذهـا فـي العـام ذاتـه مـن قبل الهيئة 

وشـركائها الرسـميين وغيـر الرسـميين. مقارنـة مـع 40 
و46 نشـاًطا تـمَّ تنفيذهـا فـي عامـي 2014 و2015 علـى 
التوالـي، مـن بيـن 221 و157 نشـاًطا فـي العاميـن علـى 
ا فـي  التوالـي، بعـد أن كانـت هـذه األنشـطة قليلـة جـّدً

السـنوات التـي تبعـت إنشـاء الهيئـة مباشـرة.  

احتـوت هـذه األنشـطة علـى مسـابقات وحمـالت ضغـط 
واسـتراتيجيات  شـبابية  ومشـاركات  ودورات  ومناصـرة 
قطاعيـة ودراسـات ومؤتمـرات وورشـات عمـل ولقـاءات 
تدريبيـة وأنشـطة إعالميـة متعددة. أمـا من حيث أعداد 
المستفيدين منها، فمن بين 16000 مستفيد من أنشطة 
الهيئـة كافـة وأطـراف تنفيـذ االسـتراتيجية، وصـل عـدد 
المسـتفيدين مـن أنشـطة مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
المنفـذة بالشـراكة مـع الهيئـة إلـى أكثـر مـن نصـف هـذا 
بــ 1300 و2300 فـي  العـدد فـي العـام 2016، مقارنـة 

عامـي 2014 و2015 علـى التوالـي. 

تفقـد  لـم  الفسـاد  مكافحـة  هيئـة  وجـود  فتـرة  فخـالل 
الهيئـة االلتفـاف المطلـوب مـن قبـل مؤسسـات المجتمع 
المدنـي حـول رسـالتها وأهدافهـا، ودائًمـا أبـدت الرغبـة 
واالسـتعداد لبـذل جهـود اسـتثنائية فـي سـبيل تحقيـق 
األهداف الوطنية السامية نحو إحقاق العدل والمساواة 

وتكافـؤ الفـرص وتعزيـز مبـادئ مكافحـة الفسـاد.   
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اسـتغالل النفـوذ الوظيفي 
وأثـره على حقوق اإلنسـان 

المحامي سامي جبارين/منسق وحدة الشكاوى وتقّصي الحقائق/ الهيئة المستقلة

المضـرة  الجرائـم  الوظيفـي مـن  النفـوذ  يعـدُّ اسـتغالل 
فـي  إليهـا  اإلشـارة  وردت  حيـث  العامـة،  بالمصلحـة 
الجرائـم  بـاب  ضمـن  المتعـددة  الجزائيـة  التشـريعات 

العامـة.  بالمصلحـة  المضـرة 

وتنتشـر  تتوسـع  أخـذت  النفـوذ  اسـتغالل  فظاهـرة 
أن  وصـل  إلـى  المعاصـرة،  المجتمعـات  فـي  تدريجّيًـا 
األمـر ببعـض األشـخاص إلـى اتخاذهـا مهنـة لالرتـزاق، 
معتمديـن فـي ذلـك علـى ما يتمتعـون به من نفوٍذ وظيفيٍّ 
، مسـتغلين بذلـك  أو سياسـيٍّ أو اقتصـاديٍّ أو اجتماعـيٍّ
شـوكة ذلـك النفـوذ لتحقيـق منافـع شـخصيَّة، غالًبـا مـا 
تكـون علـى حسـاب المصلحة العامـة للدولة والمواطنين 
تكمـن  هنـا  ومـن  نفـوذ.  أيَّـة  مـن  المجرديـن  العادييـن 
أهميـة الحديـث عـن تجريـم اسـتغالل النفـوذ فـي إطـار 

الحديثـة. الجنائيـة  السياسـة 

يقصد باسـتغالل النفوذ، السـعي لدى السـلطات العامة 
لتحقيـق منافـع أو الوصـول إلـى غايـات ال تقـع في دائرة 
أعمـال وظيفـة صاحـب النفـوذ. أو هـي، اتجـار شـخص 
)الجانـي( بنفـوذه الحقيقـي أو المزعـوم، بأخـذه أو طلبه 
أو قبولـه شـيًئا أو فائـدة مـن صاحـب المصلحـة، نظيـر 
مزيـة  علـى  محاولـة حصولـه  أو  األخيـر  هـذا  حصـول 
معينـة مـن السـلطة العامـة، باسـتخدام هذا النفـوذ. إًذا؛ 
واقعـة اسـتغالل النفـوذ فيهـا ثالثـة أطـراف: األّول، وهو 
صاحـب المصلحـة، والثانـي صاحـب النفوذ الحقيقي أو 
ـا أو نائًبـا أو مسـؤوالً  المزعـوم، سـواء أكان موظًفـا عاًمّ
فـي جهـة مـا، وطـرف ثالـث وهـو الشـخص الـذي يلبـي 

طلب مسـتغل النفوذ لمصلحة الطرف األول.

السـتغالل  آخـر  شـكل  وهنـاك 
النفـوذ، بأن يقوم الموظف 
صاحـب النفـوذ باسـتغالل 

نفـوذه لجلـب مصلحـة شـخصية أو مصلحـة ألشـخاص 
مقربيـن منـه، دون النظـر إلـى المصلحـة العامـة للوطـن، 
واعتـداء واضـح علـى مبـدأ سـيادة القانـون فـي الدولـة.         

وتكمـن مشـكلة الموضـوع أساًسـا فـي اختـالف أسـلوب 
فـي  النفـوذ  اسـتغالل  لجريمـة  التشـريعية  المعالجـة 
القوانيـن الجزائيـة فـي الـدول العربيـة وغيـر العربيـة، 
فـكان بعضهـا فعـاالً إلـى حـدٍّ مـا بقيامـه بمعالجـة هـذه 
الجريمـة بنصـوص واضحـة، كمـا هـو الحال فـي القانون 
المصـري، بينمـا لـم يكـن البعـض اآلخـر كذلـك، كمـا هـو 
الحـال فـي القانـون األردنـي. كمـا تتخـذ هـذه المشـكلة 
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بعـًدا آخـر بسـبب غيـاب النـص القانونـي المعالـج لهـذه 
المطبقـة  الجزائيـة  التشـريعات  بعـض  فـي  الجريمـة 
فـي األراضـي الفلسـطينية؛ مـا ترتـب علـى ذلـك تـرك 
سـلوك مسـتغل النفـوذ مباًحـا وعـدم خضوعـه للعقـاب، 
مسـتفيًدا فـي ذلـك مـن مبـدأ »ال جريمـة وال عقوبـة إال 

القانـون«.  بنـصِّ 

 1960 لسـنة  األردنـي  العقوبـات  قانـون  جـاء  لقـد 
المطبـق فـي الضفـة الغربيـة، ومشـروع قانـون العقوبـات 
المجلـس  فـي  العامـة  بالقـراءة  المقـر  الفلسـطيني، 
التشـريعي، خالييـن مـن أيِّ نـصِّ يعالج هذه الجريمة في 
الوقـت الـذي انتشـرت فيـه، بـل وكثـرت حاالت اسـتغالل 
النفـوذ مـن قبـل كثيريـن، ومـا نتج عن ذلك من مشـكالت 
كبيـرة. أّمـا الحـال فـي قانـون العقوبات الفلسـطيني رقم 
74 لسـنة 1936، المطبـق فـي قطـاع غـزة، فقـد عالجـت 
المـادة 108 منـه هـذه الجريمـة بالنـص اآلتـي: »كّل مـن 
قبـل مـن شـخص مـا، لنفسـه أو لغيره، أيـة إكرامية مهما 
كان نوعهـا، أو حصـل عليهـا، أو وافـق علـى قبولهـا، أو 
حـاول الحصـول عليهـا، كحافز أو مكافأة إلغراء موظف 
عمومـي، عـن طريـق اسـتعمال نفـوذه الشـخصي معـه، 
أو إلظهـار  أدائـه،  عـن  االمتنـاع  أو  رسـمي،  فعـل  ألداء 
قيامـه  خـالل  مـا،  شـخص  نحـو  الجفـاء  أو  المحابـاة 
بـأداء واجبـات وظيفتـه، أو ألداء خدمـة لشـخص مـا، أو 
أداء خدمـة لشـخص  لمحاولـة  أو  أدائهـا  االمتنـاع عـن 
مـا، أو محاولـة االمتنـاع عـن أدائهـا، مـع الحكومـة أو مـع 
موظـف عمومـي بصفتـه تلـك، يعـّد أنـه ارتكـب جنحـة، 
مئتـا  قدرهـا  بغرامـة  أو  سـنة،  مـدة  بالحبـس  ويعاقـب 

جنيـه، أو بكلتـا هاتيـن العقوبتيـن«. هـذا يعنـي:

ًفـا عمومّيًـا  ليـس شـرًطا أن يكـون مسـتغل النفـوذ موظَّ
بالمعنـى المنصـوص عليـه فـي قانـون العقوبـات المطبق 

فـي قطـاع غـزة، بـل قـد يكـون مسـتغل النفـوذ شـخًصا 
الموظـف  مـع  تربطـه  ولكـن  النـاس،  عامـة  مـن  عادّيًـا 

العمومـي عالقـة مـا.

التـي يحصـل عليهـا مسـتغل  الفائـدة  النـص  لـم يحـدد 
معنويـة. أو  ماديـة  تكـون  فقـد  النفـوذ، 

اشـترط النـص أن يسـتغل الشـخص نفـوذه مـع الحكومـة 
أو مـع موظـف عمومـي، أمـا إذا اسـتغل نفـوذه مـع جهـة 

خاصـة؛ فـال يعاقـب علـى ذلـك السـلوك.

سـير  مـن  تحـدُّ  أصبحـت  النفـوذ  اسـتغالل  ظاهـرة  إنَّ 
المجتمـع وتطـّوره وتثقـل مـن خطـاه فـي التقـدم والرقي؛ 
مثـل  مـن  واالكتئـاب  باإلحبـاط  المواطـن  لشـعور  نظـًرا 
هـذه التصرفـات التـي يقـع ضحيـة لهـا دون أن يجـد مـن 
يعينـه علـى مواجهتهـا؛ لـذا بـرزت الحاجة إلـى معالجتها 
فـي  لتفشـيها  حـد  ووضـع  فّعـال،  وبشـكل  تشـريعّيًا 
المجتمـع، وبخـالف ذلـك سـتقود هـذه الظاهرة السـلبية 
بالنتيجـة  سـتؤدي  ألنهـا  الحكـم؛  نظـام  اضطـراب  إلـى 
إلـى انعـدام المسـاواة بيـن المواطنيـن، ووضـع الكل أمام 

طائلـة القانـون.

لـذا مـن الضـروري أن يسـعى المشـرع الفلسـطيني إلـى 
العربيـة  الـدول  بقوانيـن  أسـوة  الجريمـة  هـذه  معالجـة 
المجـاورة، بشـكل مسـتقل إلـى جانـب جريمـة الرشـوة.

ويعـّد اسـتغالل النفـوذ الوظيفـي مـن األمـور التـي تؤثـر 
علـى حقـوق اإلنسـان داخـل الدولـة مـن خـالل انعـدام 
الـذي  األمـر  المجتمـع،  داخـل  األفـراد  بيـن  المسـاواة 
الفلسـطيني، ومـا أشـار  بالقانـون األساسـي  ـا  مّسً يعـّد 
إلـى الحقـوق والحريـات  الثانـي منـه  البـاب  مـن خـالل 

القانـون.  بموجـب  المكفولـة 
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أبرز نتائج المسح الميداني حول

»معرفة المواطن الفلسطيني بحقوقه 
وحرياته األساسية« 

إعداد: أنس بواطنة/ منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

ة »بعنوان مدى معرفة المواطن الفلسـطيني  ذت الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان المظالم« دراسـة مسـحيَّ نفَّ
بحقوقـه وحرياتـه األساسـية«، وتنطلـق الدراسـة المسـحية مـن رؤيـة الهيئـة المتمثلـة فـي بنـاء مجتمـع فلسـطينيٍّ حـرٍّ 
قائم على قيم العدالة والحرية وترسـيخ ثقافة حقوق اإلنسـان في النسـيج االجتماعي الفلسـطيني، وتأتي هذه الرؤية 
اسـتناًدا للقانون األساسـي الفلسـطيني الذي جاء في المادة )31( منه: »تنشـأ بقانون هيئة مسـتقلة لحقوق اإلنسـان«، 
وفـي هـذا اإلطـار تعمـل الهيئـة المسـتقلة علـى حمايـة وتعزيـز ثقافـة حقوق اإلنسـان عبر مراقبـة القوانين والتشـريعات 
الوطنيـة ومـدى انسـجامها مـع االتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة، كمـا تعمـل الهيئـة علـى رصـد وتوثيـق االنتهـاكات، وتلقـي 
الشـكاوى مـن قبـل المواطنيـن الذيـن يتعرضـون إلـى أيِّ انتهـاك مـن قبـل مؤسسـات الدولـة المدنيـة واألمنيـة، وزيـارة 
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التوعيـة  الهيئـة  وتقـّدم  التوقيـف،  ومراكـز  السـجون 
وغيـر  الرسـمية  والمؤسسـات  للمواطنيـن  والتدريـب 
الرسـمية بهـدف زيـادة التوعيـة وبنـاء القـدرات، إنَّ بنـاء 
بحقوقهـم  المواطنيـن  وتوعيـة  اإلنسـان  حقـوق  ثقافـة 
مبـادئ  وتعزيـز  بالتزاماتهـم  الواجـب  أصحـاب  وإلـزام 
المواطنـة وتكريـس ثقافـة الحقـوق والواجبـات بحاجـة 
وبنـاء  والتثقيفيـة  التوعويـة  األنشـطة  مـن  سلسـلة  إلـى 
علـى  المبنـي  النهـج  تراعـي  معاصـرة  تدريبيـة  برامـج 
الحقـوق، ترتكـز منهجيـة التوعيـة التـي تنفذهـا الهيئـة 
للوصـول  للقيـاس   قابلـة  أدوات فعالـة  اسـتخدام  علـى 
إلـى الفئـات المسـتهدفة حتى تسـتطيع تحقيق األهداف 
المهمشـة  الفئـات  إلـى  الوصـول  ولضمـان   ، المطلوبـة 
والتثقيـف  التعليـم  برامـج  وبنـاء  االحتيـاج  وتقديـم 
والتدريـب وفـق أسـس علميـة بحتـة، فقـد عملـت الهيئـة 
المسـتقلة علـى تنفيـذ هـذا المسـح الميدانـي، ويعّد هذا 
المسـح األول من نوعه، ويسـعى إلى تحديد خط أسـاس 
Baseline لقيـاس مـدى وعـي المواطنيـن الفلسـطينيين 
وبآليـات  بحقوقهـم  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي 
حمايتهـا؛ مـا يتيـح رصـد وتقييـم عمـل الهيئـة فـي مجال 
التوعيـة،  بحيـث يتـم تحديثـه بشـكل دوري لقيـاس أثـر 
البرامـج التوعويـة التـي تقدمهـا الهيئـة فـي سـبيل رفـع 

التوعيـة بعملهـا وبالحقـوق التـي تعنـى بهـا.

1- أهداف المسح الميداني:
 يكمـن الهـدف مـن إجـراء المسـح الميدانـي فـي قيـاس 
معرفـة المواطنيـن بحقـوق اإلنسـان المختلفـة )المدنيـة 
والثقافيـة(،  واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة،  والسياسـية، 
باآلليـات  الفلسـطيني  المواطـن  معرفـة  مـدى  وقيـاس 
وحمايتـه  اإلنسـان  حقـوق  لتعزيـز  والدوليـة  الوطنيـة 

الحقـوق.  هـذه  لتحصيـل  يسـتخدموها  أن  يمكـن  التـي 
ووحـدات  اإلنسـان،  حقـوق  ومنظمـات  )المحاكـم، 
الشـكاوى فـي الـوزارات، والهيئـة المسـتقلة، ومنظومـة 
األمـم المتحـدة،...(، ومدى إدراك المواطن الفلسـطيني 
فـي حـال تعـّرض النتهـاك حـقٍّ مـن حقوقـه )أو حقـوق 
شـخص قريـب لـه( التـي كفلهـا لـه القانـون، واسـتطالع 
مواقـف المواطـن الفلسـطيني إزاء موضوعـات حقوقيـة 
خاصـة، والعوامـل التـي تؤّثـر علـى تبّنـي هـذه المواقـف.

راسة:   2- أداة الدِّ
األطفـال،  )اسـتمارة  راسـة  الدِّ اسـتمارات  تطويـر  تـمَّ 
واسـتمارة البالغيـن( بالرجـوع إلـى جميـع األطـر النظرية 
الخاصـة بموضـوع الدراسـة، وبما يتناسـب مـع المجتمع 
تناولـت  حيـث  عمريـة،  فئـة  كلِّ  ومـع  الفلسـطيني، 
العالقـة. ذات  الدراسـة  متغيـرات  جميـع  االسـتمارات 

3. التغطية الجغرافية:  
ـت تغطيـة جميـع محافظـات الوطـن، حيـث يبلـغ عـدد  تمَّ
محافظـة   16 الفلسـطينية  األراضـي  فـي  المحافظـات 
)11 محافظـة فـي الضفـة الغربيـة، و5 محافظـات فـي 
ـت تغطيـة جميـع المناطـق الريفيَّـة  قطـاع غـزة(. كمـا تمَّ

ة والمخيمـات فـي تلـك المحافظـات.   والحضريَـّ

4. اإلسناد الزمني:
استندت البيانات بشكل رئيسي للعام 2017. 

5. نوع العينة:
هي عينة عشوائية طبقية حيث إنَّ الطبقات 

المستخدمة:
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· نابلـس، 	 طولكـرم،  طوبـاس،  )جنيـن،  المحافظـة 
قلقيليـة، سـلفيت، رام اهلل والبيـرة، أريحـا واألغوار، 
القـدس، بيـت لحـم، الخليـل، شـمال غـزة، غـزة، دير 

البلـح، خانيونـس، رفـح(.

· نوع التجمع )حضر، ريف، مخيم(.	

· الجنس )ذكر، أنثى(.	

6. توزيع العينة:
تـّم توزيـع العينـة بما يتناسـب مع حجـم المحافظة )عدد 
لإلحصـاء  المركـزي  الجهـاز  بيانـات  حسـب  سـكانها 
وحجـم   ،)2016 العـام  فـي  السـكان  لعـدد  الفلسـطيني 
ومخيـم(،  وريـف،  )حضـر،  نوعهـا  حسـب  التجمعـات 
وحسـب نسـبة الجنـس فـي كلِّ محافظـة )ذكـر، أنثـى(.

7. مجتمع الدراسة:
إنَّ وحدة المعاينة هم األفراد الفلسطينيون، حيث تمَّ 

تقسيمهم إلى فئتين: 

· األطفال )12-18( عاًما.	

· البالغين )18عاًما فأكثر(.	

أوالً : اسـتمارة البالغين حول معرفتهم بحقوقهم 
وحرياتهم األساسية: 

البالغيـن  مـع  اسـتمارة  بتعبئـة 1200  العمـل  قـام فريـق 
االسـتمارة  خـالل  ومـن  فأكثـر،  عاًمـا   )18( عمـر  مـن 
وحرياتهـم  بحقوقهـم  معرفتهـم  مـدى  عـن  سـؤالهم  تـّم 
والسياسـية،  المدنيـة  حقوقهـم  سـيما  ال  األساسـية، 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتوجهاتهم 

الحقـوق. بعـض  مـن  ومواقفهـم 

· ة حول معرفة المواطن 	  أبرز النتائج المسحيَّ
ة: الفلسطيني لحقوقه المدنية والسياسيَّ

ال  أّنهـم  عـن  المبحوثيـن  مـن   %44.4 عبَّـر  فقـد   
عـدَّ  كمـا  الدوليـة،  واالتفاقيـات  بالمواثيـق  لهـم  معرفـة 
لديهـم  ليسـت  أنـه  المبحوثيـن  مـن   %50.5 يقـارب  مـا 
معرفـة بالحقـوق والحريـات المكفولـة لهـم فـي القانـون 
األساسـي الفلسـطيني، كمـا أجـاب 54% مـن المبحوثيـن 
الوطـن  يهـدد  مـن  قتـل  األمنيـة  األجهـزة  حـق  مـن  أّنـه 
والمواطـن، وفـي هـذا السـياق أجـاب أيًضـا 44.2% أّنـه 

مـن حـق الشـرطة أو المؤسسـة األمنيـة سـجن مـن يهـدد 
المحكمـة،  لشـهر دون عرضـه علـى  والمواطـن  الوطـن 
الحكومـة  حـقِّ  مـن  أنَّـه  المبحوثيـن  مـن   %26.6 وعـدَّ 
إلـى  ينتمـي  أنـه  ثبـت  شـخص  أيِّ  توظيـف  ترفـض  أن 
حـزب معـارض لهـا، وأجـاب 58.3% مـن المبحوثيـن أّنـه 
يجـوز للدولـة أن تمنـع الناشـطين فـي حقـوق اإلنسـان 
مـن العمـل إذا مـا أدى عملهـم إلـى اإلسـاءة للدولـة علـى 
المسـتوى الخارجـي، كمـا أجـاب 43.8% مـن المبحوثين 
أّنـه يجـوز للشـرطة واألجهـزة األمنيـة فـّض التظاهـرات 
والمسـيرات السـلمية للمعارضين إذا كانت تحّرض على 
يحـّق لألجهـزة  أّنـه  كمـا عبَّـر %39.3  الحكومـة،  عـزل 
األمنيـة اعتقـال مـن يعـارض توجهاتهـا وعملهـا، وعبَّـر 
39.5% مـن المبحوثيـن أنـه يحـق لهم أن يسـائلوا الدولة 
عن األموال التي تصرفها ومكان صرفها، وعبر %70.4 
مـن المبحوثيـن أّنـه يحـّق لهـم أن يوجهـوا انتقـادات ضـد 
أّنـه  المبحوثيـن  الرئيـس، ويـرى 51.6% مـن  سياسـات 
الهيئـات  أو  الجمعيـات  ترخيـص  رفـض  للدولـة  يحـّق 
الخيريـة التـي تختلف غاياتها مع السياسـات الحكومية. 
ويرى 19% أّنه يحق للحكومة إغالق المحطات اإلذاعية 
أو التلفازيـة التـي تنتقدهـا أو تعـارض سياسـاتها، فيمـا 
عدَّ 21.1% منهم أنهم ال يعرفون إذا كان يحق للحكومة 
ذاك، ويـرى 61.6% أّنـه يحـق لـي أن أطلـب الحصـول 

علـى المعلومـات العامـة مـن مؤسسـات الدولـة.

· ة 	 موقف البالغين من الحقوق االقتصاديَّ
ة: ة والثقافيَّ واالجتماعيَّ

وقـد أجـاب المبحوثـون علـى أبـرز األسـئلة علـى النحـو 
اآلتي: فقد عّبر 74.9% من المبحوثين أّنه يحق للعامل 
أن يشـتكي ضـد صاحـب العمـل الـذي يعطـي أجـًرا أقـّل 
مـن 1450 شـيقاًل، كمـا أجـاب 88% مـن المبحوثيـن أّنـه 
مـن حـقِّ العامـل المطالبـة بتعويضـات إصابـات العمـل 
أجـاب %87.8  كمـا  إلـى إصابـة عمـل،  تعـّرض  مـا  إذا 
أّنـه مـن واجـب الدولـة وضـع أنظمـة تضمـن المسـؤولية 
عـن األخطـاء الطبية، كمـا أجاب 90.3% من المبحوثين 
أّنـه مـن حـق عائـالت األسـرى الحصـول علـى المعونـات 
الماليـة الشـهرية، كمـا أجـاب 92.1% من المبحوثين أّنه 
مـن حقهـم الحصـول علـى رعايـة وتأمين صحـي للعالج. 
العمـل  عـن  اإلضـراب  حقهـم  مـن  أّنـه   %46.2 ويـرى 
بشـرط الحصـول علـى موافقـة الدولـة، ويـرى %47.1 
مـن المبحوثيـن أّنـه يحـق لهـم االنضمـام إلـى النقابـات 
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العمـل، كمـا عـّد 88.8% مـن  بشـرط موافقـة صاحـب 
المبحوثيـن أنـه يجـب أْن يتـم توفيـر أماكـن تتـالءم مـع 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويـرى 74.5% مـن المبحوثيـن 
إجـازة سـنويَّة مـن قبـل صاحـب  العامـل  أنَّ عـدم منـح 

العمـل يعـّد انتهـاك لحقوقـه.

· الجهات المختصة بتلقي الشكاوى في فلسطين:	

أجـاب 26.4% مـن المبحوثيـن أّنهـم قـد سـمعوا بالهيئـة 
المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان المظالـم«، وسـجلت 
محافظـة أريحـا أكثـر نسـبة معرفـة بالهيئـة المسـتقلة، 
محافظـة  سـجلت  فيمـا   ،%53.8 إلـى  وصلـت  حيـث 
حيـث  المسـتقلة،  بالهيئـة  معرفـة  نسـبة  أقـل  طولكـرم 
بلغـت 9.1%، وقـد أجـاب 49.4% بأنهـم ال معرفـة لهـم 
بالجهـات الرسـمية التـي يمكـن التوجـه إليهـا للشـكوى 
مـن  أنـه  ويـرى %60.6  المنتهكـة،  بخصـوص حقوقهـم 
ضـد  الشـكاوى  وحـدات  إلـى  شـكاوى  تقديـم  حقهـم 
المسـؤولين الذين يهدرون المال العام في الدولة، ويرى 
هم تقدم شكوى لهيئة  58.6% من المبحوثين أّنه من حقِّ
مكافحـة الفسـاد فـي حـال تـمَّ تعييـن موظفيـن حكوميين 
دون مسـابقات أو إعالنـات مسـبقة، ويـرى 63.9% مـن 
المبحوثيـن أنهـم ال يعرفـون أيـن يّتجهـون عندما تتعرض 
ويـرى  اإلسـرائيلي،  االحتـالل  مـن  النتهـاك  حقوقهـم 
34.6%أنـه يمكـن تقديـم شـكاوى لمؤسسـات المجتمـع 

المدنـي ضـد المؤسسـات الرسـمية والحكوميـة.

القسم الثاني:  

مدى معرفة الطفل الفلسطيني بحقوقه:
تهتم االستمارة الثانية باألطفال من عمر )18-12( 

ت تعبئة 400 استمارة منها، وتحاول أن  عاًما، التي تمَّ
تحدد المعرفة لألطفال بحقوقهم األساسية، وهنا 

نقدم لكم أبرز النتائج:

أجاب 43.1 % من األطفال أّنهم لم يسمعوا باالتفاقيات 
والمواثيـق الدوليـة الخاصة بحقـوق األطفال، كما أجاب 
44.6% مـن األطفـال أّنهـم لـم يسـمعوا بقانـون الطفـل 
لـم  أنهـم  األطفـال  مـن   %72.4 وأجـاب  الفلسـطيني، 
يسـمعوا بقانـون حمايـة األحـداث، كمـا أجـاب %55.6 
مـن األطفـال أّنهـم لـم يسـمعوا بشـبكة حمايـة الطفولـة 
مشـرعة  غيـر  اإلعـدام  عقوبـة  أنَّ   %42.1 وأجـاب   ،
لألحـداث فـي القانـون الفلسـطيني، ويـرى 38.8% مـن 

األطفـال أنَّـه يحـق لهـم تقديـم الشـكاوى علـى الوالديـن 
إذا مـا تعّرضـوا إلـى تعذيـب وضـرب بعنـف، ويرى 91.7 
هـم اللعـب فـي المدرسـة، وأكـد  مـن األطفـال أنـه مـن حقِّ
56.9% مـن األطفـال أّنـه ال يحـق لوالدهـم أْن يجبرهـم 
على ترك المدرسـة لمسـاعدة األسـرة في العمل، ويرى 
هـم العـالج بالمجـان،  76.7% مـن األطفـال أّنـه مـن حقِّ
كمـا أنَّ 67.5% مـن األطفـال يـرون أنَّـه علـى الدولـة أن 
تنفـق عليهـم إذا مـا عجـزت األسـرة عـن اإلنفـاق عليهـم، 
هـم أن يتلقـوا في  ويـرى 68.1% مـن األطفـال أنَّـه مـن حقِّ
تعليمهـم دروًسـا تسـاعدهم فـي معرفـة حقـوق اإلنسـان 
وحقـوق الطفـل، ويـرى 72.9% مـن األطفـال أّنـه ال يحـق 
للمعلـم ضربهـم إذا لـم يـؤدوا واجباتهـم المدرسـية، كمـا 
يـرى 63.8% مـن األطفـال أّنـه يحـق لهـم إبـداء الـرأي 
في طريقة تدريسـهم واألسـاليب المسـتخدمة لتعليمهم، 
ويـرى 79.6% مـن األطفـال أّنـه يحـّق لهـم تشـكيل نـواٍد 
وجمعيـات لألطفـال، ويـرى 71.3% مـن األطفـال أّنـه ال 
يحـق لهـم السـهر فـي المقاهـي والنـوم خـارج المنـزل، 
ويـرى 60.1% مـن األطفـال أنـه يحـق لهـم إبـداء الـرأي 
فـي السياسـة، ويؤكـد 77.4% أنـه مـن حـّق األطفال ذوي 
اإلعاقـة الحصـول علـى عنايـة ودعـم مـن الدولـة بشـكل 
أفضـل مـن األطفـال غيـر ذوي اإلعاقـة، وأجـاب %62.1 
أنهـم ال يعرفـون أيـن يتجهـون لتقديـم الشـكاوى فـي حال 
مـن  وأجـاب %51.4  لحقوقهـم،  انتهـاك  إلـى  تعرضهـم 
األطفـال أنـه مـن حقهـم المشـاركة فـي وضـع الخطـط 

والموازنـات والبرامـج الوطنيـة المعنيـة باألطفـال.
مالحظة: 

هـي  ¦ والتدريـب  لالستشـارات  األوروبيـة  العربيـة  الشـركة 
الدراسـة. بإعـداد  قامـت  التـي  الجهـة 

الباحث الرئيسي: األستاذ بالل البرغوثي. ¦
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الهيئة المستقلة وبالتعاون مع 
هيئة مكافحة الفساد
تصدران تقريًرا بعنوان

»العالقة بين حقوق 
اإلنسان والفساد«

لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  ا،  مؤخـرً أصـدرت،  اهلل/  رام 
مكافحـة  هيئـة  مـع  وبالتعـاون  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان 
الفسـاد تقريـًرا قانونّيًـا بعنـوان )العالقـة بين حقوق اإلنسـان 
والفسـاد(. ويأتـي هـذا التقريـر انطالًقـا مـن قناعـة الهيئتين 
بأهميـة هـذا الموضـوع وتأثيراته العميقـة على الحقوق التي 
ينبغـي أن يتمتـع بهـا المواطـن الفلسـطيني. عـالوة علـى أنَّ 
هـذا التقريـر يمثـل أحـد مخرجـات خطـط الهيئتيـن للعـام 
2016، وفـق مذكـرة التفاهـم المشـتركة بهـدف تمكين الدولة 

مـن إعمـال حقـوق اإلنسـان ومكافحـة الفسـاد.

القطـع  مـن  صفحـة   100 مـن  المكـون  التقريـر  ويتضمـن 
عالقـة  األول  الفصـل  يتنـاول  رئيسـين.  فصليـن  المتوسـط 
الدولـي  المسـتوى  علـى  الفسـاد  بمكافحـة  اإلنسـان  حقـوق 

فـي إطـاره العـام، والعالقـة مـا بيـن الفسـاد وحـق اإلنسـان 
فـي أعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكـن بلوغـه. أمـا الفصـل 
الثاني فيتناول العالقة ما بين حقوق اإلنسـان والفسـاد على 
المسـتوى الوطنـي فـي الخطـط الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد 
التشـريعات  فـي  العالقـة  وهـذه  مًعـا،  اإلنسـان  ولحقـوق 

الوطنيـة. والممارسـة  الوطنيـة 

الهيئـة  فـي  القانونـي  الباحـث  أعـده  الـذي  التقريـر  وأشـار 
المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان المحامـي معـن دعيـس، إلـى أنَّ 
حمايـة ورعايـة وإعمـال حقـوق اإلنسـان واجـب أصيـل علـى 
كلِّ دولـة، إال أنَّ الفسـاد المنتشـر فـي المؤسسـات المنـوط 
، وإلـى حـٍد كبيـر، مـن قيامهـا  بهـا إعمـال هـذه الحقـوق حـدَّ
بهـذا الواجـب، ومنعهـا مـن تحقيق اإلعمـال الحقيقي لحقوق 
اإلنسـان. ووفًقـا للعديـد مـن المختصيـن في مجـاالت حقوق 
اإلنسـان ومجاالت مكافحة الفسـاد، إلى المبادئ المشـتركة 
بيـن هـدف إعمـال حقـوق اإلنسـان وهـدف مكافحة الفسـاد، 
والتـي تدفـع كذلـك باتجـاه تعميـق العمـل علـى خلـق حالـة 
مـن التـوازن المنشـود بيـن إعمـال حقـوق اإلنسـان ومكافحـة 
الفسـاد، كمبـدأ الشـفافية، ومبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، 
والمسـاءلة  الشـفافية  أنَّ  عـن  فضـاًل  المشـاركة.  ومبـدأ 
يرتكـز  الـذي  التنميـة  لنهـج  الرئيسـية  المبـادئ  تشـكالن 
علـى حقـوق اإلنسـان، وهمـا أيًضـا عنصـر جوهـري لنجـاح 

الفسـاد. مكافحـة  إسـتراتيجيات 

حقـوق  بيـن  العالقـة  دراسـة  أهميـة  التقريـر  أبـرز  كمـا 
انتهـاكات  األول،  الجانـب  جانبيـن:  مـن  والفسـاد  اإلنسـان 
قطاعـات  فـي  الفسـاد  فعـل  عـن  الناجمـة  اإلنسـان  حقـوق 
انتهـاكات  الثانـي،  والجانـب  وغيرهمـا،  والتعليـم  الصحـة 
حقـوق اإلنسـان الناجمـة عـن التدابيـر واإلجـراءات المتخـذة 
لمكافحة الفسـاد. فرغم الحاجة إلى مكافحة الفسـاد الذي 
يؤثر على إعمال الدولة لحقوق اإلنسـان بشـكل كبير، إال إنَّ 
الحاجـة إلـى خلـق توازن بين تدابير مكافحة الفسـاد وحقوق 
اإلنسـان، دفعـت إلـى مراجعـة العالقـة بيـن حقـوق اإلنسـان 
ومكافحـة الفسـاد، هـذا األمـر لـم يكـن معهـوًدا فـي السـابق، 
واإلعالنـات  لالتفاقيـات  الدوليـة  المؤسسـات  وضـع  لـدى 
انتهـاك أجهـزة  إلـى  الـذي أدى  المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان، 
الدولـة لحقـوق اإلنسـان نتيجـة التدابيـر المشـددة المتخـذة 
تُغلّـف  االنتهـاكات  هـذه  وأصبحـت  الفسـاد،  مكافحـة  فـي 
القوانيـن  مـن  العديـد  أصبحـت  عندمـا  قانونـي،  بإطـار 
األمـوال،  غسـيل  مكافحـة  أو  الفسـاد،  بمكافحـة  الخاصـة 

تتضمـن نصوًصـا قـد ال تنسـجم مـع المواثيـق الدوليـة. 

العالقة بين
حقوق اإلنسان والفساد

2016

سلسلة تقارير قانونية رقم )85(

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسـان
«ديوان المظالم»

The Independent Commission 
for Human Rights (ICHR)

هيئــــة مكـــافحة الفســـاد
Palestinian Anti-Corruption 

Commission (ACC)
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التنّبـه  أنَّ  أهمهـا:  اسـتنتاجات  بمجموعـة  التقريـر  وخـرج 
لـم  الفسـاد  ومكافحـة  اإلنسـان  حقـوق  بيـن  الربـط  لفكـرة 
الدوليـة  والمواثيـق  االتفاقيـات  وضـع  لـدى  قديًمـا  تظهـر 
لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  اإلنسـان، فرغـم صـدور  لحقـوق 
للحقـوق  الدوليـان  والعهـدان   ،1948 العـام  فـي  اإلنسـان 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  والحقـوق  والسياسـية  المدنيـة 
الجـدي  التفكيـر  بدايـة  أنَّ  إال  العـام 1966،  والثقافيـة فـي 
فـي هـذه العالقـة لـم تظهـر إال مـع نهايـة القـرن العشـرين، 
االهتمـام  بـدأ  عندمـا  والعشـرين،  الواحـد  القـرن  وبدايـة 
تتجـه  العالميـة  النزعـة  وأصبحـت  )اإلرهـاب(  بقضايـا 
تحـت  )اإلرهـاب(،  لمكافحـة  الكثيـرة  األدوات  وضـع  نحـو 
تسـمية مكافحـة الفسـاد، ومكافحـة غسـل األمـوال، وتمويـل 
)اإلرهـاب(، حتـى وإن أدى ذلـك إلـى تجـاوز حقـوق اإلنسـان، 
والتعـدي علـى الضمانـات التـي جـاءت بهـا المواثيـق الدوليـة 

اإلنسـان. لحقـوق 

أنهـا  ورغـم  الفسـاد،  لمكافحـة  الوطنيـة  الخطـط  أنَّ  كمـا 
اإلنسـان،  حقـوق  احتـرام  ضـرورة  عـن  بإيجـاز،  تتحـدث، 
واعتمـاد مبـادئ حقـوق اإلنسـان كأحـد المبـادئ التـي تقـوم 
عليها هذه الخطط، إال أنَّ التوجهات الدولية سـالفة الذكر، 
انعكسـت بوضـوح فـي التشـريعات الوطنيـة التـي ُسـّنت فـي 
السـنوات األخيـرة كقانـون مكافحة الفسـاد، وقانون مكافحة 
غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، التـي خرجـت فـي التدابيـر 
عـن  األمـوال،  غسـل  أو  الفسـاد،  لمكافحـة  تضعهـا  التـي 
اإلجـراءات والضمانـات التـي سـبق أن نـّص عليهـا القانـون 
األساسـي، وتضمنهـا قانـون اإلجـراءات الجزائيـة، وكفلتهـا 
المواثيـق الدوليـة التـي انضمـت لهـا دولـة فلسـطين بشـأن 

اإلنسـان.  حقـوق 

عبـارات  تسـتخدم  الذكـر  سـالفة  القوانيـن  أصبحـت  لقـد 
صريحـة كعبـارة »علـى الرغـم ممـا ورد في قانـون اإلجراءات 
الجزائية والقوانين األخرى ذات العالقة« الواردة في المادة 
)9( من قانون مكافحة الفسـاد، وعبارة »تنفيًذا ألحكام هذا 
القـرار بقانـون ال تحـول أحـكام السـرية المفروضـة بموجـب 
القوانيـن واألنظمـة والتعليمـات المعمـول بهـا فـي فلسـطين 
بمـا فـي ذلـك أحـكام السـرية المصرفيـة أمـام تنفيـذ أحـكام 
هـذا القـرار بقانـون«. الـواردة فـي المـادة )46( مـن قانـون 
فـي  وتنـّص  بـل  اإلرهـاب.  وتمويـل  األمـوال  مكافحـة غسـل 
نصـوص صريحـة علـى إعفـاء مـن ينتهكـون السـرية، بموجب 
والمدنيـة  الجزائيـة  الجـزاءات  مـن  القوانيـن  هـذه  أحـكام 
واإلداريـة، كالمادتيـن )17 و18( مـن القـرار بقانـون بشـأن 

مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب.

 ومـن أهـم التوصيـات التـي جـاءت فـي التقريـر: ضـرورة أن 
المتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  فـي  كعضـو  فلسـطين،  دولـة  تقـوم 
وفًقـا  االتفاقيـة،  بتعديـل  بالمطالبـة  الفسـاد،  لمكافحـة 
وإضافـة  االتفاقيـة،  ترسـمها  التـي  واألسـس  لإلجـراءات 
نـص صريـح يدعـو الـدول األعضـاء إلـى االهتمـام بالربـط 
الصريـح بيـن حقـوق اإلنسـان والفسـاد، وأال تـؤدي التدابيـر 
إيقـاع  إلـى  الفسـاد،  مكافحـة  فـي  المتخـذة  واإلجـراءات 
نـصٍّ  تتـم إضافـة  أن  انتهـاكات بحقـوق اإلنسـان. وضـرورة 
إلـى قانـون مكافحـة الفسـاد الفلسـطيني، وقانـون مكافحـة 
العامـة  األحـكام  ضمـن  اإلرهـاب،  وتمويـل  األمـوال  غسـل 
للقانـون، ينـص علـى ضـرورة أال يـؤدي اإلغـراق فـي التدابيـر 
واإلجـراءات المتخـذة لمكافحـة الفسـاد إلـى انتهـاك حقـوق 
اإلنسـان. وضـرورة الموازنـة بيـن مكافحـة الفسـاد والتدابيـر 
بالمعاييـر  االلتـزام  وأهميـة  الصـدد،  هـذا  فـي  المتخـذة 
الوطنيـة والدوليـة لحقـوق اإلنسـان، التـي تضمنتها الصكوك 
الدوليـة المختلفـة لحقـوق اإلنسـان، وكفل عـدد منها القانون 

الفلسـطيني. األساسـي 

لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تعمـل  أن  ضـرورة  علـى  عـالوة 
اإلنسـان وهيئـة مكافحـة الفسـاد، علـى إدمـاج معاييـر حقوق 
اإلنسـان ومكافحـة الفسـاد فـي خططهمـا الوطنيـة لحقـوق 
بحيـث  اإلسـتراتيجية،  الفسـاد  مكافحـة  وخطـط  اإلنسـان، 
الفسـاد،  لقضايـا  الحسـاس  اإلنسـان  حقـوق  نهـج  يسـود 
حقـوق  لقضايـا  الحسـاس  الفسـاد  مكافحـة  نهـج  وكذلـك 
اإلنسـان. ومـن أجـل الحـد مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان من 
جهـة، ومكافحـة الفسـاد مـن جهة أخـرى، فإنه من الضروري 
أن تتعـاون جميـع المؤسسـات األهليـة ذات العالقـة بحقـوق 
اإلنسـان، ومؤسسـات مكافحـة الفسـاد، علـى تعزيـز الربـط 
أجـل  مـن  والعمـل  الفسـاد،  ومكافحـة  اإلنسـان  بيـن حقـوق 
ذلـك  وأثـر  بينهمـا،  الربـط  ألهميـة  التفهـم  مـن  نـوع  خلـق 
علـى مكافحـة الفسـاد مـن جهـة، ومكافحـة انتهـاكات حقـوق 
اإلنسـان مـن جهـة أخـرى. وضـرورة مراجعـة وضـع القطـاع 
الصـور  مـن  االسـتفادة  ومحاولـة  الفلسـطيني،  الصحـي 
المختلفـة للفسـاد فـي القطـاع الصحـي التـي تـّم عرضها في 
التقريـر، باتجـاه وضـع إجـراءات وتدابيـر تقـي مـن حـدوث 
الفسـاد فـي هـذا القطـاع المهـم، وتخّفـض مـن محّفزاتـه.

 ويمكـن للباحثيـن والمهتميـن الحصـول علـى نسـخ مـن هـذا 
اإللكترونـي  الموقـع  عبـر  متـاح  أنـه  علـى  عـالوة  التقريـر، 

للهيئـة.

2017/3/21
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الفساد ..
انتهاك لحقوق اإلنسان

عمر رحال: مدير مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس« .

تعريفـات كثيـرة للفسـاد أوردتهـا اتفاقيـة األمـم المتحدة 
الدوليـة،  الشـفافية  وأيًضـا منظمـة  الفسـاد،  لمكافحـة 
واالئتـالف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءلة »أمـان«، هـذا 
إلـى جانـب تعرفـات كثيـرة فـي المعاجـم وأمهـات الكتب، 
للفسـاد،  عليـه  متفـق  عـام  تعريـف  يوجـد  ال  أنَّـه  ومـع 
للمـكان  اسـتناًدا  وتختلـف  تتفـق  التعريفـات  فمختلـف 
والزمـان وللمـوروث الثقافـي واالجتماعـي لهـذا الشـعب 
أو ذاك، كمـا أنَّ للمدرسـة الفكريـة واأليدلوجيـة للعلمـاء 
والباحثيـن أيًضـا دوًرا فـي ذلـك. وعلـى الرغـم مـن هـذه 
التباينات واالختالفات واالجتهادات ووجهات النظر، إال 
أنَّ هنـاك إقـراًرا بوجـود أشـكال كثيرة ومختلفة للفسـاد، 
بل أنَّ هناك إجماًعا على أنَّ الفسـاد هو انتهاك لحقوق 
اإلنسـان المدنيـة والسياسـية واالجتماعيـة واالقتصادية 
والثقافيـة والجماعيـة، لما يسـببه ذلـك من أذى وانتهاك 

لحقـوق اإلنسـان األساسـية. 

الظواهـر  مـن  وهـو  قديمـة،  ظاهـرة  هـو  الفسـاد 
البشـرية،  المجتمعـات  كّل  فـي  المنتشـرة  االجتماعيـة 
وعلـى مـرِّ التاريـخ، ولكـن حجـم انتشـار الفسـاد يختلـف 
القيـم  منظومـة  إلـى  مـرده  وهـذا  آلخـر،  مجتمـع  مـن 
جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  المجتمعـات  تلـك  فـي  السـائدة 
الثـالث  بسـلطاته  السياسـي  النظـام  إلـى طبيعـة  ثانيـة 
التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة، ومـدى الفصـل بيـن 
والتشـريعات  القوانيـن  لمنظومـة  كمـا  السـلطات،  تلـك 
السـائدة، ووجـود قضـاء نزيـه وفّعـال ومسـتقل دور مهـم 
فـي عـدم انتشـار الفسـاد علـى نطـاق واسـع. الفيصـل 
فـي ذلـك سـيادة القانـون، والمحاكمـات العادلـة، وقيـام 
وبالمسـاءلة  الرقابيـة  بوظيفتهـا  التشـريعية  السـلطة 
التنفيذيـة  السـلطة  قيـام  لذلـك  ويضـاف  والمحاسـبة، 
بواجباتهـا، وعـدم )تغولهـا( على السـلطات األخرى، هذا 
إلـى جانـب مـدى فاعلية ونشـاط واسـتقاللية مؤسسـات 

بهـا. المنـوط  بالـدور  المدنـي ومـدى قيامهـا  المجتمـع 

للفسـاد تكلفـة سياسـية اجتماعيـة اقتصاديـة حقوقيـة 
التنميـة  مسـار  وإيقـاف  عرقلـة  أقلهـا  ليـس  باهظـة، 
بمفهومهـا الواسـع، بـل إنَّ الفسـاد يقـوِّض الديمقراطيـة 
أركان  ويخلخـل  القانـون،  سـيادة  ويهـدد  ويهدمهـا، 
العمليـة  ويقـّوض  بهـا  يطيـح  نقـل  لـم  إْن  القانـون  دولـة 
االسـتثمارات  جـذب  دون  ويحـْول  الديمقراطيـة، 
الخارجيـة إلـى البـالد، وتصبـح البيئـة االسـتثمارية بيئـة 
طـاردة وليسـت جاذبـة؛ مـا يحـرم المجتمـع مـن فـرص 
توصـم  قـد  بـل  االسـتثمارات،  سـتوفرها  التـي  العمـل 
الدولـة مـن خـالل المنظمـات الدوليـة العامـة والخاصـة 
والمؤسسـات الدوليـة غيـر الحكوميـة أّنهـا دولـة فاشـلة 
أو دولـة »رخـوة«، هـذا إذا مـا أخذنـا فـي عيـن االعتبـار 
امتنـاع المنظمـات الدوليـة والحكومـات فـي دول العالـم 
الدولـة،  لحكومـة  والقـروض  المسـاعدات  تقديـم  عـن 

وتفّشـيه.  الفسـاد  انتشـار  بسـبب 

إنَّ الفساد وما يشّكله من انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، 
للتنميـة  وانتكاسـة  النمـو،  معـدالت  فـي  تراجًعـا  يعنـي 
المواطنيـن  يحمـل  الفسـاد  اإلنتـاج،  وكفايـة  البشـرية، 
أعبـاء أخـرى، فسـوء توزيـع الدخـل القومـي بيـن أفـراد 
المجتمـع يوّسـع الفجـوة بيـن الفقـراء واألغنيـاء، بـل إنَّ 
الطبقـة الفقيـرة تـزداد اتسـاًعا األمـر الـذي يـؤدي إلـى 
المهمشـة  والفئـات  للفقـراء  المعيشـي  المسـتوى  تـردي 
ال سـيما األطفـال والنسـاء وذوي االحتياجـات الخاصـة، 
الخدمـات  علـى  الحصـول  مـن  وحرمانهـا  والمسـنين، 
والرعايـة الكافيـة، فـي الوقـت الـذي يـزداد بـه األغنيـاء 
غنـى، كمـا أنَّ ذلـك سـيؤدي أيًضـا إلـى تعميـق الفجـوة 
وتفشـي  انتشـار  فـي  ويسـاهم  المجتمـع،  طبقـات  بيـن 
االسـتهتار  وإلـى  المجتمـع.  داخـل  السـلبية  القيـم 
انهيـار  وإلـى  باسـتمرار،  وخرقهـا  واألنظمـة  بالقوانيـن 
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ثقافـة  وتشـجيع  والروحيـة.  األخالقيـة  القيـم  منظومـة 
بأيـدي  الثـروات  تكديـس  وإلـى  واالسـتهالك،  االتـكال 
النفـوذ والسـلطة علـى حسـاب تهميـش بقيـة  أصحـاب 
يدهـم  فـي  بمـن  الفسـاد  يدفـع  كمـا  المجتمـع.  أفـراد 
المؤسسـات  علـى  اإلنفـاق  فـي  التركيـز  إلـى  السـلطة 
والمشـاريع التـي يمكـن مـن خاللها بسـهولة كسـب المال 
بطريـق الرشـاوى، وانخفـاض مسـتوى التعليـم والرعايـة 
االجتماعيـة والصحيـة ونقـص الخدمـات العامـة، وزيادة 
بالسـلع  الغـش  خطـورة  أقلهـا  وليـس  والتخلـف.  الفقـر 
تعريـض  إلـى  يـؤدي  مـا  والمـواد االسـتهاللية وغيرهـا؛ 

للخطـر. النـاس  حيـاة 

بالواسـطة  عنـه  والمعبـر  المختلفـة  بإشـكاله  الفسـاد 
والمحسوبية، والرشوة، والمحاباة، والزبائنية، والفئوية، 
واسـتغالل النفـوذ والوظيفـة العامـة، وهـدر المـال العام، 
وتضـارب المصالـح أو الكسـب غيـر المشـروع، وغسـل 
األمـوال، أو بسـبب تصـرف فاسـد، هـو انتهـاك لحقـوق 
السياسـية  الحقـوق  سـيما  ال  األساسـية،  اإلنسـان 
والمدنيـة واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافية والحقوق 
الجماعيـة، مثـل الحـق فـي بيئـة نظيفـة، فالفسـاد يبـدأ 
وال ينتهـي عنـد عـدم تكافـؤ الفـرص وإشـغال الوظيفـة 
الهيكليـات  علـى  والتسـكين  التعيينـات  وفـي  العموميـة، 
والتالعـب والتزويـر فـي الشـهادات العلميـة للموظفيـن 
وهـدر المـال العـام بسـبب االزدواج الوظيفـي الناتـج عـن 
تلقـي موظفيـن عمومييـن مكافـآت ماليـة مقابـل عملهـم؛ 
مـا يتناقـض مـع قانـون الخدمة المدنيـة. وغياب الكفاية 
في تنفيذ بعض المشـاريع وعدم عدالة توزيع الخدمات 

وتضـارب المصالـح.

كما أنَّ الشفافية والنزاهة في عملية التمويل السياسي، 
والتـي تتحقـق مـن خـالل االطـالع والكشـف واإلفصـاح 
مـن  التخفيـف  فـي  تسـاعد  السياسـية  المعلومـات  عـن 
كان  ولمـا  القانونيـة،  وغيـر  الفاسـدة  الممارسـات  آثـار 
ضمـان نزاهـة وشـفافية العمليـة االنتخابيـة تعّد األولوية 
الكبـرى لضمـان الثقـة في العملية االنتخابية واالعتراف 
بنتائجهـا. فإّنـه مـن الممكـن أن تكـون هنـاك خروقـات 
تصل إلى حدِّ دفع الرشـاوى االنتخابية بشـكل مباشـر أو 
غيـر مباشـر وتجـاوز حـدود سـقف اإلنفاق علـى الدعاية 
العمليـة  ونزاهـة  بشـفافية  يخـلُّ  مـا  وهـذا  االنتخابيـة، 
الضامنـة  المبـادئ  يخّل بأحد أهـم  لكونـه  االنتخابيـة؛ 
الفـرص  تكافـؤ  مبـدأ  وهـو  العمليـة،  فـي هـذه  للنزاهـة 

بيـن المرشـحين. وقـد نصـت أيًضـا المادتـان 3 و7 مـن 
اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد علـى ضـرورة 
التدابيـر  اتخـاذ  فـي  أيًضـا  طـرف  دولـة  كّل  تنظـر  أن 
التشـريعية واإلداريـة المناسـبة، بمـا يتسـق مـع أهـداف 
لقانونهـا  األساسـية  للمبـادئ  ووفًقـا  االتفاقيـة،  هـذه 
الترشـيحات  تمويـل  فـي  الشـفافية  لتعزيـز  الداخلـي، 
النتخـاب األشـخاص الذيـن سيشـغلون الوظائـف العامـة 
وفـي تمويـل األحـزاب السياسـية، حيثمـا انطبـق الحـال. 
وليـس أقـّل مـن ذلـك الحرمـان مـن المسـاواة فـي توفيـر 
الخدمـات العامـة، مثـل الرعايـة الصحيـة واالجتماعيـة 
الصالحـة  والميـاه  التحتيـة  والبنيـة  والسـكن  والتعليـم 
للشـرب. بسـبب نهـب األموال المخصصـة لإلنفاق العام 
بسـبب  أو  العـام  المـال  وهـدر  اإلدارة  سـوء  بسـبب  أو 

تضـارب المصالـح أو الواسـطة.

تواجـه  التـي  التحديـات  أهـم  أنَّ  القـول  يمكـن  أخيـًرا، 
ودول  التحديـد،  وجـه  علـى  الناشـئة  السياسـية  النظـم 
العالم الثالث بشـكل عام هو الفسـاد بأشـكاله المختلفة، 
فهـو أصـل الـداء والبـالء وبـه ترتبـط األشـياء، بـل أنـه 
والجهـل  والمـرض  وللفقـر  للتخلـف  األساسـي  السـبب 
للحـروب  أساسـي  وسـبب  وترديهـا،  الخدمـات  ونقـص 
المجتمعـات  وتمزيـق  الداخليـة،  والصراعـات  األهليـة 
وضـرب نسـيجها المجتمعـي وسـلمها األهلـي وتماسـكها 
االجتماعـي، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضـرب للمواطنة 
بشقيها: الحقوق والواجبات، والشعور باالغتراب، وعدم 
االنتمـاء، وتقديـم المصلحـة الشـخصية علـى المصلحـة 
الدائـم  والبحـث  النحـن،  مـكان  األنـا  وبـروز  العامـة، 
للظلـم االجتماعـي،  الفسـاد تعميـق  الفـردي،  للخـالص 
بأشـكاله  الفسـاد  التنميـة.  لجهـود  حقيقـي  ومعيـق 
ل متالزمـات  المختلفـة كتحـدٍّ حقيقـي للمجتمعـات يشـكِّ
أو أنَّ كّل منهـا يعـد سـبًبا ونتيجـة لآلخـر، فالفقـر صـورة 
مـن صـور الظلـم، وتعبيـر عـن اختـالل فـي قيـم العدالـة 
االجتماعيـة، وقـد يقـود الفقـر إلـى الجريمـة. وبالتالـي 
ال يسـتطيع الفقـراء والمهمشـون ممارسـة حقوقهـم على 
اختالفهـا. لـذا الحكومـات مطالبـة، ومعهـا كلُّ مكونـات 
المجتمـع، وفـي مقدمتهـا مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
ووسـائل اإلعالم والجامعات ودور العبادة واألحزاب في 
العمـل علـى تعزيـز قيـم النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة 
والمحاسبة، وتعزيز منطلقات الحكم الصالح، ومكافحة 
الفسـاد، ومالحقة الفاسـدين، ذلك سـيؤدي إلى احترام 

حقـوق اإلنسـان وكرامتـه اإلنسـانية.
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أثر الفساد على 
حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة
المحامي عالء نزال 

وحقـوق  الفسـاد  مكافحـة  أطـر  بيـن  الربـط  يتطلـب 
التـي  للكيفيـة  فهًمـا  العمليـة  الممارسـة  فـي  اإلنسـان 
اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  الفسـاد  حلقـة  بهـا  تسـّهل 
المشـكلة  وتبـرز  مؤسسـية  ممارسـة  وتجعلهـا  وتديمهـا 
عندمـا تتصـرف الدولـة، بحيـث تمنـع أفـراًدا مـن التمتـع 
بحـقٍّ مـن حقوقهـم أو تعجـز عـن التصـرف، بحيـث تهيـئ 

الحـّق. بذلـك  التمتـع  ألفـراد 
التنميـة،  عـن  األمـوال  تصـرف  الفاسـدة  فالممارسـات 
وهـو ما يعنـي إعـادة تخصيص األموال، وِمـن ثَمَّ إمكانية 
إعاقـة إنفـاذ حقـوق اإلنسـان بفعاليـة، وخاصـة بالنسـبة 
فـي  الفسـاد  ويتسـبب  المسـتضعفين.  األشـخاص  إلـى 
تقليـص المـوارد المتاحـة إلعمـال الحقـوق االقتصاديـة 
تقويـض  )وبالتالـي  تدريجّيًـا،  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
التزامـات الـدول بموجـب المـادة 2 مـن العهـد الدولـي 
الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية(.  
وكذلـك فيمـا يتعلـق بتحقيـق الديمقراطية وإنفاذ سـيادة 
القانـون. فاستشـراء الفسـاد فـي دوائـر سـلطات الدولـة 

يقـوِّض ثقـة النـاس فـي الحكومـة، وِمـن ثَـمَّ فـي النظـام 
الديمقراطـي وسـيادة القانـون.

وعلـى سـبيل المثـال، إذا كان الفسـاد موجـوًدا فـي قطـاع 
الصحـة أو فـي قطـاع الرفـاه االجتماعـي، فـإنَّ الحق في 
الحصـول علـى الخدمـات الطبيـة أو الحـق فـي الغـذاء 
يمكـن أن ينتهـكا. وعـالوة علـى ذلـك، فـإّن مبـدأ عـدم 
التمييـز يمكـن أن يتأثـر إذا لـم يكـن أمـام المرء بّد إال أن 
يرُشـَو شـخًصا لينـال معاملـة تفضيليـة أو للحصـول على 

خدمـة عموميـة.
إنَّ الدولـة يمكـن أن تكـون مسـؤولة أيًضـا عـن انتهـاكات 
حقـوق اإلنسـان التـي يتسـبب فيهـا الفسـاد فـي القطـاع 
انتهـاكات  الخـاص، وواجـب الدولـة تجـاه الحمايـة مـن 
جميـع  علـى  الحمايـة  بتوفيـر  يلزمهـا  اإلنسـان  حقـوق 
المسـتويات، وعليـه؛ فـإنَّ ذلـك يقتضـي منهـا منـع الغيـر 
من انتهاك حقوق اإلنسـان. وطبًقا لبُعد حقوق اإلنسـان 
هـذا، يجـب علـى الـدول أن تعمل على الوفـاء بالتزاماتها 

فـي مجـال حمايـة حقـوق اإلنسـان.

األشـخاص  بحقـوق  المتعلقـة  الدوليـة  االتفاقيـة 
ذوي اإلعاقـة واالتفاقية المتعلقة بمكافحة الفسـاد
تعـّد اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة ذروة جهود 
حقـوق  حمايـة  لتحسـين  السـنوات  مـن  لعقـود  امتـدت 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ ليتمتعـوا بحقوقهـم اإلنسـانية 
علـى قـدم المسـاواة مع اآلخريـن. وتعترف االتفاقية بأنَّ 
الممارسـات االجتماعية وممارسـات الدولة التي تقصي 
الحيـاة  فـي  المشـاركة  مـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص 
اليوميـة، يجـب أن تتغيـر؛ لكـي يتمتعـوا بالحقـوق نفسـها 
التـي يتمتـع بهـا اآلخـرون. كمـا اعترفـت االتفاقية كذلك 
بـأنَّ الحقـوق المدنيـة والسياسـية، مثـل حريـة التعبيـر 
والحـق فـي المعلومـات، تمثـل شـرًطا مسـبًقا حاسـًما؛ 
لكـي ينـال األشـخاص ذوو اإلعاقـة حقوقهـم، ويتخطـوا 

تاريًخـا طوياًل مـن اإلقصـاء. 
أمـا اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد تطالـب الـدول األطـراف 
بتنفيـذ تدابيـر عـدة لمكافحـة الفسـاد، والتـي قـد تؤثـر 
علـى القوانيـن والمؤسسـات والممارسـات. تهـدف هـذه 
اإلجـراءات إلـى منـع الفسـاد وتجريـم بعـض التصرفـات 
الدولـي  القضائـي  والتعـاون  القانـون  إنفـاذ  وتعزيـز 
الموجـودات  السـترداد  فعالـة  قانونيـة  آليـات  وتوفيـر 
والمسـاعدة التقنيـة وتبـادل المعلومـات وآليـات لتنفيـذ 
االتفاقية، يُذكـر أنَّ دولـة فلسـطين انضمـت إلـى اتفاقية 
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حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحـة الفسـاد دون تحفظـات.  

األثر المباشر للفساد على األشخاص ذوي 
اإلعاقة 

الديـن  بسـبب  المواطنيـن  بيـن  والتمييـز  المحابـاة 
إذا  أكبـر  أثـر  ذات  تكـون  والعـرق  والقرابـة  والصداقـة 
مـن  الوظيفـة  علـى  للمنافسـة  المتقـدم  الشـخص  كان 
القـرار  األشـخاص ذوي اإلعاقـة، حيـث يميـل صاحـب 
فـي التوظيـف إلـى عـدم اختيار األشـخاص ذوي اإلعاقة 
بسـبب األفـكار المسـبقة والمغلوطـة التـي يتبناهـا كثيـر 
النـاس حـول قـدرة األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى  مـن 

العمـل.
والـذي  العـام  بالمـال  والتصـرف  اإلدارة  سـوء  أنَّ  كمـا 
يترافـق فـي العـادة مـع عـدم التخطيـط السـليم ال يأخـذ 
حاجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة بعيـن االعتبـار، ومثـال 
علـى ذلـك فـي مخططـات األبنية العامـة ال يتم مواءمتها 
بنائهـا،  حيـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  السـتخدام 
ف أمـواالً إضافيـة فـي حـال مواءمتهـا، كمـا أنَّ  مـا يكلِـّ
اإلحصـاءات حـول اإلعاقـة ال تكـون حاضـرة عنـد وضـع 

الوطنيـة.  والمشـاريع  الخطـط 
بعـض  فـي  المصالـح  فـي  تضـارب  يحـدث  مـا  وكثيـًرا 
مراكـز صنـع القـرار فـي القطـاع العـام، حيـث تغيـب فـي 
ومصلحـة  عـام  بشـكل  المجتمـع  الحالـة مصلحـة  هـذه 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـكل خـاص مـع األخـذ فـي 
االعتبـار نـدرة وجـود األشـخاص ذوي اإلعاقة في مراكز 

صنـع القـرار. 
إضافـة إلـى تمتـع بعـض الشـركات باالحتـكار دون وجـه 
حـق ودون منافسـة، إنَّ عـدم حاجـة الشـركة المحتكـرة 
مختلفـة  قطاعـات  تهميـش  إلـى  يـؤدي  المنافسـة  إلـى 

اإلعاقـة.  منهـم األشـخاص ذوو 
وممـا سـهام فـي تعقيـد األمـور التوظيـف الفائـض عـن 
الحاجـة، وصـرف جـزء كبيـر مـن الموازنـة العامـة علـى 
الرواتـب؛ مـا يعيـق التنميـة والمشـاريع الخاصة بالصحة 
والضمـان والتعليـم هـذه المشـاريع التنمويـة إْن وجـدت، 
فأنهـا تضيـق الفجـوة التـي يعانـي منهـا األشـخاص ذوو 

اإلعاقـة والتـي تحـّد مـن قدرتهـم علـى المشـاركة. 
إنَّ عـدم تخصيـص المـوارد للقطاعات الخدماتية صحة 
الموازنـات  فـي  المخصصـات  ضعـف  بسـبب  وتعليـم 
المهمشـة  الفئـات  وصـول  إمكانيـة  مـن  يقلـص  العامـة 

إلـى هـذه الخدمـات، كمـا أنَّ التأميـن الصحـي الضعيـف 
إلـى  أدى  الكافيـة  الموازنـات  تخصيـص  عـدم  بسـبب 
تنافـس شـديد فـي الحصـول علـى الحق فـي الصحة؛ ما 
عـزز اللجـوء إلـى الواسـطة فـي الحصـول علـى العـالج. 

الفساد والنساء من ذوات اإلعاقة 
تحديـات  مـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  يواجـه  مـا  إنَّ 
ومعيقـات مجتمعيـة وتأثيـر العـادات والتقاليـد وضعـف 
ـم مـن دورهـم وجعـل  مشـاركتهم فـي صنـع القـرار حجَّ
الخسـائر  تفـادي  يسـتطيع  ال  مهمًشـا  طرًفـا  منهـم 
المجتمعيـة الناتجـة عـن مظاهـر الفسـاد، ويكـون هـذا 
اإلعاقـة،  ذوات  النسـاء  علـى  مضاعًفـا  السـلبي  األثـر 
وعلـى سـبيل المثـال نجـد أنَّ الوظائـف التـي تعمـل بهـا 

النسـاء هـي عـادة أقـل أجـًرا. 
فحسـب جهـاز اإلحصـاء المركـزي تمثـل المـرأة نسـبة 
13% مـن العامليـن كافـة فـي الوظائـف اإلداريـة، إال أنهـا 
تشـكل مـا نسـبته 3% مـن الموظفيـن فـي مراكـز صنـع 
القـرار، وال توجـد إحصائيـات حـول وجـود األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة فـي مراكـز صنـع القـرار. 
وبشـكل عام، تواجه النسـاء تمييًزا بينهن خصوًصا فيما 
يتعلق بتشـغيل النسـاء، حيث يظهر التمييز واضًحا ضد 
المسـنات وذوات اإلعاقـة لصالـح النسـاء مـن غيـر ذوات 

اإلعاقة والشابات. 
ومـع أنَّ القانـون منـح ميـزات التفضيليـة )نسـبة 5% فـي 
العمـل( إال أنـه علـى أرض الواقـع وبسـبب الممارسـات 
الفاسـدة فـي التوظيـف مـا زال توظيـف األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة وخصوًصـا النسـاء منهـم محـدوًدا، 
ال  متدنيـة  وظائـف  إعطـاء  يتـم  التوظيـف  حـال  وفـي 
تحتـرم الحـق فـي العمـل الالئق مع عدم وجود المسـاواة 
فـي األجـور، وإضافـة إلـى التمييز في التوظيف، ويسـبق 
ذلـك عـدم إمكانيـة الحصـول علـى التعليـم وعـدم تهيئـة 

المرافـق العامـة. 
وفـي الختـام، ال بـدَّ مـن اإلشـارة إلـى أنَّ أحـد العوائـق 
األساسـية أمـام التنميـة الحقيقيـة المرتكـزة على إعمال 
حقـوق اإلنسـان وكفالتهـا للمواطنيـن كافـة علـى السـواء، 
وإفالتهـم  المتنفذيـن  األشـخاص  مسـاءلة  انعـدام  هـو 
مـن العقـاب. وعليـه؛ ال بـّد مـن تفعيـل إجـراءات الرقابـة 
قضايـا  وإدراج  الرسـمية  الجهـات  قبـل  مـن  والمسـاءلة 
فـي  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  محـددات  كأحـد  الفسـاد 

فلسـطين. 
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»بواعث الفساد الُشرطي:
انحرافات فرِدّية أْم مسلك إجباري؟«

“Major Causes of Police Corruption: Individual Deviance or Compulsory Path?”

الدكتور فادي ربايعة 

يعـدُّ الفسـاد الشـرطي مـن المشـكالت المعقـدة التـي تعانـي منهـا غالبيـة دول العالـم، سـواء تلـك المتقدمـة أو الناميـة علـى حـٍد 
سـواء. فاآلثـار السـلبية التـي يُنتجهـا الفسـاد الشـرطي قـد يتفاقـم علـى النحـو الـذي يعصـف بنظـام الحكـم فـي الدولـة. فعلـى 
سـبيل المثـال، تُؤكـد العديـد مـن الدراسـات وجـود ارتبـاط وثيـق بيـن السـلوك الخاطـئ أو العدوانـي الـذي مارسـته أجهـزة األمن 

والشـرطة بحـق مواطنيهـا واألسـباب الكامنـة وراء ظهـور مـا يُسـمى »بالربيـع العربـي« فـي منطقـة الشـرق األوسـط1. 

وعلـى الرغـم مـن األهميـة التـي يحظـى بهـا موضـوع الفسـاد الشـرطي، نجـد أنَّ المنطقـة العربيـة ال تـزال تعانـي مـن شـحٍّ فـي 
األبحـاث القانونيـة واالجتماعيـة المرتبطـة بهـذا الموضـوع. وقـد يعـود ذلك ألسـباب عديـدة منها أنَّ جهاز الشـرطة لدى العديد 
مـن األنظمـة السياسـية العربيـة يُنظـر إليـه كجـزء مـن منظومـة الدولـة العسـكرية والتـي تتصف بالسـرية والكتمـان، حيث يصبح 
مـن غيـر الجائـز لعناصـر الشـرطة االختـالط مـع الصحفييـن والباحثيـن بهـدف اإلفصـاح عـن طريقـة عمـل الجهـاز علـى أرض 

الواقـع، أو البـوح بمكنـون الثقافـة المؤسسـية التـي يتناقلهـا ضبـاط وأفـراد الشـرطة مـن جيـل إلـى آخـر. 

أمـا فيمـا يتعلـق بجهـاز الشـرطة فـي فلسـطين؛ فهـو كغيـره مـن مـن أجهـزة الشـرطة فـي العالـم، يعانـي مـن ظاهـرة الفسـاد 
والتجـاوزات المسـلكية ألفـراده، وإْن كانـت أسـباب الظاهـرة مغايـره لمـا قـد نجـده فـي دول أخـرى، نظـًرا للظـروف االسـتثنائية 
التـي يعمـل بهـا مأمـورو الضبـط القضائـي فـي فلسـطين. وبنـاء عليـه تهدف هذه الدراسـة إلى تسـليط الضوء علـى أهم العوامل 

التـي تسـاهم فـي ظهـور وانتشـار االنحرافـات الشـرطية مـع التركيـز علـى الحالـة الفلسـطينية بوجـه خـاص.

غيـر أنَّـه عندمـا يتعلـق األمـر بتعريـف الفسـاد الشـرطي نجـد أنَّ هنالـك تبايًنـا ملحوًظـا بيـن اآلراء الفقهيـة لرجـال القانـون، 
وكذلـك الحـال بيـن الباحثيـن فـي علـم االجتمـاع، فبينمـا تميـل بعـض االجتهـادات الفقهيـة إلـى تضييـق مفهوم الفسـاد الشـرطي 
مـن خـالل حصـره فقـط فـي المخالفـات التـي تقـع خـالل أوقـات العمـل الرسـمي، أو اقتصـاره علـى تلـك األفعـال تلـك التـي 
تسـتهدف مصلحـة فرديـة لمرتكـب الفعـل المجـرم2، تذهـب آراء فقهيـة أخـرى إلـى توسـيع نطـاق التعريـف ليشـمل األفعـال كافـة 

الجبوري، صالح. جذور االستبداد والربيع العربي. عمان: المنهل. 2014. صفحة 189  1
      خبر صحفي بعنوان: »سوريا: قوات األمن تستهدف موكبا لتشييع قتيلي مظاهرات الجمعة« BBC عربي، 19/ آذار/ 2011. 

syria_funeral_police.shtml_110319/03/2011/http://www.bbc.com/arabic/middleeast
2 Sherman, L. W. Scandal and Reform: Controlling Police Corruption, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.1978. Page 
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التي تشكل خرًقا للقانون، أو مخالفة لألوامر والتعليمات التي تصدرها اإلدارة 
الشـرطية3. ونحـن فـي هـذه الدراسـة نقـدم تعريًفـا شـاماًل للفسـاد الشـرطي، 
حيـث نقتـرح التعريـف اآلتـي: »الفسـاد الشـرطي هـو كل عمـل أو امتناع عن أداء 
عمـل مخالـف للقانـون أو للمشـروعية، ويتضمـن اسـتغالل الوظيفـة أو المنصب 
أو حتـى  أو جماعيـة،  إلـى تحقيـق مكاسـب فرديـة،  يهـدف  كان  العـام، سـواء 
مؤسسـاتية«. ونقصـد هنـا بمخالفـة المشـروعية أّي مخالفـة مقتضيـات تحقيق 
العدالـة واإلنصـاف، وإْن لـم يتضمـن الفعـل بحد ذاته مخالفـة صريحة للقانون. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالغايـة، فـإنَّ هـذا التعريـف المقتـرح يتعـدى الفكـرة التقليديـة 
عناصـر  يلجـأ  فقـد  ملمـوس،  مـادي  مكسـب  تحقيـق  وهـو  الفسـاد،  لمفهـوم 
الشـرطة إلـى تقديـم الدعـم لجماعـة سياسـية حزبيـة، أو إلـى ارتـكاب أفعـال 
ترتقـي لمسـتوى الجريمـة كإخفـاء أدلـة أو تقديـم شـهادة كاذبـة بهـدف حمايـة 

سـمعة المؤسسـة الشـرطية دون أن يعـود ذلـك عليهـم بأيـة مكاسـب فرديـة.

فـي محاولـة لفهـم األسـباب الكامنـة وراء الفسـاد الشـرطي، قـّدم العديـد مـن الفقهـاء والمحققـون المختصـون بهـذا المجـال 
مجموعـة مـن النظريـات التـي يمكـن مـن خاللهـا تفسـير سـبب انتشـار هـذه الظاهـرة في المؤسسـة الشـرطية. ويمكـن تلخيصها 

علـى النحـو اآلتـي: )1( العوامـل الفرديـة، )2( والعوامـل الثقافيـة، )3( والعوامـل المتعلقـة بطبيعـة العمـل الشـرطي.  

تعـّد العوامـل الفرديـة مـن قبيـل النظريـات التقليديـة التـي تفسـر أسـباب االنحـراف الشـرطي. ومـن أهـم النظريـات فـي هـذا 
المجال ما يعرف بـ »حبات التفاح الفاسـدة« )Rotten Apples Theory(، حيث يعزى الفسـاد إلى وجود بعض الضباط الفاسـدين 
فـي المؤسسـة ألسـباب سـايكلوجية بحتـة مرتبطـة بالطمـع أو االنحطـاط األخالقـي4. فاالنحـراف الشـرطي يتعلـق باألفـراد، 
وليـس بطريقـة إدارة المؤسسـة الشـرطية، ويكـون عالجـه إمـا مـن خـالل إعـادة تأهيـل مرتكـب المخالفـة، أو القيـام بعمليـة 
اإلقصـاء أو طـرد الفاسـدين مـن المؤسسـة الشـرطية5. وال بـد مـن التنويـه هنـا إلـى أنَّ قيـادة الشـرطة لـدى العديـد مـن الـدول 
العربيـة قـد تميـل إلـى اعتمـاد هـذه النظريـة فـي تفسـير االنحرافـات الشـرطية التـي تخـرج إلـى العلـن بهـدف التهـرب من تحمل 
المسـؤولية القانونيـة والجزائيـة عـن إخفاقهـا فـي إدارة المؤسسـة والرقابـة علـى منتسـبيها. لذلـك نجـد أنَّ طريقـة التعامـل مـع 
حـوادث إطـالق النـار غيـر المبـررة أو حـوادث التعذيـب أو فـض المسـيرات السـلمية بطـرق غيـر دسـتورية تكـون عـادة بإجـراء 
لجـان تحقيـق وتوجيـه اللـوم علـى بعـض مـن الضبـاط دون االعتـراف بوجـود عيـب جوهـري فـي العقيـدة العسـكرية والشـرطية 
فـي الدولـة. باإلضافـة إلـى أنَّ هـذه النظريـة أثبتـت عـدم قدرتهـا علـى تفسـير االنحرافـات الشـرطية التـي تطـال المسـتويات 
التنظيميـة كافـة داخـل المؤسسـة الشـرطية )Rotten Orchard Theory(. كمـا أّنهـا عجـزت عـن تفسـير االنحرافات الجسـيمة في 

الثقافـة الشـرطية الجامعـة التـي ظهـرت فـي العديـد مـن الـدول الناميـة والـدول المتقدمـة علـى حـدٍّ سـواء6. 

ذهبت مجموعة أخرى من الباحثين في تفسـيرهم لظهور الفسـاد الشـرطي إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسـية تحيط 
بالعمـل الشـرطي وتؤثـر فيـه. فعلـى سـبيل المثـال، قـد تكـون ثقافـة المحسـوبية أو الرشـوة سـائدة بيـن أفراد بعـض المجتماعات 
بحيـث يصُعـب علـى أفـراد الشـرطة أن ينقـوا بنفسـهم مـن المـوروث الثقافـي للمجتمـع7. كمـا أنَّ التأثيـرات السياسـية قـد تكـون 
لهـا انعكاسـاتها الجسـيمة علـى أداوت إنفـاذ القانـون فـي الدولـة. ومثالهـا مـا حـدث فـي شـمال إيرلنـدا إبـان الحـرب األهلية بين 
ل حوالي 48% من  الطوائـف المسـيحية، حيـث كان يُنظـر إلـى جهـاز الشـرطة كمناصـر وداعـم للطائفـة البروتسـتانتية والتي تُشـكِّ

تعـداد السـكان في شـمال إيرلند8.

30. Dempsey, J.S. , Forst, L.S. An Introduction to Policing. Cengage Learning. 2015.  Page 235. 
3  Wood Commission Report, 1996, Page 32.
4 Dempsey, J.S., Linda S. Forst, An Introduction to Policing. Cengage Learning, 2015. Page 236. 
5 Gottschalk, P. Knowledge Management in Police Oversight: Law Enforcement Integrity and Accountability. Universal-Publishers, 2009. Page 146. 
6 Berg, B, L. Policing in Modern Society. Gulf Professional Publishing, 1999. Page 366. 

يعتقد البعض بأنَّ المجتمع الهندي يميل إلى التساهل مع الفساد بوجه عام، حيث تنتشر الرشوة في القطاعات كافة بما فيها مؤسسات الشرطة والقضاء.  7
 Vittal. N. Corruption in India: The Roadblock to National Prosperity. Academic Foundation, 2003. Page 87.

8 Mulcahy, A.  O'Mahony. E. Policing and Social Marginalization in Ireland. Combat Poverty Agency, 2005. Page 3. 
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كمـا تلعـب الثقافـة الشـرطية داخـل المؤسسـة دوًرا فـي غايـة األهميـة فـي بلورة العقيدة الشـرطية، وما يُؤمن به أفراد المؤسسـة 
مـن قيـم وانطباعـات ومعتقـدات، فالعاملـون فـي الشـرطة لهـم »لغـة مشـتركة« )قواعـد عمـل غيـر مكتوبـة( تنتقـل مـن جيـل إلـى 
آخـر، وهـو مـا يطلـق عليهـا البعـض مصطلـح »The Rule of Thump«9. مـع اإلشـارة إلـى وجـود ثقافـات فرعيـة داخـل المؤسسـة 
الواحـدة10، فالعاملـون فـي إدارات البحـث والتحـري والعناصـر الشـرطية العاملـة فـي الميـدان تحمـل مفاهيـم مجتمعيـة قـد 
تختلـف عنهـا لـدى األفـراد العامليـن فـي وظائـف إداريـة أو قياديـة نظًرا لمحدوديـة احتكاكهم مع الجمهـور11. ويترتب على أفراد 
الشـرطة المخالفيـن لهـذه القواعـد عقوبـات أخالقيـة تتمثـل بالعزلـة عـن الجماعـة واإلقصـاء، بحيـث يتـرك وحيـدا فـي الميدان 
فـي أوقـات الخطـر. لذلـك فالعنصـر الصالـح فـي الجهـاز قـد يجـد نفسـه مجبـًرا علـى إتيـان فعـل فاسـد أو التغطيـة علـى زميلـه 
الفاسـد رغـم عـدم قناعتـه بذلـك وعـدم وجـود مصلحـة ماديـة فرديـة تعـود لـه بالنفـع مـن جـراء السـكوت أو غـِضّ الطـرف عـن 

الفساد12. 

أمـا فيمـا يتعلـق بجهـاز الشـرطة فـي فلسـطين، نجـد أنَّ الثقافـة الشـرطية لهـا خصوصيتهـا التـي قـد تميزهـا علـى غيرهـا مـن 
دول العالـم. والسـبب فـي ذلـك يعـود لألحـداث االسـتثنائية السياسـية التـي مـّرت بهـا القضيـة الفلسـطينية والطريقـة غيـر 
االعتياديـة التـي تأسـس بـه الجهـاز الشـرطي. فقـد تشـّكلت الثقافـة الشـرطية مـن ثالثـة أجيـال مـن الضبـاط عملـوا سـوّيًا 

لمـدة تجـاوزت الخمـس عشـرة سـنة: جيـل المحاربيـن القدامـى )الفدائيـون(، 
جيـل الضبـاط المحرريـن مـن المعتقـالت اإلسـرائيلية، والجيـل الثالـث مـن 
ضبـاط خريجـي الكليـات والمعاهـد الشـرطية المتخصصـة13. وتجدر اإلشـارة 
هنـا إلـى أنَّ كلَّ جيـل يمتـاز بمعتقداتـه وُرؤيتـه الخاصـة حـول العقيـدة األمنيـة 
للمؤسسـة والنهـج الـذي يعتقـد بصحـة اتباعه لتحقيق األهـداف المرُجوة. كما 
أنَّ الثقافـة الفرعيـة لـكلِّ جيـل لهـا جوانب مشـرقة مثلما عليهـا مآخذ وعيوب، 
حيـث نجـد أنَّ سـطوة الثقافـة المؤسسـية تَضعـف أو تَقـوى مـن جيـل إلى آخر، 
فعلـى خـالف الضبـاط مـن الجيـل األول والثانـي، الجيـل الثالـث مـن الضبـاط 
الضبـاط  تجـاه  حزًمـا  وأكثـر  الجماعـي  للعقـل  وانصياًعـا  تأثـًرا  األكثـر  هـو 
الذيـن يخترقـون هـذه القواعـد، فغالًبـا مـا يسـعى الضابـط إلـى التغطيـة علـى 
المخالفـات التـي يرتكبهـا زمـالؤه فـي العمل واالمتناع عن الوشـي بهم، وهو ما 
يعـرف بالتضامـن الشـرطي »Police Solidarity«14. كمـا أنَّ العديـد مـن ضبـاط 

الجيـل الثالـث يميـل إلـى فقـدان الثقـة بنظـام العدالـة الجنائية في فلسـطين نظـًرا الطالعه على العديد مـن الخروقات والعيوب 
ب  التـي تشـوب نظـام القضـاء الفلسـطيني15. وهـو مـا قـد يسـتدعي قيام أفراد الشـرطة بتحقيق »العدالة الميدانيـة«، أي أنَّ يُنِصّ
الشـرطي نفسـه مـكان القاضـي، ويقـوم بمعاقبـة مـن يـرى أّنـه يسـتحق العقوبـة مـن خـالل التعنيـف الجسـدي أو المعنـوي، كأن 
يقـوم أفـراد الشـرطة بصفـع أُولِئـك المتهميـن بالتحـرش الجنسـي بالنسـاء المـارة أو أُولِئـك المتهمين بمقاومة رجـال األمن، وهو 

.16 »Backstage Punishments« مـا يعـرف عالمّيًـا بــ

الفئـة الثالثـة مـن أسـباب االنحـراف الشـرطي تتمثـل بطبيعـة العمـل الشـرطي والتـي مـن شـأنها أن تُغـذي ميـل أفـراد الشـرطة 
للفسـاد. فعـادة مـا يـوكل للضبـاط فـي الميـدان مهـام جّمـة في إطار رقعة جغرافية واسـعة أو مكتظة بالسـكان؛ مـا يجعل الرقابة 
علـى تصرفـات رجـال الشـرطة مهمـة ليسـت باليسـيرة17. كمـا أنَّ طبيعـة العمـل الشـرطي مـن الناحيـة العمليـة تعطـي لرجـال 

9 Loftus, E. Police Culture in a Changing World. OUP Oxford, 2012. Page 1. 
10 Crank, J.  Crank, J. B. Understanding Police Culture. Routledge, 2014. Page

11 Paoline, E. A. Myers, S. M. & Worden, R. E. Police Culture, Individualism, and Community Policing: Evidence from Two Police Departments. 
Justice Quarterly. 2000. Volume 17. Page 605–575.

12  Cockcroft, T. Police Culture: Themes and Concepts. Routledge, 2012. Page 58. 
13  Rabia, F.H. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis. Sydney: University of New South Wales. 2017. 

14  مقابالت رقم )B8 ,B12 ,C44 ,C34 ,B14( مع ضباط عاملين ومتقاعدين من ذوي الرتب المتوسطة والعليا أجريت خالل األعوام 2015-2013.
15  مقابالت رقم )B06 ,B04 ,B14( مع ضباط من ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة أجريت خالل األعوام 2015-2013. 

16  Tony Coady. Violence and Police Culture. Melbourne University Publish, 2000. Page 89. 
17  Dixon, D.  A Culture of Corruption: Changing an Australian Police Service. Sydney: Hawkins Press, 1999. 
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الشـرطة مسـاحة واسـعة مـن االجتهـاد وحريـة التصـرف، والتـي قـد يُسـاء اسـتخدامها لمـآرب شـخصية. فسـلطات الضبـط 
اإلداري تتصـف بالمرونـة علـى النحـو الـذي يصعـب معهـا وضـع إجـراءات عمـل دقيقـة تغطـي المواقـف والسـيناريوهات كافـة 
التـي قـد يواجههـا الشـرطي أثنـاء أدائـه لمهامـه الوظيفيـة؛ مـا يجعـل السـلطات التقديريـة لرجـال الشـرطة عصّيـة علـى التقنيـن 

بنصـوص قانونيـة مكتوبـة.

عنـد تحليـل التشـريعات الناظمـة لعمـل مأمـوري الضبـط القضائـي فـي فلسـطين نجـد أنَّ المشـرع الفلسـطيني قـد عمـد إلـى 
تضييـق رقعـة السـلطات التقديريـة لرجـال الشـرطة إلـى أدنـى مسـتوى، فليس لهم صالحية االسـتجواب في الجنايـات18، كما أنَّ 
النيابـة العامـة تمتنـع منـذ العـام 2008 عـن منـح رجـال الشـرطة تفويًضـا باالسـتجواب فـي الجنـح19، باإلضافـة إلـى أنَّ المشـرع 
قـد أحـال صالحيـة إجـراء تصالـح بيـن المتخاصميـن فـي الجنـح المعاقـب عليهـا بالغرامة فقـط إلى النيابة العامـة دون أن يكون 
لمأمـوري الضبـط القضائـي أّي صالحيـة بهـذا الشـأن20. مـا يجعـل االسـتجواب فـي الجنايـات والجنـح وعـرض التصالـح فـي 

الجنـح مـن اإلجـراءات المحظـور مباشـرتها مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضائـي فـي فلسـطين.

غيـر أنَّ واقـع عمـل مأمـوري الضبـط القضائـي فـي الميـدان يقـدم صـورة مغايـرة عمـا يتوجـب أن يكـون عليـه األمـر وفـق رغبـة 
المشـرع الفلسـطيني. فعـادة مـا يقـوم مأمـورو الضبـط القضائـي باالسـتجواب والتحقيـق، وهـو مـا يحـدث تقريًبـا فـي مختلـف 
مديريـات الشـرطة ومراكزهـا وعلـى مـدار العـام21. وهنـا يطـرح التسـاؤل حـول لمـاذا يتكبـد المحقـق الشـرطي عنـاء مخالفـة 
القانون وإجراء االسـتجواب رغم اسـتبعاد وجود منفعة شـخصية له في ذلك؟ قد يتبادر إلى أذهان الناس العديد من اإلجابات 
علـى هـذا التسـاؤل، ونحـن فـي هـذه الدراسـة نقـدم إجابـة محتملـة لهـذا التسـاؤل معتمديـن فـي ذلـك علـى تحليـل آراء مجموعة 
مـن ضبـاط الشـرطة العامليـن فـي مكاتـب التحقيـق، والذيـن أجريـت معهم عدد مـن المقابالت في األعوام الثالثـة المنصرمة. 

إنَّ تقييـد السـلطات التقدريـة لمأمـوري الضبـط القضائـي علـى نحـو متشـدد مـن قبـل المشـرع الفلسـطيني أضعـف مـن قـدرة 
مأمـوري الضبـط القضائـي علـى القيـام بمهامهـم القانونيـة المتمثلة بالبحث والتحري واالسـتقصاء عـن الجرائم والتحصل على 
األدلـة الجنائيـة التـي تسـاهم فـي عمليـة اإلثبـات الجنائـي. فعـادة مـا يلجـأ المحقـق الشـرطي إلـى االسـتجواب من أجـل محاولة 
كشـف الجريمـة وظـروف ارتكابهـا، أي أنَّـه يقـوم بمخالفـة القانـون مـن أجـل تحقيـق »هـدف نبيـل«22. وهنـا ال يكـون لمأمـوري 
الضبط القضائي سـوى خيارين: الخيار األول يكون بااللتزام التام بالقانون وعدم إجراء أّي اسـتجواب في مراكز الشـرطة بما 
يسـتتبع إضافـة عـبء غيـر محتمـل علـى كاهـل سـلطات االتهـام الجنائـي، وهـو مـا يـؤدي فـي نهايـة المطـاف الى انتشـار الجرائم 

18   مادة )55( من قانون اإلجراءات الجزائي الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.
19   قرار رقم )...( صادر عن النائب العام والمنشور بالنظام الداخلي للنيابة العامة للعام 2008.

20   مادة )16( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001. 
21   مقابالت رقم )B09 ,B12 ,B06 ,B04 ,B14( مع ضباط من ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة أجريت خالل األعوام 2015-2013.

22  مقابالت رقم )B04,B14( مع ضباط شرطة أجريت في العام 2015.
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والمجرميـن، أمـا الخيـار الثانـي فيتمثـل فـي أن يسـتمر 
مأمـورو الضبـط القضائـي بإجـراء االسـتجواب وكشـف 
مالبسـات الجريمـة علـى الرغـم من المخالفـة الصريحة 
للقانـون، وهـو مـا يشـّكل ضرًرا جسـيًما بمنظومة العدالة 
الجنائيـة وإغفـاالً لمبـدأ سـيادة القانـون والـذي يشـكل 
إحـدى الركائـز األساسـية للنظـم الديمقراطيـة الحديثة. 

األصـل فـي قانـون اإلجـراءات الجزائيـة أن يعمل كميزان 
دقيـق القيـاس، فـكّل اختصـاص يوكلـه القانـون لمأمـوري 
سـلطات/  منحهـم  يُقابلـه  أن  يجـب  القضائـي  الضبـط 
نهـم مـن أداء مهامهـم  صالحيـات بمقاديـر مضبوطـة تُمكِّ
القانونيـة. كمـا أنَّ كّل صالحيـة تُمنـح لمأمـوري الضبـط 
القضائـي يجـب أن يُقابلها مجموعة من الضمانات يكون 
إسـاءة  دون  تحـول  القانـون  فـي  عليهـا صراحـة  النـصُّ 
الفلسـطيني  المشـرع  توجـه  ولعـلَّ  السـلطة.  اسـتخدام 
هدفـه  الشـرطة  لرجـال  التقديريـة  السـلطات  لتقييـد 
واقـع  أنَّ  غيـر  الشـرطي.  االنحـراف  احتماليـة  خفـض 
يُتـرك  فلـْم  معاكسـة،  نتائـج  أظهـر  الميـدان  فـي  العمـل 
لمأمـوري الضبـط القضائـي خيـارات سـوى إغفال بعض 
النصـوص القانونيـة التـي يصُعـب تطبيقهـا فـي ظـروف 
العمـل الراهنـة. وهنـا ال بـّد مـن التأكيـد علـى أنَّ إسـاءة 
إنمـا  ذاتهـا  بحـّد  السـلطة  يعيـب  ال  السـلطة  اسـتخدام 
يعيـب نظـام الرقابـة والمسـاءلة فـي الدولـة. وبنـاء علـى 
ذلـك تخلـص هـذه الدراسـة إلـى تقديـم توصيـة مفادهـا 
وجـوب تعديـل النصـوص القانونيـة علـى نحـو تُوسـع فيـه 
القضائـي  الضبـط  لمأمـوري  التقديريـة  السـلطات  مـن 
التأكيـد  مـع ضـرورة  االسـتجواب،  يمنحهـم سـلطة  بمـا 
علـى تفعيـل نظـام رقابـي صارم يحول دون تغُوّل سـلطات 
البحـث والتحـري واالسـتقصاء فـي ممارسـتها لمهامهـا 

الوظيفيـة. 

الهيئة المستقلة لحقوق 
اإلنسان وهيئة مكافحة الفساد 
توقعان اتفاقية تعاون لحماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان

رام اهلل/ وقعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان 
المظالم« وهيئة مكافحة الفسـاد اتفاقية مشـتركة للعمل 
ضمـن االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، ويأتـي 
االسـتراتيجية  تنفيـذ  إطـار  فـي  االتفاقيـة  هـذه  توقيـع 
 .2017-2015 لألعـوام  الفسـاد  لمكافحـة  الوطنيـة 
وحضـر حفـل التوقيـع الدكتـور عمـار الدويـك مديـر عـام 
الهيئـة، واألسـتاذ أكـرم الخطيـب النائـب العـام المسـاعد 

لهيئـة مكافحـة الفسـاد.

السـيد  الفسـاد  مكافحـة  هيئـة  رئيـس  معالـي  ورحـب 
رفيـق النتشـة فـي دور الهيئـة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان، 
ودعـا الجميـع للتعـاون مـع الهيئـة فـي الحـد مـن الفسـاد، 
وأشـاد بـدور الهيئـة المسـتقلة بصفتهـا الهيئـة الوطنيـة 
الرسـمية التـي تعنـى بتعزيـز ونشـر وتعميـم ثقافـة حقـوق 
اإلنسـان وأهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه فـي تعزيـز دور 
هيئـة مكافحـة الفسـاد، مؤكـداً علـى أهميـة وجـود جسـم 
مسـاند للهيئـة فـي تحقيـق األهـداف الوطنيـة بمكافحـة 
الـذي يضحـي  الفلسـطيني  المواطـن  الفسـاد، وبيـن أن 
فـي سـبيل وطنـه يجـب أن يتمتع بالحقـوق كافة التي نص 

عليهـا القانـون الفلسـطيني.

وشـدد النتشـه على أهمية دور وسـائل اإلعالم في توعية 
المواطنيـن بحقوقهـم، داعيـاً إلـى تعـاون حقيقـي مـا بيـن 
وسـائل اإلعـالم مـن جهـة وهيئة مكافحة الفسـاد والهيئة 
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المسـتقلة مـن جهـة أخـرى، وهـذا مـا نصـت عليه بعـض بنود 
االتفاقيـة التـي أولـت جـزًء مهمـاً لإلعـالم ودوره التوعوي.

مـن جانبهـا أشـادت الدكتـورة فارسـين مفـوض عـام الهيئـة 
المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان المظالـم » بعمـل هيئـة 
مكافحـة الفسـاد، مؤكـدة علـى أن محاربة الفسـاد يقع ضمن 
شـكل  أي  كـون  اإلنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  عمـل 
علـى  اإلنسـان  لحقـوق  انتهـاكاً  يشـكل  الفسـاد  أشـكال  مـن 
المسـتويات كافة سـواًء على المسـتوى الفردي أو الجماعي، 
ممنهجـاً  سـيكون  الهيئتيـن  بيـن  مـا  العمـل  أن  علـى  مؤكـدة 

القادمـة. الثـالث  السـنوات  خـالل 

تتلقـى  المسـتقلة  الهيئـة  أن  إلـى  الدويـك  أشـار  مـن جانبـه 
شـكاوى المواطنيـن فـي مجـاالت لهـا أبعـاد تتعلـق بالفسـاد 
ومنهـا التعسـف فـي اسـتخدام القـوة، وشـكاوى أخـرى تتعلـق 
فـي حرمـان المواطـن مـن الخدمـة المسـتحقة لـه، مبينـاً أن 
خطة عمل الهيئة التشغيلية للعام الجاري تضمن تنفيذ بنود 
اتفاقيـة التعـاون مـع هيئـة مكافحـة الفسـاد. وعبـر الخطيـب 
عـن تقديـره للعمـل المشـترك مـا بيـن هيئـة مكافحـة الفسـاد 
والهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان، كـون العمـل المشـترك 
بينهمـا خـالل السـنوات الماضيـة قد أثمر عـن نتائج ايجابية 

فـي مجـال حمايـة حقـوق اإلنسـان الفلسـطيني.

الفتـرة  خـالل  سـتمتد  والتـي  الحاليـة  االتفاقيـة  وتتضمـن 
بيـن  التنسـيق  تعزيـز    2018 لغايـة   2016 مـن  الزمنيـة 
القانـون وبشـكل خـاص  إنفـاذ  العاملـة فـي مجـال  الجهـات 
والقضـاء،  والنيابـة  األمنيـة  واألجهـزة  القضائيـة  الشـرطة 
ورفـع قـدرات كادر هيئـة مكافحـة الفسـاد بتنظيـم دورتيـن 
تدريبيتيـن للعامليـن فـي الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
النزاهـة  حـول  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  مـن  كل  فـي 
والشـفافية ومكافحـة الفسـاد، كمـا تتضمـن تحويـل حـاالت 

الفسـاد المكتشـفة من قبل الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان 
إلـى هيئـة مكافحـة الفسـاد، واحالـة الهيئة للقضايـا التي لها 
عالقـة بحقـوق اإلنسـان للهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان.

كمـا وتتضمـن االتفاقيـة تنفيـذ دورات تدريبيـة للعامليـن لدى 
الجهـات الخاضعـة لقانـون مكافحـة الفسـاد وأطـراف تنفيـذ 
ومحاربـة  والشـفافية  النزاهـة  مبـادئ  علـى  االسـتراتيجية 

الفسـاد ومفاهيـم المشـاركة والمسـاءلة المجتمعيـة.

البحـث  توجيـه  فـي مجـاالت  بنـوداً  االتفاقيـة  تتضمـن  كمـا 
العلمـي ودعـم األنشـطة البحثيـة والعلمية فـي موضوع تعزيز 
والطلبـة  األكاديمييـن  وحـث  الفسـاد،  ومكافحـة  النزاهـة 
الدراسـات  والجامعـات ومسـاندتهم إلعـداد  المـدارس  فـي 
بانتهـاك  الفسـاد  »عالقـة  حـول  دراسـة  وتنفيـذ  والبحـوث 
إعالميـة  حمـالت  تنظيـم  علـى  عـالوة   ، اإلنسـان«  حقـوق 
مسـتمرة وبشـكل خـاص فـي اإلعـالم الفلسـطيني الرسـمي 
لرفـع مسـتوى الوعـي الجماهيـري بجهـود مكافحـة الفسـاد 
إنتـاج  علـى  عـالوة  فيهـا،  المجتمعيـة  المشـاركة  وزيـادة 
ومضـات إذاعيـة وحلقـات تلفزيونيـة وبرامـج إذاعيـة حـول 

اإلنسـان. حقـوق  بانتهـاك  الفسـاد  عالقـة 
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استجابة لمذكرة التعاون المشترك الهيئة المستقلة تنظم دورة 
تدريبية لكادر هيئة مكافحة الفساد

»ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  نظمـت  اهلل/  رام 
المظالم« بالتعاون مع هيئة مكافحة الفسـاد دورة تدريبة حول 
)المنظومة الدولية والوطنية لحماية حقوق اإلنسـان والنهوض 
بهـا(، اسـتهدفت مجموعـة مـن موظفـي هيئـة مكافحة الفسـاد، 
بهـدف تطويـر قدراتهـم بالقضايـا ذات الصلـة بمنظومـة حقوق 

االنسـان وآليـات حمايتهـا علـى المسـتويين الدولـي والوطنـي.
مكافحـة  هيئـة  رئيـس  النتشـة  رفيـق  األسـتاذ  الـدورة  وافتتـح 

للهيئـة  العـام  المفـوض  شـاهين  فارسـين  والدكتـورة  الفسـاد 
أفـراداً  الجميـع  النتشـة  ودعـا  اإلنسـان.  لحقـوق  المسـتقلة 
ومؤسسـات للتعاون مـع الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان في 
الحـد مـن الفسـاد مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان، 
مبينـاً أن المواطـن الفلسـطيني الـذي يضحـي فـي سـبيل وطنـه 
القانـون  عليهـا  نـص  التـي  كافـة،  بالحقـوق  يتمتـع  أن  يجـب 

لفلسـطيني. ا
العمـل  أهميـة  علـى  الفسـاد  مكافحـة  هيئـة  رئيـس  وشـدد 
المشترك ما بين هيئته والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان كون 
هدفهمـا واحـد. داعيـاً إلـى احتـرام حقـوق اإلنسـان علـى كافـة 
المسـتويات، ألن احتـرام حقـوق اإلنسـان يمثـل أسـاس تقـدم 
الشـعوب. وقـال النتشـة: »إن الشـعب الفلسـطيني ال يفرقـه ال 
دين وال حزب وال أفكار سياسـية، هو شـعب واحد  ولن نسـمح 

ألي كان وتحـت أي شـعار أن يفـرق أو يشـوه هـذه القيـم«.
مـن جانبهـا أكـدت الدكتورة شـاهين علـى أهمية التعاون ما بين 
»ديـوان المظالـم« وهيئـة مكافحـة الفسـاد والذي تمـت ترجمته 
فـي مذكـرة تفاهـم مشـتركة تتضمـن التعـاون فـي الكثيـر مـن 
الفسـاد،  ومكافحـة  اإلنسـان  بحقـوق  العالقـة  ذات  القضايـا 
مبينـًة أن أهميـة هـذه الـدورة تتمثـل فـي تعزيـز مفاهيـم نشـر 
الحقـوق  هـذه  مبـادئ  علـى  والتركيـز  اإلنسـان  حقـوق  ثقافـة 
لحقـوق  الدوليـة  الشـرعة  وخاصـة  ومصادرهـا،  وخصائصهـا 
اإلنسـان واالتفاقيات الدولية، وبالتحديد تلك االتفاقيات التي 
انضمـت إليهـا دولـة فلسـطين وتبعـات هـذا االنضمـام، إضافـة 
باآلليـات  والتعريـف  الصلـة.  ذات  الفلسـطينية  القوانيـن  إلـى 
الدوليـة والوطنيـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان، وتطويـر مهـارات 

الدوليـة  اآلليـات  باسـتعمال  المتعلقـة  الهيئـة  فريـق  وقـدرات 
واإلقليميـة والوطنيـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان.

»ديـوان  بيـن  التعـاون  ترسـيخ  علـى ضـرورة  شـاهين  وشـددت 
المظالـم« والهيئـة فـي مجـال التربيـة والتوعية بحقوق اإلنسـان 
ومكافحـة الفسـاد، وتشـجيع وتفعيـل سـبل التعـاون فيمـا يتعلـق 

باإلحـاالت فـي القضايـا ذات االختصـاص لـكل جهـة.
وتتضمـن الـدورة التدريبـة التي تسـتمر على مدار يومين، جملة 
مـن الموضوعـات التـي سـيتم التدريـب حولهـا، كـدور الشـكاوى 
فـي الحـد مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان. والنهـج القائـم علـى 
الحـق وخاصـة فـي سـياق التخطيـط والتنفيـذ وبرمجـة العمـل. 
وتوفيـر مسـاحة لتبـادل الخبـرات واألفـكار فـي مجـال حقـوق 
اإلنسـان بنـاًء علـى المداخـالت والخبـرات المشـتركة. وتنميـة 
اسـتراتيجيات التدخـل المجتمعـي وتعزيـز أواصـر التعـاون فـي 

هـذا السـياق.
مـن جهتـه فقـد أكـد مديـر دائـرة التوعيـة والتدريـب فـي الهيئـة 
لمقتضيـات  اسـتجابة  تأتـي  التدريبيـة  الـدورة  هـذه  أن  علـى 
تنفيـذ مذكـرة التفاهـم التـي أُبرمـت مـا بيـن »ديـوان المظالـم« 
والهيئـة والتـي تتضمـن إجـراء التدريـب علـى مرحلتيـن، األولـى 
والثانيـة  الفسـاد،  مكافحـة  هيئـة  موظفـي  لطاقـم  مخصصـة 
توحيـد  علـى  عـالوة  المظالـم«.  »ديـوان  موظفـي  لطاقـم 
الجهـود الراميـة لتعزيـز مكانـة حقـوق اإلنسـان فـي المجتمـع 
المتمثـل  المهـم  الفلسـطيني، ومحاولـة االجابـة علـى السـؤال 
فـي أثـر مكافحـة الفسـاد علـى مدى تمتع المواطن الفلسـطيني 
المؤسسـي  العمـل  وتعزيـز  القانـون.  لـه  كفلهـا  التـي  بحقوقـه 
وتعزيزهـا  االنسـان  حقـوق  ثقافـة  وتعميـم  لنشـر  المشـترك 
وحمايتهـا عبـر تطويـر االدوات والنهـج المسـتدامة. باإلضافـة 
إلـى مكانـة القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان وتبعـات انضمـام 
فلسـطين إلـى االتفاقيـات الدوليـة الرئيسـة لحقـوق اإلنسـان 
والتزامـات الدولـة بالوفـاء بتعهداتهـا بموجـب صـك االنضمام. 
والفسـاد  اإلنسـان  حقـوق  بيـن  مـا  الجدليـة  العالقـة  وكذلـك 
ومـدى تأثيـر غيـاب كل منهمـا علـى اآلخـر، وآليـات التصـدي 

الفسـاد.  اإلنسـان وجرائـم  النتهـاكات حقـوق 
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استهدفت كادر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان دورة تدريبية 
مشتركة ما بين »مكافحة الفساد« و»ديوان المظالم«

رام اهلل/ وفـي إطـار تنميـة قدرات قدرات طاقم الهيئة وبهدف 
رفع مسـتوى المهارة والمعرفة باتجاه تيسـير تبادل المعلومات 
وتوفيـر أرضيـة تعـاون مشـتركة فقـط نظمـت هيئـة مكافحـة 
الفسـاد بالتعـاون مـع الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان 
ومكافحـة  والشـفافية  )النزاهـة  حـول  تدريبـة  دورة  المظالـم« 
الهيئـة  كادر  مـن  اسـتهدفت عـدداً  اإلنسـان(  الفسـاد وحقـوق 
المسـتقلة لحقوق اإلنسـان، بهدف تطوير قدرات المسـتهدفين 
مكافحـة  بمنظومـة  الصلـة  ذات  والموضوعـات  القضايـا  فـي 
لمكافحـة  الوطنيـة  اإلنسـان واالسـتراتيجية   الفسـاد وحقـوق 

الفسـاد.

مكافحـة  هيئـة  رئيـس  النتشـة  رفيـق  األسـتاذ  الـدورة  وافتتـح 
للهيئـة  العـام  المديـر  الدويـك  عمـار  والدكتـور  الفسـاد 
إلـى  المشـاركين  النتشـة  ودعـا  اإلنسـان.  المسـتقلة  لحقـوق 
التمسـك بالقيم اإلنسـانية وحقوق اإلنسـان ومكافحة الفسـاد، 
وآليـات التصـدي النتهـاكات حقـوق اإلنسـان وجرائـم الفسـاد.
واستدعى النتشة بعض المواقف من التراث العربي اإلسالمي 
والقيـم  وحقوقيـة  اإلنسـان  احـرام  أهميـة  علـى  حثـت  التـي 
اإلنسـانية النبيلـة التـي تربـط مـا بين البشـر أجمعين بعيداً عن 
العـرق أو الديـن، داعيـاً المشـاركين فـي التدريـب إعمـال حقوق 
اإلنسـان ومكافحة الفسـاد كل في موقعه الوظيفي وصوالً إلى 

تطبيـق االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد.
لالتفاقيـة  فلسـطين  انضمـام  أن  الدويـك  أوضـح  جانبـه  مـن 
حقـوق  اتفاقيـات  مـن  والعديـد  الفسـاد  لمكافحـة  الدوليـة 
اإلنسـان،  يحتـم وجـود ارتبـاط قـوي مـا بيـن حقـوق اإلنسـان 
ومكافحـة الفسـاد، وأضـاف أن إدراك كال الهيئتيـن )مكافحـة 
الفسـاد وديـوان المظالـم( لهـذا الربـط دفعهمـا لتوقيـع مذكـرة 
مـن خـالل  بنودهـا  ترجمـة  علـى  العمـل  يتـم  مشـتركة  تفاهـم 
نشـاطات وفعاليات مشـتركة ومن ضمنها تطوير قدرات طاقم 

المشـترك. العمـل  بهـدف مأسسـة  )الهيئتيـن( 
وشـدد الدويـك علـى أهميـة هـذه الـدورة التدريبيـة كـون أحـد 
أهدافهـا ومخرجاتهـا يتمثـل فـي إغنـاء دليـل الشـكاوى الـذي 

تعكـف الهيئـة المسـتقلة علـى اصـداره، بمـا يتضمـن معلومـات 
التعامـل  وآليـات  الفسـاد  بمكافحـة  المتعلقـة  الشـكاوى  حـول 

معهـا.
التشـريعات فـي هيئـة  وعـرض أسـامة السـعدي رئيـس قسـم 
مكافحـة الفسـاد، ورقـة تضمنـت االطـار القانونـي الناظم لعمل 
هيئـة مكافحـة الفسـاد، وتفسـيرات القانـون، ال سـيما مـا يتعلق 
منهـا بجرائـم الفسـاد واألشـخاص الخاضعيـن ألحـكام القانون 
واالجـراءات  والصالحيـات  االختصاصـات  الـى  باإلضافـة 
المتبعـة لـدى الهيئـة فيما يتعلق بالشـكاوى والبالغات المقدمة 

المواطنيـن.
كمـا عـرض وكيـل نيابـة هيئـة مكافحـة الفسـاد االسـتاذ ياسـر 
صوافطـة دور النيابـة المنتدبـة لـدى هيئـة  مكافحـة الفسـاد 
وجمـع  الجهـود  خـالل  مـن  الفسـاد  بشـبهات  التحقيـق  فـي 
بمكافحـة  المختصـة  المحاكـم  الـى  وتحويلهـا  االسـتدالالت 

. الفسـاد 
كمـا تـم اسـتعراض لالسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد 
عـام  مديـر  عرضهـا  والتـي  لتنفيذهـا،  القائمـة  والشـراكات 
التخطيـط فـي هيئـة مكافحة الفسـاد حمـدي الخواجا، وركزت 
تنفيـذ  فـي  اإلنسـان  حقـوق  ربـط  أهميـة  علـى  الورقـة  هـذه 
االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، وأهميـة السياسـات 
والممارسـات في تعزيز الشـفافية والنزاهة من خالل المعرفة 

والتوعيـة بقضايـا مكافحـة الفسـاد فـي فلسـطين.
تضمنـت الـدورة التدريبـة التي تسـتمر على مدار يومين العديد 
مـن الموضوعـات كاطـالع المشـاركين علـى القوانيـن الناظمـة 
والمعمـول بهـا لمكافحـة الفسـاد. واجـراءات النيابـة المنتدبـة 
بالتحقيق بقضايا الفسـاد. وآلية عمل محكمة جرائم الفسـاد. 
الفسـاد. ومسـودة  الوطنيـة لمكافحـة  لالسـتراتيجية  وعرضـاً 
قانـون حـق الحصـول علـى المعلومـات وأهمية هـذا القانون في 
مكافحـة الفسـاد. وآليـات اقـرارا الذمـة الماليـة وأهميتـه فـي 
مكافحـة الفسـاد. وأثـر الفسـاد علـى منظومـة حقـوق اإلنسـان.
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تقرير المقرر الخاص في األمم المتحدة 
حول الفساد والحق في الصحة

مذكرة من األمين العام

يتشـرف األميـن العـام بـأن يحيـل إلـى الجمعيـة العامـة تقرير المقـرر الخاص المعني بحقِّ كلِّ إنسـان في 
التمتـع بأعلـى مسـتوى ممكـن مـن الصحـة البدنيـة والعقلية، داينيـوس بوراس، الذي قدَمـه عماًل بقراري 

مجلس حقوق اإلنسـان 29/6 و6/24.

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى 
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

موجز
يمكـن أن يؤّثـر الفسـاد تأثيـًرا مدمـًرا علـى كّل مـن الحكـم الرشـيد وسـيادة القانـون والتنميـة 
والتمتـع المنصـف بجميـع حقـوق اإلنسـان، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الصحـة. وتعـد الرعايـة 
الصحية في العديد من البلدان من ضمن أكثر القطاعات فساًدا، األمر الذي يهدد استدامة 
نظـم الرعايـة الصحيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم. وينشـأ الفسـاد عـن اختـالل موازيـن القـوى 
وعـن حـاالت التفـاوت ويـؤدي عـدم توافـر الشـفافية فـي عمليـات اتخـاذ القـرارات إلـى إدامتـه، 
كمـا أنَّ الفسـاد يعـزز عمليـة صنـع السياسـات وتقديـم الخدمـات الصحيـة علـى نحـو فّعـال 
وضـار. وال يركـز هـذا التقريـر حصـًرا علـى أشـكال الفسـاد المذكـورة التـي ُتعـّرف قانوًنـا بأنهـا 
خـرق للقانـون، وينبغـي تقديـم مرتكبيهـا إلـى العدالـة، بـل يركـز أيًضـا علـى تلـك الممارسـات 
التـي تقـوض مبـادئ آداب مهنـة الطـب والعدالـة االجتماعيـة، باإلضافـة إلـى فعاليـة وشـفافية 
توفيـر الرعايـة الصحيـة. وينـص الحـق فـي الصحـة علـى إطـار معيـاري قيـم ويشـكل ضـرورة 
حتميـة ملزمـة قانوًنـا لتحليـل ومعالجـة الفسـاد الـذي يمـس بإعمـال الحـق فـي الصحة الذي 

يحصـل ضمـن القطـاع الصحـي وخارجـه.

2017-7-14
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أواًل  - مقدمة

يمكـن أن يؤثـر الفسـاد تأثيـًرا مدمـًرا علـى كلٍّ مـن الحكـم الرشـيد وسـيادة القانـون والتنميـة والتمتـع المنصـف . 1
بجميـع حقـوق اإلنسـان، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الصحـة. ويشـّكل الفسـاد موضوع التزامـات قانونيـة دولية، كما 
أصبـح مؤخـًرا موضـوع التزامـات سياسـية. وتنـص كلٌّ من خطة التنمية المسـتدامة لعـام 2030 وأهداف التنمية 
المسـتدامة )الغايتـان 16-5 و 16-6( علـى الحـد بقـدر كبيـر مـن الفسـاد والرشـوة بجميـع أشـكالهما بحلول عام 

2030، وعلى إنشـاء مؤسسـات فعالة وشـفافة وخاضعة للمسـاءلة على جميع المسـتويات.

ومـع أنَّ الفسـاد يتجلـى علـى مسـتويات عديـدة داخـل المجتمعـات والـدول، فـإنَّ هذا التقرير يركـز على الصالت . 2
القائمـة بيـن الفسـاد والحـق فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى صحـي يمكـن بلوغـه. ويشـكل الفسـاد فـي الحكومـة 
والمؤسسـات والمجتمـع عموًمـا عقبـة كبـرى أمـام تمتـع األفـراد والجماعـات بالحـق فـي الصحـة. وفـي البلـدان 
التـي تسـجل معـدالت أعلـى مـن غيرهـا فـي الفسـاد الوطنـي الظاهـر، هنـاك تـردٍّ فـي األحـوال الصحيـة يفـوق 
كثيـًرا مـا تشـهده بلـدان أخـرى)1(. ويمكـن أن يحـد الفسـاد فـي الحكومـة والمجتمـع مـن قـدرة الحكومـة علـى 
تعبئـة المـوارد الالزمـة للقطـاع الصحـي ولغيـره مـن القطاعـات االجتماعيـة مـن خـالل إحبـاط المسـتثمرين 

أو المانحيـن أو نتيجـة التهـرب مـن دفـع الضرائـب.

والقطـاع الصحـي فـي العديـد مـن البلـدان هـو مـن بين أكثر القطاعات فسـاًدا)2(. والفسـاد فـي القطاع الصحي، . 3
بمـا فـي ذلـك مثـاًل رشـو المسـؤولين الصحييـن ودفـع مبالـغ غيـر رسـمية إلـى مقدمـي الرعايـة الصحيـة، يعـوق 
قـدرة الـدول علـى الوفـاء بالتزامهـا إزاء إعمـال الحـق فـي الصحـة، وعلـى ضمـان الخدمـات والسـلع والمرافـق 
الصحيـة المتوفـرة والمتيسـرة والمقبولـة والجيـدة)3(. ومـع ذلـك، فـإنَّ الفسـاد الـذي يؤثـر علـى القطـاع الصحـي 
والتبـغ  والمشـروبات  األغذيـة  الميـاه وصناعـات  قطـاع  مثـل  أخـرى  فـي قطاعـات وصناعـات  أيًضـا  ملمـوس 
وغيرهـا. وعـالوًة علـى ذلـك، يخلّـف الفسـاد آثـاًرا هامـة علـى صعيـد المسـاواة وعـدم التمييـز؛ إذ يالَحـظ أثـره 
بصفـة خاصـة علـى صحـة السـكان فـي حـاالت الضعف واالسـتبعاد االجتماعي، وال سـيما أولئك الذين يعيشـون 

فـي فقـر واألطفـال)4(.

وينـّص الحـق فـي الصحـة علـى إطـار معياري قيم، ويشـكل ضـرورة حتمية ملزمة قانوًنا لتحليل ومعالجة الفسـاد . 4
الـذي يؤثـر علـى التمتـع بالحـق فـي الصحـة والـذي يحصل ضمن القطـاع الصحي وخارجه. ويعكـس هذا اإلطار 
مفاهيـم الحكـم الرشـيد والشـفافية والمسـاءلة والمشـاركة التـي تعـد أساسـية عندمـا يتعلـق األمـر بمكافحـة 
الفسـاد. ويفـرض التزامـات قانونيـة علـى الـدول لضمـان توفيـر السـلع والخدمـات المرتبطـة بالصحـة للجميـع، 
بمـا فـي ذلـك لألفـراد والمجموعـات فـي األوضـاع الهشـة، ويتطلـب ذلك منهـا اتخاذ إجراءات للحد من الفسـاد، 

أينمـا وجد.

وهـذا التقريـر هـو ثمـرة مشـاورات مكثفـة بيـن مجموعـة واسـعة مـن أصحـاب المصلحـة، بمـن فيهـم ممثلون عن . 5
وكاالت األمـم المتحـدة المعنيـة والمجتمـع المدنـي وخبـراء أكاديميـون. وفـي أيار/مايـو 2017، عقـد المقـرر 
ا ألولئـك الذيـن شـاركوا وقدمـوا إسـهامات قيمـة مـن  الخـاص مشـاورة بيـن الخبـراء فـي بانكـوك وهـو ممتـن جـّدً

أجـل إعـداد هـذا التقريـر.

1 Margot I. Witvliet and others, “Sick regimes and sick people: a multilevel investigation of the population health consequences of perceived 
national corruption”, Tropical Medicine and International Health, vol. 18, No. 10, pp. 1247-1240; Angela Maria Pinzon-Rondon and others, 
“Association of rule of law and health outcomes: an ecological study”, BMJ Open )2015(, vol. 5, No. 10.

2 Transparency International, Global Corruption Report 2006, part one, Corruption and health, pp. 22-3. 
3 Brigit C.A. Toebes, “Human rights and health sector corruption”, in Global Health and Human Rights, John Harrington and Maria Stuttaford, eds. 

)London and New York, Routledge, 2010(, pp. 134-102.
4 Witvliet and others, “Sick regimes and sick people”, pp. 1246-1245; see also Mogens Justesen and Christian Bjørnskov, “Exploiting the poor: 

bureaucratic corruption and poverty in Africa”, World Development, vol. 58, No. C )2014(, pp. 115-106.
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الفساد والحق في الصحة: القضايا واالتجاهات الرئيسية ثانًيا - 

يعـرف الفسـاد عموًمـا بأّنـه »إسـاءة اسـتخدام القطـاع العـام أو السـلطة المخولـة لتحقيـق مكاسـب خاصـة«)5(. . 6
وفيمـا يتعلـق بالصحـة، ففـي العديـد مـن البلـدان، تسـند درجـات متفاوتـة مـن المسـؤولية عـن األدوار العامـة 
إلـى جهـات فاعلـة فـي القطـاع الخـاص تشـمل العامليـن فـي القطـاع الصحـي الخـاص وشـركات المسـتحضرات 

الصيدالنيـة وشـركات التأميـن الصحـي. ويحـدث الفسـاد فـي القطاعيـن العـام والخـاص.

وكثيـًرا مـا تـّم التمييـز بيـن الفسـاد »الكبيـر« والفسـاد »الصغيـر«. ويشـير الفسـاد »الكبير« أو »الرفيع المسـتوى« . 7
إلـى أفعـال ترتكـب علـى مسـتويات حكوميـة عليـا تشـوه سياسـات الحكومـة المركزيـة، مثـل جنـي وزيـر الصحـة 
ألربـاح مـن أمـوال قـرض اسـتُلف مـن بلـد أجنبـي. أمـا الفسـاد المحـدود أو  »اإلداري«، فهـو فسـاد يومـي أضيـق 
نطاًقـا يرتكبـه موظفـون حكوميـون مـن الرتـب المنخفضـة والمتوسـطة أثنـاء تعاملهـم مـع المواطنيـن، مثـل دفـع 

مبلـغ غيـر رسـمي مـن مريـض إلـى طبيـب)6(.

وتميز التعاريف األخرى بين أنواع الفسـاد التي تشـمل أشـكاالً أخرى من ضمنها الفسـاد السياسـي والمؤسسـي. . 8
ويعنـي «الفسـاد السياسـي» تالعًبـا مـن جانـب صانعـي القـرارات يتعلـق مثـاًل بالسياسـات والقواعـد اإلجرائيـة 
فـي تخصيـص المـوارد، مثـل قبـول حكومـة معينـة لرشـوة مقابـل تشـييد مستشـفى خـاص كبيـر فـي العاصمـة. 
وينجـم «الفسـاد المؤسسـي» عـن تطبيـع السـلوكيات التـي تقـوض البحـث عـن الحقيقة وتؤدي إلى تشـكيل هياكل 
للحوافـز المنحرفـة، وِمـن ثَـمَّ فهـو يتعلـق بسـلوك الجهـات الفاعلـة التـي تسـتغل المواقـف المؤسسـية للتأثيـر في 

العمليـات واإلجراءات المؤسسـية)7(.

وإجمـاالً، يعـد الفسـاد ظاهـرة متعـددة التخصصـات تتطلب اسـتجابة العديـد من ميادين الدراسـة. ومن الناحية . 9
القانونيـة، تـدرج اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد )قـرار الجمعية العامة 4/58، المرفق( خمسـة أفعال 

تنطـوي علـى فسـاد يمكـن أن تترجـم إلـى السـياق الصحي علـى النحو اآلتي:

رشو الموظفين العموميين الوطنيين واألجانب من أجل الحصول على ميزة غير مستحقة؛ )أ ( 
اختالس األموال أو تبديدها أو تحويلها بشكل آخر من الميزانية الصحية من قبل موظف عمومي؛ )ب( 

المتاجرة بالنفوذ؛ )ج( 
إساءة استغالل الوظائف؛ )د( 
اإلثراء غير المشروع)8(. )ه( 

وثمـة مظاهـر فسـاد عديـدة أخـرى داخـل القطـاع الصحـي وخارجـه. ويركـز هـذا التقريـر علـى أمثلـة توضيحيـة . 10
عـدة غير شـاملة.

ويؤّثـر الفسـاد الـذي يحـدث فـي المجتمـع بوجـه عام )الفسـاد العام(، وكذلك الذي يحـدث تحديًدا في القطاعات . 11
الصحيـة أو غيرهـا مـن القطاعـات ذات الصلـة بالصحـة، تأثيـًرا سـلبّيًا علـى التمتـع بالحـق فـي الصحـة. وهنـاك 
ترابـط بيـن هذيـن الشـكلين. وقـد يؤّثـر الفسـاد فـي المجتمـع بوجـه عام على البيئـة التنظيمية لمؤسسـات الدولة 
وعلـى كفاءتهـا. وهـو يعـوق النمـو االقتصـادي والتنميـة المسـتدامة، باإلضافـة إلـى التوزيـع العـادل للمـوارد)9(. 
ويقـوض الثقـة العامـة فـي الدولـة، وقـد يعـوق تحقيـق االلتزامـات المتعهـد بهـا مـن خـالل الهـدف 16 مـن أهـداف 

5 Transparency International, “Frequently asked questions on corruption”. Available from www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_
on_corruption#defineCorruption.

6 Transparency International, “How do you define corruption?”. Available from https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define.
7 Lawrence Lessig, “‘Institutional corruption’ defined” foreword, Journal of Law, Medicine and Ethics, vol. 41, No. 2013( 3(. Available from https://

ssrn.com/abstract=2295067.
8 Toebes, “Human rights and health sector corruption”.
9 Marie Chêne, “The impact of corruption on growth and inequality” )Transparency International, March 2014(; and Kwabena Gyimah-Brempong, 

“Corruption, economic growth, and income inequality in Africa”, Economics of Governance, Springer-Verlag, No. 2002( :3(, pp. 209-183.
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التنميـة المسـتدامة الـذي ينـّص علـى بنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضعـة للمسـاءلة.

والفسـاد ضـار بوجـه خـاص، حيـث يزيـد انعـدام الثقـة لـدى جميـع أصحـاب المصلحـة، وال سـيما المسـتفيدين . 12
مـن الخدمـات، ليـس فـي نظـام الرعايـة الصحيـة فحسـب، إنمـا أيًضـا فـي قـدرات السـلطات المحليـة والوطنيـة 
وأدائهـا بوجـه عـام. ومـع أنَّ القليـل مـن البحـوث قـد أُعـد بشـأن أثـر الفسـاد علـى النتائـج الصحيـة، فقـد أفيـد، 
علـى سـبيل المثـال، أنَّ البلـدان التـي تسـجل مسـتويات أعلـى مـن غيرهـا علـى صعيـد الفسـاد لديهـا مسـتويات 

مرتفعـة مـن وفيـات األطفـال)10(.

وإلـى جانـب الفسـاد العـام، ينتشـر الفسـاد فـي القطـاع الصحـي علـى نطـاق واسـع، وتنجـم عنـه آثـار خطيـرة . 13
علـى التمتـع بالحـق فـي الصحـة علـى أسـاس المسـاواة وعدم التمييز. وأكثر أشـكال الفسـاد شـيوًعا فـي القطاع 
الصحـي هـي قبـض أمـوال لقـاء التعيينـات فـي الوظائـف الحكوميـة، والتغيـب، ودفـع الرشـاوى، والفسـاد فـي 
مجـال المشـتريات العامـة، وسـرقة الممتلـكات أو إسـاءة اسـتخدامها، واالحتيـال، واختـالس إيـرادات رسـوم 
المسـتخدمين، باإلضافـة إلـى المدفوعـات غيـر الرسـمية إلـى مقدمـي الرعايـة الصحيـة)11(. وقـد تكـون طائفـة 
مـن الجهـات صاحبـة المصلحـة متورطـة فـي هـذه الممارسـات الفاسـدة وغيرهـا فـي القطاع الصحـي التي تؤثر 
علـى التمتـع بالحـق فـي الصحـة. وتشـمل هـذه التدابير على سـبيل المثال ال الحصـر وزراء الصحة والبرلمانيين 
الصحييـن  واألخصائييـن  والمستشـفيات  والخاصـة  العامـة  التأميـن  والترخيـص وشـركات  االعتمـاد  وهيئـات 
والرابطـات المهنيـة الصحيـة والعامليـن فـي مجـال الصحـة المجتمعيـة والصيادلـة وشـركات المسـتحضرات 
الصيدالنيـة وشـركات التكنولوجيـا األحيائيـة والباحثيـن فـي المجـال الطبـي وأفرقـة البحـث الطبـي والمرضـى 
وأفرقـة دعـم المرضـى)12(. ووفًقـا لمـا سـيرد أدنـاه، تتحمـل جميـع هذه الجهات المسـؤوليات فيمـا يتعلق بإعمال 

الحـق فـي الصحـة.

ـا إزاء توفيـر الرعايـة الصحيـة الجيـدة التـي تعـد أساسـية لـكلٍّ مـن إعمـال الحـق في . 14 ويشـكل الفسـاد تحدًيـا هاّمً
الصحـة والوفـاء بااللتـزام الـوارد فـي إطـار الهـدف 3 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة الـذي يرمـي إلـى توفيـر 
التغطيـة الصحيـة للجميـع. والقطـاع الصحـي هـو قطـاع معـرض إلـى حـد كبير للفسـاد بكافة مسـتوياته -الكبير 
والصغيـر، والسياسـي والمؤسسـي- وهـو يحـدث فـي القطاعيـن العـام والخاص على السـواء. وتشـير التقديرات 
إلـى أنَّ مبلًغـا قـدره 180 بليـون يـورو يُهـدر سـنوّيًا جراء الغش والفسـاد في مجـال الرعاية الصحية على الصعيد 
العالمـي)13(. ويؤّثـر فسـاد القطـاع الصحـي سـلًبا علـى المـوارد )الماليـة( المتاحـة للرعايـة الصحيـة؛ كمـا أنَّ 
المـوارد التـي تسـتنزف باالختـالس واالحتيـال فـي المشـتريات تصبح غير متوفرة لدفـع المرتبات وتمويل عملية 
تقديـم الرعايـة الصحيـة أو اإلبقـاء عليهـا)14(. فعلـى سـبيل المثـال، هنـاك أدلـة تفيد بأّن لفسـاد القطاع الصحي 
أثـًرا سـلبّيًا علـى توفيـر الرعايـة لمرضـى السـرطان وللمصابيـن بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية/اإليدز)15(. 
ومـع أنَّ هـذه االتجاهـات ظاهـرة فـي البلـدان مـن جميـع المسـتويات اإلنمائيـة، مـن الواضـح أنَّ البلـدان متدنيـة 
الدخـل تتأثـر أكثـر مـن غيرهـا بالفسـاد وانعـدام الشـفافية فـي القطاع الصحي. وفي بعض البلـدان، يُعّد القطاع 

الصحـي أكثـر القطاعات فسـاًدا علـى اإلطالق.

ا فـي القطـاع الصحـي، . 15 والفسـاد األخـف وطـأة مـن غيـره، وتحديـًدا الفسـاد الصغيـر، يعـد ظاهـرة شـائعة جـّدً
ويشـمل مدفوعـات غيـر رسـمية مـن المريـض إلـى مقـدم الرعايـة الصحيـة وتغيُّـب الموظفيـن العامليـن فـي 
10 Sanjeev Gupta and others, “Corruption and the provision of health care and education services”, International Monetary Fund working paper, 

June 2000, p. 8; see also Witvliet and others, “Sick regimes and sick people”, p. 1245.
11 Taryn Vian, “Review of corruption in the health sector: theory, methods and interventions”, Health Policy and Planning )2008(, vol. 23, No. 2, pp. 

94-83; and U4 Anti-Corruption Training Course. Available from www.bu.edu/actforhealth/CorruptionInHealthforce/Reader201%.pdf.
12 Transparency International, Global Corruption Report 2006, pp. 13-4.
13 University of Portsmouth, Centre for Counter Fraud Studies and MacIntyre Hudson, “The financial cost of healthcare fraud”, available from www.

macintyrehudson.co.uk/sites/www.macintyrehudson.co.uk/files/ The20%Financial20%Cost20%of20%Healthcare20%Fraud20%-20%Report.pdf.
14 U4 Anti-Corruption Training Course.
15 Saskia Mostert and others, “Corruption in health-care systems and its effect on cancer care in Africa”, Lancet Oncology; vol. 16, No. 8 )August 

2015(, pp. 404-394, and Willa Friedman, “Corruption and averting AIDS deaths”, Center for Global Development, working paper No. 395, February 
2015.
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الميـدان الصحـي والمعاملـة التفضيليـة. وتدعـى أيًضـا هـذه األشـكال مـن الفسـاد فـي بعض األحيان بـ «الفسـاد 
مـن أجـل البقـاء»، حيـث إنهـا تتفاقـم نتيجـة االفتقـار إلـى المـوارد فـي أماكـن الرعايـة الصحيـة، وسـوء ظـروف 
العمـل، وانخفـاض األجـور، والهيـاكل الهرميـة؛ مـا يدفـع األشـخاص إلـى التـورط فـي هـذه األعمـال. وثمـة دليـل 
علـى أنَّ لهـذا «الشـكل المصغـر» مـن الفسـاد أثـًرا سـلبّيًا بشـكل خـاص علـى الفقـراء فـي المجتمـع، ألنهـم فـي 

أحيـان كثيـرة غيـر قادريـن علـى دفـع الرشـاوى الالزمـة للحصـول علـى خدمـة معينـة)16(.

والخصائـص الرئيسـية الثـالث التـي تجعـل القطـاع الصحـي معرًضا بوجه خاص للفسـاد هي: )أ( اختالالت في . 16
القـوى أو عـدم تـوازن المعلومـات المتبادلـة بيـن جهـات، منها مقدمـو الرعاية الصحية والمرضـى وبين الحكومة 
والقطـاع الخـاص وأصحـاب الحقـوق؛ )ب( والغمـوض فـي اختيـار خدمـات الرعايـة الصحيـة ورصدها وقياسـها 
وتقديمهـا؛ )ج( والطابـع المعقـد للنظـم الصحيـة، حيـث يـؤدي العـدد الكبيـر مـن األطـراف المعنيـة إلـى زيـادة 
صعوبـة توليـد المعلومـات وتحليلهـا بطريقة شـفافة)17(. والمشـكلة الرابعة، التي تُسـمى أحياًنـا «الخطر المعنوي 
الـذي قـد يتسـبب بـه مقدمـو الخدمـات»، هـي أنَّ العامليـن فـي المجـال الصحـي مـن أخصائييـن أو موظفيـن 
عمومييـن، أو جهـات فاعلـة خاصـة قـد يختـارون العمـل علـى تحقيـق مصالحهـم الخاصـة عوًضـا عـن مصالـح 
أصحـاب الحقـوق الذيـن تترتـب عليهـم واجبـات تجاههـم. وعـالوة علـى ذلـك، فحيثما تفتقر النظـم الصحية إلى 

الشـفافية والمشـاركة والمسـاءلة، تنشـأ تربة خصبة لتفشـي الفسـاد.

وتُحـدث اإلصالحـات الصحيـة تغييـرات تنظيميـة يمكـن أن تخفـف مـن وطـأة الفسـاد، ولكنهـا قـد تفتـح أيًضـا . 17
قنـوات جديـدة إلسـاءة االسـتغالل. ووفًقـا لمـا نُوقـش أثنـاء اجتمـاع الخبـراء التشـاوري الـذي ُعقـد فـي بانكـوك، 
فـإنَّ نقـل المسـؤولية عـن مرافـق الصحـة العامـة مـن المسـتوى الوطني إلـى الحكومات المحلية مـن المحتمل أن 
يزيـد مـن خضوعهـا للمسـاءلة ويقلـل مـن فسـادها، ولكنـه مـن ناحيـة أخـرى قـد يتيـح الفـرص أمـام المسـؤولين 
المحلييـن لتحويـل المـوارد للحصـول علـى مكاسـب شـخصية. كمـا أنَّ إزالة الضوابط، ولئن كانت تلغي الشـروط 
التـي يسـتغلها الموظفـون العموميـون لفـرض الرشـاوى، فإنهـا أيًضـا قـد تلغـي القواعـد والرقابة الالزمـة لحماية 
ر السـماح لألطبـاء بالجمع بين الممارسـة العامة  الجمهـور مـن الجهـات الفاعلـة عديمـة الضميـر. وغالًبـا مـا يبرَّ
والخاصـة بأنـه ضمـان لتوفيـر موظفيـن فـي المرافـق العامـة، ولكن من المحتمل أن تنشـأ عن ذلك حاالت يتعذر 
فيهـا علـى المرضـى الحصـول علـى العـالج الـذي يحـق لهـم تلقيـه فـي المرافـق العامـة، إما بسـبب عـدم توافـر 

األطبـاء، وإمـا ألنهـم يشـجعون المرضـى علـى اللجـوء إلـى عياداتهـم الخاصة.

ويسـاور المقـرر الخـاص قلـق إزاء «تطبيـع الفسـاد» فـي الرعايـة الصحيـة؛ ويمكـن أن يتفشـى الفسـاد علـى نحـو . 18
يجعلـه أمـًرا «عادّيًـا» مقبـوالً)18(. غيـر أنَّ هذه الممارسـات تؤدي إلى حرمـان الفئات واألفراد وإلى انتهاك حقوق 
اإلنسـان الخاصـة بهـم، مثـل الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة علـى أسـاس المسـاواة وعـدم التمييـز. كمـا يشـكل 
ـا فـي  تغييـر اآلراء والمفاهيـم فـي المؤسسـات والمجتمـع أنَّ الفسـاد أمـر طبيعـي وحتمـي ومبـرر عنصـًرا هاّمً
مواجهـة مشـكلة الفسـاد. ويمكـن الحـد مـن المدفوعـات غيـر الرسـمية مـن خـالل إشـراك الجمهور في مناقشـة 
عـن اآلثـار السـلبية للفسـاد بهـدف تغييـر القيـم الثقافيـة المتعلقـة بـه. ويمكـن أيًضـا تسـخير قواعـد السـلوك 
واألخالقيـات والتدريـب والتعليـم لدعـم السـلوك المسـؤول فـي أوسـاط المهنييـن، بمـا فـي ذلـك تجنـب السـلوك 
الفاسـد، مـع أنهـا قـد ال تكفـي بمفردهـا لتغييـر السـلوك حيثمـا تكون الحاجة ماسـة لهذا التغييـر. وينبغي للدول 
أيضـا أن تتخـذ اإلجـراءات الالزمـة للتصـدي لعوامـل محرضـة أخـرى، مثـل تدنـي المرتبـات أو عـدم دفعهـا، 
واإلجـراءات اإلداريـة المعقـدة واإلجـراءات البيروقراطيـة المفرطـة)19(، فضـاًل عـن تعزيـز الشـفافية والمشـاركة 

والمساءلة.

16 Justesen and Bjørnskov, “Exploiting the poor: bureaucratic corruption and poverty in Africa”.
17 Transparency International, Global Corruption Report 2006, p. xvii.
18 Transparency International, Diagnosing corruption in healthcare )2016(, foreword.
19 Jon S.T. Quah, “The normalization of corruption: why it occurs and what can be done to minimize it”, Department of Economic and Social Affairs, 

Division for Public Administration and Development Management, Singapore, December 2015.
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وباإلضافة إلى القطاع الصحي، حدثت ممارسـات فاسـدة لها تأثير مباشـر على الحق في الصحة في شـركات . 19
التبـغ واألغذيـة والمشـروبات،  الميـاه الخاصـة وصناعـات  الخـاص، بمـا فيهـا شـركات  للقطـاع  تابعـة  أخـرى 
وصناعة السـيارات وصناعات اسـتخراج الموارد الطبيعية)20(. وتشـمل هذه الممارسـات، مثاًل، رشـو الموظفين 
العمومييـن والتالعـب بممارسـات البحـث العلمـي)21(. وقـد أبـرز المقـرر الخـاص فـي تقاريـره السـابقة كيف أدى 
االختـالل فـي تـوازن القـوى إلـى إعطـاء األولويـة علـى نطـاق واسـع للطـب المتخصـص علـى تدخـالت الرعايـة 
/A األوليـة والصحـة العامـة، بمـا فـي ذلـك الحـّد مـن الفقـر، وظـروف العمـل، وخدمـات الطفولـة المبكـرة )انظر
HRC/21/35، الفقـرات مـن 21 إلـى 26(. وتولـد هـذه التفاوتـات تفضيـل الرعايـة الصحيـة البدنيـة علـى الرعايـة 

الصحيـة العقليـة؛ وتفضيـل التدخـالت فـي مجـال الطبـي األحيائـي علـى عـدم إجـراء هـذه التدخـالت؛ وإعطـاء 
األولويـة لبعـض الضوابـط التـي تـرّوج لتكنولوجيـات باهظـة التكاليـف فـي إطـار الطـب األحيائـي علـى العلـوم 
االجتماعيـة فـي خطـط بحـوث الصحـة العامة؛ ومحدودية المسـاحة المخصصة لمشـاركة المجتمع المدني في 

وضـع السياسـات الصحيـة.

الناحيـة . 20 تعـّد فسـاًدا مـن  اليوميـة فـي الخدمـات المتصلـة بالصحـة قـد ال  العديـد مـن الممارسـات  ومـع أنَّ 
ا علـى أداء نظـم  القانونيـة، فـإّن لتراكمهـا وقبولهـا مـن جانـب مختلـف أصحـاب المصلحـة أثـًرا تراكمّيًـا ضـاّرً
الرعايـة الصحيـة، كمـا أّنهـا تخلّـف أثـًرا غيـر مباشـر علـى صحـة الفـرد والمجتمـع. ولهـذا السـبب ال يركـز هـذا 
التقريـر حصـًرا علـى أشـكال الفسـاد المذكـورة التـي تُعـّرف قانوًنـا بأنهـا خـرق للقانـون، وينبغي تقديـم مرتكبيها 
إلـى العدالـة، إنمـا يركـز أيًضـا علـى تلك الممارسـات التي تقوض مبادئ آداب مهنة الطـب والعدالة االجتماعية، 
باإلضافـة إلـى فعاليـة وشـفافية توفيـر الرعايـة الصحيـة. وعندمـا ال تعالَـج هـذه الممارسـات بشـكل صحيـح، 
فإنهـا تمهـد السـبيل التخـاذ قـرارات غيـر شـفافة فـي جميـع مسـتويات صنـع السياسـات، وتنفيـذ السياسـات، 

وتقديـم الخدمـات؛ مـا يـؤدي إلـى ظهـور بيئـات فاسـدة وتعزيـز الفسـاد المؤسسـي.

وإذ يضـع المقـرر الخـاص فـي اعتبـاره أنَّ طبيعـة الفسـاد تعنـي أن يتعـذر في أحيان كثيـرة التمييز بين التصرفات . 21
المتعمـدة المخالفـة للقانـون وبيـن أوجـه عـدم الكفـاءة واألخطـاء واالختالفـات فـي األحـكام واألولويـات)22(، فإنـه 
يؤكـد أنَّ لتعزيـز الشـفافية أهميـة خاصـة ال للتصـدي للممارسـات الفاسـدة بشـكل واضـح فحسـب، بـل أيًضـا 

لمعالجـة هـذه الظواهـر الضـارة التـي تعـوق التمتـع بالحـق فـي الصحـة.

إطـار خطـة . 22 فـي  الهامـة  العالميـة  االلتزامـات  مـن  واحـدة  بوصفهـا  الشـاملة،  الصحيـة  التغطيـة  سـياق  وفـي 
عـام 2030، مـن األهميـة بمـكان تعزيـز نظـم الرعايـة الصحيـة بحيـث تثـق جميـع الشـرائح السـكانية بالرعايـة 
األوليـة، وتسـتخدم بشـكل أولـي هـذا المسـتوى مـن الخدمـات لمعالجـة معظـم الحـاالت الصحيـة. ويمكـن أن 
السـائد، بحيـث  المسـاعدة فـي خفـض االتجـاه  إلـى  الفسـاد يرمـي  لمكافحـة  يعـد هـذا األمـر تدبيـًرا فعـاالً 
يفّضـل المسـتفيدون مـن الخدمـات الصحيـة تجـاوز خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة واللجـوء إلـى خدمـات 
الرعايـة الصحيـة المتخصصـة. ويرحـب المقـرر الخـاص بالمبـادرات التـي تـم تقديمهـا وتكرارهـا مؤخـًرا فـي 
بعـض البلـدان والتـي يثقـف األطبـاء مـن خاللهـا السـكان عموًمـا بأهميـة عـدم اللجـوء، علـى نحـو مسـرٍف وغيـر 
ضـروري، إلـى الفحوصـات والعالجـات والعمليـات الطبيـة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة. وينبغي للـدول أن تدعم 
هـذه المبـادرات التـي تشـمل مبـادرات «االختيـار بحكمـة» و«األدويـة الحقيقيـة» و«منـع المبالغـة فـي التشـخيص» 
باعتبارهـا تدابيـر فعالـة لتطويـر خدمـات الرعايـة الصحيـة العقالنيـة، وِمـن ثَـمَّ منـع اللجـوء علـى نحـو غيـر 

ضـروري ومكلـف إلـى التدخـالت المتخصصـة.

اإللكترونـي 20 الموقـع  https://www.transparency.org/topic/detail/water، Transparency International, Policy Position No. 2008 انظـر   ,2, “Linking the 
corruption, water and environmental agendas to combat climate change”, 15 February 2008.

21 Pascal A. Diethelm, Jean-Charles Rielle and Martin McKee, “The whole truth and nothing but the truth? The research that Philip Morris did not 
want you to see”, Lancet, vol. 366, No. 2( 9479 July 2005(, pp. 92-86.

22 William Savedoff, Amanda Glassman and Janeen Madan, Center for Global Development, policy paper No. 86, “Global Health, Aid and Corruption: 
Can We Escape the Scandal Cycle?”, 2016, p. 9
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الفساد واإلطار المعياري للحق في الصحة ثالًثا - 
الحق في الصحة باعتباره واجًبا بحكم القانون ألف - 

يعتـرف دسـتور منظمـة الصحـة العالميـة بالحـق فـي الصحـة، وينـصُّ علـى حمايتـه اإلعـالُن العالمـي لحقـوق . 23
اإلنسـان والمعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان التـي تعـّد ملزمـة للـدول األطـراف، بمـا فـي ذلـك العهـد الدولـي 
الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز 
العنصـري، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، واتفاقيـة حقـوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسـرهم. وإضافة 
إلـى ذلـك، ينـص العديـد مـن المعاهـدات اإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان والدسـاتير المحليـة علـى حمايـة الحـق فـي 
الصحـة. فهـذه المعاهـدات الدوليـة والقوانيـن المحليـة تُلـزم الـدول باتخـاذ إجـراءات الحترام الحـق في الصحة 
وحمايتـه وإعمالـه، والتصـدي للفسـاد حيثمـا يعـوق الوفـاء بالتزاماتهـا المتعلقـة بالحـق فـي الصحـة. وينبغـي 
لهـا أن تسترشـد بهـذه المعاهـدات والقوانيـن فـي تدابيرهـا الراميـة إلـى التصـدي للفسـاد إلـى جانـب الصكـوك 

القانونيـة األخـرى، مثـل اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد.

وتترتب على الحق في الصحة التزامات توفر إطاًرا لعمل الجهات المسؤولة، وإطاًرا مرجعّيًا للرصد والمساءلة. . 24
والحـق فـي الصحـة يخضـع لإلعمـال التدريجـي)23(. ويعنـي ذلـك أنَّ العديد من جوانب الحـق في الصحة ال يتعين 
إعمالهـا علـى الفـور؛ بـل يجـب علـى الـدول أن تتخـذ تدابيـر فعالـة ومحـددة األهـداف إلعمـال الحـق فـي الصحـة 
تدريجّيًـا. بيـد أنَّ للـدول التزامـات فوريـة أيًضـا، بعضهـا أساسـي، مثـل اإلنصـاف فـي توزيـع المرافـق والسـلع 
والخدمـات الصحيـة؛ وإتاحـة األدويـة األساسـية؛ وكفالـة إمكانية الحصول على الحد األدنى من الغذاء األساسـي 
والمـأوى األساسـي والميـاه المأمونـة الصالحـة للشـرب والصـرف الصحـي؛ واعتمـاد اسـتراتيجية وطنيـة وخطـة 
عمـل للصحـة علـى أسـاس المعلومـات الوبائية)24(. وأبـرزت لجنة حقوق الطفل أيًضا أنَّ توفير الخدمات الصحية 
للجميـع التـزام أساسـي )انظـر التعليـق العـام للجنـة رقـم 15 )2013( بشـأن حـقِّ الطفـل في التمتع بأعلى مسـتوى 
مـن الصحـة يمكـن بلوغـه، الفقـرة 72(. وعلـى الـدول اعتمـاد تدابيـر تشـريعية وتنظيميـة وسياسـاتية وإنفاذهـا 

لكفالـة أال يعـوق الفسـاد الوفـاء بالتزاماتهـا التدريجيـة واألساسـية.

ويقـّوض الفسـاد التـزام الدولـة بإعمـال الحـق فـي الصحـة «بأقصـى مـا تسـمح بـه مواردهـا المتاحـة»)25(. وعلـى . 25
وجـه الخصـوص، فـإنَّ االختـالس يحـوِّل المـوارد الماليـة عـن الغرض المتوخـى منها. كما يحد الفسـاد من قدرة 
الحكومـات علـى توليـد أكبـر قـدر مـن المـوارد، بسـبل منهـا التعـاون الدولـي، وذلـك فـي المقـام األول مـن خـالل 
جعـل البلـدان أقـل جاذبيـة للجهـات المانحـة واالسـتثمار)26(، وقد يشـجع التهرب الضريبي. وِمن ثَـمَّ فإنَّ التدابير 

الراميـة إلـى منـع جرائـم الفسـاد والحمايـة منهـا هـي أحـد العناصـر األساسـية لهذا االلتزام.

وفضـاًل عـن ذلـك، لمـا كان الحـق فـي الصحـة ال يقتصـر علـى الحـق فـي الرعايـة الصحيـة، بـل يشـمل أيًضـا . 26
العوامـل المحـددة للصحـة، فإّنـه يوفـر خريطـة طريـق وأدوات للتصـدي ألعمـال الفسـاد فـي القطـاع الصحـي، 
وكذلـك الفسـاد الـذي يمـّس العوامـل االجتماعيـة والبيئيـة وغيرهـا مـن العوامـل المحـددة للصحـة. وينبغـي 
أن تكـون التدابيـر المتخـذة لمعالجـة الحـق فـي الصحـة شـاملة ومتكاملـة، وأال تقتصـر علـى توفيـر الخدمـات 
الصحيـة، وتُدعـم بالتـزام مختلـف اإلدارات )انظـر A/HRC/32/32، الفقـرة 37(. وال يتطلب ذلك تحسـين النتائج 
فحسـب، وإنمـا يقتضـي كذلـك تحسـين العمليـات، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق الحوكمـة والنظـم الصحيـة 
الالزمـة للعمـل علـى أسـاس مبـادئ منهـا الشـفافية والمشـاركة والمسـاءلة وعـدم التمييـز، التـي تتسـم جميعهـا 

بأهميـة خاصـة فـي التصـدي للفسـاد.
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة 2-1؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 4.  23

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 )2000( بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.  24
25 Magdalena Sepúlveda, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights )Intersentia, 

2003(, p. 315.
26 Maureen Lewis, “Governance and Corruption in Public Health Care Systems”, working paper No. 78 )Center for Global Development, 2006(, p. 8.
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وفـي السـنوات األخيـرة، أقـّر عـدد مـن هيئـات األمـم المتحدة لحقوق اإلنسـان بآثار الفسـاد السـلبية على التمتع . 27
بحقـوق اإلنسـان)27(. وعينـت اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان، بموجـب مقررهـا 106/2002، 
مقـررة خاصـة معنيـة بأثـر الفسـاد علـى حقـوق اإلنسـان، وبخاصـة الحقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية. 
وحددت المقررة الخاصة في تقاريرها أنَّ الفساد يؤثر تأثيًرا خطيًرا على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة)28(. وفـي تقريـر نشـر في عام 2015، أوضحت اللجنة االستشـارية لمجلس 
حقـوق اإلنسـان أنَّ تنـاول أثـر الفسـاد مـن منظـور حقـوق اإلنسـان يمكـن أن يجعـل الضحايـا فـي صميـم عمليـة 
مكافحـة الفسـاد بإبـراز آثـار الفسـاد السـلبية علـى األفـراد والجماعـات المعنيـة. كمـا يكشـف منظـور حقـوق 
اإلنسـان أنَّ الدولـة تتحمـل المسـؤولية النهائيـة عـن مثـل هـذه األفعـال. ومـن شـأن إقـرار الصـالت القائمـة بيـن 
الفسـاد وحقـوق اإلنسـان أن يعـزز سـبل اللجـوء إلـى آليـات حقـوق اإلنسـان لمكافحـة الفسـاد؛ مـا يهيـئ فرًصـا 

جديـدة للرصـد والتقاضـي )انظـر الوثيقـة HRC/A/73/28، الفقـرات 27 و28 و32(.

وعندمـا يتعلـق األمـر بالتصـدي للفسـاد وانعـدام الشـفافية، فـإنَّ الحـق في الصحـة يرتبط ارتباًطـا وثيًقا بحقوق . 28
اإلنسـان والحريـات األساسـية األخـرى التـي لهـا أهميـة بالغـة فـي مكافحـة الفسـاد، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي 
الحيـاة؛ والحـق فـي حريـة التعبيـر، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي التمـاس المعلومـات وتلقيهـا ونقلهـا؛ وحريـة تكويـن 
الجمعيـات؛ والحـق فـي محاكمـة عادلـة، ويتوقـف عليهـا)29(. فحرية التعبيـر، مثاًل، توّفر أساًسـا لحماية المبلغين 
عـن المخالفـات، ويكتسـي ذلـك أهميـة رئيسـية فـي مكافحـة الفسـاد، فـي حيـن أنَّ الحـق فـي الحصـول علـى 
المعلومـات ذو أهميـة حيويـة للحصـول علـى المعلومـات، بمـا فـي ذلـك المعلومـات المتعلقـة بالمعامـالت المالية 
وعمليـات اتخـاذ القـرار، التـي قـد تكشـف عـن الفسـاد. وِمـن ثَـّم، فـإنَّ تعزيـز هـذه الحقـوق وحمايتهـا سـيكونان 

أيًضـا مـن األدوات الحيويـة الكفيلـة بالتصـدي للفسـاء الـذي يؤثـر علـى الصحـة.

باء - كفالة رعاية صحية جيدة النوعية ومقبولة ومتاحة يسهل الحصول عليها
يقتضـي الحـق فـي الصحـة أن تكـون السـلع والخدمـات والمرافـق المتعلقـة بالرعايـة الصحيـة متاحـة بأعـداد . 29

كافيـة؛ وأن يكـون مـن السـهل الحصـول عليهـا مـن الناحيتين المالية والجغرافية، وأن يتسـنى االسـتفادة منها من 
دون تمييز؛ وأن تكون مقبولة، أي أن تحترم ثقافة األفراد واألقليات والشـعوب والمجتمعات، وتراعي متطلبات 
الجنسـين ودورة الحيـاة، وتكـون جيـدة النوعيـة، فتسـتوفي معاييـر التوافـر وسـهولة الحصـول عليهـا والمقبوليـة 

والجـودة كلها)30(.

ويمكـن أن يؤثـر الفسـاد الصغيـر والكبيـر والفسـاد المؤسسـي والسياسـي تأثيـًرا سـلبّيًا علـى توافـر الرعايـة . 30
للقطـاع  التـي خصصـت  األمـوال  تُختلـس  فعندمـا  وجودتهـا.  ومقبوليتهـا  عليهـا  الحصـول  وسـهولة  الصحيـة 

الصحـي، فـإنَّ ذلـك يؤثـر فـي توافـر الخدمـات والسـلع الصحيـة.

ويمكـن أن يظهـر الفسـاد أيًضـا عندمـا تقصـر الـدول فـي التزامهـا بضمـان وجـود عـدد كاف مـن األخصائييـن . 31
الصحيين الذين يتلقون مرتبات تنافسـية في سـوق العمل المحلية)31(، إذ كثيًرا ما يلجأ األخصائيون الصحيون 
وغيرهـم مـن المسـؤولين المحلييـن إلـى الفسـاد الصغيـر للتعويـض عـن عدم كفاية المرتبات أو عـدم دفعها، وإْن 
كان من الجدير باإلشـارة أيًضا إلى أنَّ الرشـاوى والرسـوم غير المشـروعة تُدفع أيًضا في حاالت يتقاضى فيها 
األخصائيـون الصحيـون مرتبـات كافيـة. وعلـى غـرار المرتبـات التنافسـية، يمكـن للمكافـأة علـى األداء السـليم 

27 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The human rights case against corruption”, March 2013. Available from www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HRCaseAgainstCorruption.aspx; and A/HRC/73/28.

.18/2005/2.Sub/4.E/CN 23/2004/2 و.Sub/4.E/CN انظر  28
29 Toebes, “Human rights and health sector corruption”.

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق العام رقم 14، الفقرة 12. وانظر أيًضا A/304/71، الفقرة 17.  30
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق العام رقم 14، الفقرة 12 )أ(.  31
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أن تسـاعد فـي التصـدي للفسـاد. كمـا يؤثـر تغيـب موظفـي الخدمـات الصحيـة سـلًبا علـى توافر هـذه الخدمات.

وبالنسـبة إلمكانيـة الوصـول المـادي إلـى المرافـق الصحيـة، يمكـن أن يـؤدي فسـاد القطاع الصحـي إلى خيارات . 32
أقـل مالءمـة للمجتمـع المحلـي؛ فعلـى سـبيل المثـال، قـد تكـون مرافـق الرعايـة الصحيـة مبنيـة فـي المناطـق 

الحضريـة أو المناطـق الغنيـة، وليـس فـي المواقـع التـي يسـهل وصـول الفقـراء أو السـكان الريفييـن إليهـا.

ومـن حيـث القـدرة علـى تحمـل التكاليـف، يمكـن لمقدمـي خدمـات الرعايـة الصحيـة أن يجعلـوا هـذه الخدمـات . 33
باهظـة التكاليـف عـن طريـق المطالبـة بمدفوعـات )غيـر رسـمية أو علـى سـبيل الرشـوة(، ومـن شـأن ذلـك أن 
يجعـل العـالج بعيـد المنـال ويكـون مسـألة حيـاة أو مـوت، ويسـهم فـي االعتـالل أو فـي إفقـار المرضى وأسـرهم. 
ودفـع الرشـاوى مـن المرضـى للحصـول علـى خدمـات رعايـة متميـزة أمـر شـائع فـي العديـد مـن البلـدان، ويؤدي 
إلـى التمييـز فـي الحصـول علـى الرعايـة، حيـث يحتمـل أن يحصـل األثريـاء مـن المرضـى علـى الرعايـة بسـهولة 
أكبـر ممـا يتـاح للفقـراء الذيـن ال يسـتطيعون دفـع الرشـاوى)32(. وقـد تـزداد تكلفـة األدويـة مـن جـراء الرشـوة فـي 

عمليات الشـراء.

أمـا مـن حيـث إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات، فيمكـن أن يكـون االفتقـار إلـى المعلومـات بشـأن الحقـوق فـي . 34
النظـام الصحـي سـتاًرا يحجـب الفسـاد. وعـالوة علـى ذلـك، يتضـرر المرضـى بسـبب مـا يسـمى «عـدم تـوازن 
المعلومـات» فـي القطـاع الصحـي، حيـث إنَّ األطبـاء أدرى بخدمـات الرعايـة الصحيـة التـي يقدمونهـا ممـن 

يتلقونهـا.

كمـا أنَّ الفسـاد ينتهـك آداب مهنـة الطـب، التـي تشـكل عنصـًرا أساسـّيًا مـن عناصـر الرعاية الصحيـة المقبولة. . 35
وأخيـًرا، مـن حيـث النوعيـة، يمكـن أن يؤثـر الفسـاد علـى نوعيـة األدوية، على سـبيل المثال، عندما تقدم رشـاوى 
إلـى الجهـات المعنيـة بالتنظيـم لكـي تجـري عمليـات التفتيـش بصرامـة أقـل، أو عندمـا يشـتري المسـؤولون 
اإلداريـون فـي المستشـفيات أدويـة ال يعرفـون نوعيتهـا)33(. ويمكـن أن تتأثـر النوعيـة أيًضـا عنـد انتزاع الرشـاوى 
أو قبولهـا فـي القـرارات المتعلقـة بالتوظيـف أو االعتمـاد أو منـح التراخيـص أو التصديـق علـى المرافـق)34(، 
ولـدى البـت فـي األدويـة التـي ينبغـي إدراجهـا فـي قوائـم األدويـة األساسـية)35(، أو تسـويق األدوية غيـر الخاضعة 
للتنظيـم، التـي يمكـن أن تزيـد مـن حـاالت الوفـاة واالعتـالل لـدى المرضـى)36(، فضـاًل عن عرقلة جهـود مكافحة 
األمـراض. كمـا أنَّ المحسـوبية والمحابـاة وغيرهـا مـن أشـكال التحيـز يمكـن أن تنال من جـودة الرعاية الصحية 

والخدمـات المتصلـة بالصحة.

ويتطلب الحق في الصحة من الدول أن تتخذ إجراءات، بما في ذلك إجراءات متعلقة بالسياسات والتشريعات . 36
والميزانيات، لمنع الفساد من عرقلة توافر رعاية صحية ومقبولة وجيدة النوعية يسهل الحصول عليها.

دة للحق في الصحة العوامل األساسية واالجتماعية المحدِّ جيم - 
ة للصحة، بما فيها . 37 إنَّ الفسـاد ال يمس فقط بقدرة الدولة على ضمان العوامل األساسـية واالجتماعية المحددِّ

ميـاه الشـرب المأمونـة والمأكـوالت المأمونـة والمغذيـة والبيئـة الصحيـة، بـل ويفاقـم أيًضـا التمييـز وأوجـه عدم 
المسـاواة فـي المجتمعـات فـي جميع أنحـاء العالم.

الميـاه بسـبب . 38 المئـة مـن االسـتثمار فـي قطـاع  يُهـدر حوالـي 10 فـي  الميـاه، حيـث  ومثـال علـى ذلـك قطـاع 
الفسـاد. ويمكـن للفسـاد أن يجعـل الميـاه بعيـدة المنـال وباهظـة التكلفـة ويؤثـر على نوعيتها. وفـي بعض البلدان 

32 Transparency International, Global Corruption Report 2006, p. 10.
33 Brigit Toebes, “Health Sector Corruption and Human Rights: A Case Study”, in Corruption and Human Rights: Interdisciplinary Perspectives, 

Martine Boersma and Hans Nelen )eds.( )Antwerp/Cambridge/Portland, Intersentia, 2010(, pp. 123-91
34 Transparency International, Global Corruption Report 2006, p. xviii.
35 Mostert and others, p. 396.
36 U4 Anti-Corruption Resource Centre, “Corruption in the health sector”, U4 issue 2008, No. 10, p. 18.
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المنخفضـة الدخـل، يمكـن أن يـؤدي الفسـاد إلـى إضافـة مـا بيـن 30 و45 فـي المئـة إلـى ثمـن الربـط بشـبكة 
الميـاه)37(. ونظـًرا للـدور المتزايـد الـذي تقـوم بـه الجهـات الفاعلـة مـن القطـاع الخاص في خدمـات المياه، ال بد 

للدولـة مـن اعتمـاد إطـار تنظيمـي مناسـب.

وتعمـل الجهـات المصنعـة وجماعـات الضغـط علـى إخفـاء اآلثـار الضـارة لصناعـة التبـغ وصناعـة األغذيـة غيـر . 39
الصحيـة، بطـرق منهـا رعايـة بحـوث راميـة إلى التقليل من شـأن الصالت القائمة بين هذه المنتجات والمشـاكل 
الصحيـة. ويمكـن للتضليـل اإلعالمـي والضغـوط والرشـوة التـي تمارسـها الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع الخاص، 
بمـا فـي ذلـك صناعـات األغذيـة والمشـروبات وبدائـل لبـن األم)38( وصناعـة التبـغ والصناعـات الملوثـة، أن تعوق 

التـزام الحكومـات باعتمـاد إطـار تشـريعي وتنظيمـي وسياسـاتي مناسـب لتعزيز الصحـة العامة وحمايتها.

ويشمل التمييز أيَّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يهدف أو يؤدي إلى إبطال أو تعطيل االعتراف لجميع األشخاص . 40
بجميـع الحقـوق والحريـات، أو التمتـع بهـا أو ممارسـتها علـى قـدم المسـاواة. ويعـد عـدم التمييـز والمسـاواة مـن 
التزامـات حقـوق اإلنسـان التـي تعـّد أساسـية إلعمـال الحـق فـي الصحة. فـال يكفي أن تكون الخدمـات الصحية 
وغيرهـا مـن السـلع والخدمـات متاحـة للجميـع علـى أسـاس غيـر تمييـزي فحسـب، بـل ال بـد أيًضـا مـن تعزيـز 

المسـاواة وعـدم التمييـز وحمايتهمـا علـى نطـاق أوسـع لضمـان اإلنصـاف فـي التمتع بالحق فـي الصحة.

وهنـاك بحـوث مسـتفيضة تشـير إلـى أنَّ الفسـاد وانعـدام الشـفافية يزيـدان مـن تفاقـم الحرمـان االجتماعـي . 41
واالقتصـادي. فالفئـات االجتماعيـة الدنيـا تضطلـع بعـبء أثقـل فـي مجتمع حافـل بالعناصر الفاسـدة)39(. وتتأثر 

المسـاواة فـي التمتـع بالحـق فـي الصحـة بدورهـا تأثـًرا كبيـًرا بالفقـر والتفـاوت في الدخـل)40(.

وفـي قطـاع الصحـة، تتكبـد الفئـات ذات الدخـل المنخفـض وغيرهـا مـن الفئـات التـي تعيـش فـي أوضـاع هشـة . 42
ضـرًرا أكبـر مـن جـراء الفسـاد وانعـدام الشـفافية. فالفئـات المنخفضـة الدخـل تجـد صعوبـة أكبـر فـي تحمـل 
المدفوعـات غيـر الرسـمية التـي كثيـًرا مـا تُضطـر إليهـا لتلقـي مـا تحتاجـه مـن عـالج طبـي. وفي أماكـن الرعاية 
الصحيـة التـي تواجـه درجـة عاليـة مـن الفسـاد، قد تضطر أفقر الشـرائح السـكانية واألشـخاص الذين يعيشـون 
فـي المناطـق الريفيـة إلـى االنتظـار لفتـرات أطـول فـي عيـادات الصحـة العامـة، كمـا يُحرمـون مـن اللقاحـات 
أكثـر ممـا تحـرم منهـا الشـرائح السـكانية الغنيـة والتـي تعيـش فـي المناطق الحضريـة)41(. ويمكن أيًضـا أن يؤدي 
الفسـاد فـي القطـاع الصحـي إلـى التمييـز بشـكل مباشـر عندمـا يعامـل مقدمـو الخدمـات والمهنيـون فـي مجـال 

الرعايـة الصحيـة المرضـى معاملـة مختلفـة بحسـب دخلهـم وصلتهـم بمهنـة الطـب.

وفـي المجتمـع عـدة فئـات متداخلـة تعانـي مـن الفسـاد ألسـباب أخـرى. فعلـى سـبيل المثـال، ثمـة أدلـة علـى أنَّ . 43
الفسـاد ال يمـس المناطـق الريفيـة بنفـس الطريقـة التـي يمـس بهـا المناطـق الحضريـة. ويمكـن فـي كثيـر مـن 
األحيـان أن تتضـرر النسـاء بصفـة خاصـة مـن فسـاد القطـاع الصحـي. وفـي العديـد مـن البلـدان، يرجـح أن 
تسـتخدم المـرأة الرعايـة الصحيـة أكثـر مـن الرجـل، وهـو نمـط تفسـره جزئّيًـا زيادة اسـتخدام النسـاء للخدمات 
الصحيـة خـالل سـنوات اإلنجـاب. وبالتالـي يمكـن أن تتضـرر المـرأة على نحو غير متناسـب من آثار الفسـاد في 
القطـاع الصحـي، مثـاًل عندمـا تفتقـر إلـى األمـوال الالزمـة لتحمـل تكاليـف المدفوعـات غيـر الرسـمية الالزمـة 
للحصـول علـى المسـاعدة فـي األمـور المتعلقـة بالـوالدة. ويمكـن أن تكـون المـرأة أيًضـا أكثـر اضطـراًرا إلـى دفع 
مبالغ غير رسـمية عندما تفتقر إلى الوسـائل االقتصادية، مثاًل عندما ال تشـارك على قدم المسـاواة في العمل 
المدفـوع األجـر أو عندمـا ال تتـاح لهـا فـرص متكافئـة للحصـول علـى المـوارد الماليـة، أو التحكـم فيهـا داخـل 

.https://www.transparency.org/topic/detail/water :انظر الرابط  37
انظر الوثيقة A/HRC/32/32 والبيان المشترك الصادر عن المقرر الخاص والجهات األخرى بشأن الرضاعة الطبيعية. ويمكن االطالع على البيان في   38

.LangID=E& 20871=www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID :الرابط التالي
39 Witvliet and others, p. 1246.

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 )2016( بشأن الحـق في الصحة الجنسية واإلنجابية، الفقرة 8.  40
41 Transparency International, Global Corruption Report 2006, pp. 39-37.
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األسـرة المعيشـية. وعالوة على ذلك، تشـكل النسـاء نسـبة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وِمن 
ثَّم يمكن أن يتضررن بصورة غير متناسـبة عندما يؤثر فسـاد القطاع الصحي سـلًبا على دفع األجور المناسـبة 

فـي الوقت المناسـب)42(.

المشاركة والشفافية والُمساَءلة دال - 
تشـكل المشـاركة المجديـة لألشـخاص فـي القـرارات التـي تؤثر على صحتهم ورفاههـم االجتماعي واالقتصادي . 44

مكوًنـا رئيسـّيًا مـن مكونـات الحـق فـي الصحـة، وهـي ذات أهميـة حاسـمة عندمـا يتعلـق األمـر بمكافحـة الفسـاد 
فـي مجـال الرعايـة الصحيـة وفـي المجتمـع بوجـه عـام. وتقتضـي التزامـات الـدول بموجب المـادة 12 من العهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة أن يكـون الحـق فـي المشـاركة فـي عمليـات صنـع 
القـرارات التـي تؤثـر علـى صحتهـم وتطورهـم جـزًءا ال يتجـزأ مـن أي سياسـة عامـة أو برنامـج أو اسـتراتيجية 
ذات صلـة)43(. وتنـص الغايـة 16-7 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة علـى وجوب كفالة اتخـاذ القرارات على نحو 

مسـتجيب لالحتياجـات، وشـامل للجميـع وتشـاركي وتمثيلـي على جميع المسـتويات.

وتـؤدي المشـاركة فـي صنـع القـرارات المتصلـة بالصحـة إلـى تحسـين النتائـج الصحيـة، وهـي ضروريـة لضمـان . 45
توزيع السياسات والبرامج على نطاقات أوسع من السكان، األمر الذي يجعل الحوكمة أكثر خضوًعا للمساءلة. 
ا من حقوق اإلنسـان في المشـاركة  وتتجاوز المشـاركة مجرد التعليم أو اإلعالم أو االستشـارة. فهي تتضمن حّقً
الفعالـة لألفـراد والجماعـات فـي وضـع وتنفيـذ واسـتعراض السياسـات أو المعاييـر أو المؤشـرات أو النقـاط 
المرجعيـة أو التشـريعات، التـي تسـتهدف تحديـًدا إيصـال أصـوات واحتياجـات الفئـات السـكانية األكثـر ضعًفـا 

أو األقـل تمثيـاًل، ال سـيما الفئـات المتضررة)44(.

وتشـمل العناصـر الرئيسـية لتحقيـق المشـاركة المجديـة بهـدف منـع الفسـاد ومكافحتـه اإلفصـاَح الدائـم عـن . 46
المعلومـات المهمـة المتصلـة بالصحـة، ومشـاركة أصحـاب المصلحـة المعنييـن فـي عمليـة صنـع القـرار فـي 
مجـال الصحـة، بمـا فـي ذلـك فـي خطـط قطـاع الصحـة، وفـي عمليـة إعـداد الميزانيـة السـنوية، وفـي عمليـات 
اسـتعراض القوانين والسياسـات والبرامج المتعلقة بالصحة)45(. وفي سـياق الميزانيات، تنطوي المشـاركة على 
إشـراك مجموعـة متنوعـة مـن أصحـاب المصلحـة فـي تحديـد تخصيـص التمويـل، وكذلـك فـي رصـد النفقـات. 
وتشـمل أسـاليب تحقيـق المشـاركة المنتديـات والمؤتمـرات ولجـان وأفرقـة الصحـة المحلية وهيئـات المواطنين 
المحلفيـن، واالجتماعـات العامـة، كمـا تشـمل أيًضـا المشـاركة المؤسسـية، علـى سـبيل المثـال فـي مجالـس 
إدارة المستشـفيات)46(. وتشـمل األطـراف المؤثـرة الرئيسـية، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، جمعيـات الصحـة 
الوطنيـة، والمنظمـات الشـعبية واألهليـة، والرابطـات المهنيـة، والهيئـات غيـر الحكوميـة األخـرى ومنظمـات 

المجتمـع المدنـي.

ويمكـن لمنظمـات المرضـى وغيرهـا مـن مجموعـات المصالـح األكثـر نفـوًذا أن تؤثر على عمليـة صنع القرار في . 47
مجـال الصحـة عـن طريـق الضغـط لصالـح وصـف العقاقيـر الطبيـة باهظـة الثمـن وتسـديد تكاليفهـا، أو لصالح 
برامـج معينـة أو عالجـات معينـة فـي إحـدى الخدمـات الصحيـة علـى حسـاب البرامـج أو العالجـات األخـرى. 
ومـن المفارقـات أنَّ هـذه األنشـطة يمكـن أن تعـزز االختـالالت والتباينـات فـي القـوى، ألنهـا كثيـًرا مـا تسـفر عـن 
ممارسـة ضغـوط غيـر الزمـة علـى مقـرري السياسـات مـن أجـل االسـتثمار فـي برامـج الرعايـة المتخصصـة 

42 Toebes, “Human rights and health sector corruption”, pp. 134-106.

انظر: A/HRC/32/32، الفقرة 53؛ انظر أيًضا: اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرة 11.  43
 See also Helen Potts, “Participation and the Human Right to the Highest Attainable Standard of Health” )University of Essex, Human :انظـر أيًضـا  44
 participation-right-highest-attainable-standard-health.pdf; Marlies/1/9714/available from http://repository.essex.ac.uk  ,)2007  ,Rights Centre
 .p ,)2017 ,Hesselman, Antenor Hallo de Wolf and Brigit Toebes, Socio-Economic Human Rights in Essential Public Services Provision )Routledge

.317
45 U4 Anti-Corruption Resource Centre, “Addressing corruption in the health sector”, U4 issue, January 2011, No. 1.
46 Potts, “Participation and the Human Right to the Highest Attainable Standard of Health”, p. 20.
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والبرامـج الرأسـية لعـالج أمـراض معينـة علـى حسـاب الرعايـة األوليـة والطـب الكلـي. ولذلـك يجـب التأنـي 
فـي تخطيـط المشـاركة، بحيـث تكـون متوازنـة ومشـفوعة بآليـات تخطيـط تتسـم باالنفتـاح والشـفافية لضمـان 
تمثيـل مجموعـة واسـعة النطـاق مـن أصحـاب المصلحـة مـن المجتمـع المدنـي وغيرهـم مـن أصحـاب المصلحة 

الرئيسـيين.

وعندمـا يكتنـف الغمـوض القـرارات المتخـذة على المسـتويات السياسـية أو الجزئية أو الكلية، يمكن للفسـاد أن . 48
يتفشـى ويسـتمر دون أن يتم كشـفه أو معاقبة مرتكبيه. كما أنَّ الشـفافية تكشـف الفسـاد، وترتبط ارتباًطا وثيًقا 
بالحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات والمشـاركة والمسـاءلة. وتوفر القوانين المتعلقـة بالوصول إلى المعلومات 
والشـفافية إطاًرا للتصدي للممارسـات الفاسـدة، كما تعد األنظمة وإجراءات الرصد ذات أهمية حيوية أيًضا. 
ويمكـن فـي كثيـر مـن األحيـان أن تتعـزز الشـفافية بمشـاركة أصحـاب الحقـوق ومنظمـات المجتمـع المدنـي فـي 

عمليـات صنـع القـرار التـي قد تكون عرضة لممارسـات فاسـدة.

وهنـاك تحديـات خاصـة تعتـرض تحقيـق الشـفافية فـي القطـاع الصحـي. ويـؤدي عـدم تماثـل المعلومـات بيـن . 49
أو المسـتخدمين.  الخدمـات  علـى مقدمـي  معنـوي  إلـى خطـر  والمسـتخدمين  والدافعيـن  الخدمـات  مقدمـي 
فالمعلومـات تُقّسـم بيـن العديـد مـن األطـراف المختلفـة، بمـا فـي ذلـك الهيئـات التنظيميـة والدافعـون ومقدمـو 
الخدمـات والمسـتخدمون والمـوردون، مـا يحـدُّ مـن الشـفافية. وهنـاك العديـد مـن الطـرق المختلفـة مـن أجـل 
تحسـين الشـفافية، حسـب الظـروف. فعلـى سـبيل المثـال، يتـم تعزيـز الشـفافية فـي عمليـات الشـراء مـن خـالل 
إتاحـة نتائـج عطـاءات المشـتريات أمـام العامـة، ورصد األسـعار المدفوعـة، وتحليل العطـاءات)47(. ويمكن تعزيز 
ـق مـن خـالل  الشـفافية فـي عمليـة التوظيـف عـن طريـق نشـر المعاييـر المطبقـة فيهـا. والشـفافية التـي تتحقَّ
الترويـج للمعلومـات التـي تحـدد الخدمـات وأسـاليب العـالج التـي يحـق لألفراد اسـتخدامها وكيفية تسـديد ثمن 
هـذه الخدمـات، يمكـن أن تسـاعد فـي التقليـل إلـى أدنـى حدٍّ من أوجه عدم المسـاواة فـي الحصول على الرعاية 
مـن خـالل الممارسـات الفاسـدة. ويمكـن لنشـر قوائـم االنتظـار الشـفافة أن يبطـل ممارسـة تقديـم الرشـوة مـن 

أجـل الحصـول علـى العـالج بشـكل أسـرع.

وهنـاك طلـب كبيـر مـن المجتمع المدني من أجل مسـاءلة الحكومات والمؤسسـات األخـرى)48(. ويتضمن الهدف . 50
16 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة التزاًمـا بإنشـاء مؤسسـات فعالـة وشـفافة وخاضعـة للمسـاءلة علـى جميـع 
المسـتويات. وتَُعّد المسـاءلة في صميم حقوق اإلنسـان، ولها دور محوري في مكافحة الفسـاد. فالمسـاءلة عن 
الفسـاد المسـتندة إلـى حقـوق اإلنسـان تسـاعد فـي الكشـف عـن المواضـع التـي حدث فيها الفسـاد، وأسـفر عن 
انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان. كمـا تَعـّد عمليـات المسـاءلة الفعالـة مهمـة لمـا قـد يكـون لها من أثـر رادع فيما يتعلق 
بالفسـاد. ولذلـك، فـإنَّ مـن المقلـق أن تشـير البحـوث إلـى أنَّ المسـاءلة عـن الفسـاد أمـر نـادر الحـدوث)49(، مـا 

يـدل علـى ضـرورة أن تتخـذ الحكومـات خطـوات منسـقة لتعزيـز آليـات وعمليات المسـاءلة.

وتشـمل المسـاءلة ثالثـة عناصـر هـي: الرصـد )»مـا الذي يحدث؟ وأين يحدث؟ ولمن يحـدث )النتائج(؟، وما هو . 51
حجـم اإلنفـاق؟ وأيـن يتـم اإلنفـاق؟ وعلـى مـن )المـوارد(؟«(، واالسـتعراض )»تحليـل مـا إذا تـم اإليفـاء بالتعهـدات 
والوعـود وااللتزامـات مـن قبـل البلـدان والجهـات المانحـة والجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول»()50(، وأسـاليب 
االنتصـاف واإلجـراءات المتخـذة)51(. وتوفـر سـيادة القانـون والشـفافية والحصول على المعلومـات، بما في ذلك 
عـن عمليـات صنـع القـرار، والميزانيـات، والتحويـالت الماليـة فـي القطاعيـن العـام والخـاص، ظروًفـا حيويـة 

تسـاعد علـى تعزيـز المسـاءلة.

47 Transparency International, Global Corruption Report 2006, p. 59.
48 Independent Accountability Panel, “2016: old challenges, new hope: accountability for the global strategy for women’s, children’s and 

adolescents’ health” )2016(, p. 7.
49 Lewis, “Governance and Corruption in Public Health Care Systems”, pp. 20 and 40.
50 Commission on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health, Keeping Promises, Measuring Results, p. 7.
51 Independent Accountability Panel, “2016: old challenges, new hopes”, p. 12.
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والنظـم الصحيـة معقـدة، وتـؤدي طائفـة واسـعة مـن عمليـات الرصـد واالسـتعراض دوًرا فـي تعزيـز المسـاءلة . 52
عـن كفالـة الحـق فـي الصحـة فـي سـياق الفسـاد. وبالنسـبة إلـى الرصـد، يعـد رصـد الميزانيـة، والمحاسـبة 
الفعالـة الدقيقـة، وعمليـات مراجعـة الحسـابات، والدراسـات االسـتقصائية لتتبـع اإلنفـاق العـام، مـن األسـاليب 
المتبعـة لرصـد كيفيـة تخصيـص األمـوال، ومـا إذا كان قـد تـم توزيعهـا علـى النحـو المقصـود، أو مـا إذا كان 
هنـاك فسـاد قـد حـدث. ولكـن الحكومـات فـي العديـد مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل تفتقر إلى القـدرة المالية 
والتقنيـة الالزمـة لتطبيـق هـذه النظـم بطريقـة فعالـة)52(. وفضـاًل عـن رصـد األمـوال، يعد من المهـم أيًضا رصد 
ممارسـات األخصائييـن الصحييـن واللـوازم الصحيـة. كمـا يمكـن دعـم جانـب الرصـد فـي قضيـة المسـاءلة مـن 
خـالل إنشـاء وكاالت ذات مـوارد جيـدة ومسـتقلة لمكافحـة الفسـاد والغـش مـن أجـل منـع وكشـف الفسـاد، بمـا 

فـي ذلـك فـي القطـاع الصحـي)53(.

ويمكـن لآلليـات القضائيـة وشـبه القضائيـة والسياسـية واإلداريـة علـى الصعـد المحليـة والوطنيـة والدوليـة أن . 53
تـؤدي وظيفـة هامـة فـي مجـال االسـتعراض)54(. ومـن الضـروري أن يـدرك أصحـاب الحقـوق اسـتحقاقاتهم، وأن 
تكـون إجـراءات تقديـم الشـكاوى بسـيطة ومتاحـة. وغالًبـا مـا تكـون إجـراءات الشـكاوى المسـتقلة ذات قيمـة. 
ويجب أن يكون أصحاب الحقوق قادرين على المشـاركة في إجراءات االسـتعراض التي تقوم بها الهيئات شـبه 
القضائيـة أو السياسـية أو اإلداريـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ حمايـة المبلغيـن عـن المخالفـات فـي القطاعيـن 
العـام والخـاص مـن األفـراد العامليـن فـي هيئـات المشـتريات والسـلطات الصحيـة ومقدمـي الخدمـات الصحية 
وموردي األدوية والمعدات، تدعم االسـتعراض من خالل التشـجيع على اإلبالغ عن الفسـاد)55(. ويمكن للهيئات 
المحليـة لحقـوق اإلنسـان، مثـل المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، فضـاًل عـن اآلليـات الدوليـة مثـل هيئـات 
المعاهـدات فـي األمـم المتحـدة واالسـتعراض الـدوري الشـامل، أن تقـدم مسـاهمة هامـة فـي تعزيـز المسـاءلة 

عـن الحـق فـي الصحـة، بمـا فـي ذلـك فـي سـياق بالفسـاد.

ويجـب علـى الحكومـات أن تتخـذ إجـراءات فـي حـال كشـفت عمليات الرصد واالسـتعراض عن وجود ممارسـات . 54
ذ  فاسـدة. وال ينبغي أن تطبق الجزاءات فحسـب، بل يجب أيًضا أن يُمنح المتضررون وسـائل انتصاف، وأن تنفَّ
هـذه الوسـائل. وال ينبغـي أن تكـون المسـاءلة موازيـة حصـًرا لنمـوذج للـوم والعقـاب يضـع عمـال الخـط األمامـي 
فـي خـط النـار. بـل يجـب أن تُفهـم بشـكل أفضـل علـى أنهـا تعزيـز لسـيادة القانـون فـي النظـام الصحـي، بمـا في 
ذلـك تعزيـز وحمايـة الحـق فـي الصحـة. ويمكـن لألحـكام التـي تصدرهـا المحاكـم، وكذلـك التوصيـات الصـادرة 
عـن هيئـات االسـتعراض األخـرى، أن تـؤدي إلـى اتخـاذ إجـراءات مـن قبـل الحكومـات وغيرهـا مـن الجهـات 

المسـؤولة، بمـا يفضـي إلـى تغييـرات تحويليـة فـي القطـاع الصحـي)56(.

دور ومسؤوليات الجهات الفاعلة من غير الدول هاء - 
فـي إطـار اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان، تضطلـع جميـع هيئـات المجتمـع بمسـؤوليات فـي مجـال حقـوق . 55

اإلنسـان. ومـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع اآلن أنـه، علـى الرغـم مـن أنَّ الـدول األطـراف هـي المسـؤولة فـي 
النهايـة عـن الحـق فـي الصحـة، فـإنَّ جميـع أعضـاء المجتمـع، بمـن فيهم العاملـون في المجال الصحـي والقطاع 
التجـاري الخـاص لديهـم مسـؤوليات فيمـا يتعلـق بإعمـال الحـق فـي الصحـة)57(. وحسـبما يـرد فـي المبـادئ 
التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون «الحماية واالحترام 

واالنتصـاف»، فـإنَّ الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع الخـاص تضطلـع بمسـؤولية «احتـرام» حقوق اإلنسـان)58(.
52 U4 Anti-Corruption Resource Centre, “Corruption in the health sector”, p. 11.
53 Transparency International, Global Corruption Report 2006, p. XXI.
54 Helen Potts, Accountability and the Right to the Highest Attainable Standard of Health )University of Essex, 2008(.

.p. XX ,2006 Transparency International, Global Corruption Report انظر  55
56 Independent Accountability Panel, “2016: old challenges, new hopes”, p. 11.

انظر: اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الفقرة 42.  57
انظر: مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون »الحماية واالحترام واالنتصاف« )منشورات األمم   58
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وتقـوم مجالـس إدارة المستشـفيات الخاصـة وشـركات التأميـن وغيرهـا مـن المؤسسـات المسـؤولة عـن تمويـل . 56
وتقديـم الرعايـة الصحيـة أو المحـددات األساسـية بـدور مهـم فـي مكافحـة الفسـاد وانعـدام الشـفافية داخـل 
منظماتهـا. ويجـب عليهـا أن تكفـل االمتثـال للقوانيـن واألنظمـة الوطنيـة المتعلقـة بالفسـاد وحقـوق اإلنسـان. 
ويمكنهـا أن تعتمـد اسـتراتيجية لمكافحـة الفسـاد، بمـا فـي ذلـك األنظمـة الداخليـة الراميـة إلـى حظـر ومنـع 
تحويـل الميزانيـات أو األدويـة أو اللـوازم الطبيـة للمنفعـة الشـخصية؛ وقبـول الدفعـات غيـر الرسـمية مـن جانـب 
العامليـن الصحييـن لديهـا؛ والمعاملـة التفضيليـة لألفـراد الذيـن لديهـم عالقـات بأصحـاب النفـوذ؛ واسـتخدام 
معـدات المستشـفيات لألعمـال الخاصـة؛ وإحالـة مرضـى المستشـفيات العامـة إلـى العيـادات الخاصـة بشـكل 
غير سليم؛ وتغيب الموظفين الطبيين غير المشروع مع الحصول على أجورهم. وبالنسبة إلى منع المدفوعات 
غيـر الرسـمية، يُنصـح بإنشـاء عقـود فرديـة مـع الموظفيـن وزيـادة جـداول األجـور مـع فرض عقوبـات على األداء 
السـيئ)59(. وبالنسـبة إلـى المبلغيـن عـن المخالفـات، يجـب أن تمتنـع مجالـس إدارة المستشـفيات والجهـات 
الفاعلـة األخـرى عـن اتخـاذ اإلجـراءات العقابيـة، وأن توفـر مـا يكفـي مـن الحمايـة والضمانـات للحفـاظ علـى 

موظفيهـا وخدماتهـا.

وتقـع علـى عاتـق المنظمـات التـي تديـر برامـج التأميـن الصحـي والهيئـات المنظمـة للتأميـن مسـؤولية منـع . 57
االختـالس والسـرقة واإلثـراء غيـر المشـروع مـن ميزانيـة التأميـن الصحـي، وكذلـك منـع التحيـز لصالـح بعـض 
اإلجـراءات أو األخصائييـن الطبييـن أو المنتجـات الطبيـة بسـبب تضـارب المصالـح. وينبغـي عليهـم تجنـب 
ممارسـات االختيـار المعاكـس التـي تـؤدي إلـى رفـض اسـتقبال المرضـى بسـبب حالتهـم الصحيـة أو سـنهم 

أو قدرتهـم الماليـة أو غيـر ذلـك مـن العوامـل)60(.

وتقـع علـى عاتـق العامليـن فـي مهنـة الطـب مسـؤولية االمتنـاع عن السـلوك غير األخالقي وغيـر المهني بموجب . 58
قوانينهـا المهنيـة، التـي غالًبـا مـا تؤكـد علـى االلتـزام بالنزاهـة والسـلوك غيـر الفاسـد)61(. ومن بيـن القوانين في 
المجـال الطبـي أنـه يجـب علـى العاملين فيه االمتناع عن المحسـوبية واألشـكال األخرى مـن المعاملة التفضيلية 
لألفـراد الذيـن لديهـم عالقـات بأصحـاب النفـوذ؛ وعـن قبـول الرشـاوى؛ وعـن اسـتخدام معـدات المستشـفيات 
لألعمـال الخاصـة؛ وعـن إحالـة مرضـى المستشـفيات العامـة إلى عياداتهم الخاصة؛ وينبغي أن يبقوا مسـتقلين 
عـن المنظمـات الخارجيـة التـي لديهـا مصالـح خاصـة فـي أنشـطتهم الطبيـة. وينبغـي عليهـم تفـادي تضـارب 

المصالـح الـذي يؤثـر علـى قراراتهـم المتعلقـة برعايـة المرضى.

ويشـكل التثقيـف بقطـاع الرعايـة الصحيـة أحـد العناصـر الهامـة فـي هـذا الصـدد. ويجـب إعـادة التأكيـد علـى . 59
أنَّ مبـدأ «طبيـب خمـس نجـوم» ينبغـي أن يقـوم علـى ترجمـة القيـم واألدلـة العلميـة الحديثة إلى ممارسـات طبية 
يوميـة. وينبغـي علـى أطبـاء اليـوم أن يكونـوا ليـس فقـط معالجيـن جيديـن، بـل أن يتمتعـوا أيًضـا بمهـارات فعالـة 
فـي قيـادة المجتمعـات المحليـة والتواصـل وصنـع القـرار واإلدارة. وينبغـي أن يكمـل تلك الفلسـفة نهٌج قوي قائم 

علـى حقـوق اإلنسـان، وأدلـة مسـتقاة مـن النهـج الحديـث للصحـة العامة.

وفـي حيـن أنَّ األطبـاء وغيرهـم مـن العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة يخضعـون للمسـاءلة، وهـم مسـؤولون . 60
والفسـاد  الفاسـدة  الممارسـات  تؤثـر  أاّل  بمـكان  الفسـاد، فمـن األهميـة  البعيـد عـن  السـلوك األخالقـي  عـن 
المؤسسـي علـى القـرارات المتخـذة علـى مسـتوى الطـب األكاديمـي. وتقـوم كليـات الطـب التـي تـدّرب أطبـاء 
المسـتقبل وتجـري البحـوث الطبيـة، والمستشـفيات الجامعيـة التـي توفـر مسـتوى عالًيـا مـن خدمـات الرعايـة 
الصحيـة، وتسـتخدم تكنولوجيـات طبيـة باهظـة التكاليـف، بـدور رئيسـي فـي منـع الفسـاد فـي بقيـة أجـزاء نظام 
الرعايـة الصحيـة. ومـن األهميـة بمـكان اسـتخدام مبدأ االسـتقالل األكاديمي بطريقة مسـؤولة. فالنخب الطبية 

المتحدة، رقم المبيع HR/PUB/04/11، الفصل الثاني(.
59 Taryn Vian, “Corruption in hospital administration”, in Transparency International, Global Corruption Report 2006, pp. 55-49.
60 Maureen Lewis, “Governance and corruption in public health care systems”, Center for Global Development, working paper No. 78, January 

2006.

انظر: الجمعية الطبية العالمية، المدونة الدولية آلداب مهنة الطب، التي ُعدلت آخر مرة في عام 2006.  61
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األكاديميـة تتمتـع بسـلطة هائلـة علـى عمليـة صنـع القـرار، وعندمـا تقـدم المشـورة لصانعـي السياسـات حـول 
كيفيـة اسـتثمار المـوارد، ينبغـي تطبيـق آليـات مناسـبة للمسـاءلة.

خاصـة. . 61 بصفـة  للفسـاد  عرضـة  بوصفهـا  الصيدالنيـة  المسـتحضرات  صناعـة  تبـرز  الصحـة،  قطـاع  وفـي 
فالممارسـات الفاسـدة تحـدث فـي جميـع مراحـل سلسـلة القيمـة للمسـتحضرات الصيدالنيـة، بمـا فـي ذلـك 
خـالل أعمـال البحـث والتطويـر والتصنيـع والتسـجيل والتوزيـع والشـراء والتسـويق. وتتمثـل المشـاكل الرئيسـية 
فـي االفتقـار إلـى البيانـات الموضوعيـة، وإلـى فهـم الفسـاد فـي قطـاع الصيدلـة، وضعـف اإلطـار التشـريعي 
والتنظيمـي، واحتمـال وجـود تأثيـر غيـر مشـروع مـن جانـب الشـركات، واالفتقـار إلـى القيـادة الملتزمـة بجهـود 

الفسـاد)62(. مكافحـة 

وفـي حيـن يقـع علـى عاتـق الحكومـات، فـي المقـام األول، واجـب تنظيـم القطـاع الصيدالنـي واإلشـراف عليـه، . 62
تتحمـل الصناعـات الصيدالنيـة مسـؤولية العمـل مـع الحكومـات بشـأن مسـألة الفسـاد. وهي تضطلع بمسـؤولية 
مسـتقلة لمنـع الفسـاد فـي جميـع مراحـل سلسـلة القيمـة فيهـا، مـن خـالل وسـائل منهـا الضوابـط والموازيـن 
المؤسسـية، وكفالـة حمايـة األدويـة وسـالمتها، واعتمـاد إجـراءات للرصـد والمسـاءلة، مثـل مراجعـة الحسـابات 

وآليـات اإلبـالغ عـن المخالفـات بالنسـبة لجميـع الموظفيـن فـي الشـركة)63(.

المسألة محور التركيز: الفساد والحق في الصحة العقلية رابًعا - 
أثار المقرر الخاص مسألة عبء العقبات )انظر: HRC/A/21/35( التي ال تزال قائمة في نُظم الرعاية الصحية . 63

العقليـة علـى الصعيـد العالمـي، وكيـف أنَّ ذلـك يعـوق إعمال الحق في الصحة. وتشـمل تلك العقبات االسـتخدام 
المفـرط للنمـوذج الطبـي األحيائـي والتدخـالت الطبيـة األحيائيـة، ال سـيما األدويـة النفسـانية التأثيـر؛ وعـدم 
تـوازن القـوى؛ واسـتخدام األدلـة المتحيـزة. وقـد رّوج المقـرر الخـاص إلجـراء تغييـر فـي السياسـات والخدمـات 

المتصلـة بالصحـة العقلية.

وتبيـن األدلـة القائمـة أنَّ سياسـات وخدمـات الصحـة العقليـة تتعـرض بوجـه خـاص للممارسـات غيـر الفعالـة . 64
والفاسـدة، وكذلـك السـتخدام األدلـة المتحيـزة. ومـا لـم تُعالَـج هـذه العقبـات بالشـكل المناسـب، فإنهـا سـتُحّول 
مسـار سياسـات وخدمـات الصحـة العقليـة عـن اإلعمـال الفعـال للحق في الصحة وسـتعوق تنفيذ أهدف التنمية 

المسـتدامة، بمـا فيهـا الهـدف 3 وإحـدى غاياتـه الهامـة جـًدا، أال وهـي تعزيـز الصحـة والسـالمة العقليتيـن.

وتوضـح سياسـات وخدمـات الصحـة العقليـة كيـف أنَّ االفتقـار إلـى الشـفافية والمسـاءلة فـي العالقـات بيـن . 65
الصناعـة الصيدالنيـة والطـب األكاديمـي قـد يـؤدي إلـى الفسـاد المؤسسـي، ويمكـن أن يكـون له تأثيـر ضار على 
سياسـات وخدمـات الصحـة العقليـة، ليـس علـى النطـاق الوطنـي أو اإلقليمـي فحسـب، بل أيًضـا علـى الصعيـد 

العالمي.

وكمـا ُذكـر أعـاله، فـإنَّ الفسـاد المؤسسـي يقـع حيـن تفتقـر أّي منظمـة أو مؤسسـة إلى ما يكفي من االسـتقاللية . 66
للسـعي إلـى تحقيـق أهدافهـا المعلنـة أو مهمتهـا بشـكل فعـال. ويحدث ذلك حين تنشـأ ممارسـات منهجية داخل 
مؤسسـة مـا، وتكـون ممارسـات قانونيـة ومقبولـة ومعياريـة، ولكنهـا مـع ذلـك تقـوض نزاهـة المؤسسـة. وبالتالـي؛ 
فـإّن الفسـاد المؤسسـي ينجـم عـن تطبيـع السـلوكيات التـي تنـال مـن البحـث عـن الحقيقـة، وأيًضـا عـن الهيـاكل 
التحفيزيـة الضـارة )مثـاًل، الترقيـات؛ المنشـورات التـي يسـتعرضها األقـران( التـي تكافـئ السـلوك اإلشـكالي. 
وهـو إطـار موجـه نحـو الحلـول، وليـس اللـوم، أي أنَّ المشـكلة تكمـن فـي «البرميـل الفاسـد»، وليـس فـي «التفاحة 

الفاسدة«)64(.

62 Transparency International UK, Corruption in the Pharmaceutical Sector )June 2016(, p. 28.

المرجع نفسه، الصفحة 27.  63
64 Lawrence Lessig, Republic, Lost: How Money Corrupts Congress — and a Plan to Stop It )New York and Boston, Twelve, 2011(.
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ويمكـن أن يكـون لممثلـي الطـب النفسـي وغيرهـم مـن الباحثيـن فـي مجـال الصحـة العقلية روابـط مهمة وطويلة . 67
األجـل بُمصنِّعـي األدويـة، ومـع ذلـك؛ فإنَّهـم يعتقـدون بأنهـم بمنـأى عـن التحيـز الصريـح أو الضمنـي، شـريطة 
أن يكشـفوا عـن هـذه الروابـط. وبالمثـل، يمكـن أن تكـون لمحـرري المجـالت روابـط ماليـة مـع شـركات األدويـة 
نفسـها، وأن ينشـروا هـذه الدراسـات، ومـع ذلـك فإنَّهـم يعتقـدون أنَّ آراءهـم بمنـأى عـن التحيـز. بيـد أنَّ البحـوث 
التـي أجريـت علـى مـدى عقـود، تثبـت بـأنَّ العلمـاء ليسـوا بمنـأى عـن مصالـح الجمعيـات الصناعية وعـن التحيز 

الصريـح، وبـأنَّ الشـفافية أو اإلفصـاح عـن تضـارب المصالـح ال يعـد حاًل كافًيـا.

وبالتالـي؛ فـإنَّ إطـار الفسـاد المؤسسـي يبـرز مـا وقـع مـن ضـرر، ومـا ُفقـد علـى حـدٍّ سـواء، أي األذى الـذي وقـع . 68
علـى المريـض؛ وفقـدان ثقـة الجمهـور بنزاهـة الطـب األكاديمـي؛ وتشـويه قاعـدة األدلـة العلمية. كما أنَّه يكشـف 
اقتصاديـات التأثيـر التـي تسـهم فـي وقـوع هـذه األنـواع مـن األذى والخسـائر، وهـو دعـوة للعمـل مـن أجـل تحييد 
تلك التأثيرات. ويسـتعرض المقرر الخاص، أدناه، ثالثة مجاالت رئيسـية في مجال الصحة العقلية باسـتخدام 
هـذا اإلطـار، وهـي عمليـة وضـع وتعزيـز الفئـات التشـخيصية لألمـراض العقليـة، وبحـوث األدويـة النفسـانية 

التأثيـر، والمبـادئ التوجيهية للممارسـات السـريرية.

وبالنظـر إلـى النطـاق العالمـي للكتيـب التحليلـي واإلحصائـي لألمـراض العقليـة، فقـد أصبـح يشـار إليـه بوصفـه . 69
المرجـع فـي تشـخيص األمـراض النفسـية، ويسـتخدم فـي البحـوث النفسـانية علـى صعيـد العالـم. ولكـن، علـى 
مـدى العقـد الماضـي، تزايـدت الشـواغل إزاء احتمـال أن تكـون االحتياجـات المترابطـة للصناعـة الصيدالنيـة 

وأوسـاط العـالج النفسـي قـد أدت دوًرا فـي وضـع أو توسـيع الفئـات التشـخيصية المشـكوك فيهـا.

وخلصـت دراسـة أجريـت فـي عـام 2006 إلـى أنَّ غالبيـة أعضـاء الفريـق الـذي أعـّد النسـخة الرابعـة مـن الكتيب . 70
التحليلـي واإلحصائـي لألمـراض العقليـة )DSM-IV(، كانـت لهـم عالقـات ماليـة مـع شـركات األدويـة، وأنَّ 100 
الذهنـي واالضطرابـات  بالفصـام  المعنـي  والفريـق  المـزاج  باضطرابـات  المعنـي  الفريـق  مـن أعضـاء  بالمئـة 
الُذهانيـة كانـت لهـم عالقـات تجاريـة مـع الشـركات التـي تصنـع األدويـة المضـادة لالكتئـاب ومضـادات الُذهـان. 
وعلـى الرغـم مـن أنَّ الرابطـة األمريكيـة للطـب النفسـي قـد نفـذت سياسـة اإلفصاح بعد ذلك بسـنة، فإنَّ غالبية 
األفـراد الذيـن اشـتغلوا علـى النسـخة الخامسـة مـن الكتيـب )DSM-5(، ظلـوا يرتبطـون بعالقـات مماثلـة بتلـك 
الجهـات، وكمـا هـو الحـال بالنسـبة للنسـخة الرابعـة مـن الكتيـب، فـإنَّ األفرقـة التـي كانـت علـى أكبـر قـدر مـن 

تضـارب المصالـح كانـت تلـك التـي كان العـالج الدوائـي فيهـا يشـّكل الخـط األول في العـالج)65(.

وأدى توسـيع نطـاق الحـاالت المرضيـة إلـى إضفـاء الطابـع الطبـي علـى التجـارب اإلنسـانية العادية )على سـبيل . 71
المثـال، «اضطـراب القلـق االجتماعـي»(؛ مـا أسـفر عـن توسـيع أسـواق العـالج وتحويل االنتباه بعيًدا عن السـياق 

الثقافـي واالجتماعـي االقتصادي والسياسـي لإلجهاد النفسـي.

وكشـفت الدراسـات أنَّ التجـارب الممولـة تجارًيـا يكـون فيهـا احتمـال التوصـل إلـى نتائـج تصـّب فـي مصلحـة . 72
المصالـح)66(.  تضـارب  مـن  النـوع  هـذا  مـن  تخلـو  التـي  التجـارب  مـع  مقارنـة  مـرات  بأربـع  أكبـر  المصنعيـن 
وباإلضافـة إلـى ذلـك، هنـاك دليـل واضـح علـى التحيـز فـي نشـر البحـوث العلميـة فيمـا يتعلـق بتجـارب األدويـة 
النفسـانية التأثيـر؛ إذ يُعمـد إلـى قمـع البحـوث التـي تثبـت عـدم فعاليـة دواء مـا أو أنهـا تُكتـب بطريقـة توحـي 
بنتائـج إيجابيـة)67(. ويـؤدي هـذا التحيـز إلـى تضخيـم االعتقـاد بمـدى فعاليـة األدوية النفسـانية التأثيـر والتقليل 

مـن شـأن أضرارهـا.

ويالحـظ المقـرر الخـاص أنَّ الشـركات الصيدالنيـة لهـا مصلحـة خاصـة فـي العثـور علـى دالئـل جديـدة )أي . 73

65 Joel Lexchin and others, “Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review”, in British Medical 
Journal, vol. 326 )May 2003(, pp. 1170-1167.

المرجع نفسه.  66
67 Erick Turner and others, “Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy”, New England Journal of 

Medicine, vol. 358, No. 2008( 3(, pp. 260-252.
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اضطرابـات جديـدة( ألدويتهـا عنـد اقتـراب انتهـاء مـدة بـراءة االختـراع، ذلـك أنَّ هـذا يسـمح لصانـع الـدواء 
بالحصـول علـى ثـالث سـنوات إضافيـة لالسـتغالل الحصـري للـدواء المعنـي. وتعمـد الشـركات الصيدالنيـة إلى 
اسـتخدام «االسـتغالل الحصـري» كآليـة غيـر رسـمية للتمديـد الفعـال لحمايـة بـراءة االختراعـات خـالل تلـك 

المـدة.

وقـد أدى إدراج اضطرابـات جديـدة فـي النسـخة الخامسـة للكتيـب التحليلـي واإلحصائـي لألمـراض العقليـة، . 74
المشـار إليـه أعـاله، إلـى تشـكيك البعـض فـي أن تكـون الطبعـة المحدثـة للكتيـب تؤدي عن غير قصـد دور األداة 
لتمديـد بـراءات االختـراع العاليـة الربحيـة. وقـد تبيـن أنه في أغلب التجارب السـريرية الختبار األدوية المتعلقة 
باالضطرابـات الجديـدة المذكـورة فـي الكتيـب التحليلـي واإلحصائـي )مثـاًل، «اضطـراب األكل المفـرط»(، كانت 
هنـاك روابـط تجاريـة بيـن أعضـاء فريـق إعـداد النسـخة الخامسـة مـن الكتيـب والشـركات الصيدالنيـة التـي 
تصنـع األدويـة التـي يجـري اختبارهـا لتلـك االضطرابـات الجديـدة)68(. وال يُقصـد مـن ذلـك التلميح إلى أي سـوء 
تصـرف مـن جانـب أعضـاء فريـق إعـداد الكتيـب، بـل التشـديد علـى مـا قد تتسـبب بـه اقتصاديـات التأثير وعلى 

أنَّ الشـفافية وحدهـا هـي إجـراء غيـر كاف لمواجهـة المشـاكل النُظميـة.

ويعـرب المقـرر الخـاص عـن بالـغ قلقـه إزاء المبـادئ التوجيهيـة لعـالج األمـراض العقليـة التـي يـرى أنهـا تعانـي . 75
بشـكل خاص من أوجه الضعف أمام تأثير الصناعة، ذلك أنَّ االفتقار إلى المعالم األحيائية بالنسـبة لألمراض 
العقليـة يـؤدي إلـى زيـادة عـدم اليقيـن فـي التجـارب السـريرية، وإلـى إصـدار أحـكام غيـر موضوعيـة. ويـؤدي 
التحيـز فـي هـذه المبـادئ التوجيهيـة إلـى احتمـال تعريـض المرضـى لـألذى بسـبب عالج غير ضروري أو بسـبب 

عـالج غيـر قائـم علـى األدلـة، وإلـى اسـتنزاف الموارد.

وعندمـا تصـدر المبـادئ التوجيهيـة عـن جماعـات طبيـة تخصصيـة، ال سـيما الجماعـات التـي لهـا روابـط قويـة . 76
ومتفشـية مـع الجهـات الصناعيـة، فـإنَّ هـذه الجماعـات تنـزع إلـى التوصيـة باتبـاع خيـارات العـالج التـي يحركها 
السـوق )مثـاًل، العـالج الدوائـي( عندمـا تكـون هنـاك نُهـج متاحـة أقـل تكلفـة وأكثـر أماًنـا )مثـاًل، تغييـر أسـلوب 
العيـش أو الدعـم النفسـي االجتماعـي)69(. فعلى سـبيل المثـال، خلصت التحليالت التجميعيـة)70(،)71( والتحليالت 
المكـررة لبيانـات التجـارب السـريرية لألدويـة النفسـانية التأثيـر)72(،)73( واالسـتعراضات السـردية)74( إلـى نتيجـة 
صريحـة مفادهـا أنـه بسـبب مبـدأ المخاطـر مقابـل الفوائـد، فإنه ال ينبغي اسـتخدام األدوية المضـادة لالكتئاب 
كخـط أول فـي العـالج بالنسـبة لحـاالت االكتئـاب المعتـدل؛ ألّن ذلـك قـد يـؤدي إلـى اإلفـراط فـي العـالج. ومـع 
ذلـك، فـإنَّ بعـض المبـادئ التوجيهيـة، الصـادرة عـن المنظمات التخصصية في علم النفـس الممولة من الجهات 
الصناعيـة، تسـتخدم إطـاًرا يغلـب عليـه الطابـع األحيائـي، وتوصـي باألدويـة المضـادة لالكتئـاب كخـط األول فـي 

العـالج حتـى بالنسـبة لالكتئاب المعتـدل)75(.

ويترتـب عـن الفسـاد المؤسسـي فـي نظـام الصحـة العقليـة العديـد مـن العواقـب. ومن بيـن هذه العواقـب إضفاء . 77
الطابـع الطبـي علـى التنـوع والبـؤس البشـريين، األمـر الـذي يوسـع عـدد المرضـى الذيـن يُنعتـون بأنهـم مصابـون 

68 L. Cosgrove and others, “Tripartite conflicts of interest and high stakes patent extensions in the DSM5-”, Psychotherapy and Psychosomatics, 
vol. 2014( 83(, pp. 113-106.

69 Lisa Cosgrove and others, “From caveat emptor to caveat venditor: time to stop the influence of money on practice guideline development”, 
Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 2015(  20(, pp. 812-809.

70 Irving Kirsch and others, “Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration”, 
PLOS Medicine, vol. 5, No. 2008( 2(.

71 Jay Fournier and others, “Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis”, Journal of the American Medical 
Association, vol. 303, No. 2010( 1(, pp. 53-47.

72 Toshi A. Furukawa and others, “Comparative efficacy and acceptability of first-generation and second-generation antidepressants in the acute 
treatment of major depression: protocol for a network meta-analysis”, in BMJ Open, vol. 6, No. 2016( 7(.

73 Joanna Le Noury, “Restoring study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence”, in 
British Medical Journal, vol. 2015( 351(, p. 802.

74 Baumeister H., “Inappropriate prescriptions of antidepressant drugs in patients with subthreshold to mild depression: time for the evidence to 
become practice” in Journal of affective disorders, vol. 139, No. 2012(  3(, pp. 243-240.

75 L. Cosgrove and others, “Conflicts of Interest and the Presence of Methodologists on Guideline Development Panels: A Cross-Sectional Study of 
Clinical Practice Guidelines for Major Depressive Disorder”, Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 86, No. 2017( 3(, pp. 170-168.
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بأمـراض عقليـة. ووفًقـا لمنظمـة الصحـة العالميـة، فـإّن أكثـر مـن 300 مليـون شـخص مـن جميـع األعمـار علـى 
صعيـد العالـم يعانـون مـن االكتئـاب، وإّن االكتئـاب هـو السـبب الرئيسـي لإلعاقة فـي جميع أنحاء العالـم)76(. بيد 
أنَّ بعـض الباحثيـن قـد أثـاروا تسـاؤالت خطيـرة بشـأن موثوقيـة هـذه التقديـرات عـن عـبء الحـاالت المرضيـة. 
وقـد خلصـت إحـدى الدراسـات إلـى أنَّ سـوء نوعيـة البيانـات يحـد مـن تفسـير وصحـة تقديـرات عـبء االكتئـاب 
علـى الصعيـد العالمـي. وحـذر الباحثـون مـن أنَّ التطبيـق الخالـي مـن النقـد لهـذه التقديرات في وضع سياسـات 
الرعايـة الصحيـة الدوليـة قـد يـؤدي إلـى تحويـل المـوارد الشـحيحة عـن األولويـات األخـرى للرعايـة الصحيـة 
العامـة)77(. وفـي حيـن أنَّ الجهـات الصناعيـة تسـتفيد بالتأكيـد مـن األربـاح المتأتيـة مـن النهـج األحيائـي الـذي 
يؤكـد تلـك التقديـرات المتعلقـة بعـبء المـرض، فـإنَّ إعمـال الحق فـي الصحة على الصعيـد العالمي يصبح أبعد 

مناالً.

وعوضـاً عـن معالجـة العـبء العالمـي لألمـراض العقليـة، ينبغـي باألحـرى معالجـة العـبء العالمي لتلـك العقبات . 78
علـى سـبيل األولويـة فـي سياسـات وخدمـات الصحـة العقليـة. وفـي هـذا الصـدد، ينبغـي معالجـة الفسـاد فـي 
مجـال البحـوث العلميـة والتعليـم والخدمـات المتصلـة بالصحـة العقليـة، بوصفـه أحـد أهم الشـواغل أو العقبات 

القائمة.

وفـي الواقـع، فقـد عـزز الفسـاد المؤسسـي فـي مجـال الصحـة العقليـة إضفـاء الطابـع الطبـي علـى اإلجهـاد . 79
النفسـي، وبالتالـي؛ فقـد قـّوض قـدرة صانعـي القـرارات علـى التركيـز علـى المحـددات الكامنـة واالجتماعيـة 
د بهـا مـا تتضمنـه المجتمعـات والبيئـات مـن مخاطـر ومـوارد صحـَة  للصحـة، وعلـى معالجـة الطريقـة التـي تُحـدِّ

الفئـات المحرومـة اجتماعّيًـا)78(.

ومـن المؤكـد أنَّ العديـد مـن األشـخاص يحتاجـون إلـى خدمات الصحة العقلية، وغالًبـا ال يتمكنون من الحصول . 80
عليهـا. بيـد أّنـه يجـب علـى جميـع أصحـاب المصلحـة، وبخاصـة صنـاع السياسـات وقيـادات المتخصصيـن فـي 
الطـب النفسـي، أن يعالجـوا المسـألة المتمثلـة فـي أنَّ التشـخيص المفـرط والعـالج المفـرط لألشـكال المعتدلة 
مـن القلـق واالكتئـاب وقلـة االنتبـاه وتدهـور الملـكات الذهنيـة المتصل بالعمر، وما شـابهها من حاالت، من شـأنه 
أن يخلـق بـال داٍع هويـات باثولوجيـة فـي النـاس، وأن يعـرض األفـراد لآلثـار العالجيـة المنشـأ للوسـم واآلثـار 
الجانبيـة للعـالج مـن دون منحهـم فرصـة التخلـص من األذى. ويؤدي إضفاء الطابع الشـخصي والمنعدم السـياق 
والطبـي علـى اإلجهـاد النفسـي إلـى تعزيـز الفـوارق الصحيـة عـن طريـق الحـّد مـن قـدرة النظـم الصحيـة علـى 
خدمـة أولئـك الذيـن يعانـون مـن مشـاكل أشـد حـدة فـي الصحـة العقليـة، وهـم َمـن يحتاجـون إلـى الرعايـة أكثـر 

مـن غيرهـم، وغالًبـا مـا ينتمـون إلـى الفئـات المحرومة.

وإضفـاء الطابـع الطبـي علـى مجـال الصحـة العقلية العامة يحركه االفتقار إلى الشـفافية والمسـاءلة في التعليم . 81
والبحـث الطبييـن، ويـؤدي إلـى تحـول األدلـة المتحيـزة إلـى ممارسـة جاريـة على صعيـد العالم. وهـذا اتجاه غير 
مقبـول ويجـب علـى الـدول والمنظمـات الدوليـة أن تتصـدى لـه، بغيـة كفالـة أن يكون ما يحرك سياسـات الصحة 
العقليـة وطنًيّـا وعالمًيّـا هـو األدلـة غيـر المتحيـزة، باإلضافـة إلـى نهـج قائـم علـى حقـوق اإلنسـان. وقـد أسـهمت 
األزمـة الواضحـة فـي أوسـاط الطـب النفسـي األكاديمـي)79(، بتأثيـر مـن العالقـة المشـكوك فيهـا مـع الصناعـة 
الصيدالنيـة، فـي ظهـور مـا يمكـن أن يسـمى «فسـاد المعرفـة» فـي الصحـة العقليـة، وأصبحت تمثل إشـارة إنذار 

ليـس للممارسـة والبحـث العلمـي فـي مجـال الرعايـة الصحيـة العقليـة فحسـب، بل وللقطـاع الصحي ككل.

./www.who.int/mediacentre/factsheets :منظمة الصحة العالمية، “االكتئاب”، صحيفة وقائع، 2017، متاح على الرابط  76
77 Petra Brhlikova, Allyson M. Pollock and Rachel Manners, “Global burden of disease estimates of depression — how reliable is the epidemiological 

evidence?”, Journal of the Royal Society of Medicine, .vol. 104, No. 2011( 1(, pp. 34-25.
78 David R. Williams, Naomi Priest and Norman Anderson, “Understanding associations among race, socioeconomic status, and health: patterns and 

prospects”, Health Psychology, vol. 35, No. 4 )April 2016(, pp. 411-407.
79 Arthur Kleinman, “Rebalancing academic psychiatry: why it needs to happen — and soon”, The British Journal of Psychiatry, vol. 201, No. 6 )De-

cember 2012(, pp. 422-421.
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خامًسا -  االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات ألف - 
للفسـاد أثـر مدمـر علـى الحكـم الرشـيد وسـيادة القانـون والمسـاواة فـي فـرص الحصـول علـى السـلع 2 ٨٢

والخدمات العامة. والفسـاد هو أحد شـواغل حقوق اإلنسـان ويخّلف ضرًرا بالًغا على التمتع بالحق 
في الصحة. والقطاع الصحي عرضة للفسـاد بوجه خاص، األمر الذي يهدد اسـتدامة نظم الرعاية 

الصحيـة فـي جميـع أنحـاء العالم.

ـا قيًمـا، ويشـكل ضـرورة حتميـة ملزمـة قانونًا لمعالجة الفسـاد 2 ٨3 ويقـدم الحـق فـي الصحـة إطـاًرا معيارًيّ
الـذي يحصـل داخـل القطـاع الصحـي وخارجـه. ويتبنـى هـذا اإلطـار مبادئ الحكم الرشـيد والشـفافية 
والمسـاءلة والمشـاركة. ويرتبـط الحـق فـي الصحـة ارتباًطـا وثيًقـا بحقـوق اإلنسـان األخـرى، ويتوقـف 
عليها، لما لها من أهمية أيضًا في مكافحة الفساد، بما في ذلك حرية التعبير التي تعطي ضمانات 

للمبلغيـن عن المخالفات.

ولجميـع أشـكال الفسـاد علـى جميـع المسـتويات تأثيـر سـلبي علـى إعمـال الحـق فـي الصحـة. وتنشـأ 2 ٨4
العديـد مـن هـذه األشـكال مـن اختـالل تـوازن القـوى وعـدم تماثلـه، وهـي شـائعة فـي القطـاع الصحـي. 
ويتسـبب االفتقـار إلـى الشـفافية فـي عمليـات اتخـاذ القـرارات بإدامـة حـاالت عـدم التماثـل هـذه التـي 
تـؤدي إلـى تعزيـز صنـع السياسـات وتقديـم الخدمـات الصحيـة علـى نحـو ضـار يفتقـر إلى الفعاليـة.

وأثـر 2 ٨٥ والعالميـة،  المحليـة  الفسـاد  أسـباب  مواجهـة  فـي  قيـادي  بـدور  تضطلـع  أن  للـدول  وينبغـي 
الفسـاد علـى الحـق فـي الصحـة، مـن خـالل اتخـاذ تدابيـر قانونيـة وسياسـاتية وبرنامجيـة فـي الصحـة 
والقطاعـات ذات الصلـة، وذلـك وفًقـا اللتزاماتهـا القانونيـة بموجـب القانـون الدولي لحقوق اإلنسـان، 
وكذلـك االلتزامـات السياسـية الرفيعـة المسـتوى الـواردة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة والتي تنص 
على التصدي للفسـاد وتطوير مؤسسـات تتسـم بالفعالية والشـفافية وتخضع للمسـاءلة بحلول عام 

2٢٠3٠

وأكثـر التدابيـر فعاليـة لمكافحـة الفسـاد هـي تطبيـق نهـج قائـم علـى حقـوق اإلنسـان إزاء الصحـة 2 ٨6
والسياسـات ذات الصلـة، وتجنـب الُنهـج االنتقائيـة إزاء حقـوق اإلنسـان، وإنتـاج واسـتخدام األدلـة فـي 

إعمـال الحـق فـي الصحـة.

التوصيات باء - 
يحث المقرر الخاص الدول على القيام بما يأتي:2 ٨٧

تنفيـذ اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد والنـص صراحـة علـى تجريـم األفعال الفاسـدة أ. 
التـي ُحـددت فـي هـذه االتفاقيـة، والتـي هـي شـائعة أيًضـا فـي قطـاع الصحة؛

كفالة إدماج الحق في الصحة بوصفه مقياًسـا من مقاييس قوانين وسياسـات مكافحة الفسـاد ب. 
الراميـة إلـى تنظيـم القطاع الصحي؛

توفيـر الحمايـة الشـاملة للمبلغيـن عـن المخالفـات بالنسـبة لمـن يبلغـون عن جرائم الفسـاد في ج. 
القطـاع الصحـي وخارجـه، بمـا يشـمل ضمـان عـدم كشـف هويتهم وحمايتهم؛
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القيـام بشـكل تدريجـي ببنـاء ُنظـم صحيـة قـادرة علـى الصمـود، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى د. 
النظميـة  الحوافـز  مشـكلة  اسـتئصال  أجـل  مـن  وذلـك  األوليـة،  الرعايـة  وعلـى  الصحـة  تعزيـز 

القطـاع الصحـي؛ فـي  للفسـاد 

عند إضفاء الطابع الالمركزي على عناصر من قطاع الصحة أو تسليمها إلى القطاع الخاص، ه. 
التأكـد مـن كفايـة الضوابـط والموازيـن لكفالـة أن يعالـج هـذا االنتقـال مسـألة الفسـاد وعلـى 
األقـل، أال يـؤدي إلـى مزيـد مـن الفسـاد. ويجـب أن يكـون هنـاك مـا يكفـي مـن الرقابـة والشـفافية 

والرصـد للقطـاع الخـاص، ولالمركزيـة فـي تقديـم الخدمـات؛

إذكاء الوعـي فـي أوسـاط الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع الصحـي، بمـن فـي ذلـك مقدمـو الرعايـة و. 
الصحية وشـركات التأمين ومقدمو األدوية والمعدات الطبية، بشـأن اآلثار الضارة للفسـاد على 

الحـق فـي الصحـة، واإلصـرار علـى مسـؤولياتهم فيمـا يتعلـق بالحـق فـي الصحـة؛

إذكاء الوعـي فـي صفـوف السـكان عامـة بشـأن األثـر السـلبي لجميـع أشـكال الفسـاد فـي القطـاع ز. 
الصحـي علـى صحـة ورفـاه الفـرد والمجتمـع. ويمكـن للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان أن 
لإلبـالغ  إنشـاء خطـوط سـاخنة  ذلـك  يشـمل  أن  ويمكـن  تلـك،  التوعيـة  أنشـطة  فـي  دوًرا  تـؤدي 

عن الفسـاد؛

 المشـاركة والشـفافية والمسـاءلة

ضمان الحق في مشاركة السكان في جميع اإلجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد في الصحة، ح. 
علـى سـبيل المثـال عـن طريـق اإلفصـاح عـن المعلومـات الهامـة المتعلقـة بالصحـة، وكذلـك فـي 

وضـع وتنفيـذ البرامج الصحية؛

والمنظمـات ط.  األهليـة  المنظمـات  قبيـل  مـن  المصلحـة،  أصحـاب  مـن  متنوعـة  طائفـة  إشـراك 
المهنيـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي، بمـا فيهـا تلـك التـي تمثـل الفئـات التـي تعيـش فـي أوضـاع 
الصعـد  علـى  الميزانيـة  نفقـات  رصـد  فـي  وكذلـك  التمويـل،  فـي مخصصـات  البـت  عنـد  هشـة، 

والمؤسسـي؛ والمحلـي  الوطنـي 

كفالـة الرصـد والمسـاءلة فـي القطـاع الصحـي والقطاعـات ذات الصلـة عـن طريـق إنشـاء وكاالت ي. 
لمكافحة الفساد والغش تتسم باالستقاللية وبكفاية الموارد، وكذلك عن طريق وضع إجراءات 

ميسـرة وفعالة للمسـتخدمين الذين تعترضهم ممارسـات فاسـدة؛

انتهـاك تشـريعات ك.  أشـكال االسـتعراض بشـأن حـاالت  القضائـي وغيـره مـن  كفالـة االسـتعراض 
إلـى انتهـاك الحـق فـي الصحـة؛ مكافحـة الفسـاد؛ وسـبل االنتصـاف الفعالـة حيـن يـؤدي الفسـاد 

الفسـاد فـي توفيـر الرعايـة الصحية

التصـدي للفسـاد الصغيـر الـذي يرتكبـه األخصائيـون الصحيـون عـن طريـق ضمـان األجـور التـي ل. 
تكفـل العيـش الكريـم، وظـروف العمـل الالئقـة، واألمـن الوظيفـي، والمكافـأة علـى حسـن األداء 

والسـلوك؛

منع إساءة استخدام الممارسات المزدوجة التي يلجأ فيها مقدمو الرعاية الصحية بشكل غير م. 
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مالئـم إلـى إحالـة المرضـى إلـى عياداتهـم الخاصـة؛ واتخـاذ تدابيـر للحـد مـن السـرقة والفواتيـر 
غير المناسـبة في المستشـفيات؛

تربطهـم عالقـات ن.  الذيـن  لألفـراد  التفضيليـة  المعاملـة  بـأنَّ  الصحيـة  الرعايـة  مقدمـي  توعيـة 
الحـق في الصحـة؛ األساسـية إلعمـال  المبـادئ  مـع  ويتناقـض  هـو عمـل غيـر أخالقـي  النفـوذ  بـذوي 

وضـع مبـادئ توجيهيـة للعـالج تكـون غيـر متحيـزة وقائمـة علـى األدلـة مـن أجـل الحـد مـن فـرص س. 
الفساد؛

الرعايـة ع.  أوسـاط مقدمـي  فـي  أخالقيـة،  توجيهيـة  مبـادئ  عـن طريـق وضـع  مثـاًل  الوعـي،  إذكاء 
الصحيـة لحثهـم علـى الحفـاظ علـى اسـتقالليتهم عـن المنظمـات الخارجيـة وتجنـب تضـارب 

مـع مصالـح مرضاهـم؛ مصالحهـم 

إذكاء الوعـي فـي أوسـاط مسـتخدمي النظـام الصحـي بشـأن حقوقهـم وكذلـك لتحديـد األفعـال ف. 
الفاسـدة واإلبـالغ عنهـا؛

دعـم المبـادرات الراميـة إلـى منـع االسـتخدام المفـرط وغيـر الضـروري للتدخـالت التشـخيصية ص. 
والعالجيـة وإشـراك مسـتعملي الخدمـات فـي صنـع القـرارات المشـتركة مـع األطبـاء.

ويحث المقرر الخاص أيًضا سائر أصحاب المصلحة من ذوي الصلة على القيام بما يأتي:  .٨٨

مراعـاة المبـادئ التوجيهيـة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان والموجهـة لشـركات صناعـة األدويـة بشـأن أ. 
إمكانيـة الحصـول علـى األدويـة )A/263/63، المرفـق(؛

التصدي، عن طريق التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير، للممارسات الفاسدة ب. 
التـي تحـدث فـي جميـع مراحـل سلسـلة اإلمـداد فـي الصناعـة الصيدالنيـة، بمـا فـي ذلـك أثنـاء 

البحـث والتطويـر، وتصنيـع األدويـة وتسـجيلها وتوزيعهـا وشـرائها وتسـويقها؛

تعزيـز التدابيـر الراميـة إلـى التصـدي للفسـاد والممارسـات غيـر األخالقيـة فـي عمليـة توليـد ج. 
المعارف عن طريق البحث العلمي ونشر هذه المعارف بواسطة التعليم الطبي ووضع المبادئ 

التوجيهيـة لتشـخيص وعـالج الحـاالت الصحيـة؛

تعزيز تلك العناصر في مناهج التعليم الطبي ألطباء المستقبل، بما يعزز معارفهم ومهاراتهم د. 
مـن أجـل منعهـم مـن التـورط فـي األفعـال الفاسـدة، والسـلوك غيـر األخالقـي، واالعتمـاد علـى 
التدخـالت الطبيـة المفرطـة وغيـر الضروريـة، واالتجـار باألمراض، والتحيز، واسـتالم مدفوعات 
غيـر رسـمية، وغيرهـا مـن الممارسـات، التـي هـي إمـا فاسـدة أو تزيـد مـن خطـر التعـرض للفسـاد؛

التصـدي إلنتـاج ونشـر نتائـج البحـوث المتحيـزة فـي علـم النفـس، ومنـع الفسـاد المؤسسـي فـي ه. 
علـم النفـس والرعايـة الصحيـة العقليـة، عـن طريـق فـرض تغييـرات شـفافة فـي التعليـم الطبـي 

والبحـوث العلميـة والممارسـة؛

مسـألة و.  تنـاول  عنـد  األكاديمـي  االسـتقالل  مبـدأ  اسـتخدام  إسـاءة  وتجنـب  الشـفافية  تعزيـز 
االسـتثمارات فـي قطـاع الصحـة والرعايـة الصحيـة، بحيـث ال ُتقـَوض نزاهـة الطـب األكاديمـي 

الصحـة. فـي  الحـق  بإعمـال  والتزامـه 
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نبذة تعريفية
أنشـئت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان )الهيئـة( بقـراٍر/ مرسـوم صـادر عـن الرئيـس الراحل ياسـر عرفات رحمـه اهلل، بتاريخ 1993/9/30. وقد نشـر قرار 

اإلنشـاء الحقاً في الوقائع الفلسـطينية )الجريدة الرسـمية للسـلطة الوطنية الفلسـطينية( ، تحت رقم )59( لعام 1995.
بموجب القرار تحددت مهام ومسـؤوليات الهيئة على النحو التالي: »متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسـان في مختلف القوانين والتشـريعات 
واألنظمة الفلسـطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسـات في دولة فلسـطين ومنظمة التحرير الفلسـطينية ». وترك القرار للهيئة مهمة وضع 
نظامهـا األساسـي بمـا يضمـن اسـتقاللها وفعاليتهـا. وقـد بـدأت الهيئـة تمـارس نشـاطاتها فـي بدايـة عـام 1994، وكان مفوضهـا العـام األول الدكتـورة حنـان 

عشـراوي، صاحبة الفكرة والمحرك األول لتأسيسـها.
الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان هـي الهيئـة الوطنيـة الفلسـطينية التـي تعنـى بحقـوق المواطـن الفلسـطيني، وهـي تتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي اللجنـة 

.)GANHRI( التابعـة لألمـم المتحـدة للهيئـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان  التنسـيقية الدوليـة 
وتـرك المرسـوم للهيئـة مهمـة وضـع نظامهـا األساسـي بمـا يضمـن اسـتقالليتها وفعاليتهـا، وقـد بـدأت الهيئـة تمـارس نشـاطاتها فـي بدايـة عـام 1994، وكان 
مفوضهـا العـام األول الدكتـورة حنـان عشـراوي، صاحبـة الفكـرة والمحـرك األول لتأسيسـها. فيمـا بعـد، نصـت المادة )31( من القانون األساسـي الفلسـطيني، 
الذي أقره المجلس التشـريعي عام 1997، وصدر ونشـر في الوقائع الفلسـطينية عام 2002، على أن: » تنشـأ بقانون هيئة مسـتقلة لحقوق اإلنسـان، ويحدد 
القانـون تشـكيلها ومهامهـا واختصاصهـا، وتقـدم تقاريرهـا لـكل مـن رئيـس السـلطة الوطنيـة، والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني.« وبالرغـم مـن عـدم إقـرار 

وإصـدار القانـون المذكـور حتـى اللحظـة، لكـن الهيئـة تعمـل، وبشـكل واضـح، اسـتناداً إلـى المرسـوم المذكـور أعـاله لحيـن إقـرار قانـون الهيئـة.
عـالوة علـى ذلـك تقـوم الهيئـة بصفتهـا، الهيئـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان وديـواٍن للمظالـم، بمتابعـة وضمـان توافـر متطلبـات صيانة حقوق اإلنسـان في مختلف 
القوانيـن والتشـريعات الفلسـطينية، وفـي عمـل مختلـف الدوائـر واألجهـزة والمؤسسـات فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ويتسـع نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل 
التعامـل مـع قضايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، والشـكاوى التـي يقدمهـا المواطنيـن بشـأن االنتهـاكات المتمثلـة بحقـوق اإلنسـان، والتـي تقـع علـى المواطـن مـن 
قبـل السـلطة التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي والرقابـة علـى التشـريعات والسياسـات الوطنيـة، ومـدى مواءمتهـا للمعاييـر الدوليـة الخاصـة بحقوق اإلنسـان.

الرؤيــــة
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقافي.

الرسالـــة
تقـوم الهيئـة بصفتهـا الهيئـة الوطنيـة والدسـتورية لحمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان، اسـتناداً للقانون األساسـي الفلسـطيني، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسـان، 
دون تجزئـة أو انتقـاص مـن عالميتهـا، لمراقبـة مـدى امتثـال السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ومؤسسـاتها لتلـك المعاييـر، مـن خـالل رصـد وتوثيـق االنتهـاكات 
وتلقـى الشـكاوى، ومتابعتهـا، والتدخـل القضائـي، ومراجعـة التشـريعات لضمـان مواءمتهـا لمنظومـة الحقـوق والحريـات، ونشـر ثقافـة حقوق اإلنسـان بالتوعية 

والتدريـب، لتصبـح تلـك الثقافـة جـزًء مـن النسـيج ألقيمـي للثقافـة الفلسـطينية، وذلـك بواسـطة برامـج فاعلـة وعمـل كفـؤ وقـادر علـى االسـتمرار.

القيم األساسية
المصداقية2 ١

سـتضمن الهيئـة الدقـة فـي جميـع تقاريرهـا، واألمانـة اتجـاه جميـع األفـراد، وسـتضمن أيضـاً عناصر المصداقية المؤسسـية الرئيسـة. سـتتعامل بانفتاح 
وصراحـة فـي جميـع معامالتهـا مـع الحكومـة، والجمهـور، والمانحيـن، والمؤسسـات الشـريكة، وجميـع الجهـات المهتمـة باسـتثناء معلومـات الممتلـكات، 
والمسـائل الخاصـة بموظفيهـا، سـتبقى تقاريـر الهيئـة متميـزة بالدقـة والمصداقيـة، واإلنصـاف، والبعـد عـن التحيـز والتأثـر بمـن هـم في دائرة السـلطة. 

وسـيبقى عملهـا قائـم علـى أسـاس معاييـر حقـوق اإلنسـان الدوليـة ال علـى مصالـح حكومـات و/ أو مجموعـات محـددة.

النزاهة والمساءلة2 ٢
تتميـز الهيئـة بأعلـى درجـات النزاهـة مـن حيـث اإلدارة، والخدمـات، والتقاضـي، والتدريـب، والتدخـالت والبرامج األخرى، وتربط كل ما تقوم به مباشـرًة 
بمهمتهـا، وتحفـظ، وتعـد التقاريـر الخاصـة بسـجالتها، بدقـة سـواًء كانـت هـذه التقاريـر مقدمـة للحكومـة، المانـح، أو أي طـرف ثالـث آخـر. كمـا تخضـع 

للمسـاءلة حـول أعمالهـا، وقراراتهـا أمـام الحكومـة، والمانحيـن، والنـاس الذيـن تقـدم خدماتهـا لهـم، وأعضـاء فريق عملهـا، والجمهور العـام أيضاً.

السرية2 3
تُسـّخر الهيئة نفسـها للنهوض بحقوق اإلنسـان وحمايتها بأفضل الطرق والوسـائل، حسـب أفضل الممارسـات الدولية، ومعايير حقوق اإلنسـان، مسـتغلًة 
منهجـاً يقـوم علـى أسـاس خدمـة الجمهـور، ففـي الوقـت الـذي تحافـظ فيـه علـى السـرية الخاصة بالشـخص المعني، تعامـل الجميع بكل احتـرام وكرامة. 

تقـدم الهيئـة دعمهـا ومسـاندتها لجميـع األفـراد والجماعـات الذين عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسـان.

التسامح2 4
تُقيم الهيئة وزناً كبيراً للصبر وانفتاح العقل على أسـاس نظرية االسـتماع لوجهات النظر المختلفة، مسترشـدًة بالتسـامح والشـعور مع اآلخرين. سـيتم 

تدريـب جميـع موظفـي الهيئـة علـى تقبـل جميـع النـاس، وضحايـا انتهـاكات حقوق اإلنسـان كمـا هم وليس كما نريدهـم أن يكونوا.

المساواة2 ٥
سـتعامل الهيئـة كل شـخص وجميـع الحـاالت بالتسـاوي بغـض النظـر عـن العمـر، الجنـس، اللـون، الديـن، الوضـع االجتماعـي والمهنـي، القوميـة، االنتمـاء 

وغيـر ذلـك. ستسـتمر فـي معاملـة انتهـاكات حقـوق اإلنسـان حسـب المعاييـر الدوليـة بغـض النظـر عـن مرتكبيهـا، وضحاياهـا.
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عناوين مكاتب الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
»ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«

هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+
فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264

ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني
www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+
فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+
فاكس: 2746885 2 970+

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا

مقابل السفارة األلمانية - عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+
فاكس: 2989839 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970+
فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+
فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر

عمارة شبير - ط1
بجوار شركة جوال سابقاً
هاتف: 2060443 8 970+
فاكس: 2062103 8 970+

فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني                                         العدد ٥٨  -  كانون االول ٢٠١٧

تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سـواء كانت الشـكاوى تتعلـق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شـكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسـات المدنية العامة، مثل الفصل 
التعسـفي مـن الوظيفـة العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتباع الرجـراءات القانونية 

فـي التعييـن للوظائف العامة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن 
قبـل أي مـن السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تتـرددي بزيارتنـا أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:
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