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انهيار نظام الرعاية الصحية يف السودان

تــم تكويــن املجموعــة الســودانية للدميوقراطيــة اوال ( )SDFGكمجموعــة
رئيســية تتألــف مــن جهــات فاعلــة ســودانية رائــدة مــن مســتقلني
ودميقراطيــن يف املجتمــع املــدين واإلعــام لتكــون مبثابــة موسســة بحثيــة
تضطلــع بإجـراء البحــوث ،والتحليــل واملنــارصة يف مجــال حقــوق االنســان
والتنميــة والســام والتحــول الدميوقراطــي يف الســودان.
وقــد أطلقــت املجموعــة مبــادرة الشــفافية الســودانية ،يف مــارس ،٢٠١٥
الستكشــاف وتحليــل وتوثيــق ونــر معلومــات ذات مصداقيــة وموثــوق
بهــا حــول نطــاق وحجــم الفســاد وغيــاب الشــفافية يف الســودان .ويتألــف
مــروع الشــفافية الســودانية مــن خمســة مســارات مــن شــأنها ان تعمــل
معــا عــى زيــادة الوعــي وتعزيــز املســاءلة واملقاومــة وتحفيــز حــركات
مقاومــة الفســاد عــى املســتوى الشــعبي يف الســودان .واحــد هــذه
املســارات هــي تكليــف الخـراء االستشــاريني بالبحــث بدقــة عــن حــاالت
الفســاد وانعــدام الشــفافية واإلبــاغ عنهــا يف قطاعــات رئيســية محــددة،
واحــد القطاعــات التــي تحظــى باالهتــام هــو قطــام الصحــة ووضــع
النظــام الصحــي يف الســودان الــذي يتناولــه هــذا التقريــر.
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شكر وتقدير
تتقــدم املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً ومبــادرة الشــفافية الســودانية ،بالشــكر الجزيــل لكافــة
األف ـراد واملؤسســات الذيــن ســاهموا يف إصــدار هــذا التقريــر البحثــي .ونخــص هنــا كل اولئــك النســاء
والرجــال الذيــن مــا زالــوا يناضلــون مــن اجــل ســيادة العدالــة وحقــوق االنســان يف الســودان  ،املتيقظــون
واملثابــرون دومــا  ،مــن الســودانيني وغــر الســودانيني يف املجتمــع املــدين املحــي واإلقليمــي والــدويل
ومجموعــات وســائل اإلعــام ،يف التقــي والكشــف املســتمر عــن االنتهــاكات األخالقيــة والقانونيــة يف عهــد
الدكتاتوريــة التــي أســمت نفســها «حكومــة االنقــاذ» وخاصــة أولئــك الذيــن ثابــروا عــى الكشــف بشــجاعة
عــن مــدى الفســاد املســتمر يف قطــاع الصحــة فضــا عــن عواقبــه.
كــا نــود أن نشــكر الباحثــن الذيــن أعــدوا هــذا التقريــر ،والذيــن تــم حجــب هوياتهــم حفاظ ـاً عــى
ســامتهم مــن بطــش النظــام القمعــي يف الســودان مــا قــد يشــكل خطــرآ عــى حياتهــم  ،الــذي مــا زال
ســادرآ ىف حاميــة الفســاد الــوارد وصفــه يف هــذا التقريــر خاصــة يف ظــل اســتمرار الحساســية املفرطــة
لــدى نظــام حكومــة حــزب املؤمتــر الوطنــي الحاكــم تجــاه أي انتقــاد لســلوكه وانتهاكاتــه يف حــق الشــعب
الســوداين ومــوارده.
وختامــا ،نتوجــه بالتحيــة ،للتضحيــات البطوليــة اليوميــة التــي مــازال يبذلهــا املواطنــون الســودانيون
الرشفــاء بصمــت ،وال ســيام أولئــك الذيــن يعيشــون يف مناطــق الحــرب يف واليــات دارفــور وجنــوب كردفــان
والنيــل األزرق .والذيــن يعانــون مــن اســوأ آثــار نظــام االنقــاذ القمعــي حاليــا مبــا يف ذلــك التجليــات
املختلفــة للحــرب والسياســات املدمــرة ،وســوء إدارة الدولــة وانتشــار املامرســات الفاســدة واالنعــدام الكامــل
للشــفافية.
ويحدونــا األمــل يف أن ميثــل هــذا التقريــر إســهاما يف نضــال الشــعب الســوداين لتخليــص البــاد مــن حكومــة
االنقــاذ الدكتاتوريــة وإطــاق فجــر جديــد إلعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة وسياســاتها ومامرســاتها عــى
أســس ومبــادئ الحكــم الرشــيد وكفالــة حقــوق االنســان.
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ملخص تنفيذي
جــاء نظــام حكومــة االنقــاذ يف الســودان إىل الســلطة عــر انقــاب عســكري يــوم 30يونيــو  .1989وقــد
شــاركت ىف االنقــاب ومازالــت تدعمــه الحركــة االســامية يف الســودان والتــي مــن اهــم ركائــز سياســاتها
االقتصاديــة واالجتامعيــة هــو الهــدم املمنهــج الركان الدولــة الســودانية ،والــذي ظهــر جليــاً يف إهــال
وتســليع وتشــويه الخدمــات االجتامعيــة  ،الصحيــة والتعليميــة وغريهــا  ،وتجفيــف متويلهــا وترشيــد
كوادرهــا العاملــة .كــا مهــدت هــذه السياســات الطريــق ملتنفــذي حكومــة االنقــاذ مــن اكتســاب فوائــد
شــخصية ضخمــة مــن خــال الفســاد املتفــي والتفكيــك املنظــم للضوابــط الرقابيــة التــي طبقــت بشــكل
مقبــول لحــد مــا منــذ اســتقالل الســودان يف .1956
ىف مــارس 2015مــن عــام  ،أطلقــت املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوال مبــادرة الشــفافية الســودانية
والتــى اتــت أهــم أعمدتهــا  ،البحــث العلمــي الدقيــق مــن اجــل التوثيــق ونــر الوعــي حــول مــدى انتشــار
الفســاد وانعــدام الشــفافية يف الســودان .ويف هــذا االطــار ,يجــئ هــذا التقريــر الــذى يركــز بشــكل أســاىس
عــى كشــف مظــان الفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان.
يهــدف التقريــر إىل تحديــد ووصــف نطــاق الفســاد وأســبابه الجذريــة وانتهاكــه ملبــادئ وأســس الحوكمــة
الرشــيدة واثــار كل ذلــك عــي أداء القطــاع الصحــي يف الســودان منــذ عــام  .1989ويســتهدف هــذا التقريــر
يف املقــام األول الناشــطني والباحثــن والطــاب واألكادمييــن وصانعــي السياســات والعاملــن يف قطــاع الصحــة
يف الســودان لــي ميكنهــم مــن اداء ادوارهــم املهنيــة والسياســية واالجتامعيــة مبعرفــة تامــة ملــا يــدور حولهم
 .يتنــاول التقريــر مامرســات الفســاد يف القطــاع الصحــي باملقارنــة مــع متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة الــواردة
يف دســتور الســوداين املؤقــت لعــام  ،2005واملعايــر الدوليــة واملامرســات العلميــة املعياريــة يف مجــال
الحوكمــة الرشــيدة لقطــاع الصحــة .ويســتعرض التقريــر مالمــح وأنــواع الفســاد الشــائعة يف قطــاع الصحــة
يف الســودان ونقــاط الضعــف املنهجيــة يف اإلطــار الترشيعــي والتنظيمــي واملؤســي والرقــايب للحوكمــة
الطبيــة الرشــيدة .كــا تعــرض وحــاول التقريــر تحديــد األثــر الســلبي للفســاد عــي املحصلــة النهائيــة الداء
اي قطــاع صحــي مثــل نســبتي االمــراض والوفيــات ومســتويات تقديــم الخدمــات الصحيــة (كمعــدالت
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة واســتخدامها) .باالضافــة ايل ذلــك ،أعتمــد التقريــر عــى تجــارب عامليــة
مامثلــة اثبتــت مــدى مفعــول هــذا األثــر الســلبي للفســاد عــي اداء القطــاع الصحــي .فعــى ســبيل املثــال،
فــان انخفــاض معــدالت اســتخدام خدمــات الصحــة الوقائيــة بســبب الفســاد يــؤدي بصــورة مبــارشة ايل
انخفــاض معــدالت التغطيــة بالتحصــن لالطفــال ،ويــؤدي انخفــاض معــدالت تغطيــة خدمــات النظافــة
البيئيــة بســبب الفســاد ايضــا ايل ارتفــاع معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن تفــى األم ـراض املعديــة وغــر
املعديــة بــن املــرىض املرتدديــن عــي عيــادات القطــاع العــام .ويعتــر التقريــر ان هيــاكل الحكــم الضعيفــة
يف كافــة اجهــزة الدولــة (مبــا يف ذلــك انعــدام االرادة السياســية الحقيقيــة وارتبــاط مصلحــة النظــام بفســاد
وثـراء مواليــه ) ،ونقــص التمويــل يف القطــاع الصحــي  ،مــن اهــم عوامــل إســترشاء و متكــن الفســاد ليصبــح
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ظاهــرة رسطانيــة يف الســودان .لذلــك نجــد أن إهــال الحكومــة ملســوؤلياتها تجــاه صحــة مواطنيهــا،
وتفكيــك االطــر التنظيميــة والرقابيــة التــي كانــت قامئــة وفاعلــة يف القطــاع الصحــي ،هــي العوامل املشــجعة
والداعمــة للفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان.
يغطــي التقريــر كذلــك بعديــن أخريــن مرتبطــن بتفــي الفســاد وانهيــار الخدمــات الصحيــة يف الســودان،
وهــا :اســتمرار النظــام يف شــن الحــروب ضــد مواطنيــه يف دارفــور وجنــوب كردفــان والنيل األزرق وسياســته
النشــطة يف خصخصــة وبيــع جميــع األصــول والخدمــات العامــة  .فنجــد أن زيــادة النفقــات العســكرية
واألمنيــة  ،عــي حســاب الــرف عــي التزامــات الدولــة واســتثامراتها االجتامعيــة يف التنميــة البرشيــة  ،قــد
أدى اىل توجيــه امليزانيــات املتاحــة بعيــدا عــن القطــاع الصحــي واالجتامعــي والتنمــوي  .ويف الوقــت نفســه،
فــإن تضــارب املصالــح واملامرســات التآمريــة والرسقــة بواســطة بواســطة إعضــاء الحركــة االســامية (مــن
نهــب لألصــول اململوكــة للدولــة ورسقــة املمتلــكات العامــة) يف اطــار عمليــة الخصخصــة  ،ال تــرك مجــاال
للشــك ىف أن الدوافــع الفاســده هــى املحــرك لجهــود الخصخصــة التــي تقــوم بهــا حكومــة اإلنقــاذ .وتــرد يف
التقريــر أمثلــة وتحليــات واضحــة لــكل هــذه الظواهــر وابعادهــا .
ويختــم التقريــر بتأكيــد مــا أشــار إليــه العديــد مــن املراقبــن وضجــت بــه الصحــف والترصيحــات الرســمية
مــن بعــض مســؤويل حكومــة االنقــاذ نفســها  ،أن قطــاع الصحــة يف الســودان يعتــر مــن بــن أكــر القطاعات
تــررا مــن ارتفــاع معــدالت الفســاد عــى عــدد مــن املســتويات يف داخلــه ومــن حولــه .ويف حــن أن انعــدام
الكفــاءة االداريــة يشــكل ايضــا عامــا مســاعدا للفســاد ,اال ان انعــدام الكفــاءات نفســه كان بســبب ترشيــد
حكومــة االنقــاذ لهــذه الكفــاءات ىف قطــاع الصحــة ومرافــق الدولــة املختلفــة ،حيــث فصلــت حكومــة
االنقــاذ تعســفيا مــا يزيــد عــن  70,000مهنــي وعامــل وموظــف ممــن اعتربتهــم غــر موالــن للحركــة
االســامية .وبالتــايل فــان السياســات غــر الفعالــة وســوء اإلدارة وســوء مامرســات التنفيــذ يف النظــام الصحــي
يف الســودان ينــدرج ايضــا تحــت بــاب الفســاد الســيايس الــذي مكــن حكومــة االنقــاذ مــن االســتفادة مــن
الفســاد االقتصــادي.
ويســتعرض التقريــر التزامــات الدســتورية والقانونيــة التــى تلــزم حكومــة االنقــاذ بتوفــر بعــض الخدمــات
الرئيســية يف الســودان  ،وفشــلها يف تســخري فــرة النمــو االقتصــادي الــكيل  ،الــذي تحقــق لقرابــة العقــد
مــن الزمــان خــال طفــرة النفــط يف الســودان  ،لفائــدة املواطــن الســوداين .وقــد جــاء هــذا الفشــل جنبــا إىل
جنــب مــع الترصيحــات الحكوميــة الرســمية التــي تثبــت وعــي حكومــة االنقــاذ التــام بالتزاماتهــا وقدرتهــا
عــى توفــر خدمــات صحيــة بأســعار معقولــة أو مجانيــة .وقــد أدى وجــود االلتـزام الدســتوري والقانــوين
واملقــدرة االقتصاديــة البائنــة إىل أن يصــل التقريــر لنتيجــة أن الفســاد يف القطــاع الصحــي يف الســودان ال
ينبغــي أن ينظــر إليــه عــى أنــه نتيجــة عرضيــة وال ظاهــرة محصــورة يف اخالقيــات بعــض مســؤويل حكومــة
االنقــاذ بــل هــو جهــد متعمــد لتفكيــك واســتغالل قطــاع كان لــه يف الســابق أنظمــة مراقبــة ســليمة تحــد
مــن تفــى الفســاد فيــه .
بنــاءا عــي هــذا التحليــل ,وبــدال مــن االكتفــاء مبعاقبــة الفســاد يف قطــاع الصحــة ،يــويص التقريــر باتخــاذ
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تدابــر منهجيــة إضافيــة تســتهدف األســباب الجذريــة للفســاد .وتشــمل هــذه التدابري إنشــاء نظــام للضوابط
واملحاســبة يعــزز الحوكمــة الرشــيدة داخــل القطــاع الصحــي وخارجــه ،وزيــادة مشــاركة املجتمعــات املحليــة
واملواطنــن لضــان فاعليــة آليــات املحاســبة والشــفافية واملســاءلة وســط املســؤولني الحكوميــن ،وإصــاح
مــا تــم تدمــره مــن اليــات رقابيــة ،وإنشــاء آليــات مؤسســية جديــدة للحوكمــة الرشــيدة مبــا ميكــن املواطنني
مــن الرقابــة عــى قـرارات القطــاع الصحــي قطريــا ويف محافظــات وواليــات ومحليــات البــاد.
ومتثــل توصيــات التقريــر اجنــدة اوليــة لبحــوث ودراســات مســتقبلية يتواصــل عربهــا التحقيــق يف الفســاد,
خاصــة تحديــد مــدى الفســاد وأثــره وآلياتــه العمليــة مــن اجــل الوقايــة منــه ومعالجتــه بصــورة اكــر علميــة
وفاعليــة يف املســتقبل .وقــد يبــدو مــن غــر الواقعــي تنفيــذ مثــل هــذه التوصيــات يف ظــل نظــام حكومــة
االنقــاذ القمعــي الحــايل الــذي ليــس لــه مصلحــة يف محاربــة الفســاد والــذي يجنــي فوائــد كبــرة من الفســاد
يف القطــاع الصحــي .ومــع ذلــك ،يهــدف هــذا التقريــر إىل مســاءلة النظــام الحــايل عــن سياســاته ومامرســاته
الفاســدة اســتنادا إىل إطــاره الترشيعــي القائــم ،مــع متكــن الســودانيني مــن إنشــاء نظــام حكــم أفضــل
للبــاد بعــد تغيــر نظــام حكومــة االنقــاذ .
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مقدمة
أ .نبذة قصيرة عن مبادرة الشفافية السودانية

أطلقــت املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوال مبــادرة الشــفافية ىف الســودان يف مــارس  2015لتوثيــق
وتحــري وتحليــل ونــر معلومــات موثــوق بهــا عــن نطــاق وحجــم الفســاد يف الســودان .وتتمثــل األهــداف
الرئيســية للمبــادرة فيــا يــي:
1)1رفــع مســتوى الوعــي لــدى الســودانيني وغــر الســودانيني حــول حجــم ونطــاق الفســاد ,كبــره
وصغــره.
2)2بنــاء حــركات وح ـراك ملکافحــة الفســاد علــی املســتویین املحــي والقومــى للمطالبــة باملســاءلة
والشــفافیة واســرداد األصــول والعدالــة.
3)3حشــد وبنــاء قــدرات الشــباب ،مــن خــال التدريــب املتخصــص ،ليكونــوا قادريــن عــى توثيــق
وتحليــل وتقويــض مامرســات ودعائــم الفســاد مبهــارة يف بيئاتهــم املحليــة.
 4)4نــر معلومــات موثوقــة عــن الفســاد وانعــدام الشــفافية بحيــث تكــون متاحــة عــى االنرتنــت
للطــاب والباحثــن والناشــطني املدنيــن والسياســيني.
5)5توفیــر معلومــات ودراســات موثوقــة للقــوى الديقراطيــة الســاعية للتغییــر يف الســودان للمســاعدة
يف تأســیس آلیــات موثوقــة ملکافحــة الفســاد وآلیــة اســرداد األصــول ىف املســتقبل .
ب - .اهداف واغراض التقرير:

ومنــذ وصــول النظــام الحــايل للســودان إىل الســلطة عــر إنقــاب عســكرى ىف  30يونيــو  ، 1989مل
يتــم فقــط إهــال الخدمــات الصحيــة وغريهــا مــن الخدمــات االجتامعيــة بــل قامــت حكومــة االنقــاذ
بتشــويه وتدمــر هــذه القطاعــات بشــكل ممنهــج مــا ادي بطبيعــة الحــال ايل ظاهــرة الفســاد املتفشــية
االن بســبب التفكيــك املنهجــي واالنتهــاك املؤســس للضوابــط الرقابيــة .فانعدمــت املســاءلة واضمحلــت
الشــفافية يف القطــاع العــام والخدمــة املدنيــة  ،مــن املســتويات الجيــدة التــي كانــت قامئــة منــذ اســتقالل
الســودان يف ينايــر .1956
ويف ســياق تركيــز مبــادرة الشــفافية ىف الســودان عــي تطبيــق البحــث العلمــي والتوثيــق بشــأن الفســاد
عمومــا ،اختــر القطــاع الصحــي بســبب حجــم الفســاد املســترشي فيــه وأثــره املبــارش عــي حيــاة املواطــن
 ،فضــا عــن اهتــام الشــعب الســوداين مبــا يطفــح يف الصحــف بشــكل يومــي مــن فضائــح عــن رسقــات
املــال العــام وتدمــر القطــاع الصحــي يف الســودان.
والهــدف مــن هــذا التقريــر هــو تحديــد ووصــف مــدى انتشــار الفســاد وأســبابه الجذريــة وتداعياتــه
وانتهــاك حكومــة االنقــاذ البســط مقومــات الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة مــا أدى اىل انهيــارا شــبه كامــل
يف أداء القطــاع الصحــي يف الســودان منــذ عــام .1989
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ج - .المنهجية واإلطار التحليلي :

يف ســبيل توثيقــه وتحليلــه ألمنــاط الفســاد وســوء الحوكمــة يف قطــاع الصحــة يف الســودان ،يســتعرض
التقريــر هيــكل إدارة القطــاع الصحــي يف الســودان مقارنــة بتجــارب البلــدان املامثلــة واملعايــر الدوليــة
واملامرســات الجيــدة .ومــن خــال الكشــف عــن املامرســات غــر املرشوعــة التــي تزدهــر يف هــذا القطــاع
وتقديــم توصيــات محــددةٌ ،ي ًكــن التقريــر قــوى التغيــر مــن املطالبــة باملســاءلة والنظــر يف بعــض التدابــر
التــي ميكــن أن تقلــل مــن الفســاد الحــايل أو تســاعد عــى إعادة بنــاء أنظمــة أفضــل للحوكمة يف املســتقبل.
ويســتهدف التقريــر بشــكل رئيــي عامــة املواطنــن وتحديــدا النشــطاء والباحثــن والطــاب واألكادمييــن
وراســمى السياســات واملامرســن الذيــن يقومــون حاليــا بوضــع سياســات بديلــة يف جميــع القطاعــات يف
الســودان لالعــداد ملرحلــة مــا بعــد تغيــر النظــام الحــايل.
ومــن املعــروف عــى نطــاق واســع أن هنالــك صعوبــة بالغــة يف الحصــول عــى بيانــات موثوقــة عــن
الفســاد داخــل أي قطــاع ىف الســودان .وبــرف النظــر عــن الصعوبــة والخطــورة املعتــادة يف الحصــول عــى
البيانــات التــي تنطــوي عــى تبعــات قانونيــة تٌجــرم الفاســدين ،فــإن النخبــة الحاكمــة يف الســودان تشــعر
بالتهديــد بشــكل خــاص مــن الكشــف عــن فشــلها يف هــذا الوقــت الــذي تحــاول فيــه عبثــا كســب الدعــم
الداخــي والــدويل إلضفــاء الرشعيــة عــى عهدهــا الســيايس التــى إمتــد ملــدة  28عامــا يف الحكــم.
وبنــاء عــى ذلــك ،ســوف يســتند هــذا التقريــر إىل اســتعراض البيانــات املتاحــة حــول السياســات والعمليات
واملامرســات ىف الســودان ،وكذلــك عــى بعــض املعايــر والتجــارب الدوليــة التــي ســيتم عــى أساســها
إجـراء التحليــل واملقارنــات .وبطبيعــة الحــال ،لــن يكــون التقريــر جهــدا شــامال يرصــد كافــة عنــارص ســوء
الحكــم والفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان بصــورة مكتملــة .وذلــك لعــدم وجــود نظــام دميقراطــي
ىف الســودان  ،تتــاح فيــه حريــات البحــث والنــر والتعبــر  ,اذ كان ميكــن لفريــق البحــث ان يتحصــل
بســهولة عــي البيانــات واالدلــة الدامغــة واإلعتــاد عــى أوامــر االســتدعاء القانونيــة للحصــول عــى بعــض
املعلومــات فضــا عــن التعــاون الكامــل بــن املبلغــن عــن املخالفــات دون الخــوف مــن قمــع الســلطات ،
ولكــن ونســبة ألن جميــع هــذه الظــروف غــر متوفــرة اآلن يف الســودان ،يــأيت هــذا التقريــر بشــكله الحــايل.
ويســتعرض النهــج التحليــي للتقريــر الفســاد مــن خــال االعمــدة املعياريــة الســتة لبنــاء اي نظــام صحــي
بحســب مــا أرســته منظمــة الصحــة العامليــة .ومــن ثــم يصــف الســياق الســيايس لنظــام حكومــة االنقــاذ ،
وال ســيام افتقــار منهجهــا إىل املســاءلة والشــفافية وســيادة حكــم القانــون بصفــة عامــة .ويحــدد التقريــر
أيضــا أوجــه الضعــف املنهجيــة يف نظــام الحوكمــة والرقابــة يف القطــاع الصحــي (قوميــآ وعــي مســتوي
الواليــات او املحافظــات واملحليــات) ،مبــا يف ذلــك هياكلــه ووظائفــه وأدائــه ودرجــة نزاهتــه واداء واجبــه
يف اإلرشاف عــى االنشــطة واملرافــق والوحــدات الصحيــة  ،فضــا عــن الثغــرات يف سلســلة املســاءلة
واملحاســبية .ويسرتشــد التقريــر بالخــرات واالســس العامليــة املســتخدمة كمرجعيــة علميــة للحوكمــة
الرشــيدة يف قطــاع الصحــة.
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الخلفية والسياق
أ -السياق السياسي للسودان منذ عام  1989إلى :2017

بعــد مــا يقــرب مــن  60عامــا مــن الحكــم االســتعامري ،اكتســب الســودان اســتقالله عــن الحكم االســتعامري
الثنــايئ (الربيطاين-املــري) يف ينايــر  .1956ومنــذ ذلــك الحــن وحتــي عــام  ،1989جثمــت عــي صــدر
البــاد ديكتاتوريتــان عســكريتان (نوفمــر  1958إىل أكتوبــر  1964ومايــو  1969إىل أبريــل  )1985تخللتهــا
حقبتــن مــن الدميقراطيــة الربملانيــة .وقــد أتــاح إرث الحقبــة االســتعامرية ،إىل جانــب بعــض الجهــود التــي
بذلتهــا النخبــة الوطنيــة الحاكمــة يف فــرة مــا بعــد االســتقالل ,إرســاء بعــض نظــم وسياســات الخدمــة
املدنيــة ونظــم اإلدارة للقطــاع العــام الســوداين ,مــا جعلهــا تتســم بقــدر معقــول مــن الكفــاءة وتتميــز
عمومــا بســمعة مقبولــة مــن حيــث النزاهــة.
فحتــى خــال الفرتتــن الديكتاتوريتــن العســكريتني األوليــن ،كانــت األطــر الترشيعيــة والقوانــن والنظــم
املؤسســية الســائدة  ،قــد ســاهمت لدرجــة معقولــة ىف الحــد مــن الفســاد  .وعــى الرغــم مــن وجــود
بعــض املامرســات الفاســدة خــال تلــك الحقبــة  ،إال أن معظــم ردود االفعــال الرســمية كانــت تعكــس
اهتاممــا قويــا لــدى الطبقــة املتوســطة املتناميــة النفــوذ يف الحفــاظ عــى املبــادئ االساســية للحوكمــة
الرشــيدة وســيادة حكــم القانــون خاصــة ىف مــا يــى حياديــة الخدمــة املدنيــة وحاميتهــا مــن التدخــات
السياســية  ,ولعــل ذلــك كان يف ســبيل محــاكاة النــاذج االوروبيــة التــي تدعــو اىل فصــل الســلطة التنفيذيــة
عــن االنظمــة الترشيعيــة والقضائيــة.
تزامنــت مــع مالمــح الحكــم الرشــيد تلــك وحتــى عــام  ، 1989يف قطــاع الصحــة والقطــاع العام يف الســودان،
درجــة عاليــة مــن حريــة الصحافــة (عــى األقــل خــال الفرتتــن الدميقراطيتــن ،وليــس خــال الدكتاتوريتــن
الســابقتني) ،وإنضبــاط أنظمــة اإلدارة التــي تعتمــد مبــادئ املحاســبة والشــفافية والنظــم التنافســية التــى
تحكــم املشــريات والعطــاءات الحكوميــة لتوريــد الســلع والخدمــات للدولــة ،والرقابــة املســتقلة عــى
النفقــات العامــة عــى مســتوى الحكومــات املحليــة والقوميــة (مــن خــال املجالــس الترشيعيــة والجمعيات
الوطنيــة أو الربملــان) ،والرقابــة املســتقلة مــن قبــل مكتــب املراجــع العــام واملراجعــن الداخليــن واملفتشــن
يف جميــع مؤسســات الخدمــة املدنيــة تقريبــا باالضافــة ايل إجــراءات إنفــاذ املســاءلة وتطبيــق القوانــن
والقواعــد واإلجـراءات للحــد مــن تضــارب املصالــح بــن موظفــى املناصــب العامــة.
ويف ذلــك الوقــت ،كان االســتثناء مــن هــذه الصــورة اإليجابيــة عمومــا  ،هــو أن تقاســم الســلطات وتخصيــص
املــوارد بــن االقاليــم وخلــل السياســات التنمويــة واالجتامعيــة  ،قــد أوجــد متييـزا واضحــا ضــد بعــض فئــات
املواطنــن واملناطــق  .فهــؤالء املحرومــون واملهمشــون منــذ بدايــات حقبــة الحكــم الوطنــى ىف الســودان
 ،هــم أنفســهم الذيــن يكافحــون اآلن مــن أجــل تحقيــق املســاواة يف الســلطة السياســية ،واإلنصــاف يف
توزيــع االســتثامرات التنمويــة واحـرام خصوصيــات تراثهــم الثقافيمــا أدى اىل إنفجــار مختلــف الرصاعــات
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والتمــردات املســلحة منــذ منتصــف الخمســينات التــي ال ي ـزال يعضهــا قامئــآ حتــى اآلن  .بــدات هــذه
الرصاعــات املســلحة يف مناطــق الســودان الجنــوىب الســابقة (والتــي حصلــت عــى االســتقالل يف يوليو 2011
وأصبحــت جمهوريــة جنــوب الســودان)  .ثــم انفجــر ال ـراع ايضــا يف اقاليــم دارفــور وجنــوب كردفــان
والنيــل األزرق ويف أجـزاء كبــرة مــن الواليــات الرشقيــة وكذلــك املناطــق النوبيــة يف شــال الســودان.
خــال العامــن األخرييــن مــن الديكتاتوريــة العســكرية الثانيــة ( )1985-1983التــي أصــدرت مــا يســمى
ب «قوانــن الرشيعــة اإلســامية» يف ســبتمرب  ،1983بــدأت الحركــة اإلســامية يف الصعــود لدوائــر صنــع
القــرار الســيايس واالقتصــادي وشــاركت الدكتاتــور منــري الحكــم .وأهتمــت بتحقيــق فوائــد ربحيــة
رسيعــة لعضويتهــا  ،دون اكـراث ألى رقابــة تنظيميــة عــى نشــاطها االقتصــادي ,وركــزت بشــكل أكــر عــي
املعامــات الســلعية والوســاطة والخدمــات واالتجــار يف العمــات ىف الســوق املــوازى .
انتظمــت الحركــة اإلســامية يف بدايــة عهدهــا الحديــث تحــت رايــة الجبهــة اإلســامية القوميــة خــال فــرة
حكــم الدميقراطــي يف الســودان ( . )1985-1989ولكنهــا مل تحتمــل التعايــش يف اطــار الدولــة الدميقراطيــة
ورسعــان مــا نظمــت ونفــذت االنقــاب العســكري االخــر يف حزيـران  /يونيــه  1989والــذي مــا زال قادتــه
مــن الحركــة االســامية الســودانية يحكمــون حتــى اآلن تحــت مــا يســمى بحكومــة اإلنقــاذ .وقــد كرســت
الحركــة االســامية جــل جهودهــا خــال  28عامــا امضتهــا يف ســدة الحكــم الدكتاتــورى الحــال ،للنهــوض
مبصالحهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة.
وميكــن تلخيــص املعــامل الرئيســية التــي أثــرت عــى الخدمــات االجتامعيــة والحوكمــة خــال عــر حكومــة
االنقــاذ عــى النحــو التــايل:
·التشــويه املؤســي للخدمــة املدنيــة أحالــت املوظفــن غــر املواليــن للصالــح العــام (مبــا يف ذلــك
القطــاع الصحــي والخدمــات واإلدارة والهيئــات التنظيميــة)
·متويل الحروب الداخلية عىل حساب ميزانيات الخدمات االجتامعية والتنمية,
·اضعــاف تجربــة الحكــم الــا مركــزى عــر القــاء عــبء ومســؤولية تقديــم الخدمــات االجتامعيــة
والبلديــة عــي عاتــق الحكومــات املحليــة (الواليــات والبلديــات واللجــان) دون تزويدهــا باملــوارد
والصالحيــات الالزمــة لذلــك
·ازديــاد العزلــة الدوليــة بســبب الهجــات اإلرهابيــة املســتمرة التــى تســندها حكومــة االنقــاذ
والتدخــل ىف الشــئون الداخليــة للبلــدان األخــرى ىف محاولــة لتصديــر أيديولوجيتهــا اإلســامية
املتعصبــة
·هــدر ونهــب وبيــع وســؤ إســتغالل االصــول واملــوارد التجاريــة واإلقتصاديــة للبــاد ,مبــا يف ذلــك
النفــط
·االفالس السيايس وتصاعد الخالف الداخيل ما بین فصائل الحركة االسالمية .
ولقــد بــدأ الهجــوم األويل مــن حكومــة االنقــاذ لتدمــر الخدمــة املدنيــة ىف شــهر أغســطس مــن عــام ،1989
بعــد أســابيع قليلــة مــن االنقــاب العســكري ،للســيطرة عــى مفاصــل الدولــة ،والــذى عــرف بسياســة
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«التمكــن» ،وذلــك بالتزامــن مــع هجامتهــا األويل لتدمــر قطــاع الصحــة ،حيــث أطلقــت الحركــة األســامية
حمــات تطهــر وترشيــد منهجيــة يف جميــع مؤسســات القطــاع العــام (مبــا فيهــا املؤسســات الرقابيــة)
مســتهدفة جميــع املوظفــن والعــال واملهنيــن غــر املوالــن للحركــة اإلســامية وإبدالهــم باملوالــن لهــا .
ويفيــد تقريــرا اصدرتــه مجموعــة األزمــات الدوليــة بــأن «العديــد مــن
املؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة قــد ارتبطــت بعمليــات الجامعات اإلســامية
املتطرفــة يف الســودان .فعــى ســبيل املثــال ،تعتــر جامعــة العلــوم الطبيــة
والتكنولوجيــا (اململوكــة مــن قبــل الطبيــب والقيــادى اإلســامي القيــادي
الربوفســور مأمــون حميــدة) مبثابــة مركــز الحضانــة والتلقــن والتجنيــد
للمتطرفــن والــذى تســتغله الحركــة األســامية لتصديــر جامعــات إرهابيــة
وجهاديــة إىل بلــدان أخــرى مثــل ســوريا والعــراق .وســوف يــرد الحقــا يف
هــذا التقريــر املزيــد مــن التفاصيــل لتوضيــح صلــة جامعــة العلــوم الطبيــة
والتكنولوجيــا باإلرهــاب وكذلــك عــن انتهــاك صاحبهــا ملنصبــه وســلطاته
كوزيــر ىف الحكومــة مــن اجــل تحســن العائــد املــايل ملؤسســاته الخاصــة.
مــا ســبق  ،نجــد أن األثــر الرتاكمــي للمراحــل السياســية املذكــورة أعــاه عــى
إدارة الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة  ،هــو تدمــر جميــع ســات الرقابــة
التنظيميــة واملســاءلة والشــفافية والحكــم الرشــيد يف الســودان  .ووفقــا ملــؤرش
(مــو إبراهيــم) للحوكمــة ىف أفريقيــا للفــرة  ،2016-2007فــان الســودان
يحتــل االن املرتبــة  49مــن أصــل  54دولــة أفريقيــة ،حيــث ســجل مــا يزيــد
قليــا عــى  ٪3يف مســتوي اإلدارة العامــة .كــا أن اداء الســودان يتقهقــر
باضط ـراد منــذ عــام  2006بســبب فشــله يف الحفــاظ عــي ســامة املواطــن
وســيادة القانــون ،وكذلــك يف تطويــر الفــرص االقتصاديــة ملصلحــة البــاد.

بدأ الهجوم األويل من
حكومة االنقاذ لتدمري
الخدمة املدنية ىف شهر
أغسطس من عام ،1989
بعد أسابيع قليلة من
االنقالب العسكري،
للسيطرة عىل مفاصل
الدولة ،والذى عرف
بسياسة «التمكني» ،وذلك
بالتزامن مع هجامتها
األويل لتدمري قطاع الصحة،
حيث أطلقت الحركة
األسالمية حمالت تطهري
وترشيد منهجية يف جميع
مؤسسات القطاع العام (مبا
فيها املؤسسات الرقابية)
مستهدفة جميع املوظفني
والعامل واملهنيني غري
املوالني للحركة اإلسالمية
وإبدالهم باملوالني لها .

ب .نظرة عامة على قطاع الصحة في السودان والنظم
الرقابية القائمة

إن الوضــع الوبــايئ للســودان مشــابه ايل درجــة كبــرة للبلــدان األفريقية جنوب
الصح ـراء  .فســوء التغذيــة واألم ـراض املعديــة تهيمــن عــى الســاحة الصحيــة التــي تعــاين مــن ضعــف
شــديد يف مقــدرة مكافحــة إنتشــار األم ـراض .كــا اصبحــت تنتــر يف الســودان بعــض األم ـراض املعديــة
الجديــدة ،اذ يتفاقــم العديــد منهــا بســبب عوامــل خــارج إطــار النظــام الصحــي (كانعــدام مصــادر ميــاه
الــرب املامونــة ,وانعــدام خدمــات صحــة البيئــة وصعوبــة الحصــول عــي الغــذاء) .كــا نجــد أن األســباب
الرئيســية لالمـراض والوفيــات يف الســودان هــي األمـراض املعديــة و األمـراض الطفيليــة مثــل املالريــا والســل
والبلهارســيا وأمــراض اإلســهاالت وإلتهابــات الجهــاز التنفــي الحــادة وســوء التغذيــة بكافــة انواعهــا .
وقــد أظهــرت البيانــات والدراســات االســتقصائية التــى اجريــت مؤخــرآ أن األمــراض غــر املعديــة قــد
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بــدأت ايضــا يف الظهــور عــي نطــاق واســع  ،ويعــزي ذلــك اىل التغــر يف الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة
وأســلوب الحيــاة .فوفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة،كان معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة يف
الســودان يف عــام  73 ، 2013وفــاة (لــكل  1000والدة حيــة) بينــا كان معــدل وفيــات األمهــات  512حالــة
وفــاة (لــكل  100,000والدة حيــة) يف الســودان  .وســتقدم اإلحصــاءات واملــؤرشات املبوبــة يف املرفــق (ب)
مــن هــذا التقريــر  ،مزيــدا مــن التفاصيــل واملقارنــات عــن حــال قطــاع الصحــة يف الســودان ،فضــا عــن
الوضــع الحــايل للمــؤرشات الصحيــة والدميوغرافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة الرئيســية.
 -١السياق االقتصادي الكلي فى السودان

بحســب بيانــات البنــك الــدويل يف عــام  ،2015فــإن الســودان يعتــر بلــدا متوســطالدخــل ويبلــغ
إجــايل عــدد ســكانه حــوايل  40.2مليــون نســمة ،بينــا يبلــغ الناتــج املحــي اإلجــايل  97.16مليــار
دوالرا أمريكيــا ،وينمــو الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة ســنوية مقدارهــا  ٪4.9ومعــدل التضخــم
الســنوي  .٪16.9تســاهم قطاعــات الزراعــة والــروة الحيوانيــة حاليــا بأقــل مــن  ٪40مــن الناتــج
املحــي األجــايل للســودان .ويعــزي البنــك الــدويل التحديــات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة
الرئيســية التــي تواجــه الســودان ايل ان «الســودان مل يســتخدم عائــدات النفــط لالســتثامر يف التنميــة
البرشيــة أو تنويــع تركيبتــه اإلقتصاديــة أو تعزيــز منــو القطــاع الخــاص  ،وإن عــدم االســتقرار الســيايس
والفســاد والشــكوك حــول مســتقبل النمــو االقتصــادي يــر بالبيئــة املواتيــة للنمــو والتوظيــف “.
ويضيــف البنــك الــدويل بــان «معــدل الفقــر يف الســودان يقــدر ب  46يف املئــة مــا يشــر اىل ان نحــو 15
مليــون شــخص يعــدون مــن رشيحــة الفقـراء .كــا ان معــدل الفقــر أعــى بكثــر يف املناطــق الريفيــة (58
يف املائــة) عنــه يف املناطــق الحرضيــة ( 26يف املائــة) ،ويتفــاوت املعــدل بشــكل ملحــوظ بــن الواليــات (مــا
بــن  26يف املائــة يف واليــة الخرطــوم إىل مــا يقــرب مــن  60يف املائــة يف الواليــات املتــررة مــن النزاعــات
املســلحة مثــل شــال دارفــور وجنــوب كردفــان وتؤكــد املــؤرشات االجتامعيــة األخــرى نفــس هــذا النمــط“ .
 -٢نظم تقديم الخدمات الصحية في السودان:

يعتمــد النظــام الصحــى العــام ىف الســودان يف هيكلــه عــى ثالثــة مســتويات هــى  :املســتويات اإلبتدائيــة
والثانويــة والثالثــة  .ويتألــف املســتوى االبتــدايئ مــن وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي يديرهــا
عاملــون صحيــون يف املجتمعــات املحليــة ووحــدات نقــاط الغيــار والشــفخانات التــي يديرهــا ممرضــون
أو مســاعدون طبيــون ومرافــق اوليــة اخــري يديرهــا مســاعدين طبيــون ومراكــز صحيــة يديرهــا أطبــاء
عموميــون  .بينــا يتألــف املســتوى الثانــوي مــن مستشــفيات ريفيــة والتــي مــن املفــرض ان تكــون طاقتهــا
االســتيعابية للمــريض املنومــن مــا بــن  40إىل  100رسيــر  .ويتألــف املســتوى الثالــث مــن مستشــفيات
تعليميــة ومتخصصــة وعامــة  .ويديــر القطــاع العــام الســوداين حــوايل  ٪90.7مــن املرافــق الصحيــة يف
البــاد ويعمــل بــه  ٪82.9مــن مجمــوع الــكادر الصحــي بالبــاد
بنظــرة عامــة  ،نجــد أن  %13فقــط مــن املحليــات يف الســودان يوجــد بهــا هيــكل تنظيمــي لتقديــم
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الخدمــات الصحيــة بشــكل كامــل ملواطنيهــا  .وتشــر تقاريــر وزارة الصحــة بان
حــوايل  ٪51.1مــن وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة و ٪57.4مــن وحــدات
نقــاط الغيــار و ٪30مــن املســتوصفات ال تعمــل .امــا الســبب الرئيــي وراء
هــذا الــردى ىف تقديــم الخدمــات  ،يرجــع اىل عــدم وجــود الكــوادر الالزمــة
لتشــغيل هــذه املرافــق الصحيــة والتــي تشــكل  ٪40مــن جملــة مرافــق
القطــاع العــام الصحــي يف الســودان  .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن سياســت وزارة
الصحــة متيــل بشــكل ملحــوظ نحــو إنشــاء املستشــفيات الكبــرة وخدمــات
الرعايــة الثالثيــة عــي حســاب الرعايــة الصحيــة األوليــة  .ولقــد إزداد الرتكيــز
عــى إنشــاء املستشــفيات خــال الســنوات املاضيــة اذ ارتفــع عددهــا مــن 253
يف عــام  1995إىل  351يف عــام  2004مــا يحــد مــن مقــدرة املــرىض عــي تلقــي
الرعايــة الالزمــة يف املرافــق األوليــة التــي مــن املفــرض أن تكــون اقــرب اىل
مناطــق ســكنهم واكــر إنتشــارآ و عوضــآ عــن ذلــك يضطــرون ايل الذهــاب
ايل املرافــق الصحيــة الثانويــة والثالثيــة كنقــاط دخــول إىل النظــام صحــي بــدال
مــن أن تعمــل هــذه املرافــق الثانويــة ة الثالثيــة بصــورة اكــر كفــاءة كمراكــز
لتحويــل الحــاالت املســتعصية فقــط.

 %13فقط من املحليات
يف السودان يوجد بها
هيكل تنظيمي لتقديم
الخدمات الصحية بشكل
كامل ملواطنيها  .وتشري
تقارير وزارة الصحة
بان حوايل  ٪51.1من
وحدات الرعاية الصحية
األولية و ٪57.4من
وحدات نقاط الغيار و٪30
من املستوصفات ال تعمل

 -٣الموارد البشرية للقطاع الصحي:

مــن املهــم اإلشــارة اىل ضعــف املســتوى الحــايل لتدريــب القــوة البرشيــة الالزمــة لتلبيــة احتياجــات القطــاع
الصحــي يف الســودان وأن العــدد املؤهــل حايــآ أقــل بكثــر مــن اإلحتياجــات يف جميــع التخصصــات  ،هــذا
إضافــة اىل النقــص يف الــكادر املؤهــل مــن املهنيــن الصحيــن ا يف البــاد يف جميــع املجــاالت ،وخاصــة
الصيادلــة واملمرضــات واملوظفــن الصحيــن املســاعدين .والفجــوة يف املــوارد البرشيــة ضخمــة ،وال ســيام
بالنســبة للممرضــن واملســاعدين الطبيــن كــا هــو مثبــت يف الخطــة االسـراتيجية للمــوارد البرشيــة لــوزارة
الصحــة االتحاديــة والتــي تغطــى مــدى  10ســنوات مــا بــن  .2013-2004وال ينصــب الضعــف فقــط يف
معــدل املــوارد البرشيــة العاملــة حالي ـاً يف الســودان  ،كــا هــو الحــال يف العديــد مــن البلــدان الناميــة
فحســب ،بــل انــه مييــد ليشــمل معــدالت تأهيــل املــوارد البرشيــة لقطــاع الصحــة أيضــا ،وال ســيام ســعة
مــدارس املمرضــات واملســاعدين الطبيــن.
وباالضافــة ايل الضعــف الكمــى  ،فهنالــك ايضــا ســؤ يف توزيــع الكــوادر الصحيــة املوجــوده حاليا يف الســودان.
اذ متثــل حصــة مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن املــوارد البرشيــة نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع القــوى
العاملــة ىف املجــال الصحــى  ،كــا ان هنالــك توزيــع غــر متــوازن ملقدمــي الرعايــة الصحيــة بــن املناطــق
الحرضيــة والريفيــة نســبة لســوء بيئــة العمــل يف املناطــق الريفيــة والنائيــة وســؤ تخطيــط املــوارد البرشيــة
اضافــة ايل ضعــف املــوارد املاليــة يف ميزانيــات الواليــات لتعيــن مــا تحتاجــه مرافقهــا مــن كــوادر مؤهلــة
 .لذلــك تجتــذب املؤسســات االتحاديــة وكذلــك املرافــق العامــة والخاصــة يف املــدن الكبــرة (وال ســيام
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الخرطــوم) غالبيــة القــوى العاملــة الصحيــة ااملؤهلــة يف البــاد  .وبإســتثناء أطبــاء االمتيــاز ،فنجــد أن مــا
يقــرب مــن ثلثــي األطبــاء الســودانيني ( )٪61.4تواجــدون ىف واليــة الخرطــوم حســب إحصاءات عــام .2004
يف عــام  2005كانــت هنــاك  11 487قابلــة نقليديــة (غــر مــدرب ) تعمــل يف الســودان  ،باإلضافــة إىل
 3000قابلــة مدربــة (مبعــدل قابلــة واحــدة لــكل  3،180نســمة ) .ومنــذ  ، 2007تشــر سياســات وزارة
الصحــة االتحاديــة اىل أن  29مــن  38مدرســة مــن مــدار تدريــب القابــات ال تعمــل بشــكل كاف ،وأن مــا
يقــدر بحــواىل  1 400قابلــة يتــم تدريبهــن ســنويا باســتخدام كتيبــات تدريبيــة ومناهــج دراســية ال ترقــى
إىل املســتوى املطلــوب للتأهيــل الــكاىف للقابلــة  .فبينــا يعمــل  166مدرســا دامئــا (زائ ـرات صحيــات) ىف
هــذه املــدارس  ،جــد أن معظمهــم ال ميتلكــون املهــارات واملؤهــات املطلوبــة للتدريــس .وعــى الصعيــد
الوطنــي ،لذلــك كلــه نجــد أن حــوايل  57يف املائــة فقــط مــن الــوالدات تتــم عــي ايــدي كادر مؤهــل وأن
النســبة األعــى منهــا كانــت يف الواليــة الشــالية (  98.2يف املائــة . ).كــا نجــد أن القابــات املؤهــات قــد
ســاعدن يف  29.8يف املائــة مــن الــوالدات وســاعد األطبــاء يف نســبة  11يف املائــة ،والقابــات املمرضــات يف
 16يف املائــة مــن الــوالدات .وال متثــل الــوالدات التــي تتــم داخــل املرافــق الصحيــة ســوى  19.6يف املائــة مــن
مجمــل الــوالدات عــى املســتوى القومــى .
الجــدول  :1أعــداد وأنــواع وقطاعــات مؤسســات التدريــب الصحــي الســودانية يف عــام 2006
تخصص الكلية أو املعهد
الطب
طب األسنان
الصيدلية
علوم املختربات الطبية
التمريض
الطب اإلشعاعي
الصحة العامة
علوم البرصيات
العالج الطبيعي
التخدير
املجموع

قطاع خاص
7
6
7
8
3
3
1
0
3
1
39

قطاع عام
21
4
5
9
7
2
7
1
1
2
59

املجموع
28
10
12
17
10
5
8
1
4
3
98

تعتــر معظــم مؤسســات التدريــب يف الســودان جــزءا مــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة .وعــى الرغــم
مــن وجــود  13كليــة طبيــة يف الواليــات خــارج الخرطــوم ،فــإن غالبيــة مؤسســات التدريــب الطبــي والصحــي
توجــد يف الخرطــوم  ،وتهتــم أكــر مــن  50يف املائــة مــن هــذه املؤسســات بتدريــب الكــوادر الرفيعــة
املســتوى مثــل األطبــاء والصيادلــة وأطبــاء األســنان  .كــا أن توظيــف الخريجــن الجــدد ىف القــوى العاملــة
الصحيــة يعتــر مثــر للقلــق مــع ارتفــاع معــدالت البطالــة والهجــرة بصــورة متزايــدة  ،اذ تقــدر نســبة
البطالــة بــن موظفــي الصحــة والفنيــن بحــواىل  60يف املائــة .
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الجــدول  :2إجــايل أعــداد وكثافــة القــوى العاملــة الصحيــة يف الســودان يف عــام 2006
الفئة

العدد اإلجاميل

الكثافة (لكل  1000من السكان)

مجموع االطباء
أطباء االمتياز
االطباء العموميني
نواب االطباء املتخصيني
االطباء املتخصصني
أطباء األسنان
الصيادلة
املمرضني
القابالت
فنيي ومساعدي املختربات والتكنولوجيا الطبية
ضباط صحة بيئية
موظفي اإلدارة
املجموع

11,083
4,132
3,484
1,550
1,910
944
1,531
18,433
14,921
21,723
2,897
25,771
97,303

0.31
0.11
0.10
0.04
0.05
0.03
0.04
0.51
0.41
0.60
0.08
0.72
2.7

تعمــل معظــم كــوادر العاملــن يف القطــاع الصحــي يف الســودان يف القطــاع العــام ،وخاصــة وزارة الصحــة
 .ويشــكل العاملــون الصحيــون الذيــن يعملــون حرصيــا يف القطــاع الصحــي الخــاص حــواىل  9.3يف املائــة
فقــط  ،ومــع ذلــك ،فــإن التوظيــف املــزدوج ىف القطاعــن شــائعة جــدا بــن املهنيــن الصحيــن  ،حيــث
هنالــك العديــد ممــن ميزجــون العمــل يف املرافــق العامــة والخاصــة عــي حــد ســواء  .ويعمــل مــا يقــرب
مــن  70يف املائــة مــن العاملــن الصحيــن يف املناطــق الحرضيــة  ،حيــث يقدمــون خدماتهــم لنحــو  30يف
املائــة مــن مجمــوع ســكان الســودان  ،كــا أن ثلــث هــذه القــوى العاملــة يوجــد يف واليــة الخرطــوم
(العاصمــة)  ،اذ يعمــل بهــا حــواىل  ٪65مــن االطبــاء االخصائيــن  .ومــن ثــم ،فــإن هنالــك اختــال واضــح
جــدآ ىف التــوازن بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة فيــا يــى توزيــع القــوى العاملــة الصحيــة يف الســودان
 .والظهــار هــذا التبايــن  ،فــإن بيانــات توزيــع الكــوادر الصحيــة مبقارنــة الكثاقــة الســكانية تشــر اىل أن
هنالــك  21طبيبــا متخصصــا لــكل  100.000شــخص مــن ســكان واليــة الخرطــوم مقارنــة بنســبة  0.8فقــط
لــكل  100.000يف واليــة غــرب دارفــور  .وبتحليــل توزيــع الكــوادر حســب مســتوي املرافــق الخدميــة نجــد
ان حــوايل  ٪67مــن العاملــن الصحيــن يعملــون يف املرافــق الثانويــة والثالثيــة مقابــل  ٪33فقــط يف وحــدات
الرعايــة الصحيــة األوليــة املختلفــة.
امــا القطــاع الصحــي الخــاص فهــو يركــز بشــكل رئيــي عــى الخدمــات العالجيــة ،إال أنــه قــد بــدأ بــأن
يكــون لــه دور متزايــد ىف تقديــم خدمــات الوقايــة املتعلقــة بالــرف الصحــي البيئــي الســكني التــي
متــت خصخصتهــا لصالــح رشكات القطــاع الخــاص  ،مثــل خدمــات تجمــع النفايــات املنزليــة ورش مبيــدات
الح ـرات ومــا إىل ذلــك وتــرك دور املراقبــة واإلرشاف عــى رشكات القطــاع الخــاص  .وتســاهم املرافــق
الصحيــة الخاصــة حاليــا بنســبة  ٪17مــن الســعات الرسيريــة  ،و ٪36مــن وحــدات األشــعة الســينية،
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و ٪54مــن وحــدات املوجــات فــوق الصوتيــة يف واليــة الخرطــوم  .وقدأظهــر املســح الصحــي املعيــي
لــأرسة يف الســودان لعــام  2006بــأن  ٪19مــن مســتخدمي الخدمــات الصحيــة اختــاروا القطــاع الخــاص
 .كــا أشــارت أيضــآ الدراســة االســتقصائية حــول اســتخدام الخدمــات الصحيــة يف عــام  2006اىل نفــس
النتيجــة ( 18يف املائــة)  .ومــن التحديــات الكبــرة التــى تواجــه القطــاع الصحــي الخــاص يف الســودان ،
قضايــا ضــان الجــودة ،وسياســات املنافســة ،واالعتــدال يف أســعار الخدمــات  ،والتنظيــم ،وقضايــا الرشاكــة
بــن القطاعــن العــام والخاصــو الســاح ملوظفــى القطــاع العــام العمــل يف القطــاع الخــاص خــارج ســاعات
العمــل الحكوميــة الرســمية  ،و التنفيــذ الصــارم للنظــم واللوائــح التــى تحكــم عمــل هــذا القطــاع .
كخالصــة لوضــع الكــوادر البرشيــة يف القطــاع الصحــي يف الســودان ،فمــن املهــم النظــر لهــذه االحصائيــات
واألرقــام البائســة باعتبارهــا اقــي مــا انجــزه نظــام الحكــم الحــاىل ىف مــدة إمتــدت اىل  28عامــا ،كان
خاللهــا املســيطر عــى سياســاته وقراراتــه وأن هدفــه املعلــن هــو تطهــر الخدمــة املدنيــة مــن غــر
املوالــن لــه واســتبدالهم بكــوادر إســامية مؤهلــة وكافيــة لــي « تنقــذ» البــاد  ،حســب ادعــاءت قادتــه
 .ولكــن حقائــق وحصــاد ال  28عامــا مــن حكــم االنقــاذ تثبــت بــان سياســاته قــد فشــلت فشــا ذريعــا .
وكمثــال لــأرضار الناجمــة عــن املامرســات الفاســدة  ،كترشيــد موظفــي الخدمــة املدنيــة ألغـراض سياســية
 ،مــن املهــم هنــا أن نشــر اىل أنــه و يف غضــون األشــهر الســتة األوىل مــن اإلنقــاب العســكرى  ،قامــت
حكومــة اإلنقــاذ بفصــل  55مــن أصــل  66مــن مديــري الصحــة العامــة الســباب سياســية  ،رغــم أن هــذه
الفئــة كانــت تشــكل العصــب الرئيــي لعمــل وزارة الصحــة واإلدارات الصحيــة ومكاتــب الصحــة العامــة يف
الســودان  .يف نهايــة املطــاف  ،ولعجــز الحكومــة عــن اســتبدالهم بكــوادر مؤهلــة  ،فقــد اختــارت حكومــة
تعيــن طبيــب القلــب (الدكتــور االمــن «النــص») مديـرا عامــا لخدمــات الصحــة العامــة يف منطقــة الخرطــوم
بحــري وبلديــة رشق النيــل والتــي يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل  3ماليــن نســمة  ،إال أن ســرته الذاتيــة توضــح
أن دكتــور االمــن ليــس لديــه املؤهــل والخــرة يف مجــال الصحــة العامــة وأن مؤهالتــه العلميــة تنحــر ىف
أنــه طبيــب حديــث التخــرج وكان يســعي وقتهــا للتخصــص ىف قلــب  .إال أن املؤهــل الســيايس الختيــاره هو
انــه الشــقيق االصغــر لــكان مــن أهــم مومــول مــاىل للحركــة االســامية الســودانية ويدعــي «الطيــب النص».
 - 4الوضع المالى لقطاع الصحة في السودان:

اعتــادا عــي امليزانيــة الحكوميــة الرســمية التــي أقرهــا املجلــس الوطنــي للســنة املاليــة  ،2016فــإن الحصــة
املخصصــة لقطاعــي الصحــة والتعليــم مجتمعــة كانــت أقــل مــن  ٪2يف حــن أن الحصــة املخصصــة للقــر
الرئــايس  ،والنفقــات العســكرية واألمــن بلغــت  .٪71ويــأيت ذلــك إلثبــات أن الحكومــة الحاليــة يف الســودان
ليســت حريصــة عــى االطــاق عــي االســتثامر يف التنميــة البرشيــة .ويوضــح الجــدول التــايل حصــة القطــاع
الصحــي يف هــذا الســياق .
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الجدول  :3متويل الرعاية الصحية يف السودان يف عام 2013
اسم املؤرش
الرصف الحكومي عيل قطاع الصحة
كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل
الرصف الحكومي عيل قطاع الصحة
كنسبة مئوية من امليزانية ااحكومية العامة
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(بادوالر أمرييك)
نصيب الفرد من الرصف الحكومي عيل قطاع الصحة
(بالدوالر أمرييك)
التمويل الخارجي لقطاع الصحة
كنسبة مئوية إجاميل الرصف عيل قطاع الصحة
نصيب الفرد اذا رصفت الحكومة عيل قطاع الصحة % 5
من الناتج القومي الجاميل(بالدوالر أمرييك)
اإلنفاق الحكومي اإلضايف الالزم للوصول إىل مستوي  90دوالرا امريكيا للفرد

قيمة املؤرش
% 1.4
% 10.6
771
24
% 2.6
38.6
% 65.6

املصادر :للناتج املحيل اإلجاميل (البنك الدويل.)2016 ،
لبيانات اإلنفاق الصحي (منظمة الصحة العاملية.)2016 ،

لقــد مــر متويــل الخدمــات الصحيــة بإصالحــات متتاليــة يف الســودان منــذ الفــرة االســتعامرية حتــى
بدايــة عــام  ،1990وقدمــت الدولــة الخدمــات الصحيــة مجانــآ لــكل املواطنيــن  .أدخلــت رســوم
املســتخدمني يف أوائــل التســعينيات ،كجــزء مــا ســمي بإصالحــات القطــاع االقتصــادي  ،إال أنــه مل
يتــم توثيــق أثــر فــرض رســوم املســتخدمني عــى أداء املرافــق الصحيــة العامــة توثيقــا جيــدا ،غــر أن
األدلــة املتوفــرة ترجــح أن فــرض رســوم االســتخدام قــد أثــر تأثــرا ســلبيآ كبــرا يف حصــول املواطنــن
عــى الخدمــات الصحيــة مــع تدهــور يف توفــر الرعايــة الصحيــة وجودتهــا  .ولتخفيــف األثــر الســلبي
إلدخــال رســوم اســتخدام الخدمــات الصحيــة ،نًــص دســتور الســودان لعــام  2005عــى أن تعفــى حــاالت
الطــوارئ يف املستشــفيات مــن رســوم املســتخدمني باالضافــة ايل اإلعفــاءات األخــرى كخدمــات غســيل
الــكىل ،واألدويــة املثبطــة للمناعــة التــى يتانولهــا زارعــى الــكىل ،والعــاج الكيميــايئ اإلشــعاعي للرسطــان
وعــاج مــرض الهيموفيليــا  .وبلغــت النفقــات الســنوية الحكوميــة عــى العــاج املجــاين حــواىل 3.5
مليــار جنيــه ســوداين ( 13.6مليــون دوالر أمريــي) يف عــام  2005وارتفعــت إىل  19.4مليــون دوالر
أمريــي يف ميزانيــة عــام  ، 2006أي مــا يعــادل  ٪22-15مــن إجــايل امليزانيــة الصحيــة االتحاديــة.
اإلنفــاق عــى الصحــة يف املســتوى االتحــادي يتــم مــن ميزانيــة وزارة الصحــة االتحاديــة (مبقــدار حــوايل4 - 3
دوالر أمريــي للفــرد ) ومــن خــال صناديــق الضــان االجتامعــي (التأمــن الصحــي ،صنــدوق الــزكاة  ....الــخ
 ،بقــدار حــوايل  2-1دوالر للفــرد) ومــن صنــدوق التأمــن الصحــي والــذي يغطــي حــوايل  %15مــن الســكان
 ،معظمهــم مــن موظفــي الخدمــة املدنيــة وأرسهــم  ،مبقــدار 34مليــون دوالر يف عــام  ، 2005أى مبقــدار
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 1دوالر أمريــي للفــرد يف الســنة  .ويقــدر حجــم اإلنفــاق الخــاص مــن املواطنــن بحــوايل  21دوالرا أمريكيــا
للفــرد  ،أي مــا يعــادل  ٪70مــن إجــايل اإلنفــاق الصحــي  ،وهــو ثــاين أعــى معــدل يف العــامل وداللــة
واضحــة عــي تحميــل حكومــة االنقــاذ ملجمــل عــبء القطــاع الصحــي عــي عاتــق املواطــن الســوداين.
ويـراوح اإلنفــاق الصحــي عــى مســتوى الواليــات مــن  3.5دوالر أمريــي للفــرد ســنويا يف مناطــق الحــرب
مثــل جنــوب كردفــان ليصــل إىل  7.5دوالر أمريــي يف واليــة الخرطــوم  .امــا متوســطإجــايل اإلنفــاق
الحكومــي عــى مســتوى الواليــات فيبلــغ حــوايل  5دوالرات للفــرد الواحــد يف الواليــات الشــالية .وال يعــرف
اإلنفــاق عــى املســتوى املحليــات ويعتقــد أن يكــون يف حــدود  2-1دوالر للفــرد الواحــد؛ مــا يــدل عــى
املســتوى املنخفــض جــدا مــن اإلنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة األوليــة والنشــاطات الوقائــة الرئيســية.
 - 5نظام الحماية االجتماعية في السودان:

يضمــن كل مــن دســتور الســودان املؤقــت لعــام  2005وكذلــك قانــون الصحــة لعــام  2008الصــادر عــن
الحكومــة الحاليــة  ،للمواطنــن الســودانيني الحــق يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة املجانيــة لحزمــة
محــددة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة االساســية  ،مثــل عــاج ام ـراض بعينهــا وخدمــات صحــة
األمومــة والطفولــة وكذلــك خدمــات الحــوادث والرعايــة الطارئــة .إال أن الواقــع غــر ذلــك متامــآ  ،خاصــة
بعــد امتنــاع حكومــة االنقــاذ عــن متويــل القطاعــات الصحيــة والرعايــة االجتامعيــة ،حيــث ال تقــدم أي
مــن هــذه الخدمــات مجانــا يف الســودان  .واعتبــارا مــن عــام  ،2006قامــت الحكومــة بإنشــاء صنــدوق
التأمــن الصحــي القومــى الــذي كان مــن املفــرض أن يغطــي فجــوة الحاميــة االجتامعيــة للفئــات األكــر
ضعفــا ،فضــا عــن فئــات معينــة تحتــاج لخدمــات الرعايــة الصحيــة يف الســودان  .ومــع ذلــك ،فــإن التغطيــة
الضعيفــة لصنــدوق التأمــن الصحــي القومــى ورشوط اإللتحــاق غــر املنصفــه يف خدمــات الصنــدوق ،
تركــت الغالبيــة العظمــى مــن املواطنــن الســودانيني دون تغطيــة ماليــة كافيــة ألي نــوع مــن الخدمــات
الصحيــة.
ووفقــا للسياســة الصحيــة القوميــة لــوزارة الصحــة اإلتحاديــة لعــام  ،2007فــإن الحــاالت التــي يغطيهــا
صنــدوق خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة متثــل الحــد األدىن مبــا يشــمل تعزيــز صحــة الطفــل (وتشــمل
التحصــن ضــد األم ـراض التــي ميكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات ،إســداء املشــورة يف مجــال التغذيــة ورصــد
النمــو وتنفيــذ اإلدارة املتكاملــة لحزمــة أمـراض الطفولــة  ،والصحــة املدرســية) وتعزيــز الصحــة اإلنجابيــة
(وتشــمل األمومــة املأمونــة ،مبــا يف ذلــك الحمــل اآلمــن وتنظيــم األرسة)؛ ومكافحــة املالريــا ،والســل ،وفريوس
نقــص املناعــة البرشيــة  /متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) ،وداء البلهارســيا ،ومــا إىل ذلــك)؛
وحاميــة وتعزيــز صحــة البيئيــة واملرافــق الصحيــة؛ وعــاج األمـراض البســيطة واإلصابــات والصحــة النفســية.
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 .6النظم الرقابية التي تؤثر على قطاع الصحة في السودان:

تتألــف النظــم الرقابيــة الصحيــة مــن مجموعــة الترشيعــات والقوانــن التــي تحكــم القضايــا الصحيــة،
واملؤسســات املســؤولة عــن إنفــاذ هــذه القوانــن ،وآليــات إنفــاذ القانــون  ،واالدوات التــي تســتخدم يف
تطبيــق هــذه الترشيعــات  .وعــى الرغــم مــن وجــود هيــكل معقــول نظريـاً ملثــل هــذا اإلطــار التنظيمــي
للنظــم الرقابيــة يف الســودان منــذ االســتقالل ،إال أن تطبيقــه عــى ارض الواقــع أصبــح اآلن ضعيفــا ومفــككا.
ففــي الوقــت الراهــن ،تتمتــع وزارة الصحــة االتحاديــة بســلطة رمزيــة (دون وجــود املقــدرة الفعليــة) عــى
وضــع معايــر للرعايــة والخدمــات يف القطــاع الصحــي  .فنجــد أن املجلــس الطبــي الســوداين (لألطبــاء)
وغــره مــن الهيئــات التنظيميــة للمــوارد البرشيــة للعاملــن ىف القطــاع الصحــى  ،هــى املســؤولة عــن إصــدار
الشــهادات والرتخيــص ملزاولــة العمــل  ،وبالتــوازي مــع ذلــك ،فــإن املجلــس الســوداين للتخصصــات الطبيــة
مســؤول عــن معايــر التدريــب املتخصصــة وإصــدار الشــهادات للمختصــن  .وتتضــح رمزيــة ســلطات وزارة
الصحــة اإلتحاديــة ىف أن خطــوط التنســيق بينهــا وهــذه الجهــات ضعيفــة للغايــة مــا أدى لضعــف الــدور
الــذى كان مــن املمكــن أن تقــوم بــه هــذه الهيئــات ىف تنظيــم املــوارد البرشيــة الخاصــة بالعاملــن الصحيــن
يف القطــاع العــام والخــاص بالصــورة التــي تضمــن جــودة ادائهــم وحســن اســتغالل خرباتهــم.
وفيــا يتعلــق بالســلع الطبيــة ،فنجــد أن هنالــك إطــار رقــايب يتمثــل يف ترشيعــات وقوانــن ومعايــر اســترياد
أو تصنيــع أو توزيــع أو اســتخدام العقاقــر الطبيــة واللــوازم واملعــدات الطبيــة  .كــا أن توزيــع األدوار
واملســؤوليات إلنفــاذ هــذه القوانــن يقــع عــى عاتــق الســلطات الجمركيــة (يف حالــة الــواردات) ،ووحــدات
اإلمــدادات الطبيــة املركزيــة التابعــة لــوزارة الصحــة العامــة ،واملجلــس القومــى للمســتحرضات الصيدالنيــة
والســموم ،وجهــات رقابيــة صناعيــة أخــرى  .وعندمــا يتعلــق األمــر بالرقابــة التنظيميــة عــى معايــر الرعايــة
للخدمــات (الوقائيــة والعالجيــة) التــي يقدمهــا العاملــن بالقطــاع الخــاص  ،نجــد أن الضعــف هــو الســمة
األساســية ىف أســناد تلــك املهــام والقــدرة عــى تنفيذهــا .
وفيــا يتعلــق بالدراســات العليــا ،يوجــد معهــدان للتخصصــات الطبيــة العليــا؛ مجلــس الدراســات العليــا
للدراســات الطبيــة يف جامعــة الخرطــوم (تأســس يف عــام  )1976ومجلــس الدراســات الطبيــة الســودانية
(الــذي أنشــئ يف عــام  ) 1995واالخــر هــو حاليــا الهيئــة الوحيــدة املســؤولة عــن التخصصــات الطبيــة
العليــا يف البــاد  .ويبلــغ معــدل االلتحــاق الســنوي للتدريــب واجتيــاز امتحانــات التخــرج مبجلس الدراســات
الطبيــة الســودانية حــوايل  97طبيبــا ،بينــا يبلــغ معــدل التخريــج الســنوي  48طبيبــا ،وهــو معــدل أقــل
بكثــر مــن األرقــام املقــدرة ( / 500ســنة) يف الخطــة االسـراتيجية لــوزارة الصحــة اإلتحاديــة التــى متتــد ملــدة
 10ســنوات للفــرة .2013-2004
وبــرف النظــر عــن عــدم التمكــن القانــوين  ،يف ظــل التعاريــف املربكــة واملتضاربــة أو الغامضــة يف كثــر
مــن األحيــان للســلطات واملســؤوليات  ،فــإن جميــع هــذه الهيئــات تعــاين أيضــا مــن نقــص يف التمويــل،
ونقــص يف اعــداد املوظفــن ،ويفتقــر املوظفــون فيهــا إىل املهــارات األساســية الالزمــة لتطبيــق أي دور رقــايب
يســعون إليــه .كــا أن االفتقــار إىل املعلومــات وإهــال جمــع بيانــات أداء الخدمــات الصحيــة األساســية
بصــورة روتينيــة أو تحليلهــا أو اســتخدامها يف صنــع القـرار.أورث ضعــف كبــر ىف النظــم واملعايــر  .وحتــى
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عــى أقــل املســتويات األساســية فأنــه ال يتــم تتبــع أمنــاط اســتهالك الســلع
الصحيــة عــى مســتوى املنشــأة أو عــى املســتوى املحــي أو الوالىئ أو املســتوى
القومــى لتحديــد متطلبــات الـراء أو تقديـرات الحوجــة املســتقبلية أو تحليل
أمنــاط االســتخدام  ،وهــذه مــن اهــم ركائــز االمــداد الطبــي والرقابــة عليــه.

املجلس القومي ملبيدات
اآلفات ليس لديه
السلطات الكافية إلنفاذ
مهامه الرقابية  ،حيث
ميكن أن يتم استرياد انواع
مختلفة من املواد الخطرة
من قبل أعضاء مؤثرين
يف الحكومة بالتواطؤ مع
رجال األعامل عدميي
الضمري.

امــا يف مجــال الصحــة الوقائيــة ،فغالبــا مــا تــدرج االنظمــة الرقابيــة عــى
انشــطة قطــاع الصحــة خــارج صالحيــات اجهــزة الرقابــة القطاعيــة التابعــة
للســلطات الصحيــة عــى املســتوى االتحــادي والــواليئ واملحــي  .ومــن
األمثلــة املأســاوية عــى ذلــك ضعــف الســلطة الرقابيــة وضعــف التنســيق
بــن الســلطات الصحيــة واملجلــس القومــي للمبيــدات والســلطات الزراعيــة
املســؤولة عــن الرقابــة عــي األســمدة والســلطات املحليــة املســؤولة عــن
إنفــاذ معايــر ســامة األغذيــة والســلطات الصناعيــة املنظمــة للصناعــة ونفاياتهــا واملســؤولة عــن وضــع
املامرســات الســليمة لعمليــات التصنيــع اآلمنــة.
لقــد ٌوضعــت ىف الســودان القوانــن واألنظمــة الرقابيــة الحاليــة التــي تحكــم اســتخدام مبيــدات اآلفــات
مبوجــب قانــون مبيــدات اآلفــات لعــام  1994املســتند عــي قانــون األدويــة والســموم يف لعــام  .1974فمثــا
يف مرحلــة تســجيل منتــج معــن بقصــد االســترياد أو إنتــاج أو اســتخدام مبيــدات اآلفــات ،فــان تســجيل
املنتــج يتــم باســتخدام اســتامرة محــددة تســمي باالســتامرة األويل (مــن  17نســخة) مختومــة بختــم املجلس
القومــى ملبيــدات اآلفــات  .وتحتــوى هــذه اإلســتامرة عــى جميــع املعلومــات التقنيــة عــن املــادة الكيميائيــة
(الخصائــص ،الســمية ،األثــر البيئــي ،املصــدر ،ومــا إىل ذلــك) .ثــم ينبغــي ان تقــوم بعــد ذلــك لجنــة فنيــة
مــن املجلــس مبراجعــة هــذا النمــوذج ،وللمجلــس الحــق يف قبــول أو رفــض املنتــج بنــاء عــى توصيــة هــذه
اللجنــة الفنيــة  .ومــع ذلــك ،فــإن املجلــس ليــس لديــه الســلطات الكافيــة إلنفــاذ مهامــه الرقابيــة  ،حيــث
ميكــن أن يتــم اســترياد انــواع مختلفــة مــن املــواد الخطــرة مــن قبــل أعضــاء مؤثريــن يف الحكومــة بالتواطــؤ
مــع رجــال األعــال عدميــي الضمــر.
وباإلضافــة إىل ماســبق  ،فــإن النقــص يف متويــل القطــاع العــام يعنــي أن املهــارات والســعات التخزينيــة
واملــوارد الفنيــة الالزمــة لتخزيــن املــواد واالدوات واملعــدات  ،ال توفــر للعاملــن يف الجهــاز الرقــايب لتمكينهــم
مــن القيــام بدورهــم بصــورة امنــة ومناســبة مهنيــا .ويشــمل مثــل هــذا العجــز يف الصحــة املهنيــة ومعينــات
العمــل الرقــايب  ،كافــة اجهــزة الحكومــة املحليــة واالتحاديــة  .وبالتــايل فــان املخاطــر تتزايــد مــن ج ـراء
قيــام هــذه الجهــات بــاالرشاف عــي ومراقبــة علميــات فحــص وتخزيــن والتخلــص مــن املبيــدات الحرشيــة
واملنتجــات واملخلفــات الصناعيــة والطبيــة والكيميائيــة بحيــث تــزداد مخاطــر انتقــال هــذه الســموم إىل
قنــوات إمــداد الغــذاء وترسبهــا ايل امليــاه والرتبــة والنبــات والحيــوان دون رقيــب  .ونــورد يف األقســام
التاليــة مــن هــذا التقريــر املزيــد مــن التفاصيــل عــن الســميات واملخاطــر والتلــوث الــذي تســببه مــن جـراء
ضعــف اجهــزة الرقابــة عليهــا  .ويخلــص هــذا التقريــر اىل أن هــذا النظــام الرقــايب املتهالــك والضعيــف قــد
شــجع إلزدهــار البيئــة املتســاهلة وانعــدام املســائلة التــي تقــود ايل الفســاد وايل تدهــور الصحــة العامــة.
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ج .األطر العالمية المعروفة للحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي:

توجــد العديــد مــن تعريفــات الحوكمــة الرشــيدة يف األدبيــات وأن أحــد اشــهر هــذه التعريفــات واكرثهــا
شــموال هــو التعريــف الــذي اعتمدتــه مؤسســة مــو إبراهيــم الخرييــة  ،ملؤسســها املليونــر الســوداين االصــل
املهنــدس محمــد ابراهيــم  .وت ٌعــرف هــذه املؤسســة الحوكمــة بأنهــا «توفــر الســلع السياســية واإلجتامعيــة
واإلقتصاديــة التــي يحــق للمواطــن أن يتوقعهــا مــن دولتــه ،والتــي تتحمــل الدولــة مســؤولية إيصالهــا
ملواطنيهــا” .يف كل بلــد أفريقــي ،يتــم ســنويآ قيــاس أربــع فئــات مفاهيميــة يف مــؤرش إبراهيــم للحوكمــة
األفريقيــة وهــي :الســامة وســيادة القانــون ،واملشــاركة وحقــوق اإلنســان ،والفــرص االقتصاديــة املســتدامة
والتنميــة البرشيــة .ويتألــف املعيــار املســتخدم مــن أكــر مــن  90مــؤرشا تقــع تحــت  14فئــة فرعيــة تنــدرج
بدورهــا تحــت أربــع اعمــدة اساســية ومقياســا عامــا ألداء الحوكمــة .وتشــمل هــذه املــؤرشات البيانــات
الرســمية ،وتقييــات الخـراء واســتقصاءات املواطنــن ،التــي تقدمهــا أكــر مــن  30مؤسســة عامليــة مســتقلة
للبيانــات.
وباملثــل ،تــم أيضــا وضــع العديــد مــن املقاييــس واملــؤرشات املركَبــة وأطــر قيــاس األداء لتحليــل إدارة
القطــاع الصحــي  .ويــرد يف املرفــق (أ) مــن هــذا التقريــر رشحــا موجـزا لبعــض هــذه األدوات واالطــر  .وايل
جانــب املراجــع العلميــة املذكــورة يف نهايــة هــذا التقريــر  ،مــن امل ًؤمــل أن يســاعد هــذا الوصــف املوجــز
عــى تحقيــق فهــم مشــرك بــن قـراء هــذا التقريــر للتعاريــف واملصطلحــات واملقاييــس الالزمــة للكشــف
عــن الفســاد ووصفــه ومراقبتــه ومعالجتــه إســتنادا إىل خــرة عامليــة قابلــة للمقــارن ومصطلحــات تســاعد
يف تشــكيل لغــة ووعــي مشــرك بــن الناشــطني والباحثــن والسياســيني الســودانيني.
ومــن بــن األطٌــر الكثــرة املعروفــة يف مجــال الصحــة  ،تعتــر تلــك التــي طورتهــا منظمــة الصحــة العامليــة
(د .ســامني صديقــي وآخــرون  ،عــام  )2009مــن اكرثهــا دقــة وشــموال وعلميــة يف قيــاس الحوكمــة الرشــيدة
يف قطــاع الصحــة  .تعتمــد هــذه األطــر عــى القيمــة (وليــس عــى املعياريــة) وتعتمــد ايضــا عــى البيانــات
النوعيــة واملوضوعيــة بــدال مــن أنظمــة تحديــد االهــداف  .وقــد وطــورت هــذه اآلليــة ودمجــت بعــض
املبــادئ والخصائــص ألربعــة أطــر كانــت قــد اســتنبطت مــن قبــل  ،وهــي  :الحوكمــة مــن منظــور منظمــة
الصحــة العامليــة ؛ وظائــف الصحــة العامــة األساســية ملنظمــة الصحــة للبلــدان األمريكيــة ؛ والجوانــب الســتة
األساســية للحوكمــة الرشــيدة يف البنــك الــدويل ؛ ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.
ويتضمــن إطــار التقييــم الــذي طــوره د .ســامني صديقــي واخــرون  10مبــادئ اساســية  ،وهــي كااليت :
·الرؤية االسرتاتيجية
·املشاركة والتوجه اإلجامعي
·سيادة حكم القانون
·الشفافية
·االستجابة
·اإلنصاف والشمول
·الفعالية والكفاءة
·املساءلة
·االستخبارات واملعلومات،
·واألخالقيات
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تحليل الفساد في قطاع الصحة في السودان
أ .أسباب وخصائص وأثر الفساد في قطاع الصحة في السودان
 -١تمكين الفساد بخصخصة القطاع العام الصحي
وإهمال التزامات الدولة الدستورية والقانونية:

إن تحليــل الفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان يجــب أن يبــدأ بالعوامــل الســياقية واالســراتيجيات
السياســية التــي يســتخدمها نظــام حكومــة االنقــاذ لتحقيــق أقــى قــدر مــن الربــح املقــرون بالســيطرة
عــى الســلطة ورفــض الحكــم الدميقراطــي .ويف هــذا الســياق  ،يبــدو أن حكومــة اإلنقــاذ تســتخدم نوعــن
مــن األدوات السياســة العامــة لخلــق بيئــة باعثــة عــى للفســاد  .األويل هــي تفضيــل حكومــة االنقــاذ
متــول اجهــزة األمــن واإلنفــاق العســكري (ملواصلــة شــن الحــروب وقمــع املعارضــة) وذلــك عــى حســاب
متويــل الصحــة والتعليــم واإلنفــاق الخدمــي واالجتامعــي  .والثانيــة هــي اســتمرار حكومــة االنقــاذ يف تنفيــذ
سياســتها املعلنــة لخصخصــة الخدمــات الصحيــة (الوقائيــة والعالجيــة ،عــى حــد ســواء).
إن تطبيــق مبــدأ الالمركزيــة يف الخدمــات الصحيــة يف حــد ذاتهــا ليســت بسياســة خاطئــة  ،حيــث أن
تقديــم الخدمــات الصحيــة الالمركزيــة كان ســمة فارعــة ىف الســودان والعديــد مــن البلــدان األخــرى وذلــك
مــن أجــل تقريــب مواقــع اتخــاذ القـرار والخدمــات مــن املواطنــن ولتعميــق مــدى اســتجابتها الحتياجــات
املواطنــن  .ومــع ذلــك ،فــإن الالمركزيــة يف الخدمــات الصحيــة والتــي يتــم تنفيذهــا حالي ـاً  ،مــن دون
إعطــاء الســلطات والحكومــات املحليــة القــدر الــازم مــن األمــوال أو القــدرات واملهــارات التــي متكنهــا مــن
إدارة خدمــات الصحــة العامــة  ،يــؤدي ايل رضوب مــن الفشــل الســيايس واالجتامعــي الكبــر الــذي يحيــط
بادعــاءات حكومــة االنقــاذ حــول تطبيــق الالمركزيــة يف توفــر الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة  ،وهــو ال
يعــدو ســوى كونــه ذريعــة لتغليــف رفــع يــد الدولــة متامــا عــن مســؤوليتها الدســتورية نحــو صحــة املواطــن
الســوداين.
إن الخطــر األول الناتــج عــن الخصخصــة التــي طبقــت عــي قطــاع الرعايــة الصحيــة  ،أنــه يدفــع بالطبقــة
الوســطى إىل الفقــر ويعمــق مســتوي الفقــر واملــرض وســط القطــاع الكبــر مــن الفقــراء يف الســودان .
والخطــر الثــاين الكبــر هــو التواطــؤ البائــن مــا بــن صنــاع الق ـرار ورجــال األعــال املواليــن للنظــام مــن
اجــل ضــان أن يكــون الدافــع وراء الخصخصــة وتوقيتهــا وأهدافهــا واســعار بيــع االصــول املخصخصــة
والطريقــة التــي يتــم بهــا  ،هــو الـراء الشــخيص للمســؤولني يف حكومــة االنقــاذ وللحركــة االســامية ومواليها
يف الســودان.
بيــد ان هنالــك عامــل آخــر أدت مــن خاللــه الخصخصــة يف الســودان إىل الفســاد املســتمر .إذ أصبحــت
املرافــق الصحيــة العامــة تعــاين مــن درجــة عاليــة مــن االفتقــار ايل األمــوال العامــة مــن ميزانيــة الدولــة ،
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وىف نفــس الوقــت صــدرت تعليــات مكتوبــة رســميا مــن الســلطات الصحيــة واملحليــة اىل هــذه املرافــق
لزيــادة إيراداتهــا عــن طريــق فــرض رســوم عــي مســتخدمي خدماتهــا مــن دون تحديــد املعايــر القانونيــة
واإلداريــة وادوات املســاءلة حــول التعامــل يف ذلــك املــال العــام  .وبالتــايل ،أَجــر املــريض بشــكل تعســفي
عــي دفــع كل التكاليــف  ،ابتــداءا مــن رســوم الدخــول املرفــق ورســوم تســجيل بيانــات املــرىض ورســوم
الجراحــة ورســوم األدويــة والعقاقــر الطبيــة ورســوم املختــر ورســوم إشــغال الرسيــر ورســوم طعــام املريــض
وغريهــا  .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد تخلًــت الدولــة عــن تقديــم جميــع الخدمــات الوقائيــة متامــا أو إهاملهــا
أو خصخصتهــا دون وجــود معايــر للمســاءلة  .وافضــل مثــال للفســاد يف مجــال الوقايــة وصحــة البيئــة هــو
تقديــم رشكات الــرف الصحــي الخاصــة التــي انشــأتها حكومــة االنقــاذ بطريقــة غــر تنافســية وســهلت
إمتالكهــا لألقــارب والــركاء التجاريــن والــركات السياســية التابعــة للمســؤولني اإلســاميني الحاكمــن .
وتدعــى هــذه الــركات تقديــم الخدمــات عــي مســتوي املحليــات دون رقيب،تلــك الخدمــات التــي
كانــت (وينبغــي أن تســتمر ) تحــت مســؤولية الدولــة والحكومــات املحليــة  ،مثــل التخلــص مــن النفايــات
املنزليــة وجمــع القاممــة مــن املنــزل والحــي ورش مبيــدات الحـرات ضــد الذبــاب والبعــوض  ،الن مثــل
الســلع العامــة تكــون عــادة مســؤولية الحكومــة حيــث انــه  ,ومــن خــال اهتــام الدولــة بأساســيات
الصحــة الوقائيــة (كاصحــاح البيئيــة والتوعيــة الصحيــة ،والتخلــص مــن النفايــات ,ورش االحيــاء للتخلــص
مــن الح ـرات والقــوارض ,وتطبيــق نظــام رصف الصحــي فعــال ،وضــان إمــداد امليــاه النظيفــة ،ونظافــة
االســواق واملطاعــم ومواقــع العمــل واملرافــق الصحيــة) اســتطاعت بلــدان ناميــة كثــرة مــن النهــوض بوضــع
مواطنيهــا االجتامعــي واالقتصــادي وتقليــل مــا ترصفــه الدولــة عــي الخدمــات العالجيــة
أن تثبيــت الحــق يف الصحــة ال يتتطلــب ترشيعــات إضافيــة يف الســودان  .اذ إن الحصــول عــى الخدمــات
الصحيــة هــو حــق متضمــن ومثبــت وفقــا لدســتور الســودان لعــام  2005وقانــون الصحــة لعــام . 2008
ويف ســياق املقارنــة العامليــة ،أثبتــت بعــض التحليــات للنظــم الصحيــة أن أداءهــا األفضــل يتحقــق عندمــا
يتحمــل القطــاع العــام يف الدولــة زمــام املبــادرة والريادة يف تحديــد اتجاه السياســات والتخطيط االسـراتيجي
للصحــة وخدمــات القطــاع االجتامعــي ،وحــن تقــدم الدولــة قيمــة مضافــة إىل النظــام الصحــي مــن خــال
توفــر الســلع والخدمــات العامــة الصحيــة (مثــل إنشــاء وادارة قاعــدة املعلومــات االسـراتيجية للخدمــات
الصحيــة ،وتنظيــم معايــر الجــودة يف تقديــم الخدمــات الصحيــة ،وتنفيــذ الخدمــات الوقائيــة (مثــل برنامــج
التحصــن املوســع ،والســيطرة عــى األمـراض الوبائيــة وتطبيــق الــرف الصحــي والصحــة البيئيــة ،وضــان
ســامة إمــدادات األغذيــة ونظافــة الهــواء واملــاء) ،وتحديــد وتنفيــذ نظــام مناســب للحاميــة االجتامعيــة
(مثــل مظلــة التامــن الصحــي واالجتامعــي  ،وادارة املخاطــر ،واالســتجابة لالصابــات والحــوادث والكــوارث
الطبيعيــة والبيئيــة ،ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،واأليتــام ،واملســنني ،إلــخ) ،مــع ارســاء نظــام فعــال
للحوكمــة الرشــيدة يشــمل اإلرشاف عــي مــا يقدمــه القطــاع الخــاص مــن خدمــة للمجتمــع (كالرقابــة
التنظيميــة عــى الســلع واملــوارد البرشيــة وجــودة الخدمــات الصحيــة الخاصــة ومعايــر االداء الــخ الــخ).
لذلــك ,ليــس مــن بــاب الصدفــة أن نجــد إن البلــدان التــي تتمتــع بأفضــل النظــم الصحيــة أداءا وافضــل
مســتويات صحــة االنســان عــى الصعيــد العاملــي  ،هــي تلــك التــي تعمــل اســتنادا إىل منــوذج اجتامعــي
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دميقراطــي مثــل البلــدان االســكندنافية وكنــدا ونيوزيلنــدا وغريهــا .ويف حــن أن دولــة كوبــا تــؤدي أداء
متميــزا وبكفــاءة عاليــة يف اطــار منــوذج اقتصــادي واجتامعــي اشــرايك املنحــي  ،اال ان هنــاك مــا مينــع
الباحثــن مــن التحقــق بشــكل مســتقل مــن البيانــات التــي تشــر إىل هــذه النتائــج الصحيــة الجيــدة
وذلــك بســبب طبيعــة ديكتاتوريــة الحــزب الواحــد القمعيــة يف كوبــا ،فضــا عــن الشــك يف مــدى الســيطرة
الشــخصية ودرجــة حريــة الكوبيــن يف اختيــار وتقريــر مــا يهــم صحتهــم  .وجديــر بالذكــر أن البنــك الــدويل
قــد شــجع حكومــة اإلنقــاد رســميا عــى اعتــاد منــاذج السياســات االجتامعيــة والخدميــة لجريانهــا مثــل
إثيوبيــا وروانــدا قبــل عــدة اعــوام  ،وطالبهــا تحديــدا بــأن يزيــد الســودان اســتثامراته يف القطــاع الصحــي ويف
الحاميــة االجتامعيــة  ،مبزيــد مــن الشــفافية والفاعليــة  ،الســتهداف الفئــات الضعيفــة والحــد مــن الفســاد .
وكــا أوضحــت منظمــة الشــفافية الدوليــة ،فــإن الفســاد يــأيت بأشــكال عديــدة ،كــا أن هنالــك العديــد
مــن الطــرق ملقاومتــه وتحديــه .والجديــر باملالحظــة أن الســودان كان قــد احتــل املرتبــة السادســة مــن
بــن الــدول األكــر فســادا يف العــامل (ترتيــب الســودان كان  170مــن أصــل  176دولــة تــم تقييمهــا مــن
قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة يف تقريــر «مــؤرش الفســاد» لعــام  ،)2016بــل ســجل الســودان نفــس
املرتبــة تقريبــا مــا بــن عامــي  2012و ٪13( 2014و ،٪14عــى التــوايل  ،مــا يــدل عــي ان وضــع الفســاد
يف الســودان مل يــراوح مكانــه عــي مــدي اريعــة اعــوام عــي االقــل برغــم ادعــاءات حكومــة االنقــاذ .
وتـراوح أنــواع الفســاد املبلــغ عنهــا يف قطــاع الصحــة يف الســودان بــن الرشــوة والتواطــؤ وتضــارب املصالــح
واالختــاس واإلعالنــات االحتياليــة واالحتيــال واالبت ـزاز واملحســوبية والتهــرب الرضيبــي وغــر ذلــك.
 -٢أمثلة توضيحية لمالمح الفساد في قطاع الصحة في السودان:

ان االنطبــاع األول الــذي يعطيــه الفســاد عــادة هــو ارتباطــه باملكاســب املاليــة الشــخصية أو املؤسســية
 .ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال دامئــا ،اذ توجــد العديــد مــن الحــاالت يف قطــاع الصحــة يف الســودان يف
ظــل حكومــة االنقــاذ  ،حيــث يتخــذ الفســاد شــكل الحرمــان مــن الحقــوق ،والتزويــر ،وتزويــر الســجالت
الرســمية ،وانتهــاك رسيــة البيانــات والكــذب تحــت القســم مــا يعتــر فســادا بائنــا يعاقــب عليــه القانــون.
ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الفســاد الطابــع  ،مــا حــدث يف ليلــة  21أبريــل عــام  ، 1990عندمــا أحــر
جهــاز االمــن الســوداين ســئ الســيط جثــة الدكتــور الشــهيد عــي فضل أحمــد (وهــو أحــد النشــطاء البارزين
الذيــن دعمــوا إرضاب نقابــة األطبــاء الســودانيني ضــد حكومــة االنقــاذ يف نوفمــر  ، 1989احتجاجــا عــي
الفصــل والترشيــد مــن الخدمــة والــذي كان قــد بــارشت حكومــة االنقــاذ يف تنفيــذه وســط االطبــاء وكان
ذلــك االرضاب هــو أول عمــل معــارض ناجــح يتحــدي حكومــة االنقــاذ الوليــدة انــذاك  ،ومــازال ميثــل اقــوي
تلــك االعــال املعارضــة ) إىل قســم الحــوادث واإلصابــات يف املستشــفى العســكري بعــد ان اعتقلتــه ســلطات
االمــن وعذبتــه تعذيبــا بشــعا حتــي قــي نحبــه  .وقــد تــم اعتقالــه وتعذيبــه مــن دون توجيــه اي تهمــة
قانونيــة ملــدة ثالثــة أســابيع داخــل مــا ســمي ب «ببيــوت االشــباح» التابعــة لجهــاز األمــن الســوداين .وكان
مــن بــن مــن قــام بتعذيــب الشــهيد دكتــور عــي فضــل بعضــا مــن األطبــاء القياديــن يف نظــام حكومــة
االنقــاذ ,مثــل وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء وقتهــا ،الدكتــور الطيــب إبراهيــم محمــد خــر (امللقــب ب
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«الطيــب ســيخة» (أو قضيــب الحديــد) النــه كان يحمــل قضبــان حديديــة إلرهــاب الطــاب ورضبهــم خــال
ســنوات الدراســة الطبيــة يف الســبعينيات  .وغنــي عــن القــول إن مســؤولية الطيــب ســيخة يف تعذيــب
الدكتــور عــي وقتلــه تقــع بالتأكيــد تحــت عناويــن أكــر وحشــية مــن موضــوع الفســاد  .ومــع ذلــك ،فــإن
املامرســة الفاســدة وغــر األخالقيــة مــن قبــل الدكتــور بشــر إبراهيــم مختــار والدكتــور أحمــد ســيد تعتــر
مــن نــوع الفســاد القاتــل الــذي البــد مــن ذكــره يف مثــل هــذا التقريــر  .الن هذيــن الطبيبــن الفاســدين
اخالقيــا وقعــا عــى شــهادة الوفــاة (واالســتامرة الجنائيــة الرشعيــة رقــم  ) 8يف مستشــفي الســاح الطبــي
وادعيــا بــان ســبب وفــاة الشــهيد د .عــي فضــل كانــت اصابتــه مبــرض «املالريــا الدماغيــة»!  .غــر مقتنعــن
بهــذا االســتنتاج الخاطــئ واملــزور ،تحصلــت عائلــة وزمــاء الشــهيد الدكتــور عــي فضــل عــى أمــر قضــايئ
مــن وكيــل النيابــة ومــن القــايض املختــص يف مدينــة أم درمــان بإعــادة ترشيــح الجثــة  .وقــام بالترشيــح
الصحيــح متخصصــان رشعيــان محرتفــان هــا الدكتــور عبداملطلــب إبراهيــم والدكتــور عــي محمــد الســيد
نجــار الكوبــاين وخلصــا اىل أن ســبب الوفــاة كان التعذيــب والرضبــات عــى الــرأس بــأداة حــادة  .وبفضــل
الســعي الــذي ال يقهــر مــن أجــل العدالــة مــن قبــل عائلــة الشــهيد الدكتــور عــي فضــل وزمالئــه ،ال تـزال
القضيــة القانونيــة مفتوحــة ضــد جهــاز األمــن الســوداين .
وبخــاف ذلــك فــان هنالــك امثلــة ال تحــي عــى تزويــر ســجالت شــهادات الوفــاة لحاميــة النظــام الحاكــم
والتــى ال تـزال مســتمرة يف الســودان  .وتشــر ثالثــة منــاذج مــن هــذه املامرســات الفاســدة بوضــوح اىل عــدم
توفــر االرادة السياســية لــدى حكومــة االنقــاذ مــن اجــل ضــان العدالــة والحكــم الســليم وتوفــر املــوارد
الكافيــة ملنــع ومعاقبــة الفســاد ،مــا أدى إىل انتشــاره داخــل القطــاع الصحــي .
املثــال األول هــو الصنــدوق القومــي للتأمــن الصحــي والــذى ميثــل منــوذج هزيــل لنظــام كان القصــد مــن
إنشــاؤه حاميــة الفئــات األشــد فقــرآ واألكــر احتياجــا مــن اثــر النفقــات الصحيــة الباهظــة  ،ولكنــه تحــول
بســبب الفســاد ايل فشــل كاريث يف الوصــول إىل أهدافــه وأوجــد مصــدر مضمــون لل ـراء الشــخيص للعديــد
مــن مســؤويل القطــاع الصحــي ومتنفــذي الحركــة االســامية  .وىف املثــال الثــاىن نســتعرض ىف االقســام التالية
مــن هــذا التقريــر درجــة التواطــؤ بــن السياســيني املؤثريــن يف حكومــة االنقــاذ مــع املامرســات الفاســدة
التــى تســاعدهم عــى االســتفادة بشــكل مبــارش مــن مواقعهــم الحكوميــة الرســميةحيث نتعــرض بالتحليــل
لحالــة وزيــر الصحــة بواليــة الخرطــوم ،الربوفســر مأمــون حميــدة  .ويبــن املثــال الثالــث واألخــر مــدى
ســوء الرقابــة والفســاد الذيــن يشــكالن خطـرا مبــارشا عــى صحــة املواطــن مــن جـراء التلــوث البيئــي عــر
االســترياد غــر املنظــم لالســمدة واملبيــدات الزراعيــة والصناعيــة والزراعيــة مــع االهــال التــام يف اســاليب
توزيعهــا واســتخدامها وتخزينهــا والتخلــص منهــا.
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الفشــل فــي حمايــة المــال العــام :حالــة الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحي:

طبقــا لــوزارة الصحــة االتحاديــة ،فقــد تــم اعتــاد نظــام التامــن الصحــي مــن قبــل حكومــة االنقــاذ كجــزء
مــن سياســة إصــاح التمويــل الصحــي يف منتصــف التســعينات وذلــك عــر إنشــاء الصنــدوق القومــي للتأمني
الصحــي يف الســودان .وتدعــي وزارة الصحــة العامــة بــأن حــوايل  5.4مليــون شــخص مشــمولون بتغطيــة
التامــن الصحــي بواســطة الصنــدوق ( حــوايل  ٪15.3مــن مجمــوع الســكان) يف عــام  ،2005يف حــن ادعــى
املديــر العــام لهيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة (د .طــال الفاضــل) يف ديســمرب  2015بــأن الصنــدوق قــد
نجــح يف تغطيــة  14مليــون مواطــن ســوداين (أي حــوايل  ٪30مــن مجمــوع الســكان) .وبــرف النظــر عــن
الشــك يف دقــة هــذه البيانــات الكليــة ،فــان هنالــك إخفاقــات كبــرة أقرتهــا وزارة الصحــة بنفســها  .فعــى
ســبيل املثــال ،وفقــا لبيانــات الــوزارة واعتبــارا مــن عــام  ،2002كان هنالــك  ٪76مــن الذيــن تشــملهم
تغطيــة وزارة الصحــة القوميــة  ،مــن موظفــي الحكومــة و ٪4.2مــن األرس الفقــرة ،و ٪2.8مــن عائــات
جنــود الجيــش الذيــن قتلــوا خــال الحــروب الداخليــة  ،و ٪2.4مــن الطــاب و ٪5.9مــن القطــاع غــر
الرســمي  .وبنظــرة رسيعــة فــإن هــذه االرقــام تشــر اىل فشــل الصنــدوق يف الوصــول ايل الفئــات االكــر
حوجــة والتــي مــن إجلهــا تــم إنشــاء الصنــدوق .
إن تحديــات إنشــاء أى نظــام قومــى للحاميــة االجتامعيــة  ،معروفــة ومفهومــة ىف كل التجــارب العامليــة.
ومــع ذلــك ،فبعــد  10ســنوات مــن إنشــاء هــذا الصنــدوق ،تدهــورت حالــة مــن يســتهدفهم املــروع بــدال
مــن ان تتحســن ،اذ ذكــر املديــر العــام لصنــدوق التأمــن الصحــي القومــى يف مؤمتــر صحفــي عقــد يف 27
ديســمرب  ، 2015بــأن الصنــدوق فشــل يف تغطيــة  ٪60مــن األرس الفقــرة ،وأن األدويــة واإلمــدادات الطبيــة
التــي مولهــا الصنــدوق يف واليــة دارفــور قــد تــم ترسيبهــا وبيعهــا يف أماكــن أخــرى بأســعار الســوق  .وقــد
تــم تأكيــد بيانــات مديــر الصنــدوق مــن قبــل وزيــرة الرعايــة والضــان اإلجتامعــى  ،الســيدة مشــاعر
الدولــب ،وهــي املســؤولة االويل عــن االرشاف عــى املديــر العــام للصنــدوق .وهكــذا ،وعــى الرغــم مــن
أن صنــدوق التأمــن قــد انشــأ عــى مــدى عقــد مــن الزمــان واســتفاد يف بدايتــه مــن ازدهــار ميزانيــة
الدولــة مــن عوائــد النفــط يف الســودان  ،فــإن تغطيــة الصنــدوق قــد ظلــت منخفضــة بشــكل كبــر ،وفشــل
يف الوصــول ألهدافــه يف حاميــة الفق ـراء باالضافــة ايل اعرتافــه بالفســاد يف ترسيــب األدويــه املدعومــة
واملخصصــة للمناطــق التــي مزقتهــا الحــروب واملناطــق الفقــرة مثــل دارفــور .إن التغطيــة الضعيفــة وغــر
املنصفــة ليســت مجــرد مشــكلة طبيــة ،بــل إنهــا أيضــا محــرك للفســاد حيــث أن األرس املعــوزة التــي فشــل
الصنــدوق يف تغظيتهــا ســوف تضطــر ايل تقديــم الرشــاوي عــى األرجــح ملقدمــي الخدمــات للحصــول عــي
الــدواء وإعفاءهــم مــن بعــض الرســوم املفروضــة عــي الخدمــات يف املرافــق الصحيــة العامــة.
ھنالــك أیضــا عیــوب ھیکلیــة أخــرى يف کیفیــة قیــام الصنــدوق باعاملــه .اذ يســتند الصنــدوق عــي خصــم
أقســاط مــن املشــاركني وكان يتعــن زيــادة هــذه األقســاط مــن  48جنيــه ســوداين إىل  116جنيــه ســوداين يف
أواخــر عــام  2015لتعويــض إنخفــاض قيمــة الجنيــه الســوداين مقابــل الــدوالر األمريــي (الــدوالر االمريــي
هــو العملــة املســتخدمة الســترياد األدويــة بعــد التدمــر املتعمــد مــن الحكومــة لقــدرات تصنيــع الــدواء
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املحليــة منــذ أوائــل التســعينات)  ،إال أن التدهــور الحــاد لســعر الجنيــه الســوداين يف أواخــر عــام 2016
ومــا تــاه مــن ارتفــاع تلقــايئ يف اســعار الــدواء منــع زيــادة األقســاط املخصومــة مــن مرتبــات املشــركني مبــا
يكفــى لتلبيــة قيمــة اســترياد األدويــة بالــدوالر األمريــي  .لذلــك يعجــز الصنــدوق حاليــا عــن توفــر االدويــة
الالزمــة اال عــر الزيــادة املســتمرة يف رســوم االشــراك  .والجديــر بالذكــر هنــا أن ىف التجــارب العامليــة،
فعــادة مــا يتــم تحليــل الســياق بدقــة والتحســب ملثــل هــذا التحديــات علميــا ومعالجتهــا يف مرحلــة
التصميــم األويل لصناديــق التأمــن الصحــي  .ولكــن انعــدام االرادة السياســية الجــادة وســؤ التخطيــط هــو
ديــدن االنظمــة التــى ال تســتند عــى العلميــه والتخطيــط  ،مثــل مــا يحــدث ىف الســودان اآلن.
كــا أن مشــاكل الصنــدوق التشــغيلية ال تقتــر فقــط عــى التغطيــة الضعيفــة ،واالفتقــار إىل اسـراتيجيات
واالســتهداف املنصــف ،وال يف عيــوب مرحلــة التصميــم واالنشــاء .فالصنــدوق تســترشى فيــه العديــد مــن
املامرســات الفاســدة مثــل تحديــد أســعار عاليــة كاســاس لتعويــض املستشــفيات واملرافــق املتعاونــة معــه
واإلف ـراط يف تقديــر مســتوي وكميــة الخدمــة املقدمــة مــن هــذه املرافــق ،واإلف ـراط يف الوصفــات الطبيــة
التــي يســتفيد منهــا الصنــدوق ،واحتــكار مســؤولو حكومــة االنقــاذ للمرافــق العالجيــة واملعامــل ورشكات
الــدواء التــي يتعامــل معهــا الصنــدوق حرصيــا دون غريهــا .فمــن األمثلــة الصارخــة عــى مثــل هــذا الســلوك
الفاســد هــو تحديــد الصنــدوق لعــدد تســعة فحوصــات باملوجــات فــوق
الصوتيــة عــى كل امــرأة حامــل وتعويضــه املــادي ملقــدم الخدمــة عــي هــذا
يف العام  ٢٠١٥فشل
االســاس (حتــى للنســاء الــايئ يخلــو حملهــن مــن اي مضاعفــات تســتدعي
صندوق التأمني الصحي يف
اج ـراء مثــل هــذا الكــم الهائــل مــن املوجــات الصوتيــة)  ،مــع العلــم بــإن
تغطية  ٪٦٠من العائالت
معيــار اش ـراط تســعة اختبــارات مــن هــذا القبيــل مل يٌســمع بــه يف أي مــن
الفقرية بينام ترسبت
املامرســات الطبيــة العامليــة أو اإلقليميــة .كــا أن الصنــدوق ال یــرك أي مــن
األدوية واإلمدادات الطبية
التي مولها الصندوق يف
الھیئــات الرقابيــة والتنظيميــة الطبیــة يف الســودان يف اإلرشاف علــی معاییــر
واليات دارفور لبيعها
الخدمــات الطبیــة الخاصــة بــه ،بــل يســتبعد ان يكــون مثــل هــذا االرشاف
يف أماكن أخرى بأسعار
ممكنــا يف ظــل تبعيــة الصنــدوق إداریــا لــوزارة الرعایــة والضــان االجتامعــی،
السوق .
مــع عالقــة ضعيفــة أو معدومــة لــه مــع وزارة الصحــة باعتبارهــا الســلطة
الصحیــة املختصــة التــي تســتطيع کشــف ومعالجــة مثــل ھــذه التالعــب يف
املعايــر الخدميــة.
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تضــارب المصالــح الــذي يمكــن مســؤولي حكومــة اإلنقــاذ مــن االســتفادة
الشــخصية مــن القطــاع الصحــي :جامعــة العلــوم والتكنولوجيــىة الطبيــة
ومستشــفى الزيتونــة المملوكتيــن لوزيــر الصحــة بالواليــة الخرطــوم
والقيــادي اإلســامي البــارز الدكتــور مأمــون حميــدة:

الدكتــور مأمــون حميــدة هــو اختصــايص ســوداين يف مجــال الطــب الباطنــي ،وهــو ايضــا اســتاذ جامعــي
وعضــو مؤثــر يف الحركــة اإلســامية الســودانية .بعــد أن اعتمــدت الديكتاتوريــة العســكرية األخــرة التــي
قادهــا الج ـرال منــري أجنــدة إســامية واصــدرت مــا يســمى ب» قوانــن الرشيعــة االســامية» يف ســبتمرب
 ،1983قــاد الربوفســور حميــدة األطبــاء اإلســاميني لكــر إرضابــات نقابــة أطبــاء الســودان والتــي ناضلــت
ضــد حكومــة منــري مــن أجــل زيــادة النســبة مئويــة مــن امليزانيــة الحكوميــة املخصصــة للصحــة ،فضــا
عــن زيــادة األجــور.
خــال دكتاتوريــة حكومــة االنقــاذ الحاليــة  ،قــاد الربوفســور حميــدة جهــود حكومــة اإلنقــاذ لتطهــر جامعــة
الخرطــوم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن والطــاب الذيــن يعارضــون حكومــة اإلنقــاذ .وتــم تعيينــه
مدي ـرا لجامعــة الخرطــوم حيــث قــاد أول حملــة لتعريــب املناهــج التعليميــة وإســلمتها  ،وقــاد اجنــدة
الحركــة االســامية باخــاص يف ترقيــة اعضــاء هيئــة التدريــس مــن االســاميني املوالــن لحكومــة اإلنقــاذ ،
وترشيــد واعتقــال وتعذيــب اعضــاء هيئــة التدريــس املعارضــن وتشــجيع سياســة الدولــة بفــرض وزيــادة
الرســوم الدراســية عــي الطــاب اضافــة ايل مصاريــف االعاشــة الباهظــة التكاليــف ومحــاوالت حظــر كل
النشــاط الســيايس املعــارض داخــل الحــرم الجامعــي.
ومــع ذلــك ،فــإن تأثــر الربوفيســور حميــدة مل يتوقــف عنــد تدمــر مــا كان يومــا احــد ارفــع واقــوي
مؤسســات التعليــم العــايل الرائــدة يف أفريقيــا  ،بــل تعــداه حــن أســس بروفســر حميــدة أيضــا كليــة طــب
خاصــة بــه (جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الطبيــة) إىل جانــب مستشــفى خــاص فاخــر (مستشــفى زيتونــة)
يف وســط مدينــة الخرطــوم .ولكــن رسعــان مــا تدهــورت ســمعة جامعتــه الخاصــة حــوايل عــام  2014حــن
تــم فضــح دورهــا الســيايس االرهــايب كبــؤرة لغســيل الدمــاغ والتدريــب والتجنيــد وارســال الطــاب لالنضــام
ايل اإلرهابيــن اإلســاميني الذيــن يقاتلــون جنبــا إىل جنــب مــع الدولــة اإلســامية يف العـراق وســوريا (داعش)
وغريهــا مــن بــؤر الرصاعــات االقليميــة .وقــد انفضــح هــذه الــدور االرهــايب للجامعــة بصــورة اوســع بعــد
ســفر وانضــام أكــر مــن  35مــن طالبهــا (مبســاعدة بعــض املســؤولني يف الجامعــة ومتنفذيــن مــن حكومــة
اإلنقــاذ) ايل داعــش  .الجديــر بالذكــر أن مستشــفي الزيتونــة يقــع عــى بعــد مبنيــن فقــط مــن مستشــفى
اإلحالــة الثالــث الوحيــد يف الســودان واملستشــفى التعليمــي الرئيــي؛ مستشــفى الخرطــوم التعليمــي الــذى
تــم تاسيسســه ىف عــام .1907
يف هــذا الســياق الســيايس التاريخــي ,قــام الجـرال عمــر البشــر ،رئيــس حكومــة اإلنقــاذ  ،بتعيني الربوفيســور
حميــدة وزيـرا للصحــة يف واليــة الخرطــوم  ،وقــد تــردد انــذاك بــأن تعيينــه مــن قبــل الرئيــس نفســه جــاء
وســط معارضــة مــن حاكــم الخرطــوم واملجلــس الترشيعــي لواليــة الخرطــوم آنــذاك .وبــدال مــن أن ينــأى
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بروفســر حميــدة بنفســه عــن تضــارب املصالــح الصــارخ يف كونــه وزيـرا للصحــة يف واليــة ميتلــك فيهــا أصــوال
ميكــن أن تتأثــر بقراراتــه وتســتدعي فــورا شــبهة الفســاد  ،أطلــق الربوفيســور حميــدة حملــة هجوميــة عــى
مؤسســات القطــاع العــام الصحيــة كمستشــفي الخرطــوم الــذي ينافــس مستشــفي الزيتونــة الــذي ميلكــه
ومراكــز تدريــب االطبــاء التــي تنافــس جامعتــه  .لــذا نجــد أن موقعــه الســياىس والوظيفــى قــد مكنــاه
وشــجعاه عــى هجومــه عــي مؤسســات القطــاع العــام ومــن إثـراء نفســه مــن خــال التواطــؤ والفســاد ومــا
زال بروفســر حميــدة يســتفيد مــن هــذا التضــارب الفاضــخ واملفســد بــن اعاملــه التجاريــة ووضعــه كوزيــر.
وقــد اهتــم بروفســر مامــون مبعركتــن رئيســيتني يف اطــار اس ـراتيجيته لزيــادة أربــاح ممتلكاتــه الخاصــة
(جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الطبيــة ومستشــفي الزيتونــة)  .ففــي ســبيل تحقيــق اهدافــه ،قــام بروفســر
مامــون بتدمــر أي مستشــفي منافــس مــن مرافــق القطــاع الصحــى العــام أو الخــاص يف محيــط موقــع
مستشــفي الزيتونــة يف الخرطــوم .وقــد أنجــز ذلــك مــن خــال تهديــد املستشــفيات الخاصــة بالغرامــات
والتهديــد باالغــاق وســحب ترخيــص العمــل (مبــررات رقابيــة واداريــة ملفقــة) وتفكيــك مستشــفى
الربوفيســور جعفــر أبنعــوف لألطفــال (الــذي تــم بنــاؤه وتجديــده مــن قبــل جمعيــة خرييــة ترعاهــا األمــرة
آن مــن اململكــة املتحــدة) ومستشــفى الخرطــوم التعليمــي  .وكانــت معركتــه الثانيــة هــي إعفــاء جامعتــه
مــن دفــع أي رســوم تفــرض عــي غريهــا مــن املستشــفيات يف واليــة الخرطــوم ،لتدريــب طــاب الطــب
(وهــي كليــة الطــب الوحيــدة املعفــاة بهــذه الطريقــة)  .بــل ويحــاول بروفســر حميــدة ايضــا احتــكار
جميــع طــاب الدراســات الطبيــة العليــا والتدريــب الطبــي املركــزي القائــم بحيــث يكــون تحــت ســلطته
كوزيــر للصحــة يف الدولــة لكيــا يســتغل منصبــه ويجعــل جامعتــه محتكــرة لهــذا الــدور والــذي يــدر
امــواال مضمونــة وضخمــة عــر رســوم التدريــب والتأهيــل التــي يدفعهــا نــواب اإلختصاصيــن مــن اموالهــم
الخاصــة .وال تـزال هــذه املعركــة األخــرة مســتمرة بالرغــم مــن أن مجلــس التخصصــات الطبيــة الســوداين
هــو الوحيــد الــذي يوفــر وينظــم وينظــم التدريــب املتخصــص وامتحــان نــواب االخصائيــن قبــل أن يتأهلــوا
ليصــروا أخصائيــن استشــاريني .
وخوفـاً مــن التعــرض لســخط الجمهــور يف بلــد ال يســتطيع فيهــا النظــام الحاكــم مــن الســيطرة الكاملــة عــى
وســائل اإلعــام ،خاصــة ىف ظــل تتطــور وإنتشــار وســائل اإلتصــال اإللكرتونيــة  ،ألغــى الربوفســر حميــدة
رحلــة عمــل ومحــارضة كان ينــوي تقدميهــا يف كليــة امللكــة يف لنــدن (اململكــة املتحــدة) ليعــرض ويــرر
فيهــا مــا يســميه باإلصالحــات الالمركزيــة يف الخدمــات الصحيــة (وهــي التســمية الزائفــة التــي اطلقهــا عــي
مرشوعاتــه لتدمــر القطــاع الصحــي العــام يف واليــة الخرطــوم).
ويف معــرض رفضــه لتلــك الدعــوة يف مــارس مــن عــام  ،2016كان واضحــا بــان الربوفيســور حميــدة يخــي
أيضــا اســتجواب ســلطات املخابــرات الربيطانيــة لــدوره يف تســهيل تجنيــد جامعتــه للطــاب املنضمــن
للمنظــات اإلرهابيــة مثــل داعــش (اذ كان بعضهــم مــن حملــة الجنســية الربيطانيــة).
مــا هــو واضــح ومؤســف يف تجــاوزات وفســاد الربوفيســور حميــدة هــو أنــه مــدرك متامــا مبوجــب تأهيلــه
املهنــي العــايل وخربتــه الطبيــة لــكل االثــار الســيئة الفعالــه الفاســدة واســتغالله للمنصــب العــام مــن اجــل
الـراء الشــخيص .فمــن الناحيــة املهنيــة والعلميــة يف التخطيــط الصحــي الســليم ،يعلــم الربوفســور حميــدة
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متامــا مخاطــر تفكيــك واغــاق مستشــفىات اإلحالــة وومرافــق الرعايــة الثالثيــة
الوحيــدة يف عاصمــة البــاد وخطــل الــروع يف ذلــك دون خلــق قــدرة أوليــة
وثانويــة كافيــة عــى مســتوى مرافــق الرعايــة الطرفيــة يف واليــة الخرطــوم.
ومــن املؤكــد أنــه يعلــم ايضــا بــأن التدريــب املحــي املتخصــص ال يصــح ان
تقــوم بــه الحكومــات الوالئيــة يف بلــد مثــل الســودان  .وال يــزال األســتاذ
الدكتــور حميــدة ينتهــك قوانــن تضــارب املصالــح الســودانية وقوانــن مكافحة
االحتــكار  .إال أنــه يفلــت مــن العقــاب  ،خاصــة وانــه يحظــي بحاميــة سياســية
قويــة مــن رئيــس حكومــة االنقــاذ الجـرال عمــر البشــر وبذلــك يظــل محصنــا
مــن مســاءلة الســلطات أو املواطنــن او الصحافــة .
الفساد وسوء الرقابة التنظيمية واثارها على الصحة:
الكارثة البيئية وتلوث المبيدات:

مل ينأ بروفسري حميدة
بنفسه عن تضارب املصالح
الصارخ يف كونه وزيرا
للصحة يف والية ميتلك
فيها أصوال ميكن أن تتأثر
بقراراته وتستدعي فورا
شبهة الفساد ،وأطلق
الربوفيسور حميدة حملة
هجومية عىل مؤسسات
القطاع العام الصحية
كمستشفي الخرطوم الذي
ينافس مستشفي الزيتونة
الذي ميلكه ومراكز تدريب
االطباء التي تنافس
جامعته .

مــن املعــروف أن تصنيــع املبيــدات الحرشيــة واالســمدة يتــم مــن مــواد ســامة
وكذلــك تفــرز ســموم كمنتــج ثانــوي للعمليــات الصناعيــة .لذلــك تتواجــد
هــذه الســموم يف مبيــدات اآلفــات والحــرات والقــوارض واألســمدة الزراعيــة ويف النفايــات الصناعيــة
ونفايــات تكريــر وتصفيــة الوقــود والزيــوت املولــدة للطاقــة (وال ســيام الطاقــة الحراريــة) ومــواد تنقيةميــاه
الــرب وكيامئيــات معالجــة الــرف الصحــي واملــواد الكيميائيــة املســتخدمة يف التعديــن (وال ســيام النفــط
والذهــب واملعــادن األخــري) واملنتجــات الطبيــة واالدويــة (مبــا يف ذلــك تلــك التــي انتهــت صالحيتهــا) ،ويف
شــكل معــادن ثقيلــة وغــازات وكيامئيــات داخــل بعــض مكونــات أجهــزة الكمبيوتــر والخاليــا الكهربائيــة
(البطاريــات) ومقاييــس درجــات الحـرارة والهواتــف املحمولــة والثالجــات والســيارات وغريهــا مــن مصــادر
الســموم التــي تشــكل خطـرا عــي البيئــة وعــي صحــة االنســان والحيــوان .وقــد اقتــر اإلطــار التنظيمــي
ىف الســودان عــى التعامــل مــع هــذه املــواد الســامة (عــر اســتريادها أو تصنيعهــا أو اســتخدامها أو إنتاجهــا
أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا) عــى عــدد قليــل مــن القوانــن التــي كانــت تــرف عــى تطبيقهــا بدقــة
مجموعــة مــن اإلدارات الحكوميــة القوميــة واملحليــة  .أن اكــر واوســع املخاطــر مــن مثــل هــذه الســموم
يــأيت مــن اســتخدام الســودان املوســع للمبيــدات واألســمدة لزيــادة اإلنتاجيــة يف قطاعــه الزراعــي.
يعــد الســودان مــن أكــر الــدول يف أفريقيــا والــرق األوســط يف اســتخدام املبيــدات عــي نطــاق واســع عــى
الرغــم مــن أنهــا ال تنتــج محليــا يف الوقــت الحــايل بــل يتــم اســترياد معظمهــا .ومــن املعــروف ان املركبــات
الكيامئيــة  ،املســاه بالديوكســينات والفيورانــات  ،هــي مــن بــن املــواد الســامة املســتعملة يف مبيــدات
اآلفــات املســتعملة يف الســودان .ومنــذ عــام  1981تــم حظــر مــواد أخــرى كانــت يف الســابق تســتخدم
كمبيــدات لآلفــات (مثــل مــواد دي دي يت ،ديلدريــن ألدريــن ،هيباتكلــور ،كلــوردان ،إندريــن ،إيســودرين).
وتعتــر الصناعــة الوحيــدة القــادرة عــى إطــاق ثنــايئ الفينيــل متعــدد الكلــو (وهــو ايضــا احــد الســموم)
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يف البيئــة هــي صناعــة توليــد الطاقــة  ،بينــا ميثــل الحــرق املفتــوح لبعــض املــواد (كاملحاصيــل واملخلفــات
والقاممــة وحــرق اللدائــن ،والحاويــات البالســتيكية للمســتحرضات الصيدالنيــة ،ومخلفــات املستشــفيات)
خــارج املحــارق املخصصــة لذلــك ،مصــدرا آخــر إلفـراز الديوكســينات والفيورانــات يف الســودان.
وقــد أفــاد الباحــث الســوداين د .التجــاين يف دراســة قــام بهــا عــام  ، 1998بــأن الســودان يواجــه ،كــا هــو
الحــال يف العديــد مــن البلــدان الناميــة ،مشــكلة مزعجــة مــن جـراء إســتعامل مبيــدات اآلفــات املتقادمــة
التــي توجــد بشــكل أســايس يف املشــاريع الزراعيــة املرويــة الرئيســية  ،وكذلــك يف مخــازن اإلدارة املركزيــة
لوقايــة النباتــات التابعــة للدولــة .وتنتــر هــذه املخــازن يف  30موقعــا حــول البــاد  .وكشــفت دراســة
اســتقصائية شــاملة أجريــت يف عــام  1996عــن وجــود كميــات كبــرة مــن هــذه املنتجــات املتقادمــة الخطرة
عــي الصحــة يف مواقــع التخزيــن الحكوميــة هــذه.
وهنــاك عــدد مــن العوامــل الرئيســية التــي تــؤدي إىل تراكــم املبيــدات املتقادمــة يف الســودان بســبب ســوء
اإلدارة وســوء السياســات وضعــف القــدرات التقنيــة واإلداريــة .ومــن هــذه العوامــل  ،مامرســة تخزيــن
املبيــدات واالســمدة التــي مل تســتهلك يف املوســم الزراعــي الســابق خوفــا مــن تأخــر وصــول كميــات كافيــة
مــن األســمدة الجديــدة للموســم املقبــل) ،وتغيــر سياســات املحاصيــل (مثــل القـرار املفاجــئ لزراعــة األرز
يف مشــاريع منطقــة الجزيــرة املرويــة مــا أدي إىل اســترياد مبيــدات األعشــاب الضــارة بــاألرز بينــا ظلــت
مخزونــات املــواد الكيميائيــة األخــرى الخاصــة باملحاصيــل االخــري قابعــة يف املخــازن) ،وتغيــر الترشيعــات
والقواعــد املتعلقــة باملمنــوع واملحظــور مــن انــواع مبيــدات اآلفــات .وقــد ادي هــذا الســلوك إىل اإلفـراط
يف التخزيــن تحــت ظــروف إداريــة تخزينيــة ســيئة  ،والفشــل ىف القــدرة عــى التنبــؤ باآلفــات (عــى ســبيل
املثــال تبقــى مخزونــات مبيــدات اآلفــات التــي تــم وضعهــا مســبقا ضــد هجــات الجـراد املتوقعــة مخزونــة
بكميــات كبــرة عندمــا ال يحــدث هجــوم افةالجـراد.
كــا أن هنالــك تأثــر بيئــي ســلبي مســتمر مــن انعــدام الضوابــط التنظيميــة إىل جانــب الفســاد وانعــدام
الشــفافية مــن قبــل الحكومــة .عــى ســبيل املثــال ،فقــد تــم التخلــص مــن كميــات كبــرة مــن مبيــدات
اآلفــات املتقادمــة يف عــام  1995مــن قبــل حكومــة واليــة شــال دارفــور داخــل حفــرة تبعــد  27كــم رشق
بلــدة الفــارش .وأظهــر التحليــل الــذي أج ـراه الباحثــون الحقــا وجــود تركي ـزات عاليــة نســبيا مــن املــواد
الســامة ،وأٌبلــغ عــن وقــوع العديــد مــن حــوادث التســمم بــن املــوايش واملاعــز واألغنــام يف جميــع الواليــات
تقريبــا .ويشــتيك ســكان القــرى القريبــة مــن مخــازن املبيــدات يف املشــاريع املرويــة مــن عــدة أم ـراض
تــراوح اعراضهــا مــا بــن الصــداع واإلجهــاد ،وآالم الصــدر ،والغثيــان ،والتعــب .وتشــخص معظــم هــذه
الحــاالت خطــأ عــى أنهــا املالريــا أو التايفويــد.
وقــد متكنــت دراســة أجراهــا الباحــث الســوداين د .البشــر ( )1998مــن جمــع  195عينــة دم برشيــة مــن
 11موقعــا ينتــر فيهــا اســتخدام مبيــدات آفــات محــدودة ومكثفــة يف الســودان  ،خــال شــهري مايــو
وأغســطس  .1994وتقــع املناطــق التــي شــملتها الدراســة يف شــال الســودان (مثــل دنقــا والجولــد) ورشق
الســودان ( كالقضــارف) يف غــرب الســودان (كمناطــق األبيــض وأم ورابــة) واماكــن زراعــة القطــن املــروي
(مثــل ود مدين،الحصاحيصــا واملناقــل والفــاو)  ،ومشــاريع زراعــة قصــب الســكر (كنانــة وإلجنيــد) يف وســط
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الســودان .وأظهــرت نتائــج الدراســة أن العينــات التــي تــم جمعهــا مــن الســكان واملزارعــن يف مشــاريع
القطــن املــروي  ،إحتــوت عــى مســتوىات مخيفــة مــن جميــع املبيــدات املســتخدمة  ،تليهــا مشــاريع قصــب
الســكر ومناطــق الزراعــة التقليديــة املطريــة واملناطــق القريبــة مــن نهــر النيــل وروافــده .وقــد لوحــظ أن
أعــى تركيــز لبعــض هــذه الســموم ذات الصلــة باملبيــدات يف عينــات الــدم التــي تــم جمعهــا مــن املســح
امليــداين يف مــدىن ،الحصاحيصــا وكنانــة عــى التــواىل .
إن القــدرة االداريــة الضعيفــة وهشاشــة انطمــة الرقابــة التنظيميــة  ،ليســت ســوى جــزء واحــد مــن املعادلة
التــي تــؤدي إىل تلــوث البيئــة يف الســودان  .إال أن العامــل األكــر أثــرآ هــو إنتشــار الفســاد  ،حیــث یتواطــأ
املســؤولون الحکومیــون مــع الــرکات الفاســدة (التــي تضــم مصنعــن دولییــن أو مســتوردین أو موزعــن أو
وکالء محلییــن) للســاح بوجــود مبيــدات محظــورة أو غیــر مالمئــة يف الســودان.
ومــن األمثلــة األكــر وضوحــا عــى هــذه الجرائــم  ،اســتمرار بعــض املســؤولني الســودانيني ورشكائهــم ىف
إســترباد املــواد الخطــرة والســامة بصــورة غــر مرشوعــة .ففــي نوفمــر  ،1998دخلــت مــادة «غامــا»
(لينــدان) ،مــن خــال مينــاء بــورت ســودان ،بطريقــة غــر مرشوعــة ،مــن أغاديــر (املغــرب) عــن طريــق
أمســردام (هولنــدا) وجــدة (اململكــة العربيــة الســعودية) داخــل  17حاويــة  ،بلــغ وزنهــا  14طنــا .ويف
مــارس  ،1999أرص املجلــس القومــى ملكافحــة املبيــدات عــى إعــادة تصديــر هــذه الكميــة مــن الســموم.
ومثــال آخــر هــو االســترياد غــر القانــوين ل  64طنــا مــن كاليتوكــس  -النتــوس يف عــام  1998والــذي حــاول
املجلــس أيضــا إعــادة تصديــره ولكنــه فشــل  ،وال تـزال هــذه الشــحنة األخــرة مــن هــذه املــادة الكيميائيــة
قابعــة يف بورتســودان يف حاويــات تالفــة متامــا مــا أدى اىل ترسبهــا إىل الرتبــة والتســبب ىف أرضار بيئيــة
جســيمة .واملثــال الثالــث هــو مبيــدات اآلفــات التــي تــم اســتريادها مــن ســوريا .وبعضهــا ال يـزال يف مطــار
الخرطــوم يف حــن تــم تهريــب البعــض اآلخــر إىل داخــل الســوق  .ولجـراءة هــذه الرشكــة الســورية فانهــا
تخطــط اآلن إلنشــاء مصنــع لالصبــاغ يف الســودان.
 -٣تأثير سوء إدارة القطاع الصحي على السالمة العامة والصحة في
السودان:

بعــد تحليــل جــذور وأمثلــة الفســاد وســوء اإلدارة ،ميكــن تلخيــص اثارهــا الرئيســية عــي القطــاع الصحــي
كــا يــي:
i.iزيادة اإلنفاق الشخيص للحصول عىل الرعاية الصحية،
 iiiiاهــدار فرصــة االســتفادة القصــوي مــن الخدمــات الوقائيــة التــي تعــاين مــن نقــص التمويــل مــا
يــؤدي ايل زيــادة تفــي األم ـراض عــى املســتوى املجتمعــى والفــردي مــن ج ـراء غيــاب الرصــد
وضعــف مراقبــة األمـراض املعديــة وغــر املعديــة ،ومراقبــة الســامة البيئيــة ،واملرافــق الصحيــة ىف
املناطــق الســكنية ،والســامة يف مــكان العمــل والســامة املهنيــة ،وســامة األغذيــة وســامة امليــاه
واإلمــداد ،واملنتجــات الصناعيــة ،وتنظيــم التخلــص مــن املنتجــات الثانويــة والنفايــات ،ومــا إىل
ذلــك.
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iiiiiزيــادة التكاليــف املبــارشة للرعايــة الصحيــة بســبب سياســات اإلســترياد والتوريــد مــن مصــدر
وحيــد للســلع واملعــدات الطبيــة مــن خــال تقديــم عطــاءات غــر تنافســية أو رشاء أدويــة ذات
نوعيــة ســيئة منخفضــة األســعار أو إضاعــة فــرص الحصــول عــي خصومــات مقــدرة عــر املشــاركة
يف عمليــات ال ـراء بالجملــة بالتعــاون مــع بلــدان أخــرى .
ivivزيــادة تكلفــة عــاج األمـراض عندمــا يتــم رسقــة وبيــع الســلع واملعــدات الطبيــة املســتوردة مــا
يــؤدي إىل تــردي الخدمــات يف مرافــق القطــاع الصحــي العــام
v.vانخفــاض فــرص الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة (وخاصــة الرعايــة الصحيــة األوليــة) بســبب تفكيك
مرافــق القطــاع العــام الصحيــة بشــكل ممنهــج ورســمي ،مــا يجــر املــرىض للجــوء للخيــار الوحيــد
املتبقــي لهــم وهــو املرافــق الصحيــة الخاصــة التــي ميتلكهــا املســؤولون الحكوميــون
viviانخفــاض كفــاءة الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة بســبب االســتعاضة عــن العاملــن الصحيــن األكفــاء
مبــن يفتقــرون ايل املؤهــات والخــرة الكافيــة واملوالــن لسياســات الحكومــة ،وكذلــك عــن طريــق
تشــويه تدريــب العاملــن الصحيــن الذيــن يفضلــون التدريــب ىف املرافــق الصحيــة التــي ميلكهــا
املســؤولون الحكوميــون (بســبب إعفائهــم مــن تكاليــف التدريــب)
viviiدخــول وانتشــار الســلع الطبيــة واملعــدات التــى تــأىت دون املســتوى املســموح بــه يف نظــام
الرعايــة الصحيــة  ،مــا أدى إىل انخفــاض كفــاءة خدمــات الوقايــة والعــاج وزيــادة معــدالت
املــرض والوفيــات بســبب ســوء املعــدات وأن االدويــة والقاقــر دون مســتوى الصيــدالين املطلــوب
او املنتهيــة صالحيتهــا
viviiiويتفاقــم التأثــر الســلبى للفســاد عــى الخدمــات الصحيــة بســبب الفشــل ىف تطبيــق
السياســات امللزمــة للدولــة دســتوريا وقانونيــا  ،لدعــم عــاج بعــض الحــاالت واملجموعــات
الســكانية .
ixixإن التواطــؤ االحتــكاري بــن الصنــدوق القومــي للتامــن الصحــي مــن جانــب وبــن بعــض املرافــق
واملختـرات الصحيــة اململوكــة للمســؤولني الحكوميــن أو املؤيديــن لهــم مــن جانــب آخــر  ،يزيــد
بالــرورة مــن تكلفــة الرعايــة الصحيــة للفــرد تحــت مظلــة الصنــدوق  ،مــا يقلــل مــن نطــاق
تغطيتــه للمواطنــن اآلخريــن.
x.xعــدم التقييــد بإنفــاذ اللوائــح التنظيميــة بواســطة وزارة الصحــة العامــة أمــام الســلطة الترشيعيــة
(املجلــس الوطنــى) والهيئــات الصحيــة العامــة واملجالــس الترشيعيــة للواليــات واالجهــزة الرقابيــة
األخــرى وعــدم مســاءلة مديــري املرافــق الصحيــة امــام مجالــس االدارة واملجتمعــات املحليــة التــى
توجــد بهــا هــذه املرافــق .
xixiويــؤدي انعــدام املحاســبية واملســاءلة العامــة نتيجــة لتطبيــق نظــام خدمــات صحيــة ال مركــزي ،
إىل تحويــل املســؤولية مــن املســتوى املركــزي إىل مســتوى الواليــات واملحليــات دون ان يســتصحب
ذلــك اي قــدر معقــول مــن بنــاء القــدرات التقنيــة واإلداريــة واملاليــة الكافيــة لالضطــاع بهــذه
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املســؤولية .ويف حــن أن هــذا يصــب ىف خانــة ســوء اإلدارة العامــة بــدال مــن الفســاد  ،إال أن
الفجــوة والرتاخــى يف املســاءلة هــي املحــرك الرئيــي لنقــص التمويــل يف وزارة الصحــة القوميــة
واملســتويات الطرفيــة ،فضــا عــن النقــص يف التمويــل أو ســوء النوعيــة أو غيــاب الخدمــات التــي
يعــاين منهــا املواطنــون يف والياتهــم املختلفــة.
ب  -اهم تحديات القطاع الصحي في السودان :الحوكمة الرشيدة
واالستثمار العادل والمنصف

وعند النظر للفساد يف قطاع الصحة ،من املهم الرتكيز عىل خمسة خصائص رئيسية أساسية تساعد عىل
اكتساب فهم أفضل ،وبالتايل ،استجابة أفضل للظاهرة بجميع أبعادها.
العنــر األول هــو متييــز الفســاد مــن ســوء اإلدارة املاليــة .فــكل حالــة مــن حــاالت الفســاد تشــكل ســوء
إدارة ماليــة ،ولكــن ليــس كل ســوء ىف اإلدارة املاليــة ينبغــي اعتبــاره مامرســة فاســدة .ثانیــا ،مــن املھــم
النظــر اىل نقــاط الضعــف البنيويــة واملنهجيــة عــي نطــاق كل املکونــات الرئیســیة يف نظــام الحوکمــة
(اإلطــار الترشیعــي والقوانیــن واللوائــح والسیاســات وإدارة املخاطــر واالسـراتیجیات واملســاءلة وإجـراءات
العمــل وإجــراءات وتدابیــر مکافحــة الفســاد .وبعبــارة أخــرى ،فــإن مجــرد اليقظــة واكتشــاف حــاالت
الفســاد قــد يســاعد دون شــك يف تعبئــة املواطنــن وزيــادة ادراكهــم للظاهــرة عــي املســتويني الشــعبي
والرســمي ،ولكنــه بالــكاد ميــس أو يعالــج جــذور مشــكلة الفســاد .ثالثــا ،ينبغــي النظــر إىل القدرة املؤسســية
للتصــدي للفســاد بصــورة مســتدامة .رابعــا ،حتــى عندمــا يكــون هنــاك وضــوح كامــل يف العنــارص املذكــورة
أعــاه  ،فإنــه يجــب توفــر اإلرادة السياســية  ،ابتــداءا مــن أعــى مســتويات الدولــة  ،بوجــود مصلحــة
وحوافــز سياســية وطنيــة للنظــام الحاكــم  ،وحتــي اصغــر فــرد يكــون يف وضــع يســتطيع مــن خالله املشــاركة
يف كشــف املامرســات الفاســدة .ثــم خامســا وأخ ـرا ،ليــس كل الفســاد هــو بالــرورة مــن أجــل تحقيــق
مكاســب ماليــة ،فعــى ســبيل املثــال ،فــإن إقــدام األطبــاء اإلســاميني عــى شــهادة الــزور وتحريــر تقريــر
رســمي وشــهادة طبيــة مــن أجــل إعفــاء واخفــاء جرميــة حكومــة االنقــاذ حــن عذبــت الشــهيد الدكتــور عيل
فضــل أحمــد حتــى املــوت  ،ميثــل جرميــة يعاقــب عليهــا حتــى مبوجــب قوانــن الســودان املوجــدوة اليــوم .
عــي ضــوء مــا ســبق ،فهنالــك موضوعــان رئيســيان يجــب التأًكيــد عليهــا يف هــذا التقريــر .األول يتعلــق
بتحديــات الحوكمــة التــي تواجههــا الصحــة والقطاعــات األخــرى يف الســودان .والثــاين هــو أهميــة زيــادة
االســتثامرات يف القطــاع الصحــي النهــا ال تســاعد يف تقليــل الفســاد فحســب ،بــل أنهــا تعــزز سياســات
التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
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1.1التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصحة يف السودان:
يف موضــوع الحوكمــة ،تلخــص النقــاط التاليــة أكــر التحديــات البنيويــة واملنهجيــة يف نظــم إدارة
القطــاع الصحــي ونظمــه التنظيميــة يف الســودان مــا يســبب أو يرتبــط باســترشاء الفســاد:
i.iاإلهامل الحكومي للحق الدستوري يف الصحة
iiiiاإلهــال الحكومــي الســتحقاق املواطــن يف ان تديــر الدولــة مــوارده وشــئون صحتــه برشــد وامانــة
وعــدل
iiiiiعــدم ارشاك املواطنــن يف صياغــة السياســات واتخــاذ القـرارات التــي تخــص صحتهــم عــي املســتوي
القومــي واملحــي مــع االقصــاء املتعمــد للجهــات الفاعلــة وصاحبــة املصلحــة االجتامعيــة الرئيســية
يف صنــع ومراقبــة تنفيــذ القـرارات والسياســات ،مبــا يف ذلــك منظــات املجتمــع املــدين والنقابــات
واملانحــن ووكاالت األمــم املتحــدة والــركاء االخريــن
	 iv.ضيــق أو إنعــدام نطــاق التمثيــل القطاعــي يف املنابــر واالجهــزة التــي تتخــذ قـرارات تخــص القطــاع
الصحــي  ،كالتعليــم ،والشــؤون املاليــة ،والشــؤون االجتامعيــة ،والعــدل ،وغــر ذلــك مــن الكيانــات
الحكوميــة ذات املصلحــة واملســاهمة الكبــرة يف قطــاع الصحــة
v.vعــدم وجــود آليــات للمســاءلة مــن أجــل رصــد وتوجيــه والتحقــق مــن تخصيــص املــوارد املرتبطــة
بالصحــة وتخطيــط امليزانيــة ومتابعــة أوجــه رصف املــال العــام عــى جميــع مســتويات إدارة القطاع
الصحي.
viviاالفتقــار إىل وجــود وإعــال املعايــر العلميــة لقيــاس أداء النظــام الصحــي ،لرصــد أداءه بالدقــة
والشــفافية الالزمــة
viviiغياب آليات التنسيق الفاعلة بني مختلف الهيئات واالجهزة حتي يف نطاق القطاع الصحي
viviiiغيــاب أو تشــويه وتدمــر أســس املحاســبة وتحديــد املســؤولية يف إدارة القطــاع الصحــي،
مبــا يف ذلــك تطويــر البنيــة التحتيــة الصحيــة ،ومعايــر الـراء باملشــاركة ،ومعايــر تقديــم الخدمــات
الصحيــة ،والرقابــة التنظيميــة عــى الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة ( كالقطــاع الخــاص الصحــي،
واملنظــات غــر الحكوميــة)
ixixتفيش الفساد وسوء اإلدارة عيل كافة مستويات القطاع الصحي العام
x.xعدم إنفاذ الترشيعات والقوانني واالجراءات القامئة
xixiغيــاب اإلرادة السياســية إلصــاح إدارة القطــاع الصحــي بســبب املكاســب الشــخصية واملصالــح
السياســية بــن املســؤولني الحكوميــن املتواطئــن مــع القطــاع الخــاص ورجــال االعــال الفاســدين،
بحيــث مل يعــد هنالــك أي حافــز أو دافــع ســيايس أو اقتصــادي أو اجتامعــي ألي عضــو يف حكومــة
االنقــاذ لتحســن إدارة القطــاع الصحــي أو تحســن تنظيمــه أو مواجهــة الفســاد املتفــي فيــه
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xixiiيف غيــاب الدميقراطيــة وانعــدام اي متثيــل حقيقــي للمواطنــن عــر انتخابــات حــرة ونزيهــة عــي
املســتويني القومــي واملحــي ،فــإن قنــوات املســاءلة واملحاســبية باتــت مشــوهة بحيــث ينعــدم أي
حافــز للتغيــر الحقيقــي
xixiiiالقمــع املنهجــي والوحــي لألصــوات املدنيــة املعارضــة والي جهــود تدعــوا إىل محاســبة
املســؤولني الفاســدين  ،مبــا يف ذلــك قمــع وســائل اإلعــام واملجتمــع املــدين واإلحتجاجــات الشــعبية
الداعيــة إىل مكافحــة الفســاد يف القطــاع الصحــي
xixivتغويــض اآلليــات التنســيقية وتجاهــل تنفيــذ االجـراءات واالســس املعتمــده لعمليــات رشاء الســلع
واســتريادها وتوزيعها
 xvxvاالفتقــار إىل القــدرات واملــوارد املؤسســية وغيــاب أو تضــارب ادوار الســلطات القانونيــة واإلداريــة
والرقابيــة مــا يحــد مــن مقدرتهــا عــي رصــد او منــع او االســتجابة لحــاالت الفســاد ضمــن نطــاق
صالحياتهــا
xvxviالتجاهــل املســتمر للوائــح مكافحــة التواطــؤ ومنــع االحتــكار وتضــارب املصالــح املوجــودة يف
القوانــن ،مــا يؤثــر ســلبا عــى فاعليــة القطــاع الصحــي واجهــزة الدولــة الرقابيــة يف مكافحــة
الفســاد
xvxviiفشــل اآلليــات القامئــة للمســاءلة (املجالــس الترشيعيــة واملراجــع العــام وغريهــا) يف
محاســبة املرافــق االتحاديــة وو الوالئيــة واملحليــة حــول مســؤوليتها عــن ســوء األداء وحــاالت
الفســاد املثبتــه
xvxviiiاالفتقــار إىل البيانــات ونظــم املعلومــات املرتبطــة بعمليــة صنــع الق ـرار وذلــك مــن أجــل
اســتخدامها يف تقييــم األداء وتحســينه داخــل االجهــزة الصحيــة االتحاديــة والوالئيــة أو املحليــة
xixixعــدم وضــوح اإلطــار الترشيعــي وتضــارب بعــض القوانــن والصالحيــات القانونيــة مــع الضعــف
املؤســي يف قــدرات الهيئــات الرقابيــة التــي ينبغــي أن ترصــد وتفحــص وتتخــذ إجـراءات تصحيحيــة
تجــاه الــركات أو املرافــق أو الــركات املصنعــة أو املهنيــن يف مجــال تقديــم الخدمــات الصحيــة
الخاصــة.
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المبررات المنطقية لزيادة االستثمار في قطاع الصحة في السودان:
ا .الفوائد االقتصادية من استثمار الدولة في صحة المواطن:

	•دوليــا ،يتزايــد االعـراف بــأن االســتثامر يف الصحــة يخلــق ويضاعــف الــروة ويزيد مــن النمــو االقتصادي؛
كــا أن هنــاك اعرتافــا تدريجيــا بأهميــة خفــض تكاليــف واعبــاء الرعايــة الصحيــة عــن طريــق االســتثامر
يف املحــددات االجتامعيــة للصحــة (مثــل التعليــم وميــاه الــرب والســكن وغريهــا) ويف الوقايــة مــن
األمـراض .فقــد أثبتــت مجموعــة مــن األدبيــات العامليــة املوثوقــة  ،كيــف ميكــن للبلــدان تحقيــق عوائد
عاليــة عندمــا تســتثمر يف صحــة املــرأة واألطفــال واملراهقــن .ولقــد قٌدمــت أدلــة قويــة عــى فوائــد
االســتثامر يف مكافحــة فــروس نقــص املناعــة البرشيــة ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)
(برنامــج األمــم املتحــدة املشــرك املعنــي بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة  /اإليــدز ،)2012 ،والنظــم
الصحيــة (مبــادرة تنســيق الصحــة يف أفريقيــا , 2011 ،وحملــة صحــة األم والوليــد والطفــل.)2013 ،
وفيــا يــي اســتعراض لبعــض هــذه االدلــة عــي فوائــد مثــل هــذه االســتثامرات:
	•وســائل منــع الحمــل الحديثــة والرعايــة الجيــدة للنســاء الحوامــل واألطفــال حديثــي الــوالدة :إذا تــأىت
لجميــع النســاء اللــوايت يرغــن يف تجنــب الحمــل أن يســتخدمن وســائل منــع الحمــل الحديثــة  ،وأذا
حصلــت جميــع النســاء الحوامــل واملواليــد عــى خدمــات الرعايــة وفقــا للمعايــر التــي أوصــت بهــا
منظمــة الصحــة العامليــة  ،ومبقارنــة مــع الوضــع يف عــام  ،2014فســيكون هنــاك انخفــاض بنســبة  70يف
املائــة يف حــاالت الحمــل غــر املرغــوب فيــه ،وخفــض لحــاالت اإلجهــاض بنســبة  67يف املائــة ،وخفــض
لوفيــات األمهــات بنســبة  67يف املائــة ،وانخفــاض مبعــدل  77يف املائــة يف وفيــات املواليــد ،ويف انتقــال
فــروس نقــص املناعــة مــن األمهــات إىل األطفــال حديثــي الــوالدة وســيبلغ العائــد عــى هذااالســتثامر
مــا يقــدر ب  120دوالرا أمريكيــا لــكل دوالر أمريــي ينفــق عــي مثــل هــذه الخدمــات  ،هــذا إضافــة
اىل توفــر اإلســتقرار الســكاىن الــذى يعــزز االســتدامة اإلقتصاديــة ويقلــل مــن مخاطــر تغــر املنــاخ (
االمــم املتحــدة..( 2015 ،
	• الرعايــة الجيــدة النوعيــة عنــد والدة الطفــل :ينتــج مثــل هــذا اإلســتثامر ثــاث فؤائــد اساســية ،
هــى :ينقــذ حيــاة العديــد مــن األمهــات وحيــاة املواليــد الجــدد ومينــع والدة لجنــن ميــت .فــأن توفــر
الرعايــة الفعالــة لجميــع النســاء واألطفــال عنــد الــوالدة يف املرافــق الصحيــة أن يحــول دون وفــاة 000
 113حالــة وفــاة وســط االمهــات ،و 531 000حالــة والدة لجنــن ميــت و 1.3مليــون حالــة وفــاة وســط
االطفــال حديثــي الــوالدة ســنويا بحلــول عــام  ، 2020بتكلفــة تقــدر ب  4.5بليــون دوالر أمريــي ســنويا
(مبعــدل  0.9دوالر أمريــي لــكل دوالر شــخص)( .األمــم املتحــدة ،إويــك .)2015
	• التحصــن :يعتــر التحصــن والتطعيــم ضــد االمـراض مــن بــن الخدمــات الصحيــة األكــر فعاليــة مــن
حيــث التكلفــة .هنالــك عــرة لقاحــات (قــدرت تكلفــة تقدميهــا بحــوايل  42مليــار دوالر أمريــي
بــن عامــي  2011و )2020لديهــا القــدرة عــى تجنــب مــا ي ـراوح بــن  24و 26مليــون حالــة وفــاة يف
املســتقبل  ،باملقارنــة مــع ســيناريو افـرايض ال تقــدم فيــه اي مــن هــذه اللقاحــات خــال هــذه الفــرة
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( األمــم املتحــدة ،إويــك .)2015
	• الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة :ميكــن أن يــؤدي تشــجيع ودعــم الرضاعــة الطبيعيــة يف الســنتني األوليــن
مــن الحيــاة إىل تجنــب حــوايل  12يف املائــة مــن وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة ،ومنــع ســؤ
التغذيــة ،وضــان بدايــة جيــدة لــكل طفــل .كــا يــؤدي توســيع نطــاق الخدمــات والتوعيــة الغذائيــة
إىل مــردود إيجــاىب ب ،املقارنــة مــع تكلفتــه  ،ويــؤدى أيضــآ اىل القضــاء عــى ســؤ التغذيــة يف آســيا
وأفريقيــا : ،مــا أنــه ميكــن أن يزيــد الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  11يف املائــة (االمــم املتحــدة2015 ،
(.
	• تنميــة الطفولــة املبكــرة :إن متكــن األطفــال مــن تنميــة قدراتهــم البدنيــة واملعرفيــة واللغويــة
واالجتامعيــة  ،وال ســيام يف الســنوات الثــاث األوىل مــن الحيــاة ،ينتــج عائــدآ اســتثامريآ ي ـراوح مــا
بــن  7و 10يف املائــة عــى مــدى الحيــاة  ،مــن خــال تحســن التعليــم والصحــة واملهــارات االجتامعيــة،
والنتائــج االقتصاديــة والحــد مــن الجرميــة (األمــم املتحــدة.)2015 ،
	•املراهقــون والشــباب :إذا اســتثمرت البلــدان التــي متــر مبراحــل التغ ـرات الدميغرافيــة يف رأس مالهــا
البــري بصــورة الصحيحــة وتبنت سياســات توســيع الفــرص املتاحة للشــباب ،فــإن عوائدهــا الدميغرافية
مجتمعــة ميكــن أن تكــون هائلــة .ففــي اقليــم أفريقيــا جنــوب الصح ـراء  ،عــى ســبيل املثــال ،ســوف
تبلــغ العوائــد مــن مثــل هــذا االســتثامر  500مليــار دوالر أمريــي عــى االقــل ســنويا ،أي مــا يعــادل
نحــو ثلــث الناتــج املحــي اإلجــايل الحــايل لذلــك االقليــم ،ملــدة تصــل إىل  30عامــا (االمــم املتحــدة،
.( 2015
	•التعليــم :مــن االهميــة مبــكان لقطــاع الصحــة العمــل عــي ضــان حصــول الفتيــات عــى التعليــم يف
املســتوي الثانــوي اذ ان ذلــك اســتثامر ذا عائــد مرتفــع يبلــغ حــوايل  10يف املائــة يف البلــدان منخفضــة
ومتوســطة الدخــل) االمــم املتحــدة . .( 2015 ،وتشــمل النتائــج الصحيــة واالجتامعيــة لهــذا الجهــد ،
مــن بــن أمــور أخــرى ،تاَخــر الحمــل وانخفــاض معــدالت الخصوبــة ايل درجــات اكــر صحيــة ،وتحســن
مســتوي التغذيــة لــدي األمهــات الحوامــل واملرضعــات واطفالهــن الرضــع ،وتخفيــض معــدالت وفيــات
الرضــع وزيــادة مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة والسياســية .وينبغــي أن تتضمــن املناهــج املدرســية
مــواد لتعزيــز احـرام الــذات وزيــادة الثقــة بالنفــس لــدى الفتيــات وزيــادة احـرام الفتيــات مــن قبــل
املجتمــع واألوالد .
	• املســاواة بــن الجنســن :مــن شــأن ذلــك أن يســد الفجــوة بــن الجنســن يف القــوى العاملــة مــن خــال
ضــان وحاميــة حقــوق املــرأة يف العمــل الالئــق واملنتــج واالجــر املتســاوي  ،وأن يحــد مــن الفقــر وأن
يزيــد الناتــج املحــي االجــايل العاملــي بحــوايل  12باملئــة بحلــول عــام  ( 2030االمــم املتحــدة.( 2015 ,
	•منــع زواج األطفــال :ميكــن أن تســهم هــذه السياســة ىف تخفيــض زواج األطفــال مبعــدل  10يف املائــة
وخفــض معــدالت وفيــات األمهــات بنســبة  70يف املائــة ،وانخفــاض معــدالت وفيــات الرضــع بنســبة
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 3يف املائــة يف البلــدان التــي تشــهد ارتفاعــا يف معــدل انتشــار زواج األطفــال (األمــم املتحــدة.)2015 ،
وترتبــط املعــدالت املرتفعــة لــزواج األطفــال بانخفــاض اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة وارتفــاع
الخصوبــة وحــاالت الحمــل غــر املرغــوب فيــه ،وارتفــاع املخاطــر الناجمــة عــن املضاعفــات أثنــاء
الــوالدة ،ومحدوديــة التقــدم التعليمــي ،وانخفــاض الدخــل االقتصــادي.
	• امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة :تحقــق االســتثامرات يف هــذه القطاعــات عائــدا يقــدر ب
 4دوالرات أمريكيــة لــكل دوالر أمريــي مســتثمر فيهــا وتــؤدي إىل جنــي عائــد يقــدر ب  260مليــار
دوالر أمريــي إىل االقتصــاد العاملــي ســنويا إذا تحققــت اهــداف تقديــم هــذه الخدمــات بصــورة شــاملة
(األمــم املتحــدة.)2015 ،
 .3أهمية مراعاة مبدأ االنصاف والعدالة االجتماعية عند تخطيط استثمارات
القطاع الصحي:

مــن املهــم الفــرز مــا بــن مفهــوم االنصــاف ومفهــوم املســاواة .فاالنصــاف هــو توفــر الخدمــة او الســلعة او
املعلومــة او الحــق او املكســب حســب احتياجــات االنســان التــي تتفــاوت وتختلــف نوعيــا حســب تفــاوت
النــوع والجنــس والعمــر والحالــة االجتامعيــة والوضــع االقتصــادي ومعايــر عديــدة أخــرى تحــدد اســس
هــذا التبايــن بــن افـراد املجتمــع الواحــد  .بينــا املســاواة هــي توفــر هــذه املنافــع بالتســاوي بغــض النظــر
عــن طبيعــة املتلقــي .ويســهل الفــرز بــن املفهومــن يف اللغــة االنجليزيــة باملقارنــة باللغــة العربيــة اذ تــم
تعريفهــا يف االدبيــات االقتصاديــة والتنمويــة التــي صــدرت باالنجليزيــة.
وتــايت أهميــة االســتثامر املنصــف يف الصحــة لكونهــا تعــزز التامســك االجتامعــي كهــدف نهــايئ للسياســة
االجتامعيــة يف اي دولــة وكذلــك كوســيلة ميكــن مــن خاللهــا تحقيــق أهــداف إمنائيــة واقتصاديــة افضــل
للدولــة واملواطنــن  .وعــي ســبيل املثــال  ،يــؤدي التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس إىل مســالب اقتصاديــة
واجتامعيــة وصحيــة ضــارة للغايــة باملــرأة مــا يؤثــر عــى رفاههــا ورفــاه أرستهــا بشــكل معقــد ويســتمر
هــذا الــرر طــوال فــرة الحيــاة ويتجــاوز حيــاة املــرأة بالتأثــر حتــي عــي األجيــال القادمــة .لذلــك فــان
املســاواة بــن الجنســن وانصــاف املــرأة بتشــجيع وتســهيل حقوقهــا الصحيــة  ،هــي متطلبــات حيويــة
للغايــة بالنســبة للصحــة وللتنميــة يف املجتمــع ككل .فالوضــع الصحــي بــن النســاء واألطفــال واملراهقــن
يكــون أســوأ عندمــا تعــاين هــذه الفئــات مــن التهميــش والحرمــان مــن حقوقهــا الصحيــة واالجتامعيــة
والقانونيــة واالقتصاديــة .وهنالــك ايضــا فئــات مــن الســكان تــرزح تحــت التمييــز الســلبي وال ســيام الفقــر
واألقلهــم تعليــا وســكان املناطــق النائيــة وذوي االحتياجــات الخاصــة.
ففــي البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط ،توجــد االمثلــة التاليــة لالثــر الصحــي الســئ للمتييــز عــي
اســاس الجنــس والنــوع ,والفقــر واملســتوي التعليمــي:
·زيــادة عــدد حــاالت الحمــل بــن املراهقــات يف املناطــق الريفيــة والســكان املحليــن بنســبة تصــل
إىل ثالثــة أضعــاف مــا هــو عليــه يف املناطــق الحرضيــة
·وجــود فــرق بنســبة  80يف املائــة يف نســبة الــوالدات التــي يــرف عليهــا عــال صحيــون مؤهلــون
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بــن أغنــى الفئــات وأفقرهــا ىف هــذه الــدول
·وجــود فــرق ال يقــل عــن  25نقطة مئوية يف تغطية الرعاية الســابقة للوالدة عند املــرأة (أربع زيارات
خــال فــرة الحمــل عــى األقــل) بــن الفئــات األكــر تعليــا واألغنــى واألشــد فقـرا ىف هــذه الــدول
وجــود فجــوة  18نقطــة مئويــة عــى األقــل يف ســعي االمهــات للحصــول عــن الرعايــة لألطفــال
املصابــن بأعــراض االلتهــاب الرئــوي بــن أفقــر وأغنــى املجموعــات داخــل هــذه الــدول ،مــع
انخفــاض معــدالت الرعايــة
·أرتفــاع معــدل التقــزم بنســبة تصــل إىل  39نقطــة مئويــة لــدى أطفــال االمهــات اللــوايت غــر
املتعلــات  ،مقارنــة باالطفــال الذيــن أكملــت أمهاتهــم املرحلــة الثانويــة أو التعليــم العــايل
وبالتــايل ،فانــه مــن األهميــة القصــوي ان تســتثمر الدولــة وتوجــه مواردهــا بإنصــاف لتحقيــق نتائــج
أفضــل للجميــع واألطفــال عــى وجــه الخصــوص .وســتكون الفوائــد التــي تحققــت متســقة مــع العوائــد
اإلقتصاديــة القامئــة عــى الحقــوق والتوجــه الرباغــاىت ىف اإلســتثامرات األقتصاديــة ( اليونيســيف.)2010 ،
وقــد أظهــرت دراســات ســودانية متعــددة (مثــل الدراســة االســتقصائية للمســتويات املعيشــية لــأرس يف
الســودان لعــام  ،2006واإلحصــاءات الصحيــة القوميــة لعــام  ،2008ومــا إىل ذلــك) اآلثــار املدمــرة اجتامعيــا
واقتصاديــا لفشــل الســكان يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة .وتثبــت الدراســات التــي أجرتهــا األمــم
املتحــدة (منظمــة الصحــة العامليــة )2011 ،أن ارتفــاع معــدالت تفــي االم ـراض والوفيــات بــن الســكان
املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة  ،ال يقتــر فقــط عــي الجــزء الناتــج مبــارشة مــن األعــال العدائيــة
املســلحة والهجــات ،بــل أن هــؤالء الســكان يعانــون ايضــا مــن اثــار الفقــر عــى املــدى الطويــل ومــن
صعوبــة الحصــول عــى الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة حتــي بعــد فــرة طويلــة مــن توقــف املواجهــات
املســلحة  .ومــن العوامــل التــي تــؤدي إىل اســتمرار وتفــي االمــراض والوفيــات ىف مناطــق الحــروب
والنزاعــات املســلحة  ،هــو التدمــر الــكاريث للمرافــق الصحيــة وتعطيــل خطــوط اإلمــدادات الطبيــة وهجــرة
العاملــن الصحيــن ونــزوح الســكان إىل مواقــع جغرافيــة بهــا أنــواع جديــدة مــن املخاطــر الصحيــة (مثــل
النازحــن الذيــن يعيشــون يف مخيــات حــول املــدن وغريهــا مــن املســتوطنات العشــوائية داخــل املــدن)
كذلــك فــان االســثامر املنصــف يف صحــة املراهقــن والشــباب لــه أهميــة قصــوى يف بلــد كالســودان الــذى
يشــكل فيــه املراهقــون والشــباب اعــي نســبة عمريــة مــن الســكان .ومــن املؤكــد أن هنالــك فـرات مــن
التحــول الدميوغـرايف تحــدث يف كل البلــدان الناميــة ،بحيــث تنخفــض معــدالت الخصوبــة ويــزداد متوســط
عمــر االنســان تدريجيــا بحيــث تتناقــص نســبة املراهقــن والشــباب وترتفــع نســبة الســكان كبــار الســن .
وايل ان تصــل الــدول ايل ذلــك املســتوي مــن التحــول الدميغ ـرايف ،تظــل هنالــك أولويــة قصــوي لالســتثامر
واالســتفادة مــن املراهقــن والشــباب الذيــن يشــكلون رصيــدا برشيــا هائــا لرفــد ودعــم بنــاء مســتقبل
البــاد  ،اذا مــا تــم توفــر احتياجاتهــم بصــورة منصفــة  ،ويتمثــل ذلــك ىف حقوقهــم يف الصحــة والتعليــم
والعمــل املجــزي .ومــن املؤكــد أن الــدول التــي تتخــذ الخيــارات واالســتثامرات املناســبة يف هــؤالء الشــباب
واملراهقــن هــي وحدهــا التــي ســتجني مثــل هــذا العائــد الدميغ ـرايف .والــدول التــي تســتفيد مــن هــذا
العائــد الدميغـرايف  ،تبــدأ فؤائدهــا مــن اللحظــة التــي يوجــد فيهــا عــدد أقــل مــن املعالــن (أي كبــار الســن
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واالطفــال القــر) واملزيــد مــن الشــباب واملراهقــن يف بدايــة وقمــة ســنواتهم اإلنتاجيــة.
لــذا ,فــإن االســتثامر يف الشــباب ليــس فقــط أكــر إنصافــا مــن الناحيــة األخالقيــة بــل هــو أيضــا ،سياســة
اقتصاديــة عمليــة تــايت بعائــد مرتفــع مــن ذلــك االســتثامر .وتشــمل العائــدات زيــادة اإلنتاجيــة االقتصاديــة،
وزيــادة املــوارد مــن أجــل تحســن البنيــة التحتيــة والخدمــات الجيدة،وزيــادة القاعــدة الرضيبيــة ،وتقليــل
معــدالت االعالــة (أي نســبة الســكان ممــن هــم يف الســنني املنتجــة ايل نســبة الســكان الذيــن يعتمــدون
اقتصاديــا عــي الفئــات العمريــة املنتجــة) بســبب انخفــاض معــدالت الخصوبــة ،وزيادة االســتقرار الســيايس،
وبنــاء االســاس التنمــوي الصلــب لفائــدة األجيــال القادمــة.
وعــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن التفكــر املتأخــر الــذي يفشــل يف إدراك الفرصــة الوجيــزة املتاحــة حاليــا
لالســتفادة مــن جيــل الشــباب واملراهقــن عــر االســتثامر املنصــف فيهــم  ،ســيؤدي إىل فقــدان تلــك الفرصة.
ففــي الســودان  ،تتزايــد الضغــوط والتحديــات التــي يواجههــا الشــباب واملراهقــن للحصــول عــي حقوقهــم
السياســية ،واالقتصاديــة وحــق التعليــم والصحــة ،نظ ـرا لعــدم توفــر الرؤيــة واالرادة السياســية لحاميــة
وإح ـرام ودعــم هــذه الفئــة .ويشــكل هــذا القصــور يف حكومــة االنقــاذ فشــا بالــغ األهميــة ال ســيام يف
أوقــات تناقــص املــوارد وتزايــد التهديــدات الناجمــة عــن الرصاعــات وتغــر املنــاخ واألم ـراض  ،بينــا كان
ينبغــي أن تكــون هــذه العوامــل حافـزا ودافعــآ لالســتثامر يف املراهقــن والشــباب  ،وليــس ذريعــة لحرمانهــم
مــن حقهــم.
ومــن األبجديــات نجــد أنــه مــن األجــدى تحضــر املراهقــون والشــباب لتفجــر إمكاناتهــم وطاقاتهــم الكامنة
حــن يكونــون بصحــة جيــدة وحائزيــن عــي تعليــم جيــد لكيــا تتــاح لهــم فــرص النجــاح يف تحقيــق
تطلعاتهــم .وبفضــل الدعــم املالئــم لتحقيــق إمكاناتهــم ،التــي تحددهــا الدولــة مبشــاركتهم ،ميكــن أن
تكــون هــذه الفئــة مصــدرا هائــا لإلنتاجيــة واالبتــكار والديناميــة اإلبداعيــة التــي تُــرع بعجلــة التنميــة.
فالشــباب الذيــن لديهــم وظائــف ،عــى ســبيل املثــال ،يدفعــون االقتصــادات املزدهــرة  ،ويشــاركون يف
صياغــة القــرارات التــي تؤثــر عليهــم بحيــث أنهــا تعكــس واقعهــم  ،حيــث أن مثــل هــذه املشــاركة
واملســؤولية تجعلهــم أقــل عرضــة للتحــول إىل طــرق بديلــة للتعبــر عــن أنفســهم مــن خــال ااإلضطرابــات
املدنيــة عــى ســبيل املثــال .وكذلــك فــان صياغــة وتحقيــق اهــداف الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يســاعد
املجتمــع يف دعــم الشــباب واملراهقــن لكيــا يتخــذوا خيــارات مســتنرية ورشــيدة بشــأن حياتهــم وأرسهــم
وجعــل مجتمعاتهــم ومحيطهــم أكــر صحــة .
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االستنتاجات والتوصيات
أ .االستنتاجات:

بالرغم من الحوجة امللحة إىل مزيد من العمل البحثي من اجل كشف املدى الكامل للفساد يف قطاع الصحة
يف السودان وآثاره ،اال انه من املهم عرض بعض االستنتاجات الرئيسية بناءا عيل ما تقدم يف هذا التقرير.
 -1اهمية تبني إطار تحليلي شامل لكشف جميع أبعاد وانواع الفساد

عنــد النظــر للفســاد يف قطــاع الصحــة ،مــن املهــم أن نــرى عنــارصه األربعــة الرئيســية التــي تســاعد عــى
فهــم أفضــل لهــذه الظاهــرة بجميــع أبعادهــا ،وبالتــايل تيــر مهمــة االســتجابة لهــا .العنــر األول هــو
التمييــز مــا بــن الفســاد وســوء اإلدارة املاليــة .ثانیــا ،مــن املھــم النظــر يف نقــاط الضعــف املنهجــي الــکيل
يف نظــام الحکــم (اإلطــار الترشیعــي والقوانیــن واللوائــح والسیاســات وسياســات التعامــل مــع املخاطــر
واالســراتیجیات وآليــات املســاءلة وإجــراءات العمــل واإلجــراءات التــي ترفــد جهــود وتدابیــر مکافحــة
الفســاد ).أن مجــرد اليقظــة واكتشــاف حــاالت الفســاد  ،مهــا كان ذلــك بحســن نيــة ومهــا كان ذلــك
الفســادا واضحــا ومؤثـرا  ،هــو مجهــود هــام  ،ولكنــه ذا اثــر محــدود ومؤقــت عــي املــدي الطويــل .فقــد
يســاعد مثــل هــذا الجهــد  ،مثــا  ،يف الدعــوة املثــرة التــي تُ كن من الحشــد الشــعبي والرســمي ضد الفســاد،
ولكنــه بالــكاد يعالــج جــذور مشــكلة الفســاد .وثالثــا ،رضورة إعتــاد درجــة القــدرة املؤسســية للتصــدي
للفســاد كعن ـرا رئيســيا  ،حيــث أن السياســات واإلجــراءات التــي تُضعــف القــدرة املؤسســية للهيئــات
الرقابيــة  ،تعتــر سياســات متواطئــة بصــورة مبــارشة يف متهيــد الســبيل أمــام الفســاد .وأخـرا ،حتــى عندمــا
يكــون هنالــك وضــوح كامــل للنظــر يف العنــارص الرضوريــة املذكــورة أعــاه ،فــإن غيــاب اإلرادة السياســية
مــن اعــي مســتوى يف الدولــة (الرئيــس وحزبــه الحاكــم)  ،يســاهم بشــكل مبــارش وكبــر يف اســترشاء رسطــان
الفســاد داخــل كل مرافــق الدولــة واملحتمــع وصــوال ايل اصغــر مرتبــة مــن املســؤولني املشــاركني يف الفســاد.
 -2الفساد في قطاع الصحة هو جزء من فساد النظام والدولة :

إن الفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان ليــس ظاهــرة قطاعيــة معزولــة ،بــل إنــه يتســق مــع التفكيــك
املتعمــد والقضــاء مــن جانــب النظــام عــى التزاماتــه الدســتورية بتوفــر الســلع والخدمــات العامــة والحامية
االجتامعيــة لكافــة املواطنــن يف جميــع القطاعــات .وهــذه النقطــة لهــا آثــار مهمــة عــى كيفيــة وتنــاول
موضوعــات معالجــة الفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان .فمثــآ  ،أذا مل يتــم توســيع هــذه الجهــود لزيادة
مشــاركة املواطنــن يف املطالبــة باملســاءلة ومكافحــة كل معــامل الفســاد وتصعيدهــا عــر كافــة القطاعــات
يف الســودان ،فمــن املرجــح أن يكــون األثــر محــدود جــدآ الي مجهــود ملكافحــة الفســاد محصــور يف قطــاع
الصحــة .
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 -3األثر السلبي والضخم للفساد في قطاع الصحة في السودان:

إن أســوأ أثــار الفســاد يف قطــاع الصحــة يتمثــل ىف كونــه يــر بــرأس املــال البــري للبــاد بزيــادة عــبء
االمــراض ومعــدالت الوفيــات وتكاليــف الرعايــة .والثمــن غــر املبــارش هــو عــدم الكفــاءة يف تقديــم
الخدمــة ،وتــردي نوعيتهــا وجودتهــا ،وتعزيــز ثقافــة التســامح واإلفــات مــن العقــاب ،وإضعــاف أنتاجيــة
وقــدرة املواطنــن عــى التحكــم يف صحتهــم.
-4المسار المرجح لفساد القطاع الصحي السوداني وآثاره:

لالســف  ،فــإن املســار املرجــح لظاهــرة الفســاد يف قطــاع الصحــة يف الســودان هــو أن تصبــح أعمــق وأوســع
وذات أثــر اكــر ســلبية عــى حيــاة املواطنــن ويســتند هــذا االســتنتاج إىل اســتمرار اربعــة مــن أقــوى الدوافع
الســترشاء الفســاد يف الســودان  ،وهــي :انعــدام اي مصلحــة سياســية لنظــام حكومــة االنقــاذ ملحاربة الفســاد
الــذى يســتفيد منــه متنفــذي النظــام والحركــة االســامية الســودانية بصــورة مربحــة ماديــا (بينــا افلــس
النظــام فكريــا وسياســيا واجتامعيــا بحيــث مل يعــد مــن واعــز لتمســكه بالســلطة ســوي هــذا الكســب
املــادي) ،ثــم التدمــر املمنهــج الكامــل آلليــات املســاءلة والرقابــة االداريــة والشــعبية لرصــد ومحاســبة
الفســاد عــى كافــة املســتويات ،ثــم الفجــوة املتزايــدة ىف مرتبــات الخدمــة املدنيــة واإلرتفــاع الجنــوىن ىف
تكلفــة املعيشــة (يف وقــت اســتتفذ فيــه املواطــن كل مــوارده وآليــات التكيــف االقتصــادي)  ،ثــم اســتمرار
التســاهل ومنــح الحصانــة والســاح للمســؤولني باإلفــات مــن العقــاب يف هــذا القطــاع رغــم توفــر االدلــة
الدامغــة التــي تدينهــم.
 -5فجوة االدلة والبيانات والمعلومات واألبحاث حول الفساد:

هنالــك فجــوة وضعــف واضــح يف مصــادر املعلومــات والبيانــات التــي ميكــن مــن خاللهــا وصــف الفســاد
ومعالجتــه بشــكل أفضــل يف قطــاع الصحــة يف الســودان .وبــرف النظــر عــن الشــائعات والتقاريــر الصحفية
املثــرة بــن الحــن واالخــر ،تــكاد تنعــدم املصــادر املوثوقــة املدعومــة بالبيانــات االحصائيــة املوضوعيــة والتي
ميكــن أن ترســم صــورة اكــر وضوحــا حــول الوضــع .ومــع ذلــك ،هنالــك عامــان ميكــن أن يســاعدا عــى
تضييــق هــذه الفجــوة يف البيانــات .األول هــو اســتعداد املواطنــن العاديــن ومجموعــات املجتمــع املــدين
والعاملــن الصحيــن (وحتــى بعــض املســؤولني الحكوميــن الرشفــاء) لالنتقــاد العلنــي واملطالبــة بالتحقيــق
يف املامرســات الفاســدة .ثانيــا ،وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الرسيــة للمامرســات الفاســدة يف جميــع أنحــاء
العــامل ،فــإن الدرجــة الحاليــة لإلفــات مــن العقــاب وتهــور املســؤولني الفاســدين يف الســودان يف التباهــي
احيانــا بفســادهم  ،قــد تكشــف يف كثــر مــن األحيــان عــن معلومــات وبيانــات هامــة مل تكــن موجــودة يف
العلــن .ومــن األمثلــة عــى هــذه املعلومــات املوجــودة بالفعــل يف املضــار العــام هــي كشــف املامرســات
الفاســدة مــن قبــل التقريــر الســنوي للمراجــع العــام يف الســودان ومــداوالت املجلــس الوطنــى حــول التقرير
 ،اضافــة ايل ق ـرارات بعــض املحاكــم الســودانية التــي تناولــت قضايــا الفســاد  ،وكذلــك بعــض املعلومــات
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التــي تنرشهــا جهــات تجاريــة متــررة مــن الفســاد (مثــل املقاولــن والتجــار الذيــن يخــرون عطــاءات
حكوميــة يف مجــاالت البنــاء وتوريــد الــدواء وتشــغيل املرافــق الصحيــة أو الخدمــات الوقائيــة ،او املواطنــن
املحتجــن عــي الغيــاب الواضــح يف املحاســبة الســليمة عــن الرســوم التــي تفرضهــا الدولــة عــى مختلــف
الخدمــات الصحية...الــخ) .ومــن ثــم  ،فــإن توثيــق الفســاد وفضحــه وتحليلــه بشــكل منهجــي باســتخدام
مصــادر املعلومــات هــذه هــو واجــب هــام يقــع عــى عاتــق املواطنــن والناشــطني والعاملــن الصحيــن يف
الســودان.
ب .التوصيات:

مــن املهــم تبنــي رؤيــة متكاملــة وشــاملة ومتعــددة األوجــه واملســتويات حــن الــروع يف معالجــة الفســاد
يف قطــاع الصحــة يف الســودان  ،اســتنادا إىل االســتنتاجات املذكــورة أعــاه ..فمــن الســهل عــى الفســاد أن
يثبــت اقدامــه يف بلــد مــا  ،كــا انــه مــن الســهل تنفيــذ تدابــر مؤقتــة تعالــج ســطح رسطــان الفســاد .ولكــن
األمــر سيســتغرق وقتــا أطــول بكثــر لتهيئــة الظــروف وتنفيــذ تدابــر كافيــة للقضــاء عليــه بصــورة منهجيــة.
إن عــبء مكافحــة الفســاد يقــع عــى عاتــق كل مواطــن ســوداين  ،وطــرق مكافحتــه للفســاد ســتتعدد
وتتنــوع عــي املــدي البعيــد حتــي يتــم ارســاء ثقافــة وبيئــة ونظــام متكامــل مينــع ويحاســب الفســاد بصــورة
ممنهجــة ومســتدامة .
ومن املهم أن تتطور محاربة الفساد يف القطاع الصحي لتشمل كل اجهزة الدولة متعددة القطاعات  .فعىل
سبيل املثال ،ينبغي أن تتجاوز الجهود الحالية لوضع سياسات بديلة لقطاع الصحة (جزء من جهود املعارضة
الرامية إىل تصور اإلصالحات التي ستتم بعد سقوط نظام اإلنقاذ) اىل املطالبة مبساءلة املسؤولني الفاسدين
 ،وينبغي لهذه السياسات أن تضع نظام شاملة للحوكمة الرشيدة عيل مستوي الدولة (وليس فقط داخل
قطاع بعينه) بحيث تعزز فيها الشفافية واملساءلة املؤسسية ،وتؤدي فيها جميع فروع الدولة (الترشيعية
والتنفيذية والقضائية والرقابية والفنية وسلطات إنفاذ القانون) واملجتمع املدين ألدوارها.
-1التدابير السياسية:

 1.1إن وقــف جميــع الحــروب وإعــادة توزيــع النفقــات العســكرية واالمنيــة العاليــة  ،مــع ضامن اســتثامرها
يف مجــال الصحــة والحاميــة االجتامعيــة  ،قــد يبــدو للوهلــة األوىل أنــه هتافيــآ أو غــر ذي صلــة مبكافحــة
فســاد قطــاع الصحــة يف الســودان .و لكــن جــد حــروب اإلنقــاذ املســتمرة مل تــؤد فقــط اىل مجــرد نقــص
ىف متويــل الخدمــات صحيــة بــل ســاهمت ىف زيــادة الفســاد عــي املســتوي املحــي بســبب ذلــك النقــص
؛ وكذلــك أنتجــت مامرســات فاســدة أثــرت عــى القطــاع الصحــي العــام بشــكل مبــارش واكــر اث ـرا مــن
ذلــك الفســاد عــي املســتوي املحــي  ،وأوجــدت ذهنيــة القمــع وغيــاب ســلطة القانــون والحاميــة الالزمــة
للمفســدين.
 2 -1وفيــا يتعــدى النظــر فقــط للفســاد ،فمــن الــروري أن تواصــل جامعــات املعارضــة واملجتمــع املــدين
واملواطنــن مجموعــات العمــل املعنيــة باملســتهلكني واملــرىض  ،تســليط الضــوء عــى الفســاد يف قطــاع
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الصحــة يف الســودان والكشــف عنــه  ،كــا ينبغــي الحفــاظ عــى مثــل هــذا الجهــد عــى نحــو متســق
واملــي بــه بصــورة منتظمــة ايل مســتوى التحــدي القانــوين ملثــل هــذه املامرســات الفاســدة مــن إلنتهاكهــا
للدســتور وقوانــن النظــام الحــايل نفســه ، .وحتــى ان مل يحقــق هــذا الجهــد هدفــه املتمثــل يف القضــاء
عــى الفســاد ،فإنــه ســيحافظ  ،عــى األقــل  ،عــى الضغــط عــى النظــام ،ويزيــد مــن املقــدرة عــي توثيــق
سياســات ومامرســات الفســاد وميكــن أن يســتفاد منــه كأداة للتعبئــة مــن أجــل تغيــر النظــام ككل  ،إضافــة
اىل أنــه يســلب النظــام ثــوب الطهــر والقدســية الدينيــة .
 3 -1ومــن اإلجـراءات املهمــة الالزمــة لدعــم وتفعيــل كافــة هــذه التوصيــات  ،اإلقـراح بإنشــاء غرفــة لتبادل
املعلومــات حــول مكافحــة الفســاد بصــورة علميــة وعمليــة  ،والتــى يجب ان تديرهــا مجموعة مــن جامعات
املجتمــع املــدين الســودانية املؤهلــة لذلــك  ،لتتبــع وتوثيــق الفســاد يف العديــد مــن القطاعــات ،وأن تقــرح
الخطــوات العمليــة والتدابــر املضادة التي ميكن اتخاذها ،ورســم خرائط توضح جهــود وتضحيات املجتمعات
املحليــة يف مكافحــة الفســاد ،وتوفــر البيانــات واملــوارد البحثيــة للخـراء والصحفيــن لتقــي الفســاد وإقامــة
الصــات وتبــادل الخـرات مــع مجموعــات مامثلــة يف أفريقيــا وعــى الصعيــد العاملــي  ،حيــث تتوفــر خـرات
ضخمــة يف هــذا املجــال ،كــا ينبغــي أن تكــون املنصــة إلكرتونية مؤمنــة تامينا جيــدا للوصول األوســع نطاق .
 -2التدابير التشريعية

 2.1قــد يظــن املــرء ان مــدى الفســاد الــذي ميــارس يف القطــاع الصحــي يف الســودان اليــوم يعــود ايل نوع من
الفجــوة يف الترشيعــات أو غيــاب قوانــن معينــة إلنفاذهــا .لالســف فــان ذلــك اســتنتاج غــر دقيــق ،فهنالــك
أدوات دســتورية وقانونيــة ووســائل إنفــاذ قانونيــة كافيــة لتجريــم معظــم أنواع الفســاد التي متــارس حاليا يف
قطــاع الصحــة يف الســودان .ولكــن تكمن املشــكلة الرئســية يف انعدام اإلرادة السياســية إلنفاذ هــذه التدابري،
بســبب تضارب املصالح الشــخصية والحزبية .ولذلك فمن األهمية مبكان أن يســعى املواطنون الســودانيون
ومجموعــات املجتمــع املــدين والناشــطون وهيئــات املعارضــة إىل اتخــاذ تدابــر التقــايض ضــد املامرســات
الفاســدة ومتابعتهــا مــن خــال الطعــون القانونية وإنفاذ ما هو موجــود حاليا من قوانني ولوائح يف الســودان.
 2-2امــا املجــاالت والحــاالت القليلــة التــي قــد تحتــاج ايل أٌطــر ترشيعيــة جديــد لتعزيــز مكافحــة
الفســاد  ،تتمثــل يف متكــن املواطنــن مــن أجــل مســاءلة الحكومــة عــى الصعيديــن املحــي والقومــى ،
وبالتــايل ،هنالــك حاجــة ماســة إىل إضفــاء الصبغــة القانونيــة عــى نشــاطات املجموعــات  ،مثــل
الجمعيــة الســودانية لحاميــة املســتهلك وغريهــا ،ومتكــن منظــات املجتمــع املــدين قانونيــا لتمثيــل
املجتمعــات املحليــة واملصلحــة العامــة أمــام القانــون عنــد التقــايض ضــد حــاالت الفســاد يف الحــي
والســوق وموقــع العمــل ومرافــق الحكومــة عــي مســتوي املحليــة والواليــة واملســتوى االتحــادي.
 2-3مراجعــة وتطويــر وتعزيــز األطــر الترشيعيــة والقوانــن القامئــة ذات الصلــة بالصحــة مــع إعطــاء
األولويــة لتلــك التــي تنظــم اإلمــدادات الغذائيــة ،ومســتوردات الســلع الطبيــة ومســتويات التصنيــع املحــي،
واملامرســات الطبيــة ،ونظافــة البيئــة والــرف الصحــي ،ومكافحــة األم ـراض املعديــة وحقــوق املــرىض.
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 -3التدابير على مستوى السياسات والمؤسسات القومية:

 1-3إنشــاء مجلــس قومــى متعــدد التخصصــات لإلرشاف عــى تطوير السياســات والتخطيط ووضــع األهداف
العامــة للنظــام الصحــي عــى أن تشــارك فيــه اعــي ســلطات الدولــة التنفيذيــة (مــن كل القطاعــات املرتبطة
بالصحــة) والربملانيــة والنقابــات والكيانــات العلميــة واملهنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين واالجهــزة الرقابيــة.
 2-3وضــع آليــات فعالــة وشــفافة لتنظيــم ورصــد نوعيــة ومعايــر الخدمــة املقدمــة يف القطــاع الخــاص،
مــع ترشيــع معايــر فعالــة ملحاســبة الدولــة مــن قبــل الهيئــات املهنيــة واملــرىض واملجتمــع؛ والنظــر ىف وضــع
مبــادئ موجهــة ومعقولــة لضبــط تكاليــف العــاج ىف القطــاع الخــاص مــا ميكنــه مــن تحقيــق الربــح مــع
األخــذ ىف اإلعتبــار قــدرة الســكان عــى تحمــل تكاليــف العــاج ومتكــن هــذه الهيئــات ( املهنيــة واملــرىض
واملجتمــع ) مــن مســاءلة مقدمــي الخدمــات عــن نوعيــة وجــودة ومــدى تغطية تقديــم الخدمــات الصحية؛
 3-3زيــادة نســبة اإلنفــاق الحكومــي عــى قطــاع الصحــة وارســاء سياســة اجتامعيــة منصفــة ونظــام متكامل
للحاميــة االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك إصــاح وتطويــر نظــام التأمــن الصحــي القومــي الحــايل مبــا ميكــن مــن
جتثــاث الفســاد املســترشى فيــه  ،ولضــان توســيع تغطيتــه وتلبيتــه الحتياجــات الحاميــة االجتامعيــة
بــن أضعــف فئــات املواطنــن الســودانيني؛ مــع ضــان اســتثامرات كافيــة يف صحــة النســاء والشــباب
واملراهقــن واألطفــال ودعــم اصحــاب االحتياجــات الخاصــة وضحايــا الحــروب والكــوارث الطبيعيــة .
 -4التدابير المؤسسية والتدابير على مستوى اإلدارة

 4-1تنظيــم اجتامعــات ســنوية مشــركة بــن القطاعــن العــام والخــاص عــى أن تشــمل العديــد مــن
التخصصــات والقطاعــات وكافــة أصحــاب املصلحــة ،واملســؤولني املنتخبــن والــوزارات واملســؤولني
القوميــن واملحليــن والنقابــات املهنيــة ومجموعــات املجتمــع املــدين الســودانية وكذلــك منظــات
األمــم املتحــدة الرئيســية والــركاء املانحــن االجانــب ،وذلــك ملراجعــة اداء القطــاع الصحــي
وفــق معايــر عمليــة محــددة ،كــا يحــدث ىف أثيوبيــا منــذ اكــر مــن  12عــام يف اثيوبيــا
 4.2إنشــاء مقاييــس تت ًبــع ورصــد الفســاد والحوكمــة الرشــيدة كجــزء مــن نظــم إدارة املعلومــات يف القطــاع
الصحــي الرســمي واإلســتفادة مــن الخـرات والتجــارب املجــاورة ،مثــل نظــام تت ًبــع البيانــات يف أوغندا.
 -5التدابير المحلية والصحية على مستوى الخدمات:

 5-1تطويــر املســاءلة املحليــة عــى مســتوى نقــاط تقديــم الخدمــات ىف الواليــات واملحليــات والوحــدات
اإلداريــة وعــى مســتوى وزارة الصحــة القوميــة ولتشــارك فيهــا النقابــات املنتخبــة للعاملــن يف القطــاع
الصحــي وممثــي مجموعــات املــرىض والهيئــات الترشيعيــة الربملانيــة الرســمية ومقدمــي الخدمــات.
 5-2وضــع آليــات فاعلــة لضــان املســاءلة الرســمية ملؤسســات تقديــم الخدمــات الصحيــة (ســواء
الوقائيــة مثــل الصحــة البيئيــة ،وامليــاه والــرف الصحــي ،والتحصــن ،ومــا إىل ذلــك؛ فضــا عــن الخدمــات
العالجيــة للرعايــة الصحيــة) للمجتمعــات املحليــة والعمــل عــى ضــان إرشاكهــا ىف هــذه النشــاطات .
 5-3تطويــر وتنفيــذ أمنــاط التمويــل القائــم عــى األداء مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة تجــاه االجهــزة
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والســلطات الصحيــة عــي مســتوي الواليــات واملحليــات ،وذلــك بعــد دراســة واإلقــادة مــن النــاذج التــى
تطبــق حاليــا بنجــاح يف روانــدا وإثيوبيــا وأماكــن أخــرى؛ مبــا يف ذلــك متكــن املرافــق الصحيــة املحليــة
مــن االســتفادة مــن الرضائــب واإلي ـرادات األخــرى التــي تجمعهــا الحكومــة مــن املحليــات التــي تقــع يف
منطقتهــا هــذه املرافــق واألجهــزة االداريــة.
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المرفقات
المرفق أ :
موجز تجارب الفساد في قطاع الصحة
والدروس المستفادة من البلدان األخرى

عــي مــدي العقــود القليلــة املاضيــة ,تــم اســتخدام أطــر ومعايــر مختلفــة لقيــاس ودراســة إدارة وحوكمــة
القطــاع الصحــي عــى الصعيــد العاملــي وللمقارنــة بــن البلــدان .وعــى الرغــم مــن أن هــذه األطــر ال
يحددهــا قانــون أو اســس معياريــة دقيقــة حتــي االن ،اال أنهــا تسرتشــد عمومــا باســاس نظــري مقنــع
وعمــي بدرجــة متكــن هــذه االدوات مــن متًيــز الحوكمــة الرشــيدة مــا دونهــا مــن اداء اداري.
ومــن األمثلــة التوضيحيــة لبعــض هــذه األطــر  ،راجــع هــذا التقريــر النمــوذح الــذي أعــده خبــر منظمــة
الصحــة العامليــة د .ســامني صديقــي وآخــرون (صديقــي وآخــرون )2009 ،ايل جانــب األطــر النظريــة التــي
وصفهــا اســتعراض فيــان (فيــان ،)2008 ،وورقــة العمــل التــي أعدهــا خبــر البنــك الــدويل كوفــان وآخــرون،
( )2001واالســتعراض املفيــد الــذي أجـراه مركــز عمــل التنميــة العامليــة لويــس )2006( ،بشــأن الروابــط بــن
الحكــم الرشــيد والفســاد يف نظــم الرعايــة الصحيــة العامــة عــى الصعيــد العاملــي .وقــد وضعــت الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (املعروفــة بوكالــة املعونــة االمريكيــة) ومــا زالــت تســتخدم مــؤرشات محــدده
لقيــاس اســتثامراتها ونتائــج عملهــا يف مجــال تعزيــز النظــام الصحــي ،مبــا يف ذلــك متويــل الرعايــة الصحيــة،
والحوكمــة الصحيــة ،واملــوارد البرشيــة للصحــة( .الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.( 2015 ،
والحوكمــة الرشــيدة هــي لبنــة أساســية الداء القطــاع الصحــي .وتتمثــل عنارصهــا املكونــة يف املســاءلة
الفعالــة والشــفافية الكاملــة والسياســات والنظــم والعمليــات املؤسســية الرســمية التــي ميكــن أن متكــن
القطــاع الصحــي مــن انجــاز اهدافــه املرجــوه .وكجــزء مــن اللبنــات الســتة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة
العامليــة ألي نظــام صحــي ،فــإن الحوكمــة الرشــيدة يرافقهــا أيضــا حســن اإلرشاف عــى املــوارد املتاحــة
للقطــاع ؛ وهــو مفهــوم يفــرض أن إدارة قطــاع مــا تتــم دامئــا بواســطة مــوارد تجمــع وتــرف بواســطة
الدولــة نيابــة عــن الجمهــور ودافــع الرضائــب .ويف هــذا الســياق فــان حكومــة بلــد مــا هــي املســؤول
الرئيــي عــن موارده،ولــذا يجــب التـزام والـزام الحكومــة بــأن تكــون شــفافة وخاضعــة للمســاءلة لــي يتــم
التحكــم يف مــوارد القطــاع الصحــي بحســن نيــة ونزاهــة مثلهــا مثــل اي مــال عــام.
وتعتــر املســاءلة العامــة للمســؤولني املنتخبني أو موظفي الخدمــة املدنية حجر الزاويــة الرئييس الذي يتوقعه
ويجــب ان يطالــب بــه املواطــن ،مبــا يف ذلك املســاءلة للدولــة حول مدي رشــد حوكمتها يف مــا يقدمه القطاع
الصحــي الخــاص .يف البلــدان التــي تحكمها الدكتاتوريات العســكرية والتي ال تدعي حتــى أنها ترشك املواطن
يف قراراتهــا  ،يبــدو مــن غــر املجــدي توقــع أن يســتفيد قطاعهــا الصحــي من مبــادئ املســاءلة أمــام الجمهور
ومشــاركة املواطنــن يف الحكــم ومــا إىل ذلــك .ومــع ذلــك ،فمــن املهــم يف أي نقــد ملثــل هــذه الديكتاتوريات
ان يتــم إخضاعهــا للمســاءلة عــى األقــل باملقارنــة مــع ادعائاتهــا املبينــة يف دســتورها وسياســاتها وقوانينهــا .
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وكــا تــم تحليلــه يف الجــزء الرئيــي مــن هــذا التقريــر ،فــإن دســتور الســودان لعــام  2005وقوانينــه (خاصــة
قانــون الصحــة لعــام  )2008والهيــكل الحكومــي الفــدرايل والالمركــزي ال يلــزم النظــام الحاكــم بالحوكمــة
الرشــيدة فحســب ،بــل يصــف أيضــا العنــارص األوليــة للمســاءلة العامــة يف شــكل هيئــات تنظيميــة وقوانــن
وترشيعــات عــى مســتوى القومــى واملحــى .وبغــض النظــر عــا إذا كانــت هــذه العمليــات فعالــة ام ال،
فمــن املهــم أن تحتفــظ الدكتاتوريــة الحاليــة يف الســودان بهــذه املجموعــة مــن السياســات واملتطلبــات
الترشيعيــة والهيــاكل وان يســتمر املواطــن ومنظامتــه املدنيــة يف وضــع النظــام امــام مســؤلياته.
باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املهــم أيضــا أن نــرى كيــف يُقــارن الســودان مــع البلــدان التــي ،رغــم أنهــا مل تنشــط
بعــد كدميقراطيــات ناضجــة وفعالــة ،اال انهــا تحــاول بصــورة اكــر جديــة عــى األقــل أن تضــع لنفســها
وملواطنيهــا اســتحقاقا يســمح باملســألة واملحاســبة وتطبيــق بعــض عنــارص الحوكمــة الرشــيدة يف قطــاع
الصحــة.
ىف القــارة األفريقيــة ولتحديــد كيفيــة تأثــر الفســاد عــى تقديــم الخدمــات ،يشــر البنــك الــدويل (مــؤرشات
التنميــة يف أفريقيــا لعــام  2010الصــادر عــن البنــك الــدويل) عــى أن “ ...أحــد األســباب الرئيســية وراء تأخــر
أفريقيــا هــو ضعــف تقديــم الخدمــات والــذي هــو نتيجــة للفســاد “ .ويذهــب التقريــر نفســه إىل تحديــد
رشطــا مســبقا أساســيا للحكــم الصالــح يف جميــع القطاعــات وعــى املســتوى القومــى اال وهــو «تصميــم
الحكومــة عــى التعامــل مــع الفســاد  ،...عــى ســبيل املثــال ،عــن طريــق زيــادة وتوفــر املعلومــات عــن
الشــؤون املاليــة ،واملدخــات ،والنواتــج املتوقعــة « ...مــن أجــل تحقيــق تحســينات قابلــة للقيــاس يف تقديــم
الخدمات.”..ووفقــا للبنــك الــدويل ،فــا ميكــن تحقيــق الركائــز األساســية لهــذا التصميــم إال مــن خــال إنشــاء
«قيــادة قويــة ودافعــة بقــوة يف مكافحــة الفســاد» مــع «االلتـزام بدعــم وحــدات مكافحــة الفســاد الوطنيــة
ومتكينهــا مــن املتابعــة واالســتجابة الفعالــة يف النواحــي العملياتيــة عــى مســتوى القطــاع» باالضافــة ايل
تطويــر «سياســات ومؤسســات مناســبة...“ .هــذا فضــا عــن ركيزتــن أخريــن وهــا زيــادة الشــفافية يف
صياغــة السياســات وتنفيذهــا بالصــورة التــي متكــن املواطنــن مــن مســاءلة مــريف ومقدمــي الخدمــات
وتعزيــز «جانــب املطالبــة الشــعبية بالحوكمــة الرشــيدة» بحيــث» .....تتامشــی السياســات والخدمــات مــع
رغبــات واوليــات ومصالــح جمیــع املشــارکین يف تحقیــق أھــداف اإلصــاح» ويضيــف البنــك الــدويل بــان مــن
شــأن مثــل هــذا التوجــه الحميــد ان يســاعد يف خلــق «ظــروف عمــل أفضــل“ .
يف البدايــة ،قــد يبــدو أن بعــض الــدروس املســتفادة يف أداء القطــاع الصحــي  ،تتناقــض مــع الربــط املذكــور
أعــاه  ،بــن حوكمــة القطــاع الصحــي مــن جهــة ومســاحة الدميقراطيــة واملشــاركة السياســية العامــة عــى
املســتوى العــام للبلــد وســيادة حكــم القانــون .اال ان االرادة السياســية ملكافحــة الفســاد قــد تتوفــر حتــي
يف بعــض الدكتاتوريــات بينــا تنعــدم حتــي يف اعتــق الدميقراطيــات .وقــد أســفرت دراســة تقييميــة هامــة
عــن فســاد قطــاع الصحــة يف واليــة كارناتــاكا يف الهنــد (هــوس وآخــرون )2010 ،عــن بعــض األفــكار املثــرة
لالهتــام .وعــى الرغــم مــن أن الهنــد هــي أكــر دميقراطيــة يف العــامل ورغــم كــون واليــة كارناتــاكا مــن أكــر
واليــات الهنــد املعروفــة عامليــا بإنجازاتهــا الصحيــة والتعليميــة واالجتامعيــة ،اال ان ضعــف إرادتها السياســية
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والتواطــؤ املعقــد بــن املســؤولني املركزيــن ومســؤويل الدولــة يف الواليــة قــد منــع قيــام منظمــة مســتقلة
وتعتمــد عــى مــوارد جيــدة (هيئــة مكافحــة الفســاد) مــن القيــام بعملهــا ،رغــآ عــن مشــاركة املواطنــن
واإلعالملدرجــة جيــدة  ،والشــفافية الكاملــة مــن حيــث قــدرة الهيئــة املســتقلة عــى نــر البيانــات وحــاالت
الفســاد .يف نهايــة املطــارف  ،فــان التجربــة مل تكمــل دورتــه ىف املســاءلة ومل تحقــق أهدافهــا مــا أدى
الســتقالة قيــادة الهيئــة املســتقلة وهــي تشــكو مــن عــدم جديــة االرادة السياســية النجــاح تلــك التجربــة.
وميكــن الحصــول عــى أمثلــة أخــرى لكيفيــة تاثــر نــوع الحكــم الســيايس العــام عــى املســتوى القومــى يف
كثــر مــن البلــدان عــى إدارة القطــاع الصحــي يف القــارة األفريقيــة ،وإن كان ذلــك بحيثيــات تختلــف قليــا
مقارنــة بالتجربــة الهنديــة املذكــورة اعــاه .اذ تحظــى إثيوبيــا وروانــدا باهتــام كبــر مــن حيــث أدائهــا
يف قطــاع الصحــة ،والبيئــة املواتيــة التــي خلقتهــا الحكومتــن لتقديــم الخدمــات الصحيــة ،وربــط رؤيتــي
انظمتهــا الحاكمــة الوثيــق مــا بــن الحــق يف الصحــة وحقــوق التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة لشــعوبها.
أال أن بعــض املراقبــن يصــف هاتــن البلديــن بأنهــا دميقراطيــات تــدار مبــا يشــبه الحكــم الدكتاتــوري ،يف
أحســن األحــوال ،أو انهــا أوليغاركيــات كاملــة او دكتاتوريــات.
إال أن العنــر املفيــد للنقــاش يف هــذه البلــدان هــو أنــه عندمــا تتوافــر إرادة سياســية شــاملة (مهــا كان
ذلــك عــى نحــو غــر مناســب أو غــر دميقراطــي) ،فمــن املمكــن أن نــرى الحوكمــة الرشــيدة يف قطاعــات
بعينهــا مثــل الصحــة والتعليــم والخدمــات االجتامعيــة حتــى مــع اســتمرار الحكومــات يف انتهــاك حريــات
االنســان الفرديــة االخــري والحريــات النقابيــة ،وحريــة التنقــل ،وغــر ذلــك مــن حقــوق اإلنســان السياســية.
ويف حــن أن املفارقــة الكامنــة يف هــذه األمثلــة ال تســاعد يف نقــد الفســاد يف الســودان والــذي تحكمــه
ديكتاتوريــة عســكرية كاملــة ،اال انــه مــن املمكــن تفكيــك هــذه االمثلــة الســتخالص عنــارص الحوكمــة
الرشــيد املحــددة التــي جعلــت مــن نجــاح قطــاع الصحــة يف إثيوبيــا وروانــدا نجاحــا باهـرا حتــي يف انعــدام
الدميقراطيــة الكاملــة يف هاتــن الدولتــن حاليــا ،كــا يســاعد تحليــل مثــل هــذه التجــارب عــى التعــرف عــي
نوعيــة القيــود املفروضــة عــي الفســاد مــن قبــل النظــم الحاكمــه ىف هــذه الــدول .
ففــي إثيوبيــا ،تتــوىل وزارة الصحــة الفدراليــة (االتحاديــة) إدارة قطــاع الصحــة بشــكل صــارم وقــوي
التنســيق ،حيــث تقــوم الــوزارة بوضــع التصــور والسياســات واالســراتيجيات وخطــط صحيــة منصفــة
للفق ـراء وللقطاعــات التــي تحتــاج للحاميــة االجتامعيــة ن وذلــك عــر مشــاركة كاملــة مــن قبــل مكاتبهــا
الصحيــة اإلقليميــة الالمركزيــة ( رغــم عــدم مشــاركة املجتمــع املــدين ،ووســائل اإلعــام وال املواطنــن عــى
أي مســتوى) .ويقــوم وزيــر الصحــة مبهامــه وهــو ملتــزم بهــذه األطــر والسياســات وينفذهــا بشــفافية وال
يخجــل مــن االع ـراف بالفشــل أو قبــول االنتقــادات .إن األجهــزة التنظيميــة يف إثيوبيــا مدعومــة بدولــة
قويــة للغايــة (لدرجــة نعــت البعــض لهــا بالدولــة البوليســية) ،مــا يفــرض هيبــة الدولــة والقانــون والعدالــة
واملحاســبية عــي جميــع عمليــات تصنيــع واســترياد وتوزيــع وتخزيــن واســتهالك الســلع الطبيــة وتقديــم
الخدمــات الصحيــة .وتتميــز اثيوبيــا ايضــا بــإن الخدمــة املدنيــة (عــى الرغــم مــن أنهــا مسيســة للغايــة
عــى أســاس االنتــاءات الحزبيــة) هــي مــن بــن األكــر انضباطــا يف أفريقيــا جنــوب الصحـراء يف حــن أن
مســتوي مرتبــات العاملــن فيهــا معقــول باملقارنــة مــع التكاليــف املعيشــية والتضخــم واملعايــر االقتصاديــة
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األخــرى  .وتدعــم أثيوبيــا عاملهــا الصحيــن وتكافئهــم بحوافــز نقديــة وغــر نقديــة وتحــاول االحتفــاظ بهــم
وتدريبهــم وتزويدهــم بالوســائل التــي متكنهــم مــن القيــام بعملهــم ،كــا تــرف الــوزارة عــي املرافــق
الصحيــة بحــزم وفــق جــدول زمنــي منتظــم مــن خــال مــا يســمى بزيــارات “اإلرشاف الداعــم» لــكل مرفــق
صحــي بالبــاد حيــث يتــم حــل التحديــات التقنيــة واإلداريــة عــى حــد ســواء
وباملثــل ،فــأن إحــدى الســات الرئيســية يف أداء القطــاع الصحــي يف روانــدا  ،هــي إرشاك املواطنــن
واملجتمعــات املحليــة يف قيــاس األداء ،لدرجــة أن املواطنــن يف كل منطقــة ميارســون حقهــم حتــي يف توظيــف
العاملــن الصحيــن املحليــن عــى مســتوى املحليــات والقــرى .ولقــد أصبــح التحســن يف مــؤرشات صحــة
األمومــة والطفولــة وكذلــك مــؤرشات مكافحــة األم ـراض الســارية يف روانــدا  ،مثــاال ســاطعا عــى نطــاق
اقريقيــا يف كيفيــة تاســيس وتطبيــق رؤيــة تجعــل مــن القطاعــن الصحــي واالجتامعــي منارصيــن للفقـراء.
وتخصــص إثيوبيــا وروانــدا نســبا كبــرة جــدا مــن إنفاقهــا الحكومــي عــى الصحــة والتعليــم والحاميــة
االجتامعيــة .ولديهــم رؤيــة لالنتقــال إىل مســتوى مختلــف (تصبــوا كلتــا الدولتــن بالوصــول ايل مصــاف
الــدول متوســطة الدخــل بحلــول عــام  ) 2050وذلــك عــن طريــق االســتثامر يف رأس املــال البــري للوصــول
إىل تلــك الرؤيــة .وهــذا هــو املحــرك الرئيــي لربامــج الحــد مــن الفقــر واإلنفــاق االجتامعــي .وعــى هــذا
النحــو ،هنالــك رؤيــة سياســة واجتامعيــة مســتنرية وموجهــة نحــو املســاواة واسـراتيجيات مكافحــة لفقـراء
عــر التنميــة املســتدامة  ،حيــث تــؤدي مثــل هــذه االرادة يف محصلــة االمــر ايل دعــم قــوي لتقديــم خدمــات
صحيــة واجتامعيــة منصفــة وذات نوعيــة معقولــة.
كذلــك نجــد أن بوتســوانا ،وموريشــيوس ،وموريتانيــا ،والــرأس األخــر ،والعديــد مــن البلــدان األفريقيــة
األخــرى ،تــرز أيضــا كــدول ذات أداء جيــد يف قطــاع الصحــة  ،حيــث أن أهــم احــدي سـراتيجياتها الرتكيــز
عــى التقليــل إىل أدىن حــد مــن الفســاد وإرســاء أطــر لــإدارة الســليمة والحوكمــة الرشــيدة لقطــاع الصحــة
والقطــاع االجتامعــي ككل .ومــن ثــم ،نــري إن عــددا متزايــدا مــن البلــدان األفريقيــة يتجــه نحــو القضــاء
املنهجــي عــى الفســاد يف قطاعاتهــا الصحيــة ويف االســتثامر الجــاد يف االنســان وحاميــة الفئــات االجتامعيــة
املختلفــة ،بينــا يتجــه الســودان برسعــة يف االتجــاه اآلخــر.
أن مــن بــن أهــم اإلخفاقــات يف أفريقيــا  ،أن هنــاك بلــدان تفــرض (بشــكل خاطــئ متامــا) أن املعونــة
الدوليــة يف قطــاع الصحــة تخضــع ملراقبــة أقــل مــن املانحــن ،وبالتــايل فهــي تفــرض انــه مــال ســائب
ومدعــاة للفســاد .فعــى ســبيل املثــال ،تســبب فســاد القطــاع الصحــي يف بلــدان مثــل زامبيــا وأوغنــدا
بشــكل متكــرر اىل تصــدر العناويــن األخباريــة  ،مثــل حــاالت اختــاس أمــوال الصنــدوق العاملــي يف عــام
 2011ويف تــردد بعــض املنحــن مــن تقديــم يــد العــون لهــذه البلــدان.
ويف مــر ,كان قــد تاســس نظــام الحاميــة االجتامعيــة املتدهور ضمــن التوجهــات االشـراكية ألول جمهورية
مرصيــة والتــي ترأســها جــال عبــد النــارص يف عــام  .1954واليــوم  ،يســترشي الفســاد يف جميــع القطاعــات
وعــى جميــع املســتويات ،ويعتــر قطــاع الصحــة العــام االكــر شــهرة بالفســاد وتــردي مســتوي جــودة
الخدمــات التــي يقدمهــا .وقــد بــدأت جهــود الحكومــة املرصيــة ومانحيهــا الرئيســيني (مثــل البنــك الــدويل،
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واالتحــاد األورويب ،وحكومــة الواليــات املتحــدة) اآلن يف ترشــيد نظــام الحاميــة االجتامعيــة لتوفــر خدمــات
أحســن تســتهدف الفقـراء وفئــات الحاميــة االجتامعيــة االخريغــا إن الجــذور التاريخيــة للفســاد الواســع
النطــاق يف مــر ،فضــا عــن االفتقــار العــام إىل مشــاركة املواطنــن يف السياســات أو الترشيعــات والحكــم
وادارة املرافــق الخدميــة العامــة  ،ســوف تشــكل عوامــل تعيــق وتؤخــر املــدي الزمنــي الــذي يبــدأ فيــه
الفســاد يف قطــاع الصحــة املــري يف االنخفــاض.
ومــع ذلــك ،فــان تجربــة مــر توضــح أنــه حتــى يف البلــدان التــي تعــاين مــن قضايــا مزمنــة مــن الفســاد يف
قطــاع الصحــة يف أفريقيــا ،فــان الدولــة تبــذل جهــودا لتخليــص نظامهــا الصحــي مــن هــذا الرسطــان .فعــي
ســبيل املثــال ،أنشــأت أوغنــدا منــذ عــام  2009آليــة حكوميــة لتت ًبــع البيانــات ولرصــد مجهــودات مكافحــة
الفســاد ،بالتعــاون الوثيــق بــن املفتــش العــام لحكومــة أوغنــدا ومركــز أبحــاث السياســات االقتصاديــة
بجامعــة ماكرييــري يف كمبــاال  .والــدرس الرئيــي يف تجربــة أوغنــدا ذو شــقني  .أوال ،مــن املهــم االع ـراف
بالفســاد مــن أجــل تعبئــة اإلرادة واملــوارد الالزمــة ملحاربتــه .وثانيــا ،مــن األهميــة مبــكان أال يصبــح الفســاد
موضــوع مقــاالت إعالميــة مثــرة وموضوعــات سياســية أو معــارك قانونيــة ،إذ يجــب تعريفــه مبــؤرشات
مالمئــة وشــفافة ميكــن تتبعهــا مبــرور الوقــت (مبــا يف ذلــك وضــع خــط أســاس قبــل البــدء يف رصــد التقــدم
املحــرز ) وبنــاء املؤسســات وتنفيــذ التدابــر الالزمــة للقضــاء عليــه
ويف دراســة أجريــت يف غانــا يف عــام ( 2012أغبينوركــو )2012 ،اســتفتي الباحثــن آراء رشيحــة واســعة
مــن املجتمــع فيــا يتعلــق برائهــم عــن مالمــح الفســاد يف بلدهــم .وكانــت النتائــج عبــارة عــن بيــان
مدمــر بشــكل مأســاوي للرؤيــة الســلبية مــن املواطنــن الغانيــن نحــو الذيــن يحكمــون حياتهــم وخاصــة
تجــاه العاملــن الصحيــن الذيــن اعتربهــم املشــاركني يف البحــث ثالــث أكــر مجموعــة فاســدة يف البــاد
(بعــد السياســيني واملســؤولني عــن إنفــاذ القانــون) .والجانــب املفيــد مــن هــذه الدراســة هــو أنــه يحــث
املواطنــن عــى اســتخالص آرائهــم حــول الحكــم الرشــيد والفســاد ،يف حــن تحــدد الدراســة أيضــا مجموعــة
مــن أنــواع الفســاد التــي تؤثــر عــى القطــاع الصحــي وتحــاول قياســها عــن طريــق اســتفتاء عينــة مــن
املواطنــن .وتــويص الدراســة بالتثقيــف العــام وإرشاك مواطنــي غانــا يف مكافحــة الفســاد ابتــداءا مــن تالميــذ
املــدارس مــن اجــل ارســاء ثقافــة ترفــض الفســاد  .ولذلــك فــإن التوعيــة العامــة والدعــوة القويــة للمواطنــن
للمشــاركة يف مكافحــة الفســاد هــي رســالة أساســيةو رضوريــة .
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المرفق ب :
اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والصحية الرئيسية
للسودان

القيمة للسودان

تعريف نوع املؤرش

سنة
البيانات

متوسط اقليم
رشقاملتوسط(*)

 1إجاميل عدد السكان
 2توقع الحياة عند الوالدة

(للذكور| لإلناث)
مليون 40.24
 64.1عام ()62.4/65.9

2015
2015

 3متوسطالعمر املتوقع الصحي عند الوالدة
 4معدل وفيات االمهات

 55.9عام
لكل  100,000مولود حي 311

2015
2015

 5الوالدات التي يحرضها موظفون صحيون مهرة

% 78

20052016
2015
2015
2015

52
26.6
0.13

لكل  100,000من السكان88
لكل  1000من السكان معرض
ملخاطر املالريا36.6
% 93
26,533,962

2015
2015

116
19

2015
2015

80
86,152,675

% 25.7

2015

21.8

لكل  100,000من السكان 10.2
 3.3لرت من الكحول

2015
2016

3.8
0.7

لكل  100,000من السكان 24.3
% 30.2
 87لكل  1000امرأة ما بني 15-
 45عاما من العمر
لكل  100,000من السكان 64.5
لكل  100,000من السكان 34.6

2013
20052015
20052014
2012
2012

19.9
61.1

58.8
13.1

لكل  100,000من السكان 4.2
ال توجد بيانات

2015
2015

1.4
ال توجد بيانات

% 93

2015

80

6

معدل وفيات األطفال دون الخامسة
معدل وفيات الولدان
إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بني البالغني 49-15
سنة
معدل اإلصابة بالسل
معدل االصابة باملالريا

11

نسبة الرضع الذين يتلقون  3جرعات من لقاح التهاب الكبد
عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل تدخالت ضد أمراض املناطق
املدارية املهملة
احتامل الوفاة من أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان
والسكري أو أمراض الجهاز التنفيس املزمنة بني  30و 70عاما
معدل وفيات االنتحار
إجاميل استهالك الكحول للفرد من بني  15سنة أو أكرث (تقديرات
متوقعة)
معدل وفيات حوادث الطرق
نسبة النساء املتزوجات أو املرتبطات ممن هن يف سن اإلنجاب
والاليئ متت تلبية احتياجاتهن لتنظيم األرسة باألساليب الحديثة
معدل املواليد لدى املراهقات

19

معدل الوفيات املنسوب إىل تلوث الهواء املحيط يف املنازل
معدل الوفيات الذي يعزى إىل التعرض لخدمات املياه والرصف
الصحي والنظافة غري اآلمنة
معدل الوفيات يعزى إىل التسمم غري املقصود
مدخني التبغ حسب العمر بني األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 15
سنة أو أكرث
نسبة التغطية بالتطعيم ضد الدفترييا والكزاز والسعال الدييك بني
األطفال الذين بلغوا العام االول من العمر

7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18

20
21
22
23

57

لكل  1000مولود حي 70.1
لكل  1000مولود حي 29.8
ال توجد بيانات

68.8
()67.4/70.4
60.1
166
71

46.1
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 24إجاميل املساعدة اإلمنائية الرسمية الصافية للبحوث الطبية والصحة
األساسية للفرد
 25كثافة املهنيني املهرة يف القطاع الصحي

 2.47دوالر أمرييك (بالدوالر
األمرييك الثابت )2014
لكل  10,000من السكان 42.2

 26درجة لتنفيذ  13قدرة اساسية من اللوائح الصحية الدولية

71

 27نفاق الصحي الحكومي كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي العام
 28انتشار التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة

% 11.6
% 38.2

 29انتشار الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة

% 16.3

 30انتشار األطفال دون  5سنوات الذين يعانون من زيادة الوزن

%3

31
32
33
34

ال توجد بيانات
ال توجد بيانات
% 23
لكل  100,000من السكان 0.1

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه الرشب املحسنة
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحسنة
نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أسايس عىل الوقود النظيف
متوسطمعدل الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية

 35معدل الوفيات بسبب القتل
 36معدل الوفيات املبارشة بسبب الرصاعات

لكل  100,000من السكان 6.5
لكل  100,000من السكان 7

2014

1.46

20052015
20102016
2014
20052016
20052016
20052016
2015
2015
2014
20112015
2015
20112015

26.3
72
8.8
25.1
9.1
6.7
91
78
71
0.2
6.5
19.5

مالحظات:

مصــدر البيانــات :اإلحصــاءات الصحيــة العامليــة تقريــر عــام  .2017منظمــة الصحــة العامليــة،2017 ،
جنيــف .متــاح عــى )/http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/en
(*) يشــمل إقليــم رشق املتوســط ملنظمــة الصحة العامليــة  22بلدا وهــي كااليت :الســودان والصومال وجيبويت
ومــر وليبيــا وتونــس واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية واليمــن وســلطنة عــان واإلمــارات العربيــة
املتحــدة وقطــر والبحريــن والعراق والكويت وإيران ،أفغانســتان ،باكســتان ،ســوريا ،لبنان ،األردن وفلســطني.
ان املــؤرشات التــي ســلط الضــوء عليهــا باللــون الــوردي هــي املــؤرشات التــي يكــون فيهــا الوضــع يف
الســودان أســوأ مــن املتوســط اإلقليمــي لــل  22بلــدا التــي يتكــون منهــا إقليــم رشق املتوســط ملنظمــة
الصحــة العامليــة.
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