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 لمحة مختصرة 

، ينظم "المشروع اإلقليمي وبالشراكة مع وزارة الصحة والوظيفة العموميةإصالح اإلدارة  بالتعاون مع وزارة
" دورة تكوينية تحت عنوان المّتحدة اإلنمائيبرنامج االمم لـ " عزيز النزاهة في البلدان العربية" التابعلمكافحة الفساد وت

 23" في مدينة الرباط، في المغربية المملكة في التنفيذية والخطوات المنهجيةالصحة:  قطاع في الفساد مخاطر إدارة"
إدماج ادارة مخاطر الفساد على الدورة التكوينية حول " خالصاتتنفيذ  يأتي هذا النشاط في إطار. 2018يوليوز  24و

 االبتكار" حول اإلقليمي المؤتمرو  (2018يونيه  12-11الرباط، ) "الصحة والجمارك أنموذجا :المستوى القطاعي
 . (2018يونيه  23-22مراكش، ) "العربية المنطقة في الصحة قطاع في والمساءلة الشفافية لتعزيز

 المستوى  على الفساد مخاطر إدارة لمنهجية المفاهيمي اإلطار على المشاركين تعريف الى الدورة هدفت
 في الفساد مخاطر تقييم على يعمل وطني فريق تشكيل أفق في الصحة، قطاع في المنهجية تلك وتطبيق القطاعي
 المقارنة والتجارب الدولية المعايير مع بالتماشي المخاطر تلك لتخفيض إقتراحات وتقديم القطاع في أولية ذات مجاالت

 في يشارك(. 2025 -2015) الفساد لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية دعم إطار في وذلك  جنوب-دعًما للتعاون جنوب
 الرشوة من للوقاية المركزية والهيئة الصحة ووزارة العمومية والوظيفة اإلدارة إصالح وزارة عن ممثلون  التكوينية الدورة

 دوليين.  خبراء إلى إضافة المدني المجتمع عن وممثلون 

 جدول األعمال 

 2018يوليوز  23، اإلثنين 
 

 اإلفتتاحيةالجلسة    11:15 – 09:45

 كلمات إفتتاحية  
  والوظيفة العموميةإصالح اإلدارة  السيد محمد بن عبد القادر، وزير •
 السيد حسين شطيبي، المفتش العام في وزارة الصحة  •
لمكافحة الفساد وتعزيز أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي السيد  •

 النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي
  

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=551
http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=551
http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=552
http://www.undp-aciac.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=552
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Strategie%20Nationale%20de%20lutte%20Corruption_SNLCC_FR_2016.pdf
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/Strategie%20Nationale%20de%20lutte%20Corruption_SNLCC_FR_2016.pdf
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 اإلستراحة  11:30 – 11:15
  

  الجلسة األولى  14:00 – 11:30

في في تطور جهود مكافحة الفســــــاد عالمًيا وأهمية المقاربة الوقائية القطاعية  معمقة قراءةإجراء  الهدف:
تعزيز تلك الجهود ومردودها اإليجابي على التنمية المســــــــــتدامة وتعريف المشــــــــــاركين على منهجية تقييم 

 مخاطر الفساد

الفساد وتعزيز أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة السيد  • 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي

 مناقشة مفتوحة  •
  

 الغداء  14:00 – 13:00
 

 

 ثانيةالجلسة ال 16:30 – 14:00

 وارساء ،وآثاره وأشكاله أسبابه حيث من الصحة قطاع في الفساد خصوصيات استكشافالهدف: 
 وظائفه إلى بالنظر القطاع هذا في الفساد مخاطر تقييم منهجية لتطبيق المناسبة العلمية األرضية
 .وأهدافه

 القطاع مع الشراكات وبناء الصحة قطاع حوكمة في دولي خبير حنتر، مصطفى الدكتور • 
 المتحدة االمم منظمات لدى ومستشار الخاص،

 مناقشة مفتوحة  •

 2018يوليوز  24، الثالثاء
 

 ثالثة الالجلسة  11:00 – 09:00
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بشأن اإلطار المفاهيمي إلدارة مخاطر الفساد وتطبيقاته في  إستذكار أهم خالصات اليوم األول الهدف: 
من منظور الدليل التطبيقي الذي أعّده برنامج  قطاع الصحةوظائف شرح في  والتوّسعقطاع الصحة، 

التي  المتعلقة بكل من تلك المجاالت القرارنقاط مجاالت القرار و  الختيار يًداهتم األمم المتحدة اإلنمائي،
 . سيتّم العمل عليها في المملكة المغربية

 القطاع مع الشراكات وبناء الصحة قطاع حوكمة في دولي خبير حنتر، مصطفى الدكتور • 
 ةالمتحد االمم منظمات لدى ومستشار الخاص،

 إستراحة  11:30 -11:00
 

 رابعة الجلسة ال 13:00 – 11:30

 عرض معرفة المشاركين بمنهجية تقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة من خالل تعميق الهدف:
من خالل  خدمات العناية الصحيةتقديم في تقييم مخاطر الفساد في مجال  الجمهورية التونسيةتجربة 

 .دة جرى تقييمها من جانب فريق العمل الوطني التونسيأمثلة فعلية لتقاط قرار محدّ 

 الدكتور محمد مفتاح، رئيس ديوان وزير الصحة، الجمهورية التونسية   • 

 الغداء  14:00 – 13:00
 

 خامسةالجلسة ال 18:00 – 14:00

تحديد البدء في  عبر لفساد في السياق المغربيتطبيق منهجية إدارة مخاطر الالمشاركين  إعدادالهدف: 
طالعهم إضافة مصّغرة في مجموعات عملتمارين تطبيقة من خالل  قطاع الصحةنقاط القرار في  ، وا 

، في تشكيل فريق وطني لتقييم مخاطر الفسادوالدروس المستفادة  الممارسات الجيدة علىالى ذلك 
يجية تفي إطار االسترا العمل متابعةمناسب ل إطارالخطوات المقبلة معهم وصواًل الى تحديد مناقشة و 

 . الوطنية لمكافحة الفساد
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أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز السيد  • 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي

 القطاع مع الشراكات وبناء الصحة قطاع حوكمة في دولي خبير حنتر، مصطفى الدكتور •
 ةالمتحد االمم منظمات لدى ومستشار الخاص،

 الدكتور محمد مفتاح، رئيس ديوان وزير الصحة، الجمهورية التونسية   •

 الختامية  الكلمات
 الدكتور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة •
 وزارة اصالح االدارة والوظيفة العموميةالكاتب العام ل، احمد العمومري السيد  •
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