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الحكومة تغير منهجية التعامل مع الفساد في قطاع الصحة



 

 بنعبد القادر یؤكد أھمیة تشكیل فریق لتقییم مخاطر الفساد في قطاع الصحة

 

AHDATH.INFO 
المكلف بإصالح اإلدارة والوظیفة العمومیة، محمد بنعبد القادر، الیوم االثنین بالرباط، أھمیة أكد الوزیر 

 .تشكیل فریق لتقییم مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب

وأوضح بنعبد القادر خالل افتتاح دورة تكوینیة حول "إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنھجیة 
المملكة المغربیة"، أن المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخلیق الحیاة  والخطوات التنفیذیة في

العامة، مضیفا أن األمر یتعلق بخیار استراتیجي وأولویة سیاسیة وتشریعیة ومؤسساتیة، تروم إقامة 
 .2011عالقات شفافة بین اإلدارة والمواطن، طبقا لدستور 

، التي تھدف إلى تكریس 2015الوطنیة لمكافحة الفساد خالل سنة  وذكر في ھذا الصدد بتبني االستراتیجیة
، 2025التقائیة البرامج األفقیة والقطاعیة، مؤكدا أن ھذا المسعى یروم الحد من ھذه الظاھرة في أفق سنة 

 .من خالل تحسین ثقة المواطن والمجتمع الدولي

د، انخرط في عدة مشاریع تھدف إلى وأضاف أن المغرب، الذي یتوفر على استراتیجیة لمحاربة الفسا
محاربة الظاھرة إلى جانب فاعلین وطنیین ودولیین، مجددا التأكید على إرادة المملكة للعمل على إرساء 

 .النزاھة وتعزیز الشفافیة والحكامة التشاركیة في جمیع القطاعات

ي إطار المشروع اإلقلیمي وسجل بنعبد القادر في ھذا الصدد أن ھذه الدورة التكوینیة، التي تندرج ف
لمكافحة الفساد في البلدان العربیة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعیل 

 .االستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفساد، التي تولي أھمیة خاصة للرأسمال البشري



الشطیبي، التزام الوزارة بتفعیل االستراتیجیة من جانبھ، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، السید لحسن 
الوطنیة لمحاربة الفساد، مذكرا بإحداثھا لمفتشیات جھویة بھدف تعزیز المراقبة ومعالجة ملفات وشكایات 

 .المواطنین

وأضاف أن ھذه الدورة تأتي في سیاق وطني خاص یتمیز بانخراط كافة المتدخلین في الجھود الرامیة إلى 
 .امة ومحاربة الفساد في جمیع المجاالت واإلداراتتعزیز االستق

ومن جھتھ، قال مدیر المشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعزیز النزاھة في البلدان العربیة، السید أركان 
السبالني، إن ھذه الورشة تھدف إلى تعزیز قدرات إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، مشددا على 

مشترك یضم األطراف المعنیة ویتولى تحدید وتقییم مخاطر الفساد في ھذا ضرورة إحداث فریق وطني 
 .القطاع ووضع مخطط للحد من ھذه الظاھرة

وركز على ضرورة تحقیق األھداف المحددة في مختلف االستراتیجیات التي تم إعدادھا في ھذا الشأن، 
 .ل علم تدبیر المخاطرداعیا إلى اعتماد آلیات حدیثة في مجال الوقایة من الفساد، من قبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نعبد القادر: یتوجُب محاربة الفساد اإلداري كخیار استراتیجي وأولویة سیاسیة 
 وتشریعیة ومؤسساتیة

 23 ,

2018 

 . الرباط20زنقة 
بالرباط،  أكد الوزیر المكلف بإصالح اإلدارة والوظیفة العمومیة، محمد بنعبد القادر، الیوم االثنین

 .أھمیة تشكیل فریق لتقییم مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب
إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنھجیة “وأوضح بنعبد القادر خالل افتتاح دورة تكوینیة حول 

، أن المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخلیق ”والخطوات التنفیذیة في المملكة المغربیة
اة العامة، مضیفا أن األمر یتعلق بخیار استراتیجي وأولویة سیاسیة وتشریعیة ومؤسساتیة، تروم الحی

 .2011إقامة عالقات شفافة بین اإلدارة والمواطن، طبقا لدستور 
، التي تھدف إلى 2015وذكر في ھذا الصدد بتبني االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد خالل سنة 

مج األفقیة والقطاعیة، مؤكدا أن ھذا المسعى یروم الحد من ھذه الظاھرة في أفق تكریس التقائیة البرا
 .، من خالل تحسین ثقة المواطن والمجتمع الدولي2025سنة 

وأضاف أن المغرب، الذي یتوفر على استراتیجیة لمحاربة الفساد، انخرط في عدة مشاریع تھدف إلى 
لیین، مجددا التأكید على إرادة المملكة للعمل على محاربة الظاھرة إلى جانب فاعلین وطنیین ودو

 .إرساء النزاھة وتعزیز الشفافیة والحكامة التشاركیة في جمیع القطاعات



وسجل بنعبد القادر في ھذا الصدد أن ھذه الدورة التكوینیة، التي تندرج في إطار المشروع اإلقلیمي 
األمم المتحدة اإلنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعیل لمكافحة الفساد في البلدان العربیة التابع لبرنامج 

 .االستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفساد، التي تولي أھمیة خاصة للرأسمال البشري
من جانبھ، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، لحسن الشطیبي، التزام الوزارة بتفعیل االستراتیجیة 

فتشیات جھویة بھدف تعزیز المراقبة ومعالجة ملفات الوطنیة لمحاربة الفساد، مذكرا بإحداثھا لم
 .وشكایات المواطنین

وأضاف أن ھذه الدورة تأتي في سیاق وطني خاص یتمیز بانخراط كافة المتدخلین في الجھود الرامیة 
 .إلى تعزیز االستقامة ومحاربة الفساد في جمیع المجاالت واإلدارات

أركان  كافحة الفساد وتعزیز النزاھة في البلدان العربیة، ومن جھتھ، قال مدیر المشروع اإلقلیمي لم
السبالني، إن ھذه الورشة تھدف إلى تعزیز قدرات إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، مشددا على 
ضرورة إحداث فریق وطني مشترك یضم األطراف المعنیة ویتولى تحدید وتقییم مخاطر الفساد في ھذا 

 .ھذه الظاھرة القطاع ووضع مخطط للحد من
وركز على ضرورة تحقیق األھداف المحددة في مختلف االستراتیجیات التي تم إعدادھا في ھذا الشأن، 

 .داعیا إلى اعتماد آلیات حدیثة في مجال الوقایة من الفساد، من قبیل علم تدبیر المخاطر
المكلفة بإصالح اإلدارة وتھدف ھذه الدورة التكوینیة التي تنظمھا، على مدى یومین، الوزارة 

والوظیفة العمومیة، بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التعریف بمنھجیة تقییم مخاطر الفساد، 
وخصائص الفساد في قطاع الصحة، والمؤشرات المعتمدة في قیاس الفساد والممارسات الجیدة في 

 .شفافیة في قطاع الصحةھذا المجال، إضافة إلى سبل دعم العمل الجماعي وتعزیز ال
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AHDATH.INFO أكد الوزير المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم االثنين بالرباط، أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في
قطاع الصحة بالمغرب. وأوضح بنعبد القادر خالل افتتاح دورة تكوينية حول "إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنهجية والخطوات التنفيذية في المملكة المغربية"،

أن المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن األمر يتعلق بخيار استراتيجي وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية، تروم إقامة عالقات
شفافة بين اإلدارة والمواطن، طبقا لدستور 2011. وذكر في هذا الصدد بتبني االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خالل سنة 2015، التي تهدف إلى تكريس التقائية

البرامج األفقية والقطاعية، مؤكدا أن هذا المسعى يروم الحد من هذه الظاهرة في أفق سنة 2025، من خالل تحسين ثقة المواطن والمجتمع الدولي. وأضاف أن المغرب،
الذي يتوفر على استراتيجية لمحاربة الفساد، انخرط في عدة مشاريع تهدف إلى محاربة الظاهرة إلى جانب فاعلين وطنيين ودوليين، مجددا التأكيد على إرادة المملكة
للعمل على إرساء النزاهة وتعزيز الشفافية والحكامة التشاركية في جميع القطاعات. وسجل بنعبد القادر في هذا الصدد أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعيل االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تولي
أهمية خاصة للرأسمال البشري. من جانبه، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، السيد لحسن الشطيبي، التزام الوزارة بتفعيل االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مذكرا

بإحداثها لمفتشيات جهوية بهدف تعزيز المراقبة ومعالجة ملفات وشكايات المواطنين. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق وطني خاص يتميز بانخراط كافة المتدخلين
في الجهود الرامية إلى تعزيز االستقامة ومحاربة الفساد في جميع المجاالت واإلدارات. ومن جهته، قال مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان

العربية، السيد أركان السبالني، إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إحداث فريق وطني مشترك يضم
األطراف المعنية ويتولى تحديد وتقييم مخاطر الفساد في هذا القطاع ووضع مخطط للحد من هذه الظاهرة. وركز على ضرورة تحقيق األهداف المحددة في مختلف

االستراتيجيات التي تم إعدادها في هذا الشأن، داعيا إلى اعتماد آليات حديثة في مجال الوقاية من الفساد، من قبيل علم تدبير المخاطر.

24/07/2018
AL AHDAT AL MAGHRIBIA

0/24

بنعبد القادر يؤكد أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع
الصحة
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زنقة 20. الرباط أكد الوزير المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم االثنين بالرباط، أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع
الصحة بالمغرب. وأوضح بنعبد القادر خالل افتتاح دورة تكوينية حول “إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنهجية والخطوات التنفيذية في المملكة المغربية”، أن

المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن األمر يتعلق بخيار استراتيجي وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية، تروم إقامة عالقات شفافة
بين اإلدارة والمواطن، طبقا لدستور 2011. وذكر في هذا الصدد بتبني االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خالل سنة 2015، التي تهدف إلى تكريس التقائية البرامج
األفقية والقطاعية، مؤكدا أن هذا المسعى يروم الحد من هذه الظاهرة في أفق سنة 2025، من خالل تحسين ثقة المواطن والمجتمع الدولي. وأضاف أن المغرب، الذي
يتوفر على استراتيجية لمحاربة الفساد، انخرط في عدة مشاريع تهدف إلى محاربة الظاهرة إلى جانب فاعلين وطنيين ودوليين، مجددا التأكيد على إرادة المملكة للعمل

على إرساء النزاهة وتعزيز الشفافية والحكامة التشاركية في جميع القطاعات. وسجل بنعبد القادر في هذا الصدد أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار المشروع
اإلقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعيل االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تولي أهمية خاصة

للرأسمال البشري. من جانبه، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، لحسن الشطيبي، التزام الوزارة بتفعيل االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مذكرا بإحداثها لمفتشيات
جهوية بهدف تعزيز المراقبة ومعالجة ملفات وشكايات المواطنين. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق وطني خاص يتميز بانخراط كافة المتدخلين في الجهود الرامية
إلى تعزيز االستقامة ومحاربة الفساد في جميع المجاالت واإلدارات. ومن جهته، قال مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، أركان
السبالني، إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إحداث فريق وطني مشترك يضم األطراف المعنية ويتولى

تحديد وتقييم مخاطر الفساد في هذا القطاع ووضع مخطط للحد من هذه الظاهرة. وركز على ضرورة تحقيق األهداف المحددة في مختلف االستراتيجيات التي تم
إعدادها في هذا الشأن، داعيا إلى اعتماد آليات حديثة في مجال الوقاية من الفساد، من قبيل علم تدبير المخاطر. وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تنظمها، على مدى

يومين، الوزارة المكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، بشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التعريف بمنهجية تقييم مخاطر الفساد، وخصائص الفساد في قطاع
الصحة، والمؤشرات المعتمدة في قياس الفساد والممارسات الجيدة في هذا المجال، إضافة إلى سبل دعم العمل الجماعي وتعزيز الشفافية في قطاع الصحة.

24/07/2018
RUE20

0/24

بنعبد القادر: يتوجبُ محاربة الفساد اإلداري كخيار استراتيجي
وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية
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أكد الوزير المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم االثنين بالرباط، على ضرورة تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة
بالمغرب. بنعبد القادر أوضح خالل افتتاح دورة تكوينية حول “إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنهجية والخطوات التنفيذية في المملكة المغربية”، أن المغرب

التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن األمر يتعلق بخيار استراتيجي وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية، تروم إقامة عالقات شفافة بين
اإلدارة والمواطن، طبقا لدستور 2011. وذكر في هذا الصدد بتبني االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خالل سنة 2015، التي تهدف إلى تكريس التقائية البرامج

األفقية والقطاعية، مؤكدا أن هذا المسعى يروم الحد من هذه الظاهرة في أفق سنة 2025، من خالل تحسين ثقة المواطن والمجتمع الدولي. وأضاف أن المغرب، الذي
يتوفر على استراتيجية لمحاربة الفساد، انخرط في عدة مشاريع تهدف إلى محاربة الظاهرة إلى جانب فاعلين وطنيين ودوليين، مجددا التأكيد على إرادة المملكة للعمل

على إرساء النزاهة وتعزيز الشفافية والحكامة التشاركية في جميع القطاعات. وسجل بنعبد القادر في هذا الصدد أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار المشروع
اإلقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعيل االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تولي أهمية خاصة

للرأسمال البشري.

24/07/2018
ALJARIDA24.MA

0/24

خطة الوزير المكلف بإصالح اإلدارة لمحاربة الفساد


