
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إقليمي جانبي مؤتمر
 "االبتكار لتعزيز الشفافية والمساءلة 

 في قطاع الصحة في المنطقة العربية"
 2018يونيه / حزيران  23-22 المملكة المغربية، مراكش، 

 

 بالتعاون مع 

   
 

 

 المغربيةالمملكة 
 وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

 



 6 من 2 الصفحة

 جدول األعمال 

 2018يونيه/حزيران  22الجمعة، 
 

 وسبل التصدي لها  في المنطقة العربية الصحة حوكمةالجلسة األولى: تحديات   11:00 – 09:00

استعراض أوضاع الصحة في المنطقة العربية وتحديات الحوكمة المرتبطة بها الهدف: 
بالنظر إلى المؤشرات الدولية ذات الصلة وعالقتها بالجهود المبذولة لتنفيذ األجندة العالمية 

طالع المشاركين على أبرز مبادرات المنظمات الدولية 2030للتنمية المستدامة للعام  ، وا 
التجربة التي  عرض، مع قطاع الصحةالشفافية والمساءلة في  لدعم الدول في تعزيز

في اطار استراتيجيتها الوطنية لـ "الحوكمة  في هذا المجالتخوضها الجمهورية التونسية 
الرشيدة ومكافحة الفساد"، وصوال إلى تمكين المشاركين من بلورة تصورات حول سبل الدعم 

 قطاع الصحة.حكامة لتحقيق التحول المرجو في االبتكار 

دارة    الجلسةكلمة اإلفتتاح وا 

برنامج األمم المتحدة في  لدول العربيةلخالد عبد الشافي، مدير المركز اإلقليمي  السيد
 اإلنمائي

 الصحة والحوكمة في المنطقة العربية 

لسجالت ا مدير عاممصطفى خواجا، خبير دولي في مجال الحوكمة والتنمية،  السيد •
 االدارية والمراقبة االحصائية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  

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

  مناقشة مفتوحة 

 دور المنظمات الدولية في دعم جهود حوكمة قطاع الصحة  

، فريق التغطية الصحية الشاملة وقوانين األنظمة الصحيةرئيس ديفيد كالرك،  السيد •
 منظمة الصحة العالمية حوكمة أنظمة الصحة، 



 6 من 3 الصفحة

أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع أركان السبالني،  السيد •
"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"، برنامج األمم المتحدة  لـاإلقليمي 
 اإلنمائي

  مناقشة مفتوحة 

 تجربة جزر النزاهة في قطاع الصحة في الجمهورية التونسية  

معالي النقيب شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الجمهورية  •
 التونسية  

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

   مناقشة عامة

 استراحة  11:30 – 11:00
  

 تعزيز الشفافية والمساءلة في المستشفيات العامة :الجلسة الثانية  13:00 – 11:30

في مشــــاركين من اســــتكشــــار ســــبل االبتكار لتعزيز الشــــفافية والمســــاءلة التمكين  الهدف:
المســــــتشــــــفيات العامة بما في ذلك من خالل تعزيز االســــــتقاللية المالية واالدارية والحوكمة 

وادماج مفهوم إدارة مخاطر  ،وكيفية تنظيم واســــــتخدام المعلومات لتلك الغاية ،الداخلية فيها
وذلك بالنظر إلى ممارســـــــات جيدة ودروس مســـــــتفادة من تجارب مقارنة من  ،الفســـــــاد فيها
 ربية وخارجها.  المنطقة الع

 مديرة الجلسة 

   جلس إدارة مركز الشفافية األردنياألستاذة هيلدا عجيالت، رئيسة م

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

األستاذ عالء نجيب، مدير إدارة التكاليف المركزية بالمجلس األعلى للجامعات،  •
 العربية مصرجمهورية 



 6 من 4 الصفحة

 الجمهورية التونسيةعثمان، مدير المستشفى الجهوي بجربة، الخالد  الدكتور •

 مناقشة مفتوحة 

 الغداء  14:00 – 13:00
  ج

 والمستلزمات الطبيةفي سلسلة إمداد الدواء الشفافية والمساءلة تعزيز  :الجلسة الثالثة  16:00 – 14:00

مشــــاركين من اســــتكشــــار ســــبل االبتكار لتعزيز الشــــفافية والمســــاءلة في التمكين الهدف: 
اعتماد اصــالحات هيكلية بما في ذلك من خالل  والمســتلزمات الطبية،ســلســلة إمداد الدواء 

نشــاء نظم لرصــد وتتبع  ،المعلوماتتعزيز اســتخدام تكنولوجيا و  ذات صــلة، شــراء وتخزين وا 
دارة مخاطر الفســــــــادو  ،الدواءوصــــــــرر  بالنظر إلى في مختلف مراحل الســــــــلســــــــلة، وذلك  ا 

  ممارسات جيدة ودروس مستفادة من تجارب من المنطقة العربية وخارجها.

  مدير الجلسة 

 وزارةفي  الصيدلة قسم ئيسو ، بالنيابة والصيدلة األدوية مدير، الزرهوني وديع محمدالسيد 
 ، المملكة المغربيةالصحة

  خبيرة في حوكمة الدواء، المملكة األدرنية الهاشميةالدكتورة روان الحياري،  •
الجمهورية الدكتورة إيناس الفاردي، مديرة إدارة الصيدلة والدواء في وزارة الصحة،  •

 التونسية

 مناقشة مفتوحة
 في مجال الصيدلةريشارد برغستورم، خبير دولي  السيد •

 مناقشة مفتوحة

 

 
  



 6 من 5 الصفحة

 2018 حزيران/يونيه 23لسبت، ا
  

 : دور األطراف المعنيين في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصحةرابعةالجلسة ال  11:30 – 09:00

الفساد على المستوى النسخة التشاروية لـ "اإلطار المفاهيمي إلدارة مخاطر إطالق الهدف: 
تصوراتهم حول ادوار  مساحة لتمكين المشاركين من االسهام في بلورة ايجادالقطاعي"، و 

لشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في المنطقة األطرار المعنيين بالعمل على تعزيز ا
للمجموعة غير الحكومية  في هذا المجال ورقة رأي وموقف ، واإلسهام في صياغةالعربية

ما خلصت إليه الجلسات من وذلك انطالقا  ،ة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادفي الشبكة العربي
التي تم تنظيمها في  والنشاطات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة السابقة وسلسلة اللقاءات

  ن الماضيتين في المنطقة العربية.السنتي

 مدير الجلسة 

شرر الموسوي، رئيس جمعية الشفافية البحرينية ومنسق المجموعة غير الحكومية  السيد
 في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أركان السبالني، أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع  السيد •
اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"، برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 العمومية، والوظيفة اإلدارة اصالح وزارةعبد العزيز الهواري، رئيس قسم في السيد  •

 المغربية المملكة
 المغربية المملكةحبيبة الراتكي، رئية قسم في وزارة الصحة، الدكتورة  •

 حلقة نقاشية تفاعلية 

 

 

 



 6 من 6 الصفحة

 الخالصات والخطوات القادمة

برنامج األمم المتحدة في  لدول العربيةلخالد عبد الشافي، مدير المركز اإلقليمي  السيد •
 اإلنمائي

ة، المملكة وزارة اصالح اإلدارة والوظيفة العموميأحمد العمومري، أمين عام السيد  •
 المغربية 
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