
 

 

 ورشة عمل 
تنفيذ منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في المركز   "

الحسيمة(: المفاهيم  -تطوان-اإلستشفائي الجامعي )طنجة
 "العملية والتطبيقات
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 البرنامج

 
 



 5 من  2 الصفحة 
 

 لمحة موجزة
  قوية حكامة رؤية واضحة وهياكل  يتطلب وجود التغطية الصحية الشاملة تعزيز أداء النظام الصحي لبلوغ  إن 

يؤثر سلبا في جودة الخدمات الصحية  الفساد في قطاع الصحة  ذلك ألن    . وقدرات فعالة على الوقاية من الفساد ومكافحته
لى الدواء والعالج بكلفة معقولة ودون تمييز، وقد يكون  وفعالية المؤسسات االستشفائية وفي قدرة الناس على الوصول ا

عائقا اساسيا امام تحقيق  يشكل  سببا في فقدان حياة أو تسبيب أضرار جسيمة للمواطنات والمواطنين، وبالتالي فهو  
 . "الصحة الجيدة والرفاه"  المتعلق ب  الهدف الثالث ال سيما اهداف التنمية المستدامة، 

بدعم من الوكالة الكورية للتنمية  "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية"،  ينّظم  
،  ( في المملكة المغربيةINPPLCالهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها )  كل من  مع  بالتعاون و (  KOICAالدولية )

متخصصة  ورشة عمل    "الحسيمة(- تطوان-تشفائي الجامعي )طنجةسالمركز اال و   ووزارة الصحة والحماية االجتماعية،
تحت عنوان "تنفيذ منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية  ، وذلك  2022بر  نشت  7إلى    5 في الفترة منفي مدينة طنجة  

تعميق معارف  الى    ورشة العملالحسيمة(: المفاهيم والتطبيقات". تهدف  -تطوان-ستشفائي الجامعي )طنجةفي المركز اال
الصحي    خصوصيات المركز االستشفائي والقطاعالمذكورة وفق  تطبيق المنهجية  ل  المشاركين وتطوير مهاراتهم الالزمة

برنامج األمم المتحدة  د من البلدان األخرى بدعم من  في عد ، وباالستفادة من التجارب السابقة في تطبيق المنهجية  عموما
  . المغربي الخطوات القادمة في مسار عمل الفريق القطاعي مناقشةلمع إتاحة المجال في الختام اإلنمائي، 

ال  تبني العمل على خالصات  أقامها  متخصصة  الندوة  ورشة  يوم  التي  الرباط   2022مارس    16في مدينة 
اإلنمائي   المتحدة  األمم  معبرنامج  )  بالتعاون  ومحاربتها  الرشوة  من  للوقاية  الوطنية  عنوان  (  INPPLCالهيئة  تحت 

"مخاطر الفساد في قطاع الصحة وسبل التصدي لها"، وذلك. وقد مكنت هذه الندوة مسؤولي المركز اإلستشفائي الجامعي 
تطبيق المنهجية الدولية بشأن "إدارة مخاطر الفساد    معارفهم حول  الحسيمة واطارات الهيئة من تعميق  – تطوان    – طنجة  

كنموذج للمؤسسات  االستشفائي  القطاعية" التي طورها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسبل اإلستفادة منها في المركز  
باالستفا وذلك  المغربية،  المملكة  في  من    دة الصحية  المستفادة  الدروس  السابقةمن  المتحدة  برنل   التجارب  األمم  امج 

عتبار الخبرات المتراكمة لدى الهيئة  االبمع األخذ    ،في تطبيق المنهجية في هذا القطاع  وعدد من البلدان  اإلنمائي  
 الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا المجال. 

 

 جدول األعمال  

 2022 برتن ش 5، االثنين 
 



 5 من  3 الصفحة 
 

 التسجيل  09:00 – 08:30
  

 االفتتاحية الجلسة   10:30 – 09:00

 رشوة ومحاربتها لوقاية من الالوطنية للنزاهة وا هيئة الكلمة  • 
   وزارة الصحة والحماية اإلجتماعيةكلمة  •
 الحسيمة-تطوان-المركز االستشفائي الجامعي طنجةكلمة  •
 كلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •
 لورشة العملالّتقييم الّسابق    نموذجتوزيع وتعبئة  •

  

 استراحة 11:00 – 10:30
  

 القطاعية  منهجية إدارة مخاطر الفساد : األولى الجلسة   14:00 – 11:00

 عرض المنهجية  • 
، مركز وتعزيز النزاهة  لمكافحة الفساد  الفنيينالسيد أركان السبالني، رئيس المستشارين  

 في الدول العربية اإلقليمي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
، مركز برنامج األمم المتحدة  وتعزيز النزاهة  مكافحة الفساد السيد أنور بن خليفة، أخصائي  

 في الدول العربيةاإلقليمي اإلنمائي 
 ةرين تطبيقياتم •
 مناقشة عامة  •

  

 لغداءا 14:00
  

 2022 برنشت  6، الثالثاء
 

الثانية:   11:00 – 09:00 و قطاع    تنظيمالجلسة  المغربية  المملكة  في  المركز   الحكامةأطر  الصحة  في 
 الحسيمة -تطوان-االستشفائي الجامعي طنجة



 5 من  4 الصفحة 
 

 فيه واألطراف المتدخلة سياساته و  الصحةتنظيم قطاع   • 
 والحماية اإلجتماعية وزارة الصحة ممثل عن 

 الحسيمة - تطوان-االستشفائي الجامعي طنجةالمركز حكامة  •
الجامعي طنجةممثل عن فريق العمل إلدارة مخاطر الفساد في   -المركز االستشفائي 

 الحسيمة-تطوان
 مناقشة عامة  •

  

 استراحة 11:30 – 11:00
  

   القطاعيعلى المستوى    لوقاية من الفساد في مجال ا تجارب مقارنة الجلسة الثالثة:  14:00 – 11:30

 اع الصحة تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد في قط • 
 خبير في الحوكمة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة  د. محمد مفتاح، 

 مناقشة عامة  •
  

 لغداءا 14:00
  

 2022 بر نشت 7، االربعاء 
 

   القطاعية إدارة مخاطر الفسادتطبيقات عملية لمنهجية  :  الرابعة الجلسة   11:30 – 09:00

 ر" نقاط قرا"وتفكيكه إلى  "نطاق"إختيار  • 
، مركز برنامج األمم المتحدة  وتعزيز النزاهة  مكافحة الفساد السيد أنور بن خليفة، أخصائي  

 في الدول العربيةاإلقليمي اإلنمائي 
 "اإلحتمالية" وإخراج خارطة المخاطرو تقييم "األثر" •

، مركز وتعزيز النزاهة  لمكافحة الفساد  الفنيينالسيد أركان السبالني، رئيس المستشارين  
 في الدول العربية اإلقليمي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 إعداد خطة التعامل مع مخاطر الفساد  •



 5 من  5 الصفحة 
 

، مركز برنامج األمم المتحدة  وتعزيز النزاهة  مكافحة الفساد السيد أنور بن خليفة، أخصائي  
 في الدول العربيةاإلقليمي اإلنمائي 

 تمارين تطبيقية •
  

 استراحة 12:00 – 11:30
  

 مقومات النجاح والمخاطر المحتملة والخطوات المقبلة : الخامسة الجلسة   14:00 – 12:00

 القطاعية إدارة مخاطر الفساد  فريق عمل تشكيل وتفعيل  • 
 مفتاح، خبير في الحوكمة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة د. محمد 

في    الحسيمة-تطوان-المركز االستشفائي الجامعي طنجةنحو خطة عمل مشتركة لدعم   •
 القطاعية   مخاطر الفسادتطبيق منهجية إدارة 

، مركز برنامج األمم المتحدة  وتعزيز النزاهة  مكافحة الفساد السيد أنور بن خليفة، أخصائي  
 في الدول العربيةاإلقليمي اإلنمائي 

   ورشة العملتقييم ما بعد    نموذجتوزيع وتعبئة  •
 لختام ا •

  

 الغداء 14:00

*** 

 


