
 

 

 

 

 

 ورشة عمل حول 

 الصحةمخاطر الفساد في قطاع "

 " وسبل التصدي لها

 
 الرباط، المملكة المغربية  

 2022مارس  16 

 
 البرنامج 

 



 
 لمحة مختصرة

( في المملكة المغربية، INPPLCبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها )
  ، 2022  مارس  16الرباط بتاريخ  في مدينة    ورشة عمل وطنية  (UNDP)  ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وذلك في إطار مشروعه اإلقليمي لـ"مكافحة "،  وسبل التصدي لها  " "مخاطر الفساد في قطاع الصحةعنوانتحت  
  (.KOICAالذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي ) العربية"الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان 

النشاط في دعم   التنمية  و المتحدة لمكافحة الفساد"    األمم  اتفاقيةتنفيذ "يصب هذا  في تحقيق أهداف 
الهدف    المستدامة والهدف    3خاصة منها  الجيدة والرفاه"  المتعلق ب"السالم والعدل    16المتعلق ب"الصحة 

- التي تقام لفائدة مسؤولي المركز االستشفائي الجامعي طنجة  ورشة العملتهدف    والمؤسسات القوية". حيث 
ال-تطوان المشاركين حول تطبيق  الى تعميق معارف وقدرات  الهيئة  بشأن    الدولية  جيةمنهالحسيمة واطارات 

في المركز   وسبل االستفادة منها  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتي طورها  "إدارة مخاطر الفساد القطاعية"  
االستشفائي كنموذج للمؤسسات الصحية في المملكة المغربية، وذلك باالستئناس بالدروس المستفادة من التعاون  

مع األخذ   ئي والجمهورية التونسية في تطبيق المنهجية في هذا القطاعالسابق بين برنامج األمم المتحدة اإلنما 
 . بعين االعتبار الخبرات المتراكمة لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا المجال

 اإلدارة بالمركز االستشفائي قصد تحديد السياق  نظمتشتمل ورشة العمل على عرض لمجاالت النشاط و 
"إدارة  بشأن    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تطبيق منهجية  ل  التنفيذي  لمسار لوالبيئة المؤسسية، يلي ذلك تقديم  

على أن يتبع ذلك منه،    وسبل االستفادةفي قطاع الصحة في الجمهورية التونسية    مخاطر الفساد القطاعية"
الم المعارف والمهارات  تمارين تطبيقية بغية ترسيخ  الدوليةتعلقاجراء  بالمنهجية  المشاركين  ة  ، على أن  لدى 

 .تختتم الورشة بجلسة نقاش بين األطراف الحاضرين حول الخطوات القادمة لتجسيم مشروع التعاون المشترك

 جدول األعمال  

 2022مارس  16األربعاء، 
 

مجاالت  : الحسيمة- تطوان  -لمركز اإلستشفائي الجامعي طنجةا  تقديم الجلسة األولى:   11:00 – 10:00
 اإلدارة   نظمالنشاط و 



اإلستشفائي    المركزرئيسة مصلحة الجودة وتدبير المخاطر،  ،  السيدة كوثر الخصال  • 
 الحسيمة- تطوان  -الجامعي طنجة

مسار تطبيق منهجية برنامج األمم المتحدة االنمائي حول إلدارة مخاطر الجلسة الثانية:  12:00 – 11:00
 القطاعية في قطاع الصحة بالجمهورية التونسية الفساد 

محمد مفتاح، خبير في حوكمة قطاع الصحة، رئيس الفريق الوطني إلدارة مخاطر   • 
 الفساد في قطاع الصحة في تونس 

  

 استراحة 12:00 – 12:15
  

منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة حول تطبيق   12:15 – 13:15
 حول إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي 

  

 -اإلستشفائي الجامعي طنجة  المركز  نقاش بين خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وممثلي 13:15 – 14:00
حول سبل تطبيق    الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالهيئة  و   الحسيمة- تطوان

 والخطوات القادمة إلدارة مخاطر الفساد القطاعية  الدولية منهجية ال
  

 الغداء 14:00
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