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سعادة السيدة زينا علي احمد / مدير برنامج االمم المتحدة االنمائي في 

 االردن 

 اصحاب السعادة والعطوفة 

 ايها الحفل الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

ان نحتفل اليوم باعالن نتائج المرحلة انه لمن دواعي السعادة الغامرة 

االولى من مبادرة تعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات الصحية 

التي يدعمها مشكورا برنامج االمم المتحدة االنمائي بالشراكة مع هيئة 

مكافحة الفساد ووزارة الصحة والمجلس الصحي العالي والمركز الوطني 

الوقت نطلق المرحلة الثانية من هذه  للعناية بصحة المراة وفي ذات

 المبادرة .

 ايها الحفل الكريم ،،،

لقد حقق االردن بفضل توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم بتطوير 

القطاع الصحي انجازات كبيرة وقطع شوطا طويال على طريق النهوض 

يق مبدأ بالخدمات الصحية وتوزيعها بنزاهة وعدالة في انحاء المملكة لتحق

 الوصول اليها لجميع ابناء الوطن بيسر وسهولة .

ومنذ تسلم جاللة الملك سلطاته الدستورية فقد حث الدولة بجميع مكوناتها 

على العمل بجد ومثابرة من اجل خوض غمار عملية اصالح شامل تحقق 

لالردن مزيدا من التقدم واالزهاد ودفع التنمية الى االمام من اجل حياة 

 فضلى.

ركيزة االصالح والتقدم وتحقيق التنمية في فكر جاللة الملك ، االنسان و

واخذه دائما وابدا زمام المبادرة واطالق طاقاته واشراكة في خطط التنمية 

وتنفيذ مشاريعها واقتبس من كلمة جاللته الموجهه البناء وبنات الوطن 



ة من ارادتكم اليوم بمناسبة االعياد الوطنية قوله " استمد العزيمة والقو

ودعمكم وتضحياتكم حتى يظل االردن قويا شامخا " انها المشاركة الشاملة 

من ابناء الوطن كما يريدها جاللة الملك ويعبر عنها بتواضع جم هو سمة 

 من سمات عميد ال هاشم الغر الميامين .

 ايها الحفل الكريم ،،،

والثانية ياتي في  ان اطالق المبادرة االردنية بمرحلتيها االولى المنجزة

سياق السعي الى تعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات االساسية 

التي تقدمها الدولة ال سيما في مجاالت الصحة والتعليم والمياه وغيرها 

بمشاركة المجتمع في الرقابة بجهد جماعي من جانب المواطنين وممثلي 

ذه الخدمات والرقابة المجتمع المدني وبدعم من المسؤولين عن تقديم ه

على جودتها ونزاهتها لما لذلك من اهمية بالغة في تعزيز الثقة بين طرفي 

المعادلة ليتعاونا على رفع مستوى الخدمات وبما يصب في نهاية المطاف 

 في دفع عجلة التنمية.

ومما الشك فيه ان المبادرة ستسهم الى حد كبير في تعزيز مشاركة 

لى جودة الخدمات الصحية ونزاهتها فضال عن المواطنين في الرقابة ع

تنمية قدراتهم في التعبير عن احتياجاتهم ذات الصلة وكشف الفساد الذي قد 

 يصيبها وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

وها نحن نحتفل اليوم بانجاز المرحلة االولى من المبادرة بتطوير البوابة 

مدعمة بتطبيقات الهواتف الذكية واالعالم المجتمعي  االلكترونية ) شارك (

ومرتبطة مباشرة بالجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والرقابة 

 عليها ومكافحة اي فساد قد يعتريها .

 ايها الحفل ،،،

اننا اذ نعلن اليوم عن اطالق المرحلة الثانية من المبادرة فانها قد جاءت 

ومستندة الى مخرجاتها ، وسنعمل جميعا في من رحم المرحلة االولى 

المرحلة الثانية على بناء فهم اعمق واشمل للمساءلة المجتمعية وادارتها 



واليات عملها لدى مقدمي الخدمات ومتلقيها في ان واحد والتعريف بمنصة 

 "شارك" االلكترونية والتدريب على استخدامها .

 ايتها السيدات والسادة ،،،

لمجتمعية ، ومكافحة الفساد اينما وجد يشكالن ركنا رئيسا في ان المساءلة ا

 عملية االصالح الشامل الذي يحظى بالدعم المطلق من لدن  جاللة الملك. 

 وفي الختام ،،،

اتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير للقائمين على برنامج االمم المتحدة 

المركز الوطني االنمائي وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الصحي العالي و

للعناية بصحة المرأة ، وليت الوقت يتسع لتقديم الشكر لجميع الشركاء على 

ما بذلوه جميعا من دعم ومسانده وعمل دؤوب لترى المبادرة االردنية 

 لتعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات الصحية النور .

هاشمية بقيادة وفقنا هللا جميعا في خدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية ال

 جاللة الملك عبيدهللا الثاني المعظم حفظه هللا ومد في عمره .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 


