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 المملكة األردنية الهاشمية

 

 
 من مبادرة المرحلة األولى إعالن نتائجحفل 

 "الصحّيةخدمات لتحسين العزيز المساءلة المجتمعية "ت
 المملكة األردنية الهاشمية  عّمان،

 4102 حزيران/يونيو 01، الثالثاء
 

 

 البرنامج 
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  محة مختصرةل

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أردنية يدعمها مبادرة "الخدمات الصحية لتحسينتعزيز المساءلة المجتمعية " 
الوطني ركز الم معوحديثًا، ، المجلس الصحي العاليبالتعاون مع ووزارة الصحة و  بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد

 إلى تعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات األساسية التيالسعي في سياق المبادرة تأتي  .بصحة المرأةعناية لل
تعني و  إلنمائي.ا األمم المتحدة برنامجوذلك بدعم إقليمي ودولي يوّفره ، كالصحة والتعليم والمياه وغيرها تقّدمها الدولة

 انبجمشاركة المجتمع في الرقابة على الخدمات الصحّية بجهود جماعية من  ،في هذا السياق ،المساءلة المجتمعية
ذلك والرقابة على جودتها ونزاهتها، و  هذه الخدمات وبدعم من المسؤولين عن تقديم ،نيالمواطنين وممثلي المجتمع المد

 لتنمية. ا دبما يعّزز من جهو  المستهدفة بين الطرفين ليتعاونا على رفع مستوى الخدمات العالقة بهدف تعزيز
تهم اقدر نمية تو ، الصحّية ونزاهتها الخدماتجودة ين في الرقابة على إلى تعزيز مشاركة المواطن تحديًدا المبادرةهدف ت

 من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات الذي قد يصيبها لفسادا وكشفذات الصلة،  التعبير عن احتياجاتهمفي 
تطبيقات مدّعمة ب ،(www.sharek.jo) إلكترونيةبوابة تطوير إلى  المبادرةمن األولى صت المرحلة ل  خ  وقد  .واالتصال

ة عليها والرقاب الصحّية سؤولة عن تقديم الخدماتمربوطة مباشرة بالجهات المو  ،الهواتف الذكية واإلعالم المجتمعي
ولى من نوعها ، مما يجعل منّصة "شارك" اإللكترونية األهيئة مكافحة الفساددءًا بوزارة الصحة و ب  ومكافحة الفساد فيها، 

ورسم ترونية في تطوير البوابة اإللك تساهمجاء بنتائج وتوصيات سريع مجتمعي  تقييم جراءإوقد سبق ذلك في األردن. 
 .لمرحلة الثانية من المبادرةتوجهات ا

لمساءلة فهم أعمق لبناء إلى  ، وتسعىمخرجات المرحلة األولىمستندًة إلى  من المبادرةالمرحلة الثانية  تنطلق 
الخدمات  والمسؤولين عن تقديممنها المستفيدين فيهم  بمنلدى كافة أصحاب المصلحة، وأدواتها وآلياتها  المجتمعية

على  همتدريبو اإللكترونية المستحدثة "شارك" منصة ب تعريفهممن خالل وذلك ، والرقابة على جودتها ونزاهتها ةيالصح
 لخدماتاالرقابة على المعنية ب ها وأدواتهاآلياتمفهوم المساءلة المجتمعية و ب تنمية معرفتهم لى جانبإ ،استخدامها

 .األساسية
 الخدمات لتحسين المجتمعية المساءلة تعزيز"مبادرة  من األولى المرحلة نتائج إعالن حفل أ قيم   ،هذا السياقفي  
بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة فيما ، وذلك بالتعاون 4102 حزيران/يونيو 01 وافقالمالثالثاء في عّمان مساء  "الصحّية

مع  ادرةهدف المب عنفيلم قصير كم قدمة مرئية عرض الصحة وبدعم من برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي. تخلل الحفل 
توجهات و  ،تائج المرحلة األولى من المبادرةحول ن اتض ونقاشو عر تاله ، التركيز على المنصة اإللكترونية المستحدثة

 .(أنظر أدناه جدول الحفل)4102في  المرحلة الثانية
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 حفلجدول ال

 4102 حزيران/يونيو 01، الثالثاء
  

 10.01 - 13.61 الرسمية اتكلمال
  

 الصحة  وزير ،الي الدكتور علي النحلة الحياصاتمع 

 رئيس هيئة مكافحة الفساد ،سميح بينو معالي السيد 

 في األردنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالمدير القطري  ،أحمد السيدة زينا علي 

  فيلم قصير لعرض 

 

  

 10.61 - 10.01  من المبادرةعرض للبوابة اإللكترونية وتوجهات المرحلة الثانية 
  

 كو تكنولوجيإشركة  ،سيد يوسف العالمال 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمسؤولة المشروع،  ،األستاذة نانسي فشحو 

 نقاش عام 

 

  

  10.61 - 10.61 حفل استقبال 
  

*** 
 


