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 اإلطار .1

وذلك عبر تنفيذ المخطط العملياتي لهذه ،  2030 في آفاق سنةالسياسة الصحية الوطنية  وضعتونس حاليًا في  تستعد

. ويعتبر تركيز وديناميكي ومتكامل ومنسق  تشاركينهج طبقا ل 2021ريل فأ 7السياسة التي تم الشروع في إنجازها منذ 

تشكل خطة وسنوات.  10على مدى  اعتمد على حوار مجتمعي واسع النطاق استمرتتويجا لعمل طويل هذه السياسة 

، جزًءا من تفعيل السياسة الصحية  2022والتي تمت المصادقة عليها خالل سنة ،  2025-2023التنمية الثالثية 

 الوطنية في الفترة المخصصة للخطة.

رسم  قصدتقييم أسباب ضعف النظام الصحي  يمكن منن تطبيق هذه الخطة ، القائمة على نهج موجه نحو النتائج ، إ

من خالل تحسين نظام التغطية الصحية من أجل  وذلك  تساهم في تحقيق الحق الدستوري للصحة أهداف استراتيجية 

االبتكار في المجاالت الطبية  ومن خالل تعزيز البحث و وذات جودة عالية ،  و سهلة الولوجضمان خدمات صحية متاحة 

 القدرة التنافسية لتعزيز البحث الموجه نحو المجتمع. دفع و والطبية الحيوية والصيدالنية

ويشكل االستثمار في القطاع الصحي هدفا استراتيجيا للمخطط الثالثي الحالي  يقوم أساسا على تدعيم تصدير الخدمات 

تعزيز  لصناعة الصيدلية و الخدمات الطبية و التكوين في القطاعين العام والخاص وذلك في إطارالصحية في مجال ا

 .المنظومة الصحية وكمة حالقيادة و

" عبر تنظيمها لحلقة 8وتعد  مشاركة وزارة الصحة في الفعاليات الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 

لتزام ا ي الصحة في إفريقيا ، اآلفاق و التحديات" ، فرصة ثمينة لتكريس هذا التمشي و دعم النقاش حول"االستثمار ف

 .هدف الثالث "صحة ورفاهية الجميع"تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الفي  حاسمالدولة ال

 
  األهداف: .2

 
: صناعة األدوية ، خدمات الرعاية في المجاالت التالية خاصة  وعرض المزايا التنافسية لتونس في قطاع الصحة  -

 .كوينالطبية ، الت

 الكشف عن فرص االستثمار والشراكة مع اليابان والدول األفريقية في مجاالت الصحة المختلفة. -

 تقديم قصص نجاح أفريقية في مجاالت صحية معينة. -

المعرفة مع البلدان األفريقية في مجاالت تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب وتبادل الخبرات و -

 الصحة.

 

 النتائج املنتظرة: .3

 .و شركائها من األفارقة تونستعزيز تصدير الخدمات الصحية بين  -

 األفارقة.واليابانيين والتونسيين وفرص الشراكة بين المستثمرين التونسيين ل فتج مجال  -

 .ين و الصناعة الصيدليةو التكو تبادل الخبرات في مجال الخدمات الصحية -

 اليابان ودول أفريقية أخرى. -نقل التكنولوجيا وتعزيز التبادل الثالثي تونس  -

 مشتركة المتعلقة بالخدمات الصحية.استهداف المشاريع ال -
 

 شكل الفعاليات املوازية:التنظيم و  .4

 المنظم:   -

 وزارة الصحة  

 الشركاء: 

  العالمية للصحة )  المنظمة(OMS 

  صندوق  ( األمم المتحدة للطفولةUNICEF) 

 رئاسة وزير الصحة بمشاركة مسؤولين من اليابان وأفريقيا ، وأعضاء اللجنة ومدير الجلسة. الندوة:  -

 .و متابعة عن بعد احضوري مشارك 60حوالي : عدد المشاركين  -

 : مدينة الثقافة )قاعة الطاهر الشريعة(.المكان   -
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 .ساعات 4: المدة -

 اشاروو  .       امل5

 الاشركاء املحليو  

الدفاع وزارة  التجارة،وزارة  الخارجية،وزارة  العالي،وزارة التعليم  والتخطيط،وزارة االقتصاد  الحكومة،رئاسة 
المجلس الوطني لعمادة األطباء، المجلس الوطني لعمادة اإلدارة العامة للصحة العسكرية(، مركز النهوض بالصادرات، )

 .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصيادلة، االتحاد

 الاشركاء األجانب 

  مكتب تونس. –ممثل عن المنظمة العالمية للصحة 

  يونيسيفممثل عن صندوق األمم المتحدة للطفولة( ) 

  ممثل عن( صندوق األمم المتحدة اإلنمائيPNUD) 
 إفريقيا  والتنمية فياليابانية لالقتصاد    الجمعيةAFRECO 
 TOYOTA TSUSHO CORPORAITION 
 GCUBE 
 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA  

 
 

 املتدخلو  في حلقة النقاش:      .5

 .السيدة دنيا الشاوشمديرة مهنية: 

 إيناس فرادي. نادية فنينة، األستاذة ألستاذةا : ) وزارة الصحة ( الجلسة تيمدير

 تونسي.وزير الصحة ال،  األستاذ علي المرابط الرئيس:

 الضيوف
 

 الياباني،وزير الصحة • 
 وزير الصحة الموريتاني• 
 الغابونيوزير الصحة • 
 الكوت ديفواروزير الصحة في • 
 

 :انتماء أعضاء حلقة النقاش
 

 (.UTICAاالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرفيين )• 

 الغرفة الوطنية للعيادات الخاصة.• 
 لمساندة للخدمات الطبية.االغرفة النقابية الوطنية • 
 الغرفة النقابية الوطنية للصناعات الصيدالنية.• 
 .الجامعة التونسية للصحة• 
 .المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، المنستير •

 .SMEDIالخدمات الطبية الدولية • 

 . MéDISمخابر  •

 .مركز المحاكاة الصحي •
 معهد المهن الصحية.• 

 (.CIMSالصحة )وزارة ب اإلعالميةمركز• 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(.• 
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 الرزنامة املقترحة: .6
 

 التوقيت البرنامج شكل المداخلة

يلالتسجاالستقبال و  09:00-08:30 

 09:00-09:15 ، تونساألستاذ علي المرابط، وزير الصحة  ،االفتتاح الرسمي  حضوري

 09:15-09:25 التونسية للصحة  الدكتور طارق النيفر، رئيس الجامعة حضوري

 09:25-09:35 الدكتور بوبكر زخامة، رئيس الغرفة النفابية الوطنية للعيادات الخاصة حضوري

 SMéDI 09:45-09:35السيد غازي المجبري، رئيس الغرفة النقابية المساندة للخدمات الطبية و رئيس مدير عام  حضوري

 10:00-09:45 نقاش

 في الطبية المساعدة شركة عيادة رئيس مدير عام  و الكاميرون في فخري قنصل سوسية، السيد نجيب  حضوري
 الكاميرون

10:10-10:00 

 10:10-10:20 األستاذ الحبيب قمرة، رئيس قسم، مستشفى فطومة بورقيبة، المنستير حضوري

ندرا مارتينز ، مسؤولة عن السيد لطفي العالني، مدير عام مركز اإلعالمية لوزارة الصحة و السيدة سا حضوري
  برنامج تطوير الطفولة الناشئة ، اليونيسف، تونس 

10:30-10:20 

 10:30-10:45 نقاش

 10:45-10:55   الغرفة النقابية الوطنية للصناعات الصيدالنية السيد طارق الحمامي، رئيس  حضوري

 10:55-11:05 الدكتور األسعد بوجبل، مدير عام شركة "ماديس" حضوري

 11:05-11:15 الشاذلي الدزيري، مدير مركز المحاكاة الصحي األستاذ حضوري

 11:15 -11:25 السيد غازي درغوث، رئيس مدير عام معهد المهن الصحية حضوري

 11:25-11:40 نقاش

 12:00-11:40 قهوةاستراحة 

 
 الجلسة الوزارية

 12:00-12:25 األستاذ علي المرابط، وزير الصحة ، تونس حضوري

  السيد كاتسونبو كاتو ، وزير الصحة والعمل و الشؤون االجتماعية ،اليابان عن بعد

  السيد المختار ولد داهي، وزير الصحة ،موريطانيا عن بعد

  الدكتور قي باتريك أوبيانغ ندونغ، وزير الصحة  ،الغابون عن بعد

  السيد بيار دمبا، وزير الصحة ،الكوت دي فوار عن بعد
ريحضو  12:25-12:40 الدكتور ابراهيم الزيك، ممثل المنظمة العالمية للصحة، مكتب تونس 

   السيد روبرتو بوانس، ممثل صندوق األمم المتحدة للطفولة، يونسيف حضوري

  السيدة سيلين مويرو، ممثلة مقيمة ، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ،تونس حضوري

 12:40-12:45 اليابان بتونس السيد شنزوكي شيميزو ،سفير حضوري

 ، تونساألستاذ علي المرابط، وزير الصحة  االختتام ،  حضوري

 
13:00-12:45 


