
 

 

 

 

 

 

                 
 دورة تدريبية 

 قطاع الصحة في ليبيا فينحو الحد من مخاطر الفساد 
 2017سبتمبر  27طرابلس، 

 

البرنامج



 

 4 من 2 صفحةال

  لمحة مختصرة 

نحو الحد " بعنواندورة تدريبية " الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة"جمعية الشفافية الليبية" بالشراكة مع "نظم ت
 النزاهة وتعزيز الفساد مكافحة" لـ االقليمي المشروع، وذلك باإلستفادة من خبرات "ليبيا في الصحة قطاع في الفساد مخاطر من
 األطراف جميع قدرات لتنمية اإلقليمية المبادرةفي إطار . يأتي التدريب اإلنمائي المّتحدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في

 ةالمجموعما خلص إليه أعضاء متابعة ، وفي القطاعي المستوى  على الفساد من الوقاية مجال في العربية البلدان في المعنيين
لناحية  (2017 يوليو 13-12 )عمان،لقائهم األخير  أثناء" مكافحة الفسادة و شبكة العربية لتعزيز النزاهفي "الغير الحكومية 

 .بينها قطاع الصحة ، ومنرضة للفسادكثر ع  القطاعات األ بشأن المجموعة أعضاء قدرات بناء

 لممارسات خاص بشكل معّرًضا ورفاههم، الناس بحياة التصاًقا القطاعات أكثر من باعتباره الصحة قطاع أهميةتكمن 
 األوجه عن ناهيك الخاص. هذا القطاع مع تعامله نطاق واتساع فيه االستثمارات حجم وتعاظم الشديد لتعقيده نظًرا الفساد

عموًما، وفي ليبيا خصوًصا نتيجة السياسات  المنطقة بلدان أكثر في القطاع هذا منه يعاني الذي األداء لقصور المتعّددة
  .2011والممارسات السابقة، وكذلك بسبب النزاع المسلح الذي أنهك البالد من العام 

المعنية في قطاع تهدف الدورة، التي يحضرها ناشطين من المجتمع المدني وخبراء مستقلين وممثلين عن الجهات 
 العمل إطار في وذلك بأهمية حوكمة قطاع الصحة ومكافحة الفساد فيه، المشاركين وعي رفع إلى، وفي المجال الرقابي الصحة

، وتعزز قدراتهم في هذا المجال من خالل "الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية" وتنفيذ" المستدامة التنمية أهداف" تحقيق على
في تقليصها،  بعض الدروس المستفادة ذات الصلةو  ،الهام القطاع هذا في الفساد مخاطر لتقييم مستحدثة مقاربةتعريفهم على 

 .  من ثّم إتاحة المجال أمام المشاركين لتحديد أبرز مخاطر الفساد في قطاع الصحة في ليبيا وسبل التصدي لها

 األعمال دولج

   2017 سبتمبر 27، األربعاء

 التسجيل  10:00 – 09:00
  

  الجلسة األولى 11:30 – 10:00
تسليط الضوء على أهمية قطاع الصحة من منظور التنمية المستدامة وضرورات حوكمته  الهدف:

إتفاقية األمم إنطالًقا من " بالتركيز على مكافحة الفساد في ضوء المرجعيات الدولية ذات الصلة
 . "المتحدة لمكافحة الفساد

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=474


 

 4 من 3 صفحةال

 كلمة ترحيبية • 
السيد أركان السبالني، كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد 

 وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي
 عرض  •

المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول  أخصائية في، نانسي فشحو

 العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 مناقشة عامة  •

 إستراحة  12:00 - 11:30
 

 الثانيةلجلسة ا 13:30 - 12:00
تعريف المشاركين و  على المستوى القطاعي عرض اإلطار المفاهيمي لتقييم مخاطر الفساد الهدف:

 في قطاع الصحة. لهذا اإلطار الدليل التطبيقيعلى 

 أولعرض  • 
في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز البحوث والتنسيق  مسؤولةريم قائدبيه، السيدة 

 العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدانالنزاهة في 
 عرض ثاني •

مستشار رئيس في المشروع اإلقليمي دولي في حوكمة الصحة، و خبير الدكتور مصطفى حنتر، 
 لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي

 عامة  مناقشة •

    الغداء 14:30 – 13:30

   الثالثة الجلسة 16:30 – 14:30
وسبل  الفساد في قطاع الصحة في ليبيار خاطتيسير حوار بين المشاركين حول أبرز مالهدف: 

 . في إطار الظروف الحالية للبالدالماثلة  التحديات والفرصفي ضوء  التصدي له

  



 

 4 من 4 صفحةال

*** 

 حلقة حوارية •
   خالصات •

  
 


