
 

 

 

 

 

 

                 
 دورة تدريبية 

 في ليبيا الجماركنحو الحد من مخاطر الفساد في قطاع 
 2017سبتمبر  28طرابلس، 

 

البرنامج



 

 3 من 2 صفحةال

  لمحة مختصرة 

 مخاطر إدارة" حول تدريبية دورةفي تنظيم  "الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة"مع " الليبية الشفافية جمعية"تتعاون 
" العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد مكافحة" لـ االقليمي المشروعوذلك باإلستفادة من خبرات  "ليبيا في الجمارك قطاع في الفساد
 العربية البلدان في المعنيين األطراف جميع قدرات لتنمية اإلقليمية المبادرة إطار في التدريب يأتي. اإلنمائي المّتحدة األمم لبرنامج التابع

 العربية الشبكة" في الحكومية غير المجموعة أعضاء إليه خلص ما متابعة وفي القطاعي، المستوى  على الفساد من الوقاية مجال في
 القطاعات بشأن المجموعة أعضاء قدرات بناء لناحية( 2017 يوليو 13-12 عمان،) األخير لقائهم أثناء" الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز
  من بينها قطاع الجمارك. للفساد، ُعرضة األكثر

 المنطقة، دول موارد من هامًّا ومورًدا طبيعته، بحكم الفساد لممارسات خاص بشكل معّرًضا باعتباره جماركال قطاع أهميةتكمن 
ا منظومة األمن من جهة ومنظومة التجارة من جهة أخرى، الهامتين في أساسيًّا وعنصًرا  الوطنية المستويات على التنموي  المنظور من جدًّ

وتتضاعف هذه التحديات في حالة ليبييا  يعاني هذا القطاع الحساس من تحديات عدة في المنطقة العربية والعالم، .والدولية واالقليمية
، ونظًرا للدور الحيوي الذي يفترض أن تلعبه في مرحلة 2011نظًرا لتأثر الجمارك المباشر بالنزاعات المسلحة القائمة في البالد منذ العام 

 العبور الى إعادة بناء الدولة من حماية للحدود، وجمع للموارد، وتيسير للتصدير واالستيراد.

ف الدورة، التي يحضرها ناشطين من المجتمع المدني وخبراء مستقلين وممثلين عن الجهات المعنية في قطاع الجمارك وفي تهد
 أهداف" تحقيق على العمل إطار في وذلك بأهمية حوكمة قطاع الجمارك ومكافحة الفساد فيه، المشاركين وعي رفع إلىالمجال الرقابي، 

 مستحدثة مقاربة، وتعزز قدراتهم في هذا المجال من خالل تعريفهم على "الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية" وتنفيذ" المستدامة التنمية
بعض الدروس المستفادة ذات الصلة في تقليصها، من ثّم إتاحة المجال أمام المشاركين و  ،الهام القطاع هذا في الفساد مخاطر لتقييم

 لجمارك في ليبيا وسبل التصدي لها.لتحديد أبرز مخاطر الفساد في قطاع ا

 دول األعمالج

   2017 سبتمبر 28، الخميس

 التسجيل  10:00 – 09:00
  

  الجلسة األولى 11:30 – 10:00
تسليط الضوء على أهمية قطاع الجمارك من منظور التنمية المستدامة ومفهوم إدارة   الهدف:

في ضوء المرجعيات الدولية ذات الصلة إنطالًقا من "إتفاقية األمم المتحدة  مخاطر الفساد وأهميته
 .و"اهداف التنمية المستدامة" لمكافحة الفساد"

 كلمة ترحيبية • 



 

 3 من 3 صفحةال

***  

 
 

السيد أركان السبالني، كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج االمم المّتحدة اإلنمائي

  عرض أول  •
المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية  أخصائية في، نانسي فشحو

 التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

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

 العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدانالنزاهة في 
 ناقشة عامة م •

 إستراحة  11:30-12:00
 

 الثانيةلجلسة ا 12:00-13:30
تعميق النقاش حول خصوصيات الفساد في قطاع الجمارك وطريقة تقييم مخاطره  الهدف:

مثل بيان أروشا وتقليصها، وتعريف المشاركين على أهم المعايير المتخصصة في هذا المجال 
 .الجمارك في والنزاهة الرشيدة اإلدارة لالمعدل الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حو 

  ضر ع • 
السيد عصام علي، مستشار رئيس في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 

 دة اإلنمائيالبلدان العربية، برنامج االمم المّتح
 عامة  ناقشةم •

  الغداء 13:30-14:30
 

 

   الثالثة الجلسة 14:30-16:30
تيسير حوار بين المشاركين حول أبرز مخاطر الفساد في قطاع الجمارك في ليبيا وسبل  الهدف: 

 .الماثلة في إطار الظروف الحالية للبالد التحديات والفرصالتصدي له في ضوء 

  حوارية حلقة  • 
 خالصات •

 


