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إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة:
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الصفحة  1من 5

لمحة مختصرة
ظم الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وجمعية الشفافية الليبية ،بدعم من "المشروع اإلقليمي
تن ّ
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج االمم المتّحدة اإلنمائي" دورة تدريبية جديدة في سلسلة
دورات إنطلقت في سنة  2017بهدف رفع وعي األطراف المعنيين في دولة ليبيا بآثار الفساد على قطاع الصحة وأهمية
العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة فيه ،كما تهدف الى تمكينهم من تحديد مخاطر الفساد وتحليلها وتقييمها وصواال
الى اقتراح تدابير من شأنها أن تخّفض تلك المخاطر.
تنعقد الدورة التدريبية الجديدة في مدينة تونس بتاريخ  26و 27أكتوبر  2018تحت عنوان "إدارة مخاطر
الفساد في قطاع الصحة :المنهجية والخطوات التنفيذية في دولة ليبيا" ،وذلك استكماال للدورات التدريبية السابقة وفي
إطار متابعة خالصات المؤتمر اإلقليمي حول "االبتكار لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصحة في المنطقة العربية"
(مراكش 23-22 ،يونيه .)2018
يشارك في اللقاء ممثلون عن و ازرة الصحة وممثلون عن المجتمع المدني إضافة إلى خبراء دوليين .الهدف هو
تمكين المشاركين من عرض ومناقشة المستجدات المتعلقة بقطاع الصحة في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتطويره في
ثم استذكار منهجية تقييم مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
ضوء التحديات الجسيمة التي تواجهها البالد ،ومن ّ
المشكل لهذه الغاية من بدء إنجاز أول اقرير لتقييم مخاطر
وكيفية تطبيقها في قطاع الصحة ،ودعم الفريق الوطني
ّ
الفساد في قطاع الصحة في تاريخ ليبيا ،بحيث يشكل ذلك وسيلة لدعم الجهود المبذولة في هذا القطاع بما يتماشى مع
متطلبات إعادة االستقرار وتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة.
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جدول األعمال
الجمعة 26 ،أكتوبر 2018
10:15 – 10:00

الجلسة اإلفتتاحية
• السيد إبراهيم علي ،رئيس جمعية الشفافية الليبية
• السيد أنور بن خليفة ،كاتب الدولة السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
في الجمهورية التونسية ،وممثل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
• الدكتور مصطفى حنتر ،مستشار رئيس لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
مكافحة الفساد في قطاع الصحة

11:30 – 10:15

الجلسة األولى
الهدف :عرض ومناقشـ ــة هيكلية قطاع الصـ ــحة في دولة ليبيا ومنظومة إدارة المسـ ــتشـ ــفيات
العامة وس ــلس ــلة إمداد الدواء مع بحث أثر الفس ــاد على هذا القطاع ودور مختلف األكطراف
المعنيين ال سـ ـ ــيما ديوان المحاسـ ـ ــبة في دعم الشـ ـ ــفافية والمسـ ـ ــاءلة ومكافحة الفســ ــاد في هذا
القطاع الهام.
• السيد عماد ابو سبيحة ،رئيس قسم االعتمادات في اإلدارة ،و ازرة الصحة ،دولة ليبيا
• الدكتور عمر الطوير ،مدير التفتيش والمراقبة ،و ازرة الصحة ،دولة ليبيا
• السيد عزالدين الزروق ،مدقق حسابات ،ديوان المحاسبة ،دولة ليبيا
• مناقشة مفتوحة

13:45 – 11:30

إستراحة  /غداء
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16:00 – 13:45

الجلسة الثانية
الهدف :تذكير المش ـ ـ ـ ــاركين بمنهجية تقييم مخاطر الفساد على المستوى القطاعي وآلية
تطبيقها في قطاع الصحة بالنظر إلى وظائفه وأهدافه.
• الدكتور مصطفى حنتر ،مستشار رئيس لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
مكافحة الفساد في قطاع الصحة
• تمارين تطبيقية
• مناقشة عامة

السبت 27 ،أكتوبر 2018
11:15 – 09:30

الجلسة الثالثة
الهدف :إستذكار خالصات اليوم األول وعرض التجربة التونسية في تقييم مخاطر الفساد
في مجال تقديم خدمات العناية الصحية وفي مجال سلسلة إمداد الدواء.
• الدكتور محمد مفتاح ،رئيس ديوان وزير الصحة ،الجمهورية التونسية
• تمارين تطبيقية
• مناقشة عامة

11:30 – 11:15

إستراحة
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13:45 – 11:30

الجلسة الرابعة
سيتم العمل عليها
الهدف :بدء العمل على تقييم مخاطر الفساد في نقاط القرار المختارة التي ّ

في قطاع الصحة في دولة ليبيا باستخدام المنهجية المخصصة لهذا الغرض ،وذلك في إطار

مجموعات عمل مصغرة يتولى تنسيقها ومواكبتها الخبراء المشاركون.
• الدكتور مصطفى حنتر ،مستشار رئيس لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
مكافحة الفساد في قطاع الصحة
• الدكتور محمد مفتاح ،رئيس ديوان وزير الصحة ،الجمهورية التونسية
• السيدة سمر السيد ،إستشارية في إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
• السيدة ريم قائدبيه ،مسؤولة البحوث والتنسيق في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
14:45 – 13:45

الغداء

16:30- 14:45

الجلسة الخامسة
الهدف :عرض ما انجزته مجموعات العمل المصغرة بغية تمكين الخبراء والمشاركين من
بحث كيفية تطبيق تلك المجموعات للمنهجية وتصويب هذا التطبيق ليتماشى مع مقتضيات
ثم إطالق العمل رسميا على تطبيق منهجية تقييم مخاطر الفساد في
انجاح العمل ،ومن ّ
قطاع الصحة في دولة ليبيا عبر تحديد نقاط القرار التي سيتم إجراء التقييم بشأنها ووضع
خطة العمل المطلوبة لذلك.
• عرض نتائج مجموعات العمل المصغرة
• االتفاق على خطة العمل ومقتضيات إنجاحها
• كلمات ختامية
***
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