دورة تدريبية
حول إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة في دولة فلسطين
 5-3مايو/أيار 2018
عمان ،األردن

لمحة مختصرة
تهدف االست تتتياتالوط اة الوط اةنيست تتاالوط ةساد إط اةنست تتدد ةى إسدوط اةسلتسع سن اةنست تتدد خيق بائط سلدس ت ت ط
ةتإقاق اةتلسوط اة سست ت تتتداسط صيى اة ت ت تتعادان االلتسدص
صيى سستتت ا اةقادصد

اسد اةسسس تستتد

اة ددر تخاط ائط ساد إط اةنسدد

اال ت ت ت تتددير دةب سن خجر تا ي تداباي ال اي ا

دئوط

اةعدسط

دا

االدا اي

ةيقضتتد صيى لسوع كاتتادر اةنستتدد

د ةط يساان إلل اي تقاوم ةسخداي اةنسدد

اةسسس تستتد

صدسط سلهد ادع

صدة ادصد

اةلقل اة إط األسن اةقضد
تدا اإلاتدير تتعتد ن ائتتط ساتتد إتتط اةنست ت ت ت ت ت تتدد

د ةتط يس ت ت ت ت ت تتاان سع بيلتدس سست ت ت ت ت ت ت است ت ت ت ت ت توتتطس اةبيلتدس

اةسات تتتيب ةبيلدس االسم اةستإدة االلسدئ  /بيلدس سست تتدصدة اةات تتع

اةنيست تتاال

اةستإدة ةيان ةط) ساةسا ت تتي ع اإل يوس ةساد إط اةنس ت تتدد تعة ة اةل اة ط
اإللسدئ سن كلل تا تتاال ي ق ال

اةبيدان اةعيعوطس اةتد ع ةبيلدس األسم اةستإدة

تدي ل صيى داية سخداي اةنس تتدد

ال اي تقاوم ةسخداي اةنس ت تتدد تسهادا ةيسياإل اةقددسطر سس ت تتتنادة سن ات ت ت اد
اإللسدئ

سلظسط اة إط اةعدةسوط صيى اة عادان اإل يوس
الاج د سن دةبر تلظم اةلهد

ائط األسم اةستإدة ةيسيكة

ائط األسم

ادع اة تتإط

يس تتاانر تساالل سن

اةخب اي اةت كلات ت ت د بيلدس األسم اةستإدة

اةعدةس

اةسدا ية كصجه د ية تدي بوط إ ر داية سخداي اةنست تتدد

ادع اة ت تتإط

صسدنر األيدن دةب كودم  5-3كودي 2018

جدول األعمال
الخميس  3أيار  /مايو 2018
9:00 – 9:30

ترحيب
الجلسة األولى
الهدف :صيض اإلادي اةسند وس إلداية سخداي اةنسدد صيى اةسست ا اةقادص سن
خجر اةتعي ف س د

ضع دا اإلادي دةسند وم األسدسوط اة ايدة ول ايح كبية

صلد يهر ضد ط ةى صيض اةسلهلوط اةستخ
9:30 – 11:00
11:30 – 11:00

ط ةتقاوم سخداي اةنسدد

• أهمية إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي وأبرز المفاهيم ذات الصلة
استراحة
•

صفحة  1من 3

13:00 – 11:30

• المنهجية المتخصصة لتقييم مخاطر الفساد

14:00 – 13:00

الغداء
الجلسة الثانية
الهدف :استكادف خ

ود

اةنسدد

ادع اة إط سن إاث كس د ل كاادةل

آثديه ايسد األيضوط اةعيسوط اةسلدس ط ةتاباق سلهلوط تقاوم سخداي اةنسدد

دا

اةقادع دةلظي ةى ظدئنل ك دا ل
16:00 – 14:00

• قراءة قطاع الصحة من منظور ادارة المخاطر
الجمعة  5أيار  /مايو 2018

9:30 – 9:00

• تذكير بأبرز ما ورد في اليوم السابق

11:00 – 9:30

• تطبيق منهجية تقييم مخاطر الفساد

11:30 – 11:00

استراحة
الجلسة الثالثة
الهدف :هم اةسودق اةخدص قادع اة إط

يساان سن خجر اةلظي ةى ل اي ا

سإددة
12:15 – 11:30

• عرض أول – االحاالت الطبية

13:00 – 12:15

• عرض ثان – التأمين الصحي

14:00 – 13:00

الغداء

14:45 – 14:00

• عرض ثالث – نظام إدارة الشكاوى

15:30 – 14:45

• عرض رابع – اجراءات المناقصات والمزايدات

16:00 – 15:30

• نقاش عام ومالحظات ختامية
السبت  5أيار  /مايو 2018

9:30 – 9:00

• تذكير بأبرز ما ورد في اليوم السابق

صفحة  2من 3

الجلسة الرابعة
اةسليدة ةى اةتاباق اةنعي سن خجر كسثيط صسيوط صن
الهدف :االلتقدر سن اةسند وم
ّ
تقاوم سخداي اةنسدد

سلداق صسل دا

11:00 – 9:30

• تمارين تطبيقية في مجموعات مص ّغرة

11:30 – 11:00

استراحة

13:00 – 11:30

• عرض ومناقشة النتائج

1:00-2:00

الغداء

ك ة وط

الجلسة األخيرة
الهدف :صيض اةسياإل اةجإقط ةتقاوم سخداي اةنسدد اةخا ا
اةتقاوم تسهادا ةسد سايول
2:00-4:00

ادي داية سخداي اةنسدد

• تحديد مراحل إدارة مخاطر الفساد
• االتفاق على الخطوات المطلوبة والقادمة
***

صفحة  3من 3

اةساي ط إلللدة

ادع اة إط

يساان

