
 

                      
 

 

 

Training workshop on National Guidelines for the prevention and 

management of Non Communicable Diseases  

27-31 October, Tripoli & Al-Bayda, Libya 
 

 

WHO in collaboration with the Ministry of Health in Libya, organized two workshops on the 

“Prevention and Management of Non-Communicable Disease (NCD) in Tripoli and Al-Bayda 

cities. The week-long trainings are based on national guidelines and are targeting more than 50 

general physicians of Primary Health Care (PHC) facilities. 

These trainings aim to enhance skills of general physicians in prevention and management of 

non-communicable diseases thereby playing instrumental role in implementing family medicine 

practices, complementing primary health care system in the country. 

“Non-Communicable Diseases is the lead cause of death in Libya and a global concern. 

Improvement of preventive methods along with enhancing health workers capacity has critical 

role in reducing morbidity and mortality” said Dr Syed Jaffar Hussein, World Health 

Organization Representative and Head of Mission in Libya 

Under the project “Improving Access to Primary Health Care Services” in Libya, generously 

funded by the DFID, aims to focus on primary health care services thereby increasing access and 

better health coverage to health care services and improving quality of life. The projects targets 

3.6 million number of beneficiaries in 6 districts/governorates in Libya 

 

 

 

 



 

 

 ورشة تدريبية حول المبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية من األمراض غير المعدية وإدارتها

أكتوبر ، طرابلس والبيضاء ، ليبيا 27-31  
 

 

نّظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في ليبيا حلقتين عمل حول "الوقاية من األمراض 

. تستند الدورات التدريبية التي تستغرق أسبوًعا إلى ءغير المعدية وإدارتها" في مدينتي طرابلس والبيضا

 ة الصحية األولية.طبيبًا عاًما في مرافق الرعاي 50اإلرشادات الوطنية وتستهدف أكثر من 

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز مهارات األطباء العامين في الوقاية من األمراض غير المعدية وإدارتها 

 ، وبالتالي لعب دور فعال في تطبيق ممارسات طب األسرة ، واستكمال نظام الرعاية الصحية األولية في البالد.

انب ، إن تحسين الطرق الوقائية إلى جعالمييسي للوفاة في ليبيا وقلق "األمراض غير المعدية هي السبب الرئ

تور سيد الدك ذكر "والوفياتمعدل االعتالل من  قليلالت فيتعزيز قدرة العاملين الصحيين يلعب دوراً حاسماً 

 .جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا

الرعاية الصحية األولية" في ليبيا ، الممول بسخاء من قبل  في إطار مشروع "تحسين الوصول إلى خدمات

وزارة التنمية الدولية ، تهدف إلى التركيز على خدمات الرعاية الصحية األولية وبالتالي زيادة الوصول وتحسين 

في  مليون شخص م 3.6يستهدف المشروع التغطية الصحية لخدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة. 
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