
 

 

 

 

 

  ندوة تدريبية
 المدني في تفعيلالمجتمع دعم قدرات 

 في العراق  حق الحصول على المعلومات 
 جمهورية العراق  ، إربيل

 2021حزيران/يونيو  23 - 22 

 
 البرنامج مسودة 



 لمحة مختصرة 
حزيران/يونيو    23  - 22في    العراق،  جمهورية،  أربيلينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورة تدريبية في مدينة  

وبالتعاون مع مكتب  ، وذلك في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"  2021
 البرنامج في العراق. 

خالل  من    "المدني في تفعيل حق الحصول على المعلومات في العراق المجتمع  دعم قدرات  لى  إ تهدف الندوة  
الممارسات في  ل  المتدربين   تعميق فهم  وخصوصية تناولها في ظل جائحة  التجارب المقارنة  لمعايير العالمية وأفضل 

. كما تستعرض الندوة تجارب بعض دول المنطقة في مجال الوصول الى المعلومات والدروس المستخلصة  19كوفيد
يتّفق مع أحكام اتفاقية  بما  ره  منها وتتناول وضع العراق في هذا المجال مع التركيز على دور المجتمع المدني في تطوي

لمشهدها    دقيق  من خالل التحشيد والمناصرة القائمين على معرفة عميقة بالمنظومة وتقييم ،  األمم المّتحدة لمكافحة الفساد
 القانوني والمؤسساتي في العراق.  

عن جمعيات المجتمع المدني العراقية الفاعلة في مجاالت الشفافية والحوكمة    ممثالا   15وة  نديشارك في ال
ويؤمن مداخالتها خبراء دوليون من البرنامج اإلنمائي    ،ومكافحة الفساد والناشطة في مناطق مختلفة من جمهورية العراق

 لألمم المتحدة ودول المنطقة.  

 

 جدول األعمال  

 2021حزيران/يونيو  22، الثالثاء
 

وأفضل الممارسات في مجال الوصول الى   دوليةاستعراض المعايير ال الجلسة األولى:   15:00-16:00
 المعلومات 

 عرض حول المعايير العالمية وأفضل الممارسات في مجال الوصول الى المعلومات  • 
خبير أقدم لدى البرنامج اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول  ،  أنور بن خليفة  

   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – العربية 
 نقاش عام  •

  

 استراحة 16:00-16:15



  

 19: الوصول الى المعلومات في ظل جائحة كوفيدالجلسة الثانية 16:15-17:15

 19المعلومات في ادارة جائحة كوفيدعرض حول توظيف منظومة الوصول الى  • 
خبير أقدم لدى البرنامج اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ،  الدكتور مصطفى حنتر

    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  – في الدول العربية 
 نقاش عام  •

 

 2021حزيران/يونيو  23، االربعاء 
 

 ستعراض تجارب بعض دول المنطقة في مجال الوصول الى المعلومات  إالجلسة األولى:   10:00-11:30

 عرض حول تجربة لبنان  • 
 السيد علي برو، وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، لبنان  

   عرض حول تجربة تونس
 ايمان ناجي، هيئة النفاذ الى المعلومة، تونس   السيدة 

  

 استراحة 11:30-11:45
  

 في العراق الوصول الى المعلومات منظومة  : الجلسة الثانية 11:45-13:00

 العراق  - بإقليم كوردستان حول منظومة الوصول الى المعلومات  عرض • 
 العراق  -ممثل عن الهيئة العليا لحقوق االنسان بإقليم كوردستان 

المدني في دعم    نقاش عام • المجتمع  المعلومات في  حول دور  الى  الوصول  منظومة 
 العراق 
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