
 

 

 

 

 

 حول  ندوة تدريبية

 دعم قدرات المجتمع المدني "

 " العراقب في تعزيز النزاهة في قطاع الصحة 

 إربيل، جمهورية العراق 
 2021حزيران/يونيو  21-22

 
 البرنامج مسودة 



 لمحة مختصرة 
  22  -21أربيل، جمهورية العراق، في  (" دورة تدريبية في مدينة  UNDPينظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

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

ن خالل اجراء  م  العراق"بدعم قدرات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة في قطاع الصحة    تهدف الندوة الى " 
  ،  حق االنسان في الصحةاألدوية و الخدمات الصحية و تشخيص عميق وتشاركي ألهم إشكاليات القطاع في مجاالت  

منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  واستكشاف سبل تعزيز دور المجتمع المدني في فضها. كما تركز الندوة على  
بما يتفق وأحكام الفصل الثاني    ،التي تساهم في دعم منظومة الوقاية من الفساد   إلدارة المخاطر على المستوى القطاعي

المشاركين أل فهم  تعميق  الفساد، وذلك من خالل  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  دور  سسها ومفاهيمها و من  مناقشة 
 المجتمع المدني في تطبيقها في السياق العراقي.  

ويؤمن  لتحالف العراقي لدعم النزاهة في قطاع الصحة  المكونة ل يات  جمعالممثال عن    15يشارك في الندوة  
  وممثلون عن الجمعيات المشاركة.  مداخالتها خبراء دوليون من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

 

 جدول األعمال  

 2021حزيران/يونيو  21، االثنين 
 

استعراض التقدم المحرز في نشاط التحالف العراقي لدعم النزاهة في قطاع  الجلسة األولى:   10:00-11:15
 الصحة 

لدعم   •  العراقي  التحالف  بها  قام  التي  النشاطات  قطاع  تقديم  في  مع النزاهة  الصحة 
 استعراض واإلنجازات المحققة والصعوبات الموجودة 

   ممثل عن التحالف  
  

 استراحة 11:15-11:30
  

 تشخيص أهم اشكاليات قطاع الصحة في العراق الجلسة الثانية:  11:30-13:30



 األدويةو  الخدمات الصحيةفي مجال   • 
 ة علياء البدري، طبيبة بوزارة الصحة وناشطة في المجتمع المدني الدكتور 

 
 حق االنسان في الصحة  في مجال  •

 نجم الدين، عميد كلية اآلداب بجامعة كركوك عمر الدكتور 
  

 الغداء 13:30-14:30
  

الثالثة: 14:30-16:30 العراقي في فض   الجلسة  استكشاف أفضل السبل لتعزيز مساهمة المجتمع المدني 
 إشكاليات قطاع الصحة 

حول دور المجتمع المدني في    مجموعتيننقاش بين الخبراء والمشاركين الموزعين على   • 
 ثانية تجاوز اشكاليات القطاع المثارة في الجلسة ال

 تقديم خالصات نقاشات المجموعات  •
   نقاش عام •

 

 2021حزيران/يونيو  22، الثالثاء
 

منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلدارة المخاطر على   استعراضالجلسة األولى:   10:00-11:30
 المستوى القطاعي 

 وأمثلة حول تطبيقها  تقديم المنهجية • 
حنتر  مصطفى  ومستشار،  الدكتور  الصحة،  قطاع  حوكمة  في  دولي  لدى    خبير  رئيس 

    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 عام  ش قان •
  

 استراحة 11:30-11:45
  



منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلدارة المخاطر على المستوى تطبيق   الجلسة الثانية: 11:45-12:45
 على قطاع الصحة في العراق  القطاعي 

المن •  جية على قطاع الصحة في العراق ودور المجتمع  هنقاش عام حول سبل تطبيق 
   المدني في هذا المجال
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