
 لقاء وطني حول

 "دور المجتمع المدني العراقي في حماية
 الفساد"  ضدقطاع الصحة  

 2018كانون األول  24-23بغداد، 

 
 

 خطوات العمل:

بنشاطات  ةقيام فريق من مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة بالقيام بتحديد المنظمات الفاعلة في المحافظات العراقية والمهتم
الصحة والبيئة وتم تحديد قائمة بهذه المنظمات ومن ثم القيام بزيارات ميدانية لمقرات هذه المنظمات لالطالع على نشاطاتها 

بموضوع اللقاء الوطني لدعم النزاهة في قطاع الصحة وما له من دور في حماية حياة المواطنين من خالل تقديم ومفاتحتهم 
 مواطنين.خدمات صحية أفضل الى ال

واسط والديوانية والفلوجة وتم الحصول على  ثم التحرك والقيام بزيارات الى الكليات الطبية في عدد من الجامعات ومنها بغداد و 
 دعم البعض منهم وتأييدهم المشاركة في الورشة.

 

 

 

  برنامج العمل



 

 4 من 2 الصفحة

  لمحة مختصرة 

في العراق" بالتعاون مع "برنامج األمم اإلنمائي" و"الشبكة العربية لتعزيز  والنزاهة الشفافية لدعم النهرين مؤسسة"تعقد 
 24و 23النزاهة ومكافحة الفساد"، لقاًء وطنًيا حول "دور المجتمع المدني العراقي في حماية قطاع الصحة ضد الفساد" بتاريخ 

 المجتمع المدني والقطاع الخاص واألكاديميين.في اللقاء ممثلون عن منظمات يشارك في بغداد، العراق.  2018كانون األول 

اللقاء الى تنمية قدرات المشاركين حول إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وأبرز معايير الشفافية والمساءلة يهدف 
الواردة فيها وتطبيقات تلك المعايير في قطاع الصحة. كما يسعى اللقاء الى تمكين المشاركين من مناقشة واقع هذا القطاع في 

من منظور مكافحة الفساد، وصوًًل الى بلورة تصور مشترك حول الدور الذي يمكن أن  جمهورية العراق والجهود المبذولة فيه
يلعبه المجتمع المدني العراقي بالتعاون مع مختلف األطراف المعنيين للحد من مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك باًلستفادة 

 من التجارب المقارنة. 

 دول األعمالج

 2018كانون األول  23األحد، 
  

  الجلسة األولى 10:15 – 09:00
استعراض أبرز معايير الشفافية والمساءلة المعرفة بمفهوم الفساد من منظور علمي و  تعزيز الهدف:

 ضوء في التي يجب أخذها بعين اًلعتبار عند العمل على مكافحة الفساد في قطاع الصحة،
 2003للعام  "الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية" من انطالقا الصلة ذات الدولية المرجعيات

 . 2030الى  2015للفترة من  "المستدامة التنمية اهداف"و

 كلمة ترحيبية • 
السيد أنور بن خليفة، كاتب الدولة السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في  •

 الفساد"الجمهورية التونسية، وممثل "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة 
 مناقشة عامة  •

 استراحة   10:30 – 10:15
 



 

 4 من 3 الصفحة

 الجلسة الثانية 13:00 – 10:30
الفساد في قطاع الصحة في العراق وسبل التصدي  حول وضعحوار بين المشاركين  إقامة  الهدف:

القائمة، والجهود ذات الصلة المبذولة من جانب المجتمع المدني  التحديات والفرصله في ضوء 
وباقي األطراف المعنيين بما في ذلك وزارة الصحة والمفتش العام فيها وهيأة النزاهة وغيرها من 

 الجهات المسؤولة.

 عامة  مناقشة • 

  الغداء  14:00 – 13:00
  

 الجلسة الثالثة    16:00 – 14:00

وكيفية تطبيقه في  عرض اإلطار المفاهيمي لتقييم مخاطر الفساد على المستوى القطاعي الهدف:
  قطاع الصحة وذلك في إطار تجربة عملية في الجمهورية التونسية. 

 التونسية  الجمهورية الصحة، وزير ديوان رئيس مفتاح، محمد الدكتور • 
 مناقشة عامة •

  

  2018كانون األول  24اإلثنين، 
  

 الجلسة الرابعة   11:00 – 09:00

، في العراق الفساد في قطاع الصحةممارسات لتحديد أبرز تشكيل مجموعات عمل مصغرة  الهدف:
التوصيات الالزمة لمعالجتها  واقتراحاد الدواء وتقديم الخدمات الصحية، سلسلة إمد ي  في مجال وتحديًدا

  والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذا المجال.  

 تشكيل مجموعات العمل  • 
 مناقشة عامة •

  



 

 4 من 4 الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استراحة  11:30 – 11:00
  

 الجلسة الخامسة   13:00 – 11:30

على الخطوات المقبلة إلنشاء وتفعيل  واًلتفاقنتائج مجموعات العمل المصغرة  استعراضالهدف: 
 تحالف مدني عراقي لدعم الشفافية والنزاهة في قطاع الصحة العراقي.   

 عرض ومناقشة خالصات مجموعات العمل  • 
 عامة مناقشة  •
 الختامي البيان  •

  

 الغداء   14:00 – 13:00
  


