دورة تدريبية حول

تقييم مخاطر الفساد وأسس التخطيط للحد منها
قمرت ،الجمهورية التونسية
 18-20يونيو /حزيران

البرنامج

الصفحة  1من 5

لمحة مختصرة
يقيم "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي دورة تدريبية بشأن "تقييم مخاطر الفساد وأسس التخطيط للحد منها" في مدينة قمرت ،بالجمهورية التونسية في
الفترة من  18إلى  20يونيو/حزيران  ،2019وذلك بالشراكة مع "هيئة الرقابة االدارية" في جمهورية مصر العربية
وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية ،وهما عضوان نظيران في "الشبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد" التي يتولى المشروع المذكور دور "وحدة الدعم اإلقليمية" الخاصة بها وفق ميثاقها ونظام عملها
لسنة .2008
مؤلف من  15عضوا في "هيئة الرقابة االدارية" إضافة الى خبراء مختصين،
وفد
يشارك في الدورة التدريبية ٌ
ٌ

وتهدف الى تمكينهم من دراسة أهمية إدارة مخاطر الفساد في إطار العمل على منع الفساد وتنفيذ "إتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد" لسنة  ،2003ومن ثم تعريفهم على منهجية تقييم تلك المخاطر بطريقة علمية وأسس العمل على الحد
منها مع اجراء تطبيقات تطبيقية في إطار مجموعات عمل مصغرة على قطاعات مختارة على سبيل التجربة لغايات
تدريبية بغية ترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة لديهم .يتألف البرنامج من  15ساعة تدريبية مقسمة على ستة جلسات.
تتناول الجلسة االولى مفهوم إدارة المخاطر والمنهجية العامة لتطبيقه ،والجلسة الثانية تناقش المنهجية الخاصة لتقييم
المخاطر على مستوى القطاعي .أما في الجلسة الثالثة سوف يدرس المشاركون كيفية تحديد نقاط القرار في القطاع
المستهدف وتقييم مخاطر الفساد لكل منها بغية إخراج خارطة مخاطر وذلك من خالل تمارين التطبيقية .أما في الجلسة
الرابعة سوف يتم استذكار منهجية تقييم مخاطر الفساد على أن يتم تحديد طبيعة الفساد في لقطاعات مختارة والتحديات
ذات الصلة على أن يختار المشاركين نقاط قرار سيقع عليها التدريب على مخاطر الفساد في الجلستين الخامسة
والسادسة.
تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تابعة خالصات الزيارة الرسمية التي أجراها مسؤولو برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي المعنيون الى "هيئة الرقابة اإلدارية" في القاهرة يومي  14و 15أبريل/نيسان  ،2019واستكماال لنية الطرفين
في ترسيخ التعاون الثنائي بناء على خطاب النوايا الموقع بينهما في نيويورك بتاريخ .2017/05/11
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جدول األعمال

الثالثاء  18يونيو/حزيران 2019
11:00 – 10:00

الجلسة األولى
• تقديم وتعارف
• مفهوم "إدارة المخاطر" أوالمنهجية العامة لتطبيقه
• تمارين تطبيقية ضمن مجموعات عمل مصغرة

12:30 – 11:00

الجلسة الثانية
• أهمية "إدارة المخاطر" في إطار مكافحة الفساد
• المنهجية الخاصة لتقييم مخاطر الفساد على مستوى القطاعي
• مناقشة مفتوحة

14:00 – 12:30

إستراحة  +غداء

16:30 – 14:00

الجلسة الثالية
• كيفية تحديد نقاط القرار في القطاع المستهدف
• تمارين تطبيقية ضمن مجموعات عمل مصغرة
• تقييم مخاطر الفساد :قياس "األثر" و"االحتمالية" وإخراج خارطة المخاطر
• تمارين تطبيقية ضمن مجموعات عمل مصغرة
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األربعاء  19يونيو/حزيران 2019
10.00 – 09.00

الجلسة الرابعة
• استذكار منهجية "تقييم مخاطر الفساد على المستوى القطاعي" بشكل تفاعلي
• تقسيم المشاركين الى فريقين متوازين للعمل على قطاعين مختارين

11.30 – 10.00

الجلسة الخامسة (جزءان متوازيان في قاعتين منفصلتين)
• طبيعة الفساد في القطاعين المختارين والتحديات ذات الصلة في مصر والتجارب المقارنة
•

قراءة القطاعين المختارين من منظور إدارة مخاطر الفساد

• إختيار نقاط القرار التي سيقع عليها التدريب على تقييم مخاطر الفساد
12:00 - 11:30

إستراحة

14:30 – 12:00

الجلسة السادسة
• تمارين تطبيقية على تقييم "أثر" الفساد
• تمارين تطبيقية على تقييم "إحتمالية" الفساد
• أسس الحد من مخاطر الفساد بناء على التقييم

14:30

الغداء
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الخميس  20يونيو/حزيران 2019
09.30 – 08.30

الجلسة السابعة
• هندسة مسار إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
• ختام

10:00 - 09:30

إستراحة

13.00 – 10.00

زيارة ميدانية الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية
• تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (تونس(
• مستجدات "هيئة الرقابة االدارية" (مصر)
• نحو الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (تونس)
• تعرف على مبنى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (تونس)

14:00 - 13:00

الغداء بدعوة كريمة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية

***
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