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 3 من  2 الصفحة  
 

إذ  لتنمية المستدامة  األهمية في تحقيق ا وشبكاته وخدماته المتنوعة، دوًرا بالغ  التحتية    ببنيتهالنقل،  يلعب قطاع  
تمكين الناس من  باإلضافة إلى   وتيسير أعمال التجارة والولوج الى سوق العملفتح فرص جديدة لألسواق  انه يسهم في

من أهداف  مثل التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية. تعتمد العديد  األساسية  الوصول إلى المرافق والخدمات  
المستدامة   لتحقيق أهدافها قطاع  على  التنمية  المتعلقة  النقل  ، فهو يلعب على سبيل المثال دورا في تحقيق األهداف 

 أخرى.    أهداف جملة  تحسين نوعية الحياة، من بينو  التكامل االجتماعي، وبتعزيز الجوع و القضاء على الفقر ب
في هذا اإلطار، تصبح حوكمة قطاع النقل وحمايته من مخاطر الفساد أولوية هامة ال سيما وأنه يعد مكّونا  

،  المواد والمعدات . إن اختالس  أعمال البناء الممولة من الحكومةأي دولة وغالبا ما يشكل نصف    حيويا في اقتصاد 
تشغيل  القطاع الخاص ل  الىوالفساد في منح االمتيازات    المتعلقة بالنقل،  دماتالتالعب بعقود األشغال أو السلع أو الخ و 

التي يقّدمها    مرافق وخدمات السكك الحديدية والموانئ والجوية والطرق يقلالن من جودة البنية التحتية للنقل والخدمات
  ، وبالتالي يستدعي إيالء معالجةالتنميةجهود  يقوض  من شأنه أن  مما    عديدة   قطاعات أخرى   ويؤثران على  القطاع،

 .اليه االستثمارلتطويره وجذب قصوى هذا القطاع أولوية  الفساد في

قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم  إل"المشروع ابناء عليه، يقيم  
العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة في الجمهورية التونسية،  ، بالتعاون مع اإلدارة  المتحدة اإلنمائي" 

مخاطر الفساد في قطاع النقل وسبل  ندوة متخصصة تحت عنوان "  ومع وزارة النقل وخاليا الحوكمة في هذا القطاع، 
 .  2022مارس  9تونس يوم مدينة  "، وذلك في التصدي لها

ة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة وعن خاليا الحوكمة  ممثلون عن اإلدار   اللقاءيشارك في  
الى    الندوة. تهدف  إضافة إلى خبراء مختصينفي قطاع النقل اصافة الى إدارات ومؤسسات عامة تعنى بهذا القطاع  

والممارسات الجيدة والتجارب المستفادة من تطبيقها على  القطاعية"    إدارة مخاطر الفسادمنهجية "اطالع المشاركين على  
بين تونس وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إدارة مخاطر الفساد في  أرض الواقع ال سيما في إطار التعاون السابق  

  تماريناجراء  على أن يتبع ذلك حوار بشأن مخاطر الفساد في قطاع النقل وسبل التوقي منها إضافة الى    قطاع الصحة
 .  من العروض المقدمةتطبيقية في إطار مجموعات عمل مصغرة بغية ترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة 

 جدول األعمال  

 2022مارس  09، األربعاء 
 

 التسجيل  10:00 – 09:30
  

 القطاعيةالجلسة األولى: منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول إدارة مخاطر الفساد   11:15 – 10:00



 3 من  3 الصفحة  
 

 كلمات ترحيبية  • 
الفساد • مكافحة  في  رئيس  خبير  خليفة،  بن  أنور  األمم  السيد  لبرنامج  اإلقليمي  المركز   ،

   المتحدة اإلنمائي في الدول العربية
 مناقشة عامة •

 فيه  والتوقي من الفساد : حوكمة قطاع النقل الثانيةالجلسة   12:00 – 11:15

 خبيرة دولية في حوكمة قطاع النقل   ،ديقرا  السيدة شافي • 
 مناقشة عامة •

  

 استراحة 12:15 – 12:00
  

 حول مخاطر الفساد في قطاع النقل تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة  13:30 – 12:15
  

 الغداء 13:30

*** 

 

 


