
 

 

 

 

 حول ندوة متخصصة 

  " وسبل التصدي لها مياهال مخاطر الفساد في قطاع "

 تونس، الجمهورية التونسية 
 2022 مارس 10

 
 البرنامج مسودة 

 

 
 
 
 



 لمحة مختصرة 
ايقيم   البلدان  إل"المشروع  في  والنزاهة  وتعزيز  الفساد  لمكافحة  المتحدة  قليمي  األمم  "برنامج  لـ  التابع  العربية" 

، بالتعاون مع اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة في الجمهورية التونسية، ومع وزارة  اإلنمائي"
فساد  مخاطر الندوة متخصصة تحت عنوان "  ،المياه وخاليا الحوكمة في قطاعي الفالحة والموارد المائية والصيد البحر 

 .  2022مارس  10تونس يوم مدينة  "، وذلك في وسبل التصدي لها المياه في قطاع 

ممثلون عن اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة وعن خاليا الحوكمة    اللقاءيشارك في  
. تهدف الندوة الى  إضافة إلى خبراء مختصيناصافة الى إدارات ومؤسسات عامة تعنى بهذا القطاع    المياهفي قطاع  

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

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

 جدول األعمال  

 2022مارس  10، الخميس 
 

 التسجيل  10:00 – 09:30
  

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

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

   اإلنمائي في الدول العربية المتحدة 
 مناقشة عامة •

 لمياه : االتجاهات العالمية في حوكمة قطاع ا الثانيةالجلسة   12:00 – 11:15

 مياهفي حوكمة قطاع ال ةدولي   ة خبير   ،إيليس جواناة  السيد  • 
 مناقشة عامة •

  



 استراحة 12:30 – 12:00
  

 حول مخاطر الفساد في قطاع النقل تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة  14:00 – 12:30

السبالنيالسيد   •  لرئيس  ،  أركان  اإلقليميين  الفنيين  الفساد المستشارين  المركز  مكافحة   ،
   اإلنمائي في الدول العربية اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة

  

 الغداء 14:00
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