
 

 

 

 

 إجتماع فريق العمل الوطني

   المياهإدارة مخاطر الفساد في قطاع  

 ، الجمهورية التونسيةتونس
 2022  سبتمبر 8

 

 

 
 البرنامج 



 3 من   2الصفحة 

 لمحة مختصرة 
اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة  و   كل من وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري   بالتعاون مع

التابع لـ "برنامج   اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية"   "المشروعينّظم    ،الحكومة في الجمهورية التونسية

إدارة مخاطر الفساد  المكلف ب  فريق العمل الوطنيل   ا فنيا اجتماع،  2022  سبتمبر  8في    تونسدينة  ، في ماألمم المتحدة اإلنمائي" 

يهدف االجتماع الى توفير المرافقة الفنية لعمل .  ( KOICAبدعم من الوكالة الكورية للتنمية الدولية )  ، وذلكفي قطاع المياه 

اإلنمائي واجراء مراجعة مشتركة للخطوات المنجزة حتى تاريخه ومتابعة تقديم الدعم  الفريق من قبل خبراء برنامج األمم المتحدة  

الالزم بناء على النتائج المرحلية المحققة، مع االتفاق على الخطوات المقبلة وصوال الى انجاز اول تقييم لمخاطر الفساد في  

 . قطاع المياه في تونس 

أن اإلدارة المستدامة للمياه تتجاوز  الذي يؤكد  ف التنمية المستدامة  الهدف السادس من أهدا يصب هذا العمل في خدمة  

إلى معالجة سياق المياه األوسع  ، فهي تتعداها  ( 2-6و  1-6مجرد إمدادات مياه مأمونة وخدمات صرف صحي )المقصدان  

ية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة  مثل جودة المياه وإدارة مياه الصرف وندرة المياه وكفاءة االستخدام وإدارة موارد المياه وحما

وحمايته من مخاطر الفساد أولوية هامة ال سيما وأنه يعد مكّونا حيويا في   مياهفي هذا اإلطار، تصبح حوكمة قطاع ال  .بالمياه

 .وبالتالي يستدعي إيالء معالجة الفساد في هذا القطاع أولوية قصوى لتطويره وجذب االستثمار اليه ، اقتصاد أي دولةتنمية و 

دورة تدريبية متخصصة في  عدد من النشاطات المشتركة السابقة وآخرها  على مخرجات   بناءالفني يتم تنظيم االجتماع 

من النشاط المذكور  نمكّ  لقد . 2022جوان  4و 2مدينة الحمامات بين التي انعقدت في " المياه "إدارة مخاطر الفساد في قطاع 

من إطارات  من جانب الوزير المختص  الذي تم تكوينه    الفساد القطاعية،  مخاطر   لفائدة أعضاء فريق إدارة  توفير تدريب معمق

اشرافها والمؤسسات تحت  البحري  والصيد  المائية  والموارد  الفالحة  الحكومة،،  وزارة  بممثلين عن رئاسة  على تطبيق    مدعوما 

التي تم خاللها تحديد نطاق العمل  بعقد سلسلة من االجتماعات  عمل فريق العمل القطاعيبعدها انطلق  .المنهجية ذات الصلة

 .  القطاعية في قطاع المياه التنظيمية والعملية لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد  الخطوات  ومناقشة

 

 



 3 من   3الصفحة 

 جدول األعمال  

 2022 سبتمبر 8الخميس، 
 

 التسجيل  09:00 – 08:30
  

 االفتتاحية الجلسة   09:30 – 09:00

 رئاسة الحكومة – من الفساد  كلمة اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي • 
 لفالحة والموارد المائية والصيد البحري اكلمة وزارة   •
 كلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •

 الجلسة األولى  11:00 – 09:30

 النتائج المرحلية التي توصل إليها فريق عمل إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه • 
 مناقشة عامة •
 منهجية على نقطة قرار ضمن المجاالت المختارة  لل أول  عملي تطبيق  •

 

 استراحة 11:30 – 11:00
  

 الثانية الجلسة   13:30 – 11:30

 ضمن المجاالت المختارةأخرى  منهجية على نقطة قرار  لل  ثان  عملي تطبيق  • 
 سبل دعم فريق العمل القطاعيواستكشاف  المرحلة القادمة  تخطيط  •

  

 لغداءا 13:30
  

*** 

 


