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 ورشة عمل حول 

 الوقاية من الفساد: نحو إدماج منهجية  

 إدارة المخاطر في عمل خاليا الحوكمة

   تونس، الجمهورية التونسية
 2022مارس  08

 
 البرنامج 

 



 3 من  2 الصفحة
 

 عامة لمحة 

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

مدينة  "، وذلك في  نحو إدماج منهجية إدارة المخاطر في عمل خاليا الحوكمة  الوقاية من الفساد:   عمل تحت عنوان "
 .  2022مارس  8تونس يوم 

ة  يكل ول و في  في الوزارات    2016التي تم إحداثها في عام    الحوكمة  يهدف النشاط الى تدعيم عمل خاليا 
السهر على    خاليا  هاتشمل مهامة.  العمومي  األغلبيةوبالمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات   الوليةوبلدية مقر  

اتيب الجاري بها  والتر حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، في صلب الهيكل الذي تنتمي إليه، وفقا للقوانين  
لقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد  ستراتيجيات الوطنية وا لالعمل والمساهمة في وضع البرامج وا

والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ  
 . هة وحسن التصرف ا إلى المعلومة ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النز 

  إضافة إلى خبراء مختصين ون عن خاليا الحوكمة في وزارات ومؤسسات الدولة  ممثل  ورشة العمليشارك في  
التوقي  في إطار العمل على    القطاعية" وسبل الستفادة منها  إدارة مخاطر الفساد منهجية "   عرض ومناقشةحيث سيتم  

، والسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  2003المتحدة لمكافحة الفساد" لسنة    األمم   اتفاقيةوتنفيذ "  د، الفسا  من
والتجارب   الجيدة  والممارسات  ومضامينها  المنهجية  اعداد  خلفيات  على  المشاركين  اطالع  الى  العمل  ورشة  تهدف 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بين تونس وبالمستفادة من تطبيقها على أرض الواقع ل سيما في إطار التعاون السابق  
تطبيقية في إطار مجموعات عمل مصغرة    تماريناجراء  على أن يتبع ذلك    في إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة
 .  من العروض المقدمةبغية ترسيخ المعارف والمهارات المكتسبة 

 جدول األعمال  

 2022مارس  08، الثالثاء
 << 

 التسجيل  09:30 - 09:00
  

 مالحظات تمهيدية  09:00 - 09:30

 التونسية السيد سليم بن جراد، مدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد، رئاسة الحكومة • 



 3 من  3 الصفحة
 

اإلقليميين في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  رئيس المستشارين  السيد أركان السبالني،   •
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

الجلسة األولى: تقديم منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول إدارة مخاطر الفساد على   11:30 – 10:00
 المستوى القطاعي 

اإلقليميين في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  رئيس المستشارين    ، السيد أركان السبالني • 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مناقشة عامة •
  

 استراحة 12:00 – 11:30
  

الثانية:   13:00 – 12:00 الجيدة  الجلسة  تونس    والتجارب الممارسات  بين  السابق  التعاون  من  المستفادة 
 في إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الفساد  •  مكافحة  في  رئيس  خبير  خليفة،  بن  أنور  األمم  المركز  ،  السيد  لبرنامج  اإلقليمي 
 المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

 مناقشة عامة •

منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة حول تطبيق   14:00 – 13:00
 حول إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي 

  

 الغداء 14:00

*** 

 


