
 

 

 

 

 ورشة عمل 

  الصحةإدارة مخاطر الفساد في قطاع  

 ، الجمهورية التونسيةتونس
 2022 سبتمبر  13

 

 
 

 البرنامج 



 3 من  2 الصفحة 
 

 لمحة موجزة

بالتعاون مع كل من وزارة الصحة واإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة في الجمهورية التونسية،  
ة  ينّظم "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"، في مدين

، وذلك بدعم من الوكالة الكورية ورشة عمل حول إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة،  2022سبتمبر    13  بتاريختونس  
 (.  KOICAللتنمية الدولية )

قطاع الصحة، والتي تم تنفيذها في عامي  في    نتائج المرحلة األولى من إدارة مخاطر الفسادورشة العمل على    تستند
تحت عنوان "الوقاية من  مؤخرا  التي أقامها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    عمل، وكذلك على مخرجات ورشة ال2018و  2017

بالتعاون مع   2022مارس    8يوم    تونسفي مدينة  وذلك  الحوكمة"،    الياالفساد: نحو إدماج منهجية إدارة المخاطر في عمل خ
 العطال من  الورشة المشاركين    تلك مكنت    . الجمهورية التونسيةإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومة في  ا

سيما  ومضامينها والممارسات الجيدة والتجارب المستفادة من تطبيقها على أرض الواقع ل  المذكورة  على خلفيات اعداد المنهجية
تدعيم    في  الدور الذي يمكن أن تلعبه المنهجيةكما تم بحث    اإلنمائي،المتحدة    ألمم في إطار التعاون السابق بين تونس وبرنامج ا

في عام    الياعمل خ إحداثها  تم  التي  األغلبية    2016الحوكمة  والشركات ذات  العمومية  والمنشآت  والمؤسسات  الوزارات  في 
   .والبلديات مراكز الوليات العمومية

تقرير المرحلة األولى من إدارة مخاطر    واستنتاجاتالى عرض خالصات    العمل هذه  تهدف ورشةبناء على ما سبق،  
  في المستشفيات العمومية، وكذلك الى  الخدمات الصحيةتقديم  مجالي توزيع األدوية و   تي شملت الو   في قطاع الصحة،  الفساد 

إدارة مخاطر الفساد  التذكير ب لك نقاش حول  . يتلو ذ وتعميق المعارف المتعلقة بمستلزمات تطبيقها بنجاعة  القطاعيةمنهجية 
  استكشافوكذلك    ،تطبيق التوصيات الواردة بهمتابعة  الخطوات القادمة وآفاق التعاون لتحيين خالصات تقرير المرحلة األولى و 

 المجالت التي يمكن أن تشملها المرحلة الثانية. 

 جدول األعمال  

 2022 تمبرسب  13، ثاءالثل 
 

 االفتتاحية الجلسة   09.30 – 09.00

 دارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة الحكومةاإلكلمة  • 
   وزارة الصحةكلمة  •



 3 من  3 الصفحة 
 

 كلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •

 المرحلة األولى إلدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة  :  االولى الجلسة   10:30 – 09:30

 المرحلة األولى  عرض استنتاجات تقرير  • 
 السيدة فاتن بن علي، رئيسة الوحدة المركزية للحوكمة في وزارة الصحة  

 مناقشة عامة  •

 استراحة 11:00 – 10:30
  

 منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية ب التذكير: ثانيةال الجلسة   12:30 – 11:00

 عرض   • 
مركز  الالسيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة،  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية ل اإلقليمي 
 مناقشة عامة   •

 الخطوات القادمة وآفاق التعاون  : الثالثةالجلسة   13:30 – 12:30
  

 لغداءا 13:30
  

*** 


