
 

 

 

 
 

 إجتماع فريق العمل الوطني

  النقلإدارة مخاطر الفساد في قطاع  
 ، الجمهورية التونسيةتونس

 2022 سبتمبر  14

 

 

 البرنامج 



 3من  2 الصفحة 

 محة مختصرة ل
الحكومة في الجمهورية  اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد في رئاسة  و   وزارة النقلكل من    بالتعاون مع 

التابع لـ "برنامج األمم المتحدة    اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية"  "المشروعينّظم    ، التونسية
إدارة مخاطر الفساد  المكلف ب  فريق العمل الوطنيل  ا فنيااجتماع،  2022  سبتمبر  14في    تونس، في مدينة  اإلنمائي"

 .  ( KOICAبدعم من الوكالة الكورية للتنمية الدولية )  ، وذلكالنقلفي قطاع 

الذي تم تكوينه من جانب الوزير المختص من إطارات  يهدف االجتماع الى توفير المرافقة الفنية لعمل الفريق 
مع  اجراء مراجعة مشتركة  وذلك من خالل    الحكومة، ، مدعوما بممثلين عن رئاسة  وزارة النقل والمؤسسات تحت اشرافها 
بناء    له   ومتابعة تقديم الدعم الالزمحتى تاريخه من جانب الفريق  للخطوات المنجزة  خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

اد في قطاع  على النتائج المرحلية المحققة، مع االتفاق على الخطوات المقبلة وصوال الى انجاز اول تقييم لمخاطر الفس
  تحقيق تعزيز النزاهة والتوقي من الفساد في قطاع النقل، وأن يسهم في يصب هذا العمل في  يتوقع أن   .في تونس   النقل

  بلوغ يلعب على سبيل المثال دورا في    الذي  طاعهذا القعلى  ها  لعديد مناتحقيق    يعتمد التي    التنمية المستدامة  أهداف
 الفقر والجوع، وبتعزيز التكامل االجتماعي وتحسين نوعية الحياة. بالقضاء على  هداف المتعلقةاأل

االجتماع   تنظيم  مخرجات  بناءالفني  يتم  وآخرها    على  السابقة  المشتركة  النشاطات  من  تدريبية  عدد  دورة 
.  " النقلفي "إدارة مخاطر الفساد في قطاع  تحت عنوان    2022جوان    3و  1مدينة الحمامات بين  انعقدت في  متخصصة  

المذكور    نمكّ   لقد  معمقمن  النشاط  تدريب  أعضاء    توفير  منهجية  فريق  اللفائدة  تطبيق  الفساد    مخاطر   إدارة على 
ومكنهم    إضافة الى تعريفهم على ممارسات ناجحة ودروس مستفادة من تجارب مماثلة في قطاعات أخرى،  ، القطاعية

بعدها   عقدوا  أعمالهم حيث  في  االنطالق  ا من  من  ومناقشةالجتماعات  سلسلة  العمل  نطاق  تحديد  تم خاللها    التي 
 .  النقلفي قطاع  المذكورةمنهجية الالتنظيمية والعملية لتطبيق  الخطوات  

 

 جدول األعمال  

 2022 سبتمبر  14، األربعاء 
 

 التسجيل  09:00 – 08:30
  



 3من  3 الصفحة 

 االفتتاحية الجلسة   09:30 – 09:00

 رئاسة الحكومة – للحوكمة والتوقي من الفساد كلمة اإلدارة العامة   • 
 النقل كلمة وزارة   •
 كلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •

 الجلسة األولى  11:00 – 09:30

 النقل النتائج المرحلية التي توصل إليها فريق عمل إدارة مخاطر الفساد في قطاع  • 
 التذكير بمنهجية إدارة المخاطر القطاعية   •
 استكمال العمل على تحديد مجاالت العمل المحتملة ومكوناتها المختلفة •

 

 استراحة 11:30 – 11:00
  

 الثانية الجلسة   13:30 – 11:30

 وتطبيق المنهجية على إحدى النقاط قرار   المجاالت المختارة الى نقاطتفكيك أحد   • 
 سبل دعم فريق العمل القطاعيواستكشاف  المرحلة القادمة  تخطيط  •

  

 لغداءا 13:30
  

*** 


