
 

 

 

 اإلجتماع الثاني 

 النقلقطاع في  الفساد دارة مخاطرإل فريق العمل الوطني

  تونس، الجمهورية التونسية
 2023  جانفي 16

 

 
 البرنامج 

 



 2 من  1 الصفحة  
 

 لمحة مختصرة 

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

، وذلك بدعم  النقللفريق العمل الوطني المكلف بإدارة مخاطر الفساد في قطاع    اإلجتماع الثاني،  2023جانفي    16  يوم  تونس
المرافقة الفنية لعمل الفريق من قبل خبراء   توفيرمواصلة  (. يهدف االجتماع الى  KOICAمن الوكالة الكورية للتنمية الدولية )

  ة الالزم   المشورة الفنيةمرحلية المحققة حتى تاريخه وتقديم  لنتائج اللاجراء مراجعة مشتركة  من خالل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 . واحتياجات الدعم  االتفاق على الخطوات المقبلة  عليه. كما سيتم عرض ومناقشة الخطة اإلتصالية لعمل الفريق وصوال الىبناء  

انطلقت بتنظيم تركة  من النشاطات المش   ا عددمسار تعاون متكامل تضمن  جتماع الفني بناء على مخرجات  يتم تنظيم اال
عقد اجتماع بين   آخرهاكان  و   ،2022مارس    9يوم    ندوة متخصصة حول مخاطر الفساد في قطاع النقل وسبل التصدي لها

 مواكبة من  ة  المذكور ات  النشاط  ت. لقد مّكن2022أكتوبر    25خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأعضاء فريق العمل بتاريخ  
 واجراء نقاشات حول المخرجات الفنية ألعماله بصورة منتظمة.عمل الفريق 

 جدول األعمال  

 2023 جانفي 16، اإلثنين 
 

 التسجيل  09:00 – 08:30
  

الجلسة األولى: النتائج المرحلية التي توصل إليها فريق عمل إدارة مخاطر الفساد في قطاع   10:30 – 09:00
 النقل 

 النقلممثل)ة( عن فريق العمل إلدارة مخاطر الفساد في قطاع   • 

 مناقشة عامة 

 استراحة 11:00 – 10:30
  

 النقل في قطاع  القطاعية إدارة مخاطر الفسادتطبيقات عملية لمنهجية  : الثانيةالجلسة   12:00 – 11:00



 2 من  2 الصفحة  
 

 إختيار "نطاق" وتفكيكه إلى "نقاط قرار"  

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

 و"اإلحتمالية" وإخراج خارطة المخاطرتقييم "األثر" 

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

  

 لفريق العمل القطاعي   إتصالية خطة نحو : الثالثةالجلسة   13:30 – 12:00

، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  والتواصل مسؤولة التنسيق  أورنيال نجم،  • 
 في الدول العربية 

 مناقشة عامة 

  

 : مناقشة الخطوات القادمة واحتياجات الدعم الرابعة الجلسة   14:00 – 13:30
  

 الغداء 14:00
  

*** 

 


