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 3 من  2 الصفحة  

 لمحة عامة 

 التالقي في أهّم نقاط إحدى  2005ديسمبر   14في النفاذ  حيز  دخولها منذ  ، الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقّيةعّد  ت  
تشّكل خارطة طريق بشأن  هي  بلًدا عربًيا، و   21بلًدا بينهم    189فيذها حتى اآلن  الفساد، وقد التزم بتن لمكافحة الجهود العالمّية

،  2009، والتي تم إقراراها في عام  أهّم التدابير التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد. وتتيح آلية إستعراض تنفيذ هذه اإلتفاقية
دعم اإلصالحات  التنفيذ واحتياجات المساعدة التقنية ذات الصلة ل فرصًة بالغة األهمّية لمساعدة الدول على تحديد الفجوات في  

 مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. في الوطنّية 

  المتحدة   األمم   لبرنامج  التابع "العربية  البلدان  في  النزاهة  وتعزيز  الفساد   مكافحة"لـ  اإلقليمي  المشروع   ينّظم في هذا اإلطار،  
 2022مارس    7  بتاريخ   تونس  وذلك في"استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"    عنوان  تحت   ورشة عمل  اإلنمائي

يأتي    الوطنية في شأن آلية االستعراض.  بوصف رئيسها نقطة اإلتصال  عموميةبالتعاون مع رئاسة هيئة الرقابة العامة للمصالح ال
في إطار اآللية المذكورة، والتي تركز في   هذا النشاط عقب اختيار الجمهورية التونسية للخضوع الى االستعراض في هذا العام 

 .  الموجوداتالفصل الخامس المتعلق باسترداد و  الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية  كّل منهذه الدورة على 

تعميق    ، وتهدف إلىممثلون عن الهياكل المعنية بمواضيع الفصلين اللذين ينبغي استعراضهما  ورشة العمليشارك في  
. من شأن ذلك أن يساعد البالد على اإليفاء  ةمعرفتهم بمقتضيات تنفيذ الفصلين الثاني والخامس ومنهجيات المراجعة ذات الصل

تخراج توصيات وخالصات لدعم اإلصالحات واألعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته في بالتزاماتها الدولية وعلى اس 
أجرتها الدولة سابقا  تنفيذ االتفاقية التي    جهود استعراض الجمهورية التونسية. ي شار ختاًما الى ان هذه الجهود تأتي استكماال ل 

بالنسبة لتنفيذ الفصلين الثالث المتعّلق    ، وذلك2014و  2012  الممتدة بين العامينبالتشاور مع المجتمع المدني خالل الفترة  
   ي.بالتجريم وإنفاذ القانون والفصل الرابع المتعّلق بالتعاون الدول

 جدول األعمال  

 2022مارس  07، اإلثنين 
 

 التسجيل   09:30 - 09:00
  

 مالحظات تمهيدية  10:00 - 09:30

  الهنتاتي، رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، رئاسة الحكومة التونسية السيد سليم   • 
مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج ل  اإلقليميينالسيد أركان السبالني، رئيس المستشارين   •

 األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
http://www.undp-aciac.org/
http://www.undp-aciac.org/
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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ستعراض تنفيذ إل الدولية   ليةاآل 10:45 - 10:00

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

 أسئلة وإجابات  •

في   11:30 - 10:45 تونس  من  تجربة  والرابع  الثالث  الفصلين  تنفيذ  الجيدة  تفاقية:  اإل استعراض  الممارسات 
 الدروس المستخلصة و 

ستعراض إل   السابق  مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس الفريق الوطني  ،السيد خالد العذاري  • 
 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إتنفيذ الفصلين الثالث والرابع من 

 مناقشة عامة •
  

 ستراحةإ 12:00 - 11:30
  

 مصغرة   عمل   تمارين تطبيقية في فرق  14:00 - 12:00

 منهجية التمارين التطبيقية  • 
المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة  ،  خبير رئيس في مكافحة الفساد السيد أنور بن خليفة،  

 اإلنمائي في الدول العربية 
   OMNIBUSاستعمال البرمجية االلكترونية  •
 بشأن التدابير الوقائية الثاني مثال من الفصل  •
 الموجودات بشأن استرداد   الخامس مثال من الفصل  •

  

 الغداء 14:00

*** 

 


