
 5 من 1 الصفحة

 الجمهورّية التونسّيـة

  وزارة العدل

 
 

 بالجمهوريـة التونسيـة ةـالحكوم رئيسالسيد  إشرافسامي تحت 
 

 :حولدولية ندوة 

 : بة إلى الخارجاسترجاع األموال المهر  "
 م الجهود التونسية قد  ت  

 "في ضوء التجارب المقارنة دعمهاوآفاق 
 2112 ديسمبر 11و 14 الجمعة والسبت، تونسفريقيا، إنزل 

 

 البرنامج



 5 من 2 الصفحة

 عن الندوةختصرة لمحة م  
الدولـة في التنسيقيـة الوطنيـة لدعم جهود تنّظم ، بالجمهورية التونسية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة 

ندوة دولية  ،برنامج األمم المّتحدة اإلنمائيبالتعاون مع و  ،لعدلاسترجاع األموال المهّربة إلى الخارج برئاسـة وزارة ا
" في ضوء التجارب المقارنة تعزيزهاتقدم الجهود التونسية وآفاق : استرجاع األموال المهّربة إلى الخارج"بعنوان 

تأتي الندوة في سياق توجه . 2112ديسمبر  11و 14يومي الجمعة والسبت في تونس  فندق أفريقيا فيتنعقد 
الحكومة التونسية إلى إيجاد منبر دوري مفتوح لتمكين الفاعلين، بما فيهم اإلعالم والمجتمع المدني، من عرض 

لتحديات جهودهم وطرح وجهات نظرهم والمشاركة في حوار تفاعلي متعدد األطراف بشأن المنجزات المتحققة وا
 .القائمة وسبل الدفع بهذه الجهود إلى األمام

تونس في سبق هذه الندوة قيام وزارة العدل، بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، بتنظيم يوم وطني وقد  
حضره أكثر من . المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستعادة األموالص لموضوع اصّ خ    2112جويلية  11بتاريخ 

. وممثلون عن مختلف األطراف المعنيين مع حضور ملحوظ للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنيمشارك  011
والحاجة  لدى الرأي العام الوطني الموضوعد أهمية فأك. نجاحا ملحوظا على المستوى المضموني واإلعالميولقي 

بما في ذلك السعي توفير المزيد من الجهود لمتابعته على المستوى الوطنية واإلقليمية والدولية تعزيز التنسيق و إلى 
 .لمكافحة الفسادتطبيق الفصل الخامس من اتفاقية األمم المتحدة  تفعيل نحو

وي توقع أن تتيح هذه الندوة الفرصة للمشاركين من أجل استعراض آخر ما توصلت إليه جهود تونس في مجال 
، ومن هذا الغرضل صلب البنك المركزيفي اللجنة المحدثة  اإلجراءات التي أخذتهاترداد األموال بما في ذلك إس

ة واإلجرائية واإلعالمية التي ينبغي اعتمادها القانونيالسياسية و  وبحث الوسائلالتجارب المماثلة ثم التعرف على 
مختلف األطراف بما في ذلك مكونات المجتمع المدني  تشارك فيهاستراتيجية ناجعة في هذا المجال وصوال إلى ا

 المتأتية عن الفساد األموالاسترداد  وشركاء وأصدقاء تونس في الخارج، من والشخصيات الوطنيةالتونسي 
 .دعم مجهود التنمية االقتصادي واالجتماعي بالبالد التونسية واستثمارها في

 .أدناهيرجى مراجعة جدول جلسات الندوة  



 5 من 3 الصفحة

 الندوة جلسات

 2112ديسمبر  14 في الجمعة
 

 10.11 – 18.31 نـل المشاركيـاستقبال وتسجي 
 

 11.15 – 10.11 الجلسـة االفتتاحيـة

   ة ـة الجلسـقنس  م 

، عضو الهيئة الوطنية للخبراء المقررة العامة للندوة ،السيدة نجوى بوعصيدة
 المحاسبين

 كلمة الترحيب 

وزير العدل، رئيس التنسيقية الوطنية لدعم مجهود الدولة نور الدين البحيري، السيد 
 إلى الخارج في استرجاع األموال المهربة

 كلمة اإلفتتاح  

 ةـرئيس الحكومي، ـحمادي الجبالالسيد 

 الكلمات الرسمية  

 وزير الحوكمة ومكافحة الفسادعبد الرحمان األدغم، لسيد ا

 محافظ البنك المركزي التونسي العياريالسيد الشاذلي 

في  تعزيز النزاهةو مكافحة الفساد لالسيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي 
  التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي البلدان العربية

  

 

 11.31 - 11.15 ةـإستراح
 

 12.31 - 11.31 ىـالعلمية األولالجلسة 

 الجلسة رئيس 

 ةـي لرئيس الجمهوريـمستشار قانون أحمـد الورفلـي،السيد 

  



 5 من 4 الصفحة

  النتائج الم حققـة والمساعي المبذولة من طرف الدولة في استرجاع األموال
بـة  إلى الخارج المهر 

   ري، قاٍض، مكلف بمهمة بديوان وزير العدلمحمد العسكالسيد 
 الدولة  تحديات التعاون القضائي في مواجهة مراكز االستقطاب المالي وجهود

  يهـاالسويسرية في سبيل تخط  

 سويسرا ب الفيدراليباسكال قوسان، رئيس وحدة التعاون القضائي بديوان العدل  السيد
 في مجال استرجاع األموال المهربة في الخارج  تونسفي  دور المجتمع المدني

 2113حدة لمكافحة الفساد لسنة من خالل اتفاقية األمم المت

  تب عام الجمعية التونسية للحوكمةكااألستاذ وسيم خروف، 
 وحـاش مفتـنق 

 

 14.31 - 12.31 في الطابق األول" لو بوفيه"في مطعم  الغداء
 

 17.11 - 14.31 الجلسة العلمية الثانيـة

  الجلسة رئيس 

 المجلس الوطني للحرياترئيسة ناشطة حقوقية و  ،السيدة سهام بن سدرين
  ستوى ة األخرى على م  ـة الدوليـالفساد وبقية الظواهر اإلجرامي ظاهرةمقارنة بين

 اـي على مكافحتهـوالحرص الدولالمخاطر 

األستاذ حافظ بن صالح، أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية 
 بتونس

  وظاهرة تبييض تعاون مجلس أوروبا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 صربياجمهورية  مثال : األموال

 مجلس أوروبا لدى وى ـالمست مسؤول رفيع، السيد غيوم باران  
   المهني و واجب التبليغ عن جرائم الفساد واجب حفظ السر 

  بتونس التعقيب محكمةلدى  حامٍ وبي الفرشيشي، أستاذ جامعي وم  األستاذ بشير المنّ 
 نقاش مفتوح 

  

 

 

 

 



 5 من 5 الصفحة

 2112ديسمبر  15 السبت في
 

 12.11 - 10.11 (يرجى التسجيل مسبًقا)ورشات عمل متوازية 
 

اإلعالم ومطلب : الثالثةورشة 
 الخارجباسترجاع األموال المهر بة 

السيد أركان السبالني، مدير  -
المشروع اإلقليمي لمكافحة 
الفساد وتعزيز النزاهة في 

البلدان العربية التابع لبرنامج 
 األمم المّتحدة اإلنمائي 

السيد حسين حسن، مدير  -
مشروع مكافحة الفساد بمصر، 

المكتب اإلقليمي في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التابع 

المعني لمكتب األمم المّتحدة 
 بالمخدرات والجريمة

ضبط سبل الدعم : الثانيةورشة ال
الدولي والداخلي من المجتمع 

المدني لجهود الدولة في مجال 
 الخارجباسترجاع األموال المهربة 

ستشار طي، م  شرايالسيد حمزة  -
لدى مبادرة ستار السترداد 

 األصول المنهوبة
باسكال قوسان، رئيس  السيد -

بديوان  وحدة التعاون القضائي
 . العدل الفيدرالي بسويسرا

 

التقص ي والبحث : األولىورشة ال
بـة  الخارج بعن األموال المهر 

اإلجراءات القضائية ذات الصلـة و 
 على المستوى الدولـي

السيد تشارلي مونتيث، مدير  -
، اإلستشارات القانونية والقضائية

 المركز الدولي السترداد األصول
السيد مايكل كرايمر، خبير دولي  -

في التقّصي والبحث في جرائم 
 الفساد 

 

 12.31 - 12.11 إستراحة
 

 13.31 - 12.31  جلسـة عامـة ختاميـة

  تالوة التقرير الختامـي للندوة مع التوصيـات 

 السيدة نجوى بوعصيدة، المقررة العامة للندوة

  االختتام الرسمي 

 العدالة اإلنتقاليةحقوق اإلنسان و  ذ سمير ديلو، وزيرستااأل

 

*** 

 


