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 ةة التونسّيالجمهورّي

 

 

 

 د محمد المنصف المرزوقيتحت إشراف السّي
 ة رئيس الجمهورّي

 

 ندوة حوارّية 
 بشأن المشروع األّولي لقانون 

 مكافحة اإلثراء غير المشروع في تونس
 

 2102 ديسمبر 4 في ثاءالثال، تونس
 

 

 مسودة البرنامج
 



 4 من 2الصفحة   

 لمحة مختصرة عن الندوة
تحت إشراف السيد محمد المنصف المرزوقي، رئيس  2102 ديسمبر 4في  الثالثاءيوم الحوارّية تنتظم الندوة  

وبالشراكة مع المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ة ة التونسّيبمبادرة من رئاسة الجمهورّية، الجمهورّي
نخبة من الخبراء الحكومّيين وغير  يشارك في الّندوة. في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

خبراء باإلضافة إلى ن في الهيئات الرقابية، وقضاة ومسؤولو ّتأسيسيأعضاء المجلس البينهم  الحكومّيين الّتونسّيين من
مسوّدة المشروع األّولي لقانون مكافحة اإلثراء غير المشروع في مناقشة مضمون إلى الّندوة تهدف . نّيين ودوليإقليمّي
بغية المساهمة المعايير الدولية والتجارب المقارنة ذات الصلة، وتحسين صياغته من خالل الّتشاورات ومناقشة  ،تونس

ة وندالتوصيات  في إطار متابعة شاطالن هذا ويأتي .بفعالّية على أرض الواقع هترجمت يمكنناجح قانون في بلورة 
حيث تّم درس المتطّلبات الّتشريعّية  "من أين لك هذا؟"بعنوان  2102 جوان 6ُعقدت في تونس في الّسابقة الّتي 

إعداد  تبع ذلك .بمشاركة كافة األجهزة الحكومّية والّرسمّية والمجتمع المدني والّتنظيمّية لمكافحة اإلثراء غير المشروع
عكس أهّم يتضّمن جملة من المقترحات الهاّمة التي ت الذي لقانون مكافحة اإلثراء غير المشروعوّلي األمشروع المسّودة 

صورات لتعزيز منظومة النزاهة للمسار التشاركي في إعداد الّت وتعتبر هذه الندوة تأكيدًا .ّتوصيات ومداخالت الّندوة
 . ّيةونسّتالجمهورّية المة في كووالح

 األولي المقترح جدول األعمال

 2112ديسمبر  4الثالثاء في 
 

 األولىالجلسة 

عرض خلفية مسودة المشروع األولي للقانون وأسبابه الموجية وأبرز سماته : هدف الجلسة
وتمكين المسؤولين والخبراء المشاركين من طرح تصوراتهم ومالحظاتهم العامة بشأن 

 .المسودة المعروضة على النقاش

10.11 - 11.41 

 مدير الجلسة  

 القاضي أحمد الورفلي، المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية 

  الكلمات رسمية 

 السيد عماد الدائمي، الوزير مدير الديوان الرئاسي

 السيد عبد الرحمان األدغم، وزير الحوكمة ومكافحة الفساد

 العامة للمسؤولين والخبراء المشاركينمالحظات والتصورات الض اعراست 

  

 

http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=355


 4 من 3الصفحة   

 11.11 - 11.41 إستراحة
 

 الجلسة الثانية

بحث ومناقشة مواد مسودة المشروع األولي للقانون مع التركيز على : هدف الجلسة
 .الجوانب المتعلقة بالتصريح بالمكاسب إستناًدا إلى المعايير الدولية والتجارب المقارنة

11.41 - 13.11 

 الجلسة  مدير 

 السيد عبد القادر الزقلي، الرئيس األول لدائرة المحاسبات 

  

 

 14.11 - 13.11 الغداء
 

 الجلسة الثالثة

ومناقشة مواد مسودة المشروع األولي للقانون مع التركيز  بحثإستكمال : هدف الجلسة
 .والتتبععلى الجوانب المتعلقة بتجريم فعل اإلثراء غير المشروع وإجراءات المالحقة 

14.11 - 11.11 

 الجلسة مدير 

 محمد العسكري، مستشار وزير العدل القاضي

  

 

 11.31 - 11.11 إستراحة
 

 الجلسة الختامية

ومناقشة ما تبقى من مواد وقضايا من الجلسات الباقية  بحثإستكمال : هدف الجلسة
واستخالص أبرز ما توصّلت إليه تلك الجلسات ورسم الخطوات التي ستتبع هذه الندوة 

 .الحوارية

11.31 - 13.31 

 الجلسة مدير 

السيد عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد 
 التأسيسيبالمجلس الوطني 
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*** 

 


