
 

 5 من 1 صفحةال  

 

 
 على العمل لمتابعةإجتماع خبراء 

  مواءمة التشريعات التونسية مع اإلتفاقية األممية
  في مجال مكافحة الفساد

 2102 يونيو/حزيران 2-5
 

 البرنامجمسّودة 
 
 

 بالتعاون مع 

 

 

 
 التونسّيةالجمهورية 



 

 5 من 2 صفحةال  

  لمحة مختصرة

 مع التونسية التشريعات مواءمةلمتابعة العمل على  خبراء إجتماع 2102 يونيو/حزيران 5-2 بتاريخ بيروت في ينعقد
 والوظيفة ةبالحوكم المكّلفة الحكومة رئيس لدى الدولة كتابة، وذلك بالشراكة بين الفساد مكافحة مجال في األممية اإلتفاقية
 األمم لبرنامج ابعالت "العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة" االقليمي المشروعو في الجمهورية التونسية  العمومية
 الممارسات ضوء يف الفساد لمكافحة التونسّية التشريعية المنظومة تعزيز على العمل متابعة. يهدف اإلجتماع إلى االنمائي المتحدة
 .المشروع يرغ اإلثراء ومحاربة المالّية الذمة عن التصريح يخّص  فيما وتحديًدا المقارنة، التجارب من المستفادة والدروس الجّيدة
 قانون مشروع إنجاز تم حيث 2102 مايو/أيار 22-21 بتاريخ تونس في ُعقد الذي األول االجتماع نتائج على اللقاء يبني

 .المذكورة لدولةا كتابة جانب من المشّكل التونسي الحكومي الفريق فيه ويشارك العام، القطاع في الفساد عن المبّلغين حماية

  جدول األعمال

 2112 يونيو 2 في اإلثنين
 

 الجلسة األولى 11.11 – 10.11

لتي توّصل بناًء على النتائج امتابعة مناقشة مسودة قانون التصريح بالمكاسب تمكين المشاركين من الهدف: 
 في تونس. إليها اإلجتماع األولّ 

  ناقشة في مائدة مستديرةم 
 

 استراحة 11.31 – 11.11
 

 الثانيةالجلسة  13.31 – 11.31

 . صياغة مسودة قانون التصريح بالمكاسبمتابعة من تمكين المشاركين الهدف: 

  مستديرة مائدةناقشة في م  
 

 الغداء 12.31 – 13.31
 

 الثالثة الجلسة  17.15 – 12.31

 متابعة صياغة مسودة قانون التصريح بالمكاسب.تمكين المشاركين من الهدف: 



 

 5 من 3 صفحةال  

  مستديرة مائدةناقشة في م 
 

 األولختام اليوم  17.31 – 17.15
 

 2112 يونيو 3 في الثلثاء
 

 الرابعة الجلسة 11.11 – 10.11

 متابعة صياغة مسودة قانون التصريح بالمكاسب.تمكين المشاركين من : الهدف

   مائدة مستديرةمناقشة في 
 

 

 استراحة 11.31 – 11.11
 

 الخامسة الجلسة 13.31 – 11.31

 ،روعاإلثراء غير المشتجريم  قانون لمسودة المقترحة العامة التوجهات بحثتمكين المشاركين من الهدف: 
 يلزم ما دوتحدي واضحة قانونية نصوص شكل في صياغتها على العمل ثم ومن األنسب السياساتاقتراح و 

 .لتفعيلها أخرى إجراءات من

   المشروع غير اإلثراء لتجريمالقانون  مسودةقراءة 
 مناقشة في مائدة مستديرة 

 

 

 الغداء 12.31 – 13.31
 

 السادسة الجلسة 17.15 – 12.31

 اإلثراء غير المشروع. لتجريم قانون مسودة متابعة صياغة من المشاركين تمكينالهدف: 

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 

 ختام اليوم الثاني 17.31 – 17.15



 

 5 من 2 صفحةال  

 2112 يونيو 2األربعاء في 
 

  
 السابعة الجلسة 11.11 – 10.11

 اإلثراء غير المشروع. لتجريم قانون مسودة متابعة صياغة من المشاركين تمكين: الهدف

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 

 استراحة 11.31 – 11.11
 

 الثامنةالجلسة  13.31 – 11.31

 اإلثراء غير المشروع. لتجريم قانون مسودة متابعة صياغة من المشاركين تمكين: الهدف

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 

 الغداء 12.31 – 13.31
 

 التاسعة الجلسة 17.15 – 12.31

 اإلثراء غير المشروع. لتجريم قانون مسودة متابعة صياغة من المشاركين تمكين: الهدف

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 

 الثالثختام اليوم  17.31 – 17.15
 

 2112 يونيو 5الخميس في 
 

  
 العاشرة  الجلسة 11.11 – 10.11

ع العام المبّلغين عن الفساد في القطاالقيام بقراءة أخيرة لمشروع قانون حماية  من المشاركين تمكين: الهدف
 . جبة تمهيًدا لصياغتها بشكل مناسبوبلورة تصّور كامل لألسباب المو 



 

 5 من 5 صفحةال  

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 استراحة 11.31 – 11.11
 

 عشر الحاديةالجلسة  13.31 – 11.31

ل لألسباب وبلورة تصّور كام القيام بقراءة أخيرة لمشروع التصريح بالمكاسب من المشاركين تمكين: الهدف
 الموجبة تمهيًدا لصياغتها بشكل مناسب.

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 الغداء  12.31 – 13.31
 

 عشر الثانيةالجلسة  17.15 – 12.31

بلورة تصّور و  القيام بقراءة أخيرة لمشروع قانون تجريم اإلثراء غير المشروع من المشاركين تمكين: الهدف
 كامل لألسباب الموجبة تمهيًدا لصياغتها بشكل مناسب.

  مناقشة في مائدة مستديرة 
 

 ختام اليوم الرابع واإلتفاق على خطوات المتابعة. 17.31 – 17.15
 

 

*** 


