
 

 6 من 1 صفحةال  

 

 
 إجتماع خبراء بشأن

 مواءمة التشريعات التونسية مع اإلتفاقية األممية
 في مجال مكافحة الفساد

 0202 ماي 02-23
 

 البرنامج
 
 

 بالتعاون مع 

 

 

 
 التونسّيةالجمهورية 
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  لمحة مختصرة

 اإلتفاقية مع التونسية التشريعات مواءمةتحت عنوان " خبراء إجتماع 0202 ماي 23-02 بتاريخ تونس في ينعقد
 العمومية والوظيفة بالحوكمة المكّلفة الحكومة رئيس لدى الدولة كتابة"، وذلك بالشراكة بين الفساد مكافحة مجال في األممية

. يهدف اإلجتماع إلى االنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع "العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة" االقليمي المشروعو 
وذلك بما يتماشى مع الظروف  ،المكاسب عن التصريحو  الفساد المبّلغين عن حمايةتونس في صياغة قوانين ُتعنى بـ معاونة

في المنطقة العربية والعالم. يتكّون الفريق  المقارنة التجارب من المستفادة والدروس الجيدةالوطنية والمعايير الدولية والممارسات 
 القانون مستشار مصالحو  العمومّية للمصالح العاّمة الّرقابة هيئةالمذكورة و  الّدولة كتابةالمشّكل من مسؤولين مختصين يمّثلون 

 .المحاسبات دائرةو  الفساد لمكافحة الوطنية الهيئةو  االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزارةو  للحكومة والّتشريع

  جدول األعمال

 2212 ماي 22 في الثالثاء
 

 األولىالجلسة  12.24 – 20.22

لإلجتماع وأهدافه والنتائج المتوقعة منه، وتمكين المشاركين من التعرف اإلطار العام  عرضالهدف: 
 . في القطاع العام الفسادالمبّلغين عن  حمايةالخاصة بالمقارنة  والتجارب الدولية المعايير على

   إفتتاحيةكلمة 

 الحكومة مكّلف بالحوكمة والوظيفة العمومية رئيس لدىمعالي السيد أنور بن خليفة، كاتب دولة 

 تقديم إجتماع الخبراء 

 "العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة" االقليمي السيد أركان السبالني، مدير المشروع
 االنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع

 حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم في المعايير الدولية والتجارب المقارنة 

 في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة" االقليمي المشروعالسيد حسين حسن، إختصاصي إقليمي، 
 االنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع "العربية البلدان

 جاباتا  و  أسئلة 
 

 استراحة 11.22 – 12.24
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 الثانيةالجلسة  12.24 – 11.22

 الفساد كاشفي حماية قانون لمسودة المقترحة العامة التوجهات بحثمن تمكين المشاركين الهدف: 
 . األنسب التوجهاتواقتراح  ،وتحفيزهم

  العام القطاع في فسادال عن المبّلغينسودة قانون حماية م عرض 
 في مائدة مستديرة مناقشة  

 

 الغداء 13.32 – 12.24
 

 الثالثةالجلسة  11.14 – 13.32

في  الفسادالمبّلغين عن حماية  قانونمسودة  من الباب األولمناقشة تمكين المشاركين من  الهدف:
 .مضمونه وصياغةبشأن األحكام العامة والتعيفات  القطاع العام

  نقاش في مائدة مستديرةمتابعة ال 
 

 ختام اليوم األول 11.32 – 11.14
 

 

 2212 ماي 21 في األربعاء
 

 الرابعةالجلسة  12.24 – 20.22

المبّلغين عن حماية  قانونمسودة  من الباب األول شأنب النقاشمتابعة تمكين المشاركين من  الهدف:
 .مضمونه صياغةالمتعّلق باألحكام العامة والتعريفات و  في القطاع العام الفساد

  نقاش في مائدة مستديرةمتابعة ال 
 

 استراحة 11.22 – 12.24
 

 الخامسةالجلسة  12.24 – 11.22
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في  الفسادالمبّلغين عن حماية  قانونمسودة  من الثانيالباب مناقشة تمكين المشاركين من  الهدف:
 ه.مضمون وصياغة آليات التبليغبشأن  القطاع العام

  نقاش في مائدة مستديرةمتابعة ال  
 

 الغداء 13.32 – 12.24
 

 السادسةالجلسة  11.14 – 13.32

في  الفسادالمبّلغين عن  حماية قانونمسودة  من الثالثالباب مناقشة تمكين المشاركين من  الهدف:
 .همضمون وصياغة الحمايةنطاق  بشأن القطاع العام

  نقاش في مائدة مستديرةمتابعة ال 
 

 ختام اليوم الثاني 11.32 – 14.14
 

 2212 ماي 22 في الخميس
 

 السابعةالجلسة  12.24 – 20.22

في  الفسادالمبّلغين عن حماية  قانونمسودة  من الرابعالباب مناقشة تمكين المشاركين من  الهدف:
 .همضمونوصياغة  واجباتهو  المبّلغحقوق  بشأن القطاع العام

  نقاش في مائدة مستديرةمتابعة ال 
 

 استراحة 11.22 – 12.24
 

 التاسعةالجلسة  12.24 – 11.22

في  الفسادالمبّلغين عن حماية  قانونمسودة  من الخامسالباب مناقشة تمكين المشاركين من الهدف: 
 .همضمونوصياغة  العقوبات بشأن القطاع العام
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  مستديرة مائدةناقشة في م  
 

 الغداء 13.32 – 12.24
 

 العاشرةالجلسة  11.14 – 13.32

المبّلغين عن حماية  قانونمسودة في  ةواردال األحكام الختاميةمناقشة تمكين المشاركين من الهدف: 
 .مضمونه وصياغة في القطاع العام الفساد

  مستديرة  مائدةناقشة في م 
 

 الثالثختام اليوم  11.32 – 14.14
 

 2212 ماي 23 في الجمعة
 

 الحادية عشرالجلسة  12.24 – 20.22

بالتصريح المتعّلقة  المقارنة التجاربو  الدولية المعاييرتمكين المشاركين من التعرف على أبرز الهدف: 
 .بالمكاسب

  التصريح بالمكاسب للوقاية من الفساد ومحاربته استعمال 

 النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة" قليمياإل المشروع في رئيس مستشار غيلمان، ستيوارت الدكتور
 نمائياإل المتحدة مماأل لبرنامج التابع" ةالعربي البلدان في

  جابات  أسئلة وا 
 

 استراحة 11.22 – 12.24
 

 عشر الثانيةالجلسة  12.24 – 11.22

 التوجهاتوبحث  ،في تونسالمكاسب بمسودة قانون التصريح قراءة تمكين المشاركين من الهدف: 
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متعّلق بالتعريفات ونطاق اغة الجزء األول من القانون الومن ثم صيالمقترحة والتوافق عليها،  العامة
 اإلنطباق والتجريم. 

   بالمكاسبلتصريح اعرض مسودة قانون 
 مناقشة في مائدة مستديرة 

 

 الغداء 13.32 – 12.24
 

 الثالثة عشرالجلسة  14.22 – 13.32

 .وتحفيزهم الفساد كاشفي حماية قانونمسودة لالقيام بقراءة نهائية تمكين المشاركين من  لهدف:ا

  مناقشة في مائدة مستديرة 

 استراحة 11.22 – 12.24
 

 الرابعة عشرالجلسة  

 .واإلتفاق على خطوات المتابعة األربعةمراجعة خالصات األيام  الهدف:

   الخالصات 

 العربية" البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد "لمكافحة االقليمي السيد أركان السبالني، مدير المشروع
 االنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع

 كلمة الختاميةال 

  الحكومة مكّلف بالحوكمة والوظيفة العمومية رئيس لدىمعالي السيد أنور بن خليفة، كاتب دولة 
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