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معالي السيد رئيس مجلس نواب الشعب                     

              

معالي السيد الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف 

والمجتمع المدني           المستقلةالهيئات  بالعالقات بين

                                  

         الوطنية لمكافحة الفساد  معالي السيد رئيس الهيئة

                   

االمتحدة  برنامج االمم وسرورانه لمن دواعي سروري 

تحهامة  لشارككم اليوم في افتتاح ورشة عمن النمائي ان
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الوطنية لمك مشروع االستراتيجيةنحو تفعيل مسار  ّركنا

     .افحة الفساد

                                  

االنمائالمتحدة االمم  برنامج وباسم البداية باسميأودّ في 

االلتزام المتواصل لك واالمتنان علىي ان اتوجه بالشكر 

المدني التي  ومنظمات المجتمعافة المؤسسات الرسمية 

الم أثمنكما  .ومكافحة الفسادتعزيز الشفافية  علىتعمل 

ا الوطنية لمكافحةللهيئة  والدور الفعالجهودات الجسام 

مشار ىا لكل واحد منكم علايضموصول  لفساد والشكر

آلت اليه الجهود نحو  هذا اللقاء الهام لمناقشة ما كته في

   .لمكافحة الفساد استراتيجية وطنيةتفعيل 
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،                                                والسادةالسيدات 

     

 للتنمية واضح معيق انه للجميع تأّكد جريمة، وقد الفساد

أكثر توقيع ولعلّ . والمجتمعات بالموارد تكتف وآفة كبيرة

أ الفساد لمكافحة المتحدة االمم اتفاقية على دولة 041 من

والسع اإلرادة الدولية ثبات على وأجلى برهان دليل برز

 .الخطيرة الظاهرة هاته على للقضاء المتواصل ي

 

 

 ،  والسادةالسيدات 



 
 

4 

 

                                                        

رضية أضحت اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ألقد 

واالالسياسية  اإليديولوجياتصلبة تجتمع حولها مختلف 

واخالل مختلف االليات  البلدان منمختلف  جتماعية في

تشكيل هيئة أبرزهاعليها لعل من  الجراءات المنصوص

ومنان البلدتم في عديد  وهذا مامستقلة لمكافحة الفساد،  

د إطار، في نص دستوري واضح من خالل تونس بينها 

ستور جديد للدولة التونسية كثمرة لمرحلة انتقالية ناجحة 

  .وناجعة
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لم تشاركي اساس وعلى مثمر عمل بعد اللقاء هذا يأتي 

وغير حكو الحكومية والفاعلين لألطراف الجهات ختلف

 كخطوة الفساد، لمكافحة وطنية استراتيجية لصياغة مية

ها في اليوم لنجتمعالظاهرة،  لهذه للتصدي وجادة فعالة

تظاف وضمان والتشارك التشاور لمزيد القيمة المناسبة ته

اآل أقرب في نهائية تعرض صيغة إلى وصوال الجهود ر

 .الشعب نواب مجلس على جال

 

 ،والسادةالسيدات 
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" دعم امم المتحدة من خالل مشروع ألرك برنامج ايشا

وتعزيم على دع رساء نظام وطني للنزاهة في تونس "

وتدع لبناء الثقة واالليات المطلوبة الوطنية ز المؤسسات

وكواجب وطني شعبي حق والمسائلة كمطلب يم الشفافية

  .لتحقيق التنمية 

                        

المتحدة االنمائي من خالل هذا المم ألبرنامج ا وقد التزم

الو االستراتيجية دعم تفعيل مشروع على مزيدمشروع 

ودعم الاساس مقاربة تشاركية  ىطنية لمكافحة الفساد عل

الق اإلطار إلى تعزيزإضافة الفساد  الوطنية لمكافحة هيئة

على تحسي الظاهرة عالوةانوني المخول لمكافحة هاته 
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ومكافحة الفالنزاهة ء مبادئ بأهمية إرساالعام  الراي س

 .ساد

جنب مع السلطات التونسية  جنبا الىحيث يقف البرنامج 

وتمثل اشغالنحو تكريس هذه االهداف  والمجتمع المدني

ما وصلت اليه ال اضافية الستعراضهذه الندوة محطة  

لاستجابة سبيل إطار تشاركي  في وتبادل الخبراتجهود 

  .ة للبالدمتطلبات هذه المرحلة التاريخي

  

لشركائنا في مجلس نوا للجميع،كرر شكري أ النهاية،في 

ولمكافحة الفساد  للهيئة الوطنية الحكومة،في  الشعب،ب 

طاقم المشروع في برنامج اال وكذلك الى المجتمع المدني
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           .لكم النجاح والتوفيق مم المتحدة االنمائي متمنيا

                وشكرا  


