
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بشأن برلمانية عمل ورشة

 في المصالح وتضارب المشروع غير االثراء مكافحة" القانون  مشروع
 "العام القطاع

 
 2018 حزيران/جوان 1تونس، 

 

 البرنامج 
 

 

 



 2018جوان  1الجمعة 
 االستقبال والتسجيل   10:00 – 09:30

 

 اإلفتتاح وكلمات الترحيب   11:00 – 10:00
 السيد حسن السكوني، المدير العام لألكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب  -
 السيد الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام  -
 السيد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  -
في السيد كبير العلوي، الممثل المقيم المساعد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

  ونست
 الجلسة األولى   12:30 – 11:00

األحكام الواردة بمشروع القانون من خالل التجربة التونسية في مادة مقاومة اإلثراء غير 
 ارب المصالح، والتصريح بالمكاسبالمشروع، وتض

 

 المتحدثون  
 السيدة أسماء السحيري العبيدي، مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة -
سيدة هاجر بالشيخ أحمد، نائبة وعضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب ال -

 الشعب 
 دة فريدة العبيدي، نائبة وعضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعبالسي -
 الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادفي السيدة نجاة باشا، مستشارة ومقررة عامة  -
 دائرة المحاسباتفي السيدة زهرة خياش، رئيسة غرفة  -

 
 مدير الجلسة: 

ة"، برنامج برنامج "تدعيم المساءلة العموميفي السيد أنيس بن إسماعيل، خبير  -
 األمم المتحدة في تونس

  نقاش
 

 الجلسة الثانية 14:00 – 12:30
التجارب العالمية والممارسات الفضلى في مادة التصريح بالمكاسب والمصالح ومقاومة 

 اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح
 

 المتحدثون  
السيد غسان مخيبر، نائب سابق ورئيس قسم لبنان بالمنظمة العالمية للبرلمانيين  -

 ضد الفساد، لبنان 



العالي، األمين العام المساعد للذمة المالية، هيئة مكافحة الفساد  السيد سالم -
 "نزاهة"، الكويت 

في الهيئة العليا للشفافية في السيدة إميلي كازناف، مسؤولة الشراكات الدولية  -
 الحياة العامة، فرنسا 

 مدير الجلسة: 
السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي  -

البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 
 اإلنمائي

 نقاش 
 

 الجلسة الثالثة   15:30 – 14:00
علية وتطبيق قانون التصريح وبالمصالح ومقاومة األحكام واآلليات الضرورية لضمان الفا

 اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح 
 

 : المتحدثون  
 السيد ربيع مجيدي، مستشار -
 األستاذ خالد الماجري، أستاذ جامعي -
السيد فيصل عجينة، قاضي وخبير لدى مكتب منظمة األمم المتحدة لمكافحة  -

تفاقية األمم المتحدة المخدرات والجريمة، في إطار تنفيذ آلية إستعراض إ
 لمكافحة الفساد 

السيد يونغ سيك كيم، مسشتار في الحوكمة اإللكترونية، مكتب الوكالة الكورية  -
 للتعاون الدولي في تونس 

 مدير الجلسة:
السيدة ناديا السعدي، محققة، مستشار المصالح العمومية في اليئة الوطنية   -

 مكافحة الفساد ل
 قاش ن

 

 الجلسة الختامية   15:45 – 15:30
 الخالصات 

 

 األستاذ بسام الكراي 
*** 

 


