ملتقيات الحوكمة
الدورة الثانية

"التقيص يف ملفات الفساد والتحقيق فيها"

الربنامج

يوم الجمعة  26جانفي  2018مبقر كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس
الساعة  16و 30دق :التسجيل
الساعة  :17انطالق األشغال
الساعة  17إىل الساعة  17و 20دق :الكلامت الرتحيبية
◆ السيدة نائلة شعبان ،عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس
◆ العميد شوقي الطبيب ،رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
◆ السيد سليم خلبوس ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي

الساعة  17و 20دق :إمضاء اتفاقية رشاكة بني الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وكلية العلوم القانونية والسياسية
واالجتامعية بتونس
الساعة  17و 30دق إىل س  :19مداخالت حول دور املؤسسات وال ّسلط املخت ّصة يف مكافحة الفساد:

لتقص
◆ السيد نور الدين الزوايل :وكيل الرئيس األول لدائرة املحاسبات وعضو سابق باللّجنة الوطنية ّ

الحقائق حول الرشوة والفساد
◆ السيدة نعيمة بوليلة :خبري عن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
◆ السيد عيل قيقة :قايض مكلّف مبأمورية بديوان السيد وزير العدل
◆ السيد عبد الحكيم اليوسفي :نائب السيد وكيل الجمهورية لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل

مذكرة إطارية
متثــل مكافحــة الفســاد أبــرز أولويّــات املرحلــة يف تونــس ،حيــث أنّهــا جــاءت اســتجابة لعـ ّدة مطالــب
داعيــة إىل نــر قيــم النزاهــة والشــفاف ّية واملحاســبة والحوكمــة الرشــيدة .ت ـ ّم يف هــذا اإلطــار بــذل
عديــد الجهــود منــذ الثــورة ،وات ّخــاذ عديــد التّدابــر ســواء عــى مســتوى القواعــد املوضوعيــة الراميــة
إىل إرســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة التــي مت ّكــن مــن الوقايــة مــن مامرســات الفســاد وردعهــا أو
عــى مســتوى املؤسســات املكلّفــة بتجســيد قواعــد إرســاء األخالقيــات يف الحيــاة السياســية ،اإلداريّــة
واالقتصاديّــة.
ووعيــا مــن الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بــأ ّن إعــان الحــرب عــى الفســاد يســتوجب تج ّنــد كل
القــوى وعــى رأســها الوســط الجامعــي واألكادميــي باإلضافــة إىل أهم ّيــة االســتئناس بالبحــث العلمــي
عــى مســتوى فهــم ظاهــرة الفســاد وصياغــة اآلليــات الرضوريّــة ملكافحتــه ،كان ال ب ـ ّد مــن إرســاء
قنــوات تبــادل وتفاعــل إيجــايب مــع الوســط األكادميــي مــن خــال إبـرام اتّفاقيــة تعــاون ورشاكــة مــع
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،باإلضافــة إىل إحــداث مركــز الدراســات واإلعــام والتوثيــق
بالهيئــة الــذي يعمــل عــى دراســة ظاهــرة الفســاد وتفكيكهــا ،استئناســا بالتجــارب املقارنــة.
يف هــذا اإلطــار تتن ـ ّزل «ملتقيــات الحوكمــة» كإحــدى هم ـزات الوصــل ونقــاط الربــط بــن الجامعــة
التونســية وتحديــدا كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتامعيــة بتونــس والهيئــة الوطن ّيــة ملكافحة
الفســاد ،الهــدف منهــا متكــن طلبــة ماجســتري الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد مــن االطّــاع عــى
الســلط واملؤسســات املتد ّخلــة يف املجال ،ســعيا
جملــة األنشــطة واملهــام املوكولــة إىل الهيئــة وإىل كافــة ّ
إىل إدماجهــم يف املجهــود الوطنــي واملســار التاريخــي ملكافحــة الفســاد مــن خــال تنظيــم جلســات
مفتوحــة للحــوار والتفاعــل املبــارش حــول محــاور يتـ ّم اختيارهــا بصفــة تشــارك ّية.
متحــورت الــدورة األوىل مــن ملتقيــات الحوكمــة حــول «املســار التاريخــي ملكافحــة الفســاد يف تونــس»
ـي يف مل ّفــات الفســاد والتحقيــق فيهــا» وذلــك عــى مســتوى
يف حــن ســتتناول الــدورة الثانيــة «التقـ ّ
املختصــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وقضــاء مــايل وعــديل.
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