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ملاكحفة الفساد و�لت�س�يق مع املكّو�ت العلمية املشاركة يف 

  : اليت ترتتّب اك#ٓيت

ندوة Aلمية حول ظاهرة  كز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية و0ج.عية تنظمي

 اخلارP، ويف العامل ذاهتا وحول أ#دبيات اليت كتIت يف املوضوع يف توEس

Yٔن  اليوم Aىل XYٔدٍ  فلVس UافSًا
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ملاكحفة الفساد و�لت�س�يق مع املكّو�ت العلمية املشاركة يف بتعاون مع الهيئة الوطنية 

اليت ترتتّب اك#ٓيت" ماكحفة الفسادماكحفة الفسادماكحفة الفسادماكحفة الفساد" )  PRF( مرشوع البحث العلمي إالياليف

 خمرب قانون العالقات ا9ولية وأ#سواق واملفاوضات،

 خمرب Aالمات،

 ،مغاربيةخمرب دراسات 

 ،اق3صادية ات اليت تواtه صعو�تخمرب املؤّسس

 وXدة دراسات م3وّسطية ودولية واحلوار املغاريب،

 .والعوملة القانون التyاري :

 .وXدة القانون واحلومكة

كز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية و0ج.عية تنظمي

ذاهتا وحول أ#دبيات اليت كتIت يف املوضوع يف توEس

فلVس UافSًا. وذ~ يف ٕاطار مقاربٍة م3عّددة 0خ3صاصات وأ#بعاد

        التونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسية
        وزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية 
        و0ج.عيةو0ج.عيةو0ج.عيةو0ج.عية
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بتعاون مع الهيئة الوطنية 

مرشوع البحث العلمي إالياليف

خمرب قانون العالقات ا9ولية وأ#سواق واملفاوضات، •

خمرب Aالمات، •

خمرب دراسات  •

خمرب املؤّسس •

وXدة دراسات م3وّسطية ودولية واحلوار املغاريب، •

:حبثوXدة  •

وXدة القانون واحلومكة •

كز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية و0ج.عية تنظمييعزتم مر 

ذاهتا وحول أ#دبيات اليت كتIت يف املوضوع يف توEس الفساد يف Xدّ 

وذ~ يف ٕاطار مقاربٍة م3عّددة 0خ3صاصات وأ#بعاد

التونسيةالتونسيةالتونسيةالتونسية    الجمهوريةالجمهوريةالجمهوريةالجمهورية
وزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلميوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية 
و0ج.عيةو0ج.عيةو0ج.عيةو0ج.عية
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ثّل مشلكًة يومSة وهو مي  قلب 0ه.مات الوطنية التوEس�ية؛موضوع الفساد �متوقع يف 

يف املر�X 0نتقالية  ولعل� ذ~ ما يفّرسُ هذا 0ه.م .ىل ا�لب ا�متعاتفعلية �ل�س�بة إ 

ثل هذه الظاهرة اخلطرة اليت حتتاُج ٕاىل تفكري معيٍق وٕاىل دراسة م3اكم� جتمع يف توEس مب 

أ#مر عند ما ميكن Yٔن  و�~ ال يتوقّف. والس�يايسبني 0ق3صادي والنفيس و0ج.عي 

من ٕابالهئا 0ه.م  الاكرثة املرتتّبة عن ممارسة الفساد بل مثة Yٔبعاد UYٔالقSة البُدّ  Eسّميه

التوEيس م¥¦ م¥ل الوسائل إالAالم  املدين ولVس Yٔدّل Aىل ذ~ من Yٔن ا�متع. الالزم

tYٔ قصد ٕانتاج  ل تعبئة اجلهود ا©تلفة وتوجهيهاا©تلفة يُويل اه.ما واًحضا مبسا§ الفساد من

اِف مرشوع وذ~ هو واXًد من Yٔهد. بعينهب وقاية م3نوAٍة ¯س�هتدف مجهوًرا Yٔسالي

يف ُصلِب مركز ا9راسات والبحوث 0ق3صادية و0ج.عية املدعوم من  إالياليفالبحث 

tل ¯شخيص هيئة الوطنية ملاكحفة الفساد من Yٔ ق±ل وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وال 

 Aلمي ´لظاهرة يف Xّد ذاهتا وحتديد مواطِن ممارسة الفساد يف Aديٍد من املؤّسسات

يف ٕاطار حماو§ إالtابة عن  ةوتندرج هذه الندوة العلمي .اىل بناء قراءة م3اكم� والوصول

  :أ#س�ئ�Aدٍد من 

هل مثّة ٕانتاج Aلمي حول ظاهرة الفساد ؟ ومايه توºّاته الت¹ليلية ومايه مضامSنه  �

 ومقار�ته ؟

اجلامعات التوEس�ية من حبوٍث ودراسات  وماذا Yٔنتجت اجلامعات ويف مقّدمهتا �

 ؟ يف هذا الش½ٔن وXاٍت وYٔطر 
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 حلصي� العلمية لّلك هذا إالنتاج ؟مايه ا �

هو ¯شجيع " الفساد اليوم Xا§ إالنتاج العلميالفساد اليوم Xا§ إالنتاج العلميالفساد اليوم Xا§ إالنتاج العلميالفساد اليوم Xا§ إالنتاج العلمي: " فالهدف الرئVس من هذه الندوة املُعنونةِ 

و�~ �كون رضورÀ . Áساؤل حول املوضوع وحتيني املعلومات حول مس½ٔ§ الفساد´ل 

مقاومهتا قانونيًا واج.عًيا واع.د  ظاهرة الفساد وÆيفSاِت  اش�تغالحتليل Yٔمناط 

ونظرًا خلطورة ظاهرة الفساد يف Xّد ذاهتا . إالسرتاتيجيات من التعبئة املضاّدة ´لفساد

وتعّدِد قضاÁ الفساد يف خمتلف البÇان، فقد تضافرت ºود العلوم إالEسانية و0ج.عية 

فهم الظاهرة واسSÀعاب خمتلف Yٔبعاِدها وUلِق حقٍل  كزي العلمي Aىلمن اtل مزيد الرت 

AُساË مي ا�ي يُفيض بدوره إ معريف مشرتكSىل التقA فالفساد ظاهرٌة . ىل الفهم امل�شودد

Yٔكرب من Yٔن Òكوم جمّرد ا̄رشاٍء Yٔو حتصيل مÐفعٍة دون وtه حٍق Yٔو نيْل مكسٍب دون Yّٔي 

بٌة ¯شمُل Yٔبعاًدا كثريًة وم3نوAة �الًبا ما اس�تحقاٍق، ٕاّهنا، Aىل النقSض من ذ~ ظاهرٌة مركّ 

تؤÖّر سلًبا يف حرÆية ا�متع وAالقاته إالEسانية وروابطه 0ج.عية حىت وٕان اكنت ظاهرة 

من تغّرياٍت ومن ممارساٍت ذات الص� مبا طرA Yٔىل ا�متعات  يف Xّد ذاهتا الفساد مرتبطة

  .�حلداثة

وال ميكن يف هذا الس�ياق Yٔن نغفل إالشارة ٕاىل ºود مÐظامت دولية يف هذا الش½ٔن م¥ل 

املعاهدة  2005200520052005دËسمرب  9999اليت Yٔجنزت بتارخي   ) IILCC  (الهيئة العاملية ملاكحفة الفساد 

Yّٔول ºاز Aاملي ملاكحفة الفساد واجلرمية  اليت Yٔجنزت (CMCCCMCCCMCCCMCC)ا9ولية ملاكحفة الفساد 

مÐّظمة التعاون والتمنية  AYٔدهتاا9راسات اليت  اليت ¥لام يتوّجب Yٔن Eشريم  .0ق3صادية

ٕان . مة �ري احلكومSة املعروفة �مس مÐظمة الشفافSة العامليةواملنظّ  OCDE(OCDE(OCDE(OCDE))0ق3صادية 
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النقطة املشرتكة بني لك هذه املنظامت ا9ولية يه الت½Æٔيد Aىل Yٔن الفساد ظاهرة Aاملية 

دون اس�تÐéاء تقريًبا أ#مر ا�ي يُميل تضافر ا�هوداِت ¯شمل ت½ٔثرياهتا السلبية لك ا�متعات 

  .من tYٔل مقاومهتا Aىل مجيع املس�توÁت وأ#صعدة

الندوة العلمية من الس�ّيدات والّسادة الباح¥ني وذ~ ندعو الّراغبني يف املشاركة يف هذه 

مع حتديد عناو�ن  t2019201920192019انفي  tYٔ20202020ل ال يتyاوز  يف والباح¥ات ٕاىل ٕابداء رغبهتم

  :، وذ~ حسب احملاور التاليةو ضبطٍ خمتٍرص حملتوÁهتامداUالهتم 

 تعريفا ومصطل¹ا،: الفساد �

 متثالت الفساد، �

 الفساد يف التارخي، �

 الفساد وأ#زمات، �

 إالسرتاتيجيات والت½ٔثريات يف ا�متعات،: الفساد �

  .الفساد و0نتقال ا9ميقراطي �

  . وتفضلوا خ3اًما، بق±ول فائق عبارات X0رتام
  
  


