
بن خليفة أنور 

مدير عام برئاسة الحكومة

و الوظيفة العموميةبالحوكمةكاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف 

 )سابقا(



رشوة وفساد، تجاوزت مجرد الظواهر واألفعال منظومةتونس كانت ضحية 

المنعزلة عن بعضها البعض

شيئا فشيئا، فأحكمت وتدعمتولقد تكونت هذه المنظومة بصورة تدريجية 

قبضتها على الدولة والمجتمع وتجسمت عناصرها، خاصة، داخل عدد من 

المؤسسات السياسية واإلدارية والقضائية للدولة وكذلك في عدد من 

.الجماعات العمومية والمؤسسات العمومية



ساسلية وبصلورة أاإلقتصلاديةشملت ممارسات الرشوة والفساد كلل الميلادين 

اكلل أملالك الهي-الفالحيلةاألراضلي -المجال العقلار  -: القطاعات التالية 

-الخوصصلللللة-المشلللللاريع الكبلللللرى -الصلللللفقات العموميلللللة -العموميلللللة 

رخص الل-القطلاع الملالي والبنكلي -القطاع السمعي البصلر  -اإلتصاالت
القضاء -واإلنتداباتاإلدارة -الجباية -الديوانة-اإلدارية 



:أشكاال مختلفة منهاالممنهجـةالفسـاد مماراتوإتّخذت

الّسللاب  تغييللر صللبغة عقللارات لمنحهللا بصللورة الحقللة للمقللّربين مللن النّظللام-

.بأثمان رمزيّـة

.والّصفقات العموميّـةالّطلبيّـاتبإجراءات إسناد اإلنحراف-

.المحابـاة في منح الّرخص اإلداريّـة-

.التّأثير على مسار البّت في النّزاعات لدى القضاء-

.ميّـةإسناد تسهيالت غير مشروعة للحصول على قروض من البنوك العمو-



:2011جانفي14بعـد

:علىويقومالتّشكلبصددالفسـادلمكافحةوقانونيمؤّسسـاتيجديدمشهـد

القائمةالهيئـاتتفعيل:-المؤّسساتيالمستوىعلى-

جديدةهيئاتإحداث-

القانونإنفاذ-:القانونيالمستوىعلى-

جديدةتشريعاتوضع-



على المستوى المؤّسساتي1/
ءالقضا

المحاكم العدلية-

ندها تنظللر المحللاكم العدليللة فللي جميللع الللدعاوى المدنيللة والجزائيللة مللا لللم يسلل-

ملن ويتكلون جهلاز القضلاء العلدلي. القانون إلى غيرها ملن هيئلات التقاضلي

محكمللة 85وإبتدائيللةمحكمللة 28محللاكم اسللتئناف و10محكمللة التعقيللب و

افرع15عقارية تضم مقرا مركزيا ومحكمةو ناحية 

فلتم إحلداث بدأت السلطات القضائية في تونس بالتوجه نحو إقرار التخصلص-

والملال العلام االستيالء على)قطب قضائي للتحقي  في قضايا الفساد المالي 

نلذ سلبتمبر بالمحكمة االبتدائية بتونس العاصمة م( تبييض األموال وتهريب 
2012



مرتبطلللة يخلللتص القطلللب القضلللائي بلللالنظر فلللي القضلللايا الماليلللة المعقّلللدة وال-

ويعتمللد ( ـللدد قضللية حاليللا800عللـ)بالجريمللة المنظمللة الوطنيللة وعبللر دوليللة 
ةعلى التعاون القضائي الدولي  حسبما تتيحه االتفاقيات الدولي

اد أهميللة إحللداث القطللب تأكللدت بمللا تللم اكتشللافه بعللد الثللورة مللن قضللايا فسلل-

مــلـوال وتداخل بين منظومة الشركات وتداول األموال مع شبكات تبييض األ

في وتهريبها عبر شركات وهمية وأخرى تستعمل كواجهة من خالل التعامل
شكل شركات دولية وغير مقيمة



المحكمة اإلدارية-

تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء 

كذلك في الدعاوى الرامية إلى جعل والمقررات الصادرة في المادة اإلدارية 

كما تقوم بدور استشار  لفائدة . اإلدارة مدينة من أجل أعمالها غير الشرعية
ةاإلدار



القضاء المالي-

بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات دائرة المحاسبات تختص -

المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية 

والتجارية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو 

الجماعات المحلية في رأس ماله

وتختص 1985جويلية20بالقانون المؤرخ في دائرة الزجر المالي أحدثت -

بالنظر في تتبع مرتكبي أخطاء التصرف إزاء الدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية



اإلداريّـةالهيئـات:

الحكومةرئاسة:العاّمةالّرقابةهيئات-

الماليّـةوزارة

العقاريةوالّشؤونالدّولةأمالكوزارة

وأفقيعاماختصاصلها-

الدّولةإطاراتأكفأإليهاينتسب-

عملهملممارسةقانونيّةضماناتلهمالهيئاتأعضاء-



وزارةكلّ مستوىعلى:الوزاريّـةوالّرقابةالتّفقدهيئات-

ـةالعموميّ المؤّسسـاتمستوىعلىتتدّخل:الدّولـةمراقبيهيئـة-

لعموميّـةاالّصفقاتمراقبةفيتختصّ :العموميللّطلبالعليـاالهيئة-



الماليةللتحاليلالتونسيةاللجنة-

:المركز البنكصلبتتولى

وغيرالمصرفيةالماليةالمؤسساتبتمكينالكفيلةالتوجيهيةالمبادئإعداد-

ياديةاالعتغيرأوالمسترابةوالمعامالتالعملياتترّصدمنالمصرفية
بهاوالتصريح

ىوإلالمشروعةغيرالماليةالمسالكمنعإلىتهدفالتيالبرامجدرس-

األموالوغسلاإلرهابلتمويلالتصدّ 



الهيئـات المستقّلـة:

2012-2011اللّجنة الوطنيّـة لتقّصي الحقائ  حول الفسـاد والّرشوة -

التحّر  في ملفّات الفساد المرتبطة بالنّظام الّساب ←

:إلى اآلن2012: الهيئـة الوطنيـة لمكافحة الفساد -

صالحيّات وقاية←

فحة الفساد هيئة مكا)صالحيّات تقّصي مرتبطة جوهريّا بالّسلطة القضائيّة ←
(  2006لسنة 62من القانون عـدد 7األردنيّـة حسب المادّة 

: الّرشيدة ومكافحة الفسـادالحوكمةهيئة -

حيات وقائيّة وصالإستشاريةالتّفعيل، لها صالحيّات إنتظارهيئة دستورية في ←
.باإلستقالليّـةوصالحيّات تقّصي وتتمتّع 



ي تعدد الهيئات والتداخل فالمؤّسسـاتي هوالمشهدمن أبرز تحديات 

لم وأنشئ حديثا ها ضعف آليات التنسي  خاّصة وأن بعضومهامها 

ي  مع باقي خبرة كافية للعمل بصورة منفتحة في شراكة وتنسكتسبي
 :المتدخلين

ول الفساد بين اللّجنة الوطنيّـة لتقّصي الحقائ  حإختصاصتنازع -

والّرشوة والهيئات القضائية

.قابة اإلداريةضعف التّنسي  في البرمجة ووسائل العمل بين هيئات الرّ -

ت الّرقابة بين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وهيئاإختصاصتنازع -
.اإلدارية



 التقييمقريرتفيتقنيّةمساعدةطلبموضوعكانالمتدخلينبينالتّنسي

الفسادلمكافحةالمتّحدةاألممإلتّفاقيّةالذّاتي

الهيئـةإحداثنصّ إصداروخاّصـةالجديدةالدّستوريّـةالمبادئتجسيم

لضبطهاّمةفرصةيمثلالفسـادومكافحةالّرشيدةللحوكمـةالمستقلّـة
“الّرماديّـةالمناط ”وتجنّبالتّنسي وتعزيزاألدوار



على المستوى القانوني/ 2
 الدستور

تخذ تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وت:10الفصل-

لى منع التدابير الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطني وتعمل ع
الوطنيةالفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة

تُنّظمالعام،والصالحالمواطنخدمةفيالعموميةاإلدارة:15الفصل-

واعدقووف العام،المرف واستمراريةوالمساواةالحيادمبادئوف وتعمل
والمساءلةوالنجاعةوالنزاهةالشفافية



نصوص خصوصية

1913جويلية9المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى األمر العلي المؤرخ في - .
جويلية24مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون المؤرخ في -

1968

مكافحة اإلرهاببوالمتعل 2015جويلية25المؤرخ في االساسيالقانون-

والمتعل  بمكافحة الفساد2011نوفمبر 14المرسوم اإلطار  المؤرخ في -

المتعل  بمصادرة أموال وممتلكات و2011مارس 14المرسوم المؤرخ في -
عقاريةومنقولة 

والمتعل  بتنظيم 2002ديسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 3158األمر عدد -
الصفقات العمومية

الدوليةاإلتفاقيات-



2014سنةخاللإنجازهاتمّ كبرىأهّميـةذاتقوانينمشاريع3-

البلدانفيةالنّزاهـوتعزيزالفسادلمكافحةاإلقليميالمشروعمعباإلشتراك

:وتهمّ العربيّـة

مشروعالغيراإلثراء

والممتلكـاتبالمكاسبالتصريح

الفسـادحاالتعنالمبلّغينحمايـة



اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 تقوم و. عن اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد2012ديسمبر 9تم اإلعالن يوم
 :محاور أساسية هيةستّ 

تعزيز  وسائل الوقاية من الفساد -

تنفيذ القانون والمالحقة القانونية -

رفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين  في مجال مكافحة الفساد -

تنسي  جهود مقاومة الفساد-

التعاون الدولي واإلقليمي المنظم-

تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد-



منهاضمنالفسادمقاومةقصداآللياتمنمجموعةاإلستراتيجيّةضبطت-

فساداللمكافحةالمتحدةاألممإلتفاقيةالذاتيالتقييمعمليةإستكمال

:لـنظرااإلستراتيجيّـةهذهتجسيمفيصعوبات-

اإلنتقاليّـةالمرحلةوظروفالّسياسياإلستقرارعدم.

إعدادهـافيالتّشاركيالبعدمحدوديّـة.

والتّنفيذاإلعدادعندبدقّةالمسؤوليّـاتتحديدعدم.



األدوات الّدوليـة ملكافحة الفسـاد
بعضمعنقاطعدّةفيتتشابهالمجالهذافيالدّوليةاإلتّفاقيّـاتعديد

.المميّزات

1996مارس29:األمريكيّـةالدّولمنّظمةإتّفاقيّـة-

2003جويلية12:الفسادلمكافحةاإلفريقياإلتّحادإتّفاقيّـة-

2010ديسمبر21:الفسادلمكافحةالعربيّةاإلتّفاقية-

الفسادلمكافحةالمتّحدةاألممإتّفاقية-



 من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة، 2003أكتوبر 13تم تبني االتفاقية في

ديسمبر 14ديسمبر من ذات العام، دخلت حيز النفاذ في 9وفتحت للتوقيع في 

من االتفاقية68وفقا للمادة 2005

تشملواقية يتضمن هيكل االتفاقية ثمانية فصول تشكل المحاور األساسية في االتف

األحكام العامة

التدابير الوقائية

 إنفاذ القانونوالتجريم

التعاون الدولي

استرداد الموجودات

 المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

األحكام الختاميةوباإلضافة إلى آليات التنفيذ 



اهليكل العــام لالتفاقية
وي االتفاقية هيكل االتفاقية ثمانية فصول تشكل المحاور األساسية فيتضمن 
تشمل 

األحكام العامة

التدابير الوقائية

 إنفاذ القانونولتجريم

التعاون الدولي

استرداد الموجودات

 المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

األحكام الختاميةوباإلضافة إلى آليات التنفيذ 



تعريف المصطلحات وتتضح من خاللها أهداف االتفاقية : األحكـــام العامـــة-

تــؤكـد األحكام العامة من خالل نص ونطاق انطباقها، والمستخدمة فيها، 

عدم التدخل في والمادة الرابعة على مبدأ  تساو  الدول في السيادة 

الشؤون 

.الداخلية للدول

الفسادلمنــعالهادفةالعامةالسياساتمجموعةهىو :الوقائيـــةالتدابيــــر-

فيدتورالتيالسياسـاتأهمومنتفعيلهــاعلى العملالدولعلىويتعين

الدولمعاونوتتعالفسادبمكافحةتضطلــعمستقلةهيئاتإنشاءاالتفاقيــة

دوناتموضعوالفسادبمكافحةالتوعيةنشــرو،االتفاقيــةفياألطراف

العمومييــنللموظفينسلوك



ة التي وهي مجموعة النصوص الواردة في االتفاقي: إنفـــاذ القانـــونوالتجريـــم -

تي للعديد من األعمال غير المشروعة المناسبة على ُالتجريميتضع اإلطار 

تشكل جرائــم فســاد يتعيـــن فرض عقوبات مرتكبيها

ن الدولي يعتبـر التعاووهــو أحـــد أهــم محـــاور تفعيل االتفاقية : التعاون الدولي-

وص هو األداة المحركة لهذه االتفاقية أو حلقة الوصل التي تربــط جميــع نصو

برات ًمن استفادة الدول بخإنطالقاعلى سبيل المثال فأن . أحكام هذه االتفاقية

عضهــا الممارسات الوقائية يتطلب تعزيز التعاون الدولي بوتفعيل التدابير 

لى في مجال إنفاذ القانون والتجريم ال غنى عن التعاون الدولي عوالبعض، 

ــة اعتبـار أن جريمة الفساد أضحت تشكل جريمة منظمة تتخطــى حــدود الدول
ائداتها السيطرة على عوضبط مرتكبهــا وتبعـــا لذلك فأن متابعة هذه الجريمــة 



فيالواردةالتنسيقيةواإلجرائيةالنصوصمجموعة:الموجوداتاسترداد-

عنةالمحصلاألموالإعادةإلىتهدفالتيواالتفاقيةمنالخامسالفصل

الدولينبللتعاونآليــاتخاللمنبـــتاألصلبلدانإلىالفســادجرائـــم

كليشالذ الموجوداتاستردادمفهومويهــدف.االتفاقيـــةفياألطراف

النظمفيالثقةبناءإعادةوالعدالةإقرارإلىاالتفاقيـةفيأساسيمبدأ

علىالواقــــعالضــررجبــــرفييسهموالوطنيةوالقانونيةالسياسية

نميـةالتعلىيساعدوبالتالــيالعائـــداتهـــذهتحويــــلجــراءمنالدول
.االقتصاديـــة



وتهدف إلى توجيه الدول إلى : المساعدة التقنيــة وتبادل المعلومات-

لمنع استحداث وتطويـر برامج لموظفيهاوالقيام الدول بدراسة ضرورة ً

تبادل وا مكافحته، فضال عن تحليل اتجاهات الفساد داخـل إقليمهــوالفساد 
.المساعدات التقنية بين الدول األطرافوالخبرات 



ل إنشــاء ذلك من خالووهو فكر لتنفيذ أهــداف االتفاقية، : آليـــــات التنفيذ -

ـد بشكــل آليــة متابعة وتنفيذ أطل  عليها مؤتمر الدول األطــراف الذ  ينعقـ
دور 

يــات هو باب تقليد  عــادة ما يذيــل العديد من االتفاق: األحكام الختاميــــة-

لخاصــة وينظم أحكام االنضمام إلى االتفاقية وتسويـة النزاعـات االدولية ُ
بتفسيــر االتفاقيـــة


