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تمهيد
الحديث عن تصاعدشهدت السنوات األخيرة •

ره بعمق تأثياإلدراكمع تزايد الفسادظاهرة 

شرية؛ على جهود التنمية االقتصادية والبالسلبي

تثمار، االسيعيقثروات الشعوب، ويلتهمفالفساد 

سدى من جودة الخدمات األساسية التي تيخفّضو

راطية مع القيم الديمقيتعارضللمواطنين، كما أنه 

تمعات استقرار المجيهدّدويتحدى إنفاذ القانون، و

.وأمنها 2



اإلقتصاديةآثار الفساد 
آثار الفساد المنظمة

من الناتج %5= الرشاوي والفساد 

الداخلي الخام العالمي

أضعاف حجم المساعدات  10= الفساد 

للتنمية

الفساد يخفض نسبة النمو 

نقطة1إلى 0.5بـاإلقتصادي

ا أقل في البلدان األكثر فساداإلستثمارات

من البلدان األقل فسادا نسبيا%5بـ  
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ال -مهما بلغت إمكانياتها-ولّما كانت دولة واحدة•

إرادةتستطيع منفردة مجابهة ظاهرة الفساد، لذا اتجهت

ساد، للفالعمل الجماعي للتصدّي المجتمع الدولي إلى 

وكانت أُولى هذه الجهود صدور قرار الجمعية العامة 

الذي قّرر أن 1997لعام 99/ 51لألمم المتحدة رقم 

قيم منيحدّ استقرار وأمن المجتمعات، ويهدّدالفساد 

صادية معداّلت التنمية االقتيستنزفالديمقراطية، و

متحدة اتفاقية األمم الذلك تالوالسياسية واالجتماعية، 

مت التي جرّ لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

التي 9، والمادة "تجريم الفساد" 8الفساد في المادة 

".تدابير مكافحة الفساد" نصت على بعض  4
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اد؟لماذا ظهرت الحاجة التفاقية دولية لمكافحة الفس

.ملحوظة وغير مسبوقة في حجم الفسادزيادة•

.للحدودعابرة ظاهرة •

.لألمن واالستقرار والتنمية المستدامةتهديد•

.عبر الوطنية المنظمةالجرائماالرتباط مع •

.شاملة ومتعددة الوسائطمقاربةالحاجة إلى •

. الدوليالتعاونالحاجة إلى المساعدة التقنية و•

. المشتركة للدولالمسؤولية•

.تقاوم الفسادثقافةالحاجة إلى تعزيز •
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الجهود الدولية التي سبقت االتفاقية

منظمة الدول األمريكية اتفاقية 1996

اتفاقية االتحاد األوروبي  1997

OECDاتفاقية منظمة التنمية والتعاون  1997

المجلس األوروبياتفاقيات 1999

األمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية 2001

اتفاقية االتحاد اإلفريقي  2003

UNCACاألمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقية 2003

االتفاقية حيز التنفيذ دخول 2005



إقرار ُكلّلت هذه الجهود بإصدار وأخيًراو•

ي فشاملةوعالمية ملزمة اتفاقية أّول

مكافحة الفساد لتعالج هذه الظاهرة من

، ةالتشريعي، والقانونيةكافة جوانبها 

ة اتفاقيوهي االقتصادية، واإلداريةو

.األمم المتحدة لمكافحة الفساد

7



؟اإلتف اقيةتعريف  
وعاموض، تنّظم تضمّ أكثر من دولةهي معاهدة دولية •

والمجتمع بالنسبة لهذه الدول يحتل أهمية خاصة  

الدولي بأسره، تقوم هيئة األمم المتحدة أو إحدى 

ليمية، وكاالتها وفروعها المتخّصصة، أو أيّة منّظمة إق

عالتوقيو لمناقشتهاعلى الدّول عرضها ، إعدادها ب

.عليهاالتصديقو

اجهة الدّول في موالقّوة اإللزامية اإلتفاقيةوتكتسب تلك 

.األطراف بمجّرد التصديق عليها
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ةعلى القوانين الداخلياإلتفاقياتمبدأ علوية 
القانون علىالدولي على مبدأ أفضلية القانون الدولي القضاء استقر •

.الداخلي

القانونية كان مصدر القاعدةأيّا تبقى األفضلية دائما للقاعدة الدولية •
.دستورياأو حتى نّصا تشريعيا الوطنية سواء كانت 

دعوة الدول إلى مراجعة قوانينها الوطنية بما ينسجم مع  
.اإلتفاقيةقواعد 

ي الموافق عليها من قبل المجلس النيابالمعاهدات »: في تونس * 

16الفصل« الدستورمن أدنىمن القوانين وأعلى والمصادق عليها،

.2014جانفيمن دستور 
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اإلتف اقية-ا



اإلتفاقيةإعتماد
دة رقم صدرت االتفاقية واْعتُمدت بقرار الجمعية العامة لألمم المتح•

، وفُتح باب التوقيع عليها 2003أكتوبر 31المؤرخ 4/ 58

، ثم 2003ديسمبر11إلى 9في الفترة من ( المكسيك)بميريدا

ديسمبر 9) ، 2005ديسمبر 9بمقر األمم المتحدة بنيويورك حتى 

(اليوم العالمي لحقوق اإلنسانيسبقاليوم العالمي لمكافحة الفساد : من عام 

.2005ديسمبر14وقد دخلت حيز النفاذ اعتباًرا من 

ود الدولية سعت االتفاقية إلى إيجاد مظلة عالمية تَتَوّحد تحتها الجه•

اب لمكافحة الفساد، فكانت السمة األولى لها هي السماح بفتح ب

لفساد العضوية لكافة الدول والمنظمات اإلقليمية المعنية بمكافحة ا

.بهدف توسعة نطاق العضوية
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الوقاية من الفساد
(البرامج التعليمية)نشر ثقافة مكافحة الفساد •

هيئات متخصصة للوقاية من الفسادإنشاء•

التعيين في الوظائف العمومية استنادا على الكفاءةترشيد•

النفاذ إلى البياناتتيسير•

الشراء العمومي وشفافيتهحوكمة•

معالجة تضارب المصالح•

مدّونات سلوك الموظفينوضع•

ونزاهة القضاءاستقالل•

فية الماليةالشفا: الرشوة فيه تجريممكافحة الفساد في القطاع الخاص و•

المبلّغين والخبراء والشهودحماية•

اإلثراء غير المشروعتجريمآلية للتصريح بالمكاسب وإرساء•

.(بناء القدرات)المدني المجتمع تمكين•
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فصول8/مادة71:اإلتفاقيةمحتوى -1
(4الى المادة 1من المادة ): عامةأحكام :األولالفصل•

(14إلى المادة 5من المادة ) : الوقائيةالتدابير :الثانيالفصل•

(42إلى المادة 15من المادة ): القانونوإنفاذالتجريم :الثالثالفصل•

(50إلى المادة 43من المادة ):الدوليالتعاون :الرابعالفصل•

(59إلى المادة 51من المادة ):الموجوداتاسترداد :الخامسالفصل•

(62إلى المادة 60من المادة ):المعلوماتوتبادلالمساعدة :السادسالفصل•

(64إلى المادة 63من المادة ):التنفيذآليات :السابعالفصل•

(71إلى المادة 65من المادة ):ختاميةأحكام :الثامنالفصل•
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اإلتفاقيةطبيعة أحكام -4

ف من ثالث أصناإتخاذمن الدول اإلتفاقيةتتطلب 

:التدابير

على الدول ):إجراءاتبإتخاذأحكام          -

. (ا يلزمكل دولة متعتمد/تنفذ / تتخذ/ تكفل/ األطراف 

اعتماد ما كل دولة فيتنظر/ تسعى): استحثاثيةأحكام -

.(يلزم

عتمد ما لكل دولة أن تيجوز/ تتعاون:)اختياريةتدابير -

(.قد يلزم
14

ملزمة



ملزمة

استحثاثية

اختيارية

اإلتفاقيةطبيعة أحكام 



مدى اعتمادها ؟-5

(.دولة طرف)دولة مصادقة183•

.موقّعةدولة 140•

–2006: دورات لمؤتمر الدول األطراف 7•

2017

-6: فيينا : آخرها الدورة السابعة 

2017نوفمبر 10
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و 63يه خّصصت االتفاقية الفصل السابع بمادت

، ساساتتمثل،أآليات التنفيذ التي لبيان 64

واألمانة مؤتمر الدول األطراف في 

.العامة للمؤتمر
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ما هو مؤتمر الدول 

؟األطراف 
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اإلتفاقيةإعتمادمدى -5
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ةلإلتفاقيالواسع اإلعتمادالمالحظ •

لكن

هل يعني هذا تراجع ظاهرة الفساد أو 

؟على مجموعة من الدول بعينهاإقتصاره
21



2016مؤشر مدركات الفساد لسنة 
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بعض األمثلة
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نّها لكوفي المصادقة عليها اإلتفاقيةتسابق البلدان في إمضاء 

:(2016سنة )الفسادذات مؤشر مرتفع لمدركات بقيت 

توقيعا في سنة 98منها 140عدد الدول الموقعة : 2005–2003•

2003.

2003جّل الدول اإلفريقية والعربية وقّعت سنة •

176/ 145كينيا)بعض أشهر منآجال المصادقة تراوحت •

:  إلى( 176/ 123، المكسيك 95، البينين 108الجزائر

(.  176/ 20اليابان )سنة 15•

(176/ 1)2015/ 2003: الجديدة زيلندا•

(176/ 10)2014/ 2003: ألمانيا •

(176/ 75)2008/ 2004: تونس •
24
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أكتوبر 31
2003

حدةالمتلألممالعامةالجمعيةتبنّي•
سادالفلمكافحةاإلطاريةلإلتفاقية

مارس 30
2004

ىعلالتونسيةالجمهوريةوقّعت•
لفسادالمكافحةالمتحدةاألممإتفاقية

ديسمبر 14
2005

ذحيز التنفياإلتفاقيةدخول •

:تونسلبالنسبة لإلتفاقيةأهم المحطات التاريخية 
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فيفري 25
2008

القانون:النوابمجلسموافقة•
2008لسنة16عدد

مارس 24
2008

مراأل:اإلتفاقيةعلىالمصادقة•
2008لسنة763عدد

سبتمبر 23
2008

إيداع صّك التصديق لدى •
األمين العام لألمم المتحدة



(2009الدوحة  )اإلستعراضآلية  -اا
لة بأنها االتفاقية عن غيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصتتميز•

اف على أوجدت نظاًما قانونيًا متكامالً يعمل على حّث الدول األطر
ية بما الناشئة عن انضمامها لالتفاقالوفاء بالتزاماتها القانونية 

، ادبيئة عالمية طاردة للفسيكفل تحقيق الهدف منها وهو خلق 
.وتعمل على مكافحة أثاره

من اآلن فصاعدا، سوف يحكم على الدول بما تتّخذه من » •
على إجراءات لمكافحة الفساد، وليس بمجرد الوعود التي تقطعها

«نفسها
2009-12-09: األمين العام لألمم المتحدة 

اإلستعراضآلية إعتمادبعد بضعة أيام من 

وبمناسبة اليوم العالمي لمقاومة الفساد
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(2009الدوحة  )اإلستعراضآلية  -اا

قانونيةالالمنظومةوبيناإلتفاقيةبينمطابقة)عمليّةهي✓

(رضالمستعالبلدمستوىفي)تشاركيةحكومية(الوطنية

طرافاألالدولتساعد(المستعِرضانالبلدانيراجعها)دولية

.فعاالتنفيذااإلتفاقيةتنفيذعلى

األولىتعلقتمرحلتينعلىاإلتفاقيةتنفيذاستعراضيتمّ ✓

لثانيةاالدورةتتعلقحينفيلرابعاوالثالثبالفصلين

.سنوات5دورةكلتدوم:الخامسوالثانيبالفصلين
29

:ومراحله اإلستعراضمفهوم : 1



رجعية مبإعتمادتوخي منهجية التحليل بالفوارق أو الفجوات ✓
« ةالقائمة المرجعي»: مضبوطة وموثقة بصفة مسبقة 

حسب برمجية معلوماتية

OMNIBUS

بل من قللتدقيق والمراجعةونتائج هذا التحليل خاضعة
خبراء من بلدين أجنبيين

30



اإلستعراضأهداف عملية 
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يرتقرإعدادالمعنيةالمستعرضةالدولةتتولى•

عيةمرجذاتيتقييمقائمةحسبالذاتيالتقييم

آلياتؤدّي(OMNIBUSالمعلوماتيةالمنظومة)

اغةصيإلىالمحدّدةاألسئلةعلىاإلجابةخاللمن

(ال/جزئيانعم/نعم:بـاإلجابة).التقرير

قسبدولتينقبلمندولةكلاستعراضيتم•

.القرعةطريقعناختيارهما
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OMNIBUS
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الغاية من اآللية

،يرأداة إلعداد التقارمجّرد هذه اآللية لم توضع لتكون إن •

بل

ح إذا ما استخدمت بشكل صحيح، قد تشّكل أداة إصالإنها 
اقع الومبتكرة مملوكة وطنياً وموّجهة بشكل يتوافق مع 

.للبلدان المعنيةالداخلي 
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:المبادئ التوجيهية لآللية-2

لدول تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ل* 

.  األطراف

تفاضلي ال تفضي إلى أّي شكل من أشكال الترتيب ال* 

.بين الدول
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III–مراحل إعداد تقرير التقييم الذاتي بتونس:
هيئةرئيسبتسمية2012أوتشهرمنذالذاتيالتقييمعمليةانطالق•

قتضىبموطنيةاتصالبنقطةمكلفكالعموميةللمصالحالعامةالرقابة

.2012سبتمبر7فيالمؤرخ52عددالحكومةرئيسمنشور

الحكومةةرئاسعنممثّلينأساسايضم)الحكوميينالخبراءفريقتكوين•

المالية،ووزارةالخارجية،ووزارةالعدل،ووزارةالداخلية،ووزارة

والبنكالمحاسبات،ودائرةاإلداريّة،والمحكمةالدولة،أمالكووزارة

(...الفساد،لمكافحةالوطنيةوالهيئةالمركزي
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عنيالمالمتحدةاألمممكتبقبلمنالمجراةالقرعةأفضت•

حلسا»دولتيتعيينإلىبفياناوالجريمةبالمخدرات

ولتيدالتوالي،،علىعّوضتااللتين«الطوغو»و«العاج

.المتخليتين«الغويان»و«السيشال»

راءلخبالميدانيةالزيارةعلىالتونسيالجانبموافقة•

ممهمتهإلنجازتونسلزيارةالمستعِرضينالبلدين

.عهامالتحاورفيفائدةيرونالتيباألطرافواالتصال
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تقريرريرتحفيالعربيةالّلغةالتونسيالجانبإختيار•

الموقعىعلكامالالتقريرهذانشروقبولالذاتيالتقييم

بالمخدراتالمعنيالمتحدةاألمملمكتباإللكتروني

.والجريمة
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:منهجيّة العمل ومراحله
أّمنهما خبراء من برناامج األمام المتحادة ( أيام3)ورشتي تكوين تنظيم -1

:يينااإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بف

(2012سبتمبر )الحكوميين األولى لفائدة الخبراء *

(2012أكتوبر )المدني الثانية  لفائدة المجتمع *
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لكل من وزراء 2012ديسمبر 17توجيه مراسالت بتاريخ -2

ات قصد مدّ الفريق بالمعطيوالخارجية  , الداخلية، والعدل

موضوع اإلتفاقيةمن 4و3واإلحصائيات المتعلقة بالفصلين 

.كّل فيما يخّصهاإلستعراض

خبراء عرض التقرير األّولي الذي تم إعداده من قبل فريق ال-3

مقتضى المحدثة باللجنة الفنيّة الحكوميين على عضوين من 

أكتوبر 12المؤرخ في 57عدد منشور رئيس الحكومة 

إلبداء (أستاذان جامعيان مختصان في القانون )2012

.مالحظاتهما بخصوصه
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منبتنسيقTéléconférenceالهاتفبواسطةمحاورةتنظيم-4

اءالخبرمعوالجريمة،بالمخدراتالمعنيالمتحدةاألمممكتب

:التاليةقاطالنعلىاإلتفاقاإلجتماعهذاخاللوتمّ .المستعِرضين

.والتراسلالتحاورفياعتمادهاسيتمّ التياللّغات•

الذاتيالتقييمتقريرإنهاءتاريخ•

.المستعِرضينالبلدينخبراءبينالعملتقسيم•

41



إصدار)المدنيالمجتمععلىالذاتيالتقييمتقريرنتائجعرض-5

للفساديللتصداألعلىالمجلس)الحكومةعلىثمّ (“تونسبيان”

(2013ماي31و17:

.رجمتهلتوالجريمةللمخدراتالمتحدةاألمممكتبإلىالتقريرإحالة-6

الخبراءبمالحظاتالتوّصل-7

2015جانفي16-12:للخبراءالميدانيةالزيارة-8

المدنيمعالمجتلدىالتقييمبنتائجللتعريفجهويةورشات3تنظيم-9

.المدنيالمجتمعومنالحكوميالفريقمنخبراءأّمنها

:رعةالقإجراءبعداإلستعراضآليةمنالثانيةللمرحلةاإلستعداد-10

.ئهمبأسما«فيينا»مكتبوإعالمالخبراءلتعيينمنشوراستصدار 42
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VI-االنجاز  اإلصالحات المنجزة و اإلصالحات التي في طور:
علىسواءالفسادظاهرةلمكافحةاالصالحاتمنجملةتنفيذفيالتونسيةالدولةشرعت

:أهّمها،الوظيفيأوالمؤسساتيالمستوى

،كمةالحوخالياوتركيزالفسادلمكافحةوطنيةإستراتيجيةإرساء•

،(2016-2013)القضائيةالمنظومةإلصالحإستراتيجيمخططإعتماد•

األمنية،المنظومةإصالحفيالشروع•

الفساد،لمكافحةالوطنيةالهيئةإحداث•

ادقةالمصقيدقانونمشروعضمن)بالمكاسبالتصريحمجالتوسيع•

(الشعبنوابمجلسلدى
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لدىمستشار/دولةكتابة).الفسادومقاومةالحوكمةوزارةإحداث•
.(الحكومةرئيس

13المرسوم:(الدولةأمالكوزارة)للمصادرةالوطنيةاللجنةإحداث•
2011مارس14فيالمؤرخ2011لسنة

:(يةالمالوزارة)المصادرةاألموالفيللتصرفالوطنيةاللجنةإحداث•
2011جويلية14فيالمؤرخ2011لسنة68المرسوم

بطضوإعادة(المركزيالبنك)الماليةللتحاليلالفنيةاللجنةإحداث•
لسنة1098الحكومياألمر:2016و2011)سيرهاوطرقتنظيمها
.(2016أوت15فيالمؤرخ2016

2012لسنة1425األمرعدد:للفسادللتصدياألعلىالمجلسإحداث•
.2012أوت31فيالمؤرخ

.الماليالقضائيالقطبإحداث•

2016فيوتنقيحها2014فيللحوكمةالوطنيةالمرجعيةإصدار•
45



ةالخاصاللجانضمنالفسادومقاومةاإلدارياإلصالحلجنةإحداث•
.(حالياالشعبنوابمجلس)التأسيسيبالمجلس

31فيالحكومةرئيسقرار:العموميالمراقبسلوكميثاقاصدار•
2013أكتوبر

عدد)غينالمبلوحمايةالفسادعنباإلبالغيتعلقأساسيقانونإصدار•
(2017مارس7فيمؤرخ2017لسنة10

األعمالمناختحسينلبرنامجمرحلينصفتقييم•

TUNEPSالخطعلىالشراءمنظومةاعتماد•

لسنة41عددالمرسوماصدارخاللمنالمفتوحةالحوكمةتعزيز•
الوثائقالىبالنفاذوالمتعلق2011ماي26فيالمؤرخ2011

لسنة22عددبالقانونتنقيحهتمّ مثلماالعمومية،للهياكلاإلدارية

من32للفصلتطبيقا،2016مارس24فيالمؤرخ2016
.الدستور
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2014من دستور 32الفصل 
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2016/ 22من القانون 45–40، 37الفصول 49





/  2014جانفيدستور الجمهورية التونسية 

األممية لمكافحة الفساداإلتفاقية

من الدستور3الفقرة 10الفصل •
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اإلتفاقية/ 2014جانفيدستور الجمهورية التونسية 

األممية لمكافحة الفساد
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اإلستعراضمن آلية المرحلة الثانية 

:فساد األممية لمكافحة الاإلتفاقيةلتنفيذ 

5والباب 2الباب 



الوطنيةاإلتصالاإلبقاء على نفس نقطة 
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شكرا 

.على حسن اإلصغاء


