
مكافحة الفسادو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة    
 

 األدغمتقديم الدكتور عبد الرحمان 

 بالحوكمةالوزير لدى رئيس الحكومة المكلف  

 ومكافحة الفساد

  

 2013 أفريل 16-15-14بيروت   

 
 في تونس  الفساد  ومكافحة    الحوكمة 

 
 المستجدات، التحديات واآلف اق

1 



2 

 

 محاور المداخلة 

 

.Iعام تقديم   

.IIالوضع تشخيص 

.IIIالمؤشرات أهم 

.IVالفساد ومكافحة الحوكمة وزير مصالح مشموالت  

.Vالفساد لمقاومة االستراتيجية الرؤية إلعداد الضوابط أهم 

.VIالفساد ومكافحة للحوكمة الوطنية لإلستراتيجية الرئيسية المحاور  
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سسس  و مقاومة الف حوكمةوزارة   

 لماذا؟
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فساد كبير ومتنوع في 

 القطاعين العام والخاص

 

 

 عائق للتنمية واالستثمار 

غياب جهاز مستقل ومختص 

 لمكافحة الفساد

غياب إرادة سياسية وإدارية لمكافحة 

 الفساد

.Iتشخيص الوضع السابق 
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 أبعاد مقاومة الفساد والوقاية منه ؟ 

 
 فريقا من وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى ال حكام لتأكلوا ): قال تعالى

 

   (188البقرة ) تعلمون أموال الناس باإلثم وأنتم 
 
 الرشوة في الكتاب المقدس  

  

 (.17: 10 تث)" رشوةال يأخذ بالوجوه وال يقبل " وهللا  

 (.23: 17أم )" القضاءوالشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق " 
 

 

 

.  

البعد 

األخالقي

البعد 

 النفساني

العوامل 

 االقتصادية 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
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.II  أهم المؤشرات الفساد 

 

االقتصادي النمو من 2 نقطتين      الفساد 

االقتصادي النمو من 2 نقطتين         والنزاهة الحوكمة 

35 % الفساد ظاهرة إلى تعرضوا التونسيين المواطنين من 

9 واقتصادية اجتماعية ظاهرة الفساد:10 بين من تونسيون مواطنون 

 جدا خطيرة

IACE 2011 ديسمبر ،  المؤسسات لرؤساء العربي المعهد 
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ومقاومة الرشيدة الحوكمة مجاالت في للحكومة العامة السياسة اقتراح 

 ،المجال هذا في الوزارات بين التنسيق و ها،تنفيذ ومتابعة الفساد،

الوطنية الهيئة مع بالتنسيق الفساد مقاومةل وطنية إستراتيجية وضع 

 .المدني المجتمع ومكّونات الفساد لمكافحة

والدولي المدني المجتمع ومكّونات الوطنية الهياكل مع العالقات دعم   

 اتالحكومو

المتعلّقة المواضيع في الدولية الهيئات لدى التونسية الحكومة تمثيل  

   الفساد، ومقاومة الرشيدة بالحوكمة

المنظومة في الفساد ومقاومة الرشيدة الحوكمة ثقافة نشر على العمل 

 والتكوينية والتعليمية التربوية

 

.III ومكافحة الفساد  الحوكمةمشموالت مصالح وزير 
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 تقديم عام  

 الحوكمةمنهجية عمل مصالح 

 ومقاومة الفساد 

 
 الفساد ومقاومة الحوكمة مصالح نشاط انطالق عند واضحة رؤية غياب

 :استوجب مما متفرقة ومجهودات

 الفساد ظاهرة تفشي ومدى الحوكمة وضع حول بتشخيص القيام1.

 : اولوية ذات آليات ثالثة إقرار2.

الفساد ومقاومة الحومكمة خاليا إحداث  

2011 نوفمبر 15 في المؤرخ 2011 لسنة 120 عدد المرسوم تفعيل 

  UNCAC  المتحدة األمم إتفاقية ) الفساد مكافحة بهيئة المتعلق

وذلك الفساد ومقاومة للحوكمة وطنية استراتيجية إعداد في الشروع 

 العدد محدود فريق تواجد رغم
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تنفيذ االتفاقية األممية 

لمكافحة الفساد 

المصادق عليها سنة 

2008 

UNCAC 

1 

 

دعم الكفاءات في 

مجال التحقيق و 

االستقصاء المالي 

واالقتصادي 

 واإلداري

تطوير التشريعات 

 لمقاومة الفساد

ترسيخ استقاللية الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد 

 و تعزيز صالحياتها

 وضع نظام وطني للنزاهة

2 

إحداث فضاء 

دائم للحوار   

تعزيزا 

   للتشاركية

التنسيق بين جميع 

األطراف المتدخلة في 

مقاومة الفساد لضمان 

 النجاعة

 دورالمجتمعوتدعيم  تفعيل

 المدني

3  

:  الفساد مكافحة

ترسيخ األبعاد 

الوقائية 

 والردعية 

دور اإلعالم في تطوير 

 الثقافة والعقليات

4  

تعزيز التعاون مع 

 المنظمات الدولية

5 

.IV أهم الضوابط إلعداد

الرؤية االستراتيجية 

 لمقاومة الفساد
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تركيز منظومة وطنية 
 للنزاهة

1 

تعزيز وتدعيم الهيئة 
الوطنية لمكافحة 

 الفساد

6 

وتدعيم دور  تفعيل
 المجتمع المدني

5 

تدعيم آليات التنسيق 
والتواصل وفق خطة 

 اتصالية

3 

MEDIAS  
 الوقتكريس الصبغة 

 لمكافحة الفساد ائية

4 

اآلليات التشريعية  تطوير
والمؤسساتية المتعلقة 

 بمكافحة الفساد

2 

.V المحاور الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية

 و مكافحة الفساد  للحوكمة
 

وفق منهجية 

عمل متوازنة 

 للحوكمة
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تشخيص مخاطر 

 الفساد

Integrity Scan  

OECD-SIGMA -

EU 

اإلطار  وتفعيلتقييم 

 القانوني 

األممية  التفقاية

لمقاومة الفساد 

120المرسوم عدد   

إعادة هيكلة 

مؤسسات وهياكل 

 الرقابة

تعزيز دور المجتمع 

المدني والقطاع الخاص 

واإلعالم   

 ميثاق وطني للنزاهة 

مرجعية وطنية 

 الحوكمةلمواصفات 

 والمسؤولية المجتمعية  

مدونات سلوك وطنية 

 وقطاعية 

وتطوير مؤشرات لتقييم 

 السياسات العمومية

منظومة وطنية 

أهم : للنزاهة

 االنجازات 

 

 للنزاهة وطنية منظومة تركيز :األول المحور
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القطب القضائي المالي 

 واالقتصادي

المجلس األعلى 

 للتصدّي للفساد 

توسيع قائمة التجريم لحاالت 

الفساد خاصة منها المتصلة 

بالمجاالت االقتصادية والمالية 

 وتشديد العقوبات المنطبقة عليها 

حماية الشهود والمبلّغين 

عن الفساد والعاملين في 

 مقاومته

تجريم الكسب غير 

 المشروع

تصريح ال

 بالمكاسب 

:  اآلليات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بمكافحة الفسادتطوير: المحور الثاني

   أهم االنجازات

 



  OpenData" اإلدارية الوثائق إلى النفاذ تهم إعالمية بوابة 

 - OpenGovernance" tn/.gov.data.//www:http   

 

 

تدعيم آليات التنسيق والتواصل وفق خطة : المحور الثالث

 :  MEDIASاتصالية 
 ت 
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  41المرسوم  
2011 ماي  

www.anticorruption-idara.gov.tn 

http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/
http://www.anticorruption-idara.gov.tn/


14 

 

 مواقع مختلف على خاصة تشمل التي الحكومة بوابة تطوير3.

 المناشير مختلف وعلى العمومية الهياكل وأهم الوزارات

 tn.gov.tunisie.www  الصادرة

www.pm.gov.tn 

http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://www.pm.gov.tn/
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 مع بالتعاون  tn.anticor.//www:http  " الفساد لمكافحة وطنية بوابة إحداث 1)

   .2012 نوفمبر شهر أواخر .UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  :المضمون2)

الفساد بمكافحة المتعلقة والفنية واإلحصائية القانونية والبيانات المعلومات جميع 

العالقة ذات والبرامج المشاريع 

ومقاومة الحوكمة وزارة من األطراف مختلف بين حوار وفضاء تفاعلي منتدى 

  .والمواطن المدني المجتمع ومكونات الفساد لمكافحة الوطنية والهيئة الفساد
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 Public Procurement    العمومية الصفقات منظومة إصالح1)

 الرشيدة للحوكمة ألمانية-تونسية أكاديمية إحداث2)

   الدولية للمواصفات المطابقة ومعايير مؤشرات تعزيز3)

  العمومي القطاع في سلوك مدونة4)

 الجبائية المنظومة ومراجعة الميزانية المنظومة في الشفافية5)

 التنمية منظمة مع بالتعاون االنتخابات وتنظيم والجمعيات األحزاب تمويل في الشفافية6)

  Council of Europe أوروبا ومجلس OECD االقتصادي والتعاون

 المجال فى تكوين خطة  وضع عبر الفساد مقاومة في التوعوي الدور دعم7)

 تكريس الصبغة الوقائية لمكافحة الفساد: المحور الرابع



االستشارة آليات وتفعيل المشاركة تدعيم بهدف ميثاق إعداد  

18 

 جتماعيإإمضاء عقد 

 2013 جانفي 14

 الرشيدة  بالحوكمةمع التنصيص على بند خاص 

 وتدعيم دور المجتمع المدني تفعيل: المحور الخامس
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الخاص 2011 نوفمبر 14 في مؤرخ 2011 لسنة 120 عدد المرسوم تفعيل  

  .الفساد لمكافحة الوطنية بالهيئة

للهيئة والتشريعي التنظيمي اإلطار مراجعة 

األممية االتفاقية أحكام مختلف تطبيق مجال تقييمUNCAC  المراجعة آلية” وفق“ 

”monitoring mecanism“ القانونية المنظومة إلصالح مقترحات وإعداد 

 Peer Review : النظراء تقييم نتائج وفق والمؤسساتية

شرعية غير بطرق المكتسبة األمالك مصادرة 

المهربة األموال إسترجاع 

تعزيز وتدعيم الهيئة الوطنية : المحور السادس
 لمكافحة الفساد



 اإلنجازات فيما يا يخص مقاومة الفساد
 والمصادرة في المجال العقاري 

ألف هكتار سوغت على  60أكثر من : الفالحيةاسترجاع األراضي 1.

 المحاباتأساس 

 شركة 500مصادرة أكثر من 2.

القسط الثاني من مرسوم المصادرة علما وان القائمة األولية  تفعيل3.

 114تتجاوز 

 عملية البيع جارية اآلن( سفن/سيارات) المنقوالت 4.

 ألف هكتار 200تسوية عقارية لما يقارب 5.

 ملف فساد من لدن المكلف العام بنزاعات الدولة 1800فتح 6.

 هكتار لتركيز أقطاب صناعية  2500تسوية عقارية لـ7.
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برامج ومشاريع التعاون  

الدولي الثنائي ومتعدد  
  االطراف
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 عاهدات، إنجازات/إتف اقيات، 

 
16/3/2012 UNDP في  وتعزيز النزاهة  البرنامج اإق ليمي لمكافحة الفساد  / 1

 البلدان العربية  
لمكافحة الفساد  إمتيازإحداث مركز    

   16/7/2012(الجبائيالتعاون  ) األطراف   المتعدةالدولية    إتف اقية/ 2
 الجبائيالدولي للتعاون    المنتدي/ 3
 (، و الشف افيةالثفةالنزاهة،) PIT إتف اقية/ 4
 Green Growthالنمو األخضر  / 5
 للصفق ات العمومية   OECD MENAترؤس تونس لشبكة/ 6
 الرشيدة  للحوكمةتونسية ألمانية    أكدميةإحداث  / 7
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 مسح وتشخيص النزاهة

CleanGovBiz 

Integrity Scan 

مشاريع تونس 

الحوكمةفي    

  ومقاومة الفساد

 مع

منظمة التنمية  

والتعاون 

  االقتصادي
OECD 

 الصفقات العمومية

النظام  حوكمة

  الصّحي

 الحكومة المفتوحة

  مدّونة سلوك

في القطاع 

 العمومي

النظام  حوكمة

  التربوي

 الشفافية الجبائية

 شفافية الميزانية

جودة  حوكمة 

  التشريع

Legistic 

تصّرف  حوكمة

 المواطن في المال

التصريح 

 بالمكاسب

 

 

 حوكمة البيئة

  (االقتصاد األخضر) 

التنمية  حوكمة  

 الجهوية
شفافية تمويل 

األحزاب السياسية 

 والجمعيات

التدقيق العمومي 

والتصّرف في 

 المخاطر

 (المنظومة الرقابية)

التكوين  حوكمة  

 المهني

تجريم  

اإلثراء غير 

 المشروع
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  منظومة تقييم

 مكافحةالفساد
Peer Review 

 

UNDP 

االستراتيجية  

الوطنية لمكافحة 

 الفساد

تجريم الكسب 

 غير المشروع

مدونات سلوك 

 قطاعية
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 لمنظمة  المؤتمرالدولي

الشفافية العالمية سنة 

2014  

 ITEI  جية

 الشفافية في الصناعات

  االستخراجية

 (البترول، الغاز، المناجم)

 

 ألمانيا
تكوين موظفين باألكاديمية 

 ببرلين للحوكمةاألوروبية 

 -إحداث أكاديمية تونسية

 للحوكمةألمانيا 

 

 كوريا

 الصفقات العمومية على الخط

E-procurement 

المشاركة االلكترونية 

  E-peopleللمواطن 

 

 اليابان

التكوين في 

مجال مكافحة 

 الفساد

 

 البرازيل

 التصويت االلكتروني

E-vote 

 البوابة الوطنية للشفافية

Transparencia 

 التشاركيةالميزانية 

Participative Budget  

 ألتعاون مع الدول
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 أولى بدرجة فيا واستشارا وقائيا الفساد ومقاومة الحوكمة عمل يعتبر

 : الدولي التعاون تعزيز خالل من وذلك

المعايير مراعاة بهدف الضرورية اآلليات إرساء إلى السعي 

 الدولية والضوابط

الفساد ومقاومة  الحوكمة ميدان في الناجحة التجارب دراسة 

 التموقع ودرجة منها واالستفادة بها االستئناس سبل في والنظر

  معها بالمقارنة

قيادة في الرشيدة الحوكمة ثقافة وتعميم إرساء إلى السعي 

 العمومية والبرامج المشاريع



   شك               را على انتباهكم
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