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I. لمحة عامة 

يم ورشة تنظعلى اإلنمائي متحدة لبرنامج األمم امع لفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب كل من الهيئة الوطنية لمكافحة ا تعاونت

 الخطوات المستقبلية.  مناقشةالوطنية لمكافحة الفساد و باالستراتيجيةالخاصة دعم وتعزيز االستشارة تهدف إلى عمل 

الفساد في تونس على غرار نواب من مجلس  مكافحةويجتمع فيها مختلف األطراف المعنية ب 5102ماي  4ُتنتظم هذه الورشة بتونس يوم 

الفساد وأيضا ممثلون عن األوساط األكاديمية والمجتمع المدني  مكافحةوعن الهيئة الوطنية لالشعب وممثلون عن الوزارات المعنية 

 . لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادستستفيد الورشة من تجارب وخبرات الشبكة العربية والقطاع الخاص. 

II. السياق 

ام السابق على دواليب الدولة واستغالل النخبة على هيمنة النظ 5100تونس حيث كشفت ثورة  أساسيا يواجهالفساد تحديا  ُيعتبر .0

النخبة  فتكون مصالحهم الخاصة فائدةاستخدام إمكانيات الدولة لعلى الحاكمة وشبكاتها لعدد هائل من المنافع واالمتيازات عالوة 

لة االستيالء على مفاصل الدوف صبح ُيمثل نظاما متكامال.أمختلف أجهزة الدولة حتى  عبرتفشي الفساد في بذلك قد ساهمت 

 ثلوامتراجع اإلدارة العمومية واالتجاه االضطراري نحو نظام اقتصادي ليبرالي دون أن تتوفر التقاليد والمؤسسات الضرورية و

 للتفشي التدريجي لظاهرة الفساد بتونس.   ناسبةالخلفية المُ 

 ين أجل التخلّص من موروث الفترة السابقة والبناء التدريجم كّل ما في وسعها 5100مختلف الحكومات االنتقالية منذ  عملت .5

ة اللجنة الوطنيتّم ذلك من خالل عدد هام من المبادرات انطلقت ببعث لدولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الحكم الرشيد. 

بحث في قضايا الفساد التي تم ( التي ُكلّفت بتلقي الشكاوي وال5100ديسمبر  –)جانفي لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة 

ة نهت اللجنة أعمالها بنشر تقرير حول مختلف األنشطأ. اتهاقترافها في ظل النظام السابق واقتراح السياسات الٌمستقبلية لمقاوم

حول بعث هيئة مستقلّة والتوصية بصياغة استراتيجية وطنية  5100لسنة  051المرسوم عدد التي تعّهدت بها وكذلك بإصدار 

الفساد  حةمكافوفي هذا اإلطار وقع إرساء وزارة الحوكمة و الفساد لمكافحةالفساد عمال بمقتضيات اتفاقية األمم المتحدة مكافحة ل

وعالوة على المؤسسات الحكومية والمستقلّة ساهم المجتمع المدني في هذا الجهد من خالل بعث جمعيات (. 5100-5103)

 االجتماعية والسياسية وعلى حقوق اإلنسان بصفة عامة.ُمختّصة تدافع عن القضايا 

أثمرت هذه الجهود حوارا بين مختلف األطراف وتوافقا وطنيا حول خارطة طريق تمت صياغتها بدعم من صندوق األمم  .3

تركة رؤية مشوفي هذا اإلطار شاهدنا نشأة ( وأشرف على تنفيذها الشركاء الوطنيون. 5105جويلية  00المتحدة اإلنمائي )

الفساد خالل جلسة عامة خارقة للعادة  مكافحةوزير الحوكمة و عنهاالفساد أعلن  مكافحةل ست محاور استراتيجيةترتكز على 

. وبداية من ذلك التاريخ تم وضع برنامج للمساعدة الفنية من أجل 5105ديسمبر  9للمجلس الوطني التأسيسي انعقدت يوم 

(. كما قُّدم 5104أفريل  – 5103الفساد باعتماد مقاربة شاملة وتشاركية  )جانفي  افحةمكصياغة مشروع استراتيجية وطنية ل

( النفاذ إلى 3)( التصريح بالمكاسب و5) والمبلغين( حماية الشهود 0: ) ـالدعم الفني إلعداد ثالث مشاريع قوانين يتعلقون ب

 المعلومة. 

عددا من األحكام الرامية إلى تعزيز النزاهة  5104جانفي  52 بتاريخ الدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه يشمل .4

الفساد  مكافحةوالرشيدة دعو إلى بعث خمس هيئات دستورية مستقلة ومنها هيئة الحوكمة يمنه  فالباب السادسالفساد  مكافحةو

أكثر أي من وقت مضى الظروف اليوم  انوفريحكومة مستقّرة  تركيزبعث هذه الهيئة الدستورية ولذلك فإن (, 031)الفصل 

لتنسيق ا حسنأمرا ضروريا لُتعّد المصادقة على هذه االستراتيجية  كما أن الفساد مكافحةالمالئمة لصياغة استراتيجية وطنية ل

 .أعمالها متابعة سيرلبين الجهود الوطنية و
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III. مقاربة الورشة وأهدافها 

ام دستور الفساد في ضوء أحك مكافحةعملية المصادقة على االستراتيجية الوطنية ليتمثل الهدف األساسي من الورشة في تفعيل  .2

ومن ضمن الخيارات المطروحة استخدام المشروع الجاهز وفي ظل اإلطار الجديد لمؤسسات الدولة.  5104جانفي  52

بعد إتمامه كأداة للتخطيط االستراتيجي ولمتابعة اإلنجازات من طرف الهيئة الدستورية القادمة ومختلف الشركاء  لإلستراتيجية

 الوطنيين المعنيين بهذه المسألة.

 الفساد في تونس من:  مكافحةاألطراف المتدخلة في مجال ن يمكورشات لتسيقع تنظيم  .2

 من الدستور الجديد، 031ء الفصل تحليل أدوار ومسؤوليات األطراف الرئيسية في ضو 

 الفساد والتعريف بالتحّديات والفرص  مكافحةمناقشة تجارب الدول األخرى في وضع استراتيجيات وطنية ل

 المتعلقة بها

  أهم األطراف  الفاعلة في قبلوضع استراتيجية وطنية في تونس تتحّدد معالمها من  إلىتفعيل الجهود الرامية 

 هذا المجال.

 الوطنية التي تعكس الواقع التونسي علىومن التجارب الدولية  المستخلصةألشغال بعين االعتبار من ناحية الدروس ستأخذ ا .7

ية من سُتمكن هذه المنهجالفضلى وباالعتماد على الممارسات الدولية الصعيد المؤسساتي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي.  

الفساد يلتّف حولها مختلف األطراف الفاعلة  مكافحةاستراتيجية وطنية ل الكشف عن األحكام الخصوصية الضرورية لوضع

 والمبادرات المتنّوعة. 

برامج الوطنية واإلقليمية وكذلك من تجارب الشبكة خبراته في الستستفيد الورشة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل  .8

 العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

IV. المشاركون 

الفساد في تونس على غرار ممثلي رئاسة الحكومة والوزارات المعنية  مكافحةيشارك في هذه الورشة كل األطراف المعنية ب .0

 الفساد وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.  مكافحةونواب عن مجلس الشعب وممثلي الهيئة الوطنية ل
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V. البرنامج 

 تسجيل 0388 – 03:8

 وكلمة االفتتاح ترحيب 08301 – 0388

 تونس –، رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر 
 الوزير الُمعتمد لدى رئيس الحكومة الُمكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية السيد كمال الجندوبي ،

 تونس –والمجتمع المدني 
 تونس –الفساد  مكافحة، رئيس الهيئة الوطنية لالسيد سمير العنابي 
  ممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتونس، الابتتالسيد منير 

 ضيوف الشرف 08301 – 08301

 ة في مجال "السياسات العمومي –، رئيس الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة بفرنسا السيد جون لوي نادال

 الفساد" مكافحة
 عام الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة بفرنسا وكاتبقاضي  – السيد فاالت فال 

 قهوة استراحة 00388 – 08301

 الفساد في تونس مكافحة: اإلطار المؤسساتي الجديد في مجال الحوكمة الرشيدة والجلسة األولى 0:388 -00388

 أستاذ جامعة ُمبرز مدير قسم القانون الخاص وعلوم اإلجرام الرئيس/الُمنّسق: األستاذ عماد مميش ،

 بكلية الحقوق بسوسة. 
 تونس –الفساد  مكافحة، رئيس الهيئة الوطنية لالسيد سمير العنابي 
 مدير عام مسؤول عن مصالح الحكومة برئاسة الحكومةالسيد طارق بحري ، 
  الفساد ومراقبة التصرف في  مكافحةة و، عضو لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمالسيد سهيل علويني

 المال العام، مجلس نواب الشعب
 الكاتبة العامة لجمعية البوصلةالسيدة أنس بن عبد الكريم ، 

 نقاش 

 غذاء 8::00 – 0:388

 الفساد: مسارات وتحّديات التنفيذ مكافحةاالستراتيجيات الوطنية ل –الجلسة الثانية  00388 – 003:8

  :ة جميلة كسيكسي، عضو البرلمان التونسي السيدالرئيس/الُمنسق 
 خبير قانوني، المشروع اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم النزاهة دكتور حسين حسنال ،

"المعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لمكافحة  - الفساد بالّدول العربية مكافحةو

 الفساد"
 خطوات تنفيذ استراتيجية –الفساد باألردن  مكافحة، خبير وعضو سابق بلجنة السيد رمزي نُزهة" 

 الفساد : التجربة األردنية" مكافحة

من اإلطالع على أهم التجارب الدولية باإلضافة للمقترحات والدروس المستخلصة في إطار  الجلسةستمكن هذه 

لمكافحة الفساد بتونس. ويمكن لهذه التجارب الدولية أن تمكن تونس من كسب الوقت مع مزيد  وضع إستراتجية

من الجدوى في هذا المجال. وسيتم تقديم ومناقشة مشروع االستراتيجية التونسية التي تم وضعها من خالل عملية 

 :األسئلة التالية وستتناول هذه الجلسة (.3102إلى أفريل  3102تشاورية وتشاركية شاملة )جانفي 

  ما هي وضعية مكافحة الفساد في البلدان األخرى ، وكيف يمكن لتونس اإلستفادة من هذه التجارب ؟ ما

هي األولويات ومسارات التنفيذ؟ بأي تكلفة تكون اإلستراتجية فعالة؟ هل أن مكافحة الفساد دون وجود 

 إستراتيجية هو أقل تكلفة؟
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 ،حسب تجربة العديد من البلدان ( "من هو "المالكOWNER)  األساسي  إلستراتيجية مكافحة الفساد

 ؟ وهل أن بعث هيكل دستوري  لمكافحة الفساد وإصدار قانون في الغرض هو كاف للقضاء على الفساد؟

  مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في إطار تعزيز ماهي أشكال الشراكة البناءة التي يمكن اعتمادها

 هذه االستراتيجية؟ومتابعة وتقييم 

   بالنظر إلى أن الفساد أصبح وبصفة متزايدة ذو طابع عالمي، هل يمكن وضع استراتيجية لمكافحة

 الفساد في تونس بشكل مستقل ودون النظر إلى ما يمكن أن يقدمه التعاون الدولي من إضافة؟

 نقاش

 قهوة استراحة 00301 – 003:8

 للورشةاالختتام الرسمي  033:8 – 00301

 

  


