
 ة المغربالهيئة التونسية لمكافحة الفساد تّطلع على تجرب

حيث التقى مسؤولين رسميين  المغربميدانية إلى ال تهزيار من  في تونسالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  عاد وفد
تجربة في مجال مكافحة الفساد مع التركيز على  المغربوتعّرف على تجربة  ،ناشطين من المجتمع المدنيبرلمانيين و و 

 لتعزيز العربية لشبكةاوفي إطار  ،ُأقيمت الزيارة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
وزارة  28 ،إلى الهيئتين التونسية والمغربية ة  إضاف ،اتضّم في عداده والتي 8002تأسست في  التي سادالف ومكافحة النزاهة

 .منظمة تمّثل المجتمع المدني ومجتمع األعمال 80، ومجموعة غير حكومية تضّم بلد ا عربي ا 71من  حكومية هيئةو 

وضّم ممثلين عن الهيئة  ،األستاذ سمير العنابي معالي، لمكافحة الفساد ترأّس الوفد الزائر رئيس الهيئة التونسية
 التقى، 8072نيسان /أبريل 71إلى  71من ثالثة أيام،  لمّدة إستمّرت الزيارة .والمجلس الوطني التأسيسي والمجتمع المدني

 رئيس لدى المنتدبة والوزارة والحريات، العدل ووزارة الوسيط، ، ومؤسسةالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة معوفد ال فيها
برلمانيون مغاربة ضّد الفساد ة، ومنظمة اإلدار  وتحديث العمومية الوظيفة ووزارة والحكامة، العامة بالشؤون المكلفة الحكومة
 .ترانسبارانسي المغرب الرشوة لمحاربة المغربية والجمعية

عّدة تعديالت دستورية كّرست مبادىء الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وارتقت أجرى المغرب  ،8077في  هُيذكر أن
 .دستوريةالمؤسسات ال مصاف إلىللوقاية من الرشوة  المركزية بالهيئة

ي سياق فأتي الزيارة ت
التي سلسلة من الزيارات المماثلة 

الهيئة الوطنية لمكافحة تجريها 
عدة بلدان، إلى  في تونسالفساد 

المنطقة العربية وخارجها، حيث في 
إلى بعد المغرب،  ،ه البوصلةتتجّ 

 هدفت. األردن وفلسطينكّل من 
 تجاربالالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من  لين التونسيين من التعّرف على تفاصيلالزيارات إلى تمكين المسؤو 

كما  .مالحقةالوالتوعية و  الوقايةدورها في مجاالت إنشاء هيئات مكافحة فساد وتفعيل المقارنة، وتحديّدا في ما يخّص 
باعتباره ظاهرة دولية  الدول األخرى بغية تفعيل التعاون في مواجهة الفسادمع والتواصل لى توثيق أواصر الصداقة تهدف إو 

 . تستلزم تعاون ا عابر ا للحدود

 .8077 لسنة 780 عدد اإلطاري المرسومبموجب  8077تأسست في  الفساد لمكافحةُيذكر ان الهيئة التونسّية 
 .8079 لسنة 8932 عدد األمربموجب  82 أعضاء مجلسها الـ تّم تعيينوقد 

 8072نيسان /أبريل 82: التاريخ

 الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: المصدر
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