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الحكومات و المدني في معاضدة جهود  المجتمع  إطار مشاركة  التقرير في  إعداد   تم 
 إنارة الرأي العام حول صياغة السياسات العمومية و النصوص التشريعية التي من شأنها أن

تمكن من تفعيل التزاماتها الدولية و اإلقليمية.
 و يأتي هذا التقرير المعد من قبل منظمة أنا يقظ لتقديم الحلول و التوصيات للحكومة
لمنع اإلفريقية  االتفاقية  مقتضيات  تنزيل  سبيل  في  عموما  العام  للرأي  و   التونسية 
 الفساد و مكافحته في الواقع التونسي و تسليط الضوء على العراقيل التي تحول دون

ذلك.
ويمكننا اإلشارة أن الجمهورية التونسية قد أمضت على االتفاقية في 27 جانفي  2013
 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد حتى كتابة هذا التقرير رغم عرض مشروع قانون يتعلق
 بالمصادقة على اإلتفاقية على مجلس نواب الشعب في 22 جانفي 2108. وقد تم تذكير

السادة النواب بذلك عند صياغة التقرير بغاية التسريع بالمصادقة عليه .

             المنهجية البحثية المستعملة في التقرير

 تعتبر مكافحة الفساد من أهم مقومات المجتمعات المتقدمة فهو الدليل الواضح على
في التصرف  وحسن  الرشيدة  الحوكمة  خالل  من  الدولة  شؤون  إدارة  حسن  و   الشفافية 

المالية العمومية .
 رغم أنه يصعب على الدولة أن تراقب و تعاقب ذاتها من خالل آلياتها خصوصا عندما يكون
 لها موروث من الممارسات غير الشفافة يعتمد على آلة إدارية ينخرها الفساد، وبعد أن
اإلفريقية القارة  اإلشارات  بمراحل سياسية غير مستقرة بعد استقاللها، مّيزت هذه   مرت 
 التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مستنزفة و دون حوكمة وطنية لثرواتها ومفتقرة
التاريخي السياق  لكن  المنطقة.  في  ناشئة  ديمقراطيات  تأسيس  على  تساعد   آلليات 
 المعاصر المتأثر بالثورة التكنولوجية المعلوماتية و تأثيرها على العولمة اضطر الحكومات
تتنزل جهود اإلصالح. وهنا  االنخراط في منظومة  و  إلى شعوبها  االصغاء  الى   اإلفريقية 
 اإلتحاد اإلفريقي بتوحيد الجهود لمحاربة المشاكل التي تنخر ثروات القارة، و لعل أهمها

منع الفساد و مكافحته.
 وفي هذا اإلطار كان على الدول التي انخرطت في منظومة اإلصالح منذ دخول االتفاقية
 حيز التنفيذ سنة 2006 اعتماد مقتضياتها في التشريع و السهر على تنزيلها في الواقع
بالجمهورية الخاص  التقرير  إعداد هذا  الغاية من  لذلك، و تلك هي  اإلمكانيات   عبر دراسة 

التونسية.

التوطئة



المرحلة األولى

ركيزة تعد  والتي  االتفاقية  من  المستخرجة  المواد  من  جملة  في  البحث  مجال  حصر   تم 
عائدات بغسل  المواد  هذه  وتتعلق  مكافحته  و  الفساد  بمنع  خاص  تشريع  أي   لتأسيس 
 الفساد و اإلثراء غير المشروع و تمويل األحزاب السياسية و دور المجتمع المدني و اإلعالم
 في مكافحة الفساد. ولهذه الغاية تمت صياغة إستجواب لّخص إمكانية تنزيل مقتضيات

اإلتفاقية بالواقع التونسي و تجدون نسخة منه ملحقة بهذا التقرير.ب

المرحلة الثانية

في بحثيا  و  ميدانيا  المعلومات  جمع  في  تتلخص  كانت  التي  و  الثانية  المرحلة   تمت 
جمع تم  كما  المجال  هذا  في  الدولية  االتفاقيات  منها  خاصة  الصلة  ذات   النصوص 
وزارة مصالح  غرار  على  الموضوع  هذا  في  المتداخلين  مختلف  من  ميدانيا   المعلومات 
و الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  و  الحكومة  رئاسة  و  المركزي  البنك  و   الداخلية 
و النيابية  الكتل  مختلف  من  الشعب  نواب  بعض  و  المحاسبات  دائرة  و  اإلدارية   المحكمة 
 بعض الجمعيات و وسائل االعالم الناشطة في هذا المجال.كما تم تنظيم حلقة نقاش تم

فيها تلقي المعلومات واإلحصائيات قصد إثراء التقرير.ي

المرحلة الثالثة

المشاكل ألهم  تشخيص  تقديم  خالل  من  الـتأليفي  العمل  إنهاء  المرحلة  هذه  خالل                       تم 
 و المعوقات التي تحول دون حسن تطبيق مقتضيات االتفاقية بتونس فيما يخص المواد

.المشار إليها وتقديم الحلول و التوصيات من أجل تجاوزها
تحيين و  مضامينها  مناقشة  قصد  المخرجات  أهم  لعرض  عمل  ورشة  تنظيم  تم  ختاما   و 

المعطيات المعروضة بالتقرير.ب

عموما مرت صياغة هذا التقرير بثالث مراحل أساسية:ل
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العدالة لتحقيق  االفريقية  الشعوب  مطالب  بعض  يحقق  ان  االفريقي  االتحاد   استطاع 
اإلطار القارة. وفي هذا  لثروات  األولى لحوكمة رشيدة  اللبنة  إرساء   االجتماعية من خالل 
جانب من  االولى  بالموافقة  ومكافحته  الفساد  لمنع  اإلفريقي  اإلتحاد  اتفاقية   حظيت 
ابابا في سبتمبر عام 2002. ثم تم باديس  الذي عقد  اإلفريقي  لالتحاد  الوزاري   المؤتمر 
االفارقة الخارجية  وزراء  يتكون من  الذي  للمنظمة  التنفيذي  المجلس  قبل  من   اعتمادها 
 في االجتماع الذي عقد بانجامينا العاصمة التشادية في مارس عام 2003 . وفي الدورة
اعتمدت 11 ماي عام 2003  المؤرخ  مابوتو  االفريقي في  اإلتحاد  لمؤتمر  الثانية   العادية 

االتفاقية االفريقية لمنع الفساد و مقاومته.
 

 وقد القت االتفاقية ترحيبًا ال بأس منه من عدد كبير من الدول اإلفريقية ودخلت حيز النفاذ
 في عام 2006 . ويحسب للقارة اإلفريقية أنها سبقت األمم المتحدة في تبني واعتماد
المتحدة األمم  اتفاقية  اعتماد  جاء  فيما   2003 عام  من  ماي  شهر  في  االتفاقية   هذه 

لمكافحة الفساد لسنة 2003 في شهر سبتمبر من ذات العام.

 وبذلك أصبحت اتفاقية اإلتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 المنظومة
 القانونية األولى على مستوى القارة األفريقية لمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه
 عن طريق وضع المسؤولية على عاتق جميع الدول عبر اإلنفاذ  التشريعي على المستوى

الوطني والتعاون الدولي فيما بينها.
 و قبل بحث سبل تطبيق مقتضياتها في التشريع التونسي سيتم عرض سريع ألهم خصائص

االتفاقية .

البنية القانونية لالتفاقية االفريقية لمنع الفساد و مكافحته

، فصل   (28) من   2003 لسنة  ومكافحته  الفساد  لمنع  االفريقي  اإلتحاد  اتفاقية   تتكون 
منع بهدف  االتفاقية  هذه  العتماد  الماسة  الحاجة  باستفاضة  تشرح  ديباجة   تسبقها 
من األفريقي  المجتمع  ينتاب  الذي  والقلق  االفريقية،  القارة  في  ومكافحته   الفساد 
 خطورة تداعيات الفساد على التنمية المستدامة وعلى المؤسسات الديمقراطية وقيم

العدالة التي يجب أن تسود جميع المجتمعات دون أدنى تمييز.

تاريخ اإلقرار

أقرت اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع ومكافحة الفساد في عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ عام 2003.
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 عٌرفت اإلتفاقية الفساد بأنه مجموعة «األعمال والممارسات، بما فيها الجرائم ذات الصلة،
التي تحرمها االتفاقية».

الوكاالت أو  دولة  موظف  أو  موظف  كل  االتفاقية  حسب  فهو  العمومي  الموظف   أماٌ 
 التابعة لها، بما في ذلك من يقع عليه االختيار أو من يتم تعيينه أو انتخابه للقيام بأنشطة

باسم الدولة أو لخدمتها على أي مستوى من مستويات التسلسل الهرمي للسلطة.
الفساد عائدات  «الفساد»، فوسعت  بلفظ  العائدات  اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية  ربطت   كما 
 لتشمل األصول المادية وغير المادية، المتداولة والثابتة، الملموسة وغير الملموسة، وأية

وثائق قانونية تثبت ملكية عائدات تم الحصول عليها نتيجة عمل من أعمال الفساد.
التعريفات، الخاص ضمن  القطاع  االتحاد اإلفريقي بتضمين مفهوم  اتفاقية  انفردت   كما 
السوق قوى  تحكم  والذي  الخاصة،  للملكية  الخاضع  الوطني  االقتصاد  قطاع   باعتباره 

عملية تخصيص الموارد اإلنتاجية فيه.

 أثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بتسوانا، البنين، بوركينافاسو، بورندي، تشاد، تنزانيا، التوغو، الجزائر،
 جزر السيشال، جزر القمر، جزر الموريس، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب
غينيا غينيا،  غانا،  غامبيا،  الغابون،  سيراليون،  السنغال،  زمبابوي،  زامبيا،  رواندا،   أفريقيا، 
ليبيريا، ليسوتو، ماالوي، مالي، مدغشقر، مصر، ليبيا،  الكنغو، كوتديفوار، كينيا،   بيساو، 

الموزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا.

جنوب الديمقراطية،  الكنغو  جمهورية  تونس،  سابقا)،  (سوازيالند  إسواتيني   إريتريا، 
السودان، جيبوتي، ساو تومي، السودان، الصومال، غينيا اإلستوائية، الكاميرون، موريتانيا.

تتضمن واألهداف في حين  التعريفات  (71) مادة شاملة  المتحدة  األمم  اتفاقية   تتضمن 
التشابه اوجه  وتبدو  واألهداف.  التعريفات  شاملة  مادة   (28) اإلفريقي  االتحاد   اتفاقية 

واالختالف في:

جمهورية أفريقيا الوسطى، الرأس األخضر والمغرب.

   التعريفات المتضمنة

 الدول التي صادقت على االتفاقية:

الدول التي وقعت ولم تصادق على االتفاقية:

الدول التي لم توقع ولم تصادق على االتفاقية:

 أوجه التشابه واالختالف بين اتفاقية األمم المتحدة
 وإتفاقية االتحاد اإلفريقي لمكافحة الفساد
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بأنه  الفساد  عرفت  أنها  الفساد  لمكافحة  اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية  في   يالحظ 
ان االتفاقية"، في حين  التي تحرمها  الصلة  الجرائم ذات   "األعمال والممارسات بما فيها 

 اتفاقية األمم المتحدة لم تعرف الفساد.
 اشتركت االتفاقيتان في تعريف العائدات وقرنت االتفاقية األولى العائدات بلفظ 
 "الجريمة" (العائدات اإلجرامية)، في حين ربطت اتفاقية االتحاد األفريقي العائدات بلفظ
 "الفساد" اى عائدات الفساد، وبذلك تكون اتفاقية االتحاد اإلفريقي أكثر دقة وتخصيصا

في تعريف العائدات المتحصلة عن ممارسات فاسدة .
 ، الخاص  القطاع  مفهوم  التعريفات  بتضمين  اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية   انفردت 
 باعتباره قطاعا خاضعا للملكية الخاصة في حين لم يرد ذكر القطاع الخاص ضمن تعريفات

اتفاقية األمم المتحدة.

خمسة  تشكل   ، فصول  ثمانية  على  احتوت  قد  المتحدة  األمم  اتفاقية  كانت   إذا 
من خلت  قد  األفريقي  االتحاد  اتفاقية  فإن   ، لالتفاقية  الفني  المضمون  منها   فصول 

التقسيم على هذه الشاكلة واكتفت بأن تعالج كل مادة موضوعا مختلفا.
األمم  اتفاقية  تطرحها  لم  لقضايا  بتغطيتها  اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية   تميزت 
 المتحدة رغم انها جاءت الحقة لها، منها قضية تمويل األحزاب السياسية باإلضافة إلى دور
 المجتمع المدني واإلعالم وتيسير حصول وسائل اإلعالم على المعلومات الخاصة بقضايا

الفساد.

 تختلف طبيعة متابعة التنفيذ بين االتفاقيتين، حيث تطبق المادة (22) من اتفاقية االتحاد
كل تحرزه  الذي  التقدم  لمتابعة  استشاري  فريق  خالل  من  المتابعة  آلية  على   اإلفريقي 
 دولة في االمتثال لالتفاقية، في حين أن المادة (63) من اتفاقية األمم المتحدة تشير إلى

 عقد مؤتمر الدول االطراف لمساعدة الدول وتشجيعها على تنفيذ االتفاقية.

التعريفات المتضمنة في االتفاقيتين

الفصول والموضوعات

آلية متابعة تنفيذ االتفاقية
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 تعكس التعريفات الواردة في االتفاقيتين نطاق التطبيق ، فوفقا للمادة (3) من اتفاقية
 األمم المتحدة يشمل نطاق التطبيق الممارسات ، كالمنع ، والتحري والمالحقة والتجميد

والحجز واإلرجاع .
التطبيق يتضمن األشخاص، اتفاقية االتحاد اإلفريقي فأن نطاق   أما وفقا للمادة (4) من 
الطلب جانبي  من  رئيسي  بشكل  العمومي  الموظف  سلوكيات  على  التركيز  تم   حيث 
غير الكسب  وكذلك   ، وشركات  أفراد  من  األخرى  األطراف  مع  معامالته  في   والعرض 

المشروع ، وإخفاء واستخدام العائدات المتحصل عليها.

نطاق التطبيق

الخـــاتــمــة

بين تتراوح  الفساد،  مكافحة  مجال  في  االفريقية  القارة  تواجه  تحديات   هناك   التزال 
 المشاكل والعقبات العملية والتي تعزى إلى االفتقار إلى الخبرة والموارد والتدريب، وبين
 المشاكل التقنية التي تعترض صياغة أحكام التجريم أو إدراج عناصر معينة من االتفاقية
 ضمن هياكل إجرائية معقدة. وتظهر الثغرات بصورة واضحة ومقلقة فيما يتعلق بالتجريم
 وإنفاذ القانون والتعاون الدولي, كما يبرز أن االتفاقية تلزم الدول األطراف بتنفيذ العديد

من االلتزامات القانونية، دون وجود سابق خبرة كافية.
مكافحة وسلطات  هيئات  به  تضطلع  الذي  المحوري  الدور  إلى  المقام  هذا  في   ونشير 
مع الوطني،  الصعيد  على  الوقائية  والسياسات  التدابير  تنفيذ  في  الوطنية   الفساد 
أنشطة في  اإلعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  مشاركة  تشجيع  ضرورة  على   التشديد 
 مقاومة  الفساد على الصعيد الوطني، باإلضافة إلى تعزيز قيام شراكات بين القطاعين
لتوعية التعليمية  والحمالت  المبادرات  تشجيع  يجدر  كما  الفساد.  لمنع  والخاص   العام 
 الجمهور، ال سيما الشباب، بالمخاطر والمشاكل الناجمة عن الفساد، وتسليط الضوء على
 أهمية توعية المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، في تعزيز ثقافة النزاهة للحد من مخاطر

الفساد وآثاره السلبية على الفئات المستضعفة
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  المحور الثاني

 بحث إمكانية تطبيق اتفاقية االتحاد االفريقي
لمنع الفساد

  ومكافحته في الواقع والتشريع التونسي
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 إنخرطت تونس بعد الثورة في تركيز العدالة االنتقالية و القطع مع الممارسات التي قام
 عليها النظام السابق الذي كرس دولة الفساد و غياب المحاسبة و التالعب بثروات الدولة،
 إذ كانت المطالبة الشعبية بضرورة محاربة الفساد و دعم الشفافية  والعدالة اإلجتماعية
 من أهم ما قامت من أجله الثورة. كما أعلن رئيس الحكومة سنة 7102 الحرب ضد الفساد و
 أشار السيد شوقي الطبيب في كل تصريحاته على نجاح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

في الحد من ظاهرة الفساد في تونس.
يستعمل سياسيا  سالحا  أصبحت  الفساد  فمقاومة  تماما  ذلك  عكس  يثبت  الواقع   لكن 
ليكون  . مشبوهة  تصرفات  الخفاء  أو  انتخابية  لحمالت  أو  السياسيين  الخصوم   لتصفية 
المواطن لدى  الفساد  إدراك  أساسيين:  عنصرين  تحكيم  من  البد  موضوعيا،   التقييم 
 التونسي وتقييمه لجهود مكافحة الفساد. بالرجوع إلى ترتيب تونس حسب مؤشر إدراك
الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية  نجد أن تونس تحتل المرتبة 73 من بين 180

دولة لسنة 2017، مقارنة بالمرتبة 74 سنة 2011، مما يعطي اإلنطباع بتقدم بطيء جدا.
نتائج آخر  بينت  فقد  الفساد،  مكافحة  لجهود  التونسي  المواطن  لتقييم  بالنسبة    اما 
 االستطالع التي قامت بها مؤسسة"                                  " لسنة 2018 أن أغلب التونسين غير
ضد معركته  في  جدا  بالضعيف  الحكومي  األداء  يصفون  و  الفساد  بمحاربة   مقتنعين 

الفساد،كما يعتبرون الفساد اهم ثالث موضوع البد للحكومة من معالجته.
المدني المجتمع  يواصل  الفساد  مكافحة  مجال  في  الحكومية  اإلخفاقات  هذه    رغم 
اعداد يتنزل  االطار  هذا  وفي  شفافية.  و  عدالة  من  المجتمع  تطلعات  لتحقيق   الضغط 
اعتمادها التونسي عبر  الواقع  االفريقية في  االتفاقية   بتنزيل مقتضيات  الخاص   التقرير 

في النظام القانوني، و هو ما سنحاول إبرازه في هذا المحور.

  https://www.transparency.org/country/TUN
  http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches
/ab_r7_dispatchno247_perceptions_de_corruption_en_tunisie.pdf

1

Afrobarometer 
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الحكومات و المدني في معاضدة جهود  المجتمع  إطار مشاركة  التقرير في  إعداد   تم 
 إنارة الرأي العام حول صياغة السياسات العمومية و النصوص التشريعية التي من شأنها أن

تمكن من تفعيل التزاماتها الدولية و اإلقليمية.
 و يأتي هذا التقرير المعد من قبل منظمة أنا يقظ لتقديم الحلول و التوصيات للحكومة
لمنع اإلفريقية  االتفاقية  مقتضيات  تنزيل  سبيل  في  عموما  العام  للرأي  و   التونسية 
 الفساد و مكافحته في الواقع التونسي و تسليط الضوء على العراقيل التي تحول دون

ذلك.
ويمكننا اإلشارة أن الجمهورية التونسية قد أمضت على االتفاقية في 27 جانفي  2013
 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد حتى كتابة هذا التقرير رغم عرض مشروع قانون يتعلق
 بالمصادقة على اإلتفاقية على مجلس نواب الشعب في 22 جانفي 2108. وقد تم تذكير

السادة النواب بذلك عند صياغة التقرير بغاية التسريع بالمصادقة عليه .

 الواقع التشريعي في تونس و المتعلق بمكافحة الفساد

المحتوى

الفساد و الرشوة

استغالل النفوذ

غسل عائدات
 الفساد

 االثراء
الغير مشروع

الواقع التشريعي التونسي
النصوص القانونية الحالية وخاصة المجلة الجزائية في فصلها 19 تجرم الفساد النشط
المرتكب من قبل أعوان الدولة والموظفين العمومين وال تجرم صراحة الوعد أو العرض

المقدم لشخص آخر أو كيان آخر أما في خصوص الفساد السلبي
فقد تم التطرق له في الفصول 83 و 84 و 85 و 87 و 88 من المجلة الجزائية.

ال ينص القانون التونسي على تجريم فساد المسؤولين الحكوميين األجانب
ومسؤولي المنظمات الدولية.

 نص الفصل 92 من القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعّلق بمكافحة اإلرهاب
 و منع غسل األموال على تجريم غسل األموال المتأتية من الفساد وهو تطابق

مع االتفاقية اإلفريقية لمنع الفساد ومكافحته رغم أن هذه المادة ال تفرق بين
 تبيض األموال من قبل مرتكب الفساد والجريمة التي يرتكبها طرف ثالث.

كما يوجد تطابق آخر يحسب للنص القانوني التونسي وهو تجريم غسل األموال
 حتى لو كانت الجريمة األساسية ارتكبت في الخارج.

كما تطرقت المجلة الجزائية بصفة عامة الى تجريم المشاركة (الفصل 32)،
 االتفاق (الفصل 131) والمحاولة (المادة 59)

نص الفصل 87 من مجلة الجزائية على تجريم استغالل النفوذ
 مع ضرورة وجود مقابل و لكن ال يوجد أي تجريم  لاللتماس أو الوعود.

 تطرقت الفصول  96 و 99 و 100 من المجلة الجزائية التونسية لتجريم االثراء
 الغير مشروع للموظفين العموميين.

وقد قام المشرع التونسي بتجريم العديد من األفعال التي تشكل
 إساءة استخدام للوظائف خاصة الفصول  95 إلى 97 مكرر من المجلة التجارية،

 كما يعد ارتكاب الجريمة من طرف موظف عمومي ظرف تشديد
  (الفصل 114 من المجلة التجارية )

 أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، كإساءة استخدام أصول الشركات والتهرب الجبائي،
فقد تم تضمينهم بالفصول 258 و 263 و 297 و 300 من المجلة التجارية

 والفصل 223 من قانون الشركات التجارية.

   هناك فساد نشط عندما يكون الشخص الذي يفسد هو البادئ بالفساد. أما الفساد السلبي عندما يبدأ فعل الفساد من قبل الشخص
 الذي هو فاسد ، وهذا يعني ، الشخص الذي يؤدي أو ال يقوم بعمل مقابل نظير و لمزيد التعمق لمعرفة األسس النظرية للمفهومين
 االطالع على البحث                                                                                                           مقدم من سلفادور كاباسو صادر سنة 2018 عن مجلة

األبحاث السياسية االوروبية

3

 Active and passive corruption: Theory and evidence 

3



تقرير خاص بتطبيق مقتضيات االتفاقية
 االفريقية لمنع الفـســـاد و مكافحتــه

12

 تضمنت االتفاقية مفهوما جديدا عن المصطلحات الموجودة في التشريع التونسي من
السماح الفساد وعدم  القطع مع  إلى  التي تحيل   " الفساد   بينها استعمال عبارة "منع 

بتواجده منذ البداية.
 أما من حيث تعريف الفساد، فكان التعريف مقتضبا و شامال حيث تعني كلمة "فساد" كل
 األعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه االتفاقية  كما عرفت
 االتفاقية عائدات الفساد  بأنها األصول ( مهما كانت طبيعتها المالية) ومهما كانت طبيعة

السند القانوني أو إثبات الملكية أو الفوائد المتعلقة بها .

4   المادة 1 من االتفاقية

غسل عائدات الفساد

 1.تضمين غسل عائدات الفساد باالتفاقية

 جريمة غسل عائدات الفساد وإدخال هذه األموال في الدورة االقتصادية العادية من أهم
يفرد لم  التونسي  التشريع  لكن  ومكافحته،  الفساد  لمنع  اإلفريقية  اإلتفاقية   محاور 
 األموال المتأتية من الفساد بنص خاص وانما جاء التشريع مطلقا وعاما، شامال لكل األموال
 غير الشرعية (فساد كان او اعمال إجرامية أخرى) او األموال التي يكون مصدرها متعلقا

بتمويل اإلرهاب. و في ما يلي أهم النصوص الموجودة في عالقة بتبييض األموال:

 القانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة اإلرهاب 

ومنع غسل األموال

الوطني بالسجل  المتعلق   2018 أكتوبر   29 في  المؤرخ   2018 لسنة   52 عدد   القانون 

للمؤسسات.

 القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 2.منع غسل عائدات الفساد في تونس

 2.منع غسل عائدات الفساد في تونس

4
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األمم اتفاقية  بنشر  المتعلق   2003 ماي   19 في  المؤرخ   2008 لسنة   2033 عدد   األمر 

  المتحدة لمكافحة الفساد.

إجراءات بضبط  المتعلق   2018 جانفي   4 في  المؤرخ   8102 لسنة   1 عدد  الحكومي   األمر 

تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل األممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل االرهاب،

تنظيم بضبط  المتعلق   2016 أوت   51 في  المؤرخ   2016 لسنة   1098 عدد  الحكومي   األمر 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

 قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 ، المتعلق بتحديد المبالغ  المالية في المنصوص

 عليها في المواد 100 و 107 و 108 و 114 و 140 من القانون قانون أساسي عدد 26 لسنة

2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

 مذكرة عدد 2517 2017 صادرة عن  مجلس السوق المالية بشأن التدابير العملية لمنع غسيل

 األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب مصادق عليها من قبل السيد وزير المالية في 91 جانفي

.2017

قرارات الهيئة التونسية للتحليل المالية رقم 1 ، 2 و03  في 2 مارس 2017 .

، 2018-2 و  50-2018 في 08 أفريل المالية رقم 1-2018  للتحليل  التونسية  الهيئة   قرارات 

.2018

 قرارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 7 لسنة 2018المؤرخ في 5 افريل 2018يتعلق

الوكيل بمهنة  الخاصة  بها  والتصريح  المسترابة  لعمليات  لترصدا  التوجيهية   بالمبادئ 

العقاري.

والتسيير اإلدارة  بضبط قواعد حسن  المتعلق   2016 13 جويلية  المؤرخ في   1  المقرر عدد 

بمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والصادر عن الهيئة العامة للتأمين.

 مذكرة سلطة رقابة التمويل الصغير عدد 13 بتاريخ 15 مارس 2017 تتعلق بضبط برامج وتدابير

العناية الواجبة لمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.

5

 مازالت تونس تعتبر من البلدان الهشة من حيث رصد و منع تبيض األموال غير الشرعية وهو
الخصوص وجه  على  منها  ونذكر  اإلقليمية،  و  الدولية  المنظمات  من  العديد  اثارته   ما 
 "مجموعة العمل المالي"التي تعد تونس من البلدان التي ال تمنع بصفة جدية و عملية

   تبييض األموال.

 3.مكافحة تبييض األموال في تونس

5

  Groupe d’action financière (GAFI) / Financial Action Task Force (FATF)
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 ال بد أيضا من اإلشارة الى ان تقرير  للمعهد الدولي للحوكمة ببازل  لسنة 2017 أشار الى
هذه الخطورة، مشيرا إلى هشاشة القطاع البنكي التونسي.

 كما أكد تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال افريقيا  أن تونس ال
البالد تعتبر  التونسية  السلطات  وأن  اإلرهاب  وتمويل  الجريمة  مكافحة  لمعايير   تستجيب 
تغير عديد رغم  اإلرهاب  المالي وتمويل  اإلجرام  المكثف لشبكات  النشاط   في منأى عن 
 المعطيات في هذا الخصوص مما مثل نقطة ضعف جوهرية في تقييم المسألة من قبل

القائمين على شؤون المنظومة النقدية والمالية للبالد.

أن التقرير  ذات  وفق  افريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  المالي  العمل  مجموعة  أفادت   و 
 القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة اإلرهاب
التطبيقي الطابع  إلكسائه  الالزمة  الملحقة  بالنصوص  يتدّعم  لم  األموال  غسل   ومنع 

المطلوب فضال عن غياب قرارات واضحة في مجال فقه القضاء على هذا المستوى.
مدى لتقدير  استغاللها  يمكن  إحصائيات  أي  تقريبا  توفر  ال  التونسية  السلطات  أن   كما 
 استفحال ظواهر غسل األموال وتمويل اإلرهاب رغم تقدير مجموعة العمل المالي للشرق
 األوسط وشمال افريقيا لقيمتها بما يناهز 1200 مليون دينار سنويا، مما يمثل 10 في المائة
التمويلية المنظومة  قبل  من  المتاحة  النادرة  األرقام  أن  كما  بتونس.  النقدية  الكتلة   من 
 بالبالد وردت في تقرير صدر عن البنك المركزي التونسي في إطار حصر التداوالت المالية
بشبهات المتصلة  العمليات  عدد  يتجاوز  ولم   ،  2013 سنة  إلى  يعود  عموما   المشبوهة 
 اإلجرام والتجاوزات المالية، وفق تقرير المجمع، 310 عملية تمت إحالة 36 في المائة منها

فقط على أنظار النيابة العمومية.

 وأشار التقرير إلى أن تونس تعتبر من الدول القليلة التي ال تتقيد بمعايير االمتثال فيما يهّم
 تحيين قوائم األشخاص والذوات االعتبارية من شركات وغيرها المتعلقة بها شبهات جرائم
المتحدة األمم  لقراري  وفقا  األمن  مجلس  دوريا  يصدرها  والتي  اإلرهاب  تمويل   بخصوص 

1267 و1373.

 وبذلك أصبحت اتفاقية اإلتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 المنظومة
 القانونية األولى على مستوى القارة األفريقية لمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه
 عن طريق وضع المسؤولية على عاتق جميع الدول عبر اإلنفاذ  التشريعي على المستوى

الوطني والتعاون الدولي فيما بينها.
 و قبل بحث سبل تطبيق مقتضياتها في التشريع التونسي سيتم عرض سريع ألهم خصائص

االتفاقية .

6

7

8

 https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2017.pdf :التقرير الصادر في 16 أوت 2017. المصدر   

   " Basel institue on governance " وهو معهد مختص بتحليل المخاطر و تقديم التوصيات في القطاع البنكي.

http://www.menafatf.org/sites/default/files/Tunisia_MER_2016_FR%5B1%5D.pdf :رابط التقرير باللغة الفرنسية   
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 أحدثت منذ 2003 وهي الركيزة األساسية لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
 تونس وهي مسؤولة عن تلقي وتحليل التصاريح بالعمليات المشبوهة المقدمة من قبل
 الخاضعين للقانون، وعن إحالة نتائج هذا التحليل إلى النيابة العمومية. ويحق للجنة أن تأذن

بتجميد مؤقت لألموال موضوع التصريح بالعملية المشبوهة.
اعداد  2016 أوت   15 في  المؤرخ   1098 عدد  الحكومي  االمر  بموجب  اللجنة  الى  عهد   كما 

الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل االموال وتحيينها.

 تقع التحقيقات ضمن دائرة وكيل الجمهورية وممثليه عندما ترفع التحقيقات إليه مباشرة،
التحقيق قضاة  ويتولى  الجالس.  القضاء  يمثلون  الذين  التحقيق  قضاة  البحث  يتبع   بينما 

البحث في الوقائع األكثر تعقيدا والجرائم المهمة.

 تضم إدارة الشرطة العدلية خمس إدارات فرعية وهي: اإلدارة الفرعية لمكافحة المخدرات
الفرعية واالدارة  االجرامية  للقضايا  الفرعية  واالدارة  االجتماعية  للوقاية  الفرعية   واالدارة 
متخصصة وحدة  وهي  والمالية  االقتصادية  لألبحاث  الفرعية  واالدارة  والمتابعة   للدراسات 
والمالية. وتجري االقتصادية  الطبيعة  ذات  الجرائم  التحقيقات في  بمتابعة كافة   مكلفة 
أجل من  وذلك  القضائية  السلطة  رقابة  تحت  االموال  غسل  بجنح  المعنية   التحقيقات 
توفر حال  في  الوحدة  لهذه  ويجوز  التحقيق.  قاضي  وكالة  أو  العمومة  النيابة   تحقيقات 
العمومة النيابة  تبلغ  أن  االموال  بغسل  فيه  مشتبه  وجود  عن  لديها  الكافية   المعلومات 

وتفتح تحقيقا.

الداخلية وزارة  تابعة لمصالح  المؤرخ في 1956/09/06 وهي  القانون  احداثها بموجب  تم    
بدرجة وبالتدخل  والبحرية  البرية  الحدود  وبحماية  العام  األمن  على  بالمحافظة   ومكلفة 
االقتصادية الميادين  في  ياألبحاث  يتعلق  فيما  الجمهورية  تراب  كامل  على    الثانية 

 واالجتماعية و اإلرهاب.

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية

االدارة العامة للحرس الوطني

إدارة الشرطة العدلية

النيابة العمومية

المؤسسات التونسية المعنية
 بمكافحة غسل األموال
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 مسؤولة عن مراقبة تحركات النقد عبر الحدود واالتجار غير المشروع. ويتمتع كافة ضباطها
 وبعض اعوانها بصفة أعوان الضابطة العدلية وهي تعمل تحت اشراف وزارة المالية. وتضم
المعقدة التحقيقات  في  مختصة  إدارة  وهي  الديوانية  االبحاث  إدارة  أهمها  ادارات   ّعدة 
الفرعية اإلدارة  فرعيتين:  إدارتين  إلى  وتنقسم  المنظمة،  بالجريمة  تتعلق  قد   التي 

 للتحقيقات واإلدارة الفرعية للتحريات والتوثيق والمالحقات القضائية.

المرسوم اإلطاري عدد 021 الوطنية لمكافحة الفساد سنة 1102 بمقتضى  الهيئة   أحدثت 
بالشخصية تتمّتع  1102 وهي هيئة عمومية مستقلة  نوفمبر   41 المؤّرخ في   1102  لسنة 
لتقصي الوطنية  اللجنة  محل  الهيئة  حّلت  وقد  والمالي.  اإلداري  واالستقالل   المعنوية 

 الحقائق حول الفساد 1102 وأحيلت إليها ملفاتها ووثائقها.
 ينص الفصل 31 من المرسوم اإلطاري على تولي الهيئة القيام بالمهام التالية:

  اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باالتصال مع الجهات المعنية،
العامة باالتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد وتوفير التوجيهية  المبادئ   اصدار 

نظم مالئمة لكشفه،
الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،

على وإحالتها  فيها  والتحقيق  الفساد  حاالت  حول  واإلشعارات  الشكاوى   استقبال 
الجهات المعنية بما في ذلك القضاء،

إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمكافحة الفساد،
وتدعيم الفساد  لمكافحة  المعنية  والجهات  المصالح  مختلف  بين  االتصال   تيسير 

التفاعل فيما بينها،

  وهي إدارة مختصة بمكافحة التهريب وتهريب النقد والجريمة المنظمة وذلك على كامل
تراب الجمهورية في إطار مهمتها االقتصادية و المالية.

االدارة العامة للديوانة

إدارة الحرس الديواني

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
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 جمع المعطيات والبيانات واإلحصائيات المتعّلقة بالفساد إلحداث قاعدة بيانات بهدف
استغاللها في انجاز المهام الموكولة لها،

وإقامة التحسيسية  الحمالت  طريق  عن  الفساد  بمخاطر  االجتماعي  الوعي     نشر 
برامج على  واإلشراف  التدريبية  الدورات  وتنظيم  النشريات  وإصدار  واللقاءات   الندوات 

التكوين،
 انجاز البحوث والدراسات المتمحورة حول موضوع مكافحة الفساد او المساعدة على

إنجازها.

الرشيدة الحوكمة  "هيئة  تدعى  دستورية  هيئة  إحداث  على  التونسي  الدستور   نص 
 ومكافحة الفساد"، وهي هيكل يتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية.
 تسهم الهيئة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها
 ونشر ثقافتها، وتعّزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. كما تتولى رصد حاالت الفساد
الجهات على  وإحالتها  منها،  والتحقق  فيها،  والتقصي  والخاص،  العام  القطاعين   في 
 المعنية. كما تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ولها أن تبدي رأيها في النصوص

الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
2017 سنة  تم  حيث  اإلنشاء،  قيد  حاليا  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  تزال  ال 
 المصادقة على القانون األساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بهيئة

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وال زال تكوين مجلس الهيئة في طور الترشحات.

 أحدث بمقتضى القانون األساسي عدد 77 المؤرخ في 2016/12/6 لدى محكمة االستئناف
والمالية االقتصادية  الجرائم  في  والحكم  والتحقيق  والتتبع  بالبحث  ويختص   بتونس 
 المتشعبة وهي الجرائم التي "تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال
 وسائل تحري تقتضي االستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة االختصاصات أو اللجوء

إلى تعاون قضائي دولي."

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

القطب القضائي االقتصادي والمالي

لجنة المصادرة

 أنشئت في العام 1102 وتتلخص مهامها في تنفيذ إجراءات مصادرة الممتلكات المنقولة
واألشخاص وزوجته  علي  بن  السابق  الرئيس  يملكها  والتي  الدول  بكافة  المنقولة   وغير 

المرتبطون بهما.
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طبيعة تحديد  من  تونس  في  ارتكبت  التي  المالية  بالجرائم  المتعلقة  االحصائيات   تمكن 
 الجرائم التي يتم غسل عائداتها عند القيام بعمليات غسل االموال، وهو ما يمكن من قراءة
 أكثر واقعية للتهديدات المتعلقة بغسل األموال. ووفقا لإلحصائيات التي وفرتها مصالح
 وزارة الداخلية، فقد تبين أن اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية و المالية قد تعهدت طيلة
 سنتي 2016 و 2017 بعدة قضايا من بينها التحيل وخيانة المؤتمن و تدليس الصكوك اضافة

 الى الفساد المالي و الجرائم اإللكترونية كما يبّين الجدول التالي:

 أنشئت بموجب مرسوم عدد 254 لسنة 2011 لتنسيق وتوجيه إجراءات استرداد الممتلكات
 المنقولة أو المكتسبة أو المحتجزة أو المضبوطة في الخارج من قبل الرئيس السابق بن
على سلبا  أثرت  والتي  شرعية  غير  ظروف  في  بهم  المرتبطين  واالشخاص  وعائلته   علي 
بنزاعات العام  المكلف  وأصبح   .2015 في  مهامها  انتهت  وقد  للدولة  المالية   المصالح 

الدولة هو المختص بمتابعة ملف استرجاع األموال.

 اللجنة الوطنية السترداد االموال الموجودة بالخارج
والمكتسبة بصورة غير مشروعة

4.المشاكل التي تحول دون تطبيق مقتضيات االتفاقية
في الواقع التونسي و الخاصة بمنع غسل األموال المتأتية من الفساد

عدد القضايا سنة 2017نوع القضايا عدد القضايا سنة 2016
2430الفساد المالي و االداري

3745الجرائم االكترونية

3745الجرائم االكترونية

 مسك و ترويج
عملة تونسية مزيفة

2628

53 50االستالء على أموال عمومية

1827غسل االموال

293326خيانة مؤتمن

138186تدليس صكوك

10601067التحيل

215152التدليس ومسك واستعمال مدلس

9  المصدر وزارة الداخلية

9
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ادارة بها  تعهدت  التقي  القضايا  أغلب  في  طفيف  تراجع  التي  االحصائيات  هذه   تشير 
 االبحاث االقتصادية والمالية في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 ، باستثناء القضايا ذات الصلة
 بجرائم الفساد و غسل االموال واالستيالء على أموال الغير و مسك و ترويج العملة المزيفة

و التهريب .
  كما يتضح أن قضايا التحيل تبقى من أهم الجرائم التي قامت مصالح الداخلية في البحث

في شأنها حيث بلغ عددها 7601 في سنة 2017 مقابل 1060 سنة 2016.
تصدرت الفساد  جرائم  أن   2018 سنة  لها  تقرير  آخر  في  المالية  التحاليل  لجنة  تشير  كما    
التصاريح في  المعاينة  الجرائم  من   %20 مثلت  حيث  المالية،  الجرائم  في  االولى   المرتبة 
التصاريح عدد  بارتفاع  النسبة  هذه  تفسر  و  القضائية.  الجهات  الى  المحالة   بالشبهة 
بالنظام عالقة  على  بأشخاص  خصوصا  والمتعلقة  اللجنة،  على  وردت  التي   بالشبهة 
الثانية بنسبة 17% من المرتبة  التهريب والتزوير فقد احتلت كل منهما   السابق. أما جرائم 

 الجرائم المعاينة في هذه التصاريح.
فترتين اللجنة  حسب  الظاهرة  هذه  عرفت  فقد  تونس  في  الفساد  جرائم  تفاقم   وحول 

أساسيتين وهما:

 فترة النظام السابق حيث كانت تونس، ضحية لمنظومة رشوة وفساد، تجاوزت
هذه أحكمت  حيث  البعض،  بعضها  عن  المنعزلة  واالفعال  الظواهر   مجرد 
سياسية تنظيمات  شملت  كما  الدولة  مؤسسات  على  قبضتها   المنظومة 
سلوكيات ظهور  الى  أدى  ما  وهو  االعالم   وسائل  من  وعددا   واجتماعية 
 ومواقف أصبحت من عادات المجتمع في تونس حسب تقرير أعده البنك الدولي
 سنة 2014 حول "الفساد في عائلة بن علي" عن طريق أخذ عينة من 220 شركة
حيث طرفه،  من  الموقعة  الرئاسية  االوامر  من  وعدد  علي  بن  بعائلة   مرتبطة 
 انتهى إلى وجود مجموعة من التشريعات التي تم استخدامها لحماية مصالح

فئة قليلة من الناس و حماية مصالحهم من المنافسة.

نصوص و  هياكل  تركيز  في  ارادة  وجود  لوحظ  حيث   ،2011 سنة  بعد  ما   فترة 
 قانونية ذات صلة بمكافحة الفساد ولكنها لم تلق النجاعة الكافية وذلك في
هذه مع  االيجابي  التجاوب  ومحدودية  الظاهرة  لهذه  الكبير  التفشي   ظل 
 المجهودات في خضم اإلنشغال بتركيز مؤسسات الجمهورية الثانية و بالتنمية

و التشغيل و مقاومة االرهاب.

10  تقريراللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد سنة 2011

10
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 كما تتبين صعوبة مقاومة ووضع استراتيجية وطنية لمقاومة غسل األموال بسبب  قلة
لضمان الكافية  والحوافز  الموارد  توفير  عدم  و  الجرائم  في  البحثية  وموارد   القدرات 
 استقاللية و نزاهة الباحثين في الجرائم المالية على مستوى البحث التحقيقي والقضائي
 (في ظل محدودية المقابل المادي و غياب الحماية األمنية لهم و لعائالتهم). كما يشكل
وجود إلى  باإلضافة  دائمة  رقابة  آليات  لتركيز  كبيرة  عقبة  سياسي  استقرار  وجود   عدم 
بالمقارنة مع متطلبات بالقطاعات  العاملين  لعل أهمها هو محدودية   مشاكل هيكلية، 
وامكانية الحقيقي  المستفيد  حول  المعلومات  توفر  محدودية  االموال،  غسل   مكافحة 

النفاذ إلى هذه المعلومات وتدني أنظمة الرقابة وأنظمة االمتثال في القطاع البنكي.
 أما في خصوص الحماية القطاعية من أخطار غسل األموال فتبرز قطاعات معينة بصفتها
والوكالء والمعادن  المصوغ  تجار  مثل  األموال،  تبييض  بمسألة  غيرها  من  أكثر   معنية 
 العقاريين الملزمين قانونا بالتصريح بالشبهات المتعلقة بتبيض األموال. كما لم نتوصل إلى
عدم حالة  في  الجزائية  أو  اإلدارية  العقوبات  حول  التقرير  إعداد هذا  خالل   أية معلومات 

التصريح او التصريح المتأخر .
 كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد التصاريح الواردة من القطاع البنكي على اللجنة التونسية
مجموع من   %  97 يقارب  ما  إلى  يصل   2018 بداية  إلى   2005 سنة  منذ  المالية   للتحاليل 
 التصاريح الواردة. وعلى الرغم من أن أهمية هذا الرقم تعتبر نسبية و تفسر في جانب منها
 محدودية وعي بقية الخاضعين لواجب التصريح بالواجبات المنوطة بعهدتهم في مجال
 مكافحة غسل األموال، يمكن تفسير هذه النسبة للتصاريح على أنها تعكس أهمية االقبال
التحليل أن  حيث  المشبوهة،  األموال  لتمرير  كقناة  التونسية  البنكية  الساحة   على 
للتحاليل التونسية  اللجنة  القضاء من قبل  التي تمت إحالتها على  للتصاريح   االستراتيجي 
 المالية منذ سنة 1102 أظهر أن نسبة 47 % من هذه التصاريح مصّنفة ضمن المرحلة االولى

 و الثانية من مراحل غسل األموال.

 على الرغم تركيز فريق رقابة ميداني منذ سنة 5102 بالبنك المركزي أوكلت له مهمة انجاز
المنوطة للواجبات  البنكية  المؤسسات  تطبيق  من  للتأكد  ميدانية  تفقدية   مهمات 
 بعهدتها في مجال مكافحة غسل األموال، فإن فاعلية هذا الجهاز تبقى رهينة عاملين

 أساسيين و هما:

اإلجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة المصرفية
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 ليس للقطب القضائي المالي، والذي تم إنشاؤه سنة 2012، الوسائل القانونية و الموارد
و تحقيق  10قضاة  من  القطب  يتكون  وجه.  أحسن  على  بمهامه  قيامه  أجل  من   الالزمة 
 خمسة قضاة إدعاء عام، قاموا يمعالجة 451 قضية غسل لألموال سنة 2016.  ومع ذلك، ال
 يوجد أي قانون محدد ينظم نشاطها. باإلضافة إلى ذلك، ال يحظى القطب بمساعدة من
 الهيئات المختصة في األمور المالية. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم البت  في 24 قضية غسل

 أموال، أحيلت 14 قضية منها  إلى شعبة االتهام ورفضت 8 قضايا  لعدم اإلختصاص.

 ضعف الموارد البشرية، حيث لم يتجاوز عدد األعضاء القارين بهذا الفريق 3 أعضاء
 يقومون بتغطية ساحة بنكية تتكون من أكثر من 03 مؤسسة بمختلف أنواعها.

 محدودية عدد مهمات الرقابية التي ّتم انجازها فعليا و التي لم تتجاوز 27 مهمة
 بين سنة 2015 و 2018 مما يسهم في إضعاف دور هذا الفريق في الكشف عن
البنكية المؤسسات  بمختلف  تحيط  التي  للتهديدات  التصدي  و   التجاوزات 

المتواجدة بالساحة البنكية التونسية.

الهيئات القضائية المختصة بصفتها الحالية
  غير قادرة على  مقاومة غسل األموال
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 تجيز استعمال هذه التقنيات. إذ يمكن على سبيل المثال إستخدام تقنية التنصت لكشف
 جرائم اإلرهاب لوجود نص واضح.

 ال تزال تقنيات التحقيق الخاصة بجرائم غسل األموال محدودة، وذلك لغياب أو عدم وضوح
 النصوص التي تحكم أو تنظم استخدام هذه التقنيات الخاصة مثل التنصت أوالتحقيقات
التحقيقات في  التعمق  الحاالت  أغلب  في  يستطيع  ال  فالقاضي  التسلل  أو   المشتركة 
 المتعلقة بغسل األموال لغياب نصوص تجيز استعمال هذه التقنيات. إذ يمكن على سبيل

 المثال إستخدام تقنية التنصت لكشف جرائم اإلرهاب لوجود نص واضح.

  استخدام تقنيات التحقيق الخاصة بجرائم غسل األموال

جدول يبين إمكانية تطبيق مقتضيات االتفاقية االفريقية في مادتها السادسة بتونس
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التطابق التشريعاالتفاقية االفريقية لمنع الفساد
 التونسي

التطابق
 مع الواقع

 تحويل أي ممتلكات او التخلص منها مع العلم ان
أو فساد  لجريمة  عائدات  تعتبر  الممتلكات   هذه 
 لجرائم ذات صلة وذلك لغرض إخفاء المصدر الغير
 الشرعي للمتلكات أو لغرض مساعدة اي شخص
من التهرب  على  الجريمة  الرتكاب   مشترك 

  العواقب القانونية المترتبة على فعله

موقع أو  مصدر  أو  طابع  بشأن  الحقيقة   إخفاء 
أو لجريمة فساد  عائدات  تعتبر  التي   الممتلكات 
من للتخلص  المتخذة  ترتيبات  أو  صلة  ذات   جرائم 
أو تحويل ملكيتها  أو  نقلها  أو  الممتلكات   هذه 

    أي حقوق متعلقة بها

مع ممتلكات  أي  استخدام  أو  إقتناء  أو   شراء 
 العلم وقت إستالمها بأن هذه الممتلكات تعتبر

 عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به

جزئيكلي

جزئيكلي

جزئي

ق
طاب

م ت
عد

12  القانون عدد 62 لسنة 2015

12



تقرير خاص بتطبيق مقتضيات االتفاقية
 االفريقية لمنع الفـســـاد و مكافحتــه

23

التوصيات لحسن تطبيق مقتضيات االتفاقية في تونس

2015 أوت   7 في  والمؤرخ   2015 لسنة   26 عدد  األساسي  القانون   تنقيح 
تبييض تجريم  ليشمل  األموال  غسل  ومنع  اإلرهاب  بمكافحة   المتعلق 

 عائدات الفساد وضبط عقوباته وطرق التوقي منه

 إلزام الجمعيات الخيرية بإعداد قوائم مالية محاسبية سنوية يتم نشرها
خارجيين حسابات  مراقبي  قبل  من  ومراجعتها  تدقيقها  بعد   للعموم 

معتمدين يتم تعيينهم لهذا الغرض

 إيالء األهمية للديوانة ودعمها بالوسائل االلكترونية للقيام بتعقب و حجز
تدفقات مأتى  وتحديد  الحدودية  المعابر  من  المهربة  النقدية   المبالغ 
مكافحة في  الدول  قدرات  لقياس  اساسي  معيار  وهو  الجنبية   العملة 

اشكال الجريمة المنظمة

 الرفع من تكوبن اإلطارات البنكية  فيما يتعلق بتبييض األموال وخلق مسار
مهني في مادة تبييض االمول المتأتية من الفساد

 مراقبة عمليات ترخيص تصدير العملة األجنبية الصادرة عن المصارف التونسية (آخر
 تقرير رقابي للبنك المركزي التونسي 112-2018 يؤكد اختراق المنظومة الرقابية
خاصة بيانات  قاعدة  وارساء  التنسيق)  آلية  غياب  بفعل  النقد  ناقلي  قبل   من 

 بالمخالفين فيما يتعلق بتهريب العملة  وتبييض األموال قصد متابعتهم

والجمعيـات المؤسـسات  على  المشرفة  للجهات  الرقابي  الدور  تعزيز    
الشفافية بقواعد  التزامها  مدى  من  والتحقق  أعمالها  لمتابعة   الخيرية 

المالية

من النقد  حركة  مراقبة  في  المتداخلة  االجهزة  كافة  بين  التنسيق   دعم 
خالل احداث هيكل يعنى بالتنسيق و المراقبة
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المشروع" غير  "اإلثراء  مصطلح  واإلنجليزية  الفرنسية  نسختيها  في  االتفاقية    تستخدم 
 على عكس النسخة العربية التي استخدمت مصطلح "الكسب غير المشروع"، و أغلب الظن
 أن لفظ "اإلثراء" هو األكثر مالئمة للمعنى األصلي، حيث أن الفصل األول يشير الى "الزيادة

 الهامة في األصول".
 وفي نفس السياق، نالحظ أن النسخة العربية استخدمت لفظ "هائلة" عوضا عن "هامة"
 مما يعتبر خاطئا من حيث المبدأ وغير متناغم مع النسختين اإلنجليزية و الفرنسية، حيث أن
 "الزيادة الهامة" أو الملحوظة تشير إلى عدم التناسب بين الدخل العادي للشخص المعني
 والزيادة في األصول التي ال يمكن له تبريرها، في حين أن "الزيادة الهائلة" تحيل إلى زيادة

ضخمة في األصول دون وجود معيار معين.
و تنص االتفاقية على ضرورة :

- النصوص القانونية و الترتيبية

التزام الدول األطراف بتضمين تجريم اإلثراء غير المشروع في تشريعاتها،
 إعتبار الفعل االجرامي لإلثراء غير المشروع كعمل من اعمال الفساد و الجرائم

 ذات الصلة،
تقديم المساعدة والتعاون في هذا المجال.

 قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب
والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

مكافحة اإلثراء غير المشروع

1.تضمين مكافحة اإلثراء غير المشروع باالتفاقية

 2.تضمين مكافحة اإلثراء غير المشروع في التشريع التونسي

13

14

   "Illicit Enrichment"
   "Significant increase"
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14
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 عرف المشٌرع التونسي جريمة اإلثراء غير المشروع منذ إصدار المرسوم رقم 13 لسنة 2011
 مصادرة أموال الكسب غير الشرعي، وتبلور هذا التعريف بصورة أوضح بمناسبة المصادقة
وبمكافحة والمصالح  بالمكاسب  بالتصريح  والمتعلق   2018 لسنة   46 عدد  القانون   على 

  اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
 ويقصد باإلثراء غير المشروع "كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع ألحكام هذا
زيادة ملحوظة في حجم أو  به صلة،  تربطه  لفائدة من  أو  لفائدته   القانون تحصل عليها 

إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده وال يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما."

 وبصدور القانون عدد 46 لسنة 2018، كانت الغاية هي التوقي من هذه الجريمة عبر إرساء
 منظومة التصريح بالمكاسب كخطوة أول قبل البحث عن االثراء او الزيادة في الممتلكات

 بصفة غير شرعية.
على صريحا  كان  قد  بالمكاسب  التصريح  و  مشروع  الغير  االثراء  جريمة  بين  الربط  أن   كما 
بإخفاء مغلوط  تصريح  تقديم  يتعمد  من  كل  يعاقب  حيث  القانون  من   33 الفصل   معنى 
 حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة
 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توّفر شبهة إثراء غير مشروع.
 وفي هذه الحالة، يتعين على الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد مباشرة إجراءات التقصي

والتحقق بشأنها وهو إختصاص جديد للهيئة.

 القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح 
على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميين.
 القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة

على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 األمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
بضبط يتعلق   8102 أكتوبر   11 في  مؤرخ   8102 لسنة   818 عدد  حكومي   األمر 
والقروض للمكاسب  األدنى  والحد  والمصالح  بالمكاسب  التصريح   أنموذج 

والهدايا الواجب التصريح بها.
 المرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق

بمكافحة الفساد.

 3.التصريح بالمكاسب كآلية لمراقبة االثراء غير المشروع

 المعنيون بالتصريح
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والتي تكون خارجه  أو  التونسي  بالتراب  المتواجدة  تلك  بالمكاسب سواء  التصريح   يشمل 
التصريح وعلى ملك قرينه لواجب  الخاضع  الشخص  بالتصريح على ملك  القيام  تاريخ   في 

وأبنائه القصر وفقا لما يلي:

يمكن تلخيص المعنيين بالتصاريح في ثالثة أصناف اساسية:

ماذا يشمل التصريح ؟

العليا المراكز  أصحاب  الموظفين  وكل  العامون  المديرون  العام:  القطاع   في 
 في الوظيفة العمومية،

(سلطة انتخابه  آلية  كانت  مهما  منتخب  عضو  كل  المنتخبة:  الهياكل   في 
تشريعية، محلّية، قضائية، مجالس علمية او هيئات دستورية)،

الصحفيون، الجمعيات،  مسيرو  األحزاب،  مسيرو  الخاص:  القطاع   في 
والمؤسسات المتعاملة مع القطاع العام.

وعائدات  واألتعاب  باألجور  التصريح  لواجب  الخاضع  يصرح   :  المداخيل 

والتجارة المبيعات  من  المتأتية  والعائدات  المبنية  وغير  المبنية   العقارات 

 وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه وألبنائه القصر.

المكاسب  بجميع  التصريح  لواجب  الخاضع  يصرح   : العقارية   المكاسب 

قيمتها كانت  مهما  القصر  وأبنائه  قرينه  وملك  ملكه  على  التي   العقارية 

ومهما كان سبب انجرار ملكيتها.

 المكاسب المنقولة : يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة 

المفردة قيمتها  تتجاوز  التي  القصر  وأبنائه  قرينه  وملك  ملكه  على   التي 

 عشرة آالف (10000) دينار.

من  عليها  المتحصل  بالقروض  التصريح  لواجب  الخاضع  يصرح   :  القروض 

 قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح

والتي تتجاوز القيمة األصلية لها ثالثين ألف (30000) دينار.
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طبيعة تحديد  من  تونس  في  ارتكبت  التي  المالية  بالجرائم  المتعلقة  االحصائيات   تمكن 
 الجرائم التي يتم غسل عائداتها عند القيام بعمليات غسل االموال، وهو ما يمكن من قراءة
 أكثر واقعية للتهديدات المتعلقة بغسل األموال. ووفقا لإلحصائيات التي وفرتها مصالح
 وزارة الداخلية، فقد تبين أن اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية و المالية قد تعهدت طيلة
 سنتي 2016 و 2017 بعدة قضايا من بينها التحيل وخيانة المؤتمن و تدليس الصكوك اضافة

 الى الفساد المالي و الجرائم اإللكترونية كما يبّين الجدول التالي:

و يشمل التصريح بالمصالح:

 األنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثالث سنوات٠١

السابقة للتصريح.

والتسيير٠٢ المداولة  قرينه في هياكل  أو  التصريح  لواجب  الخاضع  الشخص   عضوية 

الحكومية الدولية  المنظمات  أو  األحزاب  أو  الجمعيات  أو  الخاصة  الشركات   لدى 

وغير الحكومية طيلة الثالث سنوات السابقة للتصريح.

أو لفائدة٠٣ التصريح لفائدة نفسه  الخاضع لواجب  المتحصل عليها من قبل   الهدايا 

قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثالث سنوات السابقة للتصريح.

  -آجال التسليم التصاريح  بالمصالح و بالمكاسب
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العقوبات

 بالنسبة للشخص الطبيعيبالنسبة للشخص المعنوي

 منع الشخص المعنوي من
 المشاركة في الصفقات العمومية

لمدة خمس سنوات على األقل

 نشر مضمون الحكم الصادر في حق
 الشخص المعنوي بأحد الصحف

على نفقته

يقوم معنوي  شخص  كل   يعاقب 
جريمة من  متأتية  مكاسب   بإخفاء 
من بحفظها  أو  المشروع  غير   اإلثراء 
تعادل بخطية  مرتكبها  إعانة   أجل 
المشروعة غير  المكاسب   قيمة 
العقوبات احدى  إلى   باإلضافة 

التكميلية التالية:

بخطية أو  عام  مدة  بالسجن   يعاقب 
ألف إلى  دينار  مائة  من   مالية 
مضمون كشف  تعمد    دينار،من 
وبشكل كانت  وسيلة  بأي   التصاريح، 

مباشر أو غير مباشر

 يعاقب بخطية قدرها ثالثمائة دينار
 عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن

 التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر
انتهاء مهامه.

 يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب
 والمصالح أو تجديده طبقا للشروط

 واآلجال المضبوطة بهذا القانون
 اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة
بحسب الحال عن كل شهر تأخير

 يعاقب بالسجن سّت سنوات وبخطية
غير المكاسب  قيمة   تساوي 
 المشروعة كل مرتكب لجريمة اإلثراء
جميع مصادرة  و  المشروع    غير 
 المكاسب المتأتية  بصورة مباشرة أو
غير اإلثراء  جريمة  من  مباشرة   غير 
 المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية
من عليه  المحكوم  وحرمان   أخرى 
حق ومن  العامة  الوظائف   مباشرة 
االنتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

 نشر مضمون الحكم الصادر في حق
 الشخص المعنوي بأحد الصحف

على نفقته
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هي الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  أن  المكاسب  في  بالتصريح  الخاص  القانون   نص 
هيئة تركيز  حين  الى  مشروع  غير  إثراء  أو  تغيير  كل  ومراقبة  التصاريح  بمتابعة   المكلفة 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
 ولكن صعوبات كبيرة تحول دون استطاعة الهيئة الحالية القيام بدورها و ذلك لعدة عوامل

 البد من تداركها عند تأسيس الهيئة الدستورية، و لعل من أهمها :

الهيئات غرار  على  البشرية  بالموارد  يعنى  قار  مسؤول  أو  مدير  وجود   عدم 
 الدستورية المماثلة وذلك لعدم وجود هيكل تنظيمي خاص بالهيئة. ونذكر أن
هيكل على  المصادقة  و  العتماد  الحكومة  رئاسة  مصالح  راسلت  قد   الهيئة 
 تنظيمي و نظام أساسي خاص لكن إلى حد هذا التاريخ ال يوجد تقدم في هذا

الملف،
 اعتماد صيغة التعاقد أو اإللحاق ألغلب الموظفين و اإلطارات بالهيئة،

التصريح في  مختصين  موظفين  يضم  الهيئة  صلب  إداري  هيكل  وجود   عدم 
بالمكاسب و متابعة االثراء غير المشروع،

 عدم وجود باب خاص في الميزانية يتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كانت عملها  انطالق  عند  الحالية  الهيئة  أن  ونذكر  ميزانيتها،   ومحدودية 

ميزانيتها 003 أ.د و تعد 11 موظفا قارا،
التصريح ملفات  بمتابعة  خاص  لتكوين  الهيئة  موظفي  أغلب  تلقي   عدم 

 بالمكاسب،
 اإللزام بتلقي جميع التصاريح في أجل ستين يوما، والذي من شأنه أن يغرق
الهيئة في األوراق عند أول موجة لتلقي التصاريح قبل أن تصبح العملية دورية.

صعوبة متابعة الفرق بين التصاريح و الواقع،
صعوبة الوصول الى بعض الممتلكات خارج الحدود التونسية،

 استحالة رصد كل المكاسب التي تحصل عليها المعنيون بالتصريح قبل و بعد
انتهاء مهامهم،

 صعوبة تطبيق الفصل 51 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، حيث يشير
 الفصل الخامس عشرة أن الهيئة تتولى التثبت من صحة التصاريح وهي مهمة
 مستحيلة، حيث ان الهيئة الحالية ال تستطيع القيام بذلك لعدم توفر الوسائل

البشرية أو المادية أو حتى التكوينية للقيام بذلك.

4. الصعوبات و المشاكل التي تحول دون الوصول
 الى متابعة تصاريح المكاسب و المصالح
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 جدول تلخيصي إلمكانية تطبيق مقتضيات االتفاقية االفريقية
في مادتها المتعلقة بالكسب غير المشروع

الموضوع

وع
شر

 م
غير

 ال
اء

إلثر
ة ا

فح
كا

م

التطابق التشريعاالتفاقية االفريقية لمنع الفساد
 التونسي

التطابق
 مع الواقع

الدول األطراف بتضمين  تجريم  إلتزام 
االثراء غير المشروع في تشريعاتها.

المشروع كعمل من اإلثراء غير   إعتبار 

أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة

تقديم المساعدة و التعاون

 في هذا المجال

جزئيكلي

جزئيكلي

جزئي

ق
طاب

م ت
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الـتـوصــيـــــــــــــات

بممتلكات الخاصة  المعلومات  كل  حول  اإلفريقية  البلدان  مع   التنسيق 
المسؤولين ورفع تقرير دوري الى مفوضية اإلتحاد اإلفريقي

ولفت اإلتفاقية  اعتماد  قبل  اإلفريقي  اإلتحاد  مفوضية  مع   التنسيق 
 نظرهم الى التباين في بعض المصطلحات المعتمدة بين النص االنقليزي

والنص العربي

على يطرأ  تغيير  اي  لمتابعة  فاعلة  كطريقة  الوحيد  المعرف   اعتماد 
المكتسبات و المصالح

 االسراع بوضع مذكرة تفسيرية او توصية توضح كيفية متابعة العقوبات
 الخاصة بالتصاريح الكاذبة والمغلوطة
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الدول بتشاريع  التالية  المقتضيات  تضمين  ضرورة  إلى  االتفاقية  من  العاشر  الفصل   تطرق 
 المتبنية لإلتفاقية:

 يكتسي هذا المطلب أهمية بالغة ألنه يحيل على الفصل المتعلق بتبيض األموال المتأتية
كطريقة لألحزاب  تمويل  في  استخدامها  إلعادة  المبّيضين  لجوء  حال  في  الفساد   من 

إلضفاء الشرعية عليها وابعاد الشبهات عن مصدرها.

 مبدأ الشفافية المالية هو مبدأ تسعى اإلتفاقية اإلفريقية لتدعيمه في الدول األعضاء،
ويتمثل الخصوص.  وجه  على  الرئاسية  واإلنتخابات  االنتخابات  بتمويل  عالقة  في   وخاصة 
إلى باإلضافة  القضائية،  الجهات  قبل  من  المبدأ  هذا  احترام  اثبات  صعوبة  في   اإلشكال 

صعوبة حسن اعتماده على أرض الواقع.

 - منع  إستخدام األموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير المشروعة و الفاسدة لتمويل
 األحزاب السياسية

 - إدماج مبدأ الشفافية في تمويل األحزاب السياسية

 1.تضمين تمويل األحزاب باالتفاقية

األحزاب السياسية
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 تعتمد األحزاب السياسية في العالم على ثالثة مصادر أساسية لتمويل ميزانيتها وهي أساسا
 التمويل العمومي و هي مساعدات تقدمها الحكومات لألحزاب السياسية خصوصا في فترة
 اإلنتخابات، والتمويل الخاص في شكل منح و تبرعات من الخواص او المؤسسات او الجمعيات.

أما التمويل الداخلي فهو مجموع معاليم اإلنخراط أو القروض المتحصل عليها.
 

القرن وبداية  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  السياسية  األحزاب  تمويل  مفهوم  ظهر   تاريخيا 
الشركات من  والتبرعات  األثرياء  األفراد  من  مساهمات  في  رئيسي  بشكل  وتمثلت   العشرين 
إلى العشرين  القرن  أوائل  منذ  الجماهيرية  األحزاب  واستفادت  األوروبية.  البلدان  في   الخاصة 
 منتصفه من رسوم العضوية والتبرعات من النقابات المنتسبة. أما بخصوص التمويل العمومي
 فقد ظهر ألول مرة في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب عام 1959. أما اآلن، تأتي الموارد المالية
 لألحزاب السياسية في أوروبا أساسا من إعانات الدولة، إذ تعتمد األحزاب الجديدة التي تنشأ

خالل فترات االنتقال السياسي بشكل خاص على التمويل العمومي.
 

 وينقسم التمويل العمومي إلى مباشر و غير مباشر. فاألول يتلخص في  المساعدات المالية
 المباشرة لألحزاب السياسية قصد تمويل  األنشطة و الحمالت االنتخابية  ، وعمل المجموعات
 البرلمانية ، أما الدعم الغير المباشر فيتمثل في الحق في الظهور اإلعالمي بالبرامج اإلذاعية

والتلفزيونية العمومية، باإلضافة إلى المزايا الضريبية مثل اإلعفاء الضريبي.
 

في خاصة  كبرى،  أهمية  يكتسي  العمومي  التمويل  فإن  اإلفريقية،  القارة  يخص  فيما   أما 
بلد كأهم  ديفوار  الكوت  وتبدو  المعارضة،  أحزاب  من  صغير  عدد  على  تحتوي  التي   البلدان 
تقدر الضرائب   من  هامة  ميزانية  تخصيص  خالل  من  السياسية   االحزاب  تمويل  يدعم   إفريقي 

 بـملياري فرنك لدعم االحزاب الموجودة و المقدرة بـ 12 حزب سياسي على الساحة.
 عموما للتمويل العمومي الكثير من اإليجابيات، نذكر منها:

 2. طرق وآليات تمويل األحزاب السياسية:

16

    كل البلدان اإلفريقية تجيز التمويل العمومي لألحزاب
  القانون اإليفواري عدد 12لسنة 2015

  تقرير دائرة محاسبات دولة الكوت ديفوار لسنة 2015

17

18
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20
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  Financement des partis politiques et des campagnes electorales – Lignes directrices.
Ingrid van Biezen, Conseil de l'Europe 2003.
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18
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السياسية المنافسة  المختلفة عن طريق ضمان  السياسية  األحزاب  بين  الفرص   تعزيز تكافؤ 
األحزاب أو  الصغيرة  األحزاب  دعم  خالل  من  الكبيرة  األحزاب  احتكار  (لمحاربة  والنزيهة   الحرة 

الجديدة أو أحزاب المعارضة ذات األموال المحدودة
الفساد والحد من مخاطر  الخاصة والمهتمة  المانحة  الجهات  التأثير واالعتماد على   • منع 

السياسي ؛
 • تعزيز المساواة بين الجنسين في التمثيل السياسي ، بما في ذلك من خالل تهيئة المعونة

وفقًا لمعدل يحترم تواجد المرأة ووصولها الى مراكز متقدمة في الحياة السياسية .
 غير أن التعمق في العديد من البحوث السياسية وحتى التجارب المقارنة في إفريقيا يبرز

العديد من السلبيات لعل  أهمها:
 •الكلفة الكبيرة على دافع الضرائب خصوصا في بلدان إفريقية تشكو من مستوى 

 مديونية كبير؛
 •الخطر من أن تستفيد  و تستأثر السلطة الحاكمة ممثلة في الحزب الحاكم  بكامل التمويل

العمومي من جانبها؛
 •إضفاء الشرعية على النفقات الشخصية ألفراد داخل األحزاب والمساهمة في زيادة 

التكاليف في ضوء عدم شفافية الحسابات ؛
أما بخصوص التمويل غير العمومي فهو ينقسم

 إلى  عنصرين أساسين و هما :

 -التمويل الداخلي كعنصر تقليدي لتمويل األحزاب و يتمثل أساسا في اإلنخراطات
و الرسوم على النشاطات و عوائد الملكية و اإليرادات القارة للحزب:

 يعتبر االنخراط في الحزب و تسديد معلوم العضوية من اهم مصادر تمويل األحزاب خصوصا
فاإلنتماء عنه،  االستغناء  إلى  تتجه  الحديثة  الديمقراطيات  ان  غير  االفريقية،  البلدان   في 
ما وهو  األموال،  دفع  أو  باالنخراط  الشخص  يلزم  ال  معه  التعاطف  او  للحزب   اإليديولوجي 
كليا على المعتمدة  األحزاب  أو  الشعبوية  األحزاب  العديد من  خصوصا مع وصول   يتمظهر 
النشاط على  كليا  المعتمد  األلماني                       القراصنة  حزب  مثل  االفتراضي   العالم 

 االلكتروني والذي فاز بمقاعد في البرلمان األلماني دون الحاجة إلى إنخراطات منتسبيه.
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Piraten Partei ""

  Afric’pulse 2018 ( doc world Bank April 2018)
  "The rise of virtual activism means that Europe’s political parties must embrace 
digital technologies as campaigning tools." F.Hartleb, London School of Policy 2017
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من العديد  السياسية  لألحزاب  الخاص  للتمويل  العمومي،  التمويل  غرار   على 
المنافع واالمتيازات، ونذكر من بينها:

 ومع ذلك ، ال يزال التمويل الخاص يتعرض النتقادات شديدة بسبب عيوبه التي

 تتجلى أساسا في:

23

24

25

-التمويل الخاص والمتمثل أساسا في التبرعات من االشخاص الطبيعيين
 أو الشركات الخاصة والقروض وتبرعات الجمعيات :

ضمان استقاللية األحزاب عن السلطة وخصوصا أحزاب المعارضة؛

بشكل المشاركة  على  تشجيعهم  خالل  من  بالمواطنين  األحزاب  روابط   تعزيز 

أكبر من خالل التبرعات.

الفرص يقوضان  اللذين  العادل  غير  والتوزيع  الوصول  في  المساواة   عدم 

 التنافسية لألحزاب على قدم المساواة؛

المتأتية من االموال  تبيض  االحزاب من خالل  الخاص على سياسات  التأثير   خطر 

الفساد أو دعم مرشح حزبي بالمال لضمان تقديمه لخدمات بعد االنتخاب.

 بالنسبة للتمويل األجنبي: يمكن ان يحمل التمويل األجنبي في طياته المس

التقارير و  الدراسات  في  التعمق  عند  السياسية.  األحزاب  هذه  وطنية   من 

إفريقية، ببلدان  خاصة  والمتعلقة  األوروبية  االستخبارات  أجهزة  عن   الصادرة 

 بإمكاننا أن نالحظ مدى انتشاره ومدى إرتباط الفوز باإلنتخابات بتوفر تمويالت

 أجنبية كبيرة ومشبوهة،ترتكز أحيانا على أموال فاسدة، وهو ما تتطرق له آخر

من القليل  هنالك  أن  غير    .2002 لسنة   "IMC"النرويجي المعهد  أعده   تقرير 

غرار على  الفساد  مكافحة  مجال  في  نجاحا  حققت  التي  اإلفريقية   البلدان 

السياسية األحزاب  تمويل  ينظم  أساسيا  قانونا  أصدرت سنة 2013  التي   رواندا 

 الزمها في مادته الرابعة والعشرين بعدم تسلم أي مبلغ مالي من جمعية او

 مؤسسة او أشخاص أو منظمات أجنبية أو مملوكة جزئيا من أجانب.

مالحظة

 لمزيد التعمق أنظر المحور الخاص باإلثراء الغير مشروع من التقرير  
  Funding political parties in emerging African democracies: What role for Norway?

Harald W. Mathisen and Lars Svåsand (2002)
  Organic Law N° 10/20/2013/OL of 11/07/2013 
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للعمل ممارستها  وقبل  الديمقراطية.  لممارسة  األساس  حجر  الحزبية  التعددية   تعتبر 
 السياسي، على األحزاب السياسية االلتزام بجملة من المبادئ  والقيم على غرار مدونة
 سلوك تلزمها. و كمثال إعتمدت دول المجلس األوروبي سنة 2009 مدونة سلوك العمل

السياسي  التي أعدتها لجنة البندقية  والتي تتضمن خمس مبادئ أساسية و هي:

3.مراقبة تمويل االحزاب السياسية في التجارب المقارنة

 الديمقراطية  الداخلية  في الحزب: االلتزام باحترام الديمقراطية داخل 
 مؤسسات الحزب. كما  يجب أن يكون الخطاب واإلجراءات التي تتخذها األحزاب
المنصوص القانون  وسيادة  الديمقراطية  المبادئ  مع  منسجمة   السياسية 
تنظيمها يعكس  أن  يجب  و  للبالد  والقانونية  الدستورية  األحكام  في   عليها 

ووظائفها الداخلية مبادئ الديمقراطية والشرعية.
المبادئ في  واالنفتاح  والمساواة  الطوعية  المشاركة  التمييز:  عدم  مبدأ   • 
بغض  ، مفتوحة  العضوية  تكون  حتى  الحزب.  أنشطة  تحكم  التي   األساسية 

النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو المهنة.
واألداء السياسية  لألحزاب  الخارجية  األنشطة  في  الشفافية    :  الشفافــية 
 الداخلي هي مبدأ أساسي في التعامل مع أزمة الشرعية الحالية واستعادة
وشرط ككل  الديمقراطي  النظام  وفي  السياسية  بالقوى  الجمهور   ثقة 
في السياسية  األحزاب  تأخذ  أن  يجب  الحقيقية.  المسؤولية  إلى   أساسي 
وجه على  الحكومية  غير  والمنظمات  األخرى  الجمعيات  مع  الحوار   االعتبار 
حول ومناقشاتها  وثائقها  إلى  الوصول  األطراف  تتيح  أن  ينبغي   الخصوص 
تعزز الممارسة  هذه  والمحاسبة.  القرار  صنع  وإجراءات  وأفكارها   برامجها 

الشفافية وتتسق مع المبادئ الصارمة للحكم الرشيد.
أمرًا الحالي  والقانوني  الدستوري  اإلطار  احترام  يعد  القانون:  سيادة  مبدأ   • 
فعال وبشكل  للقانون  وفقًا  تعمل  لكي  السياسية  لألحزاب  بالنسبة   أساسيًا 
على والعمل  السياسية  األحزاب  برامج  تقوم  أن  يجب  الديمقراطية.  ظل   في 
والنظام للديمقراطية  األساسية  والحريات  والحقوق  القانون  سيادة   احترام 
تحترم أن  يجب  تحديًدا،  أكثر  وبشكل  الوطني.  القانوني  والنظام   الدستوري 
ممارسة بشأن  الدولية  القواعد  في  عنها  المعرب  القيم  السياسية   األحزاب 

الحقوق المدنية والسياسية .
مبادئ األحزاب  تمويل  يحترم  أن  يجب  التمويل):  في  (خاصة  المساءلة   • 

المساءلة والشفافية.

26

27

   Code of Good Practice in the Field of Political Parties –
 Link: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)021-e   

هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا تتألف من خبراء مستقلين في القانون الدستوري 

27 26



تقرير خاص بتطبيق مقتضيات االتفاقية
 االفريقية لمنع الفـســـاد و مكافحتــه

37

التمويل إلى أن تستند عملية  ينبغي   ، السياسية  لألحزاب  التمويل  النظر عن مصدر   بغض 
 مبدأ الشفافية والمساءلة على مستويين.

 يتعلق األول باألموال العادية وتمويل الحمالت، ويجب إدراج تفاصيلها في حزمة محاسبة
خاصة ، محفوظة بعناية ويتم اإلعالن عنها على المأل.

 أما المستوى الثاني فيتعلق بالتحكم في الوضع المالي للممثلين المنتخبين قبل وخالل
واليتهم  .

 ويمكن أن تشمل التشريعات إلتزام األحزاب باإلدالء بميزانيتها إلى مؤسسة وطنية مختصة
ومقدار المانحين،  وهوية  دخلها،  ومقدار  الحسابات،  كل  تقديم  عليها  كما  ذلك   في 
  النفقات؛ ومن ناحية أخرى، المراقبة و  التدقيق المحاسبي الذي يجب إعتماده من قبل
تنظيم من  األطراف  تهرب  عدم  لضمان   ، قانونية  عقوبات  آلية  وكذلك   ، مستقلة   هيئة 

تمويلهم، باإلضافة إلى فرض عقوبات في حالة خرق القانون.
و إجماال يمكن إعتماد النقاط التالية لتكريس الشفافية المالية لألحزاب السياسية :

للمصادقة  مدقق  وتعيين  الصلة  ذات  للقواعد  وفقا  بالحسابات   االحتفاظ 
على البيانات المالية لألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية ؛

 تقديم حسابات األحزاب السياسية وحسابات الحمالت االنتخابية إلى هيئات 
الرقابة المستقلة بغرض التحقق من شرعيتها.

االلتزام باطالع الرأي العام على حسابات الحمالت اإلنتخابية ؛ 
وشكل  وسائل  التالية:  المواضيع  أساسا  يتناول  محاسبي  معيار   اعتماد 
 اإلفصاح المالي، وسائل اإلبالغ عن ممتلكات ودخل المرشحين على أساس سنوي

قبل االنتخابات وبعدها، ووسائل اإلعالن عن قائمة المانحين ومقدار تبرعاتهم.
هيئة  قبل  من  وتحريرها  المرقمة  واالشتراكات  التبرعات  بإيصاالت   االحتفاظ 

مراقبة األحزاب الوطنية ؛

االلتزام بتقديم البيانات المالية لألحزاب والحمالت االنتخابية لمراجعة خارجية 
 إنشاء لجنة مستقلة للرقابة المالية لألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية ؛ 
مدقق  قبل  من  الخارجي  التدقيق  إلى  السياسية  األحزاب  حسابات  تقديم    

حسابات ، يتم تعيينه من قبل لجنة مراقبة األحزاب السياسية .
المالية التخصصات  قواعد  لمراعاة  االنتخابات  اجراء  على  المصادقة  على   التأكيد 

والشفافية.
نشر قائمة المانحين وإرسالها إلى لجنة مراقبة األحزاب السياسية

إضفاء الطابع المركزي على قوائم المانحين من قبل اللجنة المستقلة.

 4. الحوكمة  الرشيدة لميزانيات األحزاب
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غاية إلى  توجد  ال  ولكن  السياسية  االحزاب  و  الحمالت  بمراقبة  المحاسبات  دائرة   تستأثر 
 اليوم مهمات رقابية من قبل الهيئات الثالث للرقابة (هيئة الرقابة المالية / هيئة مراقبي
 المصالح العمومية / هيئة مراقبي أمالك الدولة). كما لم تكن األحزاب السياسية نمتثل
دائرة قدمت  وقد  الشفافية.  إلى  الدولة  إعانات  افتقار  مع  خاصة  الصارمة،   للمحاسبة 
 المحاسبات تقاريرا إلى رئيس الجمهورية ولكن دون وجود آلية متابعةملموسة، حيث أنه
 منذ إنشائها في عام 1968 وحتى عام 1990 ، لم يكن للمحكمة أي اعتبار لحسابات األحزاب
دائرة تنظيم  بشأن   1968 مارس   8 في  الصادر    8 عدد  القانون  أن  والواقع    السياسية. 
 المحسابات ال يشير إلى رقابة األحزاب السياسية، رغم أن الفصل 16 من القانون األساسي

عدد 32 المؤرخ 3 ماي 1988 بشأن تنظيم األحزاب السياسية نص على ما يلي:

29 في  الصادر   82/90 عدد  للمحكمة  األساسي  القانون  تعديل  وقع   ،1990 سنة   وفي 

 أكتوبر 1990، والذي تم بموجبه منح محكمة الحسابات "رسميا" (ولكن ليس من الناحية

العملية) السيطرة على رقابة أموال األحزاب السياسية.

 إال أن المرسوم عدد87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم األحزاب

الذكر، مرسخا لقواعد القانون األساسي عدد 32 لسنة 1988 سابق   السياسية جاء إللغاء 

السجالت إلى  باإلضافة  لألحزاب  المالية  األحكام  المرسوم  خص  وقد  الثورة.  إبان   جديدة 

 والتثبت من الحسابات بأبواب خاصة بها (الباب الثالث والرابع).

 وقد نص المرسوم في فصله 17  على تكون موارد الحزب من:

ومائتي • ألف  سنويا  الواحد  االشتراك  قيمة  تتجاوز  أال  على  المنخرطين   اشتراكات 

(1200) دينار.

االلتزام بإبقاء الحسابات  ؛
االلتزام باالحتفاظ بقائمة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة ؛

االلتزام بتبرير أصل الموارد المالية ؛
 االلتزام بتقديم الحسابات السنوية إلى ديوان المحاسبة.

 5.مراقبة تمويل االحزاب السياسية في تونس
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التمويالت األجنبية،  التمويالت  على  صريحا  تحجيرا  المرسوم  من   19 الفصل  وضع   كما 
المعنوية، عمومية الذوات  الصادرة عن  المساعدات والتبرعات والهبات  المصدر،   مجهولة 
 كانت أو خاصة، أو تلك الصادرة عن أشخاص طبيعيين في حال تجاوزها الستين ألف دينار
 (60.000) سنويا للمانح الواحد. كما تنسحب هذه القواعد على التبرعات والهبات والوصايا

 العينية والخدمات المجانية.
 تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون األساسي لمحكمة المحاسبات، والمعروض حاليا على
 أنظار مجلس نواب الشعب، يحتوي على صالحية رقابة تمويل األحزاب السياسية في حال

 تجاوز مبلغ المنحة العمومية 50  بالمائة من تمويل الحزب.

"اللجنة استشارة  بعد  و  المعدلة  نسخته  في  الجديد  األساسي  القانون  مسودة   تنص 
على وافقت  والتي  البندقية،  لجنة  باسم  أيضا  المعروفة  للديمقراطية"    األوروبية 
موارد أن  مالمحه  اهم  تبدوا  و   2018 اكتوبر   25 بتاريخ   24/2018 عدد  بقراراها   مضامينه 

األحزاب السياسية تنحصر في :

حال  في  بريدية  حوالة  أو  بريدي  أو  بنكي  صك  بواسطة  االشتراك  معلوم   سداد 
تجاوزه مائتين وأربعين دينارا (240).

المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا. 
اإليرادات المتأتية من ممتلكات الحزب ونشاطاته. 
 القروض على أال يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض مبلغ مائتي 

ألف (200.000) دينار

اشتراكات المنخرطين على أال تتجاوز قيمة االشتراك الواحد سنويا ألفي (2000) دينار.
الحد األقصى خمسمائة (500) دينار، يتم سداده بواسطة   معلوم االشتراك يكون 

صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية،
اإليرادات المتأتية من ممتلكات الحزب ونشاطاته، 
المالية • والمؤسسات  البنوك  جميع  لدى  التعهدات  قائم  يتجاوز  أّال  على   القروض 

مبلغ ثالثمائة ألف (300.000) دينار،
التمويل العمومي. •

 6.مالمح مشروع القانون األساسي الجديد
 المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية وتمويلها

28
29

   "تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية."
   مشروع قانون أساسي عدد 38/2016  يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها واالجراءات المتبعة لديها.

28

29
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 كما ال يجوز لألحزاب السياسية تلقي تمويل أجنبي و هو مفهوم قابل للتأويل، إذ يمكن
 للمنخرطين الموجودين خارج البلد لعب دور الوسيط بين البلدان المانحة و األحزاب من خالل

إيصال هذه المنح األجنبية من خالل إخفائها على شكل هبات او إنخرطات وهمية.

في السياسية  لألحزاب  المخولة  المنحة  قيمة  تحتسب  العمومي  للتمويل  بالنسبة   أما 
المنحة في المقدار المخول لكل حزب القار من  الجزء   شكل جزء قار وجزء غير قار. يتمثل 
المقدار في  المنحة  من  القار  غير  الجزء  يتمثل  فيما  الشعب،  نواب  مجلس  في   ممثل 

المرصود للحزب بحسب عدد نوابه بمجلس نواب الشعب.

 وقد حدد مقدار الجزء القار من المنحة بمبلغ خمسين ألف (50.000) دينار ومقدار الجزء غير
 القار بمبلغ عشرة آالف (10.000) دينار كل نائب. و تصرف المنحة خالل الثالثية األخيرة من
 السنة المالية من قبل الوزارة  المكلفة باألحزاب السياسية. وهنا يظهر جليا أن أكثر األحزاب
 المنتفعة بالتمويل العمومي هي األحزاب الكبيرة ذات التمثيلية هامة في مجلس نواب

الشعب .

جدول تلخيصي لتطبيق مقتضيات المادة العاشرة من االتفاقية
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الـتـوصــيـــــــــــــات

وشرعية الشفافية  مقتضيات  تطبق  ال  التي  السياسة  االحزاب   معاقبة 
مصادر تمويلها

لتجنب السياسي  العمل  أخالقيات  لميثاق  السياسية  األحزاب   صياغة 
سلوكيات قد تكون مضرة في التعاطي مع الشأن العام

تحسين منظومة القوانين المتعلقة براقبة تمويل األحزاب

خارج المنخرطين  قبل  من  المقدمة  اإلنخرطات  و  للهبات  عميقة   مراقبة 
البالد التونسية
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المجتمع المدني واالعالم
1.تضمين دور المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في االتفاقية االفريقية لمنع الفساد ومكافحته

 تضمنت المادة 12 من االتفاقية االفريقية لمكافحة الفساد دعوة الدول التي صادقت على
 اإلتفاقية على تعزيز دور المجتمع المدني واالعالم في مجال منع الفساد و مقاومته و

ذلك من خالل:

"سلسلة باعتبارها  و  منظمة  اجتماعية   حركة  بأنه  المدني  المجتمع  تعريف   يمكننا 
مشروعية مراقبة  مجال  في  واألشخاص  الوطنية  السلطات  بين  التفاعالت  من   متواصلة 
تصرفات الدولة  و ضمان مشاركة المجتمع في صنع القرار و تكريسا للتكافل االجتماعي"

  تاريخيا ظهر مفهوم المجتمع المدني مع  أرسطو كوانونيا بوليتيكي (القرن الرابع قبل
 الميالد). يعتبر المجتمع المدني "منطقة تداخل و تعاون بين أفراد  المجتمع، أو بين الدولة
الحريات ضمان  هو  منظم  مدني  مجتمع  لوجود  األساسي  الشرط  و  واألسرة.   والسوق 
المصلحة لتحقيق  التعاون  في  والحق  التجمع  في  (الحق  لألفراد  والجماعية   الفردية 

 العامة، على سبيل المثال).
وبالتالي من خصائص المجتمع المدني :

 المشاركة الكاملة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة،
 خلق أرضية مناسبة تمكن الصحافيين والمجتمع المدني وتشجعهم على

حمل الحكومات الى ترسيخ قيم الشفافية والحوكمة،
 ضمان توفير التشاور مع المجتمع المدني لمراقبة تنفيذ هذه االتفاقية،

 ضمان منح وسائل االعالم سبل الحصول على المعلومات في حاالت الفساد
في له  اإلشارة  تمت  قد  العنصر  هذا  أن  يالحظ  كما  الصلة،  ذات  الجرائم   و 
 المادة التاسعة من هذه االتفاقية بأن تقوم الدول األطراف بإقرار كل التدابير

التشريعية من أجل ضمان الحق في الحصول على أية معلومات.

 اإلستقالل عن جهاز الدولة
العمل ليس من أجل الربح

العمل لخدمة "الشأن العام"

 2.منظمات المجتمع المدني:  التأسيس النظري

  Keane J (2013) Global Civil Society? Cambridge:
 Cambridge University Press

راجع المرجع السابق  
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 ال توجد مواضيع  محددة  يعالجها المجتمع المدني ألنه ال يوجد في األساس موضوع ال
أو االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  البيئية  القضايا  مثل  المجتمع،  قبل  من  مناقشته   يمكن 
القضايا جميع  عمله  في  يضم  المدني  المجتمع  فإن   ، وبالتالي  العلمية.  أو   السياسية 

 واالهتمامات والموضوعات التي تهم األفراد ومجموعات األفراد في المجتمع.
 ولمنظمات المجتمع المدني عدة أشكال، ولكنها تشترك جميعا في نفس الخصائص مثل
 الحكم الذاتي، والتنظيم الذاتي أو االنضباط الذاتي، والتطوع والتضامن ، فضال عن القيم
 الديمقراطية األساسية المختلفة (حرية الرأي، وحرية التجمع، وما إلى ذلك). وتعد األندية
أشهر الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضال   ، المواطنين،  ومبادرات  والنقابات   والجمعيات 

أشكال منظمات المجتمع المدني.

الحماية قبل  خاصة  تونس،  في  موجودا  المدني  المجتمع  مفهوم  يكن  لم   تاريخيا 
 الفرنسية أي قبل 1881، رغم وجود لبنة أولى لمفهوم الجمعيات الخيرية من خالل األحباس
 المنتشرة في كافة أرجاء البالد التونسية والتي تكتسي صبغة دينية باألساس و تسمى

في باقي الدول اإلسالمية باألوقاف.
 أما خالل االحتالل الفرنسي فقد تم ألول مرة التطرق لمفهوم الجمعيات في 1888 .

  و بمجرد االستقالل عن فرنسا، تمت تصفية كل األحباس بتونس وتم إصدار أول نص قانوني
و  9591 لسنة   154 عدد  القانون  وهو  تكوينها  كيفية  يضبط  و  الجمعيات  مفهوم   ينظم 
للدولة إضافية  آليات  إلعطاء  و  تكوينها  على  التضيق  قصد   1992 سنة  تنقيحه  تم   الذي 
 لمراقبتها. واستمرت هذه الرقابة الصارمة إلى غاية قيام الثورة ليكون إصدار المرسوم عدد

88 لسنة 2011 الدافع األساسي ليشهد المجتمع المدني طفرة منقطعة النظير.

 إن المتأمل للنسيج الجمعياتي في تونس و إلى تنوعه يعتقد للوهلة األولى أنه ناجح في
إلى يحيل  البحث  في  التعمق  أن  غير  الفساد.  مكافحة  في  الدولة  مجهود   معاضدة 
أبرزته آخر دراسة استقصائية التي تعوق دورها في محاربة الفساد، و هو ما   اإلشكاالت 
 سنة 2017 أجرتها مؤسسة                                                                                                       لـعينة
 من 391 تونسي  تم توجيه سؤال "من المسؤول عن استفحال الفساد في تونس؟" لهم،
 حيث اعتبر  57 من المستجوبين المجتمع المدني مسؤوال  في حين اعتبر 71 منهم الرئيس
 الحالي مسؤوال، واعتبر 98 منهم مجلس النواب هو المسؤول األول عن الفساد في تونس،

في حين حّملت أغلبية المستجوبين (168) الحكومة المسؤولية.

3.المجتمع المدني في تونس

4.المجتمع المدني ودوره في محاربة الفساد في تونس

  -Le  décret sur les associations en date du 15 septembre 1888. 
   -Le  décret sur les associations en date du 6 août 1936.

  https://carnegieendowment.org/files/Tunisia_Corruption_Web_final
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 كما تجدر اإلشارة إلى المجهود التاريخي الذي لعبته العديد من المنظمات و الجمعيات
 خصوصا في ملف العدالة االنتقالية من خالل معاضدتها لجهود الهيئات االنتقالية من خالل
 مساعدة  هيئة الحقيقة و الكرامة على جمع ملفات الضحايا،  باإلضافة إلى صياغة العديد
 من قوانين مكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطني والمنظمات

الدولية (كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي).
 وقد أكد السيد شوقي الطبيب،   رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أن المجتمع
الرسمي على هذه الطابع  الفساد. وإلضفاء  الحرب ضد   المدني هو شريك أساسي في 
  الشراكة، تم توقيع وثيقة لتشكيل ائتالف مع المجتمع المدني ضد الفساد.  كما نجح
"مانيش حملة  نجحت  إذ  الحكومة،  أعمال   على  رقابة  كجهة  أيضا  المدني   المجتمع 
 مسامح" على سبيل المثال في تأخير مشروع قانون المصالحة االقتصادية لمدة عامين من
 خالل االحتجاجات العامة والبيانات وحلقات العمل والتفاعالت مع البرلمانيين، و رفع الوعي

 بالقانون والضغط على البرلمان لتعديله.
متعلقة قضايا  على  الجمهور  إلطالع  مختلفة  بمبادرات  يقظ  أنا  منظمة  قامت   كما 
 بالفساد عبر صياغة تقارير و بحوث إستقصائية وتنظيم ورشات عمل وتكوين موجهة الى

الجمعيات و الى مختلف شرائح المجتمع في تونس.
ورغم هذه النجاحات، تبقى هناك عدة اإلشكاليات، تتلخص أهمها في:

 تمويل عمومي هام للجمعيات مما من شأنه أن يشكل تبعية للدولة، 
 إذ بلغت نسبة تمويل الجمعيات لسنة 2017 مبلغ  110 مليون دينار، منها 24

مليون دينار للجمعيات الرياضية.
 يتم إدارة بعض الجمعيات من قبل موظفين ساميين أو وزراء داخل الدولة مما

يمس من مبدأ االستقاللية.
 تعمل بعض الجمعيات بشكل صريح لصالح بعض األحزاب السياسية، خصوصا

في فترة االنتخابات.
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 على سبيل المثال ، في مارس 2015 ، أعلنت لجنة الحقيقة انها تلقت فقط 5 ٪ من جميع الملفات المتوقعة وعمل المجتمع وجمعيات الضحايا  

بنشاط كبير لرفع هذا المعدل إلى ٪23 في 15 جويلية 2016

  http://www.leaders.com.tn/article/20359-chawki-tabib-la-corruption-c-est-pire-qu-avant

أمضت أكثرمن 30جمعية مختصة في مكافحة الفساد والحوكمة على ميثاق االئتالف المدني لمكافحة  الفساد مع الهيئة الوطنية   

لمكافحة الفساد 
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 تلعب وسائل اإلعالم والصحافة االستقصائية دورًا حاسمًا في التحقق من شبهات الفساد،
المالية الجرائم  إلى  الجمهور  انتباه  جذب  أجل  من  ملموسة  نتائج  إلى  يؤدي   مما 
 واالقتصادية. وتعد وسائل االعالم مصدرا أساسيا ال يزال قيد االستغالل في قضايا الفساد.
 ولكن يجب االعتراف أن الصحافة الموجهة الى كشف الفساد تتطلب الكثير من اإلمكانيات
 البشرية و المالية وطول النفس، فالكشف مثال عن "وثائق بنما" تم بعد ستة سنوات من
 االستقصاء من قبل الكونسورتيوم الدولي للصحفيين االستقصائيين (ICIJ) والذي قاد أيضا
 سنة 2017 للكشف عن فضيحة رشاوي شركة Enrol و كذلك الرشاوي داخل اإلتحاد الدولي

لكرة القدم (الفيفا).
 كما بينت آخر دراسة إحصائية حول الصحافة االستقصائية  أعدتها المنظمة الدولية للتنمية
أو الفعلية  القانونية  اإلجراءات  من  يخافون  الصحفيين  من   ٪35 أن   OCDE  االقتصادية 
 التهديدات باتخاذ إجراءات قانونية مثل دعاوى التشهير المدنية أو نشر المعلومات السرية.
الصحفي اغتيال  شكل  كما  لترهيبهم.  ضدهم  قضائية  دعاوى  بعض  نشرت   وقد 
(والمعروف  2017 أكتوبر   16 في  غاليزيا"  كاروانا  "دافني  المالطي    االستقصائي 
بلده) صدمة في المنظمة في  والجريمة  الفساد  تجاه  التي ال هوادة فيها   بتحقيقاته 
 أوروبا وعالميا. كما نذكر العثور على الصحفي اإلستقصائي السلوفاكي "يان كوسياك"
 وزوجته مقتولين في 25 فيفري 2018 والذي كان على األرجح مرتبطا بعمله التحقيقي

 في الفساد.
70 الدولية، قتل  الشفافية  تعده منظمة  الذي   2017 لعام  الفساد  إدراك  لمؤشر  ووفقا 
 صحفيا في إطار تحقيقات حول الفساد من أصل 368 صحفيا قتلوا بين سنتي 2012 و2017.

 5.دور اإلعالم في مكافحة الفساد والصعوبات في تطبيقه

37   Chapitre ٤ de l'étude de l'OCDE sur La Détection de Corruption Transnationale, publiée en décembre ٢٠١٧
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 ابرزت نتائج االستبيان التي قامت به المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي EDCO  انه بالنسبة
مقاومة في  المختصين  و   2017 سنة  العالم  في  المستجوبين  الصحافيين  من   لعينة 
 الفساد، يعد المبلغون عن الفساد المصدر األساسي للمعلومات بنسبة % 35 في حين أن
الحصول أن طلبات  بنسبة 18% في حين  المعلومة  توفير  المدني يساهم في   المجتمع 

  على المعلومة من الجهات الرسمية شكلت نسبة %16.

عدد الصحفيين المختصين في مقاومة الفساد
 الذين تمت تصفيتهم  ما بين2017-2012

٣٦٨ Journalist
murdered between
٢٠١٢ and ٢٠١٧

٧٠ were covering

المصدر:

corruption stories

journalists murdered between 2012 and 2017

journalists who were covering corruption stories

 https://twitter.com/anticorruption/status/٩٦٨٠٦٣٢٠٧٠٦٦٧٥٠٩٧٩

 6.مصادر المعلومات للصحافة المختصة في مقاومة الفساد في تونس

38  Source: L'Enquête de l'OCDE sur le journalisme d'investigation (٨٨ réponses) .
Rapport ٢٠١٧ sur La détection de la Corruption Transnationale
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 يعتبر الوضع متشابها الى حد كبير في تونس بإعتبار أن المبلغين عن حاالت الفساد يعدون
 المصدر األساسي للصحافة االستقصائية، كما يعتبر الصحفي اإلستقصائي أيضا مبلغا عن
 الفساد ويجب على الدولة حمايته. وبعد ضغوطات كبيرة من المجتمع  المدني، تم إصدار
 القانـون أساسي  عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق باإلبالغ عن الفساد
 و حماية المبلغين غير أنه قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للتصويت تم إسقاط

أهم فصل به و هو الفصل 15 منه والذي ينص على:
 "مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يمكن للمبّلغ عن الفساد اللجوء إلى وسائل
 اإلعالم للتبليغ عن شبهات فساد في صورة تجاهل تبليغاته بعد استيفاء جميع المراحل
والمتأكد الخطير  التهديد  حالة  باستثناء  والهيئة  المختص  اإلداري  الهيكل  لدى   واآلجال 

للصحة أو السالمة العامة التي يمكن بخصوصها، اللجوء مباشرة إلى وسائل اإلعالم."

2016 سنة  الصادر  السويدي  القانون  من  مستوحى  الفصل  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األطر أفضل  من  يعد  والذي  الفساد   حاالت  عن  المبلغين  و  الشهود  بحماية   والمتعلق 
الممكن ومن  الفساد.  ملفات  على  العمل  من  وتمكنه  الصحفي  تحمي  التي   القانونية 
 اعتبار إسقاط الفصل 15 من المشروع كتضييق على الصحفي اإلستقصائي وحذف أهم
مصدر للمعلومة له. كما إتضح من خالل إصدار المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017
المنشور هذا  يلزم  حيث  المعلومة،  إلى  للنفاذ  اإلدارة  مقاومة  الحكومة  رئيس   عن 
إفشاء أو  نشر  وعن  مداخلة  أو  تصريح  بأي  اإلدالء  عن  باإلمتناع  العمومّيين   الموّظفين 
 معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل اإلعالم، حول مواضيع
من والصريح  المسبق  اإلذن  دون  به،  يعملون  الذي  العمومي  الهيكل  أو  وظيفتهم   تهم 
الضامنة لحرية اإلعالم الدستور  المباشر، وهو نص يتعارض تعارضا كّليا مع فصول   الرئيس 
 وللحّق في النفاذ إلى المعلومة. من ناحية أخرى، تبقى هناك بعض التخوفات من سوء
 استخدام قانون حماية المبلغين من قبل المتورطين في الفساد لتصفية خصومهم وابعاد

الشبهات عنهم وتمتعهم بالحماية التي يكفلها القانون للمبلغين.

NEWS

  Lutter efficacement contre la corruption : la Suède comme exemple Stéphane Paquin et Jean-Patrick 

Brady- vol. 20, n° 1 | 2018 : Conditions éthiques de l'interface politico-administrative en régime 

démocratique.
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الـتـوصــيـــــــــــــات

 تكوين صحافيين مختصيين في مكافحة الفساد كاختصاص اكاديمي

المراقبة و  المتابعة  آليات  في  المدني  المجتمع  و  الصحافيين   تكوين 
ألجهزة الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

استغالله إمكانية  ضد  لتحصينه  المبلغين  بحماية  الخاص  القانون   تنقيح 
 لحماية المبلغين الذين تعلقت بهم بدورهم شبهة فساد

 اصدار نص تشريعي أو ترتيبي يمكن المجتمع المدني من مراقبة تنفيذ
 االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد على غرار هذه االتفاقية

 خلق منصة الكترونية توضع فيها جميع المعلومات و الوثائق للعموم و
 بصفة آلية على غرار العديد من البلدان األخرى
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 في ختام هذا التقرير ندرك مدى صعوبة تنزيل االتفاقيات الدولية ذات الطابع التقني على
 التشريع الوطني و مدى مالئمتها للواقع، خاصة مع متغيراته التي تكون نتيجة لتجاذبات
 سياسية أو لمتطلبات إجتماعية عاجلة. كما نشير إلى أن تونس اليوم لم تستكمل المسار
 االنتقالي من خالل تأسيس كل المؤسسات الدستورية التي تعد ضمانة أساسية لتكريس

ثقافة الحوكمة الرشيدة وتأطير مجال مكافحة الفساد.
 كما نشير إلى أن مقاومة الفساد من خالل دراسة هذه اآلفة هو السبيل الوحيد للتوقي
السياسات لصياغة  األساسي  السبيل  هو  والميداني  األكاديمي  البحث  ويكون   منها 

العمومية لمقاومة الفساد والقضاء عليه.
تأسيس مقاومة االعتبار حتى نستطيع  بعين  الالزمة  الجوهرية  اإلصالحات  أخذ   كما يجب 
من المرور  خالل  من  فيه  التسريع  يتعين  رهان  أهم  اإلداري  اإلصالح  ويعد  للفساد،   ناجعة 
 اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة الرقمية، مما من شأنه أن يضفي الشفافية في التعامل مع

اإلدارة و التقليص من البيروقراطية.
الموارد بتوفير  يتعلق  فيما  خاصة  القضائية،  المنظومة  إصالح  السياق  ذات  في   ويتعين 

 البشرية والتقنية الضرورية باألقطاب القضائية المختصة مع إصالح شامل لمهنة القضاء.
 و أخيرا، يتعين إصالح الهيكلة اإلدارية الحالية لمجلس نواب الشعب من خالل مراجعة شاملة
 وجذرية لطريقة عمل المجلس إلعطائه المزيد من النجاعة وتقليص آجال البت في مشاريع

القوانين.

الخــــــاتـــــــمــــــــة
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 الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد

رئاسة الحكومة

الهيئة العامة لمراقبي المصالح العمومية

المدرسة الوطنية لإلدارة

خلية الحوكمة التابعة لرئاسة الحكومة

مجلس نواب الشعب

  الكتل النيابية لحركة النهضة و نداء تونس وآفاق تونس و الجبهة الشعبية

المحكمة اإلدارية

 الغرف الجهوية لدائرة المحاسبات

 دائرة االعالم بوزارة الداخلية

  

الهياكل و المؤسسات التي تمت استشارتها عند إعداد التقرير
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بمكافحة يتعلق   2015 أوت   7 في  مؤرخ   2015 لسنة   26 عدد  أساسي   القانون 
اإلرهاب ومنع غسل األموال

بالمكاسب بالتصريح  يتعلق   2018 أوت   1 في  مؤرخ   2018 لسنة   46 عدد   قانون 
والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح

على بالتصريح  المتعلق   1987 أفريل   10 في  المؤرخ   1987 لسنة   17 عدد   القانون 
الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميين

 القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني
.للمؤسسات

 القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 األمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد

بضبط المتعلق   2018 جانفي   4 في  المؤرخ   2018 لسنة   1 عدد  الحكومي   األمر 
بمنع المرتبطة  المختصة  األممية  الهياكل  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ   إجراءات 

تمويل االرهاب
بضبط المتعلق   2016 أوت   15 في  المؤرخ   2016 لسنة   1098 عدد  الحكومي   األمر 

تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها
 األمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بنشر اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفساد

 المراجـــــــــــــــع

 المراجع القانونية
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