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التنمية يف تونس
بني تأثريات الفساد وحتديات مكافحته
إنتشرت ظاهرة الفساد عموما واملالي وإلاداري منها خصوصا ،على امتداد العقود القليلة املاضية على مستوى كل بلدان
العالم وإن بدرجات متفاوتة من دولة ألخرى .وهذا جعل منها محط اهتمام العديد من املؤسسات الدولية انطالقا من
منتصف تسعينات القرن املاض ي .فالخبراء واملتتبعون لشؤون التنمية أرجعوا ظهور ألازمات املالية وإلاقتصادية من
ناحية وتعثر معظم التجارب واملشاريع التنموية بالبلدان النامية خاصة من ناحية أخرى ،إلى تفش ي الفساد بمختلف
أشكاله كأحد املظاهر الالفتة لغياب الحكم الرشيد .وتونس تعاني ،في هذا إلاطار ،على غرار العديد من دول العالم من
تغلغل وانتشار واسع لظاهرة الفساد في جميع املجاالت والقطاعات بكل ما يترتب عليها من سوء توظيف واستخدام
للموارد البشرية واملادية املتاحة ،باإلضافة إلى التأثير سلبا على عدالة التوزيع .وهذا من شأنه أن يحد من النهوض
بالتنمية املستدامة بها .فما املراد بالفساد املالي وإلاداري؟ وما هي بعض أسبابه وآثاره على صعيد إلاقتصاد التونس ي ؟
وهل من آليات ملكافحته ؟
ذلك ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا املنبر ،الذي يهدف إلى
املساهمة في إيجاد بيئة مستقرة لألعمال وإدارة فعالة على
صعيد مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى تحقيق تنمية
مستدامة وشاملة تمكنها من إلايفاء بمتطلبات ألاجيال الحالية
وعدم غبن حق ألاجيال القادمة في الاستفادة من خيرات وثروات
البالد .ولتحقيق ذلك ،سوف نعتمد املزاوجة بين كل من
الطريقة الوصفية والتحليلية في ضوء ما هو متاح من بيانات مع
إلاستئناس بالخبرات الدولية.

 .0ما هو الفساد إلاداري واملالي؟
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد املالي وإلاداري بأنه
تحريف لسلطة ما لخدمة مصالح خاصة ،سواء تعلق ألامر
بسلطة سياسية أم بسلطة قضائية أو إدارية...
كما تعرفه اتفاقية ألامم املتحدة بأنه التماس موظف عمومي أو
قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر ،ميزة غير مستحقة سواء
لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ،لكي يقوم
ذلك املوظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أدائه
واجباته الرسمية.
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لكن التعريف ألاشد شيوعا للفساد هو ذلك الذي استخدمه
البنك الدولي في تقريره بتاريخ  31أكتوبر،2006حيث يعتبره أحد
أوجه إدارة الحكم السيئة وهو يشمل استغالل املنصب العام
لتحقيق املكاسب الخاصة...
وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي الذي
ينظر إلى الفساد املالي وإلاداري من حيث أنه عالقة ألايدي
الطويلة املتعمدة التي تهدف الستنتاج الفوائد من هذا السلوك
لشخص واحد أو ملجموعة ذات عالقة باآلخرين...
أما على الصعيد الـوطني ،فيعرفه املرسوم إلاطاري عدد 021
لسنة  2100بسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة
للحصول على منفعة شخصية .ووفق هذا القانون وحسب
اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد  4/85بتاريخ 20
نوفمبر ، 2112يتخذ الفساد عدة أشكال منها :





جرائم الرشوة بجميع أشكالها
إلاستيالء على ألاموال العمومية
سوء التصرف في ألاموال العمومية أو تبديدها
إستغالل النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها
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إلاثراء غير املشروع
خيانة ألامانة
سوء استخدام أموال الذوات املعنوية
غسل ألاموال
إخفاء ألاموال املتأتية من جرائم الفساد.

هذا وتجدر إلاشارة في هذا السياق إلى بعض أشكال أو مظاهر
فساد أخرى على غرار  :التهرب الضريبي ،التهرب الجمركي ،تجارة
ألاسلحة ،تجارة املخدرات ،املحسوبية.
وفي ضوء ما تقدم ،يمكن أن نخلص إلى القول بأن الفساد املالي
وإلاداري هو استغالل غير قانوني وال أخالقي للوظيفة العمومية
بقصد تحقيق منافع شخصية متعددة (حسب "مدرس علي سكر
عبود") .ويشمل املستويات إلادارية والوظيفية املختلفة ،بدءا
بالفساد الصغير الذي يمارسه فرد واحد دون تنسيق مع
آلاخرين ،ويتعلق باألمور الصغيرة التي تتم بين املوظف واملواطن
عن طريق استالم رشاوى لقاء إلاسراع في الحصول على بعض
الوثائق أو الخدمات بطرق ملتوية...وصوال إلى الفساد الكبير
الذي يقوم به كبار املسؤولين واملوظفين ،وهنا يزداد الضرر على
املصلحة العامة ومصلحة املجتمع ،وتتعثر املشاريع والخطط
التنموية الرتباطها بأصحاب القرار من موظفي إلادارات العليا،
وهو بذلك أهم وأشمل وأخطر كثيرا من الفساد الصغير...
هذا ،وتكمن وراء انتشار وتغلغل ظاهرة الفساد إلاداري واملالي
جملة من ألاسباب ،ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية
وإدارية.

 .5أسباب الفساد إلاداري واملالي
تتعدد ألاسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد املالي وإلاداري
وانتشارها في املجتمعات ،التي رغم إلاقرار بأنها سلوك إنساني
سلبي تحركه املصلحة الذاتية ،فإنها تصب جميعا في تحقيق
عنصرين أساسيين هامين .أولها الرغبة في الحصول على منافع
ومكاسب غير مشروعة ،والعنصر الثاني التهرب من الكلفة
الواجبة الدفع على غرار الضرائب.
هذا ،وتجدر إلاشارة إلى ان آراء العديد من املحللين تتفق على أن
الفساد ينشأ ويترعرع خاصة في املجتمعات التي تتسم بما يلي :
ضعف املنافسة السياسية ،نمو اقتصادي منخفض وغير
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منتظم ،ضعف املجتمع املدني وسيادة السياسات القمعية
وغياب آلاليات واملؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
وعموما يمكن تصنيف هذه ألاسباب ،وفق ألابعاد السياسية
وإلاجتماعية وإلادارية وإلاقتصادية .ولئن تندرج ألاسباب ذات
البعد السياس ي النتشار الفساد ضمن أهم ألاسباب وأخطرها،
على اعتبار سرعة انتقال فساد القمة إلى املستويات ألادنى التي
تحتمي وتتستر بقيادتها املتواطئة معها خاصة عند طغيان سمة
إلاستبداد والديكتاتورية على نظام الحكم وغياب آليات
الحوكمة الرشيدة والديمقراطية من مشاركة وشفافية
ومحاسبة ،فإن تحول ثقافة الفساد إلى جزء من ثقافة املجتمع،
في إطار ألاسباب ذات البعد الاجتماعي جراء تشوه وانهيار نظام
القيم بالتوازي مع تردي ألاوضاع إلاقتصادية ،يضعف سبل
املقاومة ويعرقل آليات املكافحة على اعتبار أن الفساد ال ینتج
إال مزیدا من الفساد ...والفاسد ال یرى في فساده عیبا...
في حين أن أهم ما يتصدر ألاسباب ذات البعد إلاداري ،غياب أو
ندرة آليات املساءلة واملتابعة والرقابة ،سواء الداخلية من
إلادارة نفسها أو الخارجية من هياكل مستقلة فضال عن
البيروقراطية املفرطة.
أما عن ألاسباب ذات البعد إلاقتصادي ،فيمكن حوصلتها على
النحو التالي :






ضعف مستوى مداخيل شريحة صغار املوظفين وتدني
رواتب مرتكبي جريمة الفساد ،خاصة باملقارنة بمستوى
التضخم أو ألاسعار املحلية.
غياب العدالة في توزيع الثروة في املجتمع بما يترتب عليه
من تكريس التساع الهوة بين ألاغنياء والفقراء من خالل
ميالد فئة ذات ثراء فاحش وأخرى محرومة ،ألامر الذي
یسمح بظهور آفة الرشوة واستغالل املناصب ملزيد الثراء أو
لإللتحاق بركب ألاثرياء الجدد تحت تأثير عامل املحاكاة أو
التقليد...
ألازمات الاقتصادية التي تهز املجتمعات لسبب أو آلخر،
داخلي أو خارجي ،وما ينجم عنها من شح في عرض السلع
والخدمات مقابل تزايد الطلب عليها ،من شأنها أن تزيد
من نشاط السوق املوازية وما يترتب عليها من تهريب واتجار
باملمنوعات وانتشار الغش والتحايل والرشوة.
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إتساع حيز مساهمة القطاع العام في النشاط إلاقتصادي،
الذي كلما ارتفعت درجة سيطرته على ألانشطة
إلاقتصادية كلما ازداد امليل نحو الفساد ،بسبب
البيروقراطية املفرطة التي تنخره وضعف عملية الرقابة
واملساءلة.

وع ـ ــادة م ـ ــا ت ـ ــتمخض ع ـ ــن مختل ـ ــف ه ـ ــذه ألاس ـ ــباب الكامن ـ ــة وراء
انتش ــار ظ ــاهرة الفس ــاد جمل ــة م ــن آلاث ــار تش ــمل ك ــال م ــن الص ــعيد
السياس ي وإلاجتماعي وإلاقتصادي والبيئي.





 .5-3آثار الفساد على الصعيد الاجتماعي للتنمية
املستدامة


 .3آثار الفساد إلاداري واملالي
تتجل ــى مض ــار الفس ــاد إلاداري وامل ــالي عل ــى التنمي ــة املس ــتدامة ف ــي
مختلف أصعدتها السياسية وإلاجتماعيـة وإلاقتصـادية والبيئيـة،
حي ــث يعي ــق دوره ــا ف ــي العم ــل عل ــى ت ــوفير حي ــاة أفض ــل لألجي ــال
الحالية واملستقبلية .وفيما يلي عرض موجز ألبرز هذه آلاثار.

 .0-3آثار الفساد على الصعيد السياس ي للتنمية
املستدامة
يعمل الفساد على هذا الصعيد ،على نسف الديموقراطية
وتقويض حكم القانون بما يترتب عن كل ذلك من انتهاك
لحقوق إلانسان وزعزعة الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة.
وقد أصدر برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ورقة سياسات بعنوان
"محاربة الفساد لتحسين إدارة الحكم"  ،ركز من خاللها على
أهمية التعامل مع الفساد بوصفه مسألة تضعف نظام الحكم،
كما يؤكد البنك الدولي على أن الفساد يضعف القواعد
املؤسسية واملساءلة والشفافية والنزاهة للمؤسسات السياسية.
وعموما ،يمكن إلاشارة إلى تأثيرات الفساد على الصعيد
السياس ي في النقاط التالية :


يؤجج الفساد زيادة املشاحنات في جهاز الدولة بين ألاحزاب
املختلفة خاصة عند رفض بعضها نتائج صناديق إلاقتراع
وعدم قبول مبدإ التداول على السلطة.



يعمد الفساد إلى توجيه وسائل إلاعالم نحو خدمة مصالح
املفسدين ،بدل التوعية بمخاطر الفساد ومحاربته.
ً
يوصل الفساد في إلانتخابات أشخاصا غير جديرين بتحمل
مسؤولية تمثيل الشعب في عملية صنع القرارات
السياسية واملصيرية للدولة.
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يساهم الفساد في إعراض املواطنين عن املشاركة
السياسية ،سواء في إلانتخابات أو إلانخراط في ألاحزاب.
يؤدي الفساد إلى إضعاف املؤسسات العمومية ومؤسسات
املجتمع املدني ،مما يحول دون إقامة دولة حديثة وإرساء
نظام ديمقراطي.







يؤثر الفساد على السلوك الشخص ي للموظف داخل
العمل من خالل تكريس ممارسات وإشاعة ثقافات فاسدة
تصبح بمرور الزمن جزءا من قيم العمل الخاطئة ،على
غرار التسيب وعدم إلانضباط والتنصل من املسؤولية
وقلة احترام أوقات العمل وإفشاء أسراره وتقديم املصلحة
الذاتية على املصلحة العامة بما يعنيه من تراخ عند تأدية
العمل ومن ثم ،تراجع مستويات إلانتاجية مقابل الحرص
على تصيد فرص إلاثراء غير املشروع...
يؤدي الفساد إلى توسيع الفجوة بين ألاغنياء والفقراء من
خالل تهرب ألاغنياء من دفع الضرائب عبر توخي سبل
ملتوية منها الرشوة ،مما يعطل عملية إعادة توزيع
املداخيل ويساهم في تراجع مستويات املعيشة الذي يترتب
عليه تقهقر معدالت النمو إلاقتصادي ومن ثم ،تقلص
استحداث فرص العمل وتفاقم ظاهرة البطالة وتوسع
دائرة املهمشين.
يتسبب الفساد في زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل
الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات ألاساسية،
وهذا من شأنه أن يحد من حجم هذه الخدمات وجودتها
مما ينعكس سلبا على الفئات ألاكثر حاجة إلى هذه
الخدمات.
يحول الفساد دون وصول املعونات واملساعدات إلى
مستحقيها من الفقراء.

 .3-3آثار الفساد على الصعيد إلاقتصادي للتنمية
املستدامة


يقدر صندوق النقد الدولي إجمالي حجم الفساد املالي
بنحو  % 2من الناتج الداخلي الخام العالمي ،ويمثل لدى
البنك الدولي نحو  % 2من املبادالت العاملية أو ما يناهز
ألف مليار دوالر سنويا منها ما يقارب بين  % 21إلى % 41
ص3



في البلدان العربية ،مما حدا بالبنك الدولي إلى تصنيفها
ضمن أكثر مناطق الفساد املالي وإلاداري في العالم.
ولعل مثل هذا الحجم ألموال الفساد التي تنخر إلاقتصاد
في البالد العربية ،ضلع في تفاقم ظاهرة هروب ألاموال
العربية إلى الخارج ورفض عودة املهاجرة منها ،املقدرة بما
يزيد عن  511مليار دوالر.



وفي هذا السياق ،تشير ألارقام املتوفرة (حسب أدهم
إبراهيم جالل الدين في كتابه ألاموال العربية املهاجرة -
 ،)5005إلى أن حجم ألاموال املهربة إلى الخارج بلغت في
الفترة من  2118إلى  22 ،2115مليار دوالر في تونس ،و85
مليار دوالر في السودان 28 ،مليار دوالر في املغرب25( ،
مليار دوالر) في ُعمان 01.1 ،مليار دوالر في مصر 02.8 ،مليار
دوالر في لبنان 5.0 ،مليارات دوالر في اليمن 0.0 ،مليار دوالر
في جيبوتي .وتبين ألارقام وفق نفس املصدر أن نسبة
الزيادة في حجم املديونية الخارجية املنسوبة إلى ألاموال
املهربة بلغت في تونس  % 52وفي السودان  % 11.5وفي
مصر  % 52.2وفي لبنان  % 58.0وفي اليمن  % 22و%54.2
في جيبوتي خالل تلك الفترة.



وتؤكد بعض ألارقام بشأن تونس أيضا (وردت في الرؤية
إلاستراتيجية ملكافحة الفساد) ،أن  % 28من التونسيين
تعاملوا مع ظاهرة الفساد إما بتقديم رشاوى أو تلقيها ،كما
أن  1مواطنين من بين  01يقرون بأن الفساد ظاهرة
إجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأن الصفقات العمومية التي تصل مستوى معامالتها
إلى  % 21من الناتج الداخلي الخام ،أي ما يوازي
نقطتين في النمو إلاقتصادي ،تعد من أكبر امليادين
التي طالها الفساد إلاداري واملالي بفعل ما تم تسجيله
من تجاوزات بالجملة في هذا املجال ،ثم يأتي قطاع
النفقات العمومية ويليه التهرب الجبائي إذ تصل
الخسائر التي يتكبدها إلاقتصاد الوطني من جراء
التهرب الضريبي إلى مستوى .%21
وحسب البنك الدولي ،يؤدي التهرب ،من سداد الرسوم
الجمركية إلى خسارة ال تقل عن  100مليون دوالر من
العائدات السنوية ،أي حوالي  % 0.22من إجمالي الناتج
املحلي ،فضال عن أن ما تصرح به الشركات املحتكرة
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لإلستيراد ،يقل في املتوسط بنسبة  % 131باملقارنة مع
الشركات ألاخرى .
وكشفت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
تحت عنوان " الفساد الصغير خطر مستسهل" ،أن حجم الفساد
الصغير" ،الرشوة " فى تونس ،بلغ سنة  2102قرابة  481مليون
دينارا .وأشارت إلى أن  % 22من التونسيين تعرضوا إلى عمليات
فساد وهي أرقام تبعث على القلق حسب جمعية الشفافية
الدولية.
ويرى  % 51من التونسيين حسب ذات الدراسة ،أن غياب
إلارادة السياسية فى تونس أدى إلى مزيد استشراء هذه الظاهرة.
كما قدمت الدراسة ترتيبا ألكثر ألاسالك التي شملها الفساد
الصغير وهي على التوالي  :ألامن والديوانة ثم القضاء ثم الصحة
ثم الجماعات املحلية ثم البنوك ثم قطاع التأمين ثم الرياضة
ليليها التعليم فاألحزاب ثم إلاعالم فالنقابات..
هذا ويعد معدل انتشار الفساد في تونس بغرض" تسريع ألامور"،
وفق تقرير للبنك الدولي ،من أعلى املعدالت في العالم حسب
املعايير الدولية ،حيث أعلن أكثر من ربع الشركات املشمولة في
تقييم البنك الدولي ملناخ إلاستثمار لعام  ،2013أن عليهم أن
يقدموا شكال من أشكال الدفع غير الرسمي لتسريع بعض أشكال
التفاعل مع ألاجهزة الحكومية املعنية ،ولهذه املمارسات تكلفة
تتجاوز الفساد نفسه ،لكونها تحول دون نجاح معظم الشركات
العاملة وبالتالي تؤدي إلى انخفاض أداء إلاقتصاد برمته .
وقد أكدت نتائج املسح السنوي ملناخ ألاعمال وتنافسية
املؤسسات لسنة  2014ما توصل إليه تقرير البنك الدولي آنفا،
حيث صرحت نسبة  % 42من املؤسسات املستجوبة بأن الفساد
ازداد حدة مقارنة بسنة  ،2013وأن قيمة الرشاوى املدفوعة من
أجل الحصول على خدمة عمومية أو تقليص آجال الحصول
عليها تقدر بما معدله  % 1.1من رقم معامالت املؤسسات التي
قبلت إلافصاح عن مبالغ تقديرية في هذا املجال ،رغم الصعوبة
التي عادة ما تعتري احتساب هذه التكلفة نظرا للبعد ألاخالقي
لعملية الرشوة.
ومثل هذه املعطيات تميط اللثام على بعض ألاسباب الكامنة
وراء املرتبة  81التي احتلتها تونس بمجموع  4.2نقطة من بين
 051دولة سنة  ،2101قبل أن تتقهقر إلى املرتبة  22بمجموع
 4.0نقطة من بين  022دولة سنة  2102وفق مؤشر قياس
ص4

الفساد في العالم ،الذي دأبت على إصداره منظمة الشفافية
الدولية منذ سنة .0118


وفي سياق متصل بهذه الظاهرة ،يقدر البنك الدولي
الخسارة الناجمة عن تفاقم الفساد غير املسبوق على
امتداد العشرية ألاخيرة على صعيد املجتمع التونس ي،
بنحو نقطتين أو ثالث من الناتج الداخلي الخام مما يخول
له بلوغ مستويات النمو التي تحققت في الهند في حالة
انتهاء ظاهرة آفة الفساد.



وبذلك يكون قد أفض ى تفش ي ظاهرة الفساد بمختلف
أشكاله إلى حرمان إلاقتصاد التونس ي من تحقيق نسب
نمو تقدر بنحو  % 2من شأنها أن تساهم في استحداث
املزيد من مواطن الشغل وامتصاص البطالة والحد من
الفقر بما يعنيه من تكريس لحق الشغل الالئق في صفوف
العديد من العاطلين عن العمل وتوفير أدنى حدود
متطلبات العيش الكريم في وسط جحافل املهمشين ،بدل
تلك التي تم تحقيقها خالل الفترات املاضية املقدرة بين الـ
 % 4والـ  .% 8وهذا يؤيد نتائج بحوث البنك الدولي التي
أثبتت أن هناك عالقة ارتباط عكس ي بين النمو والفساد.
كما أن مجموعة متزايدة من ألادلة بدأت تؤكد أيضا أن
الفساد يتسبب في قدر هائل من ألاضرار على التنمية.
فالفساد يعمل كضريبة تنازلية ،بحيث يعاقب املواطنين
ً
ً
ألاكثر فقرا والشركات ألاصغر حجما .كما يقيد وصول
ً
الخدمات إلى املواطنين ألاكثر ضعفا ،ويصاحبه تراجع في
مستوى الخدمات العامة املقدمة .وهو يمثل تكلفة باهظة
تتحملها الشركات .وحسب أحد التقديرات ،تتم سرقة 21
إلى  41مليار دوالر من البلدان النامية كل عام بسبب
الفساد.
وعموما وفي ضوء ما تقدم وما أنجز من دراسات حول آثار
الفساد إلاداري واملالي على الصعيد إلاقتصادي ،يمكن
استخالص ما يلي :



يساهم الفساد في تدني كفاءة إلاستثمار العام وإضعاف
مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب
الرشاوى التي تحد من املوارد املخصصة لإلستثمار وتس يء
توجيهها أو تزيد من كلفتها ،مما ينعكس سلبا على نسق
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النمو ووتيرة استحداث مواطن الشغل وما يتبع ذلك من
تفاقم للبطالة واستشراء للفقر...


يؤثر سلبا على املوازنة العامة للدولة جراء تقليل إلايرادات،
الناجم عن التهرب الضريبي أو محاولة الحصول على
إعفاءات ضريبية غير مشروعة ،والذي يترتب عليه
تخفيض في حجم إلاستثمارات من شأنه أن يعمق التفاوت
الجهوي ويعرقل درجة ونسق إنجاز املشاريع
التنموية...فضال عن عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث
يدفع الضريبة قسم من املكلفين وال يدفعها آلاخرون
بسبب قدرتهم على التهرب...



يتسبب الفساد في ارتفاع ألاسعار وحدوث التضخم من
خالل إلاحتكار وتهريب السلع إلى مناطق مجاورة بحيث
تصبح نادرة باألسواق املحلية.



يؤدي الفساد إلى هروب ألاموال إلى خارج حدود الوطن
باإلضافة إلى هجرة ألادمغة والكفاءات إلاقتصادية بسبب
املحسوبية والوساطة في شغل املناصب بالقطاع
العمومي...



يعتبر فساد القطاع العام من أشد العقبات التي تواجه
التنمية والنمو ويعد من املعوقات التي تضعف قدرتها على
جذب إلاستثمار ألاجنبي املباشر ،كميا ونوعيا ،رغم
انعكاساتها إلايجابية على التشغيل وردم الهوة بين إلادخار
وإلاستثمار بدل السقوط في فخ التداين الخارجي والحد من
عجز ميزان الدفوعات وإمكانات نقل املهارات
والتكنولوجيا...



ينجم عن الفساد إلاخالل بمصداقية الدولة التي تعتمد
عموما على قروض ومساعدات الدول ألاخرى من أجل تنمية
اقتصادياتها على اعتبار أنه في حالة شيوع ظاهرة الفساد
وانعدام إمكانية توفير شروط مكافحتها تبرز بوادر تلكؤ
الدول واملؤسسات املانحة للقروض الخارجية واملنح بسبب
الشكوك في مصير أموال املساعدات ومدى قدرة تلك الدولة
على حسن توظيفها في تنشيط الدورة إلاقتصادية ألامر
الذي سوف يعمل على تأخير فرص التنمية...
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 .4-3آثار الفساد على الصعيد البيئي للتنمية املستدامة


يؤثر الفساد على املوارد الطبيعية على غرار النفط ،من خالل
الرشاوى والعموالت التي تدفع من أجل الحصول على
تراخيص الستغالل هذه املوارد ،كما يؤثر على قطاع الغابات
من خالل القطع غير القانوني لألشجار وإلاحتالل غير
القانوني لألراض ي للزراعة أو الرعي أو السكن ،مما يتسبب في
استنزافها وهدرها وتدهور غطائها النباتي ومن ثم التأثير سلبا
على التنوع البيولوجي والتوازن إلايكولوجي.

وفي ضوء ما تقدم ،وحسب دراسة إستطالعية لـ "علي مدرس
علي سكر عبود" ،تعد ظاهره الفساد إلاداري واملالي عموما من
الظواهر الخطيرة التي تواجه كل البلدان وإن بدرجات متفاوتة
وعلى ألاخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم
مجتمعاتها محدثة شلال في عملية البناء والنهوض بالتنمية
املستدامة .لذلك ،فقد القت هذه الظاهرة اهتمام الكثير من
الباحثين واملهتمين واتفقت آلاراء على ضرورة تضافر كل الجهود
على مختلف ألاصعدة الدولية والوطنية لوضع آلاليات الكفيلة
بتطويق ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجاالت
الحياة لتعجيل عملية التنمية املستدامة.

الفساد
المظاهر واآلثار

عرقلة
إنجاز
المشاريع
العمومية
والخاصة

إرتفاع الكلفة
تردي الجودة
هروب رؤوس
األموال

رشوة

إحتكار

تزايد
التضخم

تدني
الطلب
الداخلي

الفساد
تراجع مداخيل الدولة

تهرب ضريبي
وجبائي

تهريب

إنكماش االستثمار

تدهور القدرة
الشرائية

غياب المواصفات
تدني الجودة

تراجع نسق النمو
 -4آليات مكافحة الفساد



تعزيز استقاللية وحياد ونزاهة الجهاز القضائي.

يعتبر انتشار ظاهرة الفساد من أهم أسباب الوهن الداخلي
والضعف الخارجي للدول ،مما يولي ضرورة وضع آليات ملكافحته
أولوية رئيسية بالنظر آلثاره املدمرة على مختلف النواحي
السياسية والاجتماعية والاقتصادية .وفي هذا السياق ،يمكن
إلاشارة إلى بعض آلاليات التالية :



نشر ثقافة احترام املال العام وزرع فكرة اعتباره جزءا من
املال الخاص.



إلافصاح بشكل رسمي عن الذمم املالية والعينية لذوي
املناصب العليا في الدولة حين استالم وتسليم املهام...



تثقيف الجماهير وتوعيتها وإطالعها على القوانين وألانظمة
النافذة ليتسنى لها معرفة حقوقها وواجباتها.



فتح ملفات الفساد و نشرها و تفعيلها أمام الهيئات
املختصة.
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التركيز على البعد الاخالقي وبناء إلانسان وتوعيته ملحاربة
الفساد وذلك من خالل تقوية القيم الدينية وألاخالقية...

.1
.2



تفعيل دور منظمات املجتمع املدني من جمعيات وهيئات
سياسية ونقابات مهنية لتعرية مفهوم الفساد وأثره على
املجتمع وضرب مراقبة صارمة تساهم تدريجيا في
استئصال شأفته من خالل كشف العمليات املتعلقة
بالفساد والجهات التي تقف وراءه.

.3



تفعيل دور السلطة الرابعة "إلاعالم" وتمكينها من الوصول
إلى املعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم
في نشر ثقافة مقاومة الفساد وإنجاز التحقيقات وتعرية
الحقائق التي تكشف عن قضايا الفساد وتفضح مرتكبيها.



تطوير دور الرقابة واملساءلة للهيئات التشريعية من خالل
ألادوات البرملانية املختلفة التي يجب أن تدور في كنف
إلاحترام وأن تشمل كافة املواقع الوظيفية دون استثناء،
وخاصة القيادات السياسية والقيادات املوجودة في قمة
الهرم الوظيفي ،وعدم اقتصارها على الوظائف الدنيا...

تفعيل دور ألاجهزة الرقابية على مستوى إلادارة كافة وتكثيف
نشاطها وتخويلها بصالحيات واسعة من أجل مالحقة مرتكبي
الفساد من رشوة ومحسوبية وكسب غير مشروع واستغالل
للوظيفة العمومية وتغليظ العقوبات الرادعة بشأنهم في ظل
تفعيل القوانين املتعلقة بمكافحة الفساد على جميع املستويات،
كجزء من حزمة من إجراءات أشمل على درب إصالح إداري
يعمل على إرساء أسس إدارة عصرية تقطع تدريجيا مع املركزية
املفرطة وتكرس بشكل متزايد الالمركزية كأحد أبرز توجهات
دستور ما بعد الثورة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية
لإلقتصاد التونس ي والتنمية املستدامة ،مع كفالة سالمة إلاطار
إلاقتصادي الكلي وتوازناته العامة .ويرتقي ،أي إلاصالح إلاداري،
بمستوى أداء املصالح العمومية وتعزيز قدراتها من خالل تثمين
ورفع مردودية املوارد البشرية على اعتبار أن العنصر البشري
يكتس ي أهمية كبرى في مجال تطوير وتحديث إلادارة العمومية،
التي يندرج في إطارها.


إثراء ترسانة قوانين مكافحة الفساد وتفعيل ما هو جاهز
منها وفي مقدمتها املرسوم إلاطاري عدد  021لسنة 2100
املؤرخ في  04نوفمبر  2100واملتعلق بمكافحة الفساد بما
يدعو إليه من :
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إلتزام بمبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة،
إعتماد الهياكل العمومية وألاشخاص املكلفين بتسيير
مرفق عمومي ،مدونات سلوك تحدد واجبات
مستخدميها وحقوقهم،
إحداث هيئة وطنية ملكافحة الفساد تحل محل اللجنة
الوطنية لتقص ي الحقائق حول الفساد،
تشريك أفراد املجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين
العام والخاص خاصة فيما يتعلق بـ :



نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة
مكافحته،



نشر املعلومات املتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،



تطوير وظيفة إلاصغاء إلى املواطن وتمكينه من حق
التعبير عن مواطن الفساد،



تطوير أداء إلاعالم،



تعزيز قدرات مكونات املجتمع املدني وخاصة منها
املنظمات املعنية بمكافحة الفساد،

الحرص على تفعيل ما ورد بخطة العمل الوطنية لشراكة
الحكومة املفتوحة من عناصر تعتمد مبادئ الحوكمة
الرشيدة على غرار النزاهة والشفافية واملساءلة تتمحور
حول أربعة محاور أساسية وهي :
 .1ضرورة تعزيز النزاهة صلب القطاع العمومي من خالل
مكافحة الفساد إلاداري ودعم الديمقراطية عبر
حكومة شفافة ،وهي مبادئ وأهداف تم تكريسها في
الفصل  01من الدستور الذي نص على أن الدولة
تحرص على "حسن التصرف في املال العمومي ...وتعمل
على منع الفساد" .كما نص الفصل  08على أن "إلادارة
العمومية في خدمة املواطن والصالح العام ،تنظم
وتعمل وفق مبادئ الحياد واملساواة واستمرارية املرفق
العام ،ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة
واملساءلة" .كما تم التنصيص في الفصل  021على
"اعتماد الجماعات املحلية على الديمقراطية
التشاركية ،ومبادئ الحكومة املفتوحة ،لضمان إسهام
أوسع للمواطنين واملجتمع املدني في إعداد برامج
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التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا
يقتضيه القانون".
 .2تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها ودعم
املقاربة التشاركية بين إلادارة وغرس مبادئ الحكومة
املفتوحة بالقطاع العمومي عبر تبسيط إلاجراءات
إلادارية وتكثيف الخدمات إلادارية على الخط وتوفير
آليات عملية لتطوير عالقة إلادارة مع املواطن
لتشريكه في مسارات اتخاذ القرارات العمومية وذلك
مع الحرص على تعزيز قدرات كل من العون العمومي
واملواطن لإلستفادة من مبادرات الحكومة املفتوحة
وغرس هذه الثقافة الجديدة لديه.
 .3تكريس الشفافية في املجال املالي والصفقات العمومية
قصد إتاحة إلامكانية للمواطن متابعة كيفية التصرف
في املوارد العمومية ،وهو ما يسهل حوكمة التصرف في
هذه املوارد ويحول دون إهدارها أو استغاللها ملصالح
غير املصلحة العامة.

 .4تعزيز الشفافية في مجال التصرف في الثروات
الطبيعية ومشاريع البنية التحتية وحماية البيئة وهو
ما تم التنصيص عليه بالفصل  02من الدستور
التونس ي الذي نص صراحة على أن الدولة "تعمل على
الاستغالل الرشيد للثروات الوطنية" وتم التأكيد في
فصله  02على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب
التونس ي .وقد وتم بمقتض ى هذا الفصل إحداث لجنة
بمجلس نواب الشعب تعرض عليها كل عقود الاستثمار
املتعلقة بهذه الثروات الطبيعية.


التصدي لظاهرة الفساد باملض ي قدما باتجاه إرساء آليات
تم إلاعالن عليها ،تحرص على مراعاة املعايير الدولية في
هذا املجال واستعمال آلاليات الحديثة املتعارف عليها
على الصعيد الدولي مثل إلادارة الالكترونية
 E_GOVERNMENTوإلادارة املفتوحة OPEN GOVERNMENT
مع تكريس الالمركزية إلادارية .LOCAL GOVERNMENT

الخاتمة :
 لقد تبين من خالل استعراض مظاهر وأسباب الفساد عموما وإلاداري واملالي منه خصوصا ،أن هذا ألاخير مرادفللتخريب ومعاكس للصالح والشفافية واملسائلة والنزاهة وإلالتزام باألخالق الحميدة.
 يقود انتشار الفساد وتغلغله في أي مجتمع إلى تردي مستويات املعيشة وتراجع معدالت النمو وسوء توزيع الدخل والثروةوازدياد الفقر وانتشار الجريمة وانخفاض إلانتاجية ورفع البطالة ورداءة نوعية السلع والخدمات وازدياد املمارسات
الاحتكارية وإلاضرار بالبيئة...
 كما أن إجراءات مكافحة الفساد إلاداري واملالي ،حتى تحقق ألاهداف املعلقة عليها ،يفترض تنزيلها في إطار استراتيجيةشاملة ومتكاملة على درب إصالح إلادارة العمومية ،تعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة...
عبد القادر الطرابلس ي
Abdelkader.Trabelsi@itceq.tn

مدير النشرية :
حبيب زيتونة
الهاتف (+216) 71 802 044 :
الفاكس (+216) 71 787 034 :
املوقع www.itceq.tn :
البريد الالكتروني contact@itceq.tn :

املسؤول :
عفاة بن عرفة
التوزيع :
إدارة التوثيق والتكوين والتعاون
email : diffusion@itceq.tn

منرب املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ع ـ  07ــدد  -جوان 5002

التحرير :
يخضع إصدار هذه النشرية
املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ملسؤولية إلادارة العامة
 ،22نهج لبنان  – 0112تونس البلفدير
للمعهد.
كل آلاراء التي تضمنتها هي آراء
email : tribune@itceq.tn
املؤلفين
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