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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

ﻛﻠﻤﺔ

اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ّ
ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺗـﺤﻮل اﻟﻔـﺴـﺎد ﻓـﻲ
ّ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﺮاغ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 2011إﻟﻰ ﺷـﺒـﻜﺔ ﺗـﺠﺪ ﻟـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﺴﺎد
ّ
ّ
ّ
واﻟﺘﻤ ّﺪد ﻟﺘﺸﻜﻞ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ أرﺿ ّﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﺗﺮاﺧﻲ اﻟﺪور
ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻣﻮﺿﻊ إداﻧﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺬات ﺻﺎرت ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮأي
ّ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ.
وﻻ رﻳﺐ ﻓـﻲ ّ
أن آﻓـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد وﺗــﺮﻛـﺘـﻪ اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠﺔ ﻗـﺪ ﻛـﺎﻧﺘﺎ اﻟـﻘـﺎدح
ّ
اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﺷﻌﺒ ّﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟ ّﻴﺔ
ّ
ّ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ  17دﻳﺴﻤﺒﺮ  2010إﻟﻰ 14
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أدت إﻟﻰ اﻟﺤﺮاك
ﺣ ّﺘﻰ ّ
ّ
ّ
ﻋﺠﻞ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ا¬ﺳﺒﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺮاب اﻟﺒﻼد
ﺟﺎﻧـﻔﻲ ،2011واﻟﺬي ّ
وﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ.
ّ
وﺗـﻮﻗـﻌﺎت
وﺑـﻌـﺪ ﻧـﺤـﻮ ﺳﺖ ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ اﻟـﺜـﻮرة وﺧــﻼﻓـﺎ ´ﻣــﺎل
ّ
اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻛﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻋﻦ
اﻟ ّﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﻻ
ّ
ّ
واﻟﺘﻤﺪد ﻓﻲ ّ
ﻛﻞ ا¬ﺟﻬﺰة واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .ﺑﻞ ّ
إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻤﺆﺷﺮات وا¬رﻗﺎم
ّ
إن آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ا¬ﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞّ
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻮل ّ
ّ
ودﻗﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد.
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار
ّ
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ّ
أن اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ
اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎدّ ،
وأن ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻻ ّﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ا¬ﻣﻤ ّﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض
ْ
وﺗﺤﻮل
ﺗﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﺠﺪد،
ﺗﺤﻞ دون
ﻟﻢ
ّ
ّ
ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد .وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ
ّ
ّ
ﺣﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺴﺆوﻟ ّﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﺟﺮأة
اﻟﺘﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت
ّ
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،ووﻫﻦ اÀدارة ،واﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ّﻴﺔ.
وﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﻔﺤﺺ ﻋﻦ آﻟ ّﻴﺎت
أﻫﻤﻴﺔ ذﻟﻚ ،وﻟﻜ ّﻨﻬﺎ اﺧﺘﺎرت أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺪان
اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد ﻟﺘﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
ّ
واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﻐﻮل ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ
ّ
ّ
واﻟﺨﺎص ،وﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﺤﺸﻴﺪ
اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋ ْﻴﻦ
ّ
ّ
واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ.

ّ
إن اﻟﻬــﻴــﺌـﺔ اﻟﻮﻃــﻨـ ّﻴـﺔ ﻟﻤــﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد وﻣـﻨـﺬ إﺣـﺪاﺛـﻬﺎ ﻓـﻲ
ﻣﻤﺎ
 14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011ﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻗﺼﺎء واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ّ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺒﻴﺴﺔ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻋﺮﻗﻠﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﻴﻠﻬﺎ
ّ
ّ
اﻟﺠﺪران واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻧﻤﺎ رﻏﺒﺔ
ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ادوات اﻟ ّ
ﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟ ّ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ّ
ّ
ﻼزﻣﺔ ﻟﺨﻮض ﺣﺮب ﺑﻼ ﻫﻮادة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻼﺋﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
ّ
ّ
ﻫﺬا اﻟﺪاء اﻟﺬي ﻳﻨﺨﺮﻫﺎ وﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ،وﻳﻬﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟ ّﻴﺔ اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
وﻣﻨﺬ أن
ّ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ّﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻂ ّ
اﻟﻔﺴﺎد ،آﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﺻﺮﺣﺎء ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
وﻣﻊ اﻟﺸـﻌـﺐْ ،
وأن ﻧـﻤـﻀﻲ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة إﻟـﻰ ﺗـﺸـﺨـﻴـﺺ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأن ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺰال
ّ
ّ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻧﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﻗﺮارات وإﺟﺮاءات ﺗﻮﻓﺮ ّ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﻟﺘﺆدي
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ّ
ّ
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻣﺮ ،وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن
ﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎه ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻮر .وﻟﻢ ﻳﺨﺐ رﻫﺎﻧﻨﺎ.
ﻟﻢ ﻧﺘﻮان ﻋﻦ اﺻﺪاح ﺑﺎﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﺨﻄﻴﺮ واﻟﻤﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ .وﻧ ّﺒﻬﻨﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻧﻄﻼق اﻟﻔﻮري ﻓﻲ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
ّ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،وﺗﻔﺘﺢ
ّ
اﻟﺘﺼﺪي ﺧﻄﺎر أﺧﺮى وﻓﻲ ﺻﺪارﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎب ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
ّ
ً
ّ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣ ّﻨﺎ ﺑﺄن ﺧﻮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺮوب ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ آﻓﺔ ارﻫﺎب،
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ّ
ﻳﺘﻬﺪده ﺑﺎﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي
ّ
ّ
ﻟﻤﻬﺎﻣﻨﺎ ،ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ
ﻓﻲ وﻃﻨﻪ .ﻣﻨﺬ ﺗﻮ ّﻟﻴﻨﺎ
ّ
ﻣﻘﺪرات اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
ّ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز
ّ
ّ
اﻃﺎري ﻋﺪد  120ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اول ،وﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ
وﻧﺠﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨ ّﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ
ّ
ّ
إﻋﺎدة ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻘﻮة اﻟﻰ ﺻﺪارة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺘ ْﻴﻦ
ّ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ واﻋﻼﻣ ّﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﻼﺋﻪ ﻣﺎ
ّ
ﻣﻠﺢ ..وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ أوﻟﻮ ّﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻛﺸﺄن وﻃﻨﻲ
ّ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
وﻋﻤﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻼ ﻫﻮادة ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻ ّﺗﺠﺎﻫﺎت،
وﻣﻊ ّ
ﻗﺪرت ّ
أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺿﺎﻓﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
ﻛﻞ ﻣﻦ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ،ووﺿﻌﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ ،وﺳﻌﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻻ ّﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت.
ﻓﻲ ﻫﺬه
ّ
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إن ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،رﻏﻢ ﻣﺎ أﻧﺠﺰ ،ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ وﻳﺤﺘﺎج
واﻟﺤﺲ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻪ ارادة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ،
إﻟﻰ ﻣﺠﻬﻮد
ّ
ّ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ،واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﻘﻈﺔ ،وﻋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ
ّ
ّ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﺧﻄﺔ وﻃﻨ ّﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ وواﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠ ّﻴﺪ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﻊ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﺪوﻧﺎ
ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس  .2016وﻗﺪ أردﻧﺎه أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
ﻣﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎه وﻣﺎ ﻫﻔﻮﻧﺎ إﻟﻴﻪ .ﻓﻜﺎن ﻻ ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ
ّ
ّ
ّ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﻟﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ ﺿﺮور ّﻳﺔ ﻣﻦ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ّ
ّ
ﻟﻨﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ
أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋ ّﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد،
ّ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺼﻮﺻ ّﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎ ّرة ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣ ّﻴﺎت .وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑ ّﻴﺎ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ  ،2016ﻋﻠﻰ أداء
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻻ ّﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ،واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت،
وﺗﺸﺒﻴﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺤ ّﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤ ّﻴﺎ ودوﻟ ّﻴﺎ.
ﻋﻠﻰ ّ
ﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﺮق
أن ّ
ّ
ّ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﻠﻘﺖ
واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ .وﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ
ﺑﻌﺪﻳﺪ
ّ
ّ
ّ
ﻣﻘﺪرات اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
ّ
ّ
اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻫﻲ ﻓﻲ
ا½ﺻﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻳﻨﺨﺮﻫﺎ اﻟﻔﺴﺎد.
ّ
ﻣﺠﺮد ﺟﻬﺪ
و½ن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺴﺖ
ﻳﻮﻣﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ
ّ
ّ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﺎل ﺑﻤﻌ ّﻴﺔ
ّ
ّ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ دﺳﺘﻮر ّﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻼﺣ ّﻴﺎت ،وﻋـﻤـﻠـﻨﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻣـﺸـﺮوع
اﻻﺳـﺘـﺮاﺗﻴﺠ ّﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـ ّﻴﺔ ﻟﻠـﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜـﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔـﺴﺎد ﺣ ّﺘﻰ ﻻ ﻳـﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮا
ﻋﻠﻰ ورق.
واﻟﻤﺆﻣﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺘﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وردع اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ
ّ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
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• ﺇﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮّﻗﺎﺑﻴﺔ ٣٢٨ ...........................................................................................

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

٣٤٧

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ّ

• ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ٣٤٩ ..............................................

• ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ٣٦٣ ...............................................................................................................

٣٨١

ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

ارﻗﺎم اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﺴﻨﺔ

٩٠٢٧

٢٢٠٠

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي

٢٧٥

ﻋﺮﻳﻀﺔ واردة
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻋﺮﻳﻀﺔ واردة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ

٩٥٨

إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﺮﻳﻀﺔ واردة
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ا¤ﺧﻀﺮ

٢١٩٨

١٤٠

٪٦٦

٥٥٩٤

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﺋﺾ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ
أﺷﺨﺎص ﺑﻤﻔﺮدﻫﻢ

٩٤

١٧٢٩

٤٧

ﺷﻜﺎﻳﺔ أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء

ﻋﺪد ﺷﻜﺎﻳﺎت
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

٪٢١

٪٣٧

ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ّ
ﺿﺬ
وﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ّ

ﺿﺪ
ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ّ
أﺷﺨﺎص ﻋﺎدﻳﻴﻦ

w w w.in lucc.t n

ﻣﻠﻔﺎ أﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ

١ ٨٣٢ ٠٠٠

دﻳﻨﺎر

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ

٪٧٢

ﻣﻦ إﻃﺎرات اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

١٠

ﺟﻤﻌ ّﻴﺎت ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت ﺗﻤﺘﻌﺖ
ﺑﺪﻋـﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣـﻦ اﻟﻬـﻴـﺌﺔ
ﻧـﺠـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ

٨٥

٪٦٠

إﻃﺎرا إدارﻳﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻣﻦ اﻃﺎرا ت ﻧﺴﺎء

٢٣

٪٤١

ّ
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ

٢٠

ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻤﺤﻄﺎت اﻻﺳﺘﺨﻼص

ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﺑﻴﻦ  25و 40ﺳﻨﺔ

٠٥

ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺴﻴﺴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ

٤٠

ﺟﻤﻌ ّﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت ﺗﻤﺘﻌﺖ
ﺑﺪﻋـﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻤﺎﺋﻲ ﻧـﺠـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ

١٥

ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ

٠٩

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

٤٤

ﻋﺪد اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
واﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ
ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
w w w.in lucc.t n

ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭ ّ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

 ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ٠٤ﺟﻮﺍﻥ  ٢٠١٣ﺇﻟﻰ  ٠٣ﺟﻮﺍﻥ - ٢٠١٦ﺃﻣﺮ ﻋﺪﺩ  ٢٣٤٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٣ﻣﺆﺭّﺥ ﻓﻲ  ٤ﺟﻮﺍﻥ ٢٠١٣
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰﺣﺎف

ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪة

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﺻﻼح اداري وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ

ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺎدي
ّ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺬاري

ﻗﺎض ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ادارﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ

رﻣﺰي ﺟﻼل

رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﻋﻤﺎد اﻟﺪروﻳﺶ

ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﺼﻤﻮدي

ﻗﺎض رﺗﺒﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺠﺎة اﻟﺴﻮﻳﺴﻲ

اﻟﻤﻮﻟﺪي اﻟﺠﻨﺪوﺑﻲ

ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ا دارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ّﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻠﺠﻠﻲ
ّ

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻋﻀﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻌﺒﻴﺪي

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟ ّﺰار

رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

ﻋﻔﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺑﻠﻲ

ﻣﻨﻴﺮ ﻗﺮاﺟﺔ

اﻟﻤﻜ ّﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

أﻳﻤﻦ زرﻳﺒﺔ

زﻫﻴﺮ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ

أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ

اﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ

ﺣﻤ ّﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ

ﺻﺤﻔﻲ

اﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ
رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻔﺮاﺗﻲ

ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺸﻤﺎري

ﺻﺤﻔﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ

ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻮاﺗﻲ

اﺳﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻠﻲ

ﻛﺎﺗﺐ

ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪواء
وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ

إﺳﻜﻨﺪر اﻟﺴﻼﻣﻲ

ﻧﺠﻮى ﺑﻮﻋﺼﻴﺪة

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺟﺒﺎﺋﻲ

ﺧﺒﻴﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺧﺒﻴﺮة ﻋﺪﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

اﻟﻤﺤﻄﺎت
أﻫﻢ
ّ
ّ

www.inlucc.tn

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.................................................................................................................................................................................

ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﺪد  164ﻟﺴﻨﺔ 2016
ﻣﺆرخ ﻓﻲ  3ﻓﻴﻔﺮي  2016ﺳﻤﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻄﺒـﻴـﺐ رﺋﻴـﺴﺎ ﻟﻠﻬـﻴﺌﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  6ﺟﺎﻧﻔﻲ . 2016

 ٢٣ﻓﻴﻔﺮﻱ ٢٠١٦

ا ﻣـﻀﺎء ﺑـﻘـﺼـﺮ اﻟـﺤﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺼـﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ّ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع "اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى
وا ﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ) ،" (e-peopleوذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴـﺎد ورﺋﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴـﺎد ورﺋـﻴـﺲ اﻟـﻬـﻴﺌﺔ اﻟـﻜﻮرﻳﺔ
ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧ ّﻴﺔ.

ﻣﺎﺭﺱ

 ٠٣ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

اﻟﻌﻤـﻴﺪ ﺷـﻮﻗـﻲ اﻟﻄـﺒﻴﺐ ﻳﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم
رﺋﻴﺲ اﻟﺠـﻤـﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﺒـﺎﺟـﻲ ﻗـﺎﻳﺪ اﻟﺴـﺒـﺴﻲ
ﻛـﺜـﺎﻧﻲ رﺋـﻴـﺲ ﻟﻠـﻬـﻴـﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻤـﻜﺎﻓـﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺧﻠﻔﺎ ﻟ¦ﺳﺘﺎذ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ.

.................................................................................................................................................................................

 ٣ﻓﻴﻔﺮﻱ ٢٠١٦

.................................................................................................................................................................................

ﻓﻴﻔﺮﻱ

 ١١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻘﺎء ﺳﺒﻞ دﻋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ  ، 2016ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
اداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺸﺮي
ﻣﻦ اﻃﺎرات وأﻋﻮان ﻋﺒﺮ اﻟﻴﺎت اﻻﻟﺤﺎق ،وﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺳﺪ
ﺷﻐﻮرات ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ.

 ١٧ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻛﺮ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺧﺼﺺ
ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴﺎت دﻋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ  2016وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﺸﺮوع
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
ّ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  . 2017وﺷﺪد وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
"دﻋﻢ اﻟﻮزارة ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ".

 ٢٤ - ٢٣ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ:
إﻧﺠﺎزات وآﻓﺎق" ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

 ٢٤ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻫﺎﻣﻴﺶ ﻛﻮوال ﻳﺆدي
زﻳﺎرة اﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺒﺎﺣﺜﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون
ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

.................................................................................................................................................................................

ﺃﻓﺮﻳﻞ
 ١٣ﺃﻓﺮﻳﻞ ٢٠١٦

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻌﺎدة ﺳﻔﻴﺮ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ روﻧﻲ
ﺑﺮاﺳﻴﺘﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﺘﻮرو ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺪم ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻣﺸﺮوع إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﺳﺎﺑﻘﺔ،
وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ١٤ﺃﻓﺮﻳﻞ ٢٠١٦
ﻧﺪوة "اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺴﺎد"
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﻴﻦ
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -
اﻟﺤﻲ اوﻟﻤﺒﻲ – ﺗﻮﻧﺲ

.................................................................................................................................................................................

ﻧﺪوة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ " :اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﺄداة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد".
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ )ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
 (e-peopleاﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ  2017ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ وزارة
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻣﻠـﺘﻘﻰ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺣﻮل " ﺗـﺠـﺮﺑﺔ اﻟـﻘـﻄﺐ
اﻟﻘـﻀـﺎﺋﻲ اﻟـﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد
أﻧﻤﻮذﺟﺎ"

 ٢٧ﺃﻓﺮﻳﻞ ٢٠١٦
رﺋﻴـﺲ اﻟﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺒـﻴـﺐ اﻟـﺼـﻴـﺪ ﻳـﺸـﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ وزاري ﻣﻀﻴﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ا¹ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ٢٨ﺃﻓﺮﻳﻞ ٢٠١٦

اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺰل
اﻟﺒـﻠـﻔـﺪﻳﺮ ﺑﺘـﻮﻧﺲ ،ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻣـﻤﺜـﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ووزارة اﻟﻌﺪل ووزارة
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ا¹ﻧﻤﺎﺋﻲ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ¹ﻋﺪاد ا¹ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

.......................................................................................................................................................................

 ٢٥ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٦

 ١٦ﺃﻓﺮﻳﻞ ٢٠١٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.......................................................................................................................................................................

اﻟﺘـﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎدق اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ ورﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء
ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻟﺘـﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻻﺗـﺼـﺎﻟـﻴـﻴـﻦ واﻟـﻬـﻴـﺌﺔ
ﺑـﻬـﺪف ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟﺼـﺤﺎﻓــﻴـﻴﻦ ﻓﻲ ﻣــﺠـﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ٠٥ﻣﺎﻱ ٢٠١٦
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت
ﻧﺪوة "آﻟﻴﺎت
ّ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ وﺟﻤﻌﻴﺔ إﻃﺎرات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﻔﻘﺪ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا¦ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﺪار
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت – اﻟﺤﻲ ا¦وﻟﻤﺒﻲ ،ﺗﻮﻧﺲ.

 ١٩ﻣﺎﻱ ٢٠١٦
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﻨﻬﺞ أﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻮﻟﻮ  -ﻋﻤﺎرة آﺳﻴﺎ  -اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﺎدس -
ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.................................................................................................................................................................................

 ٠٢ﻣﺎﻱ ٢٠١٦

.................................................................................................................................................................................

ﻣﺎﻱ

 ٢١ﻣﺎﻱ ٢٠١٦

ﺗﺮﻛﻴﺰ رﻗﻢ ﻧﺪاء ﻣﺠﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ
ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد أو ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻻداري ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ
اﻟﻔﺴﺎد وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ دون اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﺼﻲ .

 ٢٤ - ٢٣ﻣﺎﻱ ٢٠١٦

ﻧﺪوة اﻟﺨﺒﺮاء ﺣﻮل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
ا¦ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد.

 ٢٤ﻣﺎﻱ ٢٠١٦

ﻧـــﺪوة ﺣــﻮل  :دور اﻟـــﻘــــﺎﺿـــﻲ اداري ﻓــﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﻘﻀﺎة
ادارﻳﻴﻦ.

 ٢٦ﻣﺎﻱ ٢٠١٦

وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻻﺗﺤﺎد ﻗﻀﺎة
ﻣﺤـﻜﻤﺔ اﻟﻤـﺤـﺎﺳـﺒـﺎت ﻳـﻌـﻘـﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺒﺎدل
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
إﻣﻀﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻻﺗﺤﺎد
وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
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ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا¿ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
داﻧــﻴـﺎل روﺑـﻨـﺸـﺘـﺎﻳﻦ ﻳــﺆدي زﻳــﺎرة ﻣـﺠـﺎﻣـﻠـﺔ
إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
أﻳﻦ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﺎول اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻧﺸﺎط اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ١٠ﺟﻮﺍﻥ ٢٠١٦

اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ ﺷـﻮﻗـﻲ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺐ ،رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﻋـﺒـﺪ اﻟﺴـﺘـﺎر ﺑـﻦ ﻣـﻮﺳـﻰ ،رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ
اﻟﺘــﻮﻧــﺴـﻴـﺔ ﻟﻠـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﺣـﻘــﻮق اﻧــﺴــﺎن
ﻓﻲ إﻃﺎر زﻳﺎرة ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.

 ١٤ﺟﻮﺍﻥ ٢٠١٦
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 ٠٢ﺟﻮﺍﻥ ٢٠١٦

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ّ
اﻟﺼـﻴـﺪ ﻣـﺠـﻠـﺲ وزاري ﻣـﻀـﻴـﻖ ﺑﺤﻀﻮر
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠـﻨـﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧﻮن
ﻳـﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺑـﻼغ ﻋـﻦ اﻟـﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
ﻋﻨﻪ.

ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ ٢٠١٦
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺸﺎرة وﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﺖ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص،
اﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
ﻋﺸﺮة ﻗﺮارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد .

ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 ١٢ - ١١ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٦
اﻟـﺘـﻘـﺼﻲ
اﻟــﺪورة اﻟﺘـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ ﺣــﻮل" :آﻟــﻴــﺎت
ّ
ﻓـﻲ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد اﻻداري" اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ا¿وروﺑﻲ.

 ١٣ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٦
ﺑﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻗـﺮﻃـﺎج اﻟـﺪوﻟﻲ أوﻟﻰ اﻟـﻮﻣـﻀـﺎت اﻟـﺘـﺤﺴـﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺨــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟﺮﻗــﻢ ا¿ﺧــﻀــﺮ اﻟﻤـﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠـﺘﺒـﻠﻴﻎ
ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد.
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ﺟﻮﺍﻥ

واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﺤﻮى ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ  47ﻓﺼﻼ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ
أﺑﻮاب وﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ودﻋﻢ
ﺛـﻘـﺔ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ ﺑﺎﻟـﻬـﻴـﺎﻛـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
واﻟﻤـﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺨـﺎﺻﺔ وﻣـﺸـﺎرﻛـﺘﻬـﻢ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.......................................................................................................................................................................

 ١٦ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٦
ﻧـﺸـﺮ ﺛـﻘـﺎﻓﺔ ﻣــﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻤـﻮاﻃــﻨـﻴـﻦ ﻟﺑــﻼغ ﻋـﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟـﻔـﺴـﺎد
واﻟﺘﻌـﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟـﺮﻗﻢ اﺧﻀﺮ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻲ.

 ١٨ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٦
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻧـﺸـﺮ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ
ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤــﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ
ﻟﺑـﻼغ ﻋـﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟــﻔــﺴـﺎد واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟـﺮﻗﻢ اﺧـﻀﺮ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻴﺮوان.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.................................................................................................................................................................................

ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﺧﻀﺮ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﻨﺰرت اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺃﻭﺕ
ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ  ٠٦ﺃﻭﺕ ٢٠١٦
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 ١٦-١٤ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ٢٠١٦

ورﺷـــﺔ ﺗـــﻜــﻮﻳﻦ اﻟﻤــﻜــﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
)اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اوﻟـﻰ( ا¢ﻃـﺎر اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌﻲ
واﻟﻤـﺆﺳـﺴﺎﺗـﻲ ﻟﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔـﺴـﺎد ﺑﻤـﻘﺮ
اﻟﻤــﺮﻛــﺰ ا¢ﻓــﺮﻳــﻘــﻲ ﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﻴﻦ.

ﻣﻦ  ١٦ﺇﻟﻰ  ٢٠ﺃﻭﺕ ٢٠١٦

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻜـﻮﻳــﻦ اﻟــﻤـﻜـﻮﻧــﻴــﻦ
ﻓﻲ اﻟـﺼــﺤﺎﻓــﺔ اﻻﺳﺘـﻘـﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠﺎل
ﻣـﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑـﻤـﻘـﺮ اﻟـﻤـﺮﻛــﺰ ا¢ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﻴﻦ.
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 ٢٦ﺃﻭﺕ ٢٠١٦

اﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﻤـﻜﺎﻓـﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﺷﺨﺺ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ”إﻋﻼن ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ﻣـﻤـﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ
اﻟﻌـﺮﺑﻲ“ ﺑـﺤـﻀـﻮر وﻓـﺪ
اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠـﺼـﺤـﻔـﻴـﻴـﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠـﺼـﺤـﻔـﻴـﻴﻦ واﻟﻤﻔـﻮﺿ ّﻴﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺤـﻘـﻮق اﻻﻧـﺴـﺎن وﻣـﻨـﻈﻤﺔ ا°ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺜـﻘـﺎﻓـﺔ واﻟﻌـﻠـﻮم واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻻﺗـﺤـﺎد اﻟـﻌﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ.

 ٣٠ﺃﻭﺕ ٢٠١٦
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻌﻘﺪ
ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻟﻌﺮض ﺗﻘﺮ
ﻧﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮي.

.................................................................................................................................................................................

رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻳﺆدي
زﻳـﺎرة إﻟـﻰ ﻣـﻘـﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔــﺴــﺎد ،ﺣــﻴــﺚ اﻃــﻠـﻌــﻪ رﺋﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗـﻲ اﻟـﻄـﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻌـﺮف ﻋـﻠﻰ ﺗﻄـﻮر وﺳﺎﺋــﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺪﻳﺎ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﻃﺎرات
اﻟـﻌﺎﻣـﻠـﺔ وﺣـﺎﺛﺎ إﻳـﺎﻫﻢ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺰﻳﺪ اﻟـﻌـﻤﻞ
واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ،وأﺷﺮف ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒـﺔ اﻟـﺴـﻴﺪ رﺋـﻴـﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﺤﻀﻮر
أﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻬـﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد.

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻣﻦ  ٠٢ﺇﻟﻰ  ٢١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦
إﻧﻄﻼق ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ
ّ
ﻣﺤﻄﺎت اﺳﺘﺨﻼص وﻫﻲ :
ﺷﻤﻠﺖ أرﺑﻊ

• ﻣﺤﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻤﺮﻧﺎق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺑﻦ ﻋﺮوس ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  2ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم  06ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2016

ّ
ﻣﺤﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﻔﻴﻀﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
•
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻮﺳﺔ ﻣﻦ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﻳﻮم  19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2016
ّ
ﻣﺤﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻬﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ
•
ﺳﻮﺳﺔ ﻣﻦ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
.2016
ّ
•ﻣﺤﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺴﻴﺪي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء  20وارﺑﻌﺎء 21
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2016
ّ

 ١٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦
ﻃـﺒـﺎﻋـﺔ اﻟـﺮﻗـﻢ اﺧـﻀـﺮ اﻟـﻤـﺠـﺎﻧﻲ اﻟـﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت وﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ إﺛـﺮ
إﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣـﻊ اﻟﻤـﺪﻳـﺮﻳـﻦ اﻟﻌـﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت
اﻟﺠـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟﻠـﻨـﻘـﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ا¢ﺷﺮاف وزارة
اﻟﻨﻘﻞ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻢ إﻗﺮار ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﺧﻀﺮ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت وﺷﺒﻬﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ا¢ﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.

.......................................................................................................................................................................

 ١٨ﺃﻭﺕ ٢٠١٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ وإﻣﻀﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون
وﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺷـﻌـﺎر "اﻟﻤـﺠـﺘـﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ ﻳـﻘﺎوم اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016إﻟﻰ ﻣﺎرس "2017

 ١٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻋﺒﺮ إﻣﻀﺎء
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ و ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺸﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎت
ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت ،اﺛﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ارﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ورﺷﺔ ﻋـﻤـﻞ ﻟﻤـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻜـﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟـﻔـﺴــﺎد ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗـﺒـﺎدل اﻟﺨـﺒﺮات ودﻋـﻤﺎ
ﻟـﺠـﻬـﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺑـﻠـﻮغ
أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

.................................................................................................................................................................................

 ١٧ -١٦ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻃﻔﺎل وﺷﺒﺎب ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺮوان
ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”ﺷﺒﺎب ﺿﺪ
اﻟﻔﺴﺎد ”ﻣﻦ اﺟﻞ ارﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﺑﻤﻌﺘﻤﺪﻳﺎت وﻻﻳﺔ اﻟﻘﻴﺮوان ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻛﺘﻮﺑﺮ
 2016وﺗﻮاﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي .2017

 ٠٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

إﻧﻄﻼق أﺷﻐﺎل اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل إدﻣﺎج
ﺳﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻮع ﻓﻲ ﻣـﺠﻬـﻮدات ﻣـﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴـﺎد اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﻈﻤﻬﺎ اﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
ﻟﻤﻜـﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑـﺎﻟﺘـﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ
اﻟﺴـﻮﻳـﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺘـﻌـﺎون اﻟـﺪوﻟﻲ وﻣﻌﻬﺪ أوروﺑﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺸﻴﻜﻴﺎ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻘﺎﺿﻴﺎت.

 ١٠ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤـﻜـﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد ﻳـﻠـﺘـﻘﻲ اﻟﺴـﻴﺪ ﻧـﻌﻤﺎن
ﻣﺤـﻔـﻮظ اﻟﺸـﻴﺦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴـﺌـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ واﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ
رﻣﻀﺎن ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،وا²ﺳﺘﺎذ اﻟﺼﺪﻳﻖ
أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻴﺘﻴﻖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد،
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻠـﻘﺎء ﺳـﺒـﻞ اﻟـﺘـﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺸـﻘـﻴـﻘـﻴـﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻣﻜـﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد
وا²رﺿـﻴﺔ اﻟـﻤـﺸﺘﺮﻛﺔ µﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻞ وﺗﻌﺎون.

.................................................................................................................................................................................

 ١٦ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺗـﻮﻋــﻮﻳـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻗـﻢ اﺧـﻀـﺮ
اﻟﻤـﺠـﺎﻧـﻲ ﻟـﻠـﺘـﺒـﻠﻴﻎ ﻋـﻦ ﺷـﺒـﻬـﺎت وﺣـﺎﻻت
اﻟﻔـﺴـﺎد ،ﻧـﻈـﻤـﻬﺎ اﻟـﻔـﺮع اﻟﺠـﻬـﻮي ﻟﻠـﻬـﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟـﻤـﻌـﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻴﺒﺔ
اﻟﻘﻴﺮواﻧﻴﺔ ﺑﻤﻠﻌﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﻬﻴﺮي ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ.

 ٢٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

ّ
اﻟﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ّ
ﻣﻀﻴـﻖ ﺑﺤﻀﻮر
وزاري
ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن دﻋﻢ
ّ
اﻟ ّﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟ¯ﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ إرﺳﺎء ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟﻤــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟﻔــﺴﺎد واﻟﺤـﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

 ٢٦ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦
ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻮل ﻃﺮق اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ.

.................................................................................................................................................................................

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﻧﺴﺎء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻓﻀﻞ" ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد .

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦
اذاﻋﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺗﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ
إﻧﻄﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "دوﺳﻴﺎت"وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺣﻠﻘﺎت ﺣﻮارﻳﺔ إذاﻋﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻛﻞ
ﻳﻮم ﺛﻼﺛﺎء ﺗﻄﺮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
إﻧﻄﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻚ"  -ﺣﻠﻘﺎت
ﺣﻮارﻳﺔ إذاﻋﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم أرﺑﻌﺎء
ﺗﻄﺮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ،اﺳﺴﻬﺎ وﻃﺮق
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻣﻀﺎت ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﺚ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺮة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺴﺎب
وﻣﻀﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أي إﺟﻤﺎﻻ ﺗﻢ إﻧﺘﺎج 6
وﻣﻀﺎت ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ
ﺑﻴﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ .2016

 ٠٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

إﻧﺘﻈﻤﺖ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻮﺣﺪة
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ا¢ﻟﻤﺎﻧﻲ )(GIZ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع ا¢وﻟﻲ ﻟﻤﺸﺮوع
دﻋﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ٠٨ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦
ﺻﺪور اﻟﻌﺪد ا¢ول ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ  12ﻋﺸﺮ
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .وﺿﻢ اﻟﻌﺪد
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺷﻤﻠﺖ أﺧﺒﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ.

.......................................................................................................................................................................

 ١٣ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ،ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻗﺪ أﻗﺮت
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮض ﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ.

 ٢٠ - ١٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻮﺳـﻂ واﻟﺴـﺎﺣﻞ )ﻗـﺼـﺮﻳﻦ ،ﻗـﻔﺼﺔ ،ﺳﻴﺪي
ﺑﻮزﻳـﺪ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ،اﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ ،ﺳﻮﺳﺔ ،اﻟﻘﻴﺮوان(
ﻓﻲ إﻃﺎراﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﺪورة
ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد ﻳﻮﻣﻴﻦ ) 19و 20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.(2016

ﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ ﺑﺒﺮﻟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ -
ﺑﺮﻟﻴﻦ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٠١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦
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ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،وإﻋﻼن ﺗﻌﺎون
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮوع دﻋﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .وﺳﻴﻤﺘﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺎون،
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2017إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019

 ٠٧ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻘﺪم
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎزا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ وﺧﻄﻮة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
وﺗﻌﺪ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ
اﻃﺎر اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
ّ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ
ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

 ٠٨ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺿﺪ اﻟ ّﺮﺷﻮة ﻣﻦ
اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣ ّﺘﺤﺪون ّ
واﻟﺴﻼم واﻣﺎن« ﺑﺤﻀﻮر
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ّﺘﻨﻤﻴﺔ
ّ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة وزﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ ،ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ،اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ا¾ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻮي ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺪى رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪة ﻗﺮاش ،رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﺴﻴﺪ رﻓﻴﻖ اﻟﻨﺘﺸﺔ.

.................................................................................................................................................................................

واﻟﺬي ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ إﻣﻀﺎء إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون و ﺗﺒﺎدل
ﺧﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
و ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.

وﻋﻠﻰ ﻫـﺎﻣﺶ أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻴـﺜﺎق
اﻟﻔـﺴــﺎدّ ،
ا±ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴـﺔ ﻟﻠـﺤـﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷـﻴﺪة
وﻣـﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻮﻗــﺘـﻴـﺔ ﻟﻠـﻘـﻀﺎء اﻟـﻌـﺪﻟﻲ واﻟﻨـﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ.

.................................................................................................................................................................................

اﻧـﻄـﻼق ﻓـﻌـﺎﻟـﻴـﺎت اﻟـﻴـﻮم اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻟﻠـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ
اﻟﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد ﺗـﺤـﺖ ﺷـﻌـﺎر
ﺿـﺪ اﻟـ ّﺮﺷـﻮة ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ
»ﻣـ ّﺘـﺤـﺪون
ّ
واﻟــﺴـﻼم واﻣــﺎن« ﺑﺤـﻀﻮر اﻟﺴـﻴﺪ
اﻟ ّﺘــﻨﻤـﻴــﺔ
ّ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

إﺑـﺮام اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﺷـﺮاﻛﺔ وﺗـﻌـﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد و:

وزارة اﻟﻨﻘﻞ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ا±دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ

.......................................................................................................................................................................

 ٠٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

 ٠٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦
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دورة ﻟـﺘـﻜــﻮﻳــﻦ اﻟﻤـﻜـﻮﻧـﻴـﻦ ﻓـﻲ اﻟﺼـﺤـﺎﻓﺔ
اﻻﺳﺘﻘـﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻣـﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
)اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ( اﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
واﻟﻤﺆﺳــﺴﺎﺗﻲ ﻟﻤــﻜــﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت.

 ١٧ - ١٦ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻟﻤﺆﺗـﻤﺮ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ ﺣـﻮل ﻣـﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔــﺴـــﺎد اﻟـﺬي أﻗــﻴـﻢ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨﻮان  :إدﻣﺎج
اﺳﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴـﺎد ﻓــﻲ
أﻋﻤﺎل ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺑﺎﻟـﻤـﻌـﻬﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻟـﺮوؤﺳـﺎء اﻟـﻤـﺆﺳـﺴﺎت،
ﺑــﺮﻋـــﺎﻳــﺔ اﻣــﻴــﻦ اﻟــﻌـﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﻤــﻨﻈـﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘــﻨﻤﻴﺔ ادارﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

 ٢٠ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻟﺴــﻴــﺪ اﻟــﻤـﻬـﺪي ﺑـﻦ ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ ،وزﻳـﺮ اﻟـﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧﻲ
وﺣـﻘــﻮق اﻧــﺴﺎن ،ﻳـﺠـــﺘــﻤﻊ ﺑـﻤـــﻘـﺮ اﻟـﻮزاة
ﻣﻊ اﻟـﻌﻤـﻴﺪ ﺷـﻮﻗـﻲ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺐ رﺋـﻴـﺲ
اﻟـﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻔﺴــﺎد،
ﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺪﺳﺘـﻮرﻳــﺔ
ﻟﻠـﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷـﻴﺪة وﻣـﻜﺎﻓـﺤﺔ اﻟﻔـﺴـﺎد
اﻟﺬي ﺳـﻴﺘﻢ ﻋـﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري
اﻟﻘﺎدم.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
٢ ٠ ١ ٦
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 ١٧ - ١٦ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

 ٢٠ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﺪد  2016 - 41اﻟــﻤﺘــﻌـﻠﻖ ﺑﺎﺑـﻼغ
ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد و ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻋﻨﻪ .

 ٢١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد ووزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
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« إن الفســاد وبــاء غــادر تترتــب عنــه عديــد األثــار الضارة.فهــو يقــوض
الديمقراطيــة و ســيادة القانــون ،ويــؤدي إلــى ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان واإلخــال بقواعــد المعامــات التجاريــة وتدهــور نوعيــة الحيــاة،
ويوفــر األرضيــة إلزدهــار الجريمــة المنظمــة و اإلرهــاب وغيــر ذلــك مــن
المخاطــر المهــددة للبشــرية.
وتســري هــذه الظاهــرة فــي عديــد البلــدان الكبيــرة او الصغيــرة ،الغنيــة
أو الفقيــرة ،غيــر أن آثارهــا فــي العالــم النامــي أكثــر مــا تكــون تدميــرا  .وأول
المتضرريــن مــن الفســاد هــم الفقــراء بتحويــل األمــوال الضروريــة للتنميــة
وبتقويــض قــدرات الحكومــات علــى توفيــر الخدمــات األساســية ،ويــؤدي
إلــى التحيــز و الظلــم و يثبــط اإلســتثمارالداخلي و الخارجــي.و الفســاد
هــو رئيســي فــي تدهــور اإلقتصــاد وعقبــة فــي طريــق التنميــة و تخفيــف
حــدة الفقــر ».
األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان
في تقديمه لوثيقة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
الممضاة في المكسيك في  11ديسمبر 2003

 -1التأصيل التاريخي
لقــد كان الفســاد وال يــزال مــن المشــاكل األساســية التــي تعتــرض
ّ
التصــدي لألعمــال اإلجراميــة
البــاد بعــد البطالــة والقصــور فــي
ّ
أدل علــى ذلــك مــن أ ّن كلفــة
والفقــر والتهميــش االجتماعــي .وال ّ
ّ
جــدا ،إذ
عاليــة
الوطنــي
االقتصــاد
علــى
الفســاد وســوء التصــرف
ّ
ّ
ـص تقريــر منظّمــة الشــفافية الدوليــة علــى أ ّن الفســاد يلتهــم ربــع
ينـ ّ
ّ
ّ
الصفقــات العموميــة التــي يمثّــل حجمهــا وفــق إحصائيــات 2015
ّ
ّ
الخـ�ام ،و % 35مــن
حوالــي  % 18مـ�ن حجـ�م الناتـ�ج الداخلـ�ي
ّ
ميزانيــة الدولــة (.)1
ّ
فــا غرابــة إذن ،أ ّن مســألة القضــاء علــى الرشــوة ومحاســبة
الفاســدين بــرزت محــورا جوهريّــا فــي صلــب المطالــب الشــعبية
ّ
عشــية الثــورة وأثناءهــا .وهــذا يكشــف عــن خطــورة آفــة الفســاد علــى
ّ
وتطــوره.
المجتمــع
ســامة
ّ
ّ
ولــم يكــن مــن بــاب الصدفــة أن أعلــن رئيــس الدولــة األســبق بــن
علــي ،آنــذاك فــي خضــم انتفاضــة الشــعب وقبــل يومين من ســقوطه،
ّ
فــي محاولــة المتصــاص غضــب الشــارع ،عــن بعــث ثــاث لجــان
خاصــة ،األولــى القتــراح إصالحــات سياســية ،والثانيــة للبحــث فــي
ّ
ّ
للتقصــي عــن الرشــوة والفســاد.
التجــاوزات األمنيــة ،والثالثــة
ّ
إ ّن مســألة مكافحــة الفســاد لــم تكــن لتطــرح بتلــك « القــوة »
المتحــدة
لــو لــم تتــراخ الســلطة السياسـ ّـية فــي تفعيــل ّاتفاقيــة األمــم ّ
لمكافحــة الفســاد لســنة  2003والتــي أمضتهــا تونــس منــذ 30
مــارس  2004وصادقــت عليهــا بموجــب القانــون عــدد  16فــي
 25فيفري .2008
لمهامه،
واستنادا على األسباب السابق ذكرها ،وبمجرد مباشرته
ّ
ّ
ـؤرخ
وبمقتضــى التفويــض المســند إليــه بالقانــون عــدد  5لســنة المـ ّ
فــي  9فيفــري  ،2011أصــدر الرئيــس المؤقــت للجمهوريــة التونســية
ّ
المبــزع مرســوما تحــت عــدد  7بتاريــخ  18فيفــري 2011
فــؤاد
ّ
مؤشر مدركات الفساد لعام .2015
( )1منظّمة الشفافية
الدولية ،برلين  27جانفي ّ – 2016
ّ
ّ

 - 1التأصيل التاريخي
 - 2اإلطار السياسي
 - 3اإلطار التشريعي
المؤسساتي
 - 4اإلطار
ّ

35

( )2حوالــي نصــف القضايــا المحالــة علــى النيابــة العموميــة وهــي االهــم مــن حيــث حجــم الفســاد والمبالــغ
ّ
المســتولى عليهــا تع ّلقــت بالرئيــس األســبق زيــن العابديــن بــن علــي وعائلتــه والمقربيــن منــه (يراجــع تقريــر
ّ
ّ
تقصــي الحقائــق).
لجنــة ّ

,,

يلتهم الفساد ُر ُب َع
آلصفقات العمومية التي
ّ
يُمثّل َح ْج ُمها َو ْف َق
إحصائيات 2015
حوا َلي
ّ
َ ْ
 %18من حجم الناتج
الخام و%35
الداخلي
ّ
ّ
من ميزانية الدولة
ّ

,,

3636

لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة
تــم بمقتضــاه إحــداث لجنــة
وطنيــة ّ
ّ
ّ
والفســاد أســندت رئاســتها إلــى المرحــوم العميــد عبــد الفتــاح عمــر،
التقصــي والكشــف عــن جرائــم الفســاد
وعهــدت إليهــا مهمــة «
ُ
ّ
ـادي
أي شــخص مـ ّ
المالــي واإلداري التــي اقترفهــا أواســتفاد منهــا ّ
أوخــاص أومجموعــة أشــخاص بفعــل موقعــه
أومعنــوي عمومــي
ّ
ّ
ّ
فــي الدولــة أواإلدارة أوبفعــل قرابتــه أومصاهرتــه أوأي عالقــة
أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا مــع مســؤول أومجموعــة مســؤولين
خاصــة خــال الفتــرة الممتـ ّـدة مــن  7نوفمبــر  1987إلــى
فــي الدولــة ّ
 14جانفــي .» 2011
ـت عمليــة الكشــف عــن عناصــر
وبإحــداث تلــك ال ّلجنــة ،انطلقـ ْ
ّ
والمجتمــع
مكونــات الدولــة
تمركــزت داخــل ّ
ّ
منظومــة الفســاد التــي ّ
ولعــل أهــم عمــل قامــت بــه ال ّلجنــة
علــى مــدى عشــرين ســنة.
ّ
ّ
هوالتســريع بالدخــول إلــى مكاتــب رئاســة الجمهوريّــة بقصر قرطاج
وإلــى مقــر إقامــة الرئيــس األســبق بــن علــي بســيدي بوســعيد حيــث
ّ
ماديــة كانــت مهـ ّـددة باالندثــار .وهــي أدلّــة حاســمة
ـة
ـ
ل
أد
تــم حجــز
ّ
ّ
ّ
فــي تكويــن المل ّفــات التــي أحيلــت علــى القضــاء.
مهمــة ســهلة نظــرا النعكاســاتها
ولــم تكــن أعمــال ال ّلجنــة ّ
جوبهت ال ّلجنة
المهددة.
المباشــرة على منظومة النفوذ والمصالح
ّ
ْ
بشـ ّـتى الوســائل مــن انتقــادات وتهديــدات وتعطيــات بيروقراطيــة
مهمتهــا
واتهامــات
ّ
ّ
بالتدخــل فــي مشــموالت القضــاء فــي حيــن أ ّن ّ
التقصــي وتكويــن
كانــت آنــذاك مؤ ّقتــة وخصوصيــة ،وتقتصــر علــى
ّ
ّ
المل ّفــات ثــم إحالتهــا إلــى القضــاء.
ّ
وأفضــت أعمــال ال ّلجنــة فــي منتصف شــهر نوفمبــر  ،2011وبعد
التحــري فــي مــا يفــوق خمســة آالف ملـ ّـف مــن جملــة  11000مل ّفــا
ّ
ورد عليهــا ،إلــى إحالــة مــا ال يقـ ُّـل عــن  459منهــا علــى القضــاء(.)2
وترجمــت هــذه األعمــال فــي شــكل تقريــر تأليفــي أتــى علــى
ّ
تجســم المنهجيــة
أهــم المجــاالت التــي شــملها الفســاد مــع
عينــات ّ
ّ
ّ
ّ
اعتمــدت لوضــع اليــد علــى األمــوال العامــة
التــي
واألســاليب
ّ

أكــدت ال ّلجنــة ضمــن نفــس التقريــر « :أ ّن تفكيــك
والخاصــة .كمــا ّ
ّ
منظومــة الفســاد يبقــى محــدود البعــد مــا لــم يرتبــط بإقامــة منظومــة
لمكافحتــه ،وذلــك ببعــث هيئــة قــارة ومســتقلة تــدرج بالدســتور
بمهمــة الوقايــة
التقصــي،
مهمــة
الجديــد،
ّ
ّ
ّ
وتتعهــد ،باإلضافــة إلــى ّ
مــن الرشــوة والفســاد طبقــا للمعاهــدة األمميــة لســنة  2003التــي
صادقــت عليهــا تونــس ســنة .»...2008
تقدمــت ال ّلجنــة ،عمــا بالفصــل الثاني من المرســوم
وعليــه ،فقــد ّ
ْ
عــدد  7لســنة  2011الــذي أنشــأها ،باقتــراح مشــروع مرســوم
إطــاري يتع ّلــق بمكافحــة الفســاد صــادق عليــه مجلــس الــوزراء فــي
 14أكتوبــر  ،2011وتــم إمضــاؤه مــن طــرف رئيــس الجمهوريّــة
ّ
المؤ ّقــت فــي  14نوفمبــر .)3( 2011
عامــة تنــدرج
وقــد
تضمــن هــذا المرســوم بابــا ّأول يتع ّلــق بأحــكام ّ
ّ
للتصدي ألشكال الرشوة والفساد
ضمن وضع استراتيجية متكاملة
ّ
ّ
والوقايــة منهــا ،وبابــا ثانيــا يُحــدث هيئــة قــارة ومســتق ّلة تشــمل جهــازا
ً
ومجلســا يضم
مختلفة،
اختصاصات
في
ـراء
للتقصــي يتألّــف مــن خبـ
ً
ّ
ّ
المجتمــع المدنــي وهيئــات الرقابــة والتف ّقــد والتدقيــق
ممثّليــن عــن
ّ
ّ
والقضــاء واإلعــام.
لتقصــي
وكان مــن المفــروض أن تواصــل ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
ّ
أن يتــم تركيــز الهيئــة
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد أعمالهــا إلــى
ْ ّ
ـارة وإحالــة وتســليم المل ّفــات إليهــا ،لكــن حــدث مــا لــم يكــن
القـ ّ
رئيســها الــذي غيبــه المــوت فجــأة فــي
فــي الحســبان بفقــدان ال ّلجنــة َ
ّ
الثانــي مــن شــهر جانفــي  ،2012فتعطّلــت أعمالهــا بصفــة ملحوظــة.
وتواصلــت الوضعيــة علــى حالهــا طــوال أربعــة أشــهر .وفــي
ّ
األثنــاء ،رجــع أعضــاء ال ّلجنــة إلــى مراكــز أعمالهــم األصليــة إلــى أن
رئيســا
تـ ّـم فــي شــهر أفريــل  2012تســمية األســتاذ ســمير العنابــي ً
للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد .وبقيــت الهيئــة تنتظــر ســنة كاملــة
ّ
نص المرسوم ضمن المالحق في هذا التقرير.
( )3يراجع ّ
37

لتســمية أعضــاء ّأول مجلــس لهــا بمقتضــى األمــر عــــدد  2394لســنة
 2013المــؤرخ فــي  4جــوان .2013
ولــم يكـ ْـن ذلــك كافيــا لتنطلــق الهيئــة فعليــا فــي نشــاطها بمجابهــة
ّ
مــا كان ينتظرهــا مــن مل ّفــات جديــدة وأخــرى فــي االنتظــار بســبب
الماديــة (ضعف فادح فــي الميزانية
مقومــات اســتقالليتها
ّ
عــدم توفــر ّ
ّ
المخصصــة لهــا والمقـ ّـدرة بـــ  312ألــف دينــار) ،وكذلــك الوظيفيــة
ّ
ّ
بســبب تداخــل األدوار بينهــا وبيــن الــوزارة المك ّلفــة بالحوكمــة
ومقاومــة الفســاد القائمــة آنــذاك.
وبقــي الجميــع طيلــة تلــك الفتــرة (مــن  2012إلــى نهايــة
لتعهــدات
 )2015ينتظــرون إنجــازات ونتائــج ملموســة ومقنعــة ّ
لــم تــأت ،ممــا زاد فــي تنامــي الشــكوك فــي حســن نوايــا الســلطات
السياســية والحكومــات المتعاقبــة فــي محاســبة الفاســدين وإرســاء
سياســات القضــاء علــى الفســاد ،بالرغــم مــن صــدور الدســتور
تضمنــت ديباجتــه ومتنــه
الجديــد فــي  27جانفــي  2014والــذي
ّ
أحكامــا تلــزم الدولــة بإرســاء سياســات تقــوم علــى الحوكمــة
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
 -2اإلطار السياسيّ
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المالحظيــن فــإ ّن االنتقــال السياســي الــذي عرفتــه
حســب عديــد ُ
ّ
البــاد فــي جانفــي  2011لــم يكــن ليقضــي علــى هــذه اآلفــة التــي
تق ّلصت ،نسبيا خالل األشهر األولى لما بعد الثورة ،على مستوى
ّ
المشــاريع الكبــرى والصفقــات العموميــة ،ولكنّهــا تكاثــرت ،فيمــا
ّ
ـرف بـــ « الفســاد
بعــد ،بمناســبة المعامــات
اليوميــة ومــا أصبــح يُعـ ُ
ّ
الصغيــر » (.)4
تجســم علــى
بــد مــن إرادة واضحــة للســلطة
كان ال ّ
السياســية ّ
ّ
ـكل األطــراف بمــا فيهــا المنظّمــات
أرض الواقــع حتــى تعــود الثقــة لـ ّ
( )4جمعيــة المراقبيــن العمومييــن نــدوة صحفيــة األربعــاء  2015-03-04بالعاصمــة ،لتقديــم دراســة حــول
الفســاد الصغيــر فــي تونــس لســنة  2014أي الرشــوة الصغيــرة التــي قــد يتــم تقديمهــا لقضــاء مصلحــة مــا
حيــث بينــت الدراســة ان  70بالمائــة مــن التونســيين يعتبــرون الرشــوة وســيلة لتســهيل المعامــات اليوميــة
وهــي تشــمل اغلــب القطاعــات مثــل االمــن والديوانــة والتعليــم والصحــة والبنــوك.

والهيئــات الدوليــة التــي بــادرت منــذ صــدور المرســوم اإلطــاري
ّ
عــدد  120لســنة  2011المتع ّلــق بالهيئــة بتقديــم دعمهــا لهــا.
ومهمــا كان يقــال ،فإنّــه مــن الثابــت أ ّن تونــس قــد بذلــت خــال

الخمــس ســنوات الماضيــة وبالخصــوص منــذ مطلــع ســنة 2012

مجهــودات للتأســيس لهــذه اإلرادة ،وكســبت فــي هــذا المجــال

المقومــات األساســية لدعــم مســار االنتقــال الديمقراطــي
مــن
ّ
والنهــوض بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديّــة .وتـ ّـوج ذلــك الحرص
ّ
بالتأســيس لهيئة الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد صلب دســتور
ـارة ومســتق ّلة ،حيــث
الجمهوريــة الثانيــة مــن ضمــن خمــس هيــآت قـ ّ

ارتقــى الفصــل  130مــن الدســتور بالحوكمــة ومكافحــة الفســاد إلــى
سياســة قائمــة بذاتهــا مــن ضمــن سياســات الدولــة.

وبدايــة مــن شــهر جويليــة  2012أفــرزت مجهــودات األطــراف

الوطنيــة بلــورة خارطــة طريــق لمكافحــة الفســاد تــم اإلعــان عنهــا
ّ
ّ
وتضمنــت
بصفــة رســمية فــي شــهر ديســمبر مــن نفــس الســنة.
ّ
الخارطــة أربعــة محــاور أساســية فــي عالقــة باســتراتيجية السياســات
ّ
العموميــة واختياراتهــا فــي المجــال وهــي:
ّ
المؤسســات
 إرســاء دعائــم « النظــام الوطنــي للنزاهــة » بتطويــرّ
بالتحكــم فــي مظاهــر الفســاد.
والتشــريعات والتراتيــب ذات العالقــة
ّ

,,

إ ّن االنتقال السياسي الذي
ّ
عرفته البالد في جانفي
 2011لم يكن ليقضي

على هذه اآلفة ،ولكنّها
أصبح يُعرف
تكا َثرت فيما ْ
بالفساد آلصغير

,,

مســاندة الــدول والهيئــات الدوليــةّ ،أمــا محليــا فتألّــف توافــق بيــن
ّ
ّ
المجتمــع المدنــي واإلعــام وكذلــك
الســلط الثــاث ومنظّمــات
ّ
ّ
القطــاع الخــاص علــى اعتبــار الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد

 ُمرافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد في تحديد مشــموالتهاّ
تدخلهــا وقدراتها الحقيقية والفعلية.
ومجــال ّ
ّ
 -تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن فــي المجــال وبالخصــوص

المجتمع المدني والملتزمين باليقظة ،وتعبئة المســاندين،
مكونات
ّ
ّ
ّ
وتوفيــر الخبــرة بخصــوص مكافحــة الفســاد.
39

4040

 تدعيــم مســار بلــورة اإلطــار االســتراتيجي لمكافحــة الفســادبتأميــن ديمومتــه بآليــات تنســيق وتعــاون واتصــال بيــن مختلــف
المســاهمة.
األطــراف ُ
ومكنــت هــذه المحــاور الحكومــة مــن طــرح رؤيــا مشــتركة
ّ
شــكلت المرحلــة األولــى فــي طريــق وضــع االســتراتيجية الوطنيــة
ّ
ّ
تمــت بلــورة مالمحهــا األولــى بفضــل
لمكافحــة الفســاد التــي ّ
المســاندة الفنّيــة لهيئــات دوليــة عديــدة ( ،)5والمقاربــة التشــاركية
ّ
ّ
مكــن وزارة الحوكمــة مــن تقديــم مشــروع
ممــا ّ
لعديــد األطــرافّ ،
ألول مــرة أمــام المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي
االســتراتيجية ّ
ّ
 9ديسمبر  2012بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وبقــي هــذا الهاجــس مالزمــا لبرامــج وسياســات الحكومــات
المؤرخة
المتعاقبــة بدليــل أنّــه ُض ِّمــن بالنقطــة الثالثة من وثيقــة قرطاج
ّ
فــي  13جويليــة  2016المتع ّلقــة بأولويّــات حكومــة الوحــدة الوطنيــة
ّ
المقــدم أمــام مجلــس نــواب
التــي التزمــت بــه فــي برنامــج عملهــا
ّ
الشــعب فــي  26أوت .2016
فــي الوقــت ذاتــه ،كانــت ال ّلجنــة الوطنيــة المك ّلفــة بصياغــة
ّ
المشــروع النهائــي لإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد علــى
ّ
ّ
المؤتمــر
ـبة
ـ
بمناس
ـل
ـ
بالفع
ـم
ـ
ت
ـا
ـ
م
ـذا
ـ
وه
ـا.
ـ
أعماله
ـن
وشــك االنتهــاء مـ
ّ
ّ
الوطنــي لمكافحــة الفســاد الملتئــم فــي  09ديســمبر  2016تحــت
ّ
ـت الوثيقــة النهائيــة
ـ
عرض
ـث
ـ
حي
ـة
ـ
الجمهوري
ـس
ـ
رئي
ـراف
ـ
إش
ســامي
ْ
ّ
ّ
لالســتراتيجية والخطّــة العمليــة لتنفيذهــا .كمــا تــم بالمناســبة وللتعبير
ّ
ّ
ّ
عــن صــدق اإلرادة فــي مكافحــة الفســاد وااللتــزام بمــا ورد مــن تدابيــر
حتــى بلوغ
وإجــراءات بخطّــة العمــل ،واحترامــا لالهــداف المرســومة ّ
ِ
الكميــة والنوعيــة المحـ ّـددة  -تــم اإلمضــاء علــى الميثــاق
الم ّ
ؤشــرات ّ
ّ
الوطنــي لتفعيــل االســتراتيجية مــن طــرف رئيــس الحكومــة ورئيــس
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ونائــب رئيــس الهيئــة الوقتية للقضاء
ّ
العدلــي ورئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافييــن التونســيين.
ّ
ّ
ّ
المتحدة اإلنمائي ،االتحاد األوروبي ،منظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة ،البنك الدولي
( )5برنامج األمم ّ

,,

لــم تكــن مصادقة تونس
علــى اآلتفاقيــة األممية
ّ
لمكافحة الفســاد في
فيفري  2008إالّ شــكالً
من أشــكال الدعاية للنظام
السياســي القائم..

,,

وأدرجــت الحكومــة ضمــن وثيقــة المخطّــط التنمــوي
 2020-2016خطّــة وطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد
ّ
ـتقل،
بمــا فيهــا تدعيــم اإلطــار القانونــي واإلجرائي لضمان قضاء مسـ ّ
مقومــات الحوكمــة الرشــيدة
باإلضافــة إلــى خ ّطــة
عمليــة لتعزيــز ّ
ّ
ومكافحــة الفســاد ،وخصوصــا علــى مســتوى الهيــاكل العموميــة.
ّ
وفــي جانــب آخــر ،أعـ ّـدت الحكومــة « مرجعيــة وطنيــة للحوكمــة
ّ
بتونــس »  .RNGTوهــي آليــة اعتمــاد مواصفــات ومرجعيــات
ّ
ّ
تعزيــز النزاهــة واألخالقيــات المهنيــة فــي إطــار التو ّقــي مــن الفســاد.
ّ
ّ
مقومــات
والشــك فــي أ ّن تو ّفــر اإلرادة
ّ
السياســية هــو مــن ّ
ّ
ومحــركات مكافحــة الفســاد والتو ّقــي منــه بدليــل أ ّن الدولــة لــم
ّ
للمؤسســات وال للتشــريعات فــي
تكــن قبــل  2011تفتقــر ال
ّ
هــذا المجــال ،وإنّمــا تراجــع مفهــوم العمــل السياســي ألجــل
لمــا تشــابكت أطمــاع لوبيــات الفســاد مــع مصالــح
الصالــح العــام ّ
الماســكين بالســلطة العموميــة العليــا .وبغايــة التسـ ّـتر عــن عمليــات
ّ
تمــت الســيطرة علــى هيئــات الدولــة
الفســاد
الماليــة واإلداريّــةّ ،
ّ
أوتجاهلهــا بعــدم تفعيلهــا
تطويعهــا
ومؤسســاتهاّ .أمــا القوانيــن فتــم
ُ
ُ
ّ
ّ
أوخرقهــا صراحــة .والمثــال علــى مــا ســبق بيانــه أ ّن الجمهوريــة
االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد منــذ
التونســية أمضــت علــى ّ
ّ
ّ
مــارس  ،2004وصادقــت عليهــا فــي فيفــري  ،2008غيــر أ ّن
تلــك المصادقــة لــم تكــن إالّ شــكال مــن أشــكال الدعايــة للنظــام
متعــددة فــي
السياســي القائــم قبــل  14جانفــي  .2011واألمثلــة
ّ
ّ
المؤسســاتي والتشــريعي.
المســتوى
علــى
الســياق
هــذا
ّ
ّ
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 - 3اإلطار التشريعيّ العام لمكافحة الفساد:
 1-3الدستور:
ـواء ضمــن ديباجتــه أو متنــه،
نـ ّـزل دســتور  27جانفــي  ،2014سـ ٌ
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد المنزلــة التــي تســتح ّقها .كمــا
خاصــة بهــا( ،الفصــل  )130مــن ضمــن خمــس هيئــات
أســس لهيئــة ّ
ّ
تتم ّتــع بالشــخصية القانونيــة واالســتقاللية اإلداريّــة والماليــة،
مســتق ّلة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتــم انتخــاب أعضائهــا مــن قبــل مجلس نــواب الشــعب ،وتعمـ ُـل على
ّ
دعــم الديمقراطيــة (الفصــل .)125
العامــة (الفصــول  ،)15 ،12 ،11 ،10وكذلــك
فضمــن مبادئــه
ّ
خصــص للســلطة المح ّليــة (الفصــل  )137أكــد
الم ّ
بالبــاب الســابع ُ
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مؤسســات وهيــاكل الدولــة المركزيــة والمح ّليــة
علــى ضــرورة ســعي ّ
العــام علــى أســاس
المواطــن والصالــح
ّ
وحرصهــا علــى خدمــة ُ
ـام ،إضافــة إلــى حســن
الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العـ ّ
التصــرف فــي األمــوال العموميــة وصيانتهــا ،واالســتغالل الرشــيد
ّ
ّ
للثــروات الوطنيــة ،وااللتــزام مــن أجــل ذلــك بقواعــد الشــفافية
ّ
ّ
والمســاءلة كإلــزام أصحــاب الوظائــف العليــا
والنزاهــة والنجاعــة ُ
بمــن فيهــم رئيــس الدولــة بالتصريــح بمكاســبهم ،فضــا عــن وضــع
اآلليــات الكفيلــة بضمــان اســتخالص الضريبــة ومقاومــة التهــرب
ّ
والغـ ّـش الجبائييــن.
ّ
كمــا حــرص دســتور جانفــي  2014فــي ســائر أبوابه على الشــفافية
ّ
مــن خــال ضمــان الحـ ّـق فــي اإلعــام والنفــاذ إلــى المعلومــة وإلــزام
األحــزاب والنقابــات والجمعيــات بهــا (البــاب الثانــي الفصــان
ـص علــى إحــداث هيئــة عليــا مســتق ّلة لالنتخابــات
32و .)35ثـ ّـم نـ ّ
لضمــان ســامة ونزاهــة وشــفافية المســار االنتخابــي (البــاب الســادس
ّ
الفصــل .)126

اإلطار التشريعي
 - 1الدستور
االتفاقيات الدولية
ّ -2
ّ
 - 3التشريعات الوطنية
ّ
 قبل جانفي 2011 -بعد جانفي 2011

صادق عليها:
االتفاقيات
ّ 2-3
الم َ
الدولية ُ
ّ
قبل جانفي2011
المتحدة لمكافحة الفساد
أ -ات
فاقية األمم ّ
ّ ّ
ـؤرخ فــي
صــدرت بمقتضــى قــرار األمــم ّ
المتحــدة عــدد  4/58المـ ّ
 .2003/10/31وتــم عرضهــا لإلمضــاء مــن قبــل الــدول األعضــاء
ّ
بمناسبــة النــدوة الدوليــة المنعقــدة بالمكســيك فــي  11ديســمبر
 ،2003ثــم أمضتهــا تونــس فــي  30مــارس  .2004وصــادق عليهــا
ّ
البرلمــان بموجــب القانــون عــدد  16المؤــرخ فــي  25فيفــري .2008

ـادة السادســة التــي جــاء بهــا:
ومــن أهــم بنــود هــذه االت
فاقيــة المـ ّ
ّ ّ
ّ
ٍ
كل دولــة طــرف ،وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا
 - 1تكفــل ّ
ّ
َ
وجــود هيئــة أوهيئــات ،حســب االقتضــاء ،تتولّــى منــع
القانونــي،
َ
ّ
الفســاد بوســائل مثــل:
المــادة  5مــن هــذه
(أ) تنفيــذ السياســات المشــار إليهــا فــي
ّ
االتفاقيــة ،واإلشــراف علــى تنفيــذ تلــك السياســات ،وتنســيقه عنــد
ّ

االقتضــاء.

(ب) زيادة المعارف المتع ّلقة بمنع الفساد ،وتعميمها.

كل دولــة طــرف ،وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا
 - 2تقــوم ّ

المشــار إليهــا فــي الفقــرة  1مــن
القانونــي ،بمنــح الهيئــة أوالهيئــات ُ

ـادة مــا يلــزم مــن االســتقاللية لتمكيــن تلك الهيئــة أوالهيئات
هــذه المـ ّ
ّ
مــن االضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة ،وبمنــأى عــن أي تأثيــر
ماديــة وموظّفيــن
ال مسـ ّـوغ لــه .وينبغــي توفيــر مــا يلــزم مــن مــوارد ّ

متخصصيــن ،ومــا قــد يحتــاج إليــه هــؤالء الموظّفــون مــن تدريــب
ّ

لالضطــاع بوظائفهــم.

المتحــدة
 - 3تقــوم كل دولــة طــرف بإبــاغ األميــن العــام لألمــم ّ

باســم وعنــوان الســلطة أوالســلطات التــي يمكــن أن تســاعد الــدول
األطــراف األخــرى علــى وضــع وتنفيــذ تدابيــر محـ ّـددة لمنع الفســاد.
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ومكافحته الممضاة
ب  -ات
فاقية ّ
االتحاد اإلفريقي لمنع الفســاد ُ
ّ ّ
فــي موبوتــو في  11جويلية .2003
مــن بيــن أهدافهــا تشــجيع وتعزيــز قيــام الــدول األطــراف بإنشــاء

اآلليــات الالزمــة فــي إفريقيــا لمنــع الفســاد وضبطــه والمعاقبــة،

والقضــاء عليــه وعلــى الجرائــم ذات الصلــة ،فــي القطاعيــن العــام

والخــاص باإلضافــة الــى توفيــر الظــروف المناســبة لتعزيــز الشــفافية
والمســاءلة فــي إدارة الشــؤون العامــة.

وقــد ورد فيهــا بالخصــوص أن الــدول األطــراف تلتــزم باتخــاذ

اإلجراءات الالزمة ما يثبت في قوانينها أن الكســب غير المشــروع
جريمــة علــى أن يكــون هــذا الفعــل اإلجرامــي معتبــرا كعمــل مــن

أعمــال الفســاد.

كمــا تنــص االتفاقيــة علــى أنــه يتعيــن علــى كل دولــة طــرف

أن تتولــى اقــرار تدابيــر تشــريعية لدمــج مبــدأ الشــفافية فــي تمويــل
األحــزاب السياســية ولمنــع ومكافحــة أعمــال الفســاد والجرائــم ذات
الصلــة التــي يرتكبهــا موظفــون فــي القطــاع الخــاص أو مــن قبلــه.

تلتــزم الــدول األطــراف بمشــاركة كاملــة فــي مكافحــة الفســاد

والجرائــم ذات الصلــة وتعميــم هــذه االتفاقيــة بالمشــاركة الكاملــة
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مــن قبــل وســائل اإلعــام والمجتمــع المدنــي بصــورة عامــة.
بعد جانفي 2011
أ  -االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد الممضــاة بالقاهــرة فــي
ّ
 21ديســمبر  2010والمصــادق عليهــا مــن طــرف الجمهوريّــة
المــؤرخ فــي
التونســية بالقانــون األساســي عــدد  73لســنة 2016
ّ
ّ
 15نوفمبــر .2016
وتهدف هذه االتفاقية إلى:
 -تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه

وكشــفه بــكل أشــكاله ،وســائر الجرائــم المتصلــة بــه ومالحقــة
مرتكبيهــا.
 تعزيــز التعــاون العربــي علــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــهوكشــفه واســترداد الموجــودات.
 تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. تشــجيع األفراد ومؤسســات المجتمع المدني على المشــاركةالفعالــة فــي منــع ومكافحة الفســاد.
وقــد عــددت االتفاقيــة أعمــال الفســاد المجرمــة .وورد فيهــا
بالخصــوص أنــه علــى كل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن
تدابيــر ،بمــا يتفــق مــع نظامهــا القانونــي ،لتقريــر المســؤولية الجزائيــة

أو المدنيــة أو اإلداريــة للشــخص االعتبــاري عــن الجرائــم الــواردة
فــي هــذه االتفاقيــة ،دون مســاس بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص
الطبيعــي.
وفــي إطــار تدابيــر الوقايــة تنــص االتفاقية علــى أن تقوم كل ً دولة
طــرف وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا القانونــي بوضــع وتنفيــذ
وترســيخ سياســات فعالــة منســقة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه،
ومــن شــأنها تعزيــز مشــاركة المجتمــع وتجســيد مبــادئ ســيادة
القانــون وحســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنزاهــة
والشــفافية والمســاءلة .كمــا يجــب علــى كل دولــة طــرف أن تســعى
بالخطــوات الالزمــة إلنشــاء نظــم تقــوم علــى الشــفافية والتنافــس
وعلــى معاييــر موضوعيــة فيمــا يتعلــق بالمشــتريات العموميــة
والمناقصــات منعــا للفســاد.
كمــا تنــص علــى أ ّن كل دولــة طــرف توفــر الحمايــة القانونيــة
الالزمــة للمبلغيــن والشــهود والخبــراء والضحايــا الذيــن يدلــون
بشــهادة تتعلــق بأفعــال تجرمهــا هــذه االتفاقية .وتشــمل هذه الحماية
أقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم.
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بمكافحــة الفســاد
 3-3أبــرز التشــريعات
المتع ّلقــة ُ
الوطنيــة ُ
ّ
والوقايــة منــه:
قبل جانفي 2011
أ -في اإلدارة والمالية العموميتين
ّ ْ
ّ
المــؤرخ فــي  12ديســمبر
 القانــون عــدد  112لســنة 1983ّ
 1983المتع ّلــق بضبــط النظــام األساســي العــام ألعــوان الدولــة
ّ
والمؤسســات العموميــة ذات
والجماعــات العموميــة المح ّليــة
ّ
ّ
ّ
الصبغــة اإلداريّــة والــذي جــاء فيــه بالخصــوص أنّــه فــي صــورة
ارتــكاب خطــأ جســيم مــن طــرف موظــف ســواء كان ذلــك بإخاللــه
بالواجبــات المهنيــة أو بارتكابــه جريمــة مــن جرائــم الحــق العــام
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فإنــه يقــع إيقافــه حــاال عــن مباشــرة وظيفتــه وذلــك بــإذن مــن رئيســه
المباشــر علــى أن يعلــم هــذا األخيــر حــاال بذلــك رئيــس اإلدارة
الــذي يجــب عليــه اتخــاذ القــرار الــازم .وفــي صــورة مــا إذا كان
الخطــأ المرتكــب يمثــل جنحــة أو جنايــة وخاصــة إذا تعلــق األمــر
باالرتشــاء أو اختــاس أمــوال عموميــة أو الــزور أو إفشــاء الســر
المهنــي فإنــه يجــب فــورا رفــع القضيــة لــدى النيابــة العموميــة.
المحاســبة العموميــة الصــادرة بالقانــون عــدد  81لســنة
 مج ّلــة ُّ
ـؤرخ فــي  31ديســمبر  1973وقــد جــاء فيهــا بالخصوص
 1973المـ ّ
أنّــه ال يجــوز للموظــف المختــص بالجبايــة أن يقبــض أي مبلــغ كان
مــن أصــل الديــن أو مــن توابعــه إال مقابــل وصــل رســمي وإال يقــع
تتبعــه كمختلــس.
كمــا جــاء فيهــا أنــه ال تعقــد الصفقــات إال بعــد التنافــس وذلــك
بالمناقصــة العامـــة أو المحــدودة أو بطريقــة طلــب العــروض .بيــد أنــه
يجــوز أيضــا عقدهــا باالتفــاق المباشــر ويجــب فــي هذه الصــورة وفي
حــدود اإلمــكان أن ال يتــم إبرامهــا إال بعــد إشــهارها والتنافــس فيهــا.
ّ
 التصريــح علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــضاألصنــاف مــن األعــوان العمومييــن حســب القانــون عــدد  17لســنة
ّ

ـؤرخ فــي  10أفريــل  ،1987وقــد جــاء فيــه بالخصــوص
 1987المـ ّ
أنّــه يتعيــن علــى أعضــاء الحكومــة والقضــاة والســفراء والــوالة
ورؤســاء المؤسســات األم والمؤسســات الفرعيــة القيــام بالتصريــح
علــى الشــرف بمكاســبهم وبمكاســب أزواجهــم وبمكاســب أبنائهــم
القصــر ،وذلــك فــي أجــل ال يتجــاوز شــهرا مــن تاريــخ تعيينهــم فــي
ّ
وظائفهــم.
ويــودع التصريــح بالمكاســب لــدى الرئيــس األول لدائــرة
المحاســبات.
وإذا لــم يقــم الشــخص المطالــب بالتصريــح بالمكاســب بهــذا
الواجــب إثــر تعيينــه أو لــم يقــم بتجديــده فــي اآلجــال المحــددة
بهــذا القانــون ،يمنــح أجــا إضافيــا مدتــه خمســة عشــر يومــا لتســوية
وضعيتــه وإال تقــع إقالتــه مــن الوظائــف التــي اســتوجبت التصريــح
بالمكاســب علــى أن يتــم ذلــك وفقــا للقوانيــن والتراتيــب الســارية
المفعــول.
والمتعامليــن معهــا ،وهــي العالقة المنظّمة
 العالقــة بيــن اإلدارة ُـؤرخ فــي  3مــاي 1993
بمقتضــى األمــر عــدد  982لســنة  1993المـ ّ
ُ
المــؤرخ فــي
مثلمــا تــم تنقيحــه باألمــر عــدد  1259لســنة 2007
ّ
ّ
 21مــاي  ،2007وقــد جــاء فيــه بالخصــوص أنّــه يتعيــن علــى اإلدارة
الــرد علــى المطالــب المقدمــة لهــا فــي آجــال الــرد المنصــوص عليهــا
باألحــكام التشــريعية و الترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل .وإذا لــم تنــص
األحــكام التشــريعية والترتيبيــة علــى أجــل محــدد للــرد علــى مطلــب
يتعلــق بالحصــول علــى خدمــة إداريــة ،تكــون المصالــح العموميــة
المعنيــة ملزمــة بالــرد عليــه فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ تلقيهــا
للمطلــب.
وفــي صــورة عــدم الــرد فــي األجــل المشــار إليــه يمكــن لصاحــب
المطلــب التقــدم مــن جديــد للمصلحــة المعنيــة بمطلــب يتعلــق
بموضــوع طلبــه األصلــي وذلــك فــي غضــون الســبعة أيــام المواليــة
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ـول المصالــح العموميــة المعنيــة
النقضــاء ذلــك األجــل .وإذا لــم تتـ ّ
ـرد علــى مطلبــه الجديــد فــي غضــون اإلحــدى والعشــرين يومــا
الـ ّ
مــن تاريــخ تلقيــه ،يعتبــر الســكوت موافقــة ضمنيــة علــى المطلــب
األصلــي ،وذلــك فــي حــاالت تضبــط بمقتضــى أمــر.
القطاعين المالي والتجاري
ب  -في
َْ
 حمايــة التحويــات اإللكترونيــة لألمــوال بمقتضــى القانــونوالمتع ّلــق
عــدد  51لســنة 2005
ّ
المــؤرخ فــي  27جــوان ُ 2005
بالتحويــل اإللكترونــي لألمــوال ،وقــد ورد فيــه بالخصــوص أنــه
يتعيــن علــى المصــدر (وهــو كل شــخص معنــوي يخــول لــه القانــون
فــي إطــار نشــاطه التجــاري وضــع أداة تحويــل إلكترونــي لألمــوال
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علــى ذمــة شــخص آخــر طبقــا لعقــد مبــرم بينهمــا) أن يضمــن ســرية
الرمــز أو الرمــوز الممنوحــة للمنتفــع ،وأن يعتمــد نظامــا خاصــا
يمكنــه مــن التثبــت مــن صحــة العمليــات المنجــزة ،وأن يحتفــظ
بكشــف عــن جميــع العمليــات المنجــزة إلكترونيــا لمــدة ال تقــل
عــن عشــر ســنوات بدايــة مــن تنفيــذ العمليــة .كمــا يضــع علــى ذمــة
المنتفــع الوســائل الالزمــة التــي تمكنــه مــن القيــام باإلعالمــات
واالعتراضــات ،وكذلــك الوســائل التــي تمكنــه مــن إثباتهــا .وعليــه
أن يضــع علــى ذمــة المنتفــع الوســائل الالزمــة التــي تمكنــه مــن
االطــاع علــى العمليــات المنجــزة وعلــى الرصيــد إثــر كل عمليــة
تحويــل إلكترونــي لألمــوال.
الصــرف والتجــارة الخارجيــة بمقتضــى القانــون عــدد
 حمايــة ّّ
والمتع ّلــق بإصدار
 18لســنة  1976المـ ّ
ـؤرخ فــي  21جانفــي ُ 1976
مج ّلةــ الصـ�رف والتجـ�ارة الخارجي��ة مثلمــا ت��م تنقيح��ه بالقانون عدد
ّ
ّ
 48لســنة  1993والرســوم عــدد  98لســنة  ،2011وقــد ورد فيــه
بالخصــوص أن الدفوعــات بيــن المقيميــن يجــب إنجازهــا بالبــاد
التونســية إال إذا رخــص البنــك المركــزي التونســي بمــا يخالــف

ذلــك .ويحجــر علــى كل مقيــم األخــذ بالتــزام إزاء مقيــم آخــر فــي
نقــد غيــر الدينــار إال إذا رخــص البنــك المركــزي التونســي بذلــك
بعــد استشــارة وزيــر الماليــة.
المبادالت والتجارة اإللكترونية بمقتضى القانون عدد
 حماية ُـؤرخ فــي  9أوت  ،2000وورد فيــه خصوصــا
 83لســنة  2000المـ ّ
ـزود
أنــه يعاقــب طبقــا ألحــكام الفصــل  254مــن المجلــة الجنائيــة مـ ّ
خدمــات المصادقــة اإللكترونيــة وأعوانــه الذيــن يفشــون أو يحثــون
أو يشــاركون فــي إفشــاء المعلومــات التــي عهــدت إليهــم فــي إطــار
تعاطـــي نشــاطاتهم باســتثناء تلــك التــي رخــص صاحــب الشــهادة
كتابيــا أو إلكترونيــا فــي نشــرها أو اإلعــام بهــا أو فــي الحــاالت

المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل.
 حمايــة االقتصــاد الوطنــي فــي مجــال التوريــد والتصديــرّ
المتع ّلــق
2008
ـنة
ـ
لس
34
ـدد
ـ
ع
ـون
بمقتضــى مج ّلــة الديوانــة ،القانـ
ُ
بإصــدار مج ّلــة الديوانــة ،وقــد جــاء فيهــا بالخصــوص أنــه يقصــد
بالتهريــب كل عمليــات التوريــد أو التصديــر خــارج المكـــاتب
الديوانية وكذلك كل خـرق لألحكام التشريعية و الترتيبية المنظمـة
لنقــل ومســك البضائــع داخــل التــراب الديوانــي.
 حمايــة عالمــات الصنــع والتجــارة والخدمــات بمقتضــىالمــؤرخ فــي  17أفريــل .2001
القانــون عــدد  36لســنة 2001
ّ
 حمايــة الملكيــة األدبيــة والفكريّــة بمقتضــى القانــون عــددّ
ّ
ـؤرخ فــي  24فيفــري  1994كمــا تــم تنقيحــه
 36لســنة  1994المـ ّ
ّ
المــؤرخ فــي  23جــوان
وإتمامــه بالقانــون عــدد  33لســنة 2009
ّ
ّ
المتع ّلــق بالملكيــة األدبيــة والفكريّــة ،وورد فيــه بالخصــوص
ُ 2009
ّ
ّ
أن حـ ّـق التأليــف هــو الحــق الــذي ينفــرد بــه صاحــب المصنــف دون
ســواه فــي اســتغالل مصنفــه أو فــي الترخيــص للغيــر فــي اســتغالله.
كمــا ورد أنّــه يحجــر توريــد نســخ بأيــة طريقــة كانــت مــن أي
مصنــف كان للبــاد التونســية أو إنتاجهــا أو استنســاخها أو توزيعهــا
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أو تصديرهــا أو االتجــار فيهــا إذا لــم تــراع النظــام العــام واألخــاق
الحميــدة والتشــريع الجــاري بــه العمــل ،وكان فــي ذلــك خــرق
لحقــوق المؤلــف أو الحقــوق المجــاورة وفقــا لمفهــوم هــذا القانــون
واالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا البــاد التونســية فــي
مجــال حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة.
 حماي��ة الشــركات التجاريّةــ :وقــد ورد بالمجلــة التجاريــة فــيهــذا الخصــوص أنــه يجــب أن يخضــع كل اتفــاق يبــرم مباشــرة أو
بواســطة شــخص متداخــل بيــن الشــركة ،مــن جهــة ،ورئيــس مجلــس
إدارتهــا أو عضــو مجلــس إدارتهــا المفــوض أو مديرهــا العــام أو
أحــد مديريهــا العاميــن المســاعدين أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا
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أو أحــد المســاهمين.
كمــا أنــه ،وباســتثناء األشــخاص المعنوييــن األعضــاء فــي مجلــس
اإلدارة ،يحجــر علــى الرئيــس المديــر العــام والمديــر العــام وعضــو
مجلــس اإلدارة المفــوض والمديريــن العاميــن المســاعدين وأعضاء
مجلــس اإلدارة وعلــى قريــن كل واحــد منهــم وأصولــه وفروعــه
وكل شــخص متداخــل لحســاب أحدهــم أن يعقــدوا بــأي وجــه مــن
الوجــوه قروضــا مــن الشــركة أو أن يحصلــوا منهــا علــى تســبقات أو
فتــح حســاب جــار لهــم..
وال يجــوز للمســاهم أو قرينــه أو أصولــه أو فروعــه أو كل
شــخص متداخــل لحســاب أحدهــم أن يعقــد بــأي وجــه مــن الوجــوه
قروضــا مــن الشــركة أو أن يحصــل منهــا علــى تســبقات أو يفتــح
حســابا جاريــا لــه علــى المكشــوف أو غيــره أو دعــم الســتعماله فــي
االكتتــاب فــي أســهم الشــركة ،وإال كان العقــد باطــا.
المعطيات الشخصية:
ت -في مجال حماية ُ
ّ
المــؤرخ فــي
 القانــون األساســي عــدد  63لســنة 2004ّ
ّ
 27جويلية .2004

ث  -جرائم الفساد الواردة بالمج ّلة الجزائية:
ّ
 جرائــم الفســاد المرتكبــة مــن قبــل الموظّفيــن العمومييــنّ
أوأشــباههم حــال مباشــرة أوبمناســبة مباشــرة وظائفهــم كاإلرشــاء
واالرتشــاء واالختــاس واســتغالل النفــوذ الســتخالص منفعــة...
(الفصــول  83إلــى  98مــن المج ّلــة الجزائيــة) ،وورد فــي هــذه
ّ
النصوص أن كل ّ شــخص انســحبت عليه صفة الموظف العمومي
أو شــبهه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ،ويقبــل لنفســه أو لغيــره بــدون
حــق ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عطايــا أو وعــودا بالعطايــا
أو هدايــا أو منافــع كيفمــا كانــت طبيعتهــا لفعــل أمــر مــن عالئــق
وظيفتــه ولــو كان حقــا لكــن ال يســتوجب مقابــا عليــه أو لتســهيل
إنجــاز أمــر مرتبــط بخصائــص وظيفتــه يُعاقــب بالســجن لمــدة عشــرة
أعــوام أو لالمتنــاع عــن إنجــاز أمــر كان مــن الواجــب القيــام بــه
وبخطيــة قدرهــا ضعــف قيمــة األشــياء التــي قبلهــا أو مــا تــم الوعــد
بــه علــى أن ال تقــل الخطيــة عــن عشــرة آالف دينــار.
وإذا كان الموظف العمومي أو شــبهه هو الباعث على اإلرشــاء
فـــإن العقــاب يرفــع إلى ضعفه.
كمــا أنــه يعاقــب بالســجن مــدة عشــرين عامــا القاضــي الــذي
يرتشــي بمناســبة جريمــة تقتضــي عقــاب مرتكبهــا باإلعــدام أو
بالســجن بقيــة العمــر ســواء كان أخــذ الرشــوة لمصلحــة المتهــم أو
لمضرتــه.
العامــة واإلخــال بالثقــة
 جرائــم االعتــداء علــى الســلطةّ
كالتدليــس وتقليــد طابــع رســمي واســتعماله وافتعــال واســتعمال
ّ
رخــص ســفر مدلّســة وغيرهــا مــن المكاتيــب (الفصــول مــن 193
إلــى  200مــن المجلــة) ،الخيانــة واالســتيالءات غيــر المشــروعة
(الفصــول مــن  297إلــى  302مــن المج ّلــة)..
بعد جانفي 2011
أ -في اإلدارة والمالية العموميتين
ّ ْ
ّ
 ضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي الصفقــات العموميــة بمقتضــىّ
ّ
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المــؤرخ فــي  13مــارس 2014
األمـ�ر عــدد  1039لســنة 2014
ّ
المتع ّلـ�ق بتنظيـ�م الصفقــات العموميــة ،وقــد ورد فيــه بالخصــوص
ُ
أنّهــا تخضــع إلــى مبــادئ المنافســة ،وحريــة المشــاركة فــي الطلــب
العمومــي ،و المســاواة أمــام الطلــب العمومــي ،وشــفافية اإلجراءات
ونزاهتهــا.
كمــا تخضــع الصفقــات العموميــة إلــى قواعــد الحوكمــة الرشــيدة
وتأخــذ بعيــن االعتبــار مقتضيــات التنميــة المســتدامة.
مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي الصــادرة باألمــر
 ّّ
ـؤرخ فــي  3أكتوبــر  ،2014وورد فيهــا
عــدد  4030لســنة  2014المـ ّ
أن العــون العمومــي يمتنــع عــن طلــب أو اشــتراط أو قبــول هدايــا أو
هبــات أو فوائــد مهمــا كانــت لنفســه أو لفائــدة الغيــر قــد يكــون لهــا
تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى موضوعيتــه فــي أداء مهامــه.
 حمايــة االســتثمار والمســتثمرين بمقتضــى القانــون عــدد 71ـبتمبر  ،2016الــذي أحــدث هيئــة
لســنة  2016المـ ّ
ـؤرخ فــي  30سـ ّ
عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقاللية اإلداريــة والمالية
يطلــق عليهــا اســم الهيئــة التونســية لالســتثمار تحــت إشــراف الوزارة
المكلفــة باالســتثمار .وتتولــى النظــر فــي مطالــب االنتفــاع بالمنــح
وإقــرار إســنادها بنــاء علــى تقريــر فنــي يعــده الهيــكل المعنــي الــذي
يتابــع إنجــاز االســتثمار.
مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين اإلدارة العمومية
 ّّ
ّ
اإلداري لألعمــال:
الخــاص فــي مجــال تطويــر المنــاخ
والقطــاع
ّ
ّ
« أجنــدا األعمــال الوطنيــة » مصــادق عليهــا باألمــر عــدد 4566
ّ
ـؤرخ فــي  31ديســمبر .2014
المـ ّ
 خاليــا الحوكمــة الرشــيدة بالــوزارات والجماعــات المح ّليــةبمقتض�ىـ المنشـ�ور عــدد 16
والمؤسس��ات والمنش��آت
ّ
العمومي��ة ُ
ّ
ـؤرخ فــي  27مــاي  .2012ثــم بمقتضــى األمــر الحكومــي عــدد
المـ ّ
ّ
المــؤرخ فــي  12أوت .2016
1158
ّ

المواطــن الرقيــب بمقتضــى األمــر
 دعــم وتفعيــل ّمؤسســة ُ
المــؤرخ فــي  12أوت  2016المن ّقــح
الحكومــي عــدد 1072
ّ
ّ
المــؤرخ فــي  18جانفــي .1993
147
عــدد
لألمــر
ّ
ب  -في شفافية ونزاهة الحياة السياسية واالنتخابات
ّ
ّ
تمويــل األحــزاب السياســية بمقتضــى المرســوم
 ضبــط مصــادر ّّ
والمتع ّلــق
عــدد  87لســنة  2011المـ ّ
ـؤرخ فــي  24سـ ّ
ـبتمبر ُ 2011
وممــا ورد فيــه أنــه يتعيــن علــى
بتنظيــم األحــزاب السياســية،
ّ
ّ
كل حــزب سياســي ينشــر قوائمــه الماليــة مرفقــة بتقريــر مراقــب
الحســابات بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة بالبــاد التونســية
وبالموقــع اإللكترونــي للحــزب إن وجــد فــي ظــرف شــهر مــن

تاريــخ المصادقــة علــى هــذه القوائــم الماليــة ،مــع تقديــم تقريــر
مفصــا لمصــادر تمويلــه ونفقاتــه إلــى دائــرة
ســنوي يشــمل وصفــا ّ
المحاســبات .وفــي حــال تمــادي الحــزب فــي ارتــكاب المخالفــة
رغــم التنبيــه عليــه وتعليــق نشــاطه واســتنفاد طــرق الطعــن فــي شــأن
قــرار التعليــق فإنــه يتــم ح ّلــه بحكــم صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة
ّ
بتونــس بطلــب مــن الوزيــر األول.
تمويــل الجمعيــات بمقتضــى المرســوم
 ضبــط مصــادر وطــرق ّّ
عــدد  88لســنة  2011المتع ّلــق بتنظيــم الجمعيــات.
ّ
 االنتخاب��ات واالس��تفتاء بمقتض��ى القان��ون األساسـ�ي عــددوالمتع ّلــق بتنقيــح
 7لســنة  2017المـ ّ
ـؤرخ فــي  14فيفــري ُ 2017
المــؤرخ فــي
وإتمــام القانــون األساســي عــدد  16لســنة 2014
ّ
ّ
 26مــاي  2014والمتع ّل��ق باالنتخابــات واالســتفتاء ،وفيــه ورد
أنــه يجــب علــى القائمــات المترشــحة والمترشــحين واألحــزاب
أن ينشــروا حســاباتهم الماليــة بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة
بالبــاد التونســية فــي ظــرف شــهرين مــن تاريــخ إعــان النتائــج
النهائيــة لالنتخابــات أو االســتفتاء وذلــك وفــق نمــوذج مختصــر
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تعــده محكمــة المحاســبات وتضعــه علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى
ذمــة القائمــات المترشــحة والمترشــحين واألحــزاب .وفــي خــاف
ّ
ذلــك تقضــي محكمــة المحاســبات بتســليط خطيــة تســاوي 10
مــرات المبلــغ األقصــى للمســاعدة العموميــة بالدائــرة المعنيــة.
ت  -في الجرائم االقتصاديّة والمالية وغسل األموال:
ّ
 القانون عدد  36لســنة  2015المؤرخ في  15ســبتمبر 2016والمتعلق بإعادة تنظيم المنافســة واألســعار.
ـؤرخ فــي  7أوت
 القانــون األساســي عــدد  26لســنة  2015المـ ّبمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األموال ،وقد جاء
المتع ّلــق ُ
ُ 2015
كل فعــل قصــدي يهــدف،
فيــه بالخصــوص أنــه يعــد غســا لألمــوال ّ
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بــأي وســيلة كانــت ،إلــى التبريــر الــكاذب للمصــدر غيــر المشــروع
ألمــوال منقولــة أو عقاريــة أو مداخيــل متأتيــة ،بصفــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة ،مــن جنحــة أو جنايــة .ويعتبــر أيضــا غســا لألمــوال ،كل
فعــل قصــدي يهــدف إلــى توظيــف أمــوال متأتيــة ،بصفــة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة ،مــن جنحــة أو جنايــة ،أو إلــى إيداعهــا أو إخفائهــا أو
إدارتهــا أو إدماجهــا أو حفظهــا أو إلــى المســاعدة فــي ذلــك.
وجريمــة غســل األمــوال مســتقلة فــي قيامهــا عــن الجريمــة
األصليــة ،ويكــون إثباتهــا بتوفــر مــا يكفــي مــن القرائــن واألدلــة علــى
عــدم شــرعية األمــوال موضــوع الغســل.
الداعمة لجهود مكافحة الفساد:
ث  -التشريعات ّ
المب ّلغينــ ع��ن الفس��اد بمقتض��ى القان��ون األساس��ي عدد
 حماي��ة ُّ
المتع ّلــق باإلبــاغ
 10لســنة  2017المـ ّ
ـؤرخ فــي  7مــارس ُ 2017
المب ّلغيــن ،وجــاء فيــه أن قــرار الحمايــة يشــمل
عــن الفســاد وحمايــة ُ
تمتيــع المبلــغ بــكل أو بعــض اإلجــراءات التاليــة:
توفيــر الحمايــة الشــخصية للمبلــغ بالتنســيق مــع الســلطات
العموميــة المعنيــة بتوفيرهــا.

نقلــة المبلــغ بطلــب منــه أو بعــد موافقتــه مــن مــكان عملــه وفــق

مــا تقتضيــه ضــرورات الحمايــة.

توفير اإلرشاد القانوني والنفسي للمبلغ

منــح المبلــغ وســائل لإلبــاغ الفــوري عــن أي خطــر يتهــدده،

أو يتهــدد أي شــخص مــن األشــخاص وثيقــي الصلــة بــه ،بمناســبة

التبليــغ أو تبعــا لــه.

تعديــل إجــراءات الحمايــة بــأي شــكل مــن األشــكال وفــق مــا

تقضيــه مصلحــة المبلــغ

اتخــاذ ايــة تدابيــر أخــرى مــن شــأنها منــع كل ضــرر مهنــي أو

جســدي أو معنــوي عــن المبلــغ

 الحـ ّـق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بمقتضــى القانــون األساســيّ
ـؤرخ فــي  24مــارس  ،2016يمكــن لــكل
عــدد  22لســنة  2016المـ ّ
شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم مطلبــا كتابيــا فــي النفــاذ إلــى
المعلومــة طبقــا لنمــوذج مطلــب كتابــي معـ ّـد مســبقا يضعــه الهيــكل

ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي
المعنــي علــى ّ
وعلــى الهيــكل المعنــي الــرد علــى كل مطلــب نفــاذ فــي أجــل أقصــاه
عشــرون ( )20يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ

تصحيحــه .وإذا تعلــق طلــب النفــاذ باالطــاع علــى المعلومــة علــى
عيــن المــكان ،علــى الهيــكل المعنــي الــرد علــى ذلــك فــي أجــل

أقصــاه عشــرة ( )10أيــام مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ

تصحيحــه .

ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة

إال إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع
الوطنــي أو بالعالقــات الدوليــة أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة .
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 - 4اإلطار المؤسساتي العامّ لمكافحة الفساد
المحدثــة فــي ســياق االنتقــال السياســي
إضافــة إلــى
ّ
المؤسســات ُ

مــا بعــد جانفــي  2011علــى غــرار الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
بمقتضـ�ى المرســوم اإلطــاري عــدد 120لســنة  ،2011كان اإلطــار

المؤسس��اتي للتو ّقيــ م��ن الفســاد ومكافحتــه متو ّفــرا علــى أ ّن
ّ
ّ
تــؤد الــدور المــوكل إليهــا قانونيــا علــى
كونــة لــه لــم ّ
الم ّ
الهيــاكل ُ
ّ
المؤسســات:
الوجــه المأمــول لألســباب الســابق ذكرهــا .ومــن هــذه
ّ
المؤسسات القضائية:
1-4
ّ
ّ
المحاســبات المحدثــة بالقانــون عــدد  8لســنة 1968
 دائــرة ُالمــؤرخ فــي  8مــارس  .1968وقــد أُلحقــت بدائــرة المحاســبات
ّ

دائــرة الزجــر المالــي بمقتضــى القانــون عــدد  74لســنة 1985
ّ
ـؤرخ فــي  20جويليــة  .1985وتــم بمقتضــى الفصــل  117مــن
المـ ّ
ّ
المحاســبات ».
دســتور جانفــي  2014ض ّ��م الهيكليــن فــي « محكمة ُ
 المحكمــة اإلداريّــة المنشــأة بالقانــون عــدد  40لســنة 1972ـؤرخ فــي غــرة جــوان .1972
المـ ّ
ّ
المنافســة الــذي مــن مشــموالته ضمــان شــفافية
 مجلــس ُاألســعار ودرء الممارســات المخ ّلــة بقواعــد المنافســة الشــريفة.
ـؤرخ فــي 29
أُحــدث المجلــس بالقانــون عــدد  64لســنة  1991المـ ّ
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جويليــة  1991الــذي تــم نســخه بالقانــون عــدد  36لســنة 2015
ّ
المنافســة
المـ ّ
ـؤرخ فــي  15سـ ّ
المتع ّلــق بإعــادة تنظيــم ُ
ـبتمبر ُ 2015
واألســعار.
المحــدث لــدى محكمة
 -القطــب القضائــي االقتصــادي والمالــي ُ

ـؤرخ
االس��تئناف بتون��س بمقتض��ى القان��ون األساسـ�ي عــدد  77المـ ّ

ـص القطــب بالبحــث والتتبــع والتحقيــق
فــي  6ديســمبر  .2016ويختـ ّ
ّ
بالطوريــن
تشــعبة
والحكــم فــي الجرائــم االقتصاديّــة
الم ّ
ْ
والماليــة ُ
ّ
االبتدائــي واالســتئنافي.

المؤسسات القضائية
-1
ّ
ّ
 - 2الهيئات اإلداريّة
المستق ّلة
 - 3الهيئات ُ
الخاصة
 - 4ال ّلجان
ّ

 2-4الهيئات اإلداريّة:
 المو ّفق اإلداري ،وقد أحدثت هذه المؤسسة بموجب القانونالمــؤرخ فــي  3مــاي  .1993وهــي مك ّلفــة
عــدد  51لســنة 1993
ّ
المادييــن
الصــادرة عــن األشــخاص
ّ
بالنظــر فــي الشــكاوى الفرديّــة ّ
تخصهــم .وهــي ترجــع بالنظــر
والمتع ّلقــة بالمســائل اإلداريّــة التــي ّ
ُ
والمؤسســات
إلــى مصالــح الدولــة والجماعــات العموميــة المح ّليــة
ّ
ّ
العموميــة ذات الصبغــة اإلداريّــة والمنشــآت العموميــة وغيرهــا مــن
ّ
ّ
بمهمــة تســيير مرفــق عمومــي.
الهيــاكل المك ّلفــة
ّ
 س��لك مراقب��ي المصاري��ف العموميةــ المح�دـث باألم��ر عــددّ
تمــت إعــادة تنظيمــه
 660المـ ّ
ـؤرخ فــي  22جويليــة  1978والــذي ّ
المــؤرخ فــي  22أوت
بمقتضــى األمــر عــدد  1683لســنة 2012
ّ
 .2012ويعمـ ُـل هــذا الســلك منــذ هــذا التاريــخ تحــت إشــراف الهيئة
المحدثــة باألمــر عــدد 2878
العامــة لمراقبــة المصاريــف
ّ
العموميــة ُ
ّ
ـؤرخ فــي  19نوفمبــر.2012
المـ ّ
 الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريّــة والماليــة المحدثــة بالقانــونّ
ـؤرخ فــي  3مــاي  .1993وتقــوم الهيئــة
عــدد  50لســنة  1993المـ ّ
العامــة لمصالــح الدولــة
تدخــل هيــاكل المراقبــة
بتنســيق برامــج ّ
ّ
والمنشــآت العموميــة ومتابعــة تقاريرهــا .وهــذه الهيــاكل هــي:
ّ
العام��ة للمصال��ح العمومي��ة المحدثـ�ة باألمــر عــدد
هيئ��ة الرقاب��ة
ّ
ّ
المــؤرخ فــي  5جانفــي  ،1982وهيئــة الرقابــة
 6لســنة 1982
ّ
ـؤرخ فــي
العامــة
للماليــة المحدثــة باألمــر عــدد  7لســنة  1982المـ ّ
ّ
ّ
العامــة ألمــاك الدولــة والشــؤون
 5جانفــي  ،1982وهيئــة الرقابــة
ّ
ـؤرخ فــي 31
العقاريّــة المحدثــة باألمــر عــدد  842لســنة  1991المـ ّ
مــاي .1991
المحدثــة باألمــر عــدد 5096
 الهيئــة العليــا للطلــب العمومـ ّـي ُتتركــب مــن
ـؤرخ فــي  22نوفمبــر  .2013وهــي ّ
لســنة  2013المـ ّ
ال ّلجنــة العليــا لمراقبــة وتدقيــق الصفقــات العموميــة ،وهيئــة متابعــة
ّ
ومراجعــة الصفقــات العموميــة.
ّ
57
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المستق ّلة:
 3-4الهيئات ُ
ألول مــرة
 الهيئــة العليــا المســتق ّلة لالنتخابــاتْ ،أحدثــت ّ
ّ
ـؤرخ فــي  18أفريــل ،2011
بالمرســوم عــدد  27لســنة  2011المـ ّ
وأدرجــت ضمــن البــاب الســادس مــن دســتور ( 2014الفصــل
 .)126وه��ي تتولّــى إدارة االنتخابــات واالســتفتاءات وتنظيمهــا
ـن ســامة المســار
واإلشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا ،وتضمـ ُ
وتصــرح بالنتائــج.
االنتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته،
ّ
ُ ّ
ُ
 الهيئــة العليــا المســتق ّلة لالتّصــال الســمعي البصــري ،أحدثــتـؤرخ فــي  2نوفمبــر .2011تــم إدراجهــا
بالمرســوم عــدد  116المـ ّ
ّ
ضمــن البــاب الســادس مــن دســتور جانفــي ( 2014الفصــل .)127
ـري وتطويــره،
وهــي تتولّــى تعديــل قطــاع االتّصــال الســمعي البصـ ّ
وتســهر علــى ضمــان حريــة التعبيــر واإلعــام وعلــى ضمــان إعــام
ّ
دي ونزيــه.
تعـ ّـد ّ
 هيئـ�ة الحقيقـ�ة والكرامـ�ة المحدثـ�ة بالقانـ�ون األساسـ�ي عـ�ددالمــؤرخ فــي  24ديســمبر  .2013وهــي مك ّلفــة
 53لســنة 2013
ّ
بالنظــر فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان وبالفســاد
المالــي واالعتــداء علــى المــال العــام (الفصــول  8و  45ومــا يليــه)
األساســية بمــا فيهــا ذات العالقــة بعمليــات الفســاد المالــي (الفصــل
ّ
ّ
ّ
 45الفقــرة الثانيــة).
الخاصة:
 4-4ال ّلجان
ّ
 ال ّلجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة المحدثــة بالقانــون عــددّ
ّ
ـؤرخ فــي  10ديســمبر  2003المتع ّلــق بدعــم
 75لســنة  2003المـ ّ
المجه��ود الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال.
ّ
مهمــة تل ّقــي التصاريــح عــن
وأســندت إلــى هــذه ال ّلجنــة ،أيضــاّ ،
المســترابة أوغيــر االعتياديــة وتحليلهــا
العمليــات
والمعامــات ُ
ُ
واإلعــام بهـ�ا .ت��م إدراجه��ا مــن جدي��د بالقان��ون األساسـ�ي عــدد
ّ
ّ

المــؤرخ فــي  7أوت  2015المتع ّلــق بمكافحــة
 26لســنة 2015
ّ
اإلرهــاب وغســل األمــوال.
 ال ّلجنــة الدائمــة للتدقيــق بالبنــك المركــزي التونســي ،أحدثــتـؤرخ فــي 25
بالفصـ�ل  67مــن القانــون عــدد  35لســنة  2016المـ ّ
ـزي
أفريــل  2016المتع ّل��ق بضبــط النظــام األساسـ ّـي للبنــك المركـ ّ
التونســي.
ّ
ـؤرخ فــي
ـ
الم
13
�دد
ـ
ع
�وم
ـ
بالمرس
�ة
ـ
المحدث
�ادرة
ـ
المص
�ة
ـ
لجن
ّ
 14مــارس  2011المن ّقــح بالمرســوم عــدد  47بتاريــخ  31مــاي
 2011والمتع ّلــق بمصــادرة جميــع األمــوال والممتلــكات المنقولــة
والعقاريّــة والحقــوق المكتســبة بعــد  7نوفمبــر  1987والراجعــة
للرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن حمــدة بــن علــي وعائلتــه لفائــدة
الدولــة التونســية.
ّ
 ال ّلجنــة الوطنيــة للتصــرف فــي األمــوال والممتلــكات المعنيــةّ
ّ
ّ
بالمصــادرة أواالســترجاع لفائــدة الدولــة ،المحدثــة بمقتضــى
المــؤرخ فــي  14جويليــة .2011
المرســوم عــدد 68
ّ
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« المؤمــل أن ال تكــون مكافحــة الفســاد مســألة عرضيــة وأن تشــكل
أحــد ثوابــت الدولــة مســتقبال تــدرج فــي الدســتور الجديــد بنــاء علــى
مبــادئ الشــفافية والمســاءلة خاصــة ،علمــا أن مقاومــة الفســاد
وإن كانــت ضروريــة فهــي تبقــى محــدودة البعــد مــا لــم تتزامــن مــع
الوقايــة منــه و مــع تغييــر مــا ترســخ بالعقــول ومــا شــاب األخــاق مــن
استخفاف وزيغ »
رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
المرحوم العميد عبد الفتاح عمر
في تقديمه لتقرير اللجنة الصادر في نوفمبر 2011

ال يمكــن معالجــة آفــة الفســاد واقتــراح السياســات والبرامــج
الكفيلــة بمكافحتــه والوقايــة منهــا دون تشــخيص وفهــم دقيــق
ألســباب ظهورهــا وانتشــارها.
كل عــاج يصــدر عــن تشــخيص دقيــق للع ّلــة ،فقــد
ولمــا كان ّ
ّ
رأينــا أنّــه مــن األجــدر االنطــاق مــن محاولــة لتشــخيص ظاهــرة
الفســاد مــن خــال دراســة وتحليــل للمعاييــر والتقاريــر الوطنيــة
ّ
والدوليــة فــي هــذا المجــال.
ّ
مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016
ّ -1
مؤشــر مــدركات الفســاد Indice de percetion de la corruption
يعتبــر ّ
المؤشــرات
الــذي تعـ ّـده وتنشــره منظّمــة الشــفافية الدوليــة مــن أهــم
ّ
ّ
ّ
ّ
التــي يتــم اســتخدامها علــى المســتوى الدولــي لقيــاس مســتوى
ّ
ـام.
ـ
الع
ـاع
ـ
القط
ـي
ـ
ف
ـد
ـ
بل
ـكل
الفســاد بـ ّ
ّ
مؤشــر مــدركات الفســاد ســنة  1995بوصفــه
لقــد جــرى وضــع ّ
المؤشــرات
متكونــا مــن مجموعــة مــن
مركبــا وباعتبــاره
ّ
ّ
مؤشــرا ّ
ّ
ـام.
الفرعيــة ،وذلــك بهــدف قيــاس مــدركات الفســاد فــي القطــاع العـ ّ
ّ
كل
ـح
ـ
وتنقي
ـل
ـ
تعدي
ـة
ـ
الماضي
ـرة
ـ
عش
ـي
ـ
الثمان
ـنوات
ـ
الس
ـال
ـ
خ
وتــم
ّ
ّ
المؤشــر
المصــادر المســتخدمة والمنهجيــة المعتمــدة فــي صياغــة
ّ
ّ
بهــدف تعزيــز مصداقيتــه.
ّ
وتعتبــر عمليــة المراجعــة الواقعــة ســنة  2012األحــدث حيــث
ّ
مهمــة علــى مســتوى تبســيط عمليــة
تغييــرات
إجــراء
تــم خاللهــا
ّ
ّ
ّ
تجميــع مصــادر البيانــات المختلفــة إلــى حدود ســنة  ،2012لتشــمل
الخاصــة بســنة واحــدة فقــط ،والتــي يتــم الحصــول
اآلن البيانــات
ّ
ّ
عليهــا مــن مصــادر البيانــات المعتمــدة .هــذه الطريقــة أصبحــت تتيــح
إمكانيــة المقارنــة بيــن مجمــوع النقــاط التــي يتــم إحرازهــا لهــذا
ّ
ّ
المؤشــر مــع مــرور الوقــت .وهومــا لــم يكــن متاحا قبل ســنة .2012
ّ
مؤشــر مــدركات
المنهجيــة :تقــوم المنهجيــة
المعتمــدة لصياغــة ّ
ّ
ّ
الفســاد علــى أربــع مراحــل أساســية هــي:
ّ

مؤشر مدركات
ّ -1
الفساد لسنة 2016
 - 2تشخيص الوضعية
باالعتماد على الدراسات
والتقارير الوطنية والدولية
ّ
 - 3استخالصات

65

 اختيــار مصــادر البيانــات بنــاء علــى جملــة مــن المعاييــر(مصداقيــة المصــدر ،تطــرق البيانــات إلــى قضيــة الفســاد فــي القطــاع
ّ
ّ
ّ
الكميــة ،إمكانيــة المقارنــة بيــن البلــدان ،تو ّفــر
العــام ،التفاصيــل
ّ
ّ
ّ
البيانــات لمراحــل متعــددة مــن الزمــن).
 توحيد مصادر البيانات.المجمعــة لــكل بلــد.
 احتســاب المعـ ّـدل بنــاء علــى المعطيــاتّ
مــع العلــم أنّــه ال بـ ّـد مــن وجــود ثالثــة مصــادر كحـ ّـد أدنــى لتقييــم
دولــة مــا.
 اإلبالغ عن درجة عدم اليقين (.)marge d’erreurمؤشــر مــدركات الفســاد يجمــع البيانات
وتجــدر اإلشــارة إلــى أ ّن ّ
عــدة مصــادر تو ّفــر مــدركات العامليــن فــي ميــدان األعمــال
مــن ّ
ـام.
التجاريّــة وخبــراء الــدول حــول مســتوى الفســاد بالقطــاع العـ ّ
يبرز الجدول أســفله وجود  13مصدرا للبيانات تم اســتخدامها
ّ
مؤشــر مــدركات الفســاد لســنة  .2016وبالنســبة إلــى تونــس
لتكويــن ّ
مؤشــر مــدركات الفســاد
توجــد  7مصــادر بيانــات متو ّفــرة لحســاب ّ
كمــا هــو مبيــن بالجــدول.
ّ
جدول  .1مكوّنات مؤشر مدركات الفساد  2016ومجموع نقاط تونس
المؤشرات الفرعية ومصادرها
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 .1تصنيفات الحوكمة  2015الصادرة عن البنك اإلفريقي للتنمية
مؤشرات الحوكمة المستدامة  2016الصادرة عن مؤسسة برتلسمان
ّ .2
 .3مؤشر التحوالت  2016الصادر عن مؤسسة برتلسمان
 .4تصنيفات المخاطرة في الدول 2016
بتحوالت  »2016الصادر عن فريدوم هاوس
تمر
 .5تقرير «دول
ّ
ّّ
 .6تصنيفات المخاطر بالدول  2015بحسب نظام تقييم غلوبال إنسايت
السنوي للتنافسية العالمية  2016الصادر عن آي.إم.دي
 .7الكتاب
ّ
ّ
 .8استطالع الشركة االستشارية لتقييم المخاطر السياسية واالقتصاديّة 2016
 .9الدليل الدولي للمخاطر بالدول  2016الصادر عن شركة خدمات المخاطر السياسية
ومؤسسات الدول ( 2015البنك الدولي)
 .10تقييم سياسات
ّ
ّ
 .11استطالع آراء التنفيذيين  2016الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
مؤشر سيادة القانون  2016الصادر عن المشروع العالمي للعدالة
ّ .12
 .13مشروع تنويعات الديمقراطية 2016
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مجموع المؤشرات
الخاصة بتونس

28
37
47
41
37
37
61
41

تحليل مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016
مؤشــر مــدركات الفســاد لســنة  2016أ ّن  120دولــة مــن
يبــرز ّ
جملــة ( 176مــا نســبته  )٪ 69شــملها المؤشــر أحــرزت أقـ ّـل مــن 50
معدالت الفســاد عاليــة للغاية)
نقطــة علــى مقيــاس يبــدأ مــن ( 0حيــث ّ
إلــى ( 100حيــث تخلــو الدولــة مــن الفســاد) .وهــو مــا يبــرز حجــم
ـام فــي العالــم.
الفســاد فــي القطــاع العـ ّ
ارتفــع فــي ســنة  2016عــدد الــدول التــي انحــدرت علــى
تحســن فيهــا الوضــع .وهومــا يظهــر
المقيــاس عــن الــدول التــي ّ
الحاجــة إلــى ضــرورة التحــرك العاجــل لمكافحــة الفســاد .ويرجــع
ّ
والسياســيين
ذلــك إلــى غيــاب المســاءلة والعقــاب للمســؤولين
ّ
الذيــن يســتغ ّلون نفوذهــم لتحقيــق منافــع شــخصية واإلثــراء علــى
حســاب الصالــح العــام.

تموقع تونس في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد 2016
رسم ّ .1
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,,

أح َد أسباب
تعتبر ّ
الشعبويّة َ
انعدام الديمقراطية وآنتشار
الفساد والمحسوبية.
ّ

,,
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وفــي هــذا الســياق ،قــال خوزيــه أوغــاز رئيــس منظمــة الشــفافية
الدوليــة « :يعانــي النــاس فــي بلــدان عديــدة مــن الحرمــان مــن
كل ليلــة بســبب الفســاد.
االحتياجــات األساســية .وينامــون جوعــى ّ
منعمــة مــع
يتم ّتــع النافــذون والفاســدون بحيــاة ّ
فــي الوقــت نفســهّ ،
إفالتهــم مــن العقــاب » .وتعتبــر الشــعبوية ( )Le populismeأحــد
أســباب انعــدام الديمقراطيــة وانتشــار الفســاد والمحســوبية .وهومــا
ّ
أكــده أوغــاز مــن خــال إشــارته إلــى أ ّن « البلــدان التــي يتولــى أمرهــا
ّ
قــادة شــعبويّون أومســتبدون ،كثيــر ًا مــا نــرى فيهــا النظــام الديمقراطي
المجتمــع
يتدهــور ،مــع ظهــور أنمــاط مقلقــة مــن محــاوالت قمــع
ّ
المدنــي والحــد مــن حريــة الصحافــة وتقويــض اســتقاللية القضــاء.
فبــدالً مــن التصـ ّـدي لرأســمالية المحســوبية ،عــادة مــا يفــرض مثــل
ّ
ّ
هــؤالء القــادة أشــكاال أســوأ مــن النظــم الفاســدة » .وتابــع:
المؤسســات
« عندمــا تتح ّقــق حريــة التعبيــر والشــفافية فــي جميــع
ّ
ّ
المؤسســات الديمقراطية القوية،
والعمليــات السياســية ،مــع ازدهــار
ّ
ّ
للمجتمــع المدنــي واإلعــام إخضــاع مــن فــي
عندهــا فقــط يمكــن
ّ
الســلطة للمســاءلة ،ومكافحــة الفســاد بنجــاح ».
وكالعــادة ،احت ّلــت البلــدان االســكندينافية المراتــب األولــى.
كل مــن الدنمــارك ونيوزيالنــدا هواألفضــل بواقــع 90
وكان أداء ّ
نقطــة ،تليهــا فنلنــدا ( 89نقطــة) ،ثــم الســويد ( 88نقطــة) .وبالرغــم
ّ
من أنّه ال تكاد تخلو دولة من الفســاد تماما ،فإ ّن القاســم المشــترك
بيــن الــدول التــي تتصـ ّـدر الترتيــب هــو وجــود حكومــات ش ـ ّفافة،
وحريــة الصحافــة ،وحريــات مدنيــة ،ونظــم قضائيــة مســتق ّلة.
ّ
ّ
ّ
ّ
وللعــام العاشــر علــى التوالــي ،احت ّلــت الصومــال أدنــى الترتيــب
بمؤشــر لــم يتجــاوز  10نقــاط فــي حيــن احت ّلــت دولــة جنــوب
ّ
الســودان ثانــي أســوإ مركــز ب 11نقطــة ،تليهــا كوريــا الشــمالية
ّ
( 12نقطــة) ،وســوريا ( 13نقطــة) .والمشــترك بيــن هــذه الــدول
هوانتشــار اإلفــات مــن العقــاب ،وضعــف أداء الحكــم ،وضعــف
المؤسســات.
ّ

رسم  .2توزيع مستوى الفساد في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد 2016

ّأمــا بالنســبة إلــى دول منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط،
فإنّــه وبالرغــم مــن تغييــر األنظمــة السياســية لعــدد مــن الــدول العربيــة
ّ
ـت األخيــرة ،فــإ ّن أمــل هــذه الــدول لمكافحــة
خــال الســنوات السـ ّ
تقدمــا
حــد لإلفــات مــن المحاســبة لــم
يســجل ّ
الفســاد ووضــع ّ
ّ
ملحوظــا .بــل علــى العكــس ،فــإ ّن أغلــب الــدول العربيــة فشــلت فــي
تحقيــق إرادة الشــعوب ببنــاء أنظمــة ديمقراطيــة تســمح بمزيــد مــن
ّ
الشــفافية والمســاءلة.
مؤشــر
هــذا الفشــل فــي مكافحــة الفســاد يبــرز مــن خــال تراجــع ّ
مــدركات الفســاد لســنة  2016لمعظــم الــدول العربيــة ،حيــث إ ّن
مؤشــرا أقـ ّـل مــن  50نقطــة علــى
ـجلت ّ
 ٪ 90مــن دول المنطقــة سـ ّ
مؤشــرات فــوق
ـجلت ّ
الرغــم مــن أ ّن دوال مثــل اإلمــارات وقطــر سـ ّ
المعـ ّـدل ،لكنّهــا عرفــت تراجعــا بدورهــا مقارنــة بســنة .2015
في هذا الســياق ،نشــير إلى أ ّن خمس دول من أصل أســوإ عشــر
تنتمــي إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا :العــراق،
دول ّ
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ليبيــا ،الســودان ،اليمــن ،وســوريا .هــذه الــدول تعــرف عــدم اســتقرار
ـدل علــى أ ّن
سياســي ،وحروبــا ونزاعــات داخليــة وإرهابــا .وهومــا يـ ّ
ّ
الحــرب والنزاعــات تغـ ّذي الفســاد وخاصــة الفســاد السياســي.
ّ

رسم  .3مؤشر مدركات الفساد  2016بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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تحســنا
وتعتبــر تونــس إحــدى الــدول العربيــة القليلة التي شــهدت ّ
مؤشــر تونــس
تحســن ّ
« طفيفــا » فــي ّ
مؤشــر مــدركات الفســاد حيــث ّ
لسنة  2016بثالث نقاط ليصل إلى  41نقطة محت ّلة بذلك المرتبة
 75دوليــا (علــى  176دولــة) ،والثامنــة عربيــا ،واألولــى مغاربيــا.
ّ
ّ
ّ
التحســن مــن خــال بعــض اإلجــراءات التــي
ويمكــن تفســير هــذا
ّ
أهمهــا المصادقــة علــى القانــون
ّاتخذتهــا تونــس لمحاربــة الفســاد ّ
األساســي المتع ّلــق بالحـ ّـق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ،والــذي يعتبــر
ّ
مــن أفضــل القوانيــن الموجــودة فــي المنطقــة العربيــة ،باإلضافــة إلــى
تطويــر قــدرات هيئــة مكافحــة الفســاد .وهومــا انعكــس إيجابيــا علــى
ّ
التقصــي ،فضــا عــن المصادقــة علــى االســتراتيجية
عمــل فريــق
ّ
الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد التــي شــرعت الهيئــة
ّ
مكوناتهــا فــي القطاعــات «ذات األولويــة» (جــزر النزاهــة)
فــي تنفيــذ ّ

بالتعــاون مــع أغلــب األطــراف (رئاســة الحكومــة ،الــوزارات
المعنيــة ،المجتــع المدنــي ،)..مــع ظهــور مجتمــع مدنــي فاعــل فــي
مجــال مكافحــة الفســاد .كمــا أ ّن البرلمــان التونســي صــادق علــى
متخصــص فــي قضايــا
مشــروع قانــون إلنشــاء قطــب قضائــي مالــي
ّ
الفســاد الكبــرى.
مــع اإلشــارة إلــى أنّــه لــم يتــم احتســاب جملــة مــن اإلجــراءات
ّ
األخــرى مثــل المصادقــة علــى قانــون اإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة
المب ّلغيــن ،وقانــون إحــداث هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
تمــت
الفســاد أثنــاء إعــداد ّ
مؤشــر ســنة  2016باعتبارهــا إجــراءات ّ
المؤشــر.
بعــد صــدور هــذا
ّ
علــى أ ّن الطريــق يعـ ّـد طويــا مــن أجــل وضــع ركائــز فاعلــة فــي
مكافحــة الفســاد .وأهــم هــذه الركائــز تجريــم تضــارب المصالــح،
ّ
الذمــة الماليــة .ويحتــاج
واإلثــراء غيــر المشــروع ،واإلفصــاح عــن ّ
ّ
القضــاء التونســي إلــى أن يكــون أكثــر جــرأة للفصــل فــي قضايــا
وخاصــة تلــك العالقــة منــذ ربيــع  ،2011والتــي لــم يتــم
الفســاد،
ّ
ّ
ـت فيهــا بعــد.
البـ ّ
تحصلــت عليــه تونــس
المؤشــر التــي
كمــا أ ّن مجمــوع نقــاط
ّ
ّ
تحصلــت علــى نفــس
ســنة  2016ليــس بالجديــد عليهــا حيــث إنّهــا
ّ
المعــدل خــال ســنتي  2012و ( 2013كمــا هومبيــن بالرســم
البيانــي عــدد  .)4وبالتالــي ،فــإ ّن حصولهــا علــى مثــل هــذا المؤشــر
ليــس بإنجــاز حتــى وإن شــهد ارتفاعــا مقارنــة بالســنة الفارطــة.
لمؤشــر مــدركات الفســاد
المكونــة
تبــرز مصــادر البيانــات
ّ
ّ
ـاص بتونــس ســنة ( 2016انظــر الرســم البيانــي عــدد  3الســابق)
الخـ ّ
المؤشــر الفرعي «مؤشــر التحوالت  2016الصادر عن مؤسســة
أ ّن
ّ
ســجلت فيــه تونــس نقاطــا بحصولهــا
مؤشــر
برتلســمان»
ّ
هوأقــل ّ
ّ
علــى مجمــوع نقــاط لــم يتجــاوز  28نقطــة (علــى  .)100وبالتالــي،
ـيمكننا مــن التعــرف علــى أســباب عــدم
فــإ ّن تحليــل هــذا
ّ
المؤشــر سـ ّ
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رسم  .4تطور مؤشر الفساد بتونس خالل السنوات الخمس األخيرة

حصــول تونــس علــى مؤشــر جملــي جيــد ،وذلــك بهــدف اقتــراح
ّ
تم ّكــن مــن تقليــص مســتوى الفســاد بتونــس.
حلــول وبرامــج ّ
ويبرز الجدول التالي مكونات المؤشر الخاصة بتونس:
جدول  .2مكونات مؤشر التحوالت  2016الصادر عن مؤسسة برتلسمان
مؤشر التحوالت
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المجموع

المرتبة
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ّ
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ّ
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50
54
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مؤشر اإلدارة

10-1

5.29

55

إطار  :1مؤشر التحوالت  2016الصادر عن مؤسسة برتلسمان
المهتميــن باإلصالح بموجب هــذا اإلطار.
يقـ ّـدم مؤشــر التحــوالت اإلطــار الخــاص بتبــادل الممارســات الفضلــى بيــن
ّ

ينشــر مؤشــر التحــوالت تصنيفيــن :مؤشــر الحالــة ( )Status Indexومؤشــر اإلدارة ( .)Management Indexويســتند
كل
كل منهمــا إلــى تقييمــات معمقــة ل 129دولــة .وتحتســب النقــاط بنــاء علــى التقاريــر التفصيليــة للــدول التــي تجيــب ّ
منهــا علــى  52ســؤاال موزعــة علــى  17معيــارا.

يجــري التقييمــات خبيــران لــكل دولــة .ويتكــون تقييــم الدولــة مــن ش ـ ّقين :التقييــم التحريــري لحالــة التحـ ّـول وأداء
ّ
يقدر خبير
الكمــي للتحــول فــي الدولــة وأداء اإلدارة فيها (تصنيفــات الدولة)ّ .
اإلدارة فــي الدولــة (تقريــر الدولــة) ،والتقييــم ّ
الدولــة النقــاط ،ثـ ّـم يراجعهــا خبيــر دولــة ثــان دون معرفــة هويــة مانــح التقييــم األول .ويقــدم الخبيــر الثانــي أيضـاً تصنيفـاً
وتناقــش مــن قبــل منس ـ ّقين إقليمييــن
مســتقالً للدولــة .بعــد هــذا يجــري التحقــق مــن صحــة هــذه التصنيفــات للخبيريــن ُ
لضمــان االتســاق داخــل اإلقليــم وبيــن األقاليــم فــي التصنيفــات .كمــا أضافــت مؤسســة برتلســمان مســتوى مــن التحقــق

المقدمــة للوصــف الكيفــي لــكل الــدول.
لضمــان مضاهــاة التصنيفــات ُ
سؤال  /أسئلة الفساد

يُطلب من الخبراء تقييم:

« ألي مــدى يخضــع أصحــاب المناصــب العامــة الذيــن يســيئون اســتخدام مناصبهــم للمالحقــة القضائيــة أوالمعاقبــة؟ ».
ّ
وتتــراوح التقييمــات مــن:
• درجــة دنيــا هــي  ،1حيــث «أصحــاب المناصــب الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون فــي الفســاد يمكنهــم هــذا دون
خــوف مــن عواقــب قانونيــة أومتابعــة إعالميــة تدينهــم ».
ّ
• إلــى درجــة عليــا هــي ،10حيــث « أصحــاب المناصــب الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون فــي الفســاد يخضعــون
للمالحقــة القضائيــة الصارمــة بموجــب قوانيــن قائمــة .ودائمـاً مــا تجتــذب تصرفاتهــم هــذه متابعــة إعالميــة تدينهــم ».
ّ
« ألي مدى تنجح الحكومة في احتواء الفساد ؟ » .وتتراوح التقييمات من:
• درجة دنيا هي  ،1حيث «تخفق الحكومة في احتواء الفساد وال ُتطبق آليات للنزاهة ».

وتطبق جميع آليات النزاهة وهي فعالة ».
• إلى درجة عليا هي ،10حيث « تنجح الحكومة في احتواء الفسادُ ،

احتساب النقاط

تتراوح النقاط من  1إلى  10حيث  10تشير ألدنى مستوى فساد و 1تشير ألعلى مستوى فساد.
نقاط كل دولة من الدول هي متوسط نقاط السؤالين المذكورين.
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,,

وبالرغم من التحول
السياسي الذي شهدته
تونس منذ ثورة ،2011
فإن نموذجها االقتصادي
بقي على حاله ولم تتم
ّ
معالجة التفاوت االقتصادي
واالجتماعي بين المناطق
ّ
الحضرية الموجودة بالمناطق
الساحلية والمناطق الداخلية
المحرومة من مشاريع التنمية.

,,
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المؤشــر ومكوناتــه ضعــف التحــول االقتصــادي
يبــرز هــذا
ّ
وخاصــة ضعــف أداء إدارة الحكــم بتونــس .حيــث أظهــر المؤشــر
ضعفــا فــي تنفيــذ السياســات والبرامــج ( ،)4/10وفــي التصــرف
األمثــل فــي المــوارد ( ،)4/10باإلضافــة إلــى الضعــف الفــادح فــي
وضــع سياســة فعالــة لمكافحــة الفســاد (.)3/10
وبالرغــم مــن التحــول السياســي الــذي شــهدته تونــس منــذ ثــورة
 ،2011فــإن نموذجهــا االقتصــادي بقــي علــى حالــه ولــم تتــم
ّ
معالجــة التفــاوت االقتصــادي واالجتماعــي بيــن المناطــق الحضريــة
ّ
الموجــودة بالمناطــق الســاحلية والمناطــق الداخليــة المحرومــة مــن
مشــاريع التنميــة.
إ ّن ســيطرة الشــركات العموميــة علــى األســواق وكثــرة التشــاريع
ّ
تمثّــل عوائــق للتنافســية لعــدد مــن الشــركات الوطنيــة والدوليــة.
ّ
ّ
وبالتالــي ،فــإ ّن األربــاح
المتأتيــة مــن منظومــة االحتــكار ال تخــدم إالّ
ّ
نخبــة ضيقــة منتفعــة بهــذه المنظومــة .كمــا أ ّن البيرقراطيــة المرهقــة
تفتــح البــاب أمــام الفســاد والمحســوبية .وهــو مــا يفســر ضعــف
مؤشــر جــودة الحكــم بتونــس (.)5.93/10
ّ
يمكــن مــن خلــق مواطــن الشــغل التــي تحتاجهــا
هــذا النمــوذج ال ّ
البــاد وتتماشــى مــع القــوى العاملــة المتوفــرة .وهومــا أثّــر فــي نســبة
البطالــة التــي بلغــت  15%باإلضافــة إلــى أن ثلــث المتحصليــن على
شــهائد عليــا عاطلــون عــن العمــل.
ومن هنا نســتنتج أن غياب آليات ووســائل المســاءلة والمحاســبة
ألصحــاب المناصــب العامــة الذيــن يســتغلون نفوذهــم ال يؤثــر ســلبا
والمجتمــع.
المؤسســات ،وإنّمــا يمـ ّـس ،أيضــا ،االقتصــاد
فقــط فــي
ّ
ّ
النمــو والرفاهيــة
وبالتالــي ،يؤثــر علــى خلــق الثــروات وتحقيــق
ّ
للمجتمــع.

التدابير المطلوبة
ال تكفــي اإلصالحــات التكنوقراطيــة الجزئيــة كوضــع
التشــريعات ،وحدهــا ،لمكافحــة الفســاد .بــل ال بـ ّـد مــن إصالحــات
عميقــة وممنهجــة تزيــل اختــال الســلطة والثــروة المتزايــد مــن
والمجتمــع المدنــي
تمكــن المواطــن
ّ
خــال تركيــز اآلليــات التــي ّ
مــن المســاهمة فــي عمليــة المتابعــة والمســاءلة ألصحــاب المناصب
والنفــوذ إليقــاف معضلــة اإلفــات مــن العقــاب فــي قضايــا الفســاد،
فعــال فــي عمليــة صنــع القــرار
كمــا وجــب أن يكــون للمواطــن دور ّ
( )co-constructionوأخــذه (.)co-décision
بــد أن تشــمل هــذه اإلصالحــات الكشــف عــن المالكيــن
وال ّ
الحقيقييــن للشــركات (الذيــن يخفــون هويّاتهــم خلــف شــركات
وهميــة) عــن طريــق الســجالت العامــة كمــا هومعمــول بــه فــي بلــدان
المتحــدة .وال بـ ّـد مــن فــرض عقوبــات علــى
كالدانمــارك والمملكــة ّ
المهنييــن الذيــن يتواطــؤون فــي نقــل األمــوال المحصلــة عــن طريــق
الفســاد العابــر للحــدود.
مؤشــر مــدركات الفســاد ال
فــي نهايــة هــذا التحليــل ،نالحــظ أ ّن ّ
يعكــس إال جــزءا مــن الواقــع باعتبــاره مؤشــرا للمــدركات الخاصــة
بفســاد القطــاع العــام أي الفســاد اإلداري والسياســي .وهــو ليــس
حكمــا علــى مســتويات الفســاد فــي شــعوب أومجتمعــات بأكملهــا
أوفــي سياســاتها أوأنشــطة القطــاع الخــاص بهــا .إ ّن مواطنــي تلــك
الــدول أوالمناطــق التــي تأتــي نقاطهــا فــي الطــرف األدنــى مــن مؤشــر
مــدركات الفســاد غالبـاً مــا يبــدون القلق نفســه حيال الفســاد واإلدانة
ـوي.
ذاتهــا لــه مثــل الجمهــور فــي الــدول التــي أداؤهــا قـ ّ
 - 2تشــخيص الوضعيــة باالعتمــاد علــى الدراســات والتقاريــر
الوطنيــة والدوليــة:
ّ
 1-2بنــاء علــى دراســة المعهــد الوطنــي لإلحصــاء « المســح
الوطنــي حــول نظــرة المواطــن إلــى األمــن والحريــات والحوكمــة
()1
المح ّليــة »
( )1المعهد الوطني لإلحصاء ،أكتوبر .2015
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تعتبــر هــذه الدراســة مــن أهــم الدراســات القليلة التي تــم إنجازها
ّ
ّ
مؤسســة حكوميــة رســمية بتونــس فــي مجــال المشــاركة
مــن قبــل ّ
ّ
ّ
السياســية والحوكمــة والفســاد (والرشــوة).
هــذه الدراســة التــي أنجــزت خــال ســنة  ،2014ونشــرت فــي
أكتوبــر  2015والتــي شــملت قرابــة  10600مــن الفئــة العمريــة 18
موزعيــن علــى  4500أســرة ،أبــرزت وجــود شــبه
ســنة فمــا فــوقّ ،
قناعــة لــدى المواطنيــن بتفشــي آفــة الفســاد والرشــوة علــى المســتوى
جــل القطاعــات .لقــد أقــر  %50مــن المســتجوبين
المحلــي فــي ّ
ّ
مؤسســات الدولــة ،باإلضافــة إلــى
بوجــود الظاهــرة فــي كثيــر مــن ّ
وجــود معامــات مشــبوهة مبنيــة علــى الفســاد والرشــوة بمنطقتهــم.
ّ
ويبــرز الجــدول التالــي أكثــر القطاعــات عرضــة للرشــوة والفســاد
حســب رأي المواطنيــن:
جدول  .3نظرة المواطنين للفساد والرشوة حسب القطاع (المعهد الوطني لإلحصاء)
القطاع

قطاع األمن
قطاع الصحة
العمد
المساعدون العدليون
إطارات وأعوان المعتمديات
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وبالنســبة إلــى مقاومــة الفســاد والرشــوة ،يــرى قرابــة  %70مــن
المســتجوبين أ ّن المجهــودات التــي تبذلهــا الدولــة لمكافحــة الفســاد
فــي مختلــف القطاعــات قليلــة الفاعليــة أوبــدون فاعليــة تذكــر .كمــا
أن  %55فقــط كانــوا علــى علــم بوجــود هيئــة وطنيــة لمكافحــة
الفســاد .وأبــرزت الدراســة تباينــا فــي رأي المواطنيــن مــن إقليــم إلــى
آخــر ،حيــث صــرح المواطنــون القاطنــون بإقليمــي تونــس الكبــرى
ّ

النسبة ()%

68
67
64
62
62

والجنــوب الغربــي بعلمهــم بوجــود هيئــة لمكافحــة الفســاد بنســب
تفــوق  % 60إال أن أقــل مــن  %25منهــم يــرون أن جهــود هــذه
الهيئــة ذات نجاعــة فــي مقاومــة الفســاد مقابــل حوالــي  %70يــرون
أنهــا بــدون فاعليــة .وأفــاد نصــف المواطنيــن ببقيــة األقاليــم أنهــم
علــى علــم بوجــود تلــك الهيئــة ،باســتثناء متســاكني إقليــم الوســط
الغربــي الذيــن صــرح  %20منهــم فقــط بعلمهــم بوجــود الهيئــة.
مؤسســات حكومية رســمية
إن مثل هذه الدراســات الصادرة عن ّ
تعتبــر ذات أهميــة باعتبارهــا تقــدم معطيــات وتحاليــل موضوعيــة
حــول مســتوى الحوكمــة والفســاد علــى المســتوى الوطنــي .وهومــا
يتيــح إمكانيــة مقارنــة المؤشــرات الوطنيــة مــع المؤشــرات والمعاييــر
ّ
الدوليــة بهــدف التثبــت مــن مــدى صحــة هــذه المؤشــرات ومزيــد
ّ
فهمهــا وتحليلهــا .لكــن ال بـ ّـد أن ال تقتصــر هــذه الدراســات الوطنيــة
ّ
كل ســنة أوســنتين للتعــرف
علــى ســنة واحــدة بــل يجــب أن
تتــم ّ
ّ
علــى مــدى تطــور نظــرة المواطــن لظاهــرة الفســاد بتونــس ومــدى
مؤسســات الدولــة معهــا.
تفاعــل ّ

مدى فاعلية مجهودات الدولة
لمكافحة الفساد والرشوة

علم المواطنين ببعث هيئة
لمكافحة الفساد

رسم  .5مجهودات الدولة في مكافحة الفساد (المعهد الوطني لإلحصاء)
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 2-2بنــاء علــى تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة -
()2
 OCDEحــول « تقييــم إطــار النزاهــة بالقطــاع العــام بتونــس »
التقصــي حــول الرشــوة والفســاد مــن بيــن
يعتبــر تقريــر لجنــة
ّ
المراجــع الوطنيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد .لكنّــه لــم يتطــرق
ّ
ّ
والمؤسســاتي والتنظيمي ودوره
بصفــة معمقــة إلــى اإلطــار القانونــي
ّ
فــي الوقايــة مــن الفســاد بــل ركــز علــى حــاالت الفســاد المســتخرجة
وخاصــة الفســاد السياســي.
التقصــي
مــن عمليــات
ّ
ّ
وهــذا مــا تك ّفــل بــه تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة
والمؤسســاتية والتنظيمية للوقاية
ـخص المنظومة التشــريعية
حين شـ ّ
ّ
مــن الفســاد والموجــودة حاليــا بنــاء علــى المعاييــر والتجــارب
الدوليــة فــي هــذا المجــال بهــدف:
 تقديــم تقييــم شــامل للوضــع الراهــن للوقايــة مــن الفســاد فــيتونــس.
 جــذب انتبــاه الســلطات التونســية إلــى التجــارب والــدروسّ
والممارســات الفضلــى ذات الصلــة بالرهانــات التــي يمكــن أن
تواجههــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه.
ويلخــص الجــدول أســفله إطــار النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد
الموجــود بتونــس حاليــا.
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(OCDE, A vril 2013 )2

 .1اإلطار القانوني للوقاية من الفساد
والمتمثلة في:
وبالرغم من بعض مجهودات الحكومة لتحسين اإلطار القانوني
ّ
 إدخال تشريعات جديدة متع ّلقة بالنفاذ إلى المعلومة وباإلبالغ وحماية المبلغين مراجعة قانون التصريح بالمكتسبات لتوسيع نطاق تطبيقهبتمويل األحزاب السياسية وحمالتها االنتخابية
 مراجعة األحكام المتع ّلقة ّمتماســكا ومنســجما لمكافحــة الفســاد ومنعــه ،باإلضافــة
فــإن هــذه التدابيــر ال تشــكل إطــارا قانونيــا ّ
إلــى وجــود تدابيــر دون إجــراءات فعالــة علــى غــرار تجريــم اإلثــراء غيــر المشــروع واألشــخاص
المعنوييــن (تجريــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص).
كما أن األحكام التشريعية الموجودة لم يتم إرفاقها بالتدابير واإلجراءات الالزمة لتطبيقها.
ّ
ويلخص الجدول أسفله اإلطار القانوني الحالي للنزاهة والوقاية من الفساد بتونس.
إطار النزاهة
والوقاية من الفساد

المجلة الجزائية
()code pénal

الفجوات

مالحظات

هنالــك تضــارب بيــن مــا هوموجــود
بالمجلــة فــي عالقــة بالفســاد
وتجريمــه والمعاييــر الدوليــة بمــا فــي
ذلــك تعريــف الفســاد.
حيــث أن المجلــة الجزائيــة تعــرف
الفســاد علــى أنــه رشــوة فــي حيــن
أنــه علــى المســتوى الدولــي ليــس
ســوى مصطلــح عــام لمجموعــة
مــن الممارســات المشــبوهة أوغيــر
القانونيــة يتــم تكييــف كل منهــا
ّ
ّ
بمصطلــح خــاص مثــل الرشــوة

حاولــت الحكومــة بالتعــاون مــع
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
وأهــم األطــراف المتدخلــة معالجــة
هــذا التفــاوت خاصــة علــى مســتوى
تعريــف الفســاد مــن خــال إصــدار
قوانيــن جديــدة تــم خاللهــا تعريــف
ّ
الفســاد طبقــا للمعاييــر الدوليــة.
تبــرز التجــارب المقارنــة فــي
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديّــة ،أنــه باإلضافــة إلــى
ضــرورة تغييــر التشــريعات لتتــاءم
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الفجوات

مالحظات

واختــاس األمــوال وســوء اســتخدام
الســلطةوالمحســوبيةوالمحابــاة،الــخ
وبالتالــي فــإن اإلطــار القانونــي
التونســي ال بــد أن يعــرف مختلــف
هــذه الممارســات ويجرمهــا طبقــا
االتفاقيــة
للمعاييــر الدوليــة وخاصــة ّ
األمميــة لمكافحــة الفســاد التــي
تفــرض أيضــا توســيع نطــاق تطبيــق
التشــاريع المتع ّلقــة بمكافحــة
المؤسســات
الفســاد لتشــمل
ّ
وتصبــح مســؤولة جنائيــا عــن هــذه
الممارســات علــى غــرار الــذوات
المعنويــة التــي ال يشــملها اإلطــار
القانونــي الحالــي المتع ّلــق بتجريــم
الفســاد.
إن اإلطــار القانونــي الحالــي ال
تمكــن
يحتــوي علــى المعاييــر التــي ّ
مــن تعزيــز النزاهــة وضبــط تضــارب
المصالــح ومنــع الفســاد.

مــع المعاييــر وااللتزامــات الدوليــة،
ال بــد مــن تنفيــذ هــذه القوانيــن
(الجديــدة) علــى أرض الواقــع مــن
خــال إرســاء اآلليــات الكفيلــة
بمتابعــة تنفيــذ القوانيــن.
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الفجوات

مالحظات

الحق في النفاذ
إلى المعلومة
قانون أساسي
عدد  22لسنة 2016
المتع ّلق بالحق في النفاذ
إلى المعلومة

حتــى يحقــق هــذا القانــون األهــداف
المأمولــة منــه ال بــد مــن تركيــز
والمؤسســات المنصــوص
التطبيقيــة
ّ
عليهــا بالقانــون للتأكــد مــن تطبيــق
أحكامــه وتقييــم نجاعتــه وبالتالــي ال
بــد مــن اإلســراع بتركيــز هيئــة النفــاذ
إلــى المعلومــة وانطــاق أعمالهــا
فــي أقــرب اآلجــال.

يعتبــر هــذا القانــون أحــد أهــم
القوانيــن فــي تونــس لتكويــن منظومة
النزاهــة باعتبــاره يهــدف إلــى ضمــان
حــق كل شــخص طبيعــي أومعنــوي
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بغــرض:
 الحصول على المعلومة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة تحســين جــودة المرفــق العــامودعــم ثقــة المواطــن فــي هيــاكل
الدولــة
 دعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــعالسياســات العموميــة ومتابعــة
ّ
تنفيذهــا وتقييمهــا
 -دعم البحث العلمي

التصريح بالممتلكات
لكشف اإلثراء غير
المشروع
قانون عدد 87-17
المؤرخ في  10أفريل 1987
ّ

هنالــك العديــد مــن الثغــرات
والنقائــص فــي النظــام القانونــي
الحالــي فيمــا يتع ّلــق بالتصريــح
بالممتلــكات حيــث إن قائمــة
األشــخاص المعنييــن بالتصريــح
تســتثني فئــة مهمــة مــن المســؤولين
(أعضــاء البرلمــان) .كمــا أن هــذه
القائمــة ال بــد أن تشــمل الوظائــف
العليــا علــى غــرار المســتثمرين
الذيــن يشــاركون ويؤثــرون فــي أخــذ

تعمــل الحكومــة بالتعــاون مــع
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
علــى إعــداد قانــون جديــد يتع ّلــق
بالتصريــح بالممتلــكات واإلثــراء
غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح
بهــدف تجــاوز النقائــص والثغــرات
التــي تــم ذكرهــا.
ّ
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القــرارات التــي لهــا انعــكاس علــى
السياســات العامــة وبالتالــي علــى
المــال العــام.
مــن جهــة أخــرى لــم يتطــرق
القانــون الحالــي إلــى مســألة صحــة
التصريحــات ولــم تحــدد عقوبــات
فــي صــورة ثبــوت عــدم صحتهــا كمــا
لــم يتــم تكليــف أي مؤسســة مــن
ّ
التثبــت مــن صحــة التصاريــح بشــكل
واضــح ومباشــر.
وباعتبــار أن هــذه التصاريــح ليســت
متاحــة للعمــوم فإنــه ال يمكــن ال
للصحفييــن وال للمواطنيــن مــن
المشــاركة فــي المراقبــة المدنيــة
والمســاعدة علــى الكشــف عــن
التصاريــح الكاذبــة.
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األحزاب السياسية
وتمويل الحمالت
ّ
االنتخابية
قانون عدد 97-48
لسنة 1997
المنقح بالقانون
عدد  2001-2لسنة 2001
والمرسوم عدد 2011-
 87لسنة 2011

يعتبــر هــذا المجــال مــن بيــن
المجــاالت األكثــر عرضــة لمخاطــر
الفســاد ومصــدرا ألكبــر فضائــح
الفســاد فــي الديمقراطيــات
االتفاقيــة
الراســخة ،ولهــذا فــإن
ّ
األمميــة لمكافحــة الفســاد دعــت
فــي فصلهــا الســابع إلــى ضــرورة
تمويــل
تعزيــز الشــفافية فــي عمليــة ّ
المترشــحين للمناصــب العامــة
واألحــزاب السياســية.

مالحظات

 .2اإلطار المؤسساتي
فــي إطــار مجهوداتهــا الراميــة إلــى منــع الفســاد ،عملــت الحكومــة تدريجيــا علــى إرســاء إطــار
مؤسســاتي أكثــر اســتقرار وفاعليــة للتوقــي مــن الفســاد وذلــك مــن خــال:
ّ
 إحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد إحــداث خاليــا الحوكمــة علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلي بأغلب الهيــاكل العموميةّ
كنقــاط اتصــال لرئاســة الحكومــة بهــدف أحــكام التنســيق معهــا فيمــا يتع ّلــق بتنفيــذ السياســات العامــة
فــي مجــال الحوكمــة والتو ّقــي مــن الفســاد
إطار النزاهة
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الهيئة الوطنية
ّ
لمكافحة الفساد

الفجوات

مالحظات

إن الرهــان الكبيــر الــذي يواجــه
تمتعهــا التــام
الهيئــة هومــدى ّ
باالســتقاللية اإلداريّــة والماليــة التــي
ّ
تتماشــى مــع مهامهــا وأهدافهــا.
ّ
هــذا العامــل ليــس متوفــرا إال
«نســبيا» باعتبــار أن الهيئــة تخضــع
إلشــراف رئاســة الحكومــة إداريّــا
وماليــا كمــا أن المــوارد الموضوعــة
علــى ذمتهــا ،حتــى وإن شــهدت
تحســنا مقارنــة بالســنوات الماضيــة،
فإنهــا تبقــى غيــر كافيــة بالنســبة إلــى
حجــم المهــام الموكولــة إليهــا.
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الفجوات

خاليا الحوكمة

رغــم أنّــه تــم إحــداث هــذه الخاليــا
ّ
تمارس
كانت
أن
ـد
ـ
بع
ـي
بأمــر حكومـ
ّ
مهامهــا بنــاء علــى منشــور مــن رئيــس
الحكومــة ،فإنهــا مازالــت تتحســس
الخطــى لتثبــت وجودهــا ودورهــا
الهــام صلــب الهيــاكل العموميــة.
ّ
كمــا أن هــذه الخاليــا تواجــه بعــض
الصعوبــات إلنجــاز مهامهــا لغيــاب
رؤيــة واضحــة حــول دورهــا صلــب
المؤسســة وعالقتهــا بالهيــاكل
ّ
األخــرى التــي لهــا بعــض المهــام
التــي يمكــن أن تتقاطــع مــع مهــام
خاليــا الحوكمــة ،باإلضافــة إلــى
عــدم توفــر المــوارد الالزمــة الكفيلــة
بتحقيــق مهامهــا وخاصــة أهــداف
إحداثهــا.
كمــا لوحــظ أيضــا حاجــة هــذه
الخاليــا إلــى المرافقــة والمســاندة
والتكويــن خــال هــذه الفتــرة نظــرا
لحداثتهــا وحداثــة المفهــوم الــذي
تشــتغل عليــه بتونــس.

هياكل الرقابة

يصعــب التفريــق بيــن دور كل هيــكل
مــن هيــاكل الرقابــة العامــة الثالثــة،
ثمــة ،تداخــل بين مهام
كمــا يبدوأنــهّ ،
كل منهــا وهومــا أدى إلــى تشــتت
مجهوداتهــا وتراجــع فعاليتهــا.

مالحظات
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الفجوات

مالحظات

إ ّن النمــوذج الحالــي للرقابــة العامــة
يحــد مــن اســتقالليتها باعتبــار أن هذه
الهيــاكل تخضــع إلشــراف رئيــس
الحكومــة أو وزيــر الماليــة أو وزيــر
ّ
أمــاك الدولــة فــي حيــن أن هــذه
الهيئــات تعتبــر هيــاكل رقابة/تدقيــق
خارجــي (كمــا هــو معمــول بــه فــي
دول أخــرى) تدقــق فــي عمــل الــوزارة
ومــدى تطبيقهــا لسياســتها العامــة.
ومــن بيــن الحلــول التــي يمكــن
اقتراحهــا لتجــاوز هــذا اإلشــكال
هوتوحيــد هيــاكل الرقابــة العامــة فــي
هيــكل واحــد مســتقل مــع اإلشــارة
إلــى أن هــذا الحــل ليــس مــن الســهل
تطبيقــه فــي الوقــت الحالــي.
لكــن بغــض النظــر عــن إمكانيــة
أوعــدم إمكانيــة تطبيــق هــذا الحــل
فإنــه ال بــد مــن إيجــاد وســيلة/آلية
تضمــن تبــادل المعلومــات بصــورة
أكثــر انتظامــا بيــن مختلــف هيــاكل
الرقابــة والنظــر بعنايــة فــي الخيــارات
األنســب للواقــع التونســي الحالــي،
وضمــان اســتقاللية وفعاليــة كافييــن،
فضــا عــن متابعــة مــدى تطبيــق
االســتنتاجات والتوصيــات المنبثقــة
عــن تقاريــر هيئــات الرقابــة.
85
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االتفاقيــة األمميــة
 3-2بنــاء علــى تقريــر التقييــم الذاتــي لتطبيــق ّ
لمكافحــة الفســاد (الفصــان الثالــث والرابــع ،وهمــا التجريــم وإنفــاذ
القانــون)
المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي
فــي إطــار تنفيــذ ّاتفاقيــة األمــم ّ
وقعــت عليهــا تونــس فــي  30مــارس  ،2004ووافــق عليهــا مجلــس
النــواب فــي  25فيفــري  2008بمقتضــى القانــون عــدد  16لســنة
 ،2008وصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى األمــر عــدد
 763لســنة  ،2008وتطبيقــا للمــادة  63منهــا الراميــة إلــى تعزيــز
االتفاقيــة ،قامــت الجمهوريــة التونســية بتطبيــق
واســتعراض تنفيــذ ّ
ّ
االتفاقيــة خــال دورة االســتعراض 2010-
آليــة اســتعراض تنفيــذ ّ
كل مــن دولــة الكــوت
 2015وذلــك فــي جانفــي  2015بمشــاركة ّ
ديفــوار والطوغــو.
وتعتبــر آليــة االســتعراض عمليــة حكوميــة دوليــة تهــدف إلــى
االتفاقيــة ووســيلة تقييــم ذاتــي
مســاعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ ّ
االتفاقيــة.
لتطبيــق ّ
وقــد تــم اســتعراض الفصليــن الثالــث «التجريــم وإنفــاذ القانــون»
ْ
ّ
ـادة ،والرابــع «التعــاون الدولــي» المتكـ ّـون مــن
المتكـ ّـون مــن  28مـ ّ
االتفاقيــة تحتــوي علــى 8
ـادة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أ ّن هــذه ّ
 36مـ ّ
ـادة.
فصــول و 71مـ ّ
علــى إثــر هــذا االســتعراض ،تــم إعــداد تقريــر نهائــي حــول
ّ
ّ
هذيــن الفصليــن أفضــى إلــى تحديــد  16فارقــا يســتوجب ّاتخــاذ
التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة حتــى تتســنّى المطابقــة مــع مقتضيــات
ويلخــص الجــدول أســفله هــذه الفــوارق:
االتفاقيــة.
ّ
ّ

الموضوع

الفجوات ( الفوارق )

الرشوة والمتاجرة بالنفوذ
(المواد  15و 16و 18و)21

المــادة  :16فيمــا يتع ّلــق بتجريــم رشــوة الموظفيــن العمومييــن
الوطنييــن ،ال يوجــد نــص قانونــي صريــح يجــرم الوعــود أوالعــروض
الممنوحــة لصالــح شــخص أوكيــان آخــر باإلضافــة إلــى عــدم تجريــم
الرشــوة أواالرتشــاء فيمــا يخــص الموظفيــن العمومييــن األجانــب أو
موظفــي المنظّمــات الدوليــة العموميــة.
ّ
أوااللتماس
ليــس هنــاك فــي التشــريع التونســي مــا يجرم قبــول المقابــل
ّ
أوأفعــال الوعــد والعرض والمنح.
المادة  :21القانون التونسي ال يجرم الفساد في القطاع الخاص.

غسل األموال ،اإلخفاء
(المادتان  23و)24

المــادة  :23عــدم التفريــق بيــن غســل األمــوال علــى يــد مرتكــب الجــرم
األصلــي (قيــام الشــخص نفســه بغســل األربــاح التــي حصــل عليهــا
أو»غســل األمــوال الذاتــي») وبيــن غســلها علــى يــد الغيــر.
المتحــدة نســخا مــن
كمــا أن تونــس لــم تقــدم إلــى األميــن العــام لألمــم ّ
قانونهــا المتع ّلــق بغســل األمــوال.

االختالس؛ إساءة استغالل
الوظائف ،اإلثراء غير المشروع
(المواد  17و 19و 20و)22

المــادة  :20ال يوجــد فــي القانــون التونســي نــص يجــرم اإلثــراء غيــر
المشــروع

إعاقة سير العدالة (المادة )25

يجرم استخدام القوة البدنية أوالتهديد أوالترهيب
القانون التونسي ال ِ
ّ
أوالوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة أوعرضهــا أومنحهــا للتدخــل في اإلدالء
بالشــهادة أوللحصــول علــى األدلــة أوالتدخل في تقديمها.
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الموضوع

الفجوات ( الفوارق )

مسؤولية الشخصيات االعتبارية
(المادة )26

ال ينــص القانــون فــي تونــس علــى المســؤولية الجنائيــة للشــخصيات
االعتباريــة إال فيمــا يتع ّلــق بغســل األمــوال (الفصــل  66مــن قانــون
منــع غســل األمــوال) .علمــا وأ ّن ارســاء هــذه المســؤولية اليحــول دون
المســؤولية الجزائيــة لألشــخاص الطبيعييــن الذيــن ارتكبــوا الجرائــم.

المشاركة والشروع (المادة )27

عدم وجود نصوص تجرم اإلعداد الرتكاب جريمة.

المالحقة والمقاضاة
والجزاءات؛ التعاون
مع سلطات إنفاذ القانون
(المادتان  30و)37

المــادة  :37ليــس لــدى تونــس تدابيــر لتشــجيع األشــخاص المشــاركين
فــي جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي االتّفاقيــة (غســل األمــوال،
اإلخفــاء ،االختــاس ،إســاءة اســتغالل الوظائــف ،إعاقــة ســير العدالــة)
أوالذيــن ســبق لهــم ذلــك علــى التعــاون مــع الســلطات بهــدف حرمــان
مرتكبــي الجريمــة مــن عائداتهــا واســترداد تلــك العائــدات.
ينــص قانونهــا علــى
تمنــح تونــس الحصانــة مــن المالحقــة وال ُّ
وال ّ
يقدمــون عونــا ًفــي عمليــات
تخفيــف عقوبــة األشــخاص الذيــن ِّ
التحقيــق فــي الجرائــم أومالحقتهــا.
ـص التشــريعات التونســية علــى حمايــة األشــخاص المتعاونيــن
وال تنـ ُّ
ّ
مــع ســلطات إنفــاذ القانــون.

التقادم؛ السجل الجنائي
(المادتان  29و)41

المــادة  :29القانــون التونســي ال ينــص صراحــة علــى تعليــق فتــرة
التقــادم فــي حــال إفــات الجانــي مــن يــد العدالــة.
ّ

الوالية القضائية (المادة )42
ّ

مبــدأ » إمــا التســليم وإمــا المحاكمــة » ليــس مقننــا .لــم تقــم تونــس
لالتفاقيــة.
بتنفيــذ الفقــرة الفرعيــة (/2ج) مــن المــادة ّ 42

الموضوع

الفجوات ( الفوارق )

نقل األشخاص المحكوم
عليهم؛ نقل اإلجراءات الجنائية
(المادتان  45و)47

المــادة  :45لــم تبــرم تونــس أي ّاتفاقيــة ثنائيــة أومتعــددة األطــراف
بشــأن نقــل األشــخاص المحكــوم عليهــم.
المــادة  :47ال ينــص القانــون التونســي علــى إمكانيــة نقــل إجــراءات
لالتفاقيــة إلــى بعضهــا البعــض.
المالحقــة المتع ّلقــة بفعــل مجــرم وفقــا ّ

التعاون في مجال إنفاذ القانون؛
التحقيقات المشتركة؛ أساليب
التحري الخاصة
ّ
(المواد  48و 49و)50

أواتفاقــات تنظــم
المــادة  :49ليــس لــدى تونــس تشــريعات أوترتيبــات ّ
التحقيقــات المشــتركة.
المــادة  :50ال يوجــد لــدى تونــس تشــريع فيمــا يخــص اســتخدام
أســاليب التحــري الخاصــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه هنالــك مشــروع
ّ
قانــون قيــد اإلعــداد فــي هــذا الصــدد.

إ ّن وجــود هــذه الفــوارق يســتوجب اتّخــاذ التدابيــر الالزمــة حتــى
االتفاقيــة .ومــن شــأن الخطــوات
يتســنى المطابقــة مــع متط ّلبــات ّ
التاليــة أن تعــزز التدابيــر القائمــة حاليــا لمكافحــة الفســاد:
• اعتمــاد تدابيــر تشــريعية لضمــان أن تشــمل جريمــة رشــوة
الموظفيــن العمومييــن الوطنييــن الوعــود أوالهبــات الممنوحــة
لصالــح شــخص أوطــرف آخــر .وســوف يكــون مــن المفيــد أيضـ ًا أن
يشــمل التعريــف صراحـ ًة فعــل العــرض واألفعــال المرتكبــة بصــورة
مباشــرة أوغيــر مباشــرة (الفقــرة أ مــن المــادة .)15
• تجريــم رشــوة الموظفيــن العمومييــن األجانــب وموظفــي
المنظّمــات الدوليــة العموميــة (الفقــرة  1مــن المــادة .)16
ّ
• النظــر فــي تجريــم ارتشــاء الموظفيــن العمومييــن األجانــب
وموظفــي المنظّمــات الدوليــة العموميــة (الفقــرة  2مــن المــادة .)16
ّ
• فيمــا يخــص المتاجــرة بالنفــوذ ،علــى تونــس أن تنظــر فــي
إمكانيــة تنقيــح صيغــة الفصــل  87مــن المجلــة الجزائيــة لتوســيع
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االلتمــاس إلــى جانــب أفعــال الوعــد
نطــاق التجريــم ليشــمل
ّ
والعــرض والمنــح (المــادة )18؛
• تقديــم نســخة مــن القانــون المتع ّلــق بغســل األمــوال إلــى األمين
المتحــدة (الفقــرة ( 2د) مــن المــادة )23؛
العــام لألمــم ّ
• التعجيــل بعمليــة اعتمــاد قانــون لتجريــم اإلثــراء غيــر المشــروع
االتفاقيــة (المــادة )20؛
وفقـاً ألحــكام ّ
• تجريــم اســتخدام القــوة البدنيــة أوالتهديــد أوالترهيــب أوالوعــد
بمزيــة غيــر مســتحقة أوعرضهــا أومنحهــا للتدخــل فــي اإلدالء
بالشــهادة أوللحصــول علــى األدلــة أوالتدخــل فــي تقديمهــا (الفقــرة
أ مــن المــادة )25؛
• توســيع نطــاق المســؤولية الجزائيــة األشــخاص االعتبارييــن
(الفقــرة  1مــن المــادة )26؛
• التنصيــص علــى عقوبــات فعالــة ورادعــة ومتناســبة مــع الجــرم
ـص الشــخصيات االعتبارية الضالعة في الجرائم
المرتكــب فيمــا يخـ ُّ
االتفاقيــة (فيمــا عــدا غســل األمــوال) (الفقــرة
المنصــوص عليهــا فــي ّ
 4مــن المــادة )26؛
• اعتمــاد تدابيــر مالئمــة لتحســين تنظيــم إدارة الموجــودات
المجمــدة والمحجــوز عليهــا والمصــادرة (الفقــرة  3مــن المــادة )31؛
َّ
• ّاتخــاذ تدابيــر مناســبة لتشــجيع األشــخاص الذيــن يشــاركون
لالتفاقيــة علــى تقديــم
أوشــاركوا فــي ارتــكاب فعــل
مجــرم وفقــ ًا ّ
َّ
معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة مــن أجــل التحقيــق
واإلثبــات (فيمــا عــدا جرائــم الرشــوة تحديــدا) ،وعلــى توفيــر
مســاعدة فعليــة محـ َّـددة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم فــي
حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات
(الفقــرة  1مــن المــادة )37؛
• النظــر فــي إمكانيــة تخفيــف عقوبــة المتهــم الذي يقــدم عوناً يُعتد
بــه فــي التحقيــق أوالمالحقــة القضائيــة (الفقــرة  2مــن المــادة )37؛
ّ

,,

ّإما التسليم
وإما المحاكمة
ّ

,,

• النظــر فــي إمكانيــة منــح الحصانــة مــن المالحقــة للمتهــم الــذي
يقــدم عون ـاً يُعتـ ّـد بــه فــي التحقيــق أوالمالحقــة القضائيــة (الفقــرة 3
ّ
مــن المــادة )37؛
وإمــا المحاكمــة » (الفقــرة  4مــن
• تقنيــن مبــدأ « ّإمــا التســليم ّ
المــادة .)42
• النظــر فــي تكييــف نظــام المعلومــات إلتاحــة إمكانيــة جمــع
البيانــات وتقديــم إحصــاءات أكثــر د ّقــة وتفصيــاً بشــأن طلبــات
التعــاون الدولــي المتع ّلقــة بجرائــم الفســاد؛
ِ
ـص صراحــة علــى حظــر تســليم
• تقنيــن الممارســة َّ
المتبعــة بالنـ ّ
مقدمــا لمالحقــة أومعاقبــة
المطلوبيــن إذا كان طلــب التســليم َّ
شــخص بســبب جنســه أوعرقــه أوديانتــه أوجنســيته أوأصلــه اإلثنــي
أوآرائــه السياســية (الفقــرة  15مــن المــادة )44؛
مخصــص ين ِظّــم المســاعدة القانونيــة
• النظــر فــي اعتمــاد قانــون
َّ
ّ
المتبادلــة بالتفصيــل (المــادة )46؛
لتمكيــن تونــس مــن تقديــم المســاعدة
• ّاتخــاذ التدابيــر الالزمــة ّ
باالتفاقيــة (فيمــا
القانونيــة المتبادلــة فيمــا يتع ّلــق بالجرائــم المشــمولة ّ
ّ
عــدا غســل األمــوال) التــي يمكــن مســاءلة شــخصية اعتباريــة عنهــا
(الفقــرة  2مــن المــادة )46؛
• تنظيــم إرســال المعلومــات دون طلــب مســبق (الفقــرة  4مــن
المــادة )46؛
• تنظيــم مســألة ســرية المعلومــات واألدلّــة المرســلة فــي ســياق
طلــب للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة وكذلــك القيــود المفروضــة
ّ
علــى اســتخدام تلــك المعلومــات واألدلــة (الفقــرات  5و 19و20
مــن المــادة )46؛
االســتماع بواســطة الفيديو(الفقــرة 18
• تنظيــم عقــد جلســات
ّ
مــن المــادة )46؛
• اعتمــاد التدابيــر الالزمــة فيمــا يتع ّلــق بآجــال تنفيــذ طلــب
المقدمــة مــن
المســاعدة القانونيــة المتبادلــة ،ومتابعــة االستفســارات
َّ
ّ
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الدولــة الطالبــة بشــأن وضعيــة الطلــب والتقـ ُّـدم المحــرز فــي معالجتــه
(الفقــرة  24مــن المــادة )46؛
• النظــر فــي اعتمــاد قانــون متع ّلــق بنقــل اإلجــراءات الجزائيــة
(المــادة )47؛
• تعزيــز التعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون بوســائل منهــا تبــادل
العامليــن (الفقــرة  1مــن المــادة )48؛
• النظــر فــي إبــرام ّاتفاقــات أوترتيبــات تجيز للســلطات المختصة
أن تنشــئ هيئات تحقيق مشــتركة (الفقرة )49؛
• تنظيم استخدام أساليب التحري الخاصة (المادة .)50
ّ
هــذه كلهــا إجــراءات وتدابيــر يمكــن تفعيلهــا بالتعــاون مــع كل
األطــراف المتدخلــة وخاصــة وزارة العــدل لتطابــق منظومــة مكافحة
الفســاد الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة.
ّ
بنــاء علــى هــذا التشــخيص ،نســتنتج أ ّن الفســاد فــي تونــس ليــس
مؤسســات الدولــة
مجــرد ظاهــرة عابــرة بــل أصبــح
متأصــا فــي ّ
ّ
ّ
أي أنّــه أصبــح منظومــة قائمــة الــذات .وذلــك راجــع لعـ ّـدة أســباب
العام
أهمهــا عــدم وجــود رؤيــة وسياســة واضحتيــن لحوكمة القطــاع
ّ
ّ
ْ
(تحسين المردودية والتنافسية – تقييم األداء والسياسات العمومية
ّ
المؤسسات – إعادة
– حسن إدارة المشاريع – استقاللية وشفافية
ّ
هندســة المســارات اإلداريّــة  -الــخ) ،ولتعزيــز النزاهــة بــه فضــا عــن
ضعــف أداء الحكــم ( )Management Performanceالناتــج عــن
مؤسســات الدولــة ،وغيــاب إطــار قانونــي متكامــل
ضعــف «بعــض» ّ
ومتجانــس ومطابــق للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد.
حينئــذ ،فــإ ّن محاربــة الفســاد تســتوجب تركيــز منظومــة نزاهــة
تهــدف إلــى إرســاء مبدأيــن أساســيين همــا الشــفافية والمســاءلة.
ْ
وهــذا مــا يســتوجب إصالحــات عميقــة وممنهجــة علــى المســتوى:
ســن تشــريعات جديــدة تعالــج مســألة
القانونــي مــن خــال ّ
ّ
تضــارب المصالــح واإلثــراء غيــر المشــروع ،وتغييــر التشــاريع
خاصــة المجلــة الجزائيــة لتتــاءم مــع المعاييــر الدوليــة وفــي
الحاليــة ّ

االتفاقيــة األمميــة لمكافحــة الفســاد مــع األخــذ بعيــن
صدارتهــا ّ
االتفاقيــة
االعتبــار نتائــج اســتعراض الفصليــن الثالــث والرابــع مــن ّ
بالنســبة إلــى تونــس (انظــر الجــدول أعــاه) مــع ضمــان حـ ّـد أدنــى
مــن االنســجام بيــن مختلــف التشــاريع التي تتنــاول موضوع مكافحة
الفســاد والوقايــة منــه.
المؤسســاتي عــن طريــق إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية علــى
ّ
معامــات الشــركات العموميــة والخاصــة ،وخصوصــا الماليــة
ّ
ّ
منهــا ،وتغييــر طريقــة التصــرف بهــا مــن خــال تركيــز آليــات المتابعــة
ّ
وتقييــم األداء ،ومنظومــة رقابــة داخليــة قائمــة علــى التصــرف فــي
ّ
المخاطــر ودعــم انخراطهــا فــي المواصفــات الوطنيــة والدوليــة فــي
ّ
مجــال الحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد علــى غــرار المرجعيــة الوطنية
ّ
للحوكمــة.
أن ال نهمــل الجانــب الثقافــي لمكافحــة الفســاد وذلــك
علــى ْ
عبــر محاولــة إرســاء ثقافــة النزاهــة والمســؤولية والمســاءلة وحــب
مدونــة ســلوك
العمــل بالقطــاع العــام بتطبيــق اســتراتيجية تفعيــل ّ
وأخالقيــات العــون العمومــي موضــوع األمــر عــدد  4030لســنة
وتمكيــن العامليــن فــي مجــال
 2014المــؤرخ فــي  3أكتوبــر ّ ،2014
مهامهــم
مكافحــة الفســاد مــن المهــارات والوســائل الكفيلــة بتحقيــق ّ
وأهدافهــم ،والجانــب التكنولوجــي الــذي يعتبــر مــن أهــم اآلليــات
ّ
الكفيلــة للتو ّقــي مــن الفســاد وكشــفه خاصــة فيما يتع ّلــق بالمعامالت
التجاريــة والماليــة .وهــذا مــا يســتحثّنا علــى اإلســراع فــي عمليــة
ّ
التحــول الرقمــي ( )Digital Transformationداخــل اإلدارة .إ ّن
ّ
ّ
أهميــة الجانــب التكنولوجــي تظهــر فضــا عــن آليــة المتابعة والرقابة
ّ
ّ
ّ
ـروري
ـ
الض
ـن
ـ
م
ـوم
ـ
الي
ـار
ـ
ص
ـد
ـ
فق
ة،
ـتباقي
ـ
االس
ـه
ـ
يت
خاص
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
البعدي
ّ
ّ
ّ
ّ
التم ّكــن مــن تقنيــات معالجــة وتحليــل المعطيــات «الكبيــرة» .وهوما
ّ
تم ّكن
يعبــر عنــه بـــ ( )Big Data Analyticsباعتبارهــا تقنيــات حديثــة ّ
َّ
مــن اســتباق حــدوث حــاالت الفســاد وبالتالــي منعهــا.
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من لجنة ظرفية لتقصي الحقائق إلى هيئة قارّة مستق ّلة
مؤسســة عموميــة مســتق ّلة
الهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ّ
ّ
ّ
اإلداري والمالــي .أنشــئت
تتمتــع بالشــخصية المعنويّــة واالســتقالل
ّ
ّ
ّ
ّ
ـؤرخ فــي
بمقتضــى المرســوم اإلطـ ّ
ـاري عــدد  120لســنة  2011المـ ّ
 14نوفمبــر  2011المتع ّلــق بمكافحــة الفســاد تفعيــا لمقتضيــات
المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا
ّاتفاقيــة األمــم ّ
المــؤرخ فــي  25فيفــري .2008
تونــس بالقانــون عــدد 16
ّ
لتقصــي الحقائــق حــول
محــل ال ّلجنــة الوطنيــة
ح ّلــت الهيئــة
ّ
ّ
ّ
الرشــوة والفســاد التــي كانــت قــد أُ ْحدثــت بالمرســوم عــدد 7لســنة
المــؤرخ فــي  18فيفــري  .2011وك ّلفــت بالكشــف عــن
2011
ّ
أي شــخص
حــاالت الفســاد والرشــوة التــي قــام بهــا أواســتفاد منهــا ّ
أوخــاص بفعــل موقعــه فــي الدولــة أو
أومعنــوي عمومــي
مــادي
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلدارة أوبفعــل قرابتــه أومصاهرتــه أوأي عالقــة أخــرى مهمــا كانــت
طبيعتهــا مــع مســؤول أومجموعــة مســؤولين فــي الدولــة خــال
الممتــدة مــن  7نوفمبــر  1987إلــى  14جانفــي .2011
الفتــرة
ّ

 - 1تركيبة الهيئة
مهامها
ّ -2
 - 3صالحياتها
ّ
 - 4نحو انطالقة حقيقية
ّ
 - 5التنظيم الحالي للهيئة
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 - 1تركيبة الهيئة حسب المرسوم اإلطاري عدد 120
لسنة  2011المؤرّخ في  14نوفمبر 2011
مجلس الهيئة

رئيس الهيئة

يتألّــف مجلــس الهيئــة مــن
رئيــس الهيئة وأعضــاء يعينون
ّ
لمــدة نيابيــة بثــاث ســنوات
ّ
قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة
ّ
بأمــر بِنــاء علــى اقتــراح مــن

يعيــن بأمــر باقتــراح مــن الحكومــة
• ّ

الحكومــة بعــد التشــاور مــع

األطــراف المعنيــة كمــا يلــي:
ّ
•  7أعضــاء علــى األقــل مــن
ســامي الموظفيــن وممثليــن

عــن هيــاكل الرقابــة والتفقــد

والتدقيــق.

•  7أعضــاء علــى األقــل عــن

المجتمــع والهيئات
منظّمــات
ّ
المهنيــة مــن ذوي الكفــاءة

والخبــرة فــي المســائل ذات
بمهــام الهيئــة.
العالقــة
ّ

• قــاض عدلــي وقــاض
ّ
إداري وقــاض مــن محكمــة
ّ

ا لمحا ســبا ت .

• عضــوان عــن قطــاع اإلعالم

واالتصال.
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مــن بيــن الشــخصيات الوطنيــة
ّ
المســتق ّلة ذات الخبــرة القانونيــة
ّ
ـت
المتميــزة لمـ ّـدة
نيابيــة أقصاهــا سـ ّ
ّ
ّّ
ســنوات.

جهاز الوقاية والتقصي
• يتكـ ّـون مــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء

ال يقـ ّـل عددهــم عــن عشــرة يعينــون
ّ
بأمــر بنــاء علــى اقتــراح مــن الحكومــة
الخبــراء المشــهود لهــم
مــن بيــن ُ

بالنزاهــة والكفــاءة فــي اختصاصــات
ومراقبــة الحســابات
القانــون
والماليــة ُ
ّ
والجبايــة والشــؤون العقاريــة وغيرهــا

مــن االختصاصــات ذات العالقــة
ـام الهيئــة.
بمهـ ّ

• مــدة نيابــة أعضــاء جهــاز الوقايــة
والتقصــي  6ســنوات غيــر قابلــة
ّ
ويجــدد نصــف األعضــاء
للتجديــد.
ّ

كل  3ســنوات.
ّ

المؤرخ في  14نوفمبر 2011
* الفصول  20 ،19 ،18من المرسوم عدد  120لسنة2011
ّ

الكاتب العام
• يعيــن مــن طــرف رئيــس
ّ
ا لهيئــة

• يتولّــى تدويــن مــداوالت
المجلــس ويســهر علــى
تحــت

اإلداري
التســيير
ّ
إشــراف رئيــس الهيئــة.

 - 2مهــامّ الهيئــة حســب الفصــل  13مــن المرســوم اإلطاريّ
عدد  120لســنة :2011
 - 1اقتراح سياســات مكافحة الفســاد ومتابعة تنفيذها باالتصال
مع الجهــات المعنية.
ّ
العامــة باالتصــال مــع الجهــات
 - 2إصــدار المبــادئ التوجيهيــة
ّ
ّ
المعنيــة لمنــع الفســاد والنظــم المالئمــة لكشــفه.
ّ
والخاص.
العام
ن
القطاعي
في
الفساد
مواطن
عن
الكشف
3
ّ
ّ
ْ
 – 4تل ّقــي الشــكاوى واإلشــعارات عــن حــاالت الفســاد،
والتحقيــق فيهــا ،وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة بمــا فــي ذلــك
القضــاء.
 - 5إبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة
ّ
ّ
ذات العالقــة بمكافحــة الفســاد.
االتصــال بيــن مختلــف المصالــح والجهــات المعنيــة
 - 6تيســير ّ
ّ
بمكافحــة الفســاد وتدعيــم التفاعــل فيمــا بينهــا.
 - 7جمــع المعطيــات والبيانــات واإلحصائيــات المتع ّلقــة
ّ
بالفســاد إلحــداث قاعــدة بيانــات بهــدف اســتغاللها فــي إنجــاز
المهــام الموكولــة إليهــا.
ّ
 - 8نشــر الوعــي االجتماعــي بمخاطــر الفســاد عــن طريــق
ّ
الحمــات التحسيســية ،والقيــام بنــدوات ولقــاءات ،وإصــدار
ّ
النشــريّات واألدلّــة ،وتنظيــم الــدورات التدريبيــة ،واإلشــراف علــى
ّ
برامــج التكويــن.
 - 9إنجــاز البحــوث والدراســات ذات العالقــة بمكافحــة الفســاد
أوالمســاعدة علــى إنجازها.
 - 3صالحيات الهيئة
المــؤرخ فــي
مكــن المرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة 2011
ّ
ّ
 14نوفمبــر  2011المتع ّلــق بمكافحــة الفســاد الهيئــة فــي إطــار أداء
مهامهــا المنصــوص عليهــا بالفصــل التاســع من الصالحيــات التالية:
ّ
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 إبــرام ّاتفاقيــات تعــاون فــي مجــال اختصاصهــا مــع نظيراتهــاختصــة ،وتبــادل الوثائــق
بالــدول األجنبيــة والمنظّمــات
الم ّ
الدوليــة ُ
ّ
ّ
والدراســات والمعلومــات معهــا بمــا مــن شــأنه أن يكفــل اإلنــذار
المبكــر بجرائــم الفســاد وتفــادي ارتكابهــا وكشــفها.
ّ
المحاســبات علــى التصاريــح
 طلــب االطّــاع لــدى دائــرة ُعلــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض األصنــاف مــن
األعــوان العمومييــن المودعــة لديهــا.
ّ
 تجميــع المعلومــات والوثائــق والشــهادات التــي مــن شــأنها أنتقصــي الحقيقــة بخصــوص شــبهة ارتــكاب جرائــم فســاد
تم ّكــن مــن ّ
ّ
أوأي تنظيــم
أي شــخص مـ ّ
ـاص ّ
ـادي أومعنـ ّ
مــن قبــل ّ
ـوي عـ ّ
ـام أوخـ ّ
أوجمعيــة أوهيئــة مهمــا كانــت طبيعتهــا ،والتثبــت فيهــا وفــي مــدى
ّ
ّ
ختصــة قصــد تتبــع
الم
ـة
ـ
القضائي
ـلط
ـ
الس
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
إحالته
ـل
ـ
قب
ـا
صحتهـ
ّ
ّ ُ ّ
ّ
مرتكبــي هــذه الجرائــم .ولهــا فــي اإلطــار نفســه أن تقــوم بأعمــال
بــكل المحــاّت المهنيــة
التفتيــش وحجــز الوثائــق والمنقــوالت
ّ
ّ
والخاصــة التــي تــرى ضــرورة تفتيشــها وذلــك دون إجــراء آخــر.
ّ
جديــة
ختصــة فــي حالــة وجــود أدلّــة ّ
الم ّ
 الطلــب مــن الســلطات ُعــن اقتــراف جرائــم فســاد أوخــرق واضــح للقوانيــن والتراتيــب،
المشــتبه فيهــم لمنــع
المناســبة ّ
ضــد ُ
ّاتخــاذ اإلجــراءات التح ّفظيــة ُ
والممتلــكات موضــوع الجريمــة أو تبديلهــا
إحالــة األمــوال
ُ
أو التصرف فيها أو نقلها أو إتالفها.
ّ
 الحصــول مــن مصالــح الدولــة وهيئــات الرقابــة والتف ّقــدوالمؤسســات والمنشــآت العمومية
والتدقيــق والجماعــات المح ّليــة
ّ
ّ
كل مــا بلــغ إليهــا ومــا أمكــن الحصــول
بالتصاريــح التــي
تتضمــن ّ
ّ
بمهامهــا مــن معلومــات ومعطيــات تنــدرج
عليــه بمناســبة قيامهــا
ّ
ـام الهيئــة وتســاعدها علــى القيــام بهــا.
ضمــن مهـ ّ
كل شــخص مــادي
 ألــزم المرســوم اإلطــاري المذكــور أعــاه ّـكل مــا لديــه مــن وثائــق أوتصاريــح
ـوي مـ ّـد رئيــس الهيئــة بـ ّ
أومعنـ ّ

أوكل مــا تعــرض لــه ومــا أمكــن الحصــول عليــه مــن
عمــا بلــغ إليــه
ّ
ّ
ّ
ـام الهيئــة.
معلومــات وبيانــات تنــدرج ضمــن مهـ ّ
كل المعلومــات والبيانــات والوثائــق عــن العمليــات
 تل ّقــي ّّ
ومؤسســات التوظيــف الجماعــي
مؤسســات القــرض
ّ
التــي تقــوم بهــا ّ
وشــركات االســتثمار والشــركات المدرجــة بالبورصــة وتوحــي
بوجــود ممارســات فســاد والتــي قــد تحــال علــى الهيئــة مــن قبــل
المركــزي أورئيــس هيئــة الســوق الماليــة أورئيــس
محافــظ البنــك
ّ
ّ
المنافســة.
بورصــة األوراق
الماليــة أورئيــس مجلــس ُ
ّ
تمكيــن رئيــس
 وعلــى هــذه الســلطات والهيئــات المذكــورة ّبنــاء علــى طلبــه بالوثائــق ذات
الهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ً
ّ
الصلــة باختصــاص الهيئــة.
 لرئيــس الهيئــة طلــب الحصــول علــى المعلومــات والوثائــقـادي أومعنــوي دون مواجهتــه بواجــب الحفــاظ
لــدى ّ
كل شــخص مـ ّ
علــى الســر المهنــي.
ّ
العامــة المتع ّلقــة بمجــال
 تنشــر الهيئــة قراراتهــا ذات الصبغــةّ
اختصاصهــا بالرائــد الرســمي.
ّ
خاصة بنشاطها.
أوتقارير
بالغات
 يمكن للهيئة إصدارّ
ـنوي للعمــوم .وتحيلــه علــى رئيــس
 تنشــر الهيئــة تقريرهــا السـ ّالجمهوريــة وعلــى الســلطة التشــريعية.
ّ
 - 4نحو انطالقة حقيقية للهيئة

مــا يُنتظــر مــن الهيئــة وفــق مشــموالتها الــواردة بالمرســوم
اإلطــاري عــدد  120لســنة 2011يقتضــي باإلضافــة إلــى ضمــان
المتخصــص.
الماديــة واإلطــار البشــري
اســتقالليتها توفيــر المــوارد
ّ
ّ
ّ
ومنــذ صــدور المرســوم المشــار إليــه وإلــى أواخــر ســنة 2015
والماديــة والبشــريّة كافيــة ألداء الهيئــة
لــم تكــن العناصــر المعنويّــة
ّ
لمهامهــا .فمــن حيــث المــوارد الماليــة لــم تتجــاوز ميزانيتهــا 312
ّ
ّ
خصــص الجانــب األكبــر منهــا ( 220ألــف دينــار)
ألــف دينــار ســنويّا ّ
لخــاص معلــوم كــراء مقــر الهيئــة.
ّ
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ّأمــا مــن حيــث المــوارد البشــرية فلــم يتجــاوز عــدد العامليــن
بالهيئــة إلــى موفــي ســنة  2015خمســة عشــر عونــا بمــن فيهــم العملة
( )6والموظّفــون اإلداريّــون ( )5والمح ّققــون (.)4
وبفضــل الدعــم الحكومــي لميزانيــة الهيئــة التــي ارتفعــت بعنــوان
ّ
ســنة  2016إلــى مليــون و 832ألــف دينــار مــن جهــة ،والتعــاون مــع
المتحــدة اإلنمائــي مــن جهــة أخــرى ،أمكــن تحســين
برنامــج األمــم ّ
ّ
ـزي وتطويــر الهيكلــة مــع تدعيــم المــوارد
البنيــة
التحتيــة للمقـ ّـر المركـ ّ
ّ
البشــريّة قصــد توفيــر الوســائل الدنيــا الضروريّــة لمواصلــة أداء الهيئــة
لمهامها.
ّ
المادية والبشريّة للهيئة وهيكلتها:
 1-4تدعيم الموارد
ّ
أ -تهيئة البنية التحتية للمقر
ّ
ّ
المتحــدة اإلنمائــي ،تــم إنجــاز
ـم
ـ
األم
ـج
ـ
برنام
تمويــل مــن
ّ
بفضــل ّ
ّ ّ
مشــروع تهيئــة قاعــة االجتماعــات بتجهيزهــا بالضروريــات الســمعية
ّ
ممــا و ّفــر إمكانيــة اســتغاللها فــي عقــد االجتماعــات
والبصريّــة ّ
والــدورات التدريبيــة .كمــا أمكــن بفضــل هذا التعــاون تركيز منظومة
ّ
إلكترونيــة للتصــرف فــي المل ّفــات والوثائــق وفــي األرشــيف،
ّ
ّ
ـوزع الهاتــف الداخلــي وتطويــر تأميــن مقــر
باإلضافــة إلــى تعصيــر مـ ّ
ّ
الهيئــة بنظــام مراقبــة إلكترونــي.
ّ
ب -تطوير هيكلة الهيئة وتدعيم الموارد البشرية
بالمؤهــات البشــريّة وبالخصــوص تعييــن
كان تعزيــز الهيئــة
ّ
والتقصــي مــن ضمــن األولويــات المطروحــة
أعضــاء جهــاز الوقايــة
ّ
بالنظــر لوضعيتهــا مــا قبــل  2016وبالخصــوص فــي مجــال تجســيم
ّ
أحــكام الفصــل  22مــن المرســوم عــدد  120لســنة  2011الــذي
والتقصــي المك ّلفيــن
ينــص علــى تعييــن أعضــاء جهــاز الوقايــة
ّ
ّ
وجهت الهيئة مراســات
بالتحقيــق فــي المل ّفــات .وفــي هــذا اإلطــار ّ
لرئاســة الحكومــة علــى غــرار المراســات التــي تع ّلقــت بتجديــد
مــدة نيابتــه المحــددة بثــاث
تركيبــة مجلــس الهيئــة الــذي انتهــت ّ
ســنوات فــي  04جــوان [ 2016تــم بمقتضــى األمــر عــدد 359
ّ
المــؤرخ فــي  13مــارس  2017تجديــد نيابــة المجلــس].
ّ

والتقصــي ،وحرصــا
وفــي غيــاب تســمية أعضــاء جهــاز الوقايــة
ّ
لمهامهــا ،تــم تثبيــت أعــوان ومح ّققيــن مــن
علــى تأميــن أداء الهيئــة
ّ
ّ
إطــارات ســامية بــاإلدارة بواســطة آليــة اإللحــاق من جهــة ،ومحامين
ّ
ومجازيــن فــي الحقــوق بالتعاقــد لمـ ّـدة معينــة .وبذلــك أصبــح للهيئــة
ّ
 23مح ّققــا بعدمــا كانــوا ثالثــة فقــط فــي نهايــة ســنة .2015
زت مصلحــة األرشــيف بعونيــن برتبــة
تعــز ْ
ومــن جانــب آخــرّ ،
ْ
متصــرف مســاعد فــي األرشــيف ،وتعـ ّـزز مكتــب الضبــط بعونيــن،
ْ
ّ
أيضــا.
وتواصــل تدعيــم الهيئــة ،بصفــة تدريجيــة وحســب المتط ّلبــات،
فتــم تركيــز:
ّ
 خليــة مك ّلفــة باإلعــام واالتصــال لــدى مكتــب رئيــس الهيئــةّ
تضــم  5إطــارات،
ّ
اإلداري والمالــي وأخــرى لتنفيــذ الميزانيــة
 خليــة للتصــرفّ
ّ
ّ
ّ
تضــم  3إطــارات،
ّ
مختصين في اإلعالمية
متكونة من ثالثة أعوان
 خلية إعالميةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مك ّلفيــن ،تحــت إشــراف مهنــدس خبيــر ،بتصـ ّـور وإحــداث وتركيــز
وتطويــر البرامــج الحاليــة والمســتقبلية الضروريّــة لعمــل الهيئــة
ّ
وبالخصــوص نظــام التصــرف اإللكترونــي فــي المل ّفــات وبرمجــة
ّ
واختيــار التجهيــزات المعلوماتيــة وصيانتهــا باإلضافــة إلــى مـ ّـد يــد
ّ
المســاعدة فــي اســتعمالها.
 خليــة مك ّلفــة بالتعــاون الدولــي ُتعنــى بمتابعــة وتعزيــز عالقــاتّ
تمثيليــات المنظّمــات الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية
الهيئــة مــع
ّ
ّ
ّ ّ
المقيمــة بتونــس ومتابعــة تنفيــذ بنــود ّاتفاقيــات التعــاون معهــا فــي
مهــام هــذه الخليــة ،أيضــا،
مجــال ُمكافحــة الفســاد .ويدخــل فــي
ّ
ّ
إعــداد الملتقيــات العلميــة اإلقليميــة والدوليــة التــي ُتنظّــم بتونــس.
ّ
ّ
ّ
المجتمــع
مكونــات
 خليــةتهتــم بالعالقــات والبرامــج مــع ّ
ّ
ّ
ّ
المدنــي تضــم  3إطــارات،
ّ
ّ
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خليــة مك ّلفــة بمتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــةّ
ّ
ّ
المؤسســات.
الفســاد والعالقــات مــع
ّ
 خلية العالقات مع المواطن.ّ
وفــي اآلن ذاتــهّ ،اتجهــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي
ّ
إطــار االقتــراب مــن المواطنيــن إلــى:
 إحــداث وتركيــز المكاتــب الجهويــة ،وكانــت نقطــة االنطــاقألهميتهــا مــن حيــث الكثافــة الســكانية
بمدينــة صفاقــس نظــرا
ّ
ّ
وباعتبارهــا قطبــا اقتصاديّــا وماليــا وإداريّــا لكامــل المنطقــة الجنوبيــة
ً
ّ
ّ
مــن الجمهوريّــة التونســية .وتــا ذلــك تركيــز مكاتــب جهويّــة فــي
ّ
الــكاف ونابــل والقصريــن .وبرمجــت الهيئــة بعــث مكاتــب جهويّــة
جديــدة لســنة .2017

تطوير اإلدارة في مجال المعلوماتية
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مثــل االنطــاق فــي تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع اإلســتراتيجية
فــي مجــال المعلوماتيــة أبــرز محــاور برنامــج تطويــر اإلدارة للهيئــة
لســنة .2016
وتمثلت هذه المشاريع في:
 - 1اقتنــاء حواســيب و آالت طابعــة وتجهيــز قاعــة االجتماعــات
ومكتــب الرقــم األخضر
 - 2اقتناء برنامج محاسبة وإدارة رواتب الموظفين
 - 3تأهيل البنية األساسية للشبكة المعلوماتية الداخلية
 - 4وضــع منظومــة لــإدارة االلكترونيــة للوثائــق والمراســات
واألرشــيف
 - 5إنجاز موقع واب للهيئة و تمكينها من بريد إلكتروني رسمي
 - 6تجهيز الهيئة بنظام مراقبة بواسطة الكاميرات الرقمية
 - 7وضع نظام لتسجيل دخول وخروج موظفي الهيئة

اإليضاحات :
 - 1اقتنــاء حواســيب وآالت طابعــة وتجهيــز قاعــة االجتماعــات
ومكتــب الرقــم األخضــر:
تــم اقتنــاء عــدد  20حاســوب و عــدد  3آالت طابعــة متعــددة
الوظائــف و عــدد  3آالت طابعــة عاديــة تــم توزيعهــا حســب
الحاجــة علــى الموظفيــن بالمقــر المركــزي و الفــروع الجهويــة
إضافــة إلــى تهيئــة مركــز البحــوث و الدراســات للهيئــة ,كمــا تــم
تجهيــز قاعــة االجتماعــات بجهــاز عــرض رقمــي ومكبــرات صــوت
إضافــة إلــى تهيئــة مكتــب الرقــم األخضــر بعــدد  02هواتــف متعــددة
االختصاصــات.
 - 2اقتناء برنامج محاسبة وإدارة رواتب الموظفين:
يدعــم برنامــج « »sageالمحاســبة و إدارة رواتــب الموظفيــن
حيــث تــم اقتنائــه بهــدف تنظيــم حســاب الرواتــب بشــكل دقيــق مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار الغيابــات المبــررة وغيــر المبــررة و الســاعات
اإلضافيــة و والتأخيــرات وبنســب مختلفــة لــكل موظــف إضافــة إلــى
نظــام اإلجــازات الســاعية واليوميــة والســنوية ,كمــا يحتــوي البرنامج
علــى قســم متكامــل للمحاســبة يســاعد علــى إدارة كافــة الحســابات
الماليــة للهيئــة.
 - 3تأهيل البنية األساسية للشبكة المعلوماتية الداخلية :
قامــت الهيئــة بتجديــد الشــبكة المعلوماتيــة الداخليــة كاملــة
الممتــدة علــى  6طوابــق حيــث تــم تغييــر كامــل أســاك الشــبكة
بأخــرى تتكــون مــن األليــاف البصريــة و ذلــك لضمــان ســرعة تدفــق
المعلومــات بــدون انقطــاع إضافــة إلــى تجديــد أســاك الهواتــف
الداخليــة مــع اقتنــاء عــدد  25هاتــف داخلــي تــم توزيعهــا علــى
موظفــي الهيئــة حســب الحاجــة.
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 - 4وضع منظومة لإلدارة االلكترونية للوثائق و المراســات
و األرشيف
تعتمــد هــذه المنظومــة علــى رقمنــة الوثائــق و المراســات
اإلداريــة وحفظهــا داخــل قاعــدة بيانــات عــن طريــق «الســيرفر»
بطريقــة يســهل الرجــوع لهــا وقــت الحاجــة كمــا قامــت الهيئــة برقمنــة
مــا يزيــد عــن  15000ملــف مــن ســنة  2011إلــى حــدود ســنة
 ,2016وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر هــذه المنظومــة بصفــة مسترســلة
نظــرا لظهــور العديــد مــن الحاجيــات والخاصيــات األخــرى تباعــا
لتطــور عمــل الهيئــة.
 - 5إنجــاز موقــع واب للهيئــة و تمكينهــا مــن بريــد إلكترونــي
رســمي
يرمــي إحــداث هــذا الموقــع إلــى التعريــف بالهيئــة وبدورهــا
فــي مكافحــة الفســاد فــي القطاعيــن العــام والخــاص والمتمثــل
خاصــة فــي تطويــر جهــود الوقايــة منــه وتيســير كشــفه وضمــان تتبــع
مرتكبيــه وردعهــم وكذلــك دعــم المجهــود الدولــي للحــد منــه كمــا
يبــرز الموقــع اإلطــار التشــريعي والترتيبــي لعمــل الهيئــة وتوفيــر
اإلحصائيــات المتعلقــة بأهــم أوجــه نشــاطها.
ينشــر هــذا الموقــع الدراســات والتقاريــر التــي تصدرهــا الهيئــة
كمــا يمكــن مــن متابعــة أنشــطتها عــن كثــب مــن خــال الجانــب
اإلعالمي,كمــا يتيــح الموقــع لــكل جهــة ترغــب فــي ذلــك ،التبليــغ
عــن حــاالت الفســاد ومتابعــة مــآل الشــكايات اإللكترونيــة التــي
تقدمهــا علــى الموقــع وذلــك فــي كنــف التحفــظ والســرية التامــة.
كمــا تــم تمكيــن الهيئــة وجميــع موظفيهــا مــن بريــد إلكترونــي
رســمي وذلــك لتســهيل وإضفــاء الحرفيــة علــى جميــع المراســات
االلكترونيــة للهيئــة.
 - 6تجهيز الهيئة بنظام مراقبة بواسطة الكاميرات الرقمية
يهــدف تجهيــز الهيئــة بنظــام مراقبــة فــي حمايــة األصــول
والممتلــكات باإلضافــة إلــى أنهــا وســيله فعالــه للرقابــة واإلدارة فــي

العمــل فقــد تــم تجهيزهــا بعــدد  19كاميــرا مراقبة موزعــة على كامل
طوابــق الهيئــة إضافــة إلــى الواجهــة األماميــة ومســتودع الســيارات
الســفلي كمــا يمكــن نظــام التســجيل مــن تخزيــن  30يــوم وهــي مــدة
كافيــة للرجــوع باألحــداث.
 - 7وضع نظام لتسجيل دخول وخروج موظفي الهيئة
يهــدف وضــع هــذا النظــام مــن تســجيل دخــول و خــروج موظفــي
الهيئــة إضافــة إلــى متابعــة حركــة دوام الموظــف خــال اليــوم وعلــى
مــدار الســاعة كمــا يمكــن النظــام مــن إصــدار تقريــر يومــي بالحضــور
واالنصــراف بخيــارات متعــددة ويقــع اعتمادهــا فــي مــا بعــد فــي
تحديــد األجــور الشــهرية للموظفيــن.
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شــهدت ميزانية الهيئة خالل ســنة  2016تطورا ملحوظا وصل إلى حوالي  % 500مقارنة
بسنة  2015حيث مرت الميزانية من  312ألف دينار سنة  2015إلى  1832ألف دينار سنة 2016
كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي أســفله .وهــو مــا يبــرز تطــور الدعــم الحكومــي ومســاهمات الجهات
المانحــة للهيئــة لتوفيــر الوســائل الدنيــا الضروريــة إلنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا طبقــا للمرســوم
عــدد  120لســنة  .2011تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه طبقــا للفصــل  16مــن هــذا المرســوم ،يتــم تمويــل
نشــاط الهيئــة عــن طريــق ميزانيــة الدولــة وكذلــك المنــح ،الهبــات والمســاعدات التــي تتحصــل
عليهــا بموافقــة مجلــس الهيئــة.
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العنــوان األول مــن الميزانيــة والــذي يمثــل  % 85منهــا يشــمل أجــور األعــوان ومســدي
الخدمــات باإلضافــة إلــى نفقــات التســيير فــي حيــن أن نفقــات العنــوان الثانــي ( % 15مــن
الميزانيــة) شــملت خاصــة تهيئــة وتجهيــز المقــر الرئيســي للهيئــة وفروعهــا وكذلــك بعــث مركــز
الدراســات والتكويــن والمعلومــات حــول مكافحــة الفســاد ( )CEFICعــاوة علــى اقتنــاء المعدات
والمنظومــات اإلعالميــة والســيارات اإلداريــة.
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عرفــت الهيئــة خــال ســنة  2016تطــورا كميــا وكيفيــا هامــا فــي مواردهــا البشــرية أمــاه تطــور
حجــم أنشــطتها ومهامهــا ليصــل عــدد العامليــن بهــا إلــى  69أغلبهــم مــن حاملــي الشــهادات العليــا.

ونظــرا لتنــوع مهامهــا وشــموليتها ،ســعت الهيئــة إلــى تنويــع مواردهــا البشــرية مــن مختلــف
االختصاصــات كالماليــة واإلدارة العامــة واالتصــال والتواصــل واإلعالميــة ،بمــا يمكنهــا مــن
إنجــاز مهامهــا بالجــودة الالزمــة ،فضــا عــن المختصيــن فــي القانــون والذيــن يمثلــون  % 66مــن
أصحــاب الشــهائد العليــا العامليــن لديهــا.
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كمــا أن معــدل األعمــار بالهيئــة ( 40ســنة) يتوافــق مــع متطلبــات الخبــرة الالزمــة إلنجــاز أنشــطة
الهيئــة .فــي هــذا الســياق نشــير إلــى أن  % 41مــن العامليــن بالهيئــة تتــراوح أعمارهــم بيــن  25و40
سنة.

العمر
> 25
40 - 25
60 - 40
> 60
المجموع

العدد
7
27
28
7
69

%
% 10
% 41
% 49
% 10
% 100

وبالرغــم مــن هــذا التطــور والتنــوع للمــوارد البشــرية ،فــإ ّن الوضعيــة الحاليــة للهيئــة مــن حيــث
الهيكلــة والمــوارد المتاحــة تنطــوي علــى مواطــن ضعــف علــى مســتوى الهيكلــة أو علــى مســتوى
إجــراءات تطويــر القــدرات.
على مستوى نظام إدارة التدريب
 قصور في صياغة استراتيجة عامة للتكوين تهم كل هيكل رئيسي، غياب هيكلة ومحدودية الموارد المخصصة للتكوين، عــدم وجــود مرجعيــة لمســار التكويــن وتطويــر القــدرات (تحديــد الحاجيــات – متابعــة – تقييــم– الــخ،).
على المستوى التنظيمي
 هيكل تنظيمي في طور الصياغة لتحديد مهام كل هيكل، مرجعية الكفاءات (( )référentiel des compétencesتمت صياغتها مؤخرا)،علــى ضــوء هــذه المعطيــات قامــت الهيئــة باختيــار خبيــر لمســاعدتها علــى وضــع هيــكل تنظيمــي
واســتراتجية لتطويــر مواردهــا البشــرية وقدراتها.
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 2-4تنظيم الهيئة الحالي:
ّ
رئيس الهيئة
الكاتب العام

مجلس الهيئة

المصالح المشتركة

خلية التصرف اإلداري والمالي

كتابة رئيس الهيئة

خلية األرشيف

الخلية المعلوماتية

مكتــب العالقات مع المواطن
خلية التدقيق

مكتب الضبط المركزي

مركز

فريق

خلية

المكاتب

خلية

خلية

خلية

الدراسات

التقصي

اإلعالم

الجهوية

العالقات

العالقات

المكلفة

الدولية

مع المجتمع

باإلسراتيجية

المدني

الوطنية

والتكوين
واإلعالم

واإلتصال

والعالقة
مع
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المؤسسات

 - 1التواصل واالتصال:
المتحدة لمكافحة الفســاد
ـادة  13مــن اتّفاقيــة األمــم ّ
تجســيما للمـ ّ
كل دولــة عضوالتدابيــر المناســبة لتشــريك
حــول ضــرورة ّاتخــاذ ّ
المجتمــع المدنــي فــي منــع ومحاربــة الفســاد ،أوكلــت
مكونــات
ّ
ّ
ّ
الفقــرة الثامنــة مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن المرســوم اإلطــاري
ـؤرخ فــي  14نوفمبــر  2011والمتع ّلــق
عــدد  120لســنة  2011المـ ّ
مهمــة
بمهــام الهيئــة
ّ
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد - ،لهــذه األخيــرة ّ
ّ
«نشــر الوعــي االجتماعــي بمخاطــر الفســاد عــن طريــق الحمــات
ّ
التحسيســية ،وإقامــة النــدوات وال ّلقــاءات ،وإصــدار النشــريّات
ّ
واألدلّــة ،وتنظيــم الــدورات التدريبيــة ،واإلشــراف علــى برامــج
ّ
التكويــن».
فمنــذ شــهر فيفــري  2011وإلــى حــدود شــهر مــاي  ،2016كان
التبليــغ عــن الشــكاوى المتع ّلقــة بشــبهات الفســاد يتــم فــي أغلــب
ّ
الحــاالت بواســطة العرائــض المكتوبــة ،ولكنّــه قــد يتــم ،فــي حــاالت
ّ
اســتثنائية ،بطريقــة شــفاهية مباشــرة لــدى الهيئــة أوعــن طريــق
ّ
ّ
الهاتــف .ومــن المالحــظ أ ّن نســق الشــكايات الموجهــة إلــى الهيئــة
لتقصــي
وعددهــا قــد شــهدا تراجعــا منــذ اختتــام ال ّلجنــة
الوطنيــة ّ
ّ
الحقائــق حــول الفســاد والرشــوة أعما َلهــا فــي بدايــة شــهر نوفمبــر
ـؤرخ
 2011بالرغــم مــن صــدور المرســوم اإلطـ ّ
ـاري عــدد  120المـ ّ
فــي  14نوفمبــر  2011المتع ّلــق بمكافحــة الفســاد وبإحــداث الهيئــة
ـارة.
المســتق ّلة والقـ ّ
تم ّكــن
ويبــدوأ ّن الظــروف
االنتقاليــة ســواء المتع ّلقــة بعــدم ّ
ّ
الهيئــة مــن االنطــاق فــي عملهــا أو باألولويّــات السياســية لــدى
ّ
ـرددة فــي التصـ ّـدي
الحكومــات المتعاقبــة أوبــاإلرادة السياسـ ّـية المتـ ّ
جديــة
للفســاد أضفــت شــكوكا لــدى المواطنيــن حــول مــدى ّ
الســلطات فــي مواصلــة الكشــف عــن المفســدين ومحاســبتهم

واالتصال
 - 1التواصل
ّ
 - 2التكوين
 - 3البحوث والدراسات
 - 4الشراكة الوطنية
والتعاون الدولي
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ـجل فــي عــدد العرائــض أوالشــكايات
يفســر التراجــع المسـ ّ
ممــا قــد ّ
ّ
ـجل فــي األيّــام واألشــهر
الموجهــة للهيئــة بالمقارنــة مــع العــدد المسـ ّ
ّ
لتقصــي الحقائــق حــول
األولــى المواليــة إلحــداث ال ّلجنــة
الوطنيــة ّ
ّ
الرشــوة والفســاد .حيــث تل ّقــت هــذه األخيــرة حوالــي  9054مل ّفــا
وتعهــدت تلقائيــا
خــال األشــهر العشــرة األولــى مــن الســنة ،2011
ّ
ّ
بـــ  230مل ّفــا.
لكـ ْـن ،بدايــة مــن الســنة  2012ولألســباب الســابق ذكرهــا ،شــهد
تراجعــا
نســق وعــدد العرائــض أو الشــكايات الــواردة علــى الهيئــة
ً
مــن  902مل ّفــا إلــى  271مل ّفــا ســنة  2013ثــم إلــى  142مل ّفــا ســنة
ّ
 2014فـــــ  187مل ّفــا ســنة .2015
كان الهــدف ،حينئــذ ،هوتدعيــم الصلــة بيــن المواطنيــن والهيئــة
كمؤسســ ًة ناجعــة ومســتق ّلة ،وبالتالــي
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
اســترجاع ثقتهــم فــي خيــار الحــرب علــى الفســاد .وهــذا مــا بــدأ
يتح ّقــق بفعــل تدعيــم وســائل التواصــل مع الهيئــة ،وإطالق حمالت
حتــى شــهد عــدد الشــكايات واإلعالمــات بشــبهات
تحسيســيةّ ،
ّ
الفســاد تصاعــدا ليبلــغ  9027شــكاية فــي آخــر ســنة .2016
• التواصل مع الهيئة:
عملــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد علــى التنويــع فــي
ْ
ّ
مســالك التواصــل معهــا ،وعلــى التيســير فــي ســبل الوصــول إليهــا
وتوســلت مــن أجــل ذلــك جملــة مــن الوســائط
مــن قبــل المواطنيــن.
ّ
المباشــرة وغيــر المباشــرة فضــا عــن اعتمــاد سياســة فــي الحمــات
راعــى فيهــا النجاعــة والطرافــة فــي آن واحــد.
التحسيسـ ّـية ُت َ
 مكتب العالقة مع المواطنـك ُل مكتــب العالقــة مــع المواطــن حلقــة الوصــل األولــى فــي
يشـ ّ
العالقــة مــع المحيــط الخارجــي للهيئــة بمــا أنّــه يو ّفــر اإلرشــادات
ُ
والمعلومــات للمواطــن مباشــرة بالمقــر المركــزي للهيئــة .ومــن
ّ
ؤمــل أن يصبــح المكتــب قــادرا خــال ســنة  2017وبصفــة
الم ّ
ُ

,,

أوكلت الفقرة ()8
من الفصل ()13
من المرسوم اإلطاري
عدد  120لسنة2011
مهمة
المحدث للهيئة ْ
نشر الوعي بمخاطر
الفساد عن طريق
الحمالت التحسيسية،
ّ
وإقامة الندوات
وال ّلقاءات ،وإصدار
النشريّات واألدلّة ،وتنظيم
الدورات التدريبية،
ّ
واإلشراف على برامج
التكوين

,,

تدريجيــة علــى تقديــم المعلومــات المطلوبــة عــن مل ّفــات الشــكايات
ّ
ومآالتهــا فــي الحيــن.
 المكاتب الجهويةمهمــة هــذه المكاتــب فــي تقريــب خدمــات الهيئــة
تتمثّــل
ّ
ّ
بمهامهــا ،وتقبــل إبالغاتهــم ومل ّفاتهــم،
للمواطنيــن بالتعريــف
ّ
ّ
والمســاهمة فــي األنشــطة التحسيســية بمكافحــة الفســاد والتو ّقــي
ّ
منــه .وقــد بــادرت الهيئــة ببعــث فرعيــن جهويّيــن خــال ســنة 2016
ْ
األول بصفاقــس والثانــي بالــكاف .وهــي تعتــزم بعــث ثالثــة فــروع
جهويــة خــال ســنة  2017بــكل مــن نابــل والقصريــن وسوســة.
مكتــب صفاقــس :تــم تركيــزه فــي  19مــاي  .2016وقــد تل ّقــى
ّ
حــد  31ديســمبر  .2016وتع ّلقــت العرائــض
 123عريضــة إلــى ّ
بمختلــف اإلدارات المحليــة والجهويّــة والشــركات المنتصبــة
ّ
بالواليــة ،إضافــة إلــى المل ّفــات ذات الصبغــة الشــخصية والتــي ال
ّ
عالقــة لهــا بمشــموالت الهيئــة.
وتولّــى مكتــب صفاقــس قبــول المواطنيــن الوافديــن علــى
المكتــب لالسترشــاد عــن مشــموالت الهيئــة وإجــراءات تقديــم
العرائــض .كمــا قــام بالعديــد مــن األنشــطة االتصاليــة والتحسيســية
ّ
ـام الهيئــة لــدى المواطنيــن
بثقافــة مكافحــة الفســاد والتعريــف بمهـ ّ
والمؤسســات العموميــة.
بالتعــاون مــع المنظّمــات والجمعيــات
ّ
ّ
ّ
ـبتمبر  .2016وتولى
ـ
س
29
في
مكتــب الــكاف :بــدأ نشــاطه فعليــا
ّ
ّ
المكتــب قبــول المواطنيــن ،وتوجيههــم ،واإلجابــة عــن تســاؤالتهم،
وتســ ّلم العرائــض ،والتواصــل مــع المنظّمــات والهيــاكل اإلداريّــة
كل مــا يتع ّلــق بمشــموالت الهيئــة.
بخصــوص ّ
الخط الهاتفي المجاني للتبليغ
ّ
ّ
وألول مــرة
أُ ْعلــن ،يــوم  20مــاي  ،2016عــن انطــاق العمــل
ّ
ّ
بالرقــم األخضــر المجانــي  .8010222ولهــذا الغــرضُ ،ك ِّلــف
موظّفــان مــن بيــن الكفــاءات بمــن فيهــم المح ّققــون لتأميــن حصــص
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اإلداري ،لتقبــل المكالمــات
اســتمرار ،بالتنــاوب وطيلــة التو ّقيــت
ّ
ّ
ـكياتهم
الهاتفيــة مــن المواطنيــن وســماعهم مــع تدويــن فحــوى تشـ ّ
ّ
المجانــي وإلــى
بالخــط
وإرشــادهم .ومنــذ الشــروع فــي العمــل
ّ
ّ ّ
حــدود  31ديســمبر  ،2016تل ّقــت الهيئــة نحــو 5594مكالمــة
أمكــن تصنيفهــا بعــد دراســة ّأوليــة كمــا يلــي:
  3458مكالمة يمكن أن تندرج ضمن اختصاصات الهيئة.  2036مكالمة ال عالقة لها باختصاصات الهيئة. العنوان اإللكترونيّ
بدايــة مــن شــهر مــارس  ،2016و ّفــرت الهيئــة للمواطنيــن
يمكنهــم مــن ايصــال شــكاياتهم عــن بعــد وهــو
عنوانــا
إلكترونيــا ّ
ّ
«  .» contact@inlucc.tnوإلى حدود تاريخ  31ديســمبر ،2016
تل ّقــت الهيئــة بواســطة هــذا البريــد  275شــكاية.
 الموقع اإللكترونيwww.inlucc.tn :ّ
لموقــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد نســختان بالعربيــة
ّ
ّ
والفرنســية .وانطالقــا مــن صفحــة االســتقبال يتيــح للمتص ّفــح
ّ
المعطيــات التاليــة:
 تقديم الموقع تقديم الهيئة أنشطة الهيئةالمستجدات
 آخرّ
 معرض الصحافة اإلطار التشريعي للهيئةّ
 روابط مفيدة تندرج ضمنها الروابط الوطنية مثل:ّ
البوابة الوطنية لمقاومة الفساد
ّ
www.anticor.tn

بوابة الحكومة التونسية
ّ

www.tunisie.gov.tn

مجلس نواب الشعب

http://www.arp.tn/site/main/AR/index.jsp

رئاسة الجمهورية التونسية
ّ

/https://www.facebook.com/Presidence.tn

 األسئلة المتداولة -صفحة الفيس بوك:

/https://www.facebook.com/inlucc

مســتجدات
كل
أنشــئت الصفحــة ســنة  .2011وتــدرج فيهــا ّ
ّ
الهيئــة فــي شــكل تقاريــر أو أخبــار أوصــور أوأشــرطة فيديــو .وتنشــر
علــى الصفحــة حينيــا أخبــار ومعلومــات عــن أنشــطة الهيئــة مــن
ّ
ومؤتمــرات وحمــات تحسيســية
ـل
ـ
عم
ـات
ـ
ورش
نــدوات وملتقيــات
ّ
ّ
االتصــال والتواصــل بيــن الجهــات الفاعلــة
وتوعويّــةّ ،
ييســر ّ
وكل مــا ّ
والناشــطة والمعنيــة.
ّ
 قناة يوتيوب:كل الفيديوهــات التــي
أنشــئت القنــاة ســنة  .2016وهــي
تتضمــن ّ
ّ
تخــص الحمــات التحسيســية والنــدوات والومضــات التلفزيّــة،
ّ
ّ
ـتجد مــن مداخــات رئيــس الهيئــة وأعضائهــا.
عمــا يسـ ّ
فضــا ّ
 النشريّة الدوريّةســنوي الــذي شــمل نشــاطات
باإلضافــة إلــى التقريــر النصــف
ّ
الفتــرة المتراوحــة بيــن  15جانفــي و 15أوت  ،2016أصــدرت
الهيئــة نشــريّتين األولــى فــي شــهر أوت والثانيــة فــي ديســمبر .2016
ْ
 البالغات اإلعالميةتصــدر هــذه البالغــات اإلعالميــة عــن رئيــس الهيئــة لتحســيس
ّ
ومضــار التجــاوزات وشــبهات الفســاد التــي
العــام بطبيعــة
الــرأي
ّ
ّ
ترصدهــا الهيئــة بمناســبة التحقيقــات التــي تقــوم بهــا أوبمناســبة
وتــدرج تلــك
الســاحة الوطنيــة
حــدث
أوالدوليــةُ .
معيــن يجـ ّـد علــى ّ
ّ
ّ
ّ
البالغــات علــى الموقــع الرســمي للهيئــة ،وعلــى صفحتهــا الرســمية
ّ
ـوزع علــى جميــع وســائل اإلعــام.
بـــ « الفايــس بــوك » ،كمــا تـ ّ
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وفــي هــذا اإلطــار ،صــدر عــن الهيئــة خــال ســنة  2016ثالثــة
األول فــي  31مــارس  2016بخصــوص « تجــاوزات
بالغــاتّ ،
باالنتدابــات فــي الوظيفــة العموميــة » ،والثانــي فــي  11أفريــل 2016
ّ
عــن « تســريبات مــا يُعــرف بوثائــق بانمــا »ّ .أمــا البــاغ الثالــث الصــادر
فــي  15نوفمبــر  2016فقــد تع ّلــق بلمل ّفــات المودعــة لــدى القضــاء.
 الندوات الصحفيةعقــد رئيــس الهيئــة يــوم الثالثــاء  30أوت  2016بمقــر الهيئــة
ّ
نــدوة صحفيــة اســتعرض خاللهــا أهــم النقــاط التــي وردت بالتقريــر
ّ
ـنوي لنشــاط الهيئــة.
النصــف سـ ّ
• الحمالت التحسيسية الميدانية:
ّ
ّ
تعـ ّـد الحمــات التوعويّــة والتحسيســية المباشــرة والميدانيــة مــن
ّ
المهمــة الموكولــة إلــى الهيئة
االتصــال تبليغــا لفحــوى
أنجــع وســائل ّ
ّ
ـام بخطــورة آفــة الفســاد
مــن ناحيــة،
ورفعــا مــن مســتوى الوعــي العـ ّ
ً
وتأثيرهــا الســلبي علــى االقتصــاد واالســتقرار مــن ناحيــة ثانيــة ،ممــا
ّ
يســتوجب التصـ ّـدي لــه والتبليــغ عنــه مــن ناحيــة ثالثــة.
وبعــد أن بــادرت الهيئــة بتوفيــر أقــرب الوســائل المتاحــة للتواصــل
لتيســر عليهــم
خــط هاتفــي
بتركيــز
ّ
مجانــي علــى ّ
ذمــة المواطنيــن ّ
ّ
ّ
رت أ ّن
االتصــال بهــا للتبليــغ عــن حــاالت وشــبهات الفســادّ ،
قــد ْ
التعريــف بهــذا الوســيط عبــر وســائل اإلعــام الســمعية والبصريّــة غير
ّ
كاف ،وأنّــه مــن المستحســن القيــام بحمــات توعويّــة مباشــرة إلقنــاع
المواطــن باالنخــراط فــي المجهــود الوطنــي للتبليــغ عــن الفســاد.
وكان ذلــك عبــر حمــات تحسيســية مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة.
ّ
 الحمالت التحسيسية المباشرةّ
ُوجـــهت الحمــات التوعويّــة التحسيســية إلــى الفضــاءات
ّ
ّ
يوجــد المواطنــون بكثافــة .وقــد صادفــت بدايــة
حيــث
الكبــرى
َ
الحملــة حلــول فصــل الصيــف ،فتــم التفكيــر فــي المهرجانــات
ّ
الثقافيــة الصيفيــة ،ثــم بانتهــاء موســم المهرجانــات تــم التركيــز علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
مح ّطــات االســتخالص بالطرقــات الســيارة.
ّ

 الحمالت التحسيسية بالمهرجانات الثقافية الصيفيةّ
ّ
ّ
فــي هــذا اإلطــار ،تعاونــت الهيئــة مــع وزارة الشــؤون الثقافيــة مــن
ّ
أجــل اســتغالل المهرجانــات للتواصــل مــع المواطنيــن والتعريــف
بالهيئــة وبضــرورة مكافحــة الفســاد والرشــوة والتعريــف بالرقــم
األخضــر الموضــوع علــى ذمتهــم.
 مهرجان قرطاج الدولي:قدمــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
بتاريــخ  13جويليــة ّ ،2016
ّ
الخاصــة
الفســاد فــي حفــل االفتتــاح أولــى الومضــات التحسيســية
ّ
ّ
بالرقــم األخضــر المجانــي للتبليــغ عــن حــاالت الفســاد .وأعلنــت
ّ
الخاصــة بالتعريف
ة
ـي
ـ
التحسيس
الحملة
ـات
بذلــك عــن انطــاق فعاليـ
ّ
ّ
بالرقــم األخضــر المجانــي للتبليــغ عــن حــاالت وشــبهات الفســاد
 80102222فــي المهرجانــات الصيفيــة.
ّ
 مهرجان بنزرت الدولي:وكان ذلك يومي الخميس  14والثالثاء  19جويلية .2016
ْ
 مهرجان «صفا قس عاصمة للثقافة العربية»:ّ
تــم ذلــك يــوم  23جويليــة  2016بمناســبة حفــل االفتتــاح
ّ
الرســمي
ّ
 مسرح مهرجان قرطاج الدولي:حملة تحسيسية ثانية في سهرة يوم السبت  30جولية 2016
ّ
 المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية : FIFAKّ
القيــام بحملــة تحسيســية بمشــاركة نــادي المواطنيــن الشــبان
ّ
ّ
بمعهــد حــي البســتان قليبيــة ،وإدارة مهرجــان فيلــم الهــواة بقليبيــة.
وكان ذلــك يــوم االثنيــن  8أوت 2016
 الحمــات التحسيســية علــى مســتوى مح ّطــات االســتخالصّ
بالطرقــات الســيارة:
ّ
أمكــن برمجــة وإنجــاز هــذه الحملــة التحسيســية بفضــل التعــاون
ّ
المتحــدة اإلنمائــي والشــركة الوطنيــة
مــع ّ
كل مــن برنامــج األمــم ّ
ّ
ّ
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العامــة للحــرس الوطنــي بــوزارة
للطرقــات الســيارة واإلدارة
ّ
ّ
الداخليــة .وأُ ْطلقــت الحملــة فــي فتــرة تشــهد فيهــا الطرقــات الســيارة
ّ
ّ
حركيــة كثيفــة بمناســبة انتهــاء العطلــة الصيفيــة والعــودة المدرســية
ّ
ّ
ّ
واإلداريّــة .وانقســمت الحمــات إلــى حمــات نهاريّــة وأخــرى
ليليــة .كمــا اُختيــر لهــا شــعار « ال ّلــي يقلــك أفــرح بيــا أنــت زادا أفــرح
ّ
ّ
بيــه » .وفــي هــذه الحمــات تــم توزيــع مطويّــات وملصقــات إلــى
ّ
االتصــال المباشــر بالعابريــن ... .الــخ
جانــب ّ
لمدة عشــرين يوما لتشــمل أربع مح ّطات
ـتم ّرت الحمالت ّ
واسـ ّ
استخالص وهي:
 محطــة االســتخالص بمرنــاق التابعــة لواليــة بــن عــروس مــنـبتمبر .2016
ـبتمبر  2016إلــى غايــة يــوم  06سـ ّ
يــوم الجمعــة  2سـ ّ
 مح ّطــة االســتخالص بالنفيضــة التابعــة لواليــة سوســة مــنسبتمبر .2016
 15سبتمبر  2016إلى غاية يوم 19
ّ
 محطّــة االســتخالص بهرقلــة التابعــة لواليــة سوســة مــنسبتمبر .2016
 8سبتمبر  2016إلى غاية 11
ّ
 مح ّطــة االســتخالص بســيدي صالــح التابعــة لواليــة صفاقــسـبتمبر .2016
يومــي الثالثــاء  20واألربعــاء 21سـ ّ
وشــارك فــي تنفيــذ هــذه الحملــة مجموعــة مــن الشــباب .وقــد
حرصــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد علــى أن تطــال أكبــر قــدر
ّ
ممكــن مــن المواطنيــن عبــر تنويــع أماكــن تواجــد فريقهــا ،وذلــك
عبــر تن ّقلــه فــي أكثــر مــن محطّــة لالســتخالص فــي الطرقــات الســيارة
ّ
حســب اإلمكانيــات المتاحــة لهــا.
 التواصل مع التالميذ والطلبة:بمناســبة العــودة المدرســية والجامعيــة  ،2017-2016تــم
ّ
ّ
ّ
العمــل علــى إيصــال الرقــم األخضــر المجانــي  80102222إلــى
مســتعملي وســائل النقــل العمومــي مــن التالميــذ والطلبــة عبــر إبــرازه
ّ
بطباعتــه علــى االشــتراكات المدرســية والطالبيــة.
ّ
ّ

 التواصل مع الجماهير الرياضية:تــم يــوم  16أكتوبــر  2016القيــام بحملــة تحسيســية للتعريــف
ّ
ّ
المجانــي بملعــب الطيب المهيري بمدينة صفاقس.
بالرقــم األخضــر
ّ ّ
وكان ذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة التســييرية للنــادي الرياضــي
الصفاقســي.
 التواصل عبر وسائل النقل العمومية في صفاقس:ّ
في إطار إستراتيجية الهيئة المتع ّلقة بتدعيم التعاون مع اإلدارات
والمؤسســات والمنشــآت العموميــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد ،قــام
ّ
ّ
فــرع صفاقــس للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الشــركة
ّ
خاصــة بالرقــم األخضــر
الجهويّــة للنقــل صفاقــس بحملــة تحسيسـ ّـية ّ
المجانــي للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للتبليــغ عــن شــبهات
ّ
ّ
وحــاالت الفســاد .وكان ذلــك يــوم  26اكتوبــر 2016
• الحمالت التحسيسية بالشراكة مع الجمعيات:
ّ
ّ
المجتمع المدني يقاوم الفساد »
 مشروع «ّ
فــي إطــار تفعيــل مقتضيــات الفصــل العاشــر مــن المرســوم
مكونــات
اإلطــاري عــدد  120لســنة  2011حــول ضــرورة تشــريك ّ
والخاص
العام
المجتمع المدني في مكافحة الفســاد في القطاعين
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
المكونــة لــه فــي المجــال ،أطلقــت الهيئة
وتعزيــز قــدرات المنظّمــات
ّ
فــي النصــف الثانــي مــن ســنة  2016دعــوة للجمعيــات المنضويــة
ّ
المجتمــع المدنــي للمســاهمة ،فــي إطــار أنشــطتها
تحــت شــبكة
ّ
التوعويّــة ،فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
تتمثّــل فــي تقديــم مشــاريع ومبــادرات
وكانــت المســاهمة المطلوبــة ّ
ذات صلــة بنشــر ثقافــة رفــض الفســاد والتع ّفــف عنــه ،وفــي التأكيــد
علــى ضــرورة التصـ ّـدي لــه ســواء مــن طــرف المواطــن أوعبــر خلــق
مجموعــات مح ّليــة تعمــل لهــذا الغــرض.
وينجــز المشــروع علــى مــدى  6أشــهر .ويُ َمـ ّـول فــي حــدود 10
آالف دينــار مــن طــرف الهيئــة بواســطة ّاتفاقيــة شــراكة وتعــاون ُتبــرم
كل جمعيــة.
مــع ّ
ّ
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المجتمــع المدنــي الناشــطة داخــل
وشــمل المشــروع منظّمــات
ّ
وتقدمــت 23
تــراب الجمهوريّــة باســتثناء واليــات تونــس الكبــرى.
ّ
بترشــحاتها ليقــع اختيــار عشــر جمعيــات منهــا اســتجابت
جمعيــة ّ
ّ
ّ
للمعاييــر المحـ ّـددة مســبقا.
متنوعــة تخــدم
تقدمــت بهــا
وجــاءت المشــاريع التــي ّ
الجمعيــات ّ
ّ
ـام للهيئــة علــى نحومــا يبينــه الجــدول التالــي:
المشــروع العـ ّ
ّ
اسم الجمعية

1

جمعية الرصيف الثقافي
ّ
ّ
جمعية إرادة التنمية بتوزر
ّ

3

جمعية المواطنة والتنمية بالشمال
ّ

2

4

بيت الخبرة

5

جمعية هنا القصرين
ّ

المكان

توزر
توزر

جندوبة
صفاقس
القصرين

مكافحــة الفســاد فــي التخطيــط والتصرف
ّ
العمراني
ّ
معا لحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد

قفصة

معا للقضاء على الفساد
معنيــون بالحوكمــة المحليــة ومكافحــة
ّ
الفســاد
ضد الفساد
شباب ّ

6
7

جمعية القيروان للتنمية المندمجة

القيروان

8

أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة
الفاعلة والثقافة الرقمية
ّ
جسور المواطنة الكاف

القيروان

10

المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع
الجنوب

9

رصيف الشفافية
ّ
دور نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي
تطويــر اإلدارة الضريبيــة المح ّليــة :بلديّــة
ّ
أنموذجــا
تــوزر
ً
لنتصدى للفساد
اليد في اليد
ّ

شباب قفصة

124

عنوان المشروع

الكاف

وطني أمانة

مدنين

دعــم القــدرات من أجل إرســاء الحوكمة
الرشــيدة ومقاومة الفساد

المقدمــة مــن الجمعيــات العشــر
ومــن خــال تفحــص المشــاريع
ّ
ّ
المذكــورة يتبيــن أ ّن:
ّ
 منهــا َمــن ركــز علــى مســألة الحوكمــة المح ّليــة والشــفافيةّ
كمشــروع «جمعيــة الرصيــف الثقافــي بتــوزر» الــذي يهــدف إلــى
التمويــل العمومــي
إرســاء مفهــوم الشـ
ـفافية والمســاواة فــي إســناد ّ
ّ
ّ
وترشــيد الطلــب ووضــع وتفعيــل آليــات الرقابــة عليــه.
ّ
 ومنهــا مــن اهتــم بمكافحــة الفســاد فــي مجــال التخطيــطّ
والتصــرف العمرانــي كـــ «جمعيــة بيــت الخبــرة» بواليــة صفاقــس
ّ
ّ
المجتمــع المدنــي فــي
ـاركة
ـ
مش
ـى
ـ
إل
ـدف
ـ
يه
ـروعا
ـ
مش
ـت
ـ
م
قد
التــي ّ
ّ
الحــد مــن الفوضــى العمرانيــة نتيجــة الفســاد فــي وضــع المخطّطــات
وفــي إســناد تراخيــص البنــاء ومراقبــة تنفيذهــا.
ضد الفســاد».
 ومنها من أطلق مشــروعا تحت عنوان «شــباب ّهــذا المشــروع الــذي أســهمت بــه جمعيــة «أطفــال وشــباب للتنشــيط
ّ
والمواطنــة الفاعلــة والثقافــة الرقميــة» بالقيــروان يهــدف إلــى تكويــن
ّ
فريق لرصد الشــبهات والرشــوة ،وتأســيس مرصد شــبابي لمكافحة
ّ
بالمؤسســات التربويّة.
الفســاد
ّ
 ومنهــا مــن قـ ّـدم مشــروعا رائــدا تحــت عنــوان «وطنــي أمانــة».تقدمــت بــه جمعيــة «جســور المواطنــة»
هــذا المشــروع الــذي ّ
ّ
بالــكاف يعتمــد باألســاس علــى النشــاط الثقافــي والمســرحي لتمريــر
ّ
أفــكار حــول مخاطــر الفســاد فــي المجتمــع ،ونشــر ثقافــة الشــفافية
والحوكمــة.
وانطلقــت هــذه الجمعيــات فــي تنفيــذ مشــاريعها المبرمجــة
ّ
والمصــادق عليهــا وفــق الجــداول الزمنيــة المضبوطــة .وحرصــت
الهيئــة علــى أن تكــون مرافقــة لهــذه الجمعيــات قصــد التأطيــر
وتقديــم التوجيهــات الالّزمــة إلنجــاح هــذه المشــاريع وحســن
تنفيذهــا لتحقيــق أهدافهــا المرســومة.
تنوعــت المشــاريع فــي أهدافهــا الخصوصيــة
وفــي هــذا المجــال ّ
ّ
والفئــات التــي تســتهدفها واألدوات التــي تســتخدمها حيث راوحت
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التوجــه إلــى الشــباب واألطفــال ،وبيــن الســلطات المح ّليــة
بيــن
ّ
والجمهــور العريــض ،مــن خــال ورشــات التوعيــة واإلعــام
شــك ،فقــد كان
المح ّلــي ،واســتخدام الفنــون فــي التوعيــة .وبــا
ّ
لهــا إســهامها الواضــح فــي تشــكيل وعــي مســؤول بالــدور المواطنــي
فــي مكافحــة الفســاد والتشــهير بــه ،وبنــاء القــدرات بشــكل تشــاركي
تقصــي الفســاد والرصــد واإلبــاغ .ومــن
المركــزي فــي مجــال ّ
كل ذلــك فــي التعريــف بالهيئــة
نافلــة القــول أنّهــا أســهمت فــي أثنــاء ّ
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،وفــي بيــان دورهــا وربــط الصلــة بهــا.
ّ
تقدمــت هــذه الجمعيــات
وإلــى حــدود شــهر ديســمبر ّ ،2016
مست نحو 8050مستفيدا
بنسبة  52,87%في تنفيذ أنشطتها التي ّ
بشــكل مباشــر مــن أصــل  9261مبرمجيــن أي بنســبة 92%86,
( 45%منهــم مــن اإلنــاث) .ويقـ ّـدر عــدد المســتفيدين بشــكل غيــر
االتصــال المختلفــة كاإلذاعــات المح ّليــة
مباشــر عــن طريــق وســائل ّ
ـخصا.
أوالجهويــة بـــ  180.000شـ ً
 - 2التكوين
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المهــام التــي أســندها الفصــل  13مــن المرســوم
مــن بيــن
ّ
ـؤرخ فــي  14نوفمبــر 2011
اإلطــاري عــدد  120لســنة  2011المـ ّ
المتع ّلــق بمكافحــة الفســاد إلــى الهيئــة اقتــراح سياســات مكافحــة
الفســاد وإبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة
ّ
ّ
ذات العالقــة بمكافحــة الفســاد.
الم ّتصلــة بمكافحــة الفســاد
• المشــاركة فــي بلــورة القوانيــن ُ
إعــدادا واقتراحــا:
شاركت الهيئة بالخصوص:
 في لجنة إعداد مشــروع القانون اإلطاري للهيئات الدســتوريّةالمنصــوص عليهــا بالفصــل  125مــن البــاب الســادس للدســتور،
وذلــك بحضــور عضــو منهــا بدايــة مــن شــهر فيفــري .2016

 فــي ال ّلجنــة الفنّيــة المحدثــة فــي غــرة مــارس  2016صلــبّ
والمجتمــع المدنــي وحقــوق
وزارة العالقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة
ّ
ّ
اإلنســان عبــر أحــد أعضائهــا إلعــداد مشــروع القانــون األساســي
لهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
 فــي أعمــال ال ّلجنــة الوطنيــة إلعــداد مشــروع المواصفــاتّ
الدوليــة إيــزو « » 37001المتع ّلقــة ب « نظــم إدارة مقاومــة الفســاد »،
ـبتمبر  .2016وأشــرف علــى ال ّلجنــة بتونــس المعهــد
بتاريــخ  16سـ ّ
الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة.
ّ
ّ
ّ
الدولــي عــن طريــق رئيــس الهيئــة يومــي
الصعيــد
علــى
ّ
 28و 29نوفمبــر  2016بمقــر المجلــس األوروبــي بســترازبورغ –
ّ
فرنســا فــي أعمــال لجنــة إعــداد مشــروع تقريــر حــول « تشــخيص
والمؤسســاتي فــي مكافحــة الفســاد فــي تونــس».
اإلطــار التشــريعي
ّ
 فــي إعــداد وصياغــة مشــروع القانــون المتع ّلــق باإلبــاغ عــنالفســاد وحمايــة المب ّلغيــن الــذي صــدر بمقتضــى القانــون عــدد 10
ـؤرخ فــي  7مــارس .2017
لســنة  2017المـ ّ
 فــي مشــروع قانــون اإلثــراء غيــر المشــروع الــذي أحيــل مــنطــرف الحكومــة إلــى مجلــس نــواب الشــعب .وهومشــروع قانــون
ـدف إلــى تعريــف اإلثــراء غيــر المشــروع فــي جانــب الموظّــف
يهـ ُ
العمومــي أوقرينــه أوأبنائــه ال ُق ّصــر.
ُ
ّ
 فــي مشــروع قانــون عــرض علــى مجلــس نــواب الشــعب.بالذمــة الماليــة .ويهــدف إلــى تحديــد قائمــة
وهويتع ّلــق بالتصريــح
ّ
ّ
والحساســة فــي
األشــخاص أصحــاب المواقــع الوظيفيــة الرفيعــة
ّ
ّ
بالذمــة الماليــة
ـام المحمــول عليهــم واجــب التصريــح
ّ
القطــاع العـ ّ
ّ
طبقــا إلجــراءات معينــة .كمــا يتولّــى ضبــط آليــات الرقابــة علــى
ّ
ّ
التصريــح وتحديــد العقوبــات الناجمــة عــن اإلخــال بهــذا الواجب.
ـؤرخ فــي
ـيعوض القانــون عــدد  17لســنة  1987المـ ّ
وهوقانــون سـ ّ
 10أفريــل  1987المعمــول بــه حاليــا.
127

128

المبادرة باقتراح مشاريع القوانين
• ُ
لتقصــي
المقترحــات التــي أوردتهــا ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
مــن أهــم ُ
ّ
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد بتقريرهــا النهائــي هــو بعــث هيئــة
المتحــدة
دائمــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد تفعيــا ّ
التفاقيــة األمــم ّ
المقتــرح فــي مرحلــة أولــى
لمكافحــة الفســاد.
وتــم تفعيــل هــذا ُ
ّ
المتع ّلــق
ُصلــب المرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة ُ 2011
بمكافحــة الفســاد ،وفــي مرحلــة ثانيــة بالتأســيس للهيئــة الوطنيــة
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بدســتور  27جانفــي .2014
وبدعــم مــن منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي واالتحــاد
المتحــدة اإلنمائــي فــي
األوروبــي وبالخصــوص برنامــج األمــم ّ
المســاعدة علــى إرســاء « نظــام وطنــي للنزاهــة ،« SNI
إطــار ُ
وتطبيقــا لمقتضيــات دســتور  27جانفــي  2014المتع ّلقــة بإحــداث
هيئــات دســتورية مســتق ّلة ،وبهــدف إرســاء هيئــة الحوكمــة الرشــيدة
نــص عليهــا الفصــل  130مــن الدســتور،
ومكافحــة الفســاد كمــا ّ
بــادرت الهيئــة بإعــداد مشــروع قانــون أساســي لهيئــة الحوكمــة
ومكافحــة الفســاد تــم عرضــه علــى الحكومــة.
الرشــيدة ُ
ّ
انطالقــا مــن مشــروع الهيئــة ،بعثــت وزارة العالقــة مــع الهيئــات
والمجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان لجنــة فنيــة لصياغــة
الدســتورية
ّ
ّ
العــام
مكونــة مــن خبيــر فــي القانــون
مشــروع القانــون
ّ
األساســي ّ
ّ
كل مــن دائــرة المحاســبات ،والهيئــة
وممثّلــي  7وزارات وممثّــل عــن ّ
العليــا للرقابــة اإلداريّــة والماليــة ،والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ
ّ
المجتمــع المدنــي
مكونــات
كمــا نظّمــت استشــارات جهويــة مــع ّ
ّ
تمــت بورشــة عمــل شــارك
ـهري أفريــل ومــاي ُ 2016
خــال شـ ْ
اخت ّ
فيهــا ُخبــراء دوليــون.
ّ
وفــي  18جويليــة  2016عــرض مشــروع القانــون األساســي
علــى مجلــس وزاري مضيــق قبــل أن تتــم إحالتــه علــى مجلــس
ّ
ّ
(تمــت المصادقــة عليــه وصــدر بمقتضــى القانــون
نــواب الشــعبّ .
األساســي عــدد  38بتاريــخ  24أوت .)2017

• الندوات والملتقيات والمؤتمرات والدورات التدريبية
ّ
إلــى جانــب الحضــور والمشــاركة فــي النــدوات والــدورات
التدريبيــة ،تحــرص الهيئــة بدورهــا ،ســواء بمفردهــا أوبالتعــاون مــع
ّ
هيــاكل عموميــة أوجمعيــات مح ّليــة أودوليــة وغيرها مــن المنظّمات
ّ
ّ
المتحــدة اإلنمائــي ،علــى تنظيــم
الداعمــة للهيئــة كبرنامــج األمــم ّ
مثــل هــذه الملتقيــات والــدورات التدريبيــة ،وذلــك فــي إطــار نشــر
ّ
الوعــي االجتماعــي بمخاطــر الفســاد وتيســير االتصــال بيــن مختلــف
ّ
األطــراف والجهــات المعنيــة بمكافحتــه.
ّ
نظّمت الهيئة وشــاركت خالل ســنة  2016في عديد الملتقيات
والنــدوات ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد .وبلــغ عدد هذه الفعاليات
ّ
 35نشــاطا .وفيمــا يلــي عــرض ألهــم النــدوات التــي نظّمتهــا الهيئــة
ّ
خــال ســنة  2016مــع مــا انبثــق عنهــا مــن توصيــات ومقترحــات.
ولالســتزادة مــن المعلومــات عــن بقيــة الفعاليــات ،يمكــن االطّــاع
ّ
ّ
علــى الجــدول التفصيلــي الملحــق بهــذا التقريــر:
ّ
• « التبليغ كأداة لمكافحة الفساد »
نــدوة علميــة نظمتهــا الهيئــة فــي  25مــارس  2016بتونــس
العاصمــة بالتعــاون مــع الجمعيــة التونســية لمكافحــة الفســاد
ّ
المتحــدة اإلنمائــي .وتتنــزل النــدوة المذكــورة فــي
وبرنامــج االمــم ّ
ّ
إطــار مشــروع تركيــز المنظومــة اإلعالميــة للتبليــغ عــن بعــد ورصــد
الشــكايات بدعــم مــن الوكالــة الكوريــة للتعــاون الدولــي .تداخل في
ّ
المختصيــن والخبــراء والشــخصيات منهــم الســيد
النــدوة عــدد مــن
ّ
ّ
ّ
وزيــر الوظيفــة العموميــة والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد،
ّ
والســيد وزيــر العالقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي
ّ
وحقــوق االنســان ،والســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد،
ّ
ّ
والســيد رئيــس جمعيــة مكافحــة الفســاد ،وممثّلتيــن مــن إطــارات
ْ
ّ
ّ
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد .كمــا تخ ّللــت هــذه النــدوة مداخلــة
ّ
للدكتــور عبــد الدايــم خليفــي بعنــوان:

» Surveiller et dénoncer la corruption :

« Mécanismes et outils dont dispose la société civile
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وتــم فــي النــدوة عــرض بعــض التجــارب المقارنــة للجمعيــات
ّ
التونســية (أنــا يقــظ – بوصلــة  -الجمعيــة التونســية للمراقبيــن
ّ
ّ
العموميين  -والتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم.)..
للتصدي للفساد »
• « التدقيق الداخلي آلية
ّ
نــدوة نظّمتهــا الهيئــة بــدار الجامعــات الرياضيــة بتونــس فــي
 14افريل  ،2016وذلك بالتعاون مع الجمعية التونســية للمد ّققين
ّ
المؤسســات .وتــم خــال هــذه النــدوة التركيــز علــى أهميــة
داخــل
ّ
ّ
المؤسســات علــى تفكيــك مســار
تطويــر قــدرات المد ّققيــن داخــل
ّ
المؤسســات وتجزئتها الكتشــاف المراحل
العمليات التي تقوم بها
ّ
يتيســر اكتشــاف مواطــن الفســاد.
التــي لــم
يطبــق فيهــا القانــون ّ
حتــى ّ
ّ
المؤسســة مــن التحكــم فــي المخاطــر ،وذلــك عــن
يمكــن
وهومــا ّ
ّ
ـكل د ّقــة المراحــل والمواطــن التــي
توضــح بـ ّ
طريــق إعــداد خارطــة ّ
يمكــن أن تكــون محـ ّـل فســاد.
قــدم رئيــس جمعيــة إطــارات الرقابــة
وفــي النــدوة المذكــورة ّ
والتف ّقــد والتدقيــق بالهيــاكل العموميــة التونســية محاضــرة حــول
ّ
ّ
أهميــة التدقيــق الداخلــي فــي مســار الصفقــة العموميــة ،وبيــن قــدرة
ّ
ّ
ّ
الرقابــة الداخليــة علــى كشــف اإلخــاالت االجرائيــة والقانونيــة مــن
ّ
أجــل التصـ ّـدي للفســاد .وكانــت المداخلــة مناســبة للتعريــف بــدور
التدقيــق الداخلــي كإحــدى آليــات التصـ ّـدي للفســاد.
ّ
• « أية شفافية في مجال الطاقة؟ »
ّ
نــدوة نظّمتهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتاريــخ
ّ
 21أفريــل  2016بالتعــاون مــع التحالــف التونســي للشــفافية فــي
ّ
الطاقــة والمناجــم ،وذلــك بــدار الجامعــات الرياضيــة بتونــس.
قدمهــا علــى التوالــي أســماء
وقــد تمحــورت المداخــات التــي ّ
الســخيري العبيــدي مستشــارة القانــون والتشــريع برئاســة الحكومــة،
والســيد قيــس الماجــري مديــر عــام بــوزارة الطاقــة والمناجــم
ومك ّلــف بخليــة الحوكمــة الرشــيدة ،والســيدة فوزيــة عمدونــي
ّ
رئيســة جمعيــة المحافظــة علــى الثــروات الوطنيــة وغيرهــم حــول
ّ

انخــراط تونــس فــي المبــادرات والمعاييــر الدوليــة للحوكمــة
والشــفافية وانعكاســاتها علــى نشــر العقــود البتروليــة .وكانــت
النــدوة المذكــورة قــد انعقــدت فــي ســياق مــا أثيــر مــن جــدل علــى
النصــوص التشــريعية واالشــكاليات القانونيــة المترتبــة علــى مــا تــم
ّ
ّ
ّ
ّ
الكشــف عنــه مــن عقــود مبرمــة فــي مجــال الطاقــة والمناجــم .وأثيــر
فيهــا أهــم الخطــوات التــي يمكــن أن تتبعهــا البــاد التونســية لتعزيــز
ّ
ّ
نجاعــة وشــفافية التصــرف فــي مواردهــا الطبيعيــة.
ّ
تم ّخضــت هــذه النــدوة عــن مقترحــات وحلــول لتيســير
وقــد ّ
انخــراط البــاد التونســية فــي المبــادرة الدوليــة للشــفافية فــي الطاقــة
ّ
ّ
والمناجــم ،وتطبيــق المعاييــر الدوليــة للحوكمــة والشــفافية فــي
ّ
الصناعــات االســتخراجية.
ّ
التصــدي للفســاد فــي الصفقــات العموميــة » نــدوة
• « آليــات
ّ
ّ
نظمتهــا الهيئــة بتاريــخ  5مــاي  2016بالتعــاون مــع جمعيــة إطــارات
الرقابــة والتف ّقــد والتدقيــق بالهيــاكل العموميــة التونســية والجمعيــة
ّ
ّ
ّ
المتحــدة االنمائــي
التونسـ ّـية للمراقبيــن العمومييــن وبرنامــج االمــم ّ
بتونــس ،وذلــك بــدار الجامعــات الرياضيــة بتونــس.
كل مــن الســيد
وقــد تخ ّللــت النــدوة المذكــورة محاضــرات ّأمنهــا ّ
عــادل الغــزي رئيــس جمعيــة إطــارات الرقابــة والتف ّقــد والتدقيــق
بالهيــاكل العموميــة التونســية تتع ّلــق بمنظومــة الشــراء العمومــي
ّ
ّ
قــدم الســيد عبــد المجيــد
كمــا
ــي.
ق
التو
وآليــات
ومخاطــر الفســاد
ّ
ّ
المكــي مراقــب رئيــس لهيئــة الرقابــة للمصالــح العموميــة حوصلــة
ّ
ألهــم التجــاوزات فــي مجــال الصفقــات العمومية اســتنادا إلى هيئات
ّ
ّ
العامــة .واســتنادا علــى ذلــك أبــرز الســيد عبــد القــادر ســلتان
الرقابــة
ّ
مراقــب عــام للمصالــح العموميــة دور هيئــات الرقابــة فــي مجــال
ّ
واختتمــت المداخــات مــن قبــل الســيد معــز علــي
الشــراء العمومــي.
ّ
رئيــس ّاتحــاد التونســيين المســتق ّلين مــن أجــل الحريــة بمحاضــرة
ّ
المجتمــع المدنــي فــي التصـ ّـدي لمظاهــر الفســاد.
تتع ّلــق بــدور
ّ
131

132

تضمــن التوصيــات
وقــد أصــدر المشــاركون فــي النــدوة بيانــا
ّ
المتع ّلقــة بتحســين التصــرف فــي الشــراءات العموميــة للتو ّقــي مــن
ّ
ّ
الفســاد منهــا:
 - 1اســتكمال إرســاء منظومــة الصفقــات العموميــة طبقــا لألمــر
ّ
عــدد  1039لســنة ،2014
 - 2إصدار إطار ترتيبي للشراء خارج إطار الصفقات العمومية،
ّ
 - 3تكثيف التكوين والرسكلة للمتصرفين والمراقبين،
 - 4إرســاء منظومــة معلومــات متكاملــة وقواعــد بيانــات فــي
المجــال،
 - 5إرســاء خريطــة لمخاطــر الشــراءات العموميــة العتمادهــا
ّ
لتحســين التصــرف والتصـ ّـدي للفســاد،
ّ
 - 6العمــل علــى إرســاء تكويــن جامعــي وتشــجيع البحــث
العلمــي فــي المجــال،
 - 7العمــل علــى تســريع إرســاء منظومــة التصــرف حســب
األهــداف كجــزء مــن إصــاح منظومــة التصــرف العمومــي ،وفــرض
ّ
اعتمــاد رقابــة التصــرف والتدقيــق الداخلــي فــي كل الهيــاكل
العموميــة،
ّ
 - 8تطويــر الخدمــات االستشــارية فــي مجــال الصفقــات
العموميــة لفائــدة المشــترين العمومييــن مــن طــرف الهيئــة العليــا
ّ
للطلــب العمومــي،
 - 9العمــل علــى تكويــن وتحســيس المتعامليــن مــع المشــترين
العمومييــن والتنســيق مــع هياكلهــم المهنيــة،
ّ
 - 10تسريع وتعميم عملية الشراء على الخط،
ّ
 - 11تطويــر قــدرات اإلحصــاء وجمــع المعلومــات مــن طــرف
المرصــد الوطنــي للصفقــات،
 - 12إصــدار مجلــة جامعــة للنصــوص المتع ّلقــة بالطلــب
العمومــي.

وخ ُلصــت النــدوة أيضــا إلــى عــدد مــن التوصيــات المتع ّلقــة
َ
بالتو ّقــي مــن الفســاد ومكافحتــه فــي الشــراءات العموميــة منهــا:
ّ
 - 1تطويــر الرقابــة فــي المجــال مــن خــال إيجــاد اآلليــات
للتنســيق والتعــاون بيــن الهيــاكل الرقابيــة وتوفيــر الحمايــة الكافيــة
لهــا ،باإلضافــة للتعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة األخــرى كالهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد،
ّ
 - 2إيجــاد آليــة للتدخــل الوقائــي الســريع فــي حــاالت الفســاد
الثابتــة والواضحــة.
تمكيــن هيئــة المتابعــة والمراجعــة فــي مجــال
 - 3العمــل علــى ّ
الصفقــات العموميــة مــن االســتقاللية عــن الهيئــة العليــا للطلــب
ّ
العمومــي،
كل هيــاكل الرقابــة
 - 4فــرض إصــدار تقاريــر دوريــة مــن طــرف ّ
ونشــرها للعمــوم،
 - 5تطويــر نظــام معلومــات يعتمــده كل المتدخليــن فــي المجــال
حتــى يمكــن ّاتخــاذ القــرارات
بمــا يضمــن تو ّفــر المعلومــة الكافيــة ّ
اإلبــان.
فــي ّ
 - 6تســريع تركيــز لجنــة إقصــاء المتعامليــن االقتصادييــن
مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة طبقــا لمقتضيــات األمــر
ّ
عــدد ،498-2016وتســريع إرســاء هيئــة النفــاذ للمعلومــة طبقــا
للفصــل  37مــن القانــون األساســي عــدد 22لســنة ،2016
 - 7العمــل علــى إخضــاع الصفقــات العموميــة التــي تتجــاوز
ّ
قيمتهــا  50مليــون دينــار وجوبــا لتدقيــق خارجــي بعــد اإلســناد ومــرة
ّ
أخــرى بعــد انتهــاء التنفيــذ مــع فــرض تعييــن مد ّقــق داخلــي لمتابعــة
الصفقــة فــي مختلــف مراحلهــا مــن األعمــال التحضيريــة إلى الختم،
 - 8تكويــن الجمعيــات ووســائل اإلعــام فــي مجــال الشــراء
وكيفيــة االســتقصاء مــن خــال تعريفهــم بمنظومــة الشــراء وأهــم
ّ
اإلخــاالت ومظاهــر الفســاد،
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 - 9فــرض إصــدار تقاريــر حــول المجــال مــن طــرف الهيئــة العليا
للطلــب العمومــي ،وكذلــك هيئــة المتابعــة والمراجعــة ،والمرصــد
الوطنــي للصفقــات،
 - 10اعتمــاد نظــام تشــهير موضوعــي بأهــم المخالفــات
ّ
والتجــاوزات فــي المجــال.
 - 11مراجعــة مقتضيــات القانــون عــدد 74لســنة  1985المتع ّلق
بأخطــاء التصــرف لمزيــد ضبط األخطاء الخاصة بالشــراء العمومي،
وكذلــك إعــادة النظــر فــي العقوبــات المســ ّلطة حتــى تتــوازن مــع
أهميــة األخطــاء باإلضافــة إلــى ضــرورة مراجعــة إجــراءات اإلحالــة
ّ
المعتمــدة.
 - 12ضــرورة تســريع إصــدار القانــون المتع ّلــق بحمايــة المب ّلغين
اللزمة لذلك.
عن الفســاد والشــهود ،وإرســاء
اآلليات ّ
ّ
 - 13تفعيــل التصريــح علــى الممتلــكات الشــخصية والعائليــة
الهامــة.
للمتدخليــن والمتصرفيــن فــي الشــراءات العموميــة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلداري في مكافحة الفساد »
• « دور القاضي
ّ
نــدوة نظمتهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد يــوم  24مــاي
ّ
 2016بتونــس العاصمــة ،وذلــك بالتعــاون مــع ّاتحــاد القضــاة
تضمنــت هــذه النــدوة مجموعــة مــن المحاضــرات
اإلداريّيــن .وقــد
ّ
التــي تطرقــت إلــى دور القاضــي اإلداري فــي مكافحــة الفســاد
ّ
مــن خــال تعاطيــه مــع القضايــا المتع ّلقــة بالمــال العــام والوظيفــة
مــادة تجــاوز الســلطة .كمــا
العموميــة والقضايــا المرفوعــة فــي ّ
ّ
تطرقــت إلــى دور القاضــي اإلداري فــي التصـ ّـدي للفســاد مــن خــال
ّ
وتصديــه للتهــرب الضريبــي.
دوره االستشــاري
ّ
ّ
وفــي هــذا اإلطــار بيــن الســادة القضــاة المحاضــرون دورهــم
ّ
المعتمــدة مــن قبلهــم لمكافحــة الفســاد وحمايــة الحقــوق
واآلليــات
ّ
والحريــات ومقومــات الدولــة .وقـ ّـدم الســيد عبــد الــرزاق الزنونــي
المستشــار بالمحكمــة اإلداريّــة محاضــرة حــول « القاضــي اإلداري
كل شــيء نافــع
وحمايــة المــال العــام » .وقــد عـ ّـرف المــال العــام بأنّــه ّ

يصــح االســتئثار بــه كالعقــارات والمنقــوالت .وبيــن أ ّن
لإلنســان
ّ
ّ
مســاهمة القاضــي اإلداري فــي المحافظــة علــى المــال العــام تتج ّلــى
مــن خــال االعتمــاد علــى مجموعــة مــن المبــادئ والضوابــط التــي
أهمهــا:
انبثقــت عــن فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريّــة ،ومــن ّ
 اعتمــاد المرونــة فــي شــروط القيــام أي التوســع فــي شــرطيالمصلحــة والصفــة.
 مبــدأ عــدم جــواز المســاس بالمنشــآت العموميــة ضمانــاّ
الســتمرار المرفــق العــام.
 مبــدأ عــدم جــواز إلــزام ذات عموميــة بدفــع مــا هــي غيــر ملزمة به.ّ
اإلداري.
 مبدأ الحفاظ على المال العام في إطار التصرفّ
قــدم الســيد حســام الديــن التريكــي مستشــار بالمحكمــة
كمــا ّ
اإلداريّــة – محاضــرة بعنــوان « القاضــي اإلداري ومكافحــة
الفســاد فــي الوظيفــة العموميــة » .ويعنــي الفســاد فــي إطــار الوظيفــة
ّ
العموميــة ســوء اســتخدام الســلطة أوالنفــوذ للحصــول علــى
ّ
اإلداري التصـ ّـدي للفســاد فــي
منفعــة شــخصية .ويمكــن للقاضــي
ّ
الوظيفــة العموميــة عبــر فــرض اعتمــاد مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة،
ّ
وردع الفســاد والفاســدين فــي مجــال االنتدابــات ،والعمــل علــى
تقليــص مــدى الســلطة التقديريــة لــإدارة فــي مجــال االنتدابــات
وإســناد الخطــط الوظيفيــة ،وذلــك بالحــد منهــا وجعلهــا غيــر مطلقــة
اإلداري .علــى أ ّن التصـ ّـدي للفســاد فــي
بإخضاعهــا لرقابــة القاضــي
ّ
هــذا المجــال يبقــى ،حســب المحاضــر ،محــدودا اســتنادا إلــى عــدم
تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة اإلداريّــة فــي الخصــوص.
وفي نفس السياق ،قام السيد سليم المديني مستشار بالمحكمة
اإلداريّــة بإلقــاء محاضــرة بعنــوان « رقابــة القاضــي اإلداري علــى
انحــراف اإلدارة بســلطتها » .وفــي هــذا اإلطــار ،توصــل القاضــي
المحاضــر إلــى أ ّن مفهــوم الفســاد أوســع مــن مفهــوم االنحــراف
بالســلطة .وعليــه ،فــإ ّن القاضــي اإلداري يكافــح الفســاد انطالقــا مــن
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النظــر فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة ،ويتصــدى لكا ّفــة أشــكاله ،وذلك
أهمهــا مبــدأ ال مســاواة
عــن طريــق مجموعــة مــن المبــادئ لعـ ّـل مــن ّ
فــي إطــار الالشــرعية .وقــد تنــاول مثــاال عــن وضعيــة كثيــرا مــا يقــع
تداولهــا فــي مــادة تجــاوز الســلطة ،وهــي ّاتخــاذ قــرار يقضــي بهــدم
كل البنايــات المجــاورة لــه
بنــاء فوضــوي لشــخص مــا فــي حيــن أ ّن ّ
فوضويّــة أيضــا .وعليــه ،فإنّــه ال يحـ ّـق للعــارض أن يعتـ ّـد بوضعيــة
ّ
ـادة تجــاوز الســلطة يقضــي
مبانــي األجــوار ليســتصدر حكمــا فــي مـ ّ
بإلغــاء قــرار الهــدم المذكــور.
الحصــة الثانيــة ،تناولــت الســيدة شــويخة بوســكاية
وخــال
ّ
بالــدرس « دور الوظيفــة االستشــارية للقاضــي اإلداري فــي مكافحــة
الفســاد » .وقــد بينــت مــن خــال محاضرتهــا أ ّن للقاضــي اإلداري
ّ
دورا بالــغ األهميــة فــي التصـ ّـدي للفســاد باعتبــاره مستشــارا للســلط
العموميــة بشــكل عــام ،ومستشــارا للســلطة التنفيذيــة بشــكل خــاص.
ّ
وقــد ســمحت هــذه الوظيفــة االستشــارية فــي العديــد مــن الحــاالت
بقطــع الطريــق أمــام تقنيــن عــدد مــن الممارســات التــي تعـ ّـد ضربــا
مــن ضــروب الفســاد.
وتطــرق الســيد محمــد العيــادي مستشــار بالمحكمــة اإلداريّــة إلى
ّ
« دور القاضــي اإلداري فــي التصـ ّـدي للتهــرب الضريبــي » وذلــك
أهمهــا:
مــن خــال عديــد اآلليــات أبــان عــن ّ
 مراقبــة اختــال اإلجــراءات أوتغييــب بعــض الشــكليات زمــنتوظيــف الضريبــة أوبمناســبة اســتخالصها.
 مراقبة قرارات التوظيف اإلجباري. الضمانــات المشــروعة لفائــدة المطالــب بالضريبــة ليســتمدعــاة لإلعفــاء مــن األداء.
 حمايــة القاضــي اإلداري للشــرعية الجبائيــة شــريطة أن اليتعــارض ذلــك مــع مبــدإ واقعيــة القانــون الجبائــي.
واختتمــت النــدوة بمحاضــرة للســيد أحمــد صــواب رئيــس
دائــرة تعقيبيــة بالمحكمــة اإلداريّــة ســابقا  -بعنــوان « دعــوى
ّ

المحاضــر خــال
تجــاوز الســلطة ومكافحــة الفســاد » .وقــد تنــاول ُ
ـواد التــي يتصـ ّـدى مــن
المداخلــة المذكــورة بالــدرس والتحليــل المـ ّ
خاللهــا القاضــي اإلداري للفســاد واآلليــات التــي مــن المفتــرض أن
تتوفــر لــه للقيــام بهــذا الــدور ،وهــي:
 المــادة العمرانيــة :اســتنادا إلــى الشــروط المجحفــة المســتوجبةللحصــول علــى تراخيــص البنــاء .وهومــا يــؤدي حتمــا إلــى الفســاد
وانتشــار البنــاء الفوضــوي .كمــا تطــرق ،أيضــا ،إلــى الشــروط
ّ
المســتوجبة لإلقــرار بصلوحيــة المحــل .وهــي شــروط مجحفــة مــن
شــأنها أن تــؤدي إلــى الفســاد والتالعــب للحصــول علــى شــهادة فــي
صلوحيــة المحــل لتعاطــي نشــاط اقتصــادي أوغيــر ذلــك.
ّ
 مــادة االنتــزاع للمصلحــة العامــة :ومثّــل علــى ذلــك بإخــراجالخــاص،
محــل االنتــزاع مــن الملــك العــام والملــك
العقــار
ّ
ّ
وإدماجــه بالملــك األثــري ،وذلــك لعــدم إســناد قيمــة تعويــض
عادلــة للمنتــزع منــه.
الذمــة :وهــي آليــة تتمثّــل فــي وضــع أعــوان
 الوضــع علــى ّتمويــا غيــر
ذمــة الحــزب الحاكــم .وهومــا ّ
عمومييــن علــى ّ
يعــد ّ
شــرعي لألحــزاب.
المحاضــر وضــع اليــات مــن شــأنها أن تســاعد
وقــد اقتــرح ُ
القاضــي علــى القيــام بهــذا الــدور مــن أهمهــا:
 توسيع االختصاص. تنميــة مبــادئ قانونيــة عامــة مثــل واجــب الحــرص واآلجــالّ
المعقولــة.
 توســيع مجــال المســائل المتع ّلقــة بالنظــام العــام لتمكيــنكل مــا مــن شــأنه أن يشــكل شــبهة فســاد
القاضــي
اإلداري مــن إثــارة ّ
ّ
مــن تلقــاء نفســه.
• االستشارة الوطنية حول مكافحة الفساد:
ّ
تفاعــا مــع إعــان الدولــة االنخــراط فــي مكافحــة الفســاد بشــكل
جـ ّـدي ،نظّمــت الهيئــة فــي شــهر جــوان  2016االستشــارة الوطنيــة
ّ
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ضمــت عديــد المتدخليــن مــن ذوي
حــول مكافحــة الفســاد .وقــد ّ
االختصــاص .وخرجــت هــذه االستشــارة بعشــر توصيــات عاجلــة
تؤســس للبــدء فــي المقاومــة الفعليــة والملموســة للفســاد.
للحكومــة ّ
تــوزع موضــوع هــذه القــرارات بيــن مــا هوإصــاح هيكلــي
ّ
وبيــن مــا هومهــم الســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن مناصــري هــذا
ّ
المجهــود لتشــريكهم فيــه وبيــن مــا هوضــروري لبنــاء ثقــة المواطــن:
 اإلعــان الرســمي للحــرب علــى الفســاد ،ويكــون فرصــةلعــرض اإلجــراءات واآلليــات المقــررة مــن الحكومــة فــي هــذا
ّ
ّ
المجــال بمــا يفيــد حزمهــا فــي مقاومــة هــذه اآلفــة ،وإيصــال رســالة
علنيــة للمفســدين ،وفــي الوقــت نفســه إعــادة الثقــة للمواطــن فــي
توجــه الحكومــة وحربهــا علــى الفســاد.
ّ
مؤتمــر وطنــي حــول اإلســتراتيجية الوطنيــة
 الدعــوة إلــى عقــدّ
ّ
لمكافحــة الفســاد للحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن التصــورات
ممــا يضمــن
والتشــخيص والحلــول فــي مجــال مكافحــة الفســاد ّ
انخــراط الجميــع فــي مقاومتــه.
 - 1الشــروع فــي حملــة تحسيســية إعالميــة عبــر مختلــف وســائل
اإلعــام ضـ ّـد الفســاد بأنواعــه ،وتشــريك المجتمــع المدنــي فيهــا،
 - 2اإلذن بإجــراء تدقيــق ومســح شــامل لتقريــر هيئــات الرقابــة
والتفقــد ودائــرة المحاســبات للســنوات الثــاث األخيــرة بغــرض
إجــراء التتبعــات القضائيــة فــي مل ّفــات الفســاد التــي أشــارت إليهــا
ّ
ّ
التقاريــر وتــم تجاهلهــا مــن طــرف اإلدارة،
ّ
 - 3تعميــم تطبيــق المنظومــة اإلعالميــة للصفقــات والشــراءات
ذمــة الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي
العموميــة التــي وضعــت علــى ّ
ّ
دون أن تعمــل بالشــكل المــراد منهــا،
 - 4الدعــم العاجــل للقطــب القضائــي المالــي ،المحكمــة
اإلداريّــة ،هيئــات الرقابــة ،دائــرة المحاســبات والهيئــة الوطنيــة
ّ
لمكافحــة الفســاد،

 - 5الشــروع الفــوري فــي تطبيــق نظامــي الحكومــة المفتوحــة
 OPEN-GOVوالحكومــة اإللكترونيــة E-GOVERNEMENT
والحــد مــن
لدعــم الشــفافية فــي إســداء المرفــق العمومــي
ّ
ا لبير و قر ا طيــة .
 - 6إصــدار تعليمــات واضحــة مــن وزيــر العدل للنيابــة العمومية
ّ
بإعطــاء مل ّفــات الفســاد األولويّــة فــي البحــث والتحقيــق واإلحالــة
خاصــة أ ّن أغلــب المل ّفــات التــي إحالتهــا ال ّلجنــة
علــى المحاكــمّ ،
الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد منــذ  2011لــم
ّ
يتــم الفصــل فيهــا،
ّ
 - 7مراجعــة التســميات والتعيينــات والترقيــات بالوظيفــة
العموميــة فــي خصــوص مــن تع ّلقــت بهــم شــبهات فســاد قويّــة ،ولــم
ّ
ّتتخــذ فــي شــأنهم أيّــة إجــراءات إداريّــة،
المقدمــة فــي مجــال
 - 8تعجيــل النظــر فــي مشــاريع القوانيــن
ّ
مكافحــة الفســاد وهــي:
مشــروع قانــون هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد
المنصــوص عليــه بالفصــل  130مــن الدســتور،
مشروع القانون المتع ّلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المب ّلغين،
مشروع قانون التصريح بالمكتسبات واإلثراء غير المشروع،
مشروع القانون المتع ّلق بالقطب القضائي المالي..
ّ
ّ
• المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد:
حرصــت الهيئــة منــذ ســنة  ،2013وبمناســبة االحتفــال باليــوم
العالمــي لمكافحــة الفســاد الــذي يوافــق التاســع مــن شــهر ديســمبر
كل عــام علــى تنظيــم ملتقــى وطنــي يكــون مناســبة لتقييــم اإلرادة
مــن ّ
السياســية فــي مكافحــة الفســاد ،واســتعراض الجهــود المبذولــة مــن
ّ
كل األطــراف ونتائجهــا ،ثــم التعــرف علــى الخطــوات المســتقبلية
ّ
ّ
ّ
وســبل تجســيمها.
المؤتمــر الوطنــي لســنة  2016يومــي  8و 9ديســمبر
وانتظــم
ّ
ْ
تحــت ســامي إشــراف رئيــس الجمهوريّــة بمشــاركة ممثّليــن عــن
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مجلــس نــواب الشــعب والــوزارات وهيئــات الرقابــة العموميــة
ّ
المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام.
والهيئــات المســتق ّلة وممثّلــي
ّ
ضــد الفســاد مــن أجــل التنميــة والســلم
متحــدون ّ
وكان شــعاره « ّ
واألمــن ».
المؤتمــر بتقديــم وثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة
وتميــز
ّ
ّ
ّّ
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ،ومعهــا خطّــة العمــل التنفيذيــة لهــا
تصــورا ومناقشــة.
للســنوات 2018-2017
ّ
بمكونــات اإلطــار القانونــي لمكافحــة
وفــي ســياق التعريــف
ّ
الفســاد عــرض علــى المؤتمــر مشــاريع القوانيــن المتع ّلقــة بـــ
« اإلثــراء غيــر المشــروع » و « تضــارب المصالــح » و « القانــون
المؤتمــر
األساســي للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد » .وشــهد
ّ
ّ
المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز
دور
«
حــول:
تقديــم مداخــات
ّ
الحوكمــة المح ّليــة » و« رؤيــة المجتمــع للفســاد فــي تونــس »
و « الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز النزاهــة فــي قطاعــات الصحــة
والديوانــة واالمــن ودور اإلعــام فــي هــذا اإلطــار ».
واختتــم المؤتمــر فــي اليــوم الثانــي بحضــور الســيد رئيــس
ُ ّ
الحكومــة حيــث تــم التو ّقيــع علــى:
ّ
 الميثــاق الوطنــي لتفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــةّ
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وخطّــة عملهــا مــن طــرف ُك ّل مــن رئيــس
الحكومــة ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ونائــب رئيــس
ّ
الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي ورئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافييــن
ّ
ّ
التونســيين.
ّ
وكل مــن وزارة الصحــة ووزارة
مذكــرات شــراكة بيــن الهيئــة ّ
 ّالنقــل واإلدارة العامــة للديوانــة.
 ّاتفاقيــة تعــاون وتبــادل خبــرات بيــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــةّ
الفســاد وهيئــة مكافحــة الفســاد بدولــة فلســطين.
وفــي أثنــاء ذلــك ،حرصــت الهيئــة فــي بــادرة تحسيســية علــى
ّ
تشــريك الجيــل النــشء فــي هــذه التظاهــرة الوطنيــة بدعــوة عــدد
ّ

مــن تالميــذ المــدارس اإلعداديــة مــن واليــات تونــس الكبــرى الذيــن
حضــروا فعاليــات ذلــك اليــوم االختتامــي.
ّ
• الدورات التدريبية
ّ
تبيــن ،مــن خــال التعامــل مــع المل ّفــات ،أ ّن الفســاد
ّ
وبالخصــوص منــه الفســاد المالــي المتع ّلــق بالتهــرب الجبائــي
ّ
ّ
أوباالســتيالء علــى األمــوال هومســألة مع ّقــدة ُتخفــي تقنيــات
مختصيــن فــي المجــاالت المذكــورة.
عتمــد فيهــا علــى
ُ
ّ
وحيــا يُ
وبنــاء علــى ذلــك ،اقتضــت مكافحتــه العمــل علــى تنميــة ُقــدرات
المح ّققيــن والباحثيــن فــي المل ّفــات الكتســاب المهــارات فــي
الكشــف عــن مكامــن الفســاد وآلياتــه.
ّ
وبفضــل المســاندة التــي تل ّقتهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
مــن ِقبــل منظّمــات وهيئــات دوليــة كالمجلــس األوروبــي والوكالــة
ّ
الدولــي وبالخصــوص الوكالــة الســويديّة للتعــاون
الكوريــة للتعــاون ّ
المتحــدة اإلنمائــي (فرع تونــس) ،والقطب
الدولـ ّـي ،وبرنامــج األمــم ّ
القضائــي المالــي – بفضــل هــذه الجهــود أمكــن للهيئة إيفاد مح ّققين
ّ
ّ
للمشــاركة فــي دورات تدريبيــة بالخــارج ( 8دورات) ،كمــا بــادرت
ّ
الهيئــة ،علــى الصعيــد الداخلــي ،بتنظيــم دورات تدريبيــة لفائــدة
ّ
ومؤسســات عموميــة ولفائــدة
مح ّققيهــا وإلطــارات مــن وزارات
ّ
ّ
أومباشــرين لمل ّفــات الفســاد.
صحافييــن
مهتميــن ُ
ّ
ّ
كونون
وم
براء
خ
دورة
19
عددها
بلغ
التي
الدورات
هذه
ط
ونش
ّ
ُ
ُ ّ
دوليــون وتونســيون وقــاض مــن القطــب القضائــي المالــي .وفــي هذا
ّ
ّ
المحاضــرات بمقــر
الســياق ،تــم تنظيــم  5دورات
تدريبيــة بقاعــة ُ
ّ
ّ
الهيئــة ،والبقيــة انعقــدت فــي فضــاءات خارجيــة بتونــس العاصمــة
ّ
ّ
أوبمــدن داخليــة .ولمزيــد التفاصيــل يمكــن االطــاع علــى الجــدول
ّ
الملحــق بهــذا التقريــر.
ـاص بالــدورات
الخـ ّ
التدريبيــة لســنة ُ 2016
ّ
 - 3البحوث والدراسات:

إحــداث مركــز للدراســات والتكويــن واإلعــام حــول مكافحــة
الفســاد» CEFICC « :
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لمهامهــا
يدخــل إحــداث هــذا المركــز فــي إطــار أداء الهيئــة
ّ
الــواردة بالفصــل  13مــن المرســوم اإلطــاري عــدد  120لــــسنة
 2011والتــي مــن بينهــا:
 جمــع المعطيــات واإلحصائيــات المتع ّلقــة بالفســاد إلحــداثقاعــدة بيانــات بهــدف اســتغاللها فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا،
 نشــر الوعي االجتماعي بمخاطر الفســاد عن طريق الحمالتّ
التحسيســية وإقامــة النــدوات واللقــاءات وإصدار النشــريات واألدلّة
ّ
وتنظيــم الــدورات التدريبية واإلشــراف علــى برامج التكوين،
ّ
 إنجــاز البحــوث والدراســات ذات العالقــة بمكافحــة الفســادأوالمســاعدة علــى إنجازهــا..
متعــددة االختصاصــات نظمتهــا
لذلــك ،وخــال ورشــة عمــل
ّ
الهيئــة يــوم  27أكتوبــر  2016تحــت عنــوان « أيّــة رؤيــة وبرامــج
لمركــز الدراســات والتكويــن والمعلومــات للهيئــة الوطنية لمكافحة
ّ
الفســاد » ،تــم اإلعــان عــن بعــث مركــز للدراســات والتكويــن
ّ
والمعلومــات حــول مكافحــة الفســاد يعنــى بعمليــات البحــث
والتوثيــق واإلعــام حــول ثقافــة مكافحــة الفســاد ،ويكــون ســندا
مهامــه علــى
عمليــا
وعلميــا للهيئــة .وعلــى أســاس ذلــك تـ ّـم تحديــد ّ
ّ
ّ
النحوالتالــي:
مهام المركز:
ّ -1
 تجميــع المعلومــات والمعطيــات واإلحصائيــات المتع ّلقــةبالفســاد لتوفيــر قاعــدة معلومــات متخصصــة يمكــن اســتغاللها
فــي نشــاطات الهيئــة وتســتجيب لحاجيــات أصحــاب البحــوث
والدراســات،
 إنجاز دراسات متخصصة بحسب المطالب المطروحة،يقــدم تشــخيصا ،ويقتــرح حلــوال علميــة
 تكويــن مرصــد ّوعمليــة لمعالجــة ظاهــرة الفســاد،
ّ

ذمــة أصحــاب
 إرســاء أداة لليقظــة المعلوماتيــة لوضعهــا علــى ّالقــرار،
 المســاهمة فــي التوعيــة بثقافــة مكافحــة الفســاد لــدى الطفولــةـث األدوات البيداغوجيــة المالئمــة،
والشــباب ،وذلــك بإنتــاج وبـ ّ
 إعــداد وتنظيــم المنتديــات والملتقيــات ودورات التكويــنالهادفــة إلــى تعميــم ثقافــة مكافحــة الفســاد..
وللغــرض ،تــم تكليــف خبيــرة فــي نظــم المعلومــات إلرســاء
ّ
ـص فــي التوثيــق
ـ
مخت
ـون
ـ
ع
ـاعدة
ـ
بمس
ـز
ـ
المرك
ـذا
النــواة األولــى لهـ
ّ
المؤسســاتي.
ّ
 - 2محاور نشاط المركز:
بالنظــر إلــى مشــموالته المبينــة أعــاه ،ينعقــد نشــاط المركــز
ّ
علــى ثالثــة أقســام هــي :قســم تجميــع المعلومــات وتوثيقهــا ،وقســم
االتصــال والتكويــن والتنشــيط.
الدراســات والبحــوث ،ثـ ّـم قســم ّ
تجميــع المعلومــات والتوثيــق :مــن مختلــف المصــادر المحمولــة
علــى وثائــق ورقيــة ،ســمعية بصريّــة أوإلكترونيــة ورقميــة يتــم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تجميعهــا ومعالجتهــا وتبويبهــا لتوفيــر مركزيّــة بحــوث بمــا فيهــا مــن
مراجــع ذات قيمــة علميــة وتقنيــة،
ّ
ّ
الدراســات والبحــوث :يســتأنس المركــز بمــا تنشــره دور النشــر
والمؤسســات الدوليــة .كمــا يشــتغل
ومراكــز األبحــاث الجامعيــة
ّ
ّ
ّ
علــى وجــه الخصــوص علــى مل ّفــات الشــكايات التــي تتل ّقاهــا الهيئــة
يمكن مــن الخروج بتصنيفات لحاالت
والتقاريــر المنبثقــة عنهــا بمــا ّ
الفســاد والتعــرف علــى خصوصياتــه االقتصاديّــة واالجتماعيــة
ّ
ّ
ّ
ومؤشــرات قيــاس الفســاد ،والتعــرف
والثقافيــة ،وإقامــة إحصائيــات
ّ
ّ
ّ
ّ
علــى التجــارب الدوليــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد،
ّ
االتصــال والتنشــيط والتكويــن :ويعنــى القســم بإنشــاء وتطويــر
ّ
أدوات ووحــدات تكويــن ووســائل تعليميــة بيداغوجيــة بحســب
ّ
أصنــاف الفئــات المســتهدفة مــن َمعــارض متن ّقلــة وأنشــطة
المؤسســات العموميــة
ميدانيــة وملصقــات وكتيبــات بالتعــاون مــع
ّ
ّ
ّ
ّ
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وبالخصــوص التربويــة ،باإلضافــة إلــى النــدوات والــدورات
التدريبيــة.
ّ
 - 3إنجازات المركز
بــادر المركــز فــي ظــرف ثالثــة أشــهر مــن إحداثــه ( 27أكتوبــر
لمكوناتــه
تصــورا مد ّققــا
قدمــت
 )2016بإنجــاز دراســة جــدوى ّ
ّ
ّ
وتشــخيصا لنظــام المعلومــات الــذي يتكـ ّـون ،إضافــة إلــى المكتبــة
ـؤدي إلــى:
الرقميــة ،مــن مجموعــة قواعــد بيانــات تـ ّ
 الوثائــق الرقميــة المخزنــة أوعــن طريــق الروابــط إلــى مصــادرّ
معلومــات أخــرى
 قاعدة بيانات للخبراتبمهــام
الصلــة
 قاعــدة بيانــات للمنظّمــاتّ
والجمعيــات ذات ّ
ّ
الهيئــة
قدمــت الدراســة تقييمــا ماليــا لحاجيــات المرحلــة األولــى
كمــا ّ
ّ
للمركــز .وانبثــق عنهــا ،فيمــا بعــد ،كــراس شــروط للتجهيــزات
ّ
الضروريّــة للمركــز وفضاءاتــه.
المخصــص للمركــز،
وتــم ،بنــاء علــى مــا تقـ ّـدم ،تهيئــة الفضــاء
ّ
ّ
المتخصصــة.
وتأثيثــه ،وتجهيــزه بالمســتلزمات المكتبيــة والتوثيقيــة
ّ
ّ
ّ
وبمــوازاة ذلــك ،تــم:
ّ
 نشر كتيب يعرف بالمركز،ّ
ّ
 تثميــن المعــارف عــن طريــق تســجيل المعلومــات الســمعيةّ
ـكلة للذاكــرة التنظيميــة
البصريّــة ،وحفــظ واســترجاع البيانــات المشـ ّ
ّ
للمركــز،
المختصيــن
خاصــة بالخبــراء والباحثيــن
ّ
 إعــداد قاعــدة بيانــات ّفــي مجــال مكافحــة الفســاد والحوكمــة،
المؤسســات
 إنجــاز دليــل خــاص بالهيئــة يحتــوي علــىّ
والهيئــات الدوليــة والعالميــة الناشــطة فــي نفــس المجــال المذكــور،
المؤسســات العلميــة
 الشــروع فــي وضــع برنامــج الشــراكة مــعّ
ّ
واألكاديميــة علــى غــرار ك ّليــة الحقــوق بتونــس والمعهــد العالــي
ّ
للتوثيــق،

والمختصيــن فــي
موجهــة للباحثيــن
 إطــاق اســتمارة إلكترونيــة ّّ
مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد ،بهــدف التعرف علــى حاجياتهم
ّ
أن يُو ّفرهــا المركز،
وانتظاراتهــم بخصــوص الخدمــات التــي يمكــن ْ
 وأســهم المركــز فــي إصــدار نشــريّات الهيئــة فــي مــارس وأوتوديســمبر من ســنة .2016
 - 4الشراكة مع المصالح والهياكل الوطنية
والتعاون الدولي
والمؤسسات والهيئات المح ّلية
• الشراكة مع الوزارات
ّ
حرصــت الهيئــة بدايــة مــن  2016علــى ربــط عالقــات تعــاون
والمؤسســات العموميــة والمنظّمــات المهنيــة بهــدف
مــع الــوزارات
ّ
ّ
تيســير االتصــال بيــن مختلــف المصالح والجهــات المعنية بمكافحة
الفســاد وتدعيــم التفاعــل فيمــا بينهــا.
وفــي هــذا المجــال تــم بتاريــخ  2مــاي  2016إمضــاء ّاتفاقيــة
ّ
شــراكة وتعــاون بيــن المركــز اإلفريقــي لتدريــب الصحافييــن
ّ
الحمامــي والهيئــة
واالتصالييــن ممثــا فــي مديــره الســيد الصــادق
ّ
ّ
ّ
الوطنية لمكافحة الفســاد ممثّلة في رئيســها العميد شــوقي الطبيب.
ّ
االتفاقيــة علــى الشــراكة والتعــاون فــي عـ ّـدة مجــاالت مــن
وتشــتمل ّ
أهمهــا:
ّ
 تعزيــز معــارف الصحافييــن وقدراتهــم فــي مجــال الحوكمــةّ
الرشــيدة ومقاومــة الفســاد.
 تنميــة قــدرات الصحافييــن فــي مجــال تغطيــة أنشــطة الهيــاكلّ
المعنيــة بمكافحــة الفســاد.
 تنظيــم عـ ّـدة أنشــطة تدريبيــة للصحافييــن فــي مجــال الصحافــةاالســتقصائية والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتعزيــز
قدراتهــم فــي التعريــف بالهيئــة ومشــموالتها وأنشــطتها خــال
تغطيتهــم الصحفيــة.
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كمــا أبرمــت الهيئــة بتاريــخ  09ديســمبر 2016بمناســبة االحتفــال
باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد ثــاث ّاتفاقيــات شــراكة وتعــاون
لمــدة ســنة قابلــة
مــع كل مــن وزارات الفالحــة
والصحــة والنقــل ّ
ّ
للتجديــد ضمنيــا.
ّ
االتفاقيات إلى:
وتهدف هذه
ّ ّ
 دعــم التعــاون والتشــاور والتنســيق بيــن الــوزارات المعنيــةوالهيئــة،
 تعزيــز انفتــاح الهيــاكل الراجعــة بالنظــر إلــى الــوزارات علــىأنشــطة الهيئــة،
 االســتفادة مــن تجــارب وخبــرات الطرفيــن لتعزيــز القــدراتفــي مكافحــة الفســاد،
 إرســاء مبــادئ توجيهيــة لمنــع الفســاد ووضــع نظــم مالئمــةيحــدد بالتنســيق بيــن الطرفيــن،
عــام
ّ
لمكافحتــه طبقــا إلطــار ّ
 إعداد برنامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد، التعــاون فــي إعــداد وتنفيــذ برامج التوعية والتحســيس المنظّمةعلى المســتوى الوطني والمح ّلي في مجال مكافحة الفســاد،
أمــا مــن حيــث المنهجيــة فيتــم العمــل ضمــن مشــاريع يقــع
ّ
تحــدد علــى ضوئــه
اختيارهــا ووضعهــا وفــق برنامــج ســنوي
ّ
المتبعــة ضمــن جــدول زمنــي
األهــداف المنتظــرة والخطــوات ّ
مضبــوط .ويحــدث للغــرض فريــق عمــل بيــن الطرفيــن تعهــد لــه
المتفــق عليــه .ويعمــل الطرفــان علــى
مهمــة تنفيــذ برنامــج العمــل ّ
ّ
الماديــة والبشــرية المتو ّفــرة لديهمــا لتفعيــل
تســخير اإلمكانيــات
ّ
برامــج التعــاون.
االتفاقيــة بيــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والديوانــة
 ّّ
التونســية
ّ
تأكيــدا النخــراط الطرفيــن فــي مســار النزاهــة ونشــر ثقافــة
المســاءلة وإرســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد،
واعتبــارا لمقتضيــات الفصــل  15مــن الدســتور بخصــوص تكريــس

مبــادئ الدولــة المدنيــة مــن خــال إدارة عمومية فــي خدمة المواطن
ّ
ـام تعمــل طبقــا لمبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية
والصالــح العـ ّ
المرفــق العــام ووفــق الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ،واقتناعــا منهمــا
بــأ ّن مكافحــة الفســاد تكــون أنجــع فــي إطــار منظومــة تشــاركية،
والتزامــا منهمــا بتنفيــذ مقتضيــات اإلســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة
ّ
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ،تــم فــي .09ديســمبر  2016بمناســبة
ّ
االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد ،التوقيــع بيــن رئيــس
الهيئــة والمديــر العــام للديوانــة التونســية علــى بروتوكــول تعــاون
ّ
لمــدة ســنة قابــل للتجديــد ضمنيــا .ويقتضــي هــذا البروتوكــول ضبــط
روزنامــة ســنوية تحتــوي علــى جملــة مــن البرامــج فــي المجــاالت
التاليــة:
 توفيــر المعلومــات واإلحصائيــات ذات الصلــة بالفســادوالرشــوة،
 تبــادل المعلومــات حــول التشــريعات واإلجــراءات الناجعــةلمكافحــة الفســاد والرشــوة،
والتقصــي عــن
 تطويــر وســائل وأســاليب التو ّقــي والبحــثّ
شــبهات الفســاد والرشــوة،
 إعــداد البحــوث والدراســات ذات العالقــة بتعزيــز النزاهــةومكافحــة الفســاد،
 توفيــر االستشــارات القانونيــة والفنّيــة ذات الصلــة بشــبهاتّ
الفســاد والرشــوة،
 تبــادل التجــارب والخبــرات وأفضــل الممارســات حــولمكافحــة الفســاد والرشــوة،
التحسيســية والتوعويــة ذات
 تنظيــم التظاهــرات والحمــات ّالصلــة بمكافحــة الفســاد والرشــوة،
 تكوين وتنمية قدرات ومهارات اإلطارات واألعوان.ولتنفيــذ هــذا البروتوكــول ّاتفــق الطرفــان علــى تعييــن عنصــر
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االتفــاق علــى إحــداث
اتصــال وتخاطــب مــن ّ
كل جانــب .كمــا تـ ّـم ّ
فريــق عمــل مشــترك يجتمــع كل ثالثــة أشــهر لتجســيم برامــج
التعــاون.
مذكــرة التعــاون بيــن مركــز تطويــر اإلعــام
ّ
 Média Développement Centreوالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ّ
تولّــى رئيــس الهيئــة الوطنيــة فــي  27ديســمبر  2016بمعيــة ُمديــر
ّ
ّ
مذكــرة تعــاون إلنجــاز برنامــج تدريبــي
مركــز تطويــر اإلعــام إمضــاء ّ
فــي مجــال « الصحافــة االســتقصائية حــول الحوكمــة الرشــيدة فــي
ويشــمل التعــاون ثــاث دورات تدريبيــة بيــن شــهر
الجهــات ».
ُ
ّ
ـبتمبر  2017يتــم تنظيمهــا بتونــس العاصمــة وبمدينتــي
جانفــي وسـ ّ
ّ
المنســتير وصفاقــس.
ُ
ـادة
ـ
والم
ـراء
ـ
الخب
ـر
ـ
بتوفي
ـرة
ـ
ذك
الم
ـذه
ـ
ه
ـى
ـ
بمقتض
ـة
ـ
الهيئ
ـد
ـ
وتتعه
ُ ّ
ّ
ّ
الوثائقيــة الضروريــة للصحافييــن لتقديم اإلطار التشــريعي لمكافحة
يتحمل
الفســاد فــي تونــس خــال الــدورات التدريبيــة ،وفــي المقابــل
ّ
ّ
المركــز مصاريــف البرنامــج التدريبــي ،وضبــط محتــواه ،وإعــداد
المشــاركين..
الوثائــق
الم ّ
دربيــن ،واختيــار ُ
البيداغوجيــة ،وانتــداب ُ
ّ
الدولي
• التعاون ّ
بمجــرد صــدور المرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة 2011
ـؤرخ فــي  14نوفمبــر  2011المحــدث للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
المـ ّ
ّ
المتحــدة
الفســاد ،وتنفيــذا للفصــل الســادس مــن ّاتفاقيــة األمــم ّ
لمكافحــة الفســاد ،أبــدت عـ ّـدة منظّمــات دوليــة اســتعدادا لتقديــم
ّ
ـام
المســاندة للهيئــة فــي تركيــز هياكلهــا والشــروع فــي إنجــاز المهـ ّ
الموكولــة إليهــا بالمرســوم المشــار إليــه .ومــن بيــن هــذه المنظّمــات
المتحــدة اإلنمائــي»
علــى وجــه الخصــوص «برنامــج األمــم
ّ
و«االتحــاد األوروبــي» و«منظّمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة».
ّ
المتحدة اإلنمائي بتونس ()PNUD-Tunisie
 برنامج األمم ّتجســمت مســاندة هــذا الهيــكل للهيئــة عبــر تصــور وإرســاء
ّ
«نظــام وطنــي للنزاهــة « un système National d’Intégrité

متماســك وناجــع لمكافحــة األســباب العميقــة آلفــة الفســاد .ويمتــد
تنفيــذ هــذا النظــام علــى مــدى أربــع ســنوات ()2016-2013
وخصــص لــه
بالشــراكة مــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ
ّ
كل مــن مملكــة الســويد والمملكــة
ـا
ـ
رته
قرابــة  04مليــون دوالر و ّف
ّ
المتحــدة اإلنمائــي.
المتحــدة واليابــان وبرنامــج األمــم ّ
ّ
ويشــمل الجانــب التنفيــذي مــن هــذا البرنامــج أطرافــا أخــرى
هــي :وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ،مجلــس نــواب الشــعب،
ّ
المجتمــع المدنــي
ـن
ـ
م
ـة
ـ
م
ظ
من
30
ـن،
ـ
ي
 10وزارات ،نقابــة الصحافي
ّ
ّ
ّ
أوجمعيــات..
وتتمثّل أهم عناصر البرنامج في :
ّ
ّ
 بلــورة اإلســتراتجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وخطــة عمــلّ
لتفعيلهــا،
 المســاعدة علــى تركيــز هيــاكل الهيئــة الوطنيــة لمكافحة الفســادّ
وتفعيلهــا باإلعانــة علــى إعــداد التنظيــم الهيكلــي ودليــل اإلجــراءات
(تركيــز ثالثــة مكاتــب جهويــة للهيئــة ،فــرز  4000ملـ ّـف /عرائــض
فــي االنتظــار ،وتركيــز نظــام إلكترونــي للتصــرف فــي المل ّفــات
ّ
والوثائــق.
 تشــخيص اإلطــار القانونــي الـاّزم إلرســاء « النظــام الوطنــيللنزاهــة » ،وبالخصــوص بلــورة وإصــدار:
قانون اإلبالغ عن الفساد وحماية المب ّلغين
قانون التصريح بالمكاسب واإلثراء غير المشروع
القانون األساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 مساندة تقنية إلنجاز استبيان وطني حول مكافحة الفساد، مســاندة فــي إنجــاز برامــج تحسيســية للعمــوم وبالتعــاون مــعالمجتمــع المدنــي كالجمعيــات حــول مكافحــة الفســاد
منظّمــات
ّ
والشــفافية والمســاءلة ،ومســاعدة الهيئــة علــى بلــورة اســتراتيجية
خطّــة ّاتصاليــة علــى مــدى ثــاث ســنوات ( )2018-2016لتفعيــل
االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ
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ّ
تجســمت هــذه المســاندة منــذ ال ّلقــاء الــذي تــم بيــن رئيــس
ّ
ّ
لتقصــي الحقائــق المرحــوم العميــد عبــد الفتــاح عمــر
ال ّلجنــة
الوطنيــة ّ
ّ
واألمين العام للمنظّمة السيد  Angel Gurriaفي  1جويلية 2011
تعهــدت المنظّمــة بتقديــم الدعــم فــي تصـ ّـور وتنفيــذ
بتونــس ،حيــث ّ
سياســة مكافحــة الفســاد والتو ّقــي منــه.
وعقــدت ال ّلجنــة والمنظّمــة بهــذه المناســبة يــوم  5جويليــة
 2011ورشــة عمــل حــول « النزاهــة فــي الصفقــات العموميــة »
ّ
لفائــدة المح ّققيــن بال ّلجنــة والمراقبيــن والمتف ّقديــن بالهيئــات
والــوزارات بقصــد تعــرف المنظّمــة علــى انتظــارات وحاجيــات
ّ
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد .كمــا
ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
ّ
أمكــن للمنظّمــة بحضورهــا كمشــارك فــي النــدوة الدوليــة حــول
ّ
« الرشــوة والفســاد مــا العمــل؟ » التــي نظّمتهــا ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
ـبتمبر
ّ
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد أيــام  24-23-22سـ ّ
 2011تحديــد مالمــح برنامــج التعــاون والمســاندة الممـ ّـول من قبل
« صنــدوق برنامــج التعــاون العربــي » ،ووزارة الشــؤون الخارجيــة
ّ
ّ
المتحــدة.
للمملكــة ّ
ويتمحور البرنامج في النقاط التالية:
ّ
 بلــورة إطــار وطنــي ( )cadre Nationalلمكافحــة الفســادوالنزاهــة علــى أســاس قواعــد التعامــل الدوليــة وإطــار النزاهــة الــذي
طورتــه المنظّمــة،
ّ
المجتمــع المدنــي
 تشــريك األطــراف المعنيــة بمــا فيهــاّ
والقطــاع الخــاص بواســطة آليــات التشــاور واإلعــام بــدءا بوضــع
ّ
إســتراتيجية تعليميــة حــول التو ّقــي مــن الفســاد تنفذهــا وزارة التربية،
 المســاعدة علــى بلــورة سياســات خصوصيــة صلــب اإلطــارالوطنــي المشــار إليــه للتو ّقــي مــن الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية
فــي مجــال إبــرام الصفقــات العموميــة بالتعــاون مــع ال ّلجنــة العليــا
ّ
للصفقــات العموميــة والمرصــد الوطنــي للصفقــات العموميــة
ّ
ّ
ورئاســة الحكومــة،

ودعما لهذا البرنامج عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة
علــى إرســاء قنــوات حــوار بيــن الــدول األعضــاء بالمنظّمــة وتونــس.
وفــي هــذا االتجــاه قامــت بتنظيــم نــدوة دوليــة يومــي  4و 5ديســمبر
ْ
 2011حــول « تعزيــز النزاهــة :الممارســات الســليمة والــدروس
المســتخلصة  .» bonnes pratiques et leçons tirées -وكانت
الغايــة مــن تنظيــم هــذه النــدوة مســاندة الحكومــة في ضبــط أوتحديد
إســتراتيجية للوقايــة مــن الفســاد.
 الوكالة السويديّة للتعاون الدوليّ
تعهــدت الوكالــة الســويديّة بمســاندة
منــذ أواخــر ســنة ّ ،2013
لمكافحــة الفســاد فــي تنظيــم سلســلة مــن الحلقــات
الهيئــة
الوطنيــة ُ
ّ
التدريبيــة حــول « تقنيــات مكافحــة الفســاد» علــى امتــداد ثــاث
ّ
الدولــي للمســاعدة
المجمــع
بواســطة
تنفيذهــا
ويتــم
ســنوات.
ّ
ّ
القانونيــة «  ،» ILACومعهــد وســط وشــرق أوروبــا لمبــادرة القانــون
ّ
بجمهوريــة تشــيكيا «  .» CEELIوانطلقــت أولــى الدورات التدريبية
ّ
يــوم  28أفريــل  2014تحــت عنــوان « تقنيــات الكشــف عــن الفســاد
واألبحــاث الماليــة ».
ّ
• ّاتفاقيات التعاون
فــي نطــاق تدعيــم العالقــات مــع الهيئــات والمنظّمــات الدوليــة
وتوســيعها بربــط الصلــة بشــركاء جــدد ،قامــت الهيئــة الوطنيــة
ّ
لمكافحــة الفســاد بعقــد ّاتفاقيــات تعــاون وشــراكة مــع عديــد
المتدخليــن فــي مجــال مكافحــة الفســاد:
ّ
 مذكــرة تفاهــم بيــن تونــس وكوريــا الجنوبيــة أمضــى عليهــابتاريــخ  23فيفــري  2016الســادة :كمــال العيــادي وزيــر الوظيفــة
العموميــة والحوكمــة ومقاومــة الفســاد ،وبــارك جــاي يــون المديــر
ّ
العــام للهيئــة الكوريــة لمقاومــة الفســاد والحقــوق المدنيــة مــن
جهــة ،وشــوقي الطبيــب رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن
ّ
مذكــرة التفاهــم التــي تهــدف أساســا إلــى تعزيــز
جهــة أخــرى ،علــى ّ
التعــاون الثنائــي بتبــادل الخبــرات والتكويــن بغايــة دعــم القــدرات
فــي مجــال منظومــة تشــريك المواطــن فــي التبليــغ عــن حــاالت
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الفســاد ،وبالخصــوص مشــروع إرســاء « المنظومــة اإللكترونيــة
ّ
للشــكاوى واإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد .» e-people
وســتحصل الهيئــة بمقتضــى مذكــرة التفاهــم المذكــورة علــى
منظومــة إعالميــة لرصــد الشــكايات والمقترحات السياســية والتبليغ
ّ
ومؤسســة
ممــا ســيمكن مــن ربــط  70هيــكال
ّ
عــن حــاالت الفســاد ّ
عموميــة بالشــبكة اإللكترونيــة الحقــا.
ّ
وتــم بتاريــخ  23جــوان  2016بمقتضــى مقــرر مــن رئيــس الهيئــة
ّ
ّ
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،إحــداث لجنــة صلــب الهيئــة لمتابعــة
ّ
االتفاقيــة.
مراحــل تجســيم بنــود
ّ ّ
 اتفاقيــة تعــاون مشــترك وتبــادل خبــرات بيــن تونــس وليبيــا،دين
أمضــى عليهــا بمقــر الهيئــة يــوم  14نوفمبــر ّ 2016
كل مــن السـ ّـي ْ
شــوقي الطبيــب مــن جهــة ،ونعمــان محفــوظ الشــيخ رئيــس الهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ال ّليبيــة مــن جهــة أخــرى ،لمـ ّـدة خمــس
ّ
ســنوات قابلــة للتجديــد ،فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
االتفاقيــة بالخصــوص تبــادل الخبــرات العلميــة
الفســاد .وتشــمل
ّ ّ
التقصــي والتحقيــق ،واالســتضافة
والتقنيــة ،والتعــاون فــي مجــاالت
ّ
والمشــاركة فــي المنتديــات وورشــات العمــل ،وكذلــك تبــادل
المعلومــات بشــأن التعليــم المجتمعــي لتعزيــز الوعــي العــام فــي
االتفاقيــة
مكافحــة الفســاد عبــر الحمــات التوعويّــة .وأقــرت
ّ ّ
ّ
للغــرض تكويــن لجنــة مشــتركة تتولــى وضــع آليــات تنفيذهــا.
ّ
االتحاديــة (وكالــة
 إعــان تعــاون مشــترك بيــن تونــس وألمانيــا ّالتعــاون الدولــي األلمانيــة) ،بتاريــخ  1ديســمبر  2016أمضــى عليــه
العميــد شــوقي الطبيــب رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن
ّ
االتحادية بتونس ،الدكتور اندرياس
جهة ،وسعادة سفير دولة ألمانيا ّ
رينــك ،والســيد تومــاس فيغــل رئيــس الوكالــة األلمانيــة للتعــاون
ّ
الدولــي مــن جهــة أخــرى ،علــى إعــان تعــاون مشــترك بخصــوص
ّ
الممتــدة مــن
مشــروع دعــم مكافحــة الفســاد فــي تونــس للفتــرة
ّ
 1جانفي  2017إلى  31ديسمبر  .2019وذلك على مرحلتين:

موجهــة للهيئــة الحاليــة بدعمهــا فــي تركيــز وتســيير
 األولــى ّّ
فروعهــا الجهويّــة ،وتكويــن الكفــاءات داخــل الهيئــة مــن خــال
الــدورات التدريبيــة فــي مجــال تكويــن المكونيــن واالســتقصاء،
ّ
ودعمهــا فــي الحمــات التوعويــة وورشــات التكويــن التــي ســينتفع
منها الناشــطون المح ّليون والجهويّون .كما تشــمل دورات تدريبية
فــي الصحافــة االســتقصائية بالتعــاون مــع المركــز االفريقــي لتدريــب
واالتصالييــن ،ونقابــة الصحافييــن التونســيين ،ومركــز
الصحافييــن
ّ
ّ
ّ
ّ
تونــس لحريــة الصحافــة.
ّأمــا المرحــة الثانيــة مــن المشــروع فســتنطلق مباشــرة بعــد تركيــز
الهيئــة الدســتورية للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وانطالقهــا
فعليــا فــي العمــل .ويشــمل الدعــم مبدئيــا الجانــب التنظيمــي للهيئــة،
ّ
وتكويــن إطاراتهــا وتمثيليتهــا بالجهــات الداخليــة ،فضــا عــن
الجانــب الوقائــي مــن الفســاد.
 اتفاقيــة تعــاون وتبــادل خبــرات بيــن تونــس ودولــة فلســطين،أمضى عليها بتاريخ  09ديســمبر  2016وبمناســبة االحتفال باليوم
العالمــي والوطنــي لمكافحــة الفســاد الســيدان شــوقي الطبيــب رئيس
ّ
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن جهــة ،ورفيــق شــاكر النتشــة
ّ
رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بدولــة فلســطين مــن جهــة أخــرى،
وذلــك لمـ ّـدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد ،فــي مجــاالت تبــادل
الخبــرات والمعلومــات العلميــة والفنيــة فــي ميــدان الكشــف عــن
الفســاد ،وكذلــك بشــأن التعليــم المجتمعــي والحمــات التحسيســية
لتعزيــز الوعــي العــام فــي منــع الفســاد ومكافحتــه.
االتفــاق علــى تبــادل دوري للوفــود علــى مســتوى الخبــراء
وتـ ّـم ّ
االتفاقيــة ويوصــون
مــن كال الجانبيــن يتولّــون وضــع آليــات تنفيــذ ّ
ويقدمــون تقريــرا فــي الغــرض لرئيســي
ببرامــج تعاونيــوة مســتقبلية
ّ
ّ
ْ
الهيئتيــن لالطــاع والمتابعــة.
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اإلشعاع والتموقع الخارجي
ّ
تــرؤس الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد
 ّفــي اختتــام أشــغال المؤتمــر الخامــس للشــبكة العربيــة لتعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــذي انعقــد بتونــس فــي الفتــرة مــن
 5إلــى  7ســبتمبر  2016تحــت عنــوان « تعزيــز المســاءلة للنهــوض
بالتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة « تس ـ ّلمت تونــس رئاســة
الشــبكة عــن طريــق الســيد وزيــر الوظيفــة العموميــة والحوكمــة
ّ
ّ
ممثّــل الحكومــة التونســية .وكان ذلــك خلفــا للســيد وزيــر العــدل
ّ
ّ
ترأســها طــوال دورة .2015-2013
بالجمهوريــة الل
بنانيــة الــذي ّ
ّ ّ ّ
المؤتمــر تبنّــي إعــان تونــس للمســاءلة فــي خدمــة
وشــهد
ّ
يؤكــد خطــورة آفــة
التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة الــذي ّ
التمســك بمضمــون إعــان بيــروت
الفســاد وانتشــارها .وإضافــة إلــى ّ
لمكافحــة الفســاد والدعــوة إلــى تســريع الخطــى لتنفيــذ مــا جــاء
بــه ،تــم إصــدار توصيــات منهــا ضــرورة دعــم المبــادرات الهادفــة
ّ
مؤشــرات لتقييــم فعاليــة هيئــات
إلــى تعزيــز نزاهــة القضــاء واعتمــاد ّ
النزاهــة ومكافحــة الفســاد والرقابــة الماليــة واإلداريّــة وتدعيــم
ّ
اســتقالليتها وقدراتهــا الفنّيــة.
الدولية
والدورات التكوينية
 الحضور بالتظاهرات ّّ ّ ّ
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة
منــذ إحــداث ال ّلجنــة
الوطنيــة ّ
ّ
االهتمــام دوليــا بالتجربــة التونســية فــي التأســيس
والفســاد ،تنامــى
ّ
ّ
ّ
لمنظومــة مكافحــة الفســاد والتو ّقــي منــه وتجســم ذلــك فــي تشــريك
المؤتمــرات والنــدوات ،وكذلــك بإيفــاد
الهيئــة بدعوتهــا لحضــور
ّ
الخاصــة بتقنيــات
إطاراتهــا للمشــاركة فــي الــدورات التكوينيــة
ّ
ّ
ّ
والتقصــي فــي مل ّفــات الفســاد.
وآليــات البحــث
ّ
كل مــن رئيــس الهيئــة وإطاراتهــا خــال
وفــي هــذا اإلطــار ،شــارك ّ
ســنة  2016فــي نحــو ( )5دورات تدريبيــة.
ّ

 استقبال الوفود األجنبية فــي إطــار البرنامــج المشــترك بيــن مجلــس أوروبــا وتونــسبخصــوص النهــوض بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد
أدى يــوم  22فيفــري  2016وفــد مــن
واإلرهــاب وتبييــض األمــوالّ ،
األوروبــي زيــارة عمــل إلــى الهيئــة للتشــاور
الخبــراء لــدى المجلــس
ّ
والمؤسســاتي لمكافحــة
حــول « تشــخيص اإلطــار التشــريعي
ّ
الفســاد فــي تونــس » .وقــد كان موضــوع مشــروع التقريــر الــذي
يعــده المجلــس األوروبــي.
ّ
 بمناســبة الحضــور فــي دورة تدريبيــة نظّمهــا مركــز الدراســاتأدى
القانونيــة
والقضائيــة بالشــراكة مــع المعهــد األعلــى للقضــاءّ ،
ّ
ّ
وفــد مــن الجمهوريــة الموريتانيــة يضــم  14قاضيــا يــوم  25نوفمبــر
ّ
 2016زيــارة اســتطالعية إلــى مقــر الهيئــة .والتقــى الوفــد برئيــس
ّ
ّ
الهيئــة وبعــدد مــن المح ّققيــن .وتعــرف الضيــوف علــى دور الهيئــة
ّ
وظــروف تأسيســها وآليــات عملهــا وعالقاتهــا بالجهــات القضائيــة
ّ
والهيئــات الرقابيــة .وبالمناســبة ،قـ ّـدم رئيــس الهيئــة ألعضــاء الوفــد
شــرحا وافيــا عــن اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ
االتفاقيات الدولية
 االنخراط في ّو ّقعــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد يــوم  26أوت 2016
ّ
علــى وثيقــة « إعــان حريــة اإلعــام فــي العالــم العربــي » بحضــور
ّ
ّ
واالتحــاد
ين،
التونســي
يــن
للصحافي
ــة
الوطني
ممثّليــن عــن النقابــة
ّ
ّ
ّ
ّ
والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان،
الدولــي للصحفييــن،
ّ ّ
ّ
ّ
واالتحــاد العــام
ـة،
ـ
والتربي
ـوم
ـ
والعل
ـة
ـ
للثقاف
ـدة
ـ
ح
المت
ـم
ـ
األم
ـة
ـ
ومنظم
ّ
ّ
ويتضمــن اإلعــان  16مبــدأً منهــا بالخصــوص
التونســي للشــغل.
ّ
الصحافــة مــن الركائــز األساســية لبنــاء
أن
حريــة اإلعــام واســتقاللية ّ
ّ
ّ ّ
دي ُتحتــرم فيــه حقــوق اإلنســان والمســاواة.
مجتمــع ديمقراطـ ّـي تعـ ّـد ّ
ّ
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شــهدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بدايــة مــن ســنة ،2016
بعــد أداء رئيســها اليميــن يــوم  5مــارس  2016وتشــكيل فريــق
تطــورا ملحوظــا فــي عــدد الشــكايات التــي
المح ّققيــن و تعزيــزهّ ،
بلغــت  9027منهــا  3433فــي شــكل عرائــض مكتوبــة ومل ّفــات
وردت ســواء عــن طريــق مكتــب الضبــط أو بإحالــة مــن رئاســة
الحكومــة أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي .وتــم تلقــي بقيــة
ّ
المل ّفــات وعددهــا ( )5594بواســطة الرقــم األخضــر المجانــي
واليمكــن اعتبارهــا ،علــى حالتهــا ،مل ّفــات قائمــة الــذات لمــا تتط ّلبــه
مــن تحريــات إضافيــة قبــل تكوينهــا .لذلــك فإنهــا لــن تكــون مشــمولة
ّ
باإلحصائيــات التحليليــة التاليــة والتــي ســتقتصر علــى  3433مل ّفــا.
ويعـ ّـد هــذا الرقــم رقمــا مرتفعــا بالقيــاس إلــى المعـ ّـدالت الســنويّة
الــواردة منــذ  2011علــى الهيئــة حيــث لــم تتجــاوز معـ ّـدل 1500
مل ّفــا ســنويّا .ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى تغييــر فــي اســتراتيجية
ّ
تدخــل الهيئــة ،واعتمادهــا الحمــات التحسيســية للتعريــف بدورهــا
ّ
ّ
وحــث المواطنيــن علــى التشــهير بالفســاد الــذي
واختصاصاتهــا،
ّ
يتعرضــون لــه أو يعايشــونه.
ّ
وقــد أمكــن مــن خــال قاعــدة تخزيــن المل ّفــات ،ومعالجتهــا
معلوماتيــا ،وتحليلهــا ،تصنيفهــا علــى أســاس المحــاور التاليــة:
ّ
 التحديد الجغرافي للشكاوى (الواليات)ّ
 االختصاص وعدم االختصاص المشتكي أوالعارضأوالضد
المشتكى به
ّ
َ

 - 1التحديد الجغرافي
 - 2االختصاص
 - 3العارض
المشتكى به
-4
َ
 - 5طبيعة النزاع
 - 6مآل المل ّفات

 طبيعة النزاع -مآل مل ّفات الشكوى بعد معالجتها

159

 - 1التحديد الجغرافي للشكاوى (الواليات):

 - 2االختصاص:
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تنقســم المل ّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة  2016إلــى صنفيــن،
ْ
صنــف ّأول ينــدرج ضمــن اختصــاص الهيئــة القانونــي ،وصنــف ثــان
ّ
يخــرج عــن اختصاصهــا.
وقــد مثّلــت مل ّفــات االختصــاص  % 64مــن مجمــوع المل ّفــات
الوافــدة علــى الهيئــة أي نحــو( 2198مل ّفــا) .وفــي المقابــل ،مثّلــت
مل ّفــات عــدم االختصــاص  % 36أي مــا يســاوي ( 1235مل ّفــا).
وبالعــودة إلــى الســنة األولــى النبعــاث الهيئــة (ســنة  ،)2011نالحــظ

,,

كان لوالية تونس
أكثر من ثلث المل ّفات
الواردة على الهيئة

,,

تنحــدر مل ّفــات الشــكاوى التــي تل ّقتهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
ّ
الفســاد مــن جميــع واليــات الجمهوريّــة األربــع والعشــرين بــا
يؤشــر علــى أ ّن اإلحســاس بالفســاد ،والســعي إلــى
اســتثناء .وهــذا ّ
كل المواطنيــن ،ويشــمل
مقاومتــه إحســاس عــام يصــدر ،تقريبــا ،عــن ّ
جميــع الجهــات.
وبحكــم حجمهــا الديمغرافــي ،كان لواليــة تونــس أكثــر مــن ثلــث
ّ
المل ّفــات الــواردة علــى الهيئــة ( .)% 33,7وتبـ ّـوأت المرتبــة الثانيــة،
أهميــة بكثيــر ،ســائر الواليــات الكبــرى مثــل نابــل،
وبنســب ّ
أقــل ّ
ـجل تقـ ّـدم
سوســة ،صفاقــس ،القصريــن ،بــن عــروس وبنــزرت .ويُسـ ّ
ـجلة نســبة ( )% 5,7مــن عــدد
واليــة نابــل علــى
بقيــة الواليــات مسـ ّ
ّ
المل ّفــات الوافــدة علــى الهيئــة.
ويالحــظ أ ّن نســبة الشــكايات الــواردة مــن واليــات قابــس،
منّوبــة ،مدنيــن ،تراوحــت بيــن ( 1.5و .)% 1.6وهــذه نســب ال
ـجلناها
تعكــس أحجامهــا
الديمغرافيــة ،بــل تضاهــي النســب التــي سـ ّ
ّ
فــي واليــات صغــرى مثــل تــوزر ،تطاويــن وزغــوان.

هامــا فــي اســتيعاب المواطنيــن إلختصــاص الهيئــة ،حيــث
تطـ ّـورا ّ
ارتفعــت نســبة المل ّفــات ذات االختصــاص الوافــدة علــى الهيئــة مــن
 11%ســنة  2011إلــى  % 64ســنة .2016
ويأتــي هــذا التطــور الملحــوظ فــي اســتيعاب المواطنيــن
الختصاصــات الهيئــة نتيجــة للحمــات التحسيســية المكثّفــة عبــر
ّ
واالتصــال المباشــر التــي قامــت بهــا الهيئــة
الوســائط اإلعالميــة
ّ
للتعريــف باختصاصاتهــا القانونيــة.
ّ

 - 3العارض (المشتكي):

,,

ثُ ُلثا العارضين أشخاص
تقدموا ُفرادى
ّ

,,

تــم تصنيــف العارضيــن أو الشــاكين إلــى  6أصنــاف ،مــع اإلشــارة
ّ
إلــى أ ّن  % 22منهــم لــم يفصحــوا عــن هويّاتهــم ( 760حالــة) .وهي
فســر بغيــاب قانــون يحمــي المب ّلغيــن عــن قضايــا
نســبة مرتفعــة جـ ّـدا ُت َّ
الفســاد ،األمــر الــذي ســيقع تالفيــه خــال ســنة  .2017وســيظهر
الســنوات المقبلــة.
مفعولــه فــي ّ
وقد وقع تقسيم العارضين إلى:
تقدموا ُفرادى
أشخاص ّ
مجموعة من األفراد.
العمال
عامل أومجموعة من ّ
شركة
وزارات
جمعيات ،نقابات،
ّ
أشخاص لم يفصحوا عن هويّاتهم.
الفــردي للشــكايات،
ولعــل مايلفــت االنتبــاه هــو غلبــة الطابــع
ّ
ّ
حيــث نجــد أ ّن ثلثــي العارضيــن بالضبــط ( 2274حالــة) هــم
ْ
تقدمــوا فــرادى .وهــذا العــدد يمثّــل نســبة  % 66مــن
أشــخاص ّ
الشــكايات المتضامنــة (مجموعــة
المل ّفــات الوافــدة علــى الهيئــةّ .أمــا ّ
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,,

تبلغ نسبة العارضين
الذين لم يُدلوا بهويّاتهم
نحو  % 22من جملة
المقدمة
العرائض
ّ
إلى الهئية

,,
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جــدا
مــن العمــال أومجموعــة مــن األشــخاص) فهــي ضعيفــة ّ
تمثّــل ســوى حوالــي  % 6مــن
بالقيــاس إلــى الصنــف ّ
األول ،وال ّ
المجمــوع .مــع العلــم أ ّن الشــكايات المتضامنــة ،علــى ق ّلتهــا ،أكثــر
ـوزع البقيــة علــى األصنــاف
ارتفاعــا فــي مل ّفــات االختصــاص .وتتـ ّ
ّ
األخــرى بنســب تتــراوح بيــن  % 2و ،% 3مــا عــدا الــوزارات التــي
تمثّــل مل ّفــات الشــكاوي الصــادرة عنهــا إالّ  9مل ّفــات ،وهومــا
ال ّ
يمثّــل نســبة  % 0,3مــن مجمــوع الشــكاوي .وللذكــر ،فقــد وردت
 6مــن الـــ  9حــاالت مــن واليــة تونــس وحدهــا.
وترتفــع نســبة األفــراد الذيــن يمثّلــون ثلثــي العارضيــن بشــكل
ْ
ملحــوظ فــي القصريــن ( ،)% 79وتــوزر ( ،)% 78والمنســتير
عــام فــي حــدود
معــدل
( ،)% 76والمهديــة ( ،)% 77مقابــل
ّ
ّ
 .% 66وترتفــع نســبة هــذا الصنــف مــن الشــكايات الفرديّــة ضمــن
مل ّفــات عــدم االختصــاص فــي واليــة نابــل ( ،)% 84وتنخفــض فــي
ـام.
سوســة والــكاف وتطاويــن حيــث هــي دون المعـ ّـدل العـ ّ
يتقدمــون كمجموعــات متضامنــة،
ّأمــا نســبة العارضيــن الذيــن ّ
أوعمــاال فــا تتجــاوز  % 3فــي
ســواء كانــوا مواطنيــن بــا تعييــن
ّ
كل صنــف .ولكنّهــا تبقــى ِن َســبا مرتفعــة فــي ســليانة وســيدي بوزيــد
ّ
معدلهــا
وقفصــة بالنســبة إلــى مجموعــات األفــراد حيــث يتــراوح ّ
بيــن  8و ،% 11فيمــا تفــوق نســب العارضيــن مــن مجموعــات
العمــال فــي واليــات القصريــن والقيــروان والــكاف وتطاويــن
ّ
العــام.
المعــدل
ّ
ّ
ّأمــا نســبة المجهوليــن فــي العمــوم فتبلــغ نحــو % 22أي مــا
يعــادل ( 760حالــة) .وأغلبهــا شــكايات مصنّــف ضمــن مل ّفــات
االختصــاص ( )% 23فيمــا ال ينضــوي تحــت مل ّفــات عــدم
االختصــاص إالّ نحــو ( )% 21منهــا.
ّأمــا عــن تقاطــع العــارض مــع الواليــة واالختصــاص فيمــا يتع ّلــق
بالشــكايات الــواردة مــن الجمعيــات والنقابــات فقــد لوحــظ ارتفــاع
ّ

نســبة العارضيــن فــي واليــات الــكاف ( ،)% 7وسوســة (،)% 4,5
ـام الــذي هــو فــي حــدود (.)% 2
مقارنــة بالمعـ ّـدل العـ ّ
الحــظ أ ّن الواليــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة العارضيــن الذيــن
ويُ َ
ِ
باعــا واليــات :تونــس (،)% 30,5
اليفصحــون عــن هويّاتهــم هــي ت ً
مدنيــن ( ،)% 29ســيدي بوزيــد (.)% 27
متوســطا فــي هــذا الصنــف
ّأمــا الواليــات التــي تعــرف ارتفاعــا
ّ
مــن الشــكايات المجهولــة المصــدر فهــي ســليانة وزغــوان (بيــن 24
و .)% 27ولكنّهــا ،فــي المقابــل ،نســبة منخفضــة جـ ّـدا فــي القصريــن
حــد ّمــا فــي القيــروان ،بــن عــروس
( ،)% 8,5ومنخفضــة إلــى ّ
وصفاقــس (بيــن  10و .)% 15وتنــدرج أكثــر هــذه الشــكايات فــي
مل ّفــات عــدم االختصــاص حيــث تصــل نســبتها فــي واليــة زغــوان
وحدهــا نحــو (.)% 47,4
ّأمــا الشــكايات الصــادرة عــن الجمعيــات فنصفهــا تقريبــا
ّ
( 37حالة على  )70وارد من والية تونس.
َ
المشتكى به أو الضدّ:
-4
يتوزع األطراف المشتكى بهم إلى اثني عشر صنفا:
ّ
وزارات،
معتمديّات ،عمادات،
بلديّات ،واليات،
ّ
خدمات بريد ،ماء ،كهرباء ،مستشفيات ،صندوق تقاعد،
بنوك ،شركات،
مؤسسات ،مراكز ،دواوين ،وكاالت ،منشآت،
ّ
لجان ،هيئات،
جمعيات،
ّ
ديوانة،
الرئيس األسبق بن علي وعائلته،
هياكل الدولة،
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,,

أبرز األطراف المشتكى
بهم هم من األفراد
العاديّين بنسبة % 37.7
من مجموع الحاالت

,,
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الخاص
أشخاص القانون
ّ
حاالت أخرى
وحســب شــكايات العارضيــن ،فــإ ّن أبــرز األطــراف المشــتكى
الخــاص » أي األفــراد
بهــم ،هــم مــن صنــف « أشــخاص القانــون
ّ
العاديّــون ،بنســبة  % 37,7أي مــا يعــادل ( 1293حالــة مــن مجمــوع
يؤشــر ،ظاهريّــا ،علــى أ ّن الفســاد المشـ ّـهر بــه هو
 3433حالــة) .وهــذا ّ
مؤسسـ ًّـيا.
باألســاس أو فــي نســبة كبيــرة منــه فســاد فـ ّ
ـردي وليــس ّ
العامــة
فالمؤسســات
الــوزارات بنســبة ،% 21
ثــم تــا ذلــك
ُ
ّ
ّ
ّ
ومعتمديــات وبنــوك وشــركات،
والخاصــة مــن واليــات وبلديــات
ّ
ّ
(مــن  10%إلــى  ،)11%فمراكــز الخدمــات (بريــد ،مــاء ،كهربــاء،
مستشــفيات ،الــخ) والمراكــز والدواويــن والــوكاالت بنســبة فــي
حــدود (.)% 6
ـاص،
تمييــز الشــكايات ضـ ّـد بــن علــي وعائلتــه بصنــف خـ ّ
وتـ ّـم ّ
فكانــت فــي حــدود  17شــكاية ،أي مــا يمثّــل  % 0,5مــن مجمــوع
الشــكايات الــواردة علــى الهيئــة.
لئــن كان الطابــع الغالــب علــى األطــراف المشــتكى بهــم ظاهريّــا
ـاص » ،فإنّنــا
هواندراجهــم ضمــن صنــف « أشــخاص القانــون الخـ ّ
والمؤسســات العموميــة
متــى قمنــا بتجميــع الشــكايات ضـ ّـد الدولــة
ّ
ّ
وشــبه العموميــة (وزارات ،بلديّــات وتوابعهــا ،خدمــات وتوابعهــا،
ّ
مؤسســات وتوابعهــا ،ديوانــة ،حكومــة ودولــة ،بــن علــي وعائلتــه)
ّ
فــإ ّن النســبة ســترتقي إلــى  % 45مــن مجمــوع المل ّفــات .وبنــاء
المؤسســي علــى
يتقــدم الفســاد
علــى هــذه المقاربــة الشــمولية،
ّ
ّ
ّ
ـردي.
الفســاد الفـ ّ
المؤشــرات الدالّــة أ ّن نســبة الشــكايات المجهولــة المصــدر
ومــن
ّ
ترتفــع إلــى  % 25عندمــا يكــون الطــرف المشــتكى بــه هــو الديوانــة،
ـام لهــذا الصنــف مــن الشــكايات بقــي فــي حــدود
بينمــا المعــدل العـ ّ
.% 22

 - 5طبيعة النزاع:
وقــع تصنيــف النزاعــات حســب موضــوع الشــكاوي إلــى ثمانيــة
أصنــاف رئيســية هــي :
فساد مالي ،جرائم اقتصاديّة
ّ
نزاع جزائي
نزاعات مختلفة غير جزائية
ّ
صفقات عمومية
ّ
مراجعة أحكام
تصنيف أحكام
أخرى مصنّفة
أخرى غير مصنّفة
وبقيت  11حالة ( )% 0,3من المجموع الوارد على الهيئة غير
ألي تصنيف ،نظرا لغياب المعلومة الثابتة بخصوصها.
خاضعة ّ
تحتــل
وقــد تبيــن أ ّن الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة
ّ
ّ
ّ
الجــزء األكبــر مــن القضايــا المرفوعــة ،إذ بلغــت نســبتها  % 50مــن
المجمــوع .تليهــا « نزاعــات مختلفــة غيــر جزائيــة » ( ،)% 19ثــم
ّ
« نزاعــات جزائيــة » ( ،)% 7وأصنــاف أخــرى بنســب ضعيفــة إلــى
حـ ّـد مــا تتــراوح بيــن  % 2و.% 7
وترتفــع جرائــم الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة ضمــن
ّ
مل ّفــات االختصــاص لتبلــغ حوالــي  ،72%فيمــا هــي منخفضــة
جـ ّـدا فــي مل ّفــات عــدم االختصــاص ( .)% 12علــى أنّنــا نالحــظ أ ّن
القضايــا الجزائيــة وغيــر الجزائيــة ترتفــع ارتفاعــا كبيــرا فــي مل ّفــات
عــدم االختصــاص ،حيــث تبلــغ  ،% 51بينمــا هــي نســبة ضعيفــة
نوعــا ّمــا فــي مل ّفــات االختصــاص (ّ .)% 16,2أمــا الصفقــات
تتركــز بصفــة
العموميــة التــي يبلــغ عــدد مل ّفاتهــا  140مل ّفــا فهــي ّ
ّ
رئيســية فــي مل ّفــات االختصــاص بنســبة .% 91,4
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المؤسســات
فــي تقاطــع طبيعــة النــزاع مــع الضــد ،نجــد أ ّن
ّ
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة تحتـ ّـل  805حالــة ،مــا يمثّــل % 46,6
ّ
ّ
مــن مجمــوع حــاالت الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة ،فــي
ّ
حيــن أ ّن الفســاد المالــي لــدى األفــراد العادييــن يمثــل  % 36,7مــن
ّ
ّ
المجمــوع .والخالصــة أ ّن الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة
ّ
المؤسســات.
تخــص بالدرجــة األولــى
ّ
ّ
ّأمــا الصفقــات العموميــة وعــدد مل ّفاتهــا  ،140فتتع ّلــق أساســا
ّ
بالجانــب الحكومــي وشــبه الحكومــي ،بنســبة  86( % 61حالــة مــن
ّ
ّ
.)140
ّأمــا النزاعــات الجزائيــة وغيــر الجزائيــة فيتســاوى فيهــا األفــراد
المؤسســات.
مــع
ّ
 - 6مآل المل ّفات:
تمــت معالجتهــا إلــى سـ ّـتة
وقــع تصنيــف مــآالت المل ّفــات التــي ّ
أصنــاف:
بصدد المعالجة
حفظ
إحالة
متابعة
إحالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة
إحالة إلى العدالة
وقــد تبيــن أ ّن حوالــي النصــف مــن هــذه المل ّفــات ()% 48,7
ّ
مــازال «بصــدد المعالجــة» وهــو مــا يعــادل ( 1671حالة من مجموع
 3433حالــة)ّ .أمــا المل ّفــات التــي هــي محـ ّـل متابعــة فنســبتها هــي
 % 30مــن عــدد المل ّفــات الجمليــة التــي وفــدت علــى الهيئــة.
ّ
وتشــكل مل ّفــات الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة الصنــف
ّ
األبــرز فــي المل ّفــات المحالــة علــى العدالــة ( 46مل ّفــا مــن مجمــوع
وأما المل ّفات
 60مل ّفا) ،تتبعها مل ّفات النزاع الجزائي ( 7مل ّفات)ّ .
المحالــة إلــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة الرتباطهــا باختصاصهــا فتبلــغ
 47مل ّفــا.

وأمــا المل ّفــات التــي هــي طــور المتابعــة فهــي مرتفعــة كذلــك فــي
ّ
مل ّفــات الفســاد المالــي ( 634مل ّفــا مــن مجمــوع  905فــي مــادة
ّ
االختصــاص) .وهــي مرتفعــة أيضـاً فــي مل ّفــات الصفقــات العموميــة
ّ
( 65مل ّفــا).
وقــد تــم حفــظ  460مل ّفــا ،أي مــا يمثّــل حوالــي  % 13مــن
ّ
مجمــوع المل ّفــات الوافــدة علــى الهيئــة .وهــي نســبة مرتفعــة فــي
مل ّفــات عــدم االختصــاص ،حيــث تبلــغ  % 33مــن مجمــوع مل ّفــات
هــذا الصنــف ،ومنخفضــة جـ ّـدا فــي مل ّفــات االختصــاص حيــث تبلــغ
(.)% 2,5
ّأمــا المل ّفــات التــي تواصــل الهيئــة متابعتهــا والتدقيــق فيهــا فهــي
مرتفعــة أيضـاً وتبلــغ نســبتها حوالــي  .% 31وأغلبيتهــا الســاحقة فــي
ّ
ميــدان االختصــاص ،بنســبة .% 86
وفــي تقاطــع المــآل والضـ ّـد ،نالحــظ أن األفــراد العاديّيــن يمثّلــون
أعلــى نســبة اشــتكى منهــا العارضــون ،إذ بلــغ عــدد المل ّفــات الــواردة
ضــد أفــراد عاديّيــن نحــو 1293مل ّفــا مــن مجمــوع  3433مل ّفــا،
وهومــا يمثّــل  % 37,7مــن المجمــوع الــوارد علــى الهيئــةِ .
أحيــل
منهــا  45مل ّفــا إلــى العدالــة ،أي مــا يمثّــل  % 45مــن مجمــوع
المل ّفــات التــي أحيلــت علــى العدالــة وعددهــا  94مل ّفــاّ .أمــا
المل ّفــات التــي مــا تــزال قيــد المعالجــة فــي مجــال األفــراد العاديّيــن
ـكلة بذلــك  % 45مــن مجمــوع المل ّفــات التــي
فتبلــغ  749مل ّفــا ،مشـ ّ
بصــدد المعالجــة وعددهــا  1671مل ّفــا.
علــى أنّــه إذا جمعنــا ،كمــا قلنــا ســابقا ،مل ّفــات مختلــف الهيــاكل
الحكوميــة والعموميــة وشــبه العموميــة ،فــإ ّن الترتيــب يتغيــر ،ويحتـ ّـل
ّ
ّ
الطــرف الحكومــي والعمومــي وشــبه العمومــي المرتبــة االولــى
بـــ  1558مل ّفــا ،مقابــل  1293مل ّفــا لألفــراد العادييــن ،مــا يســاوي
 % 45من مجموع المل ّفات.
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استنتاجات:

,,

المؤسسي يبقى
الفساد
ّ
مهيمنا على جملة المل ّفات
الواردة على الهيئة

,,
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مما سبق ،ما يلي:
يمكن أن نستنتجّ ،
 - 1تضاعــف عــدد المل ّفــات الــواردة علــى هيئــة مكافحــة الفســاد
ســنة  ،2016وذلــك أل ّن الهيئــة غيــرت اســتراتيجية التدخــل التــي
ّ
ســارت عليهــا منــذ  ،2011وســلكت سياســة االتصــال المباشــر،
واســتخدمت وســائل االتصــال الحديثــة فــي آن واحــد .وقــد بلــغ
عــدد المل ّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة  2016زهــاء  3433مل ّفــا،
مقابــل معــدل  1500مل ّفــا ســنويّا منــذ .2011
 - 2مقاومــة الفســاد والتشــهير بــه ليســت وقفــا علــى جهــة دون
فكل الواليات ،بدون استثناء ،ساهمت في تقديم شكاوي
أخرىّ ،
ضــد الفســاد بمختلــف أوجهــه ،من الفســاد المالــي واالقتصادي إلى
الفســاد اإلداري ،ومــن الجزائــي إلــى غيــر الجزائــي .وبصفــة عامــة،
كانــت الشــكاوى متناســبة مــع الحجــم الديموغرافــي للواليــات،
مــا عــدا بعــض الواليــات ،ال ســيما فــي الجنــوب ،مثــل قابــس
ومدنيــن ،حيــث ظلــت الشــكاوى دون حجــم الواليــة ّإمــا لضعــف
الهامــة.
لخلوهــا مــن قضايــا الفســاد
وإمــا
ّ
التحســيس فيهــا ّ
ّ
 - 3تبيــن أنّــه رغــم ارتفــاع حجــم المشــتكى بهــم (الضـ ّـد) مــن
ّ
المؤسســي يبقــى مهيمنــا علــى مل ّفــات
صنــف األفــراد ،فــإ ّن الفســاد
ّ
المؤسســي
الشــكاوي الوافــدة علــى الهيئــة .وقــد بلغــت نســبة الفســاد
ّ
 % 45مقابــل  % 37,7بالنســبة لفســاد األفــراد .وقــد بــرزت ظاهــرة
الشــكاوي مجهولــة المصــدر التــي بلغــت نســبتها  % 22مــن
مجمــوع الشــكاوي الــواردة علــى الهيئــة ســنة  .2016ولعـ ّـل الســبب
فــي ارتفــاع نســبة العارضيــن المجهولــي الهويــة يعــود إلــى الخــوف
مــن تبعــات التبليــغ القضائيــة.
ّ
 - 4بلغــت نســبة المل ّفــات التــي تعــود إلــى اختصــاص الهيئــة
 % 64مــن مجمــوع المل ّفــات ،بينمــا كانــت فــي حــدود % 11
فــي ســنة  .2011هــذا التطــور الهــام فــي اســتيعاب المواطنيــن

األولــى فــي مل ّفــات الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة ،حيــث
يبلــغ عــدد المل ّفــات المتع ّلــق بهــا  805حالــة ،مــا يمثّــل  % 46مــن
مجمــوع حــاالت الفســاد ،فــي حيــن أ ّن الفســاد المالــي لــدى األفــراد
ّ
العاديّيــن يمثــل  % 36,7مــن المجمــوع .نســتخلص مــن ذلــك أ ّن
تخــص بالدرجــة األولــى
الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة
ّ
ّ
المؤسســات.
ّ
 - 6مــن بيــن المل ّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة  ،2016وعددهــا
الجملــي  3433مل ّفــا ،هنــاك  1671مل ّفــا ( )% 48,7هــي اآلن
بصــدد المعالجــة ،و 1048مل ّفــا ( )% 30,5فــي وضعيــة متابعــة.
ـت فيهــا نهائيــا ،بالحفــظ فتبلــغ  460مل ّفــا
ّأمــا المل ّفــات التــي تـ ّـم البـ ّ
(ّ )% 13,4أمــا المحالــة إلــى القضــاء فعددهــا  94مل ّفــا (،)% 2,9
فيمــا أحيــل  108مل ّفــا ( )% 3,1إلــى الهيــاكل اإلداريّــة ذات النظــر
و 47مل ّفــا ( )% 1,4إلــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة.
المتصليــن بالرقــم األخضــر بدايــة  21مــاي
 - 7بلــغ عــدد ّ
( 2016تاريــخ إنطــاق العمــل بالرقــم األخضــر)  5594متدخــا،
ينقســمون إلــى ذكــور ( )4980وإنــاث ( ،)509مــع بقــاء 105

,,

الفساد المالي والجرائم
تمثّل القسط
االقتصاديّة ّ
األوفر من مل ّفات الفساد
المرفوعة إلى الهيئة

,,

الختصاصــات الهيئــة ،والــذي جنّبهــا اإلرهــاق واالنغمــاس فــي
قضايــا ليســت مــن اختصاصهــا ،يرجــع إلــى الحمــات التحسيســية
المكثفــة عبــر الوســائط اإلعالميــة واالتصــال المباشــر بمختلــف
ـك فيــه أن نســبة مل ّفــات االختصــاص ســترتفع
مظاهــره .ومــا ال شـ ّ
ممــا يرفــع
مســتقبال نتيجــة العمــل التوعــوي الــذي قامــت بــه الهيئــةّ ،
مــن كفاءتهــا ونجاعتهــا فــي معالجــة مل ّفــات الفســاد وتحويلهــا إلــى
المختصــة ،ال ســيما إلــى القضــاء.
الجهــات
ّ
تمثّــل القســط
-5
تبيــن أن الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديّــة ّ
ّ
األوفــر مــن مل ّفــات الفســاد المرفوعــة إلــى الهيئــة .وهــي مل ّفــات
تمثــل فــي المجمــوع حوالــي  % 50مــن المل ّفــات التــي تل ّقتهــا
ّ
المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة المرتبــة
وتحتــل
الهيئــة.
ّ
ّ
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المتصالت
تمثل نسبة ّ
لم ّ
على الرقم األخضر سوى
 % 9من مجموع
االتصاالت
ّ

,,
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تمثــل نســبة اإلنــاث ســوى  % 9مــن
حالــة غيــر محـ ّـددة ،بحيــث لــم ّ
مجمــوع المتصليــن .وقــد تركــزت التدخــات ّإمــا علــى الفســاد فــي
تدخــا) مــا يمثّــل
والمؤسســات
الــوزارات
العموميــة (ّ 2812
ّ
ّ
المؤسســات
وإمــا علــى الفســاد فــي
 % 50مــن مجمــوع التدخــات ّ
ّ
الخاصــة ( )% 4مــن المجمــوع .ووقــع تســجيل عــدد كبيــر مــن
التدخــات غيــر الواضحــة ،مــن حيــث طبيعــة المواضيــع التــي
تمثــل  % 37مــن مجمــوع المداخــات .وهــذا رقــم
تطرحهــا .وهــي ّ
المرتفــع قــد حــرم الهيئــة مــن إمكانيــة االســتفادة مــن آراء أكثــر مــن
ثلــث المتدخليــنّ .أمــا بقيــة التدخــات فكانــت لالسترشــاد وطلــب
معلومــات مــن الهيئــة ()% 8
التدخــات وردت مــن أربــع
 - 8لوحــظ أ ّن أكثــر مــن ثلــث
ّ
واليــات ،هــي تونــس ونابــل وصفاقــس والقصريــنّ .أمــا ثلثــا
المداخــات األخــرى فتوزعــت بيــن الــــ  20والية المتبقية والخارج
الــذي كانــت مســاهمته ضعيفــة جـ ّـدا ( 4حــاالت) .وجديــر بالذكــر
أ ّن أضعــف الواليــات مــن حيــث عــدد المتدخليــن هــي تطاويــن،
المتدخليــن مــن الخــارج.
تــوزر ،قبلــي ،مدنيــن إلــى جانــب
ّ
المتصــل مــع الموضــوع ،فإننــا نخــرج
 - 9عندمــا تتقاطــع واليــة ّ
بالمالحظــات التاليــة:
كل واليــة حســب الموضوعــات ،فــإ ّن
 أوال :فيمــا يتع ّلــق بــوزن ّـجلت  779مداخلــة ،أي مــا يمثــل  % 14مــن
واليــة تونــس التــي سـ ّ
مجمــوع المداخــات هــي التــي تســتحوذ علــى أهــم األنصبة حســب
ّ
الموضوعــات ،حيــث يبلــغ نصيبهــا  % 19,6بخصــوص طلــب
معلومــات ،ويصــل إلــى  % 26فيمــا يتع ّلــق بالفســاد فــي الــوزارات
يخــص الفســاد فــي
أوالمؤسســات العموميــة ،وإلــى  % 15فيمــا
ّ
ّ
ّ
كل
المؤسســات الخاصــة .تتبعهــا فــي المرتبــة الثانيــة ،بالتــوازيّ ،
ّ
تمثّــل كل منهمــا  % 7مــن مجمــوع
مــن صفاقــس ونابــل ،ال ّل ْتيــن ّ
المداخــات الــواردة عــل الرقــم األخضــر.

ويتــراوح نصيــب صفاقــس النســبي مــن حيــث توزيــع المواضيــع
المؤسســات الخاصــة أعلــى
بيــن  % 4,4و .% 9ويشــكل فســاد
ّ
نســبة تدخــل ،حيــث بلــغ  ، % 9,3تــاه الفســاد فــي الــوزارات بنســبة
..% 8
ّأمــا نابــل فتــراوح نصيبهــا حســب المواضيــع بيــن  % 7و.% 9
الخاصــة ،تليهــا
المؤسســات
وأعلــى نســبة فيهــا كانــت لفســاد
ّ
ّ
المؤسســات العموميــة ،فالــوزارات.
ّ
ّ
بعــد هاتيــن الواليتيــن ،نالحــظ أ ّن سوســة والقصريــن والقيــروان
والمؤسســات
ـص فســاد الــوزارات
ّ
واليــات قريبــة مــن نابــل فيمــا يخـ ّ
العموميــةّ .أمــا واليــة سوســة فقريبــة منهــا فيمــا يخــص فســاد
ّ
المؤسســات الخاصــة .ويختلــف األمــر بالنســبة إلــى القصريــن
ّ
تتميــزان بضعــف الكثافــة
والقيــروان ،وهمــا واليتــان
داخليتــان ّ
ّ
والمؤسســية الخاصــة.
الصناعيــة
ّ
ال تســتأثر بموضــوع طلــب المعلومــات والطلبــات المتعــددة
كل الجهــات دون اســتئثار
موزعــة بيــن ّ
جهــة دون أخــرى ،إذ نجدهــا ّ
تميزهــا عــن ســائر الواليــات.
أيــة واليــة بأســبقية ّ
ـص المداخــات التــي لــم يقــع تبيــن مطالبهــا بوضــوح
وفيمــا يخـ ّ
فقــد كانــت مرتفعــة إلــى حـ ّـد بعيــد .وقــد بلغ عددهــا  2086مداخلة،
ونســبتها مــن المجمــوع  .% 37وهــي نســب مرتفعــة كالعــادة فــي
حــد ّمــا فــي
واليــات تونــس ،وصفاقــس ،ونابــل ومرتفعــة إلــى ّ
واليتــي سوســة ،والقصريــن .ولكنّهــا متناثــرة ِبنســب ضعيفــة فــي
ْ
بقيــة الواليــات.
كل موضــوع داخــل الواليــة الواحــدة،
ثانيــا :فيمــا يتع ّلــق بــوزن ّ
نالحــظ أ ّن مداخــات واليــة أريانــة مثقلــة بالتشــهير بالفســاد فــي
والمؤسســات العموميــة ،تليهــا بالتســاوي تقريبــا واليــات
الــوزارات
ّ
ّ
المؤسســات
تونــس ،وسوســة ،وقبلــي ،ونابــلّ .أمــا الفســاد فــي
ّ
حيــزا مرتفعــا فــي سوســة ،صفاقــس ،مدنيــن
فيحتــل
الخاصــة
ّ
ّ
وقفصــة ،حيــث يتــراوح بيــن  % 6و..% 7
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ـط
 - 10يالحــظ غيــاب كبيــر لإلنــاث فــي المداخــات علــى الخـ ّ
ممــا يدفــع إلــى التســاؤل عــن أســباب هــذا الغيــاب .هــل
األخضــرّ ،
يعــود إلــى عــدم اكتــراث المــرأة بقضايــا الفســاد التــي تصبــح فــي
هــذه الحالــة «اختصاصــا» ذكوريــا أم لضعــف التحســيس النوعــي
ّ
مــن قبــل الهيئــة.
 - 11أكثــر مــن ثلــث المداخــات كانــت خاليــة مــن أي موضــوع
المتدخلــون ،وعددهــم
حتــى أنّنــا ال نــدري لمــاذا ّاتصــل هــؤالء
ّ
ّ
كبيــر ،بالهيئــة .هــل إنّهــم عجــزوا عــن تبليــغ آرائهــم وتشــكياتهم
ثمــة
أم هنــاك خلــل فــي أســاليب ّ
االتصــال التــي وضعتهــا الهيئــة أم ّ
إخــال فــي معالجــة البيانــات وترتيبهــا.
تؤكــد المداخــات علــى الخــط األخضــر مــا تــم اســتنتاجه
ّ - 12
ّ
مــن المل ّفــات الــواردة علــى الهيئــة من أ ّن الفســاد اإلداري الحكومي
والعمومــي يحتـ ّـل المرتبــة األولــى ضمــن شــكاوى المواطنيــن.

,,

الفساد اإلداري الحكومي
يحتل المرتبة
والعمومي
ّ
األولى ضمن شكاوى
المواطنين

,,
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توزيع المل ّفات الواردة على الهيئة
سنة  2016حسب االختصاص
مآل الملف

عدم االختصاص
االختصاص
الجملة

عدد المل ّفات

النسبة المئوية

1235
2198
3433

36
64
100,0
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توزيع المل ّفات الواردة على الهيئة
سنة  2016حسب العارض
العارض

أشخاص بمفردهم
مجموعة من السكان
عامل أو مجموعة من العمال
شركة
وزارات
جمعيات .نقابات الخ
مجهول
الجملة
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عدد المل ّفات

النسبة المئوية

2274
110
115
95
9
70
760
3433

66,2
3,2
3,4
2,8
0,3
2,0
22,1
100,0

توزيع المل ّفات الواردة على الهيئة
سنة  2016حسب الوالية
الوالية

عدد المل ّفات

النسبة المئوية

أريانة
القصرين
القيروان
الكاف
المنستير
المهدية
باجة
بن عروس
بنزرت
تطاوين
توزر
تونس
جندوبة
زغوان
سليانة
سوسة
سيدي بوزيد
صفاقس
قابس
قبلي
قفصة
مدنين
منوبة
نابل
غير محدد
الجملة

223
142
88
65
105
70
63
145
144
35
23
1157
83
54
78
174
102
178
54
17
105
58
53
196
21
3433

3,8
4,1
2,6
1,9
3,1
2,0
1,8
4,2
4,2
1,0
0,7
33,7
2,4
1,6
2,3
5,1
3,0
5,2
1,6
0,5
3,1
1,7
1,5
5,7
0,06
100,0
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توزيع المل ّفات الواردة على الهيئة
سنة  2016حسب المآل
مآل الملف

عدد المل ّفات

النسبة المئوية

بصدد المعالجة
حفظ
إحالة
متابعة
أحيلت إلى هيئة الحقيقة والكرامة
أحيلث إلى العدالة
الجملة

1671
460
108
1048
47
99
3433

48,7
13,4
3,1
30,5
1,4
2,9
100,0
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توزيع المل ّفات الواردة على الهيئة
سنة  2016حسب الجهة المطلوبة
هياكل ومؤسسات

عدد المل ّفات

النسبة المئوية

وزارات
معتمديــات ،بلديــات،
واليــات،
ّ
عمــادات
خدمات البريد ،الماء،الكهرباء،
الصناديق اإلجتماعية
المستشفيات،
بنوك ،شركات
مؤسسات
دواوينّ ،
وكاالت
لجان ،هيئات
جمعيات
ديوانة
الرئيس األسبق بن علي وعائلته
هياكل الدولة
أفراد عاديّون
أخرى
الجملة

721
353

21,0
10,3

215

6,3

380
211

11,1
6,1

28
78
28
17
16
1295
91
3433

0,8
2,3
0,8
0,5
0,5
37,7
2,7
100,0
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توزيع المكالمات الواردة على الخط األخضر
حسب الواليات
الوالية

أريانة
الخارج
القصرين
القيروان
الكاف
المنستير
المهدية
باجة
بن عروس
بنزرت

جنس المتصل

النسبة المئوية

ذكور

إناث

غير محدد

125

20

3

148

84,5%

13,5%

2,0%

100,0%

2

2

0

4

50%

50%

0,0%

100,0%

326

19

1

346

3%

5,5%

94,2%

100,0%

261

16

5

282

1,8%

5,7%

92,6%

100,0%

118

16

2

136

89,5%

11,8%

1,5%

100,0%

153

12

6

171

89,5%

7,0%

3,5%

100,0%

191

19

4

214

89,3%

8,9%

1,9%

100,0%

171

10

3

184

92,9%

5,4%

1,6%

100,0%

191

31

3

225

84,9%

13,8%

1,3%

100,0%

215

23

4

242

88,8%

9,5%

1,7%

100,0%
181

الوالية

تطاوين
توزر
تونس
جندوبة
زغوان
سليانة
سوسة
سيدي بوزيد
182

صفاقس
قابس

جنس المتصل

النسبة المئوية

ذكور

إناث

غير محدد

23

3

0

26

88,5%

11,5%

0,0%

100,0%

41

8

0

9

83,7%

16,8%

0,0%

100,0%

650

111

18

776

83,4%

14,2%

2,3%

100,0%

160

14

2

176

90,9%

8,0%

1,1%

100,0%

140

4

3

147

95,2%

2,0%

2,7%

100,0%

170

7

4

181

93,9%

3,9%

2,2%

100,0%

247

38

2

287

86,1%

13,2%

7,0%

100,0%

220

8

4

232

94,8%

3,4%

1,7%

100,0%

361

29

4

394

91,6%

6,5%

4,3%

100,0%

83

6

4

93

89,2%

9,5%

1,7%

100,0%

الوالية

قبلي
قفصة
ال يريد التصريح
عن والية اإلقامة
مدنين
منوبة
نابل

جنس المتصل

النسبة المئوية

ذكور

إناث

غير محدد

25

2

0

27

92,6%

7,4%

0,0%

100,0%

179

22

1

202

88,6%

10,9%

5,0%

100,0%

362

39

21

422

85,8%

9,2%

5,0%

100,0%

101

6

1

108

93,5%

5,6%

9,0%

100,0%

109

7

5

147

90,1%

5,8%

4,1%

100,0%

356

37

5

398

89,4%

9,3%

1,3%

100,0%
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توزيع المكالمات الواردة على الخط األخضر
حسب جنس المتصل
ذكر
أنثى
غير محدد
الجملة

4980
509
105
5594

89,0
9,1
1,9
100,0
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تمهيد
أحدثــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب المرســوم
 120لســنة  2011المــؤرخ فــي  14نوفمبــر  .2011وتــم منحهــا
ّ
والتقصــي اســتنادا إلــى الفصــل  13منــه والــذي
صالحيــات البحــث
ّ
ينــص ضمــن فقرتيــه الثالثــة والرابعــة علــى مــا يلــي:
ْ
 الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص. تلقي الشــكاوى واإلشــعارات حول حاالت الفســاد والتحقيقفيهــا وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة بمــا في ذلــك القضاء.
التقصــي والبحث
كمــا أســند المرســوم ســالف الذكــر صالحيــات
ّ
التقصــي بنــاء على أحــكام الفصل 31
فــي جرائــم الفســاد إلــى جهــاز
ّ
والتقصــي بالبحــث
يتعهــد جهــاز الوقايــة
منــه والــذي نــص علــى أنّــهّ :
ّ
فــي جرائــم الفســاد ،ويتولــى فــي هــذا اإلطــار تجميــع المعلومــات
تقصي الحقيقة
والوثائــق والشــهادات التــي مــن شــأنها أن ّ
تمكن مــن ّ
بخصــوص شــبهة ارتــكاب جرائــم فســاد مــن قبــل أي شــخص مــادي
أو معنــوي عــام أو خــاص أو أي تنظيــم أو جمعيــة أو هيئــة مهمــا
كانــت طبيعتهــا والتثبــت فــي المعلومــات والوثائــق المجمعــة ومــدى
صحتهــا قبــل إحالتهــا علــى الســلط القضائيــة المختصــة قصــد تتبــع
مرتكبــي هــذه الجرائــم .ولهــا أن تقــوم بأعمــال التفتيــش وحجــز
الوثائــق والمنقــوالت بــكل المحــات المهنيــة والخاصــة التــي
تــرى ضــرورة تفتيشــها وذلــك دون إجــراء آخــر .وتعتمــد المحاضــر
والتقصــي عنــد مباشــرة
والتقاريــر التــي يحررهــا جهــاز الوقايــة
ّ
التقصــي فــي جرائــم الفســاد حججــا ال يمكــن الطعــن فيهــا
أعمــال
ّ
إالّ بالــزور.
والتقصــي رغــم مــا ســبق بســطه
ولــم يتــم تشــكيل جهــاز الوقايــة
ّ
ّ
رتــب جملــة
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـة،
ـ
صراح
ـه
ـ
تكريس
ـت
ـ
تول
ـي
ـ
الت
ـول
مــن الفصـ
ّ
مــن النتائــج علــى تحديــد اآلليــات المعتمــدة فــي الغــرض.

 - 1غياب جهاز
والتقصي
الوقاية
ّ
والتقصي
 - 2أعمال البحث
ّ
 االنتدابات الصفقات استغالل نفوذ،اختالسات ،ارتشاء
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تقصي
الهيئة تعمل بآليات ّ
محدودة على المستوى
القانوني والعملي

,,
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أوّال :غياب جهاز الوقاية والتقصي
تولّــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مباشــرة أعمــال البحــث
والتقصــي المنصــوص
والتقصــي فــي غيــاب إرســاء لجهــاز الوقايــة
ّ
ّ
علــى ضــرورة تشــكيله بجميــع الصالحيــات القانونيــة المخولــة لــه
مــن تفتيــش وحجــز ،إلــى جانــب القيمــة الثبوتيــة لمــا يتــم تحريره من
ّ
طــرف أعضائــه باعتبارهــا حججــا ال يمكــن الطعــن فيهــا إالّ بدعــوى
الــزور .وفــي غيــاب هــذا الجهــاز تــم تعطيــل جميــع الصالحيــات
ّ
القانونيــة المخولــة ،والتــي مــن شــأنها تكريــس الســرعة والفاعليــة
والحجيــة لألعمــال المنجــزة مــن الهيئــة .
لقــد تولــت الهيئــة منــذ إنشــائها إلــى حــدود ســنة  ،2017أي
مــا يقــارب الســت ســنوات ،إنجــاز مهامهــا المنوطــة بعهدتهــا دون
ـص .وهــو مــا ترتّــب عليــه نتيجتــان
أن يكــون لهــا جهــاز وقايــة وتقـ ّ
أساســيتان:
• تعطيــل اآلليــات القانونيــة للبحــث والتقصــي الممنوحــة
ألعضاء الجهاز بموجب الفصل  31والمتمثلة أساسا في التفتيش
أدى
ممــا ّ
والحجــز والتــي ذكــرت صراحــة بالفصــل المذكــور آنفــا ّ
التقصــي والكشــف عــن الفســاد ومرتكبيــه فــي
إلــى إعاقــة مســار
ّ
ملفــات تعلقــت أساســا بشــبهات رشــوة وســوء اســتعمال الســلطة
والفســاد المالــي واإلداري .ورغــم كل مــا تعــرض لــه هــذا المســار
مــن صعوبــات ومعوقــات فإنــه أثمــر جملــة مــن األعمــال القانونيــة
الفاعلــة والناجعــة ،ودلّــل علــى نجــاح الهيئــة فــي إيجــاد آليــات عمــل
التقصــي وفقــدان الصالحيات
ممكنــة وفاعلــة لتجــاوز صعوبــة واقــع
ّ
والتقصــي.
والمــوارد الضروريــة نتيجــة غيــاب جهــاز الوقايــة
ّ
• تشــكيل خليــة بحــث وتقــص متكونــة مــن جملــة مــن المحققيــن
والتقصــي فــي الملفــات التــي تولــت الهيئــة
باشــروا أعمــال البحــث
ّ
التعهــد بهــا تلقائيــا للكشــف عــن مكامــن الفســاد ومقترفيــه ،وفــي
العرائــض التــي تــم إيداعهــا لــدى مكتــب الضبــط التابــع للهيئــة
ّ
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اليزال تفاعل مؤسسات
الدولة مع الهيئة دون
المؤمول
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أو تلقيهــا عــن طريــق الخــط األخضــر أو عبــر البريــد اإللكترونــي
المخصــص لتقبــل العرائــض اإللكترونيــة للتبليــغ عــن الفســاد.
بالتقصــي ،وذلــك
وعملــت الهيئــة علــى تفعيــل مهامهــا المتعلقــة
ّ
مــن خــال اســتنباط آليــات عمــل تمثلــت أساســا:
 - 1في تجميع الوثائق واألدلة والحجج بطلبها من المؤسسات
واإلدارات وجميــع الجهــات العموميــة التــي يفتــرض أنّهــا تتحـ ّـوز
تلــك الوثائــق .ومثّــل الفصــل  34مــن المرســوم األســاس القانونــي
المعتمــد فــي آليــة طلــب المعلومــات والمعطيــات والوثائــق ،إذ جــاء
فيــه :يتعيــن علــى مصالــح الدولــة وبصفــة خاصــة المصالــح اإلداريــة
ّ
ومختلــف مصالــح وهيئــات الرقابــة والتفقــد والتدقيــق والجماعــات
المحليــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والمنشــآت ذات
كل مــا
المســاهمات العموميــة مـ ّـد رئيــس الهيئــة بتصاريــح تتضمــن ّ
بلــغ إليهــا ومــا أمكــن لهــا الحصــول عليــه فــي قيامهــا أو بمناســبة
قيامهــا بمهامهــا مــن معلومــات ومعطيــات تنــدرج ضمــن مهامهــا أو
مــن شــأنها أن تســاعد هــذه األخيــرة علــى القيــام بالمهــام المنوطــة
بعهدتهــا علــى أحســن وجــه .وتقـ ّـدم هــذه البيانــات والوثائــق مباشــرة
وبمبــادرة مــن المصالــح والهيــاكل المذكــورة إلــى رئيــس الهيئــة أو
بطلــب منــه عنــد االقتضــاء.
كمــا تولــت الهيئــة مطالبــة اإلدارات المعنيــة بأعمالهــا بضــرورة
اتخــاذ التدابيــر الضروريــة واالجــراءات القانونيــة ال ســيما إجــراء
تحقيق وتفقد في شــبهات الفســاد التي مثلت موضوع المراســات
التــي وجهــت مــن طرفهــا مطالبــة فــي كل مــرة بموافاتهــا بمــآل
األبحــاث ونتائــج التفقــد المنجــز مــن اإلدارة الموجــه لهــا الطلــب
دون أن يفــوت الهيئــة إعــداد مراســات تذكيــر للجهــة المعنيــة
بالطلــب ،وذلــك لحثهــا علــى اإلســراع فــي إنجــاز األعمــال التــي مــن
شــأنها أن تســاعد فــي البــت فــي العرائــض المقدمــة للهيئــة والتثبــت
مــن توفــر الشــبهة مــن عدمهــا.
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مآل األبحاث اإلداريّة
في عديد المل ّفات
التي تحيط بها شبهات
فساد ،تبقى حبيسة
أدراج اإلدارة
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وفــي هــذا اإلطــار وجــب التأكيــد علــى وجــود تفــاوت فــي تفاعــل
اإلدارات والمؤسســات وجميــع الجهــات العموميــة مــن جماعــات
محليــة ومنشــآت عموميــة مــع الهيئــة فيمــا يخــص طلــب المعطيــات.
فمنهــا مــا امتنــع عــن الجــواب بالســلب أو باإليجــاب ،ومنهــا مــا
تولــى تقديــم بعــض المعطيــات فــي مــدد زمنيــة بطيئــة جــدا أثــرت
ســلبا علــى نجاعــة األعمــال التــي ترتبــط أساســا بعنصــر الســرعة
والدقــة .كمــا تولــت جهــات أخــرى التفاعــل بشــكل مقبــول خاصــة
مــع تمســك الهيئــة بآليــة التذكيــر المتواصــل بمـ ّـد المطلــوب منهــا
وبآليــة المتابعــة لتحصيــل مــآالت ونتائــج أعمــال التفقــد والتح ّقــق
مــن مختلــف أجهــزة التفقــد الخاضعــة بالنظــر إلــى الجهــات المعنيــة
بالتفاعــل والتعــاون مــع الهيئــة بنــاء علــى أحــكام الفصــل  34مــن
المرســوم عــدد  120لســنة .2011
 - 2فــي تعزيــز آليــة االســتماع التــي ســبق أن تــم اعتمادهــا مــن
ّ
طــرف اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الفســاد والرشــوة
كمــا هــو ثابــت بتقريرهــا الصــادر فــي شــهر نوفمبــر .2011
التقصــي،
ولقــد قــام فريــق عمــل المحققيــن بمباشــرة أعمــال
ّ
كل طــرف قـ ّـدرت الهيئــة ضــرورة ســماعه
وذلــك باالســتماع إلــى ّ
مهمــا كان مركــزه القانونــي بالملــف ســواء كان مب ّلغــا متضــررا أو
مب ّلغــا ليســت لــه عالقــة شــخصية ومباشــرة بموضــوع تبليغــه .كمــا
تولــت الهيئــة ســماع المبلــغ عنــه أو المســؤول الــذي مثلــت شــهادته
عمــا يســاهم فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة لكشــف الحقيقة ،وذلك
بتأكيــد وجــود الشــبهة وتحريــر شــكاية بعــد ذلــك فــي الغــرض ومــن
ثمــة إحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة المختصــة
الحجــة واقعــا وقانونــا .كمــا
ترابيــا بالتتبــع أو بحفــظ الملــف لغيــاب
ّ
تعـ ّـد جلســات الســماع مــن اآلليــات القانونيــة الضامنــة لحـ ّـق الدفــاع،
تمــت
عمــا ّ
وذلــك بتمكيــن المب ّلــغ عنهــم مــن تقديــم دفوعاتهــم ّ
ضدهــم.
إثارتــه مــن شــبهات ّ
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تولى رئيس الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد بوصفه
الوحيد الذي تتوفر فيه
شروط الفصل 31
المعروض سلفا العمل
على متابعة ورقابة
والمصادقة على جميع
محاضر االستماع المنجزة
التقصي.
في إطار أعمال
ّ
األمر الذي أثقل كاهل
رئاسة الهيئة للعدد
الضخم من المحاضر
واألعمال التي تتولى
إعدادها

,,

التقصــي الخاضعــة للســلطة
وتظــل آليــة االســتماع مــن آليــات
ّ
المضمنــة
كل ملـ ّـف والمالبســات
التقديريــة للهيئــة ،وحســب حالــة ّ
ّ
بــه.
والتقصــي فــي غيــاب
ثانيــا :الحجيــة القانونيــة ألعمــال البحــث
ّ
جهــاز مخصــوص بذلــك
تولّــى الفصــل  31مــن المرســوم  120لســنة  2011إضفــاء
القــوة الثبوتيــة للمحاضــر المحــررة مــن طــرف أعضــاء جهــاز
والتقصــي ،وفــي غيــاب تكريــس هــذا الجهــاز ضمــن النســيج
الرقابــة
ّ
الهيكلــي والوظيفــي للهيئــة فــإ ّن الســؤال المطــروح يتع ّلــق بمــدى
حجيــة المحاضــر المحــررة فــي الغــرض.
ّ
ّ
لقــد عملــت الهيئــة فــي ســبيل تجــاوز عقبــة غيــاب جهــاز الوقايــة
والتقصــي خــال جميــع مراحــل البحــث والتحقــق علــى إيجــاد
ّ
حلــول تتوفــر فيهــا جميــع الشــروط الشــكلية واألصليــة التــي
تجعــل مــن أعمالهــا صحيحــة .وعليــه ،تولــى رئيــس الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة الفســاد بوصفــه الوحيــد الــذي تتوفــر فيــه شــروط الفصــل
 31المعــروض ســلفا العمــل علــى متابعــة ورقابــة والمصادقــة علــى
التقصي .األمر
جميــع محاضــر االســتماع المنجــزة فــي إطــار أعمــال
ّ
الــذي أثقــل كاهــل رئاســة الهيئــة للعــدد الضخــم مــن المحاضــر
واألعمــال التــي تتولــى إعدادهــا ،وذلــك بغايــة أن تكــون جميــع
أعمــال الهيئــة صحيحــة مــن حيــث الشــكل واالجــراء المتخــذ .وكان
ـص علــى معنــى
األعبــاء ســتذلّل لــو تو ّفــر للهيئــة جهــاز وقايــة وتقـ ّ
أحــكام الفصــل  22مــن المرســوم عــدد  120الــذي ينــص علــى أن
والتقصــي مــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء ال يقــل
يتألــف جهــاز الوقايــة
ّ
عددهــم علــى عشــرة يعينــون بأمــر بنــاء علــى اقتــراح رئاســة الحكومة
مــن بيــن الخبــراء المشــهود لهــم بالنزاهــة والكفــاءة فــي اختصاصــات
القانــون والماليــة ومراقبــة الحســابات والجبايــة والشــؤون العقاريــة
وغيرهــا مــن االختصاصــات ذات العالقــة بمهــام الهيئــة.
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ـص عائقــا حقيقيــا أمــام مســار
لقــد مثّــل غيــاب جهــاز وقايــة وتقـ ّ
محاربــة الفســاد والكشــف عــن الحقيقــة فــي آجــال معتبــرة ،وبالدقــة
التقصي،
المطلوبــة .وبالرغــم مــن ذلــك واصلــت الهيئــة أعمالها فــي
ّ
وأنتجــت جملــة مــن األعمــال القانونيــة منهــا مــا توجهت بــه لإلدارة،
ومنهــا مــا تمــت إحالتــه علــى القضــاء.
التقصي في مل ّفات الشكايات

أوّال :المل ّفات العالقة
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بلــغ عــدد المل ّفــات العالقــة ،كمــا ســلف ذكــره 5308 ،مل ّفــا
تعهــدوا بدراســة  1307مل ّفــا
تـ ّـم توزيعهــا علــى المحققيــن اللذيــن ّ
منهــاّ .أمــا البقيــة وعددهــا  4001مل ّفــا فقــد تــم فــي إطــار التعــاون
ّ
مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تكليــف فريــق مــن المح ّققيــن
تولّــى فرزهــا بغايــة فصــل المل ّفــات التــي تخــرج عــن إختصــاص
الهيئــة عــن الملفــات التــي تتط ّلــب المتابعــة .وقــد أســفرت عمليــة
ّ
الفــرز التــي تواصلــت مــن شــهر جــوان إلــى شــهر أكتوبــر  2016عــن
النتائــج التاليــة:

,,

بلغ عدد المل ّفات
تتمكن
العالقة التي لم
ّ
تقصي الحقائق
لجنة ّ
حول الرشوة والفساد
ّ
البت فيها 5308
من ّ
مما اضطر الهيئة
ملف ّ
ّ
إلى تكليف فريق
خاص من المحق ّقين
ّ
للبت فيها
ّ

,,

عملــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،منــذ بدايــة ســنة 2016
ّ
وبالتــوازي مــع معالجــة المل ّفــات الجديــدة ،علــى اســتكمال النظــر
فــي المل ّفــات العالقــة التــي ســبق إيداعهــا لــدى ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد منــذ إحداثهــا فــي فيفــري
ّ
 .2011وقــد بلــغ عددهــا  5308مل ّفــا.
أن
تقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد ْ
لقــد ســبق للجنــة ّ
تعهــدت منــذ أواخــر شــهر جانفــي  2011إلــى حـ ّـد صــدور تقريرهــا
ّ
ملــف أحالــت
أواخــر شــهر نوفمبــر  2011بقرابــة العشــرة آالف ّ
منهــا بعــد البحــث والتحــري  370مل ّفــا علــى القضــاء هــي اآلن
ّ
محـ ّـل متابعــة مــن الهيئــة ،وقــررت حفــظ  4319مل ّفــا لغيــاب شــبهة
ّ
الفســاد أو لعــدم االختصــاص.

ثانيا :المل ّفات الجديدة
نتيجــة للحمــات التوعويّــة التــي قامــت بهــا الهيئــة بواســطة
االتصــال والتواصــل المختلفــة منــذ بدايــة ســنة ،2016شــهد
وســائل ّ
نســق إيــداع مل ّفــات الشــكايات نقلــة نوعيــة بزيــادة فــي عددهــا حيــث
بلــغ  3433مل ّفــا منهــا  2200وردت مباشــرة مــن المواطنيــن و275
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي و 958بإحالــة مــن رئاســة الحكومــة.
ّ
الخــط الهاتفــي
ّأمــا الشــكايات التــي تل ّقتهــا الهيئــة عــن طريــق
ّ
المجانــي ( )80.10.22.22فبلغــت (منــذ شــهر مــاي تاريــخ بدايــة
ّ
العمــل بالخــط الهاتفــي إلــى  31ديســمبر  5594 ،2016مكالمــة
أمكــن تصنيفهــا بعــد دراســة ّأوليــة كمــا يلــي:
  2056مل ّفا خارجه عن اختصاصات الهيئة 3438 -مل ّفا يمكن أن تندرج ضمن اختصاصات الهيئة

,,

خط نداء مجاني
وضع ّ

ذمة المواطنين
على ّ
للتبليغ عن حاالت
ّ
الفساد ،زاد بصفة
ملحوظة من عدد
العرائض

,,

ملــف /عريضــة ال عالقــة لهــا باختصاصــات الهيئــة
• ّ 1888
وجهــت ألصحابهــا .ثــم حفظــت
تـ ّـم إعــداد أجوبــة فــي خصوصهــا ّ
ّ
المل ّفــات بمصلحــة األرشــيف،
•  380ملـ ّـف /عريضــة لهــا عالقــة بتجــاوزات واعتــداءات علــى
حقــوق أساســية ،وترجــع بالتالــي بالنظــر إلــى هيئة الحقيقــة والكرامة
تمــت مراســلة أصحابهــا إلعالمهــم بذلــك ،وتوجيــه مل ّفاتهــم للهيئــة
ّ
المذكورة،
ملف/عريضــة يمكــن أن تكــون مــن إختصــاص الهيئــة
• ّ 1733
تمــت رقمنتهــا قبــل توزيعهــا علــى
وتتط ّلــب المتابعــة .وعليــه ،فقــد ّ
المح ّققيــن،
وبذلــك أصبحــت عمليــة فــرز مل ّفــات /الشــكايات الجديــدة
يمكــن مــن تحديــد مســار المل ّفــات
تتـ ّـم مباشــرة بعــد تضمينهــا بمــا ّ
الخارجــة منهــا عــن اختصــاص الهيئــة ،وإجابــة أصحابهــا فــي آجــال
مقبولــة.
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وأســفرت دراســة هــذه المل ّفــات عــن اكتشــاف شــبهات فســاد فــي
عــدد منهــا تعاملــت الهيئــة معهــا وفــق الصالحيــات الممنوحــة لهــا
بالمرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة  2011بإحالــة مل ّفاتهــا علــى
القضــاء لالشــتباه فــي اســتيعاب األفعــا ل ألركان جريمــة فســاد
ماليــة اوإداريّــة.
ّ
وفــي جانــب آخــر ،ســعت الهيئــة بخصــوص المل ّفــات التــي
لــم تثبــت فــي شــأنها شــبهة الفســاد إلــى تبليغهــا للهيــاكل اإلداريّــة
المعنيــة قصــد تــدارك اإلخــاالت أواعتمــاد الشــفافية فــي التصــرف
ّ
ّ
درءا لشــبهات الفســاد.
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التقصــي
ـام
تولّــت الهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد القيــام بمهـ ّ
ّ
ّ
وإمــا بموجــب
تعهــدت بهــا ّإمــا
بخصــوص شــبهات فســاد ّ
تلقائيــا ّ
ّ
آليــة التبليــغ أوباإلحالــة مــن طــرف مصالــح الحوكمــة برئاســة
ّ
والتقصــي
الحكومــة .وفــي هــذا اإلطــار ورغــم غيــاب جهــاز الوقايــة
ّ
بمهامــه ،فــإ ّن الهيئــة انكبت
الــذي غابــت معــه اآلليــات التــي ارتبطــت
ّ
ّ
ّ
وتمكنــت مــن تحريــر
ـا،
ـ
أعماله
ـرت
ـ
وباش
ـات،
علــى دراســة المل ّفـ
ّ
تمــت إحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحاكــم االبتدائيــة
شــكايات ّ
ّ
المختصــة ترابيــا.
ّ
ّ
يتضمــن هــذا التقريــر جملــة مــن العينــات واألمثلــة للشــكايات
ّ
المنجــزة مــن الهيئــة التــي شــملت جملــة مــن القطاعــات والمياديــن.
وقــد تــم اعتمــاد بعــض المعاييــر فــي اختيــار العينــات فمنهــا ماتع ّلــق
ّ
ّ
بأهميــة الملـ ّـف مــن حيــث حساســية المرفــق العــام الــذي يشــرف
ّ
ّ
عليــه ،ومنهــا ماتع ّلــق بجســامة وفداحــة الفعــل المرتكــب موضــوع
الشــبهة إلــى جانــب انعــكاس ذلــك علــى ســير القطــاع فــي حـ ّـد ذاتــه.
أن تــم التعــرض بتقريــر المعهــد الوطنــي لإلحصــاء
لقــد ســبق
ْ ّ
ّ
الصــادر فــي أكتوبــر  2015والمتع ّلــق بالمســح الوطنــي حــول نظــرة

,,

تطور ملحوظ
هناك ّ
التعاون بين
في نسق ّ
الهيئة والنّيابة العمومية
ّ
في مختلف المحاكم

,,

المخرجات :الشكايات المحالة على النيابة العمومية

,,

العينات المختارة من
ّ
مل ّفات الفساد
بالتقرير تم
المضمنة ّ
ّ
ّ
أهمية
اختيارها حسب ّ
الملف كمدى تأثير
شبهة الفساد على
القطاع العام أو فداحة
الجرم المرتكب

,,

المواطــن إلــى األمــن والحريــات والحوكمــة المحليــة أن القطاعــات
األربعــة األكثــر عرضــة للفســاد .هــي:
الصحة
•
ّ
• الديوانة
• الداخلية
ّ
• الجماعات المح ّلية
التقصــي التــي أنجزتهــا الهيئــة أنّهــا
وثبــت مــن خــال أعمــال
ّ
قطاعــات مســتهدفة قــد تواصــل التبليــغ بشــأنها .وفــي هــذا اإلطــار،
ـص عــدة قطاعــات تع ّلقــت بهــا شــبهات
ســنتولى تقديــم
عينــات تخـ ّ
ّ
جديــة ســواء كان ذلــك بمناســبة االنتدابــات للعمــل بالمصالــح
فســاد ّ
العموميــة أو خــال إنجــاز الصفقــات العموميــة أو بمناســبة تســيير
المرفــق العمومــي أو التصــرف فــي المــال العــام.
ّ
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نالحظ شبهات فساد
كبيرة في المناظرات
خاصة الخارجية
ّ
ّ
بغرض انتداب
أشخاص مقربين من
ّ
سلطة القرار دون
اعتماد معايير الكفاءة
والجدارة

,,
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 - 1شــبهات فســاد تتع ّلــق بنتائــج مناظــرة بالمجلــس الوطنــي
لالعتمــاد
تل ّقــت الهيئــة بمقتضــى اإلحالــة مــن قبــل مصالــح الحوكمــة
برئاســة الحكومــة عريضــة تبليــغ عــن شــبهات فســاد بخصــوص
نتائــج مناظــرة خارجيــة تــم إجراؤهــا بالمجلــس الوطنــي لالعتمــاد،
ّ ّ
وذلــك النتــداب مهنــدس فــي اختصــاص هندســة الصناعــات
الغذائيــة بعنــوان ســنة .2013
ّ
وجــاء بالعريضــة أ ّن حســن تنظيــم المناظــرة وســيرها يقتضيــان
المترشــحين
تكويــن لجنــة مناظــرة تتولّــى النظــر فــي مطالــب
ّ
ثمــة انتدابهــم حســب كفاءتهــم وجدارتهــم إالّ
وتقييمهــم ،ومــن ّ
مهامــه الوظيفيــة كمســؤول بالمركــز
المســمى (أ -ز) وبحكــم
أ ّن
ّ
ّ
ّ
وتــرؤس
الوطنــي لالعتمــاد تولّــى تعييــن أعضــاء لجنــة المناظــرة
ّ
المتمثلــة فــي تقييــم المترشــحين ،وإســناد اإلعــداد المناســبة
أعمالهــا
ّ
ممــا أضفــى
لهــم حســب مــا يظهــر مــن محاضــر لجنــة االمتحــان ّ
شــكوكا حــول شــفافية هــذه المناظــرة وســامتها مــن التجــاوزات
فــي إســناد اإلعــداد والتقييــم النزيــه والمحايــد للمتناظريــن.
وجــاء بالعريضــة أ ّن المســؤول قــام بإبــدال العــدد الــذي تولّــى
إســناده للمترشــحة (ر -ت) ليصبــح  15بــدال مــن  ،17,5وذلــك
مــن خــال ســحب ورقــة اإلعــداد األصليــة وإبدالهــا بورقــة أخــرى.
ّ
الملــف التــي توثّــق
باشــرت الهيئــة التحــري فــي مظروفــات
ّ
ّ
ألعمــال لجنــة االمتحــان وتــم الوقــوف علــى قرائــن ودالئــل
ّ
علــى وجــود تالعــب فــي النتائــج النهائيــة لهــذه المناظــرة قــام
ّ
المترشــحة
مكــن
ّ
ممــا ّ
بهــا المســؤول المب ّلــغ عنــه المذكــور أعــاه ّ
(غ-ع) مــن النجــاح فــي هــذه المناظــرة ،وإقصــاء منافســتها المســماة
(ر -ت).

,,

حتي
تالعب ّ
باألعداد المسندة
التقييم
وبورقة ّ

,,

وخاصــة ورقــة مقــرر لجنــة
مــادون بالمحاضــر،
فبمقارنــة
ّ
ّ
ّ
والتأكــد مــن عالمــة إمضائــه التــي
المســمى (م-ح)
المناظــرة
ّ
ّ
تتطابــق مــع العالمــة الموجــودة أمــام اســمه فــي المحضــر عــدد 4
دون فيهــا معـ ّـدل 17,83
ـاص بالتصريــح بالنتائــج النهائيــة التــي ّ
الخـ ّ
المترشــحة
للمترشــحة (ر .ت) .وبعد انحصار المنافســة بينها وبين
ّ
للتأكــد مــن حقيقــة
(غ -ع) ،تولّــت الهيئــة القيــام بعمليــة حســابية
ّ
ّ
ّ
للمترشــحة (ر -ت) مــن قبــل المب ّلــغ عنــه
العــدد األصلــي المســند
ّ
عبــر مقارنتــه بالعــدد المذكــور بالعريضــة الــذي هــو ،17،5وبمــا ورد
بورقــة مقــرر ال ّلجنــة (م -ح) ،وكذلــك باإلعــداد المســندة مــن قبــل
ّ
عضــوي ال ّلجنــة (ش  -د) و(س  -م) لتصبــح العمليــة الحســابية
ّ
ّ
يعــزز
كالتالــي  17,83 = 3 /18,5 + 17,5 + 17,5وهومــا ّ
فرضيــة التالعــب بورقــة التقييــم الموجــودة التــي قــام المســؤول
ّ
بســحبها وإبدالهــا بورقــة تقييــم جديــدة تولّــى علــى إثرهــا النــزول
للمترشــحة (ر -ت) مــن 17,5
بالعــدد المســند مــن قبلــه فــي البدايــة
ّ
إلــى  15مــع المحافظــة علــى بقيــة اإلعــداد باعتبارهــا ال تنافــس
المترشــحة (غ -ع).
ّ
الملــف
التقصــي وإحالــة
لذلــك ،قامــت الهيئــة بختــم أعمــال
ّ
ّ
علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  13جــوان
ّ
 ،2016والتــي تولّــت بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى القطــب القضائــي
والمالــي.
 - 2شــبهة فســاد تتع ّلــق باالنتدابــات بالمركــز الوطنــي
ّ
ا لبيد ا غو جــي :
ّ
بالتقصــي
تعهــدت الهيئــة بموجــب عريضــة تبليــغ عــن الفســاد
ّ
ّ
ـص
عــن شــبهات فســاد تع ّلقــت بالمركــز الوطنــي البيداغوجـ ّـي .وتخـ ّ
الجديــة
العريضــة موضــوع االنتدابــات لتو ّفــر جملــة مــن العناصــر
ّ
والتدخالت
تفيد حصولها على أســاس المحاباة واســتغالل النفوذ
ّ
المؤسســة أومــن خارجهــا مــن خــال صيغــة التعاقــد
مــن داخــل
ّ
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انتدابات بالمركز
الوطني البيداغوجي
وبالصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي
ّ
على أساس المحاباة
واستغالل النّفوذ
والتدخالت من داخل
ّ
المؤسسة وخارجها
ّ

,,
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بالمؤسســة تمكــن
أوالعمــل الموســمي بغايــة إيجــاد صلــة لهــم
ّ
ّ
وهوماتمــت
بالمناظــرات.
المــرور
دون
ــا،
ق
الح
مــن انتدابهــم،
ً
ّ
معاينتــه مــن خــال اشــتباه فــي تطابــق فــي األلقــاب بيــن عــدد مــن
بالمؤسســة علــى
المتعاقديــن وبعــض األطــراف التــي لهــا روابــط
ّ
ذيــن يشــتبهان مــع المسـ ّـمى
غــرار المسـ ّـم ْيين (و -ق) و(ر -ق) ال ّل ْ
(ر -ق) المســؤول بالمركــز ،والمسـ ّـماة (هـــ  -ر) التــي تشــتبه مــع
المؤسســة .وكذلــك الذيــن
المسـ ّـمى (ف-ر) الــذي ينتمــي إلــى نقابــة
ّ
تشــتبه ألقابهــم مــع مســؤول مهــم بالمركــز فــي نفــس ال ّلقــب مثــل
ّ
المسـ ّـمى (ف -ل) و(ر -ل) ،والــذي قــام بإلحــاق زوجتــه المسـ ّـماة
(م -ش) للعمــل بفــرع المركــز وغيرهــا مــن األســماء .وهومــا يخـ ّـل
بالمبــادئ األساســية لالنتدابــات بالمصالــح العموميــة كالمســاواة
ّ
ّ
وتكافــؤ الفــرص والتنافــس النزيــه .وعليــه ،فقــد تولّــت الهيئــة ختــم
أعمالهــا وأحالــت الملـ ّـف علــى أنظــار النيابــة العموميــة بالمحكمــة
ّ
االبتدائيــة بتونــس فــي  30ديســمبر  ،2016والتــي أحالــت الملـ ّـف،
بدورهــا ،علــى أنظــار القطــب القضائــي والمالــي.
 - 3شــبهات فســاد تتع ّلــق باالنتدابــات بالصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي:
إثــر تل ّقــي عريضتيــن حــول شــبهة فســاد تتع ّلــق باالنتدابــات
بالمصحــات التابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي،
ّ
ّ
ّ
التقصــي والتحــري
باشــرت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أعمــال
ّ
ّ
ّ
بشــأنهما.
أفــادت اإلبالغــات ذات الصلــة بقيــام إدارة الصنــدوق بانتــداب
بالمصحــات التابعــة لــه انتدابــا
مجموعــة مــن األعــوان للعمــل
ّ
مباشــرا مــن خــال التعاقــد ،وأ ّن األعــوان المنتدبيــن تربطهــم عالقــة
قرابــة بمســؤول ســام هــو المدعــو (ر -ب) ،وبوزيــر ســابق للشــؤون
االجتماعيــة ،وبأطــراف نقابيــة وتحديــدا المدعــو(ب -ج).
ّ
ّ

,,

تورط
شبهات حول ّ
أطراف نقابية في
انتدابات خارج نطاق
القانون بتواطئ مع
المسؤولين اإلداريين
ّ

,,

تعهدهــا بالملــف مراســلة الصنــدوق بتاريــخ
وتولّــت الهيئــة إثــر ّ
مفصــل حــول االنتدابــات التــي
 27جــوان ّ 2016
لمدهــا بتقريــر ّ
المصحــات التابعــة لــه،
قامــت بهــا إدارتــه ســنة  2015لفائــدة
ّ
وتوضيــح النقــاط التاليــة:
 - 1طريقة االنتداب (المناظرة أوالتعاقد)
 - 2فــي حالــة القيــام باالنتدابــات المذكــورة عــن طريــق التعاقــد،
ضــرورة تحديــد المعاييــر المعتمــدة لالنتــداب وتبريــر اللجــوء
لصيغــة التعاقــد .وإن تــم الحصــول علــى موافقــة ســلطة اإلشــراف
ّ
المدعمــة لذلــك.
مدنــا بالوثائــق
ّ
ّ
 - 3تحديد قائمة المنتدبين وتاريخ ترسيمهم.
االتفــاق
تمــت االنتدابــات فــي إطــار مــا ســبق ّ
 - 4توضيــح إن ّ
عليــه مــع الطــرف النقابــي فيمــا يتع ّلــق بانتــداب أبنــاء األعــوان،
االتفــاق المذكــور.
ومدنــا بنســخة مــن ّ
ّ
تم ّكــن مــن
ّ -5
مدنــا بجميــع المعلومــات والمعطيــات التــي ّ
تحديــد عالقــة األعــوان المنتدبيــن باألعــوان واإلطــارات الذيــن
يعملــون حاليــا بالصنــدوق أومــن خارجــه.
ومدنــا
 - 6توضيــح رأي لجنــة االنتدابــات حــول الموضــوعّ ،
بنســخة مــن جميــع محاضــر جلســاتها.
تل ّقــت الهيئــة إجابــة الصنــدوق بتاريــخ  14جويليــة .2016
تضمــن
وتوصلــت بنســخة مــن تقريــر دائــرة المحاســبات الــذي
ّ
ّ
اإلداري والمالــي بالصنــدوق
مالحظــات أوليــة حــول التصــرف
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،والــذي تطــرق إلــى وجــود إخــاالت
ّ
ّ
علــى مســتوى التصــرف فــي المــوارد البشــرية بمصحتــي العمــران
ّ
ْ
الممتــدة مــن ســنة
الفتــرة
خــال
للصنــدوق
التابعتيــن
والخضــراء
ّ
 2010إلــى ســنة .2015
أوّال :عدد االنتدابات سنة 2015
أفــادت إدارة الصنــدوق أنّــه تــم خــال ســنة  2015عــن طريــق
ّ
التعاقــد انتــداب:
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تحايل والتفاف على
القانون باعتماد صيغة
التعاقد المباشر تحت
الشغورات
سد ّ
تع ّلة ّ
للصبغة اإلستعجالية
ّ
ّ

,,
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  44عونــا مــن مختلــف االختصاصــات للعمــل بمصحــةالعمــران .عيــن مــن بينهــم  08أعــوان بهيــاكل أخــرى للضــرورة
ّ
الملحــة للعمــل.
  04أعوان شبه طبيين للعمل بمصحة المتلوي.ّ
كمــا تــم خــال ســنة  2016التعاقــد مــع  07إطــارات طبيــة وشــبه
ّ
ّ
بمصحــة حــي الخضــراء ،ومــع إطاريــن طبييــن للعمــل
طبيــة للعمــل
ّ
ّ
ْ
بمصحــة سوســة ،وكاتــب ّأول للعمــل بالمكتــب المحلــي بالكــرم،
وعــون خدمــات للعمــل بــإدارة المــوارد البشــرية .كمــا وردت بتقريــر
دائــرة المحاســبات قائمــات األعــوان الذيــن تــم انتدابهــم عــن طريــق
ّ
التعاقــد بمصحتــي العمــران وحــي الخضــراء علــى التوالــي خــال
ّ
الفتــرة الممتـ ّـدة مــن  2010إلــى .2015
ثانيا :أسباب ال ّلجوء إلى صيغة التعاقد
أفــاد الصنــدوق أنّــه تــم ال ّلجــوء لصيغــة التعاقــد باالعتمــاد
ّ
المــؤرخ فــي 31
علــى مقتضيــات األمــر عــدد  567لســنة 1997
ّ
مــارس  1997والمتع ّلــق بضبــط شــروط وصيــغ االنتــداب المباشــر
والمؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريّــة
بالمنشــآت
ّ
ّ
وبترخيــص مــن ســلطة اإلشــراف ،وذلــك بهــدف سـ ّـد الشــغورات
العاجلــة تعويضــا لحــاالت المغــادرة خــال ســنتي  2014و،2015
الســن ،وتدنّــي الخدمــات
تقدمــوا فــي
ودعــم األعــوان الذيــن ّ
ّ
التوصــل إلــى تلبيــة الحاجيــات عــن طريــق
الصحيــة المســداة ،وعــدم
ّ
المناظــرات الخارجيــة.
لســد
وأضافــت إدارة الصنــدوق أ ّن الصبغــة االســتعجالية
ّ
الشــغورات اقتضــت اســتغالل المطالــب الــواردة مباشــرة علــى
المصحــة ،وأنّــه نســبة إلــى مــا أفــاد بــه المتصــرف بالمصحــة تــم
ّ
ّ
المقضــاة
والتربصــات
انتقــاء المترشــحين حســب االختصــاص
ّ
بمصالــح الصنــدوق ،والوضعيــات االجتماعيــة ،وأنّــه لــم يقــع
ّ
الترشــحات ربحــا للوقــت .كمــا شــملت هــذه
تكويــن لجنــة لدراســة
ّ

,,

ترسيم متعاقدين قبل
المدة المنصوص
انتهاء ّ
عليها بالعقود

,,

مترشــحين خارجييــن مــن ضمنهــم بعــض أبنــاء األعــوان.
العمليــة
ّ
ّ
ويتبيــن مــن خــال الجــدول المتع ّلــق بقائمــة المنتدبيــن انتــداب (س
ّ
 ج) ابــن المدعــو(ب -ج) ،وهوعــون متقاعــد ومــن أبــرز األطــرافالنقابيــة فــي الصنــدوق.
ّ
تدخــل مســؤول
توصلــت الهيئــة بمعلومــات حــول احتمــال ّ
كمــا ّ
مهــم ،وهــو (ر-ب) النتــداب مجموعــة مــن األعــوان مــن أبنــاء
ّ
األعــوان العامليــن بالصنــدوق وغيرهــم .وهــم كمــا يلــي:
المســمى (ر–ب)
تدخــل لفائدتهمــا
 (د -ط) و(هـــ-ر) ال ّلــذان ّّ
باعتبــار أنّهمــا كانــا يعمــان بجمعيــة الزيتونــة الرياضيــة التــي كان
يرأســها.
 (م–ب) ابنــة مســؤول بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة المدعــوّ
(م -ب) وزوجتــه المدعــوة (ف-هـــ) التــي تعمل بالصندوق الوطني
للضمــان االجتماعي.
ّ
 (س -ل) وهــي خطيبــة ابــن وزيــر ســابق للشــؤون االجتماعيــةّ
(ع -ي)
العامــة
 (ع -م) وهــي ابنــة المدعــو (ا – م) العضــو بالنقابــةّ
للضمــان االجتماعــي ،والعضــو بمجلــس إدارة الصنــدوق
 (م -ج) وهوابن مسؤول بمصحة العمران المدعو (س -ج) (أ-ع) وهوابن أخت مسؤول بمصحة العمران المدعو(م -م)تدخــل لفائدتــه وزيــر ســابق المدعــو
 (م -م) وهوابــن عــون ّ(ع – ي)
ثالثا :حول ترسيم أعوان متعاقدين
تــم خــال شــهر جــوان  2016ترســيم  15متعاقــدا مــن مختلــف
ّ
االختصاصــات قبــل انتهــاء المــدة المنصوص عليهــا بالعقود ،وذلك
عمــا بمــا جــاء بالبنــد التاســع مــن محضــر اجتمــاع ال ّلجنــة المركزيــة
للتصالــح المنعقــد بمقــر وزارة الشــؤون االجتماعيــة بتاريــخ
ّ
ّ
ـص علــى ترســيم األعــوان المتعاقديــن
 02جانفــي  ،2013والــذي نـ ّ
الذيــن تفــوق مــدة تعاقدهــم ســنة ،وذلــك علــى ضــوء تقريــر إيجابــي
لرؤســائهم المباشــرين.

203

تمــت ( 17مــن جملــة 36
 -أ ّن نســبة هامــة مــن االنتدابــات التــي ّ

أي مــا يعــادل  )% 47تتع ّلــق بخطــط إداريّــة علــى غــرار الكاتــب
والمســتكتب والمتصــرف .وهومــا يتنافــى مــع التبريــرات التــي تع ّلــل

بهــا الصنــدوق.

,,

مخالفات صريحة
ومتكررة لمقتضيات
ّ
الفصل  32من النّظام
الخاص
األساسي
ّ
الضمان
بأعوان ّ
اإلجتماعي ،الذي
ينص على أ ّن
ّ
»المناظرة تعتبر
الطريقة األساسية
ّ
النتداب أعوان
الصناديق اإلجتماعية»
ّ
ّ

,,
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يتأكــد قيــام إدارة الصنــدوق الوطني للضمان االجتماعي
وبذلــك ّ
ّ
خــال ســنة  2015بانتــداب أعــوان للعمــل بالمصحــات التابعــة
لــه انتدابــا مباشــرا بصيغــة التعاقــد خالفــا لمقتضيــات الفصــل 32
مــن النظــام األساســي الخــاص بأعــوان الضمــان االجتماعــي الــذي
ّ
ـص علــى أ ّن «المناظــرة تعتبــر الطريقــة األساســية النتــداب أعــوان
ينـ ّ
صناديــق الضمــان االجتماعــي».
ّ
وتجــدر اإلشــارة إلــى اعتمــاد نفــس صيغــة االنتــداب قبــل
أكــده تقريــر دائــرة المحاســبات فيمــا يتع ّلــق
ســنة  .2015وهومــا ّ
باالنتدابــات المنجــزة بمصحتــي العمــران والخضــراء.
ّأمــا بخصــوص ُمبــررات ال ّلجــوء إلــى صيغــة االنتــداب المباشــر
ّ
بالتعاقــد فبينــت المعطيــات المســتقاة مــن تقريــر دائــرة المحاســبات
أ ّن اســتناد إدارة الصنــدوق علــى مقتضيــات األمــر عــدد  567لســنة
المــؤرخ فــي  31مــارس  1997والمتع ّلــق بضبــط شــروط
1997
ّ
وصيغ االنتداب المباشــر بالمنشــآت والمؤسســات العمومية التي ال
ّ
تكتســي صبغــة إداريّــة  ،لــم تكــن فــي مح ّلهــا باعتبــار غيــاب الصبغــة
المســتعجلة والضــرورة القصــوى للعمــل فــي صــورة الحــال كالقيــام
متأكــدة أوإصالحــات طارئــة أوجبتهــا ظــروف اســتثنائية،
بأشــغال ّ
أوزيــادة فــي النشــاط غيــر منتظــرة ،أوالقيــام بأعمــال موســمية مــن
جهــة ،ولطبيعــة الخطــط الشــاغرة التــي تــم مــن أجلها ال ّلجــوء إلى هذه
ّ
الطريقــة االســتثنائية فــي االنتــداب مــن جهــة أخــرى  ،حيــث تبيــن :
ّ
المؤمنــة فــي مختلــف
 حصــول تراجــع فــي عــدد العيــاداتّ
المصحتيــن خــال الفتــرة  2010-2015بأكثــر
االختصاصــات فــي
ّ
مــن ،% 15

 -أ ّن األعــوان الذيــن غــادروا المصحتيــن بســبب التقاعــد يبلــغ

عددهــم فــي موفــى ســنة  2015بمصحتــي العمــران والخضــراء
علــى التوالــي  10أعــوان و 5أعــوان أغلبهــم مــن الســلك الطبــي

وشــبه الطبــي والتقنييــن.

الفــرص ،والــذي ضبــط مـ ّـدة ســنة كحـ ّـد أقصــى للتعاقــد ،ثــم الرجــوع

إلــى آليــة المناظــرة باإلضافــة إلــى مقتضيــات الفصــل  32مــن النظــام
ـص علــى
األساســي الخــاص بأعــوان الضمــان االجتماعـ ّـي الــذي ينـ ّ
أ ّن «المناظــرة تعتبــر الطريقــة األساســية النتــداب أعــوان صناديــق

الضمــان االجتماعــي».
ّ
 كمــا أن الصنــدوق دأب علــى إدمــاج المتعاقديــن تطبيقــالمحاضــر مفاوضــات اجتماعيــة ال تتح ّلــى بــأي صبغــة ترتيبيــة علــى
غــرار مــا تــم بالنســبة إلــى الحــاالت المذكــورة بمصحــة الخضــراء
ّ
حيــث تــم إدمــاج مختلــف المتعاقديــن المشــار إليهــم بتاريــخ
ّ
 01جوان ،2012
وعليــه تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا وأحالــت الملـ ّـف علــى أنظــار

النيابــة العموميــة فــي  18جويليــة  ،2016والتــي تولّــت ،بدورهــا،
ّ
إحالتــه علــى قلــم التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي.
 - 4شــبهات فســاد بالصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة
االجتماعيــة:
ّ
بالتقصــي حــول
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
ســمى (س-ب) إطــار ســام ســابق
الم ّ
شــبهات فســاد نُســبت إلــى ُ
بــوزارة الشــؤون االجتماعيــة تــم تكليفــه الحقــا بخطّــة رئيــس مديــر
ّ ّ
عــام الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة .وتفيــد
ّ

,,

..كما أن الصندوق دأب
على إدماج المتعاقدين

تطبيقا لمحاضر

مفاوضات اجتماعية

ال تتح ّلى بأي صبغة
ترتيبية على غرار

ما تم بالنسبة إلى
ّ
الحاالت المذكورة
بمصحة الخضراء

حيث تم إدماج
ّ
مختلف المتعاقدين

المشار إليهم بتاريخ
 01جوان 2012

,,

تعــد طريقــة موازيــة
 وبالتالــي فــإ ّن اعتمــاد صيغــة التعاقــد ّلتفــادي االنتــداب وفــق الصيــغ الترتيبيــة التــي أقرهــا الفصــل  3مــن
ّ
األمــر عــدد  567لســنة  1997لتكريــس مبــدأي المســاواة وتكافــؤ
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,,

ترقية إطارات

بالصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة

اإلجتماعية وإسناد

خطط وظيفية واإلعفاء
ّ
منها دون احترام

للشروط القانونية
ّ

,,
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للتدخــل لفائــدة أقربــاء
العريضــة اســتغالل ذي الشــبهة لمنصبــه
ّ
لــه النتدابهــم للعمــل بالصنــدوق ،وكذلــك لفائــدة ابنتــه لترســيمها
االجتماعــي.
بمركــز البحــوث والدراســات فــي مجــال الضمــان
ّ
ونُسبت إلى المعني باألمر التجاوزات التالية:
 خــرق قواعــد االنتــداب مــن خــال التعاقــد فــي مرحلــة أولــىمــع األعــوان ،ثــم ترســيمهم الحقــا :علــى غــرار التعاقــد مــع 25
ّ
عونــا ســنة  2011أغلبهــم مــن أبنــاء المديريــن والمقربيــن منــه.
ّ
التدخــل فــي مناظــرة أجراهــا الصنــدوق ســنة  2011النتــداب
ّ
أبنــاء العائــات المعــوزة مــن خــال إقصــاء  5أســماء وانتــداب 5
آخريــن مــن ميســوري الحــال.
 ترقيــة إطــارات بالصنــدوق دون االســتجابة إلــى الشــروطالمنصــوص عليهــا باألمــر عــدد  2708لســنة  2002المتع ّلــق بضبــط
شــروط إســناد الخطــط الوظيفيــة واإلعفــاء منهــا بالصنــدوق الوطنــي
للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة
ّ
 صــرف مخ ّلفــات بأثــر رجعــي للناجحيــن فــي المناظــرةالداخليــة المجــراة بتاريــخ  22مــاي  2010والمقــدرة بـــ  220ألــف
دينــار.
 اإلمضــاء علــى محضــر اســتالم نهائــي واإلذن بتســديد كامــلمبلــغ الصفقــة المتع ّلقــة بالتــزود بمنظومــات معلوماتيــة رغــم أ ّن
ّ
المــزود لــم يــف بالتزاماتــه التعاقديّــة.
وتمكيــن
وبعــد مباشــرة
التحريــات وتجميــع المعطيــات المتو ّفــرة ّ
ّ
المعنــي بالتجــاوزات مــن حـ ّـق الــرد تبيــن:
ّ ّ
المب ّلــغ عنــه فــي االنتدابــات بالصنــدوق
ّأوال :بخصــوص ّ
تدخــل ُ
الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة:
ّ
تــم فــي الفتــرة الممتـ ّـدة مــن ســنوات  1999إلــى  2004انتــداب
ّ
المب ّلــغ
ثالثــة أشــخاص لهــم نفــس اللقــب العائلــي للمســؤول ُ
عنــه (س-ب) .وهــم (م  -ب) و(ن  -ب) و(م – ب) باعتمــاد
التعاقــد معهــم فــي مرحلــة أولــى ،ثــم
التمشــي
والمتمثّــل فــي ّ
ّ
نفــس ّ
ّ
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الصندوق
إدراة ّ

مد الهيئة
أحجمت عن ّ

بمحاضر اختيار وتقييم

المترشحين
ّ
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ترســيمهم الحقــا بطريقــة مخالفــة للتشــريع الجــاري بــه العمــل.
ومــن خــال دراســة الوثائــق المتو ّفــرة لدينــا تــم حصــر اإلخــاالت
ّ
التاليــة فــي كل عمليــة انتــداب:
المسماة (م -ب) سنة :1999
 انتدابّ
أفــادت التحريــات والحجــج أنّــه تــم التعاقــد مــع المدعـ ّـوة (م.
ّ
ّ
ب) فــي إطــار تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة بتاريــخ  29أفريــل
 .1999وتــم انتدابهــا فعليــا بتاريــخ  05ســبتمبر  2000بمقتضــى
ّ
المؤسســة بعــد االطــاع علــى محضــر
رئيــس
عــن
قــرار صــادر
ّ
جلســة لجنــة المناظــرة واالنتــداب المنعقــدة يــوم  31مــاي .2000
وبعــد اإلطــاع علــى إجــراءات تنظيــم المناظــرة المذكــورة يتبيــن
ّ
بالمؤسســة مــن خــال إدمــاج المتعاقديــن
أنّــه تقــرر سـ ّـد الشــغورات
ّ
ّ
بالمؤسســة ،وذلــك بعــد تقييمهــم اعتمــادا علــى تقاريــر
ـن
ـ
المتواجدي
ّ
تربصهــم واجتيازهــم الختبــار نفســي بمناســبة عمليــة انتــداب عــن
ّ
المؤسســة ال تتو ّفــر فيهــا
لمترشــحين مــن خــارج
طريــق المل ّفــات
ّ
ّ
شــروط المناظــرة لعــدم اإلعــان عــن هــذه العمليــة.
ّ
مــع العلــم أ ّن إدارة الصنــدوق أحجمــت عــن مـ ّـد الهيئــة بمحاضــر
المترشــحين.
للتثبــت مــن كيفيــة اختيــار وتقييم
ّ
ّ
واعتبــارا لمــا ســبق ذكــره ،فــإ ّن انتــداب المســماة (م-ب) بقيــت
تشــوبه عديــد الشــكوك.
المسمى (ن  -ب):
 انتدابّ
قامــت إدارة الصنــدوق بالتعاقــد مع المسـ ّـمى (ن –.ب) بمقتضى
تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة خــال ســنة  2003إثــر إجــراء
عقــد ّ
ّ
مناظــرة خارجيــة .وقامــت بإبــرام عقــود شــغل معــه خــال ســنوات
 2004و 2005و .2006وأفــادت إدارة الصنــدوق أنّــه تــم ترســيم
ّ
باالتفاقيــة المبرمــة ســنة  2009بيــن اإلدارات
المذكــور أعــاه عمــا ّ
واالتحــاد العــام
العامــة للصناديــق الوطنيــة للضمــان االجتماعــي
ّ
ّ
ّ
التونســي للشــغل ،والتــي اقتضــى فصلهــا التاســع تســوية وضعيــة
ّ
األعــوان المتعاقديــن بترســيمهم.

207

,,

ويتم اغتنام فرص إجراء
ّ
المناظرات الخارجية التي
المؤسسة كواجهة
تجريها
ّ
لتسوية وضعياتهم،
فضال عن خرق للتراتيب
المعمول بها في تنظيم
تلك المناظرات.
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توضــح الوضعيــة القانونيــة للمعنــي
علمــا أ ّن إدارة الصنــدوق لــم ّ
بالترســيم خــال الفتــرة المتراوحــة مــن أوت  2007إلــى ســنة
 .2009كمــا أنهــا لــم تمـ ّـد الهيئــة بملـ ّـف المناظــرة التــي أجريــت فــي
المتبعــة ومــدى مالءمتهــا
 23مــاي  2003للنظــر فــي اإلجــراءات ّ
للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل رغــم توجيهنــا لهــا مراســلة فــي
الغــرض.
المسمى (م – ب) خالل سنة :2004
 انتدابّ
تمت اإلشارة بالوثيقة عدد  16إلى اختيار  108مترشح باعتماد
ّ
معاييــر موضوعيــة دون تقديــم محاضــر لجنــة المناظــرات للتثبــت
فــي إجــراءات اإلعــان عــن المناظــرة وكيفيــة اختيــار المترشــحين
ومعاييرهــا .كمــا لــم يتــم توضيــح إن كان المسـ ّـمى (م  -ب) مــن
ّ
وتمــت
ـرة،
ـ
المناظ
ـراء
ـ
إج
ـل
ـ
قب
ـدوق
ـ
بالصن
ـن
بيــن المتعاقديــن العامليـ
ّ
تســوية وضعيتــه وإدماجــه فــي إطــار المناظــرة المذكــورة .وذلــك،
رغــم توجيــه مراســلة مــن الهيئــة للصنــدوق لهــذا الغــرض .وهومــا
التمشــي الــذي تــم مــن خاللــه
يوحــي بإمكانيــة انتدابــه باعتمــاد نفــس ّ
ّ
انتــداب كل مــن (م -.ب) و(ن  .-ب) ،وذلــك عــن طريــق التعاقــد
المؤسســة
مــع المعنــي باألمــر فــي مرحلــة أولــى ثــم باإلدمــاج فــي
ّ
ّ
فــي مرحلــة ثانيــة.
األول ســابقا
وقــد ورد بإجابــة المب ّلــغ عنــه (س – ب) المســؤول ّ
كل مــن (م  -ب) و(ن  -ب) و(م  -ب)
بالصنــدوق حــول انتــداب ّ
تمــت عــن طريــق مناظــرات ،وأشــرفت
أ ّن االنتدابــات المشــار إليهــا ّ
مختصــة لــم تكــن تربطــه بأعضائهــا أيّة عالقــة .في حين
عليهــا لجــان
ّ
تمــت
أنــه
تبيــن مــن المعطيــات المتو ّفــرة للهيئــة أ ّن هــذه االنتدابــات ّ
ّ ّ
باعتمــاد نفــس التمشــي المتمثــل فــي التعاقــد مــع المعنييــن باألمــر
ّ
فــي إطــار تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة ،ثم إدماجهم أوترســيمهم
ّ
الحقــا .ويتــم اغتنــام فــرص إجــراء المناظــرات الخارجيــة التــي
ّ
المؤسســة كواجهــة لتســوية وضعياتهــم ،فضــا عــن خــرق
تجريهــا
ّ
للتراتيــب المعمــول بهــا فــي تنظيــم تلــك المناظــرات.
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استغالل المسؤول

للمعلومة المميزة
ّ
حول إصدار أمر

تربص
إلبرام عقد ّ

البنته بهدف ترسيمها
الحقا دون خضوعها

لمناظرة
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تدخــل المســؤول الســابق ذكــره بغايــة انتــداب
ثانيــا :بخصــوص ّ
ابنتــه بمركــز البحــوث والدراســات فــي مجــال الضمــان االجتماعــي
ّ
بتاريــخ  25فيفــري  2008صــدر األمــر عــدد  500لســنة 2008
المتع ّلــق بالمصادقــة علــى النظــام األساســي لمركــز البحــوث
والدراســات فــي مجــال الضمــان االجتماعــي .واقتضــى هــذا األمــر
ّ
إحــداث لجنــة للنظــر فــي ترتيــب وإعــادة تصنيــف األعــوان القاريــن
والمتعاقديــن بالمركــز .وقــد ســبق قبــل أربعــة أشــهر مــن ذلــك
وبتاريــخ  31أكتوبــر  ،2007أن تــم التعاقــد مــع المســماة (إ-ب)
ّ
تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة
للعمــل بهــذا المركــز بمقتضــى عقــد ّ
ّ
التمتــع بأحــكام األمــر المشــار إليــه ،وتــم ترســيمها
ممــا ّ
مكنهــا مــن ّ
ّ
ّ
علــى ذلــك األســاس.
تمتعــة بالترســيم (إ-ب) قــد تكــون ابنــة
الم ّ
وقــد بلــغ للهيئــة أن ُ
األول ســابقا علــى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة
المســؤول ّ
ممــا قــد يُوحــي [ باعتبارالفتــرة الوجيــزة
االجتماعيــة (س -ب)ّ ،
ّ
التــي تفصــل بيــن إبــرام عقــد التربــص وصــدور األمــر عــدد 500
لســنة  ] 2008باســتغالل المســؤول المشــار إليــه للمعلومــة المميــزة
ّ
حــول مشــروع إصــدار األمــر المذكــور ،وبالتالــي الحــرص علــى
إبــرام مركــز البحــوث لعقــد تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة مــع
ابنتــه المســماة (إ  -ب) بهــدف ترســيمها الحقــا دون خضوعهــا إلــى
ـكل قرينــة شــبهة فســاد فــي هــذه الحالــة.
ممــا يشـ ّ
مناظــرة ّ
األول ســابقا عــن صنــدوق التقاعــد (س-
وقــد أجــاب المســؤول ّ
تمــت فــي إطــار
ب) بــأ ّن تســوية وضعيــة المسـ ّـماة (إ .ب) بالمركــز ّ
كل األعــوان بــدون أي تمييز أواســتثناء،
خاصــا ،وشــمل ّ
عـ ّ
ـام وليــس ّ
وفــي إطــار احتــرام اإلجــراءات والتراتيــب .كمــا أفــاد أنّــه فــي فتــرة
انتــداب المعنيــة باألمــر كان مقصيــا مــن أي ســلطة قــرار بــوزارة
ّ
الشــؤون االجتماعيــة.
ّ
ثالثا :انتدابات سنة 2010
أجريــت مناظــرة خارجيــة النتــداب  24عونــا بالصنــدوق
ّ
وفــق برنامــج االنتدابــات المصــادق عليــه ،وبعــد الحصــول علــى
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ترسيم أبناء األعوان

وأبناء المديرين

العامين بالصندوق

حسب اتفاقية مبرمة

العامة
بين اإلدارات
ّ
الضمان
لصناديق ّ

اإلجتماعي والنّقابة
العامة
ّ
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ـن الصنــدوق لــم يتبــع فــي تنفيــذ هــذا
ترخيــص الــوزارة األولــى .لكـ ّ
البرنامــج التراتيــب الجــاري بهــا العمــل ،حيــث تبيــن مــن خــال
ّ
الوثائــق أنّــه التجــأ إلــى مكتــب تشــغيل واحــد كائــن بباردوللحصــول
علــى مطالــب الشــغل دون تبريــر أســباب االلتجــاء لهــذا المكتــب.
كمــا تبيــن الحقــا أنّــه لجــأ إلــى الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والعمــل
ّ
ّ
ـتقل لطلــب عــدد إضافــي نظــرا لعــدم تو ّفــر العــدد المطلــوب
المسـ ّ
فــي بعــض االختصاصــات.
وبالتالــي ،لــم يتــم اإلعــان عــن المناظــرة بالطــرق المالئمــة
ّ
تكريســا لمبــدأي المســاواة والشــفافية .كمــا لوحــظ غيــاب نســخ مــن
ّ
مطالــب شــغل ،ومقــررات انتــداب كل مــن (هـــ  -س) و(خ -ف)
ّ
تقدمهــم بمطالــب شــغل
ممــا حــال دون إمكانيــة ّ
التأكــد مــن ّ
و(إ -ن) ّ
بنفــس مكتــب التشــغيل بباردوومــن ســنة انتدابهــم وعــن طريــق
تدعــم ،فــي صــورة ثبــوت تقـ ّـدم
هــذه المناظــرة أم ال .وهــي قرائــن ّ
المترشــحين المذكوريــن بمطالــب تشــغيل بمكتــب التشــغيل بباردو،
ّ
يؤكــد مــا ورد بالعريضــة بخصــوص انتدابهــم.
شــبهة الفســاد بمــا ّ
رابعا :انتداب متعاقدين سنة 2011
راســلت الهيئــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة
ّ
لالستفســار حــول المعاييــر المعتمــدة النتــداب متعاقديــن خــال
ســنة .2011
وقــد بــرر الصنــدوق التجــاءه لصيغــة التعاقــد بضــرورة تنفيــذ
برنامــج اســتراتيجيّ .أمــا بخصــوص المعاييــر المعتمــدة لالختيــار،
المتقدميــن بمطالــب
فقــد تــم اختيــار جــزء مــن المترشــحين مــن بيــن
ّ
ّ
مباشــرة للصنــدوق أوللواليــات أولــوزارة الشــؤون االجتماعيــة،
ّ
وجــزء آخــر مــن بيــن أبنــاء األعــوان وأبنــاء المديريــن بالصنــدوق
االتفــاق عليــه فــي إطــار ّاتفاقيــة مبرمــة بيــن اإلدارات
حســب مــا تـ ّـم ّ
ّ
العامــة لصناديــق الضمــان االجتماعــي والنقابــة العامــة .وفــي ذلــك
ّ
ّ
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ترقية رئيس مصلحة

إلى كاهية مدير دون

التدرج في
احترام
ّ

الخطط الوظيفية
ّ
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خاصــة أ ّن
تحايــل علــى القانــون وخــرق إلجــراءات االنتــداب
ّ
االتفاقيــة المعتمــد عليهــا لــم تحــظ بمصادقــة رئاســة الحكومــة.
ّ
خامسا :انتداب أبناء العائالت المعوزة
ينــدرج ذلــك فــي إطــار برنامــج اســتثنائي لحاملــي الشــهادات
رخصــت فيــه الــوزارة األولــى ســنة
العليــا لســنة  ،2011والــذي ّ
حددت
 2011باعتبــار مــا تمــر بــه البــاد مــن أوضــاع اسـ
ـتثنائية .وقد ّ
ّ
ّ
الــوزارة األولــى قائمــة تتكـ ّـون مــن  14طالــب شــغل .وطلبــت مــن
الصنــدوق التعاقــد معهــم.
واتضــح أ ّن
تمــت دعــوة  10منهــم الســتكمال وثائقهــمّ .
وقــد ّ
األربعــة المتبقيــن يشــتغلون ومنخرطــون بصندوقــي الضمــان
المسمى (م – .ب)  ،وبالتالي اقترح الصندوق
االجتماعي ،ومنهم
ّ
ّ
ممــن وردت مطالبهــم علــى الــوالة
ـغل
ـ
ش
ـي
ـ
طالب
ـة
ـ
بأربع
تعويضهــم
ّ
ّإل أ ّن الــوزارة األولــى رفضــت االقتــراح ،وطلبــت إجــراء مناظــرة
مترشــحين آخريــن لــم تــرد أســماؤهم بالقائمــة.
خارجيــة النتــداب
ّ
ّ
لكــن تبيــن أ ّن الصنــدوق وافــق الحقــا علــى التعاقــد مــع ثالثــة مــن
ّ
طالبــي الشــغل إثــر ورود مراســلة مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة
ّ
فــي هــذا الغــرض مــن بينهــم المدعــو(ق  -ف) ،لكــن لــم يثبــت لدينــا
مــا يفيــد أنّــه مــن ميســوري الحــال حســب مــا ورد بالعريضــة.
سادسا :ترقية أعوان خالفا للتراتيب الجاري بها العمل
ورد بالعريضــة قيــام المســؤول األول عــن الصنــدوق بإســناد
خطــط وظيفيــة مخالفــة لمــا ورد باألمــر عــدد  2708لســنة 2002
ّ
ـؤرخ فــي  22أكتوبــر  2002علــى غــرار ترقيــة عضــوة ال ّلجنــة
المـ ّ
المركزيــة لحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي وحاليــا رئيســة
مركــز جهــوي مــن رئيــس مصلحــة إلــى كاهيــة مديــر دون المــرور
بالتــدرج فــي الخطــط الوظيفيــة ،وترقيــة موظــف تــم وضعــه علــى
ّ
ّ
ذمــة الجمعيــة التونســية للوقايــة مــن حــوادث الطرقــات لخطــة رئيس
ّ
ّ
مصلحــة ،وترقيــة المدعــو(ك -ص) إلــى خطــة رئيــس مصلحــة
بالنيابــة.

211

,,

ترقية موظّف لخ ّطة
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على ّ
ّ
ومواصلة تقاضيه

المخولة
لمرتبه والمنح
ّ
ّ

الصندوق
له من ميزانية ّ

الوطني للتقاعد
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وبالتثبت في الوثائق الواردة علينا ،تبين لنا ما يلي:
ّ
ّ
المسماة (ع -ت):
 بخصوص ترقية رئيسة مركز جهويّ
تبيــن أنهــا تســتجيب إلــى الشــروط المنصــوص عليهــا باألمــر
ّ
عــدد  2708فيمــا يتع ّلــق بتســميتها كاهيــة مديــر فــي جانفــي .2013
ولــم يثبــت حســب الوثائــق المتو ّفــرة لدينــا مــا يفيــد وضعهــا علــى
ذمــة حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي.
ّ
 بخصــوص ترقيــة الموظــف (ر -د) لخطــة رئيــس مصلحــةوهوعلــى ذمــة الجمعيــة التونســية للوقايــة مــن حــوادث الطرقــات:
ّ
تبيــن أنّــه يســتجيب إلــى الشــروط المنصــوص عليهــا باألمــر
ّ
المذكــور أعــاه فيمــا يتع ّلــق بتســميته فــي خطــة رئيــس مصلحــة
ذمــة الجمعيــة
بتاريــخ  18جانفــي ّ .2013إل أ ّن وضعــه علــى ّ
التونســية للوقايــة مــن حــوادث الطرقــات ســنة  2004وتقاضيــه
ّ
مرتبــه والمنــح المخولــة لــه مــن ميزانيــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد
ّ
والحيطــة االجتماعيــة يعتبــر مخالفــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.
ّ
المســمى (ك – ص) فــي خطــة رئيــس
 بخصــوص تســميةّ
مصلحــة بالنيابــة:
تــم انتدابــه ســنة  ،1984ومســتواه التعليمــي المرحلــة الثانيــة مــن
ّ
وتمــت تســميته فــي خطــة رئيــس مصلحــة بالنيابــة
التعليــم الثانــويّ .
بتاريــخ  18جانفــي  2013رغــم عــدم توفــر الشــروط القانونيــة فــي
شــأنه ومتابعتــه بنجــاح لمرحلــة تكويــن نظمتهــا اإلدارة أوصادقــت
عليهــا لالرتقــاء إلــى الصنفيــن  7أو .8وبالتالــي ،فــإ ّن تســميته تعتبــر
مخالفــة ألحــكام األمــر عــدد  2708لســنة  .2002وقــد ورد بإجابــة
المســؤول األول عــن الصنــدوق فــي تلــك الفتــرة (س -ب) حــول
هــذه النقطــة أنّــه تــم بالفعــل بتاريــخ  18جانفي  2013إســناد المعني
ّ
باألمــر امتيــازات خطــة رئيــس مصلحــة دون تكليفــه بالخطّــة لعــدم
تو ّفــر شــرط المســتوى التعليمــي األدنــى .وهوإجــراء مخالــف لمــا
ورد بأحــكام األمــر المشــار إليــه ،باإلضافــة إلــى أن إجابــة المســؤول
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تنظيم مناظرات شكلية
ّ
في خرق واضح
لمبدئي المساواة

وتكافؤ الفرص

,,

المذكــور جــاءت متضاربــة مــع مــا ورد بمراســلة الصنــدوق مــن أنّــه
تــم تكليــف المعنــي باألمــر بخطّــة رئيــس مصلحــة.
ّ
 - 5شــبهات فســاد تتع ّلــق باالنتدابــات بالشــركة التونســية
ّ
للتنقيــب :
تعهــدت بهــا الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
يُســتفاد مــن العريضــة التــي ّ
ّ
الفســاد قيــام المدعــو(ع -ل-ت) مســؤول ســابق بالشــركة التونســية
ّ
للتنقيــب بالتالعــب بملـ ّـف االنتدابــات وذلــك مــن خــال:
ّأوال :التعاقــد مــع بعــض األعــوان وانتدابهــم الحقــا إثــر تنظيــم
مناظــرة شــكلية
ّ
وتــم ذلــك فــي خــرق واضــح لمبدئــي المســاواة وتكافــؤ الفــرص
ّ
بيــن المترشــحين .وقــد شــملت هــذه الخروقــات انتــداب األعــوان
اآلتــي ذكرهــم:
 (س  -ص) ،فنــي ســام فــي التجــارة .وهــي قريبــة مراقــبالدولــة لــدى المنشــأة.
 (أ -ع) ،وهوابن مســؤول ســابق بوزارة الصناعة والتكنولوجيا(س -ع) احتفظ بصداقات بالشركة.
 (هـــ  -ب) ،مســتكتبة تــم انتدابهــا عــن طريــق اســتغالل نفــوذّ
أحــد األشــخاص العامليــن بالشــركة وهــو(ح  -ن) الــذي يعتبــر مــن
المقربيــن إلــى المســؤول المب ّلــغ عنــه .وقــد تــم انتدابهــا رغــم ســابقة
ّ
إيقافهــا عــن العمــل منــذ ســنة  2000بســبب إفشــاء أســرار مهنيــة.
 (أ – ت) ،ابــن المب َّلــغ عنــه (ع -ل -.ت) تــم انتدابــه بصفــةّ
تعاقديــة لمــدة ثالثــة أشــهر .ثــم تــم فســخ عقــده تحــت ضغــط بعــض
ّ ّ
األطــراف النقابيــة.
ثانيــا :إســتبدال الخطــط المخصصــة للمنشــأة المصــادق عليهــا
مــن الــوزارة األولــى لتصبــح مطابقــة لشــهائد البعــض
التجــارة عــوض فنــي ســام
علــى غــرار انتــداب فنّــي ســام فــي ّ
فــي اإلعالميــة بهــدف انتــداب (س -ص) ،وعــدم تطبيــق المقاييــس
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المــؤرخ فــي
القانونيــة الــواردة باألمــر عــدد 544لســنة 2011
ّ
 14/5/2011مــن خــال حــذف ســنة التخــرج لتعطيــل البعــض
ّ
إلــى جانــب عــدم اســتجابة أحــد الناجحيــن إلــى شــرط المســتوى
العلمــي المطلــوب .وهــذا مــا كان مــع المسـ ّـماة (ن -أ -ت) التــي
ال تســتجيب إلــى شــرط الحصــول علــى األســتاذية فــي المحاســبة
أنهــا ابنــة المسـ ّـمى
باعتبارهــا متحصلــة علــى اإلجــازة فقــط ،علمــا ّ
(ص-أ .ت) الــذي يشــغل خطّــة مديــر بالشــركة.
لذلــك ،تولّــت الهيئــة مراســلة الشــركة التونســية للتنقيــب بتاريــخ
ّ
 06جــوان  2016لتوضيــح عــدة نقــاط .ووردت إجابتهــا بتاريــخ
 16أوت  2016عــن طريــق وزارة الطاقــة والمناجــم التــي أضافــت
العامــة للــوزارة المنجز
للملـ ّـف نســخة مــن التقريــر النهائــي للتفقديــة
ّ
فــي شــهر مــاي  2012حــول تجــاوزات بالشــركة التونســية للتنقيــب.
ّ
توصلــت الهيئــة ،قبــل ذلــك ،مــن وزارة الطاقــة والمناجــم
كمــا ّ
ببرنامــج انتدابــات الشــركة لســنتي  2010و.2011
أمــد العــارض الحقــا الهيئــة بنســخة مــن تقريــر مراجــع
كمــا ّ
الحســابات حــول الرقابــة الداخليــة للشــركة الممضــى بتاريــخ 11
عــدة
ســبتمبر  2013والــذي وردت بــه معطيــات تتع ّلــق بوجــود ّ
ّ
إخــاالت فــي إجــراءات المناظــرة.
المتحصــل عليهــا ،وســماع كل مــن
وبعــد دراســة الوثائــق
ّ
المسـ ّـمى (س-ع) والمسـ ّـماة (و -ن -ل) ومســؤول ســابق تبين أ ّن
ّ
المناظــرة المذكــورة أعــاه قــد مــرت بالمراحــل التاليــة:
ّ
 1مصادقــة الــوزارة األولــى وســلطة اإلشــراف علــى برنامــجانتدابــات الشــركة لســنتي  2010و:2011
صادقــت الــوزارة األولــى علــى برنامــج انتدابــات المنشــأة بعنــوان
موزعين
ســنة  2010بتاريخ  08ســبتمبر .2010
وتضمن  15عونا ّ
ّ
حســب اختصاصــات محـ ّـددة ومراكــز معينة.
ّ
وتمــت اإلشــارة بوثيقــة المصادقــة علــى برنامــج االنتدابــات
ّ
إلــى إنجــاز هــذه االنتدابــات عــن طريــق المناظــرة ،وطبقــا للتراتيــب

,,

عدم احترام شروط
االنتداب
انتداب األقارب

,,

الجــاري بهــا العمــل .كمــا حظــي برنامــج انتدابــات الشــركة لســنة
 2011بمصادقــة الــوزارة األولــى بمقتضــى مراســلتها الموجهــة
لوزارة الصناعة بتاريخ  22جوان  2011والتي ورد بها أ ّن برنامج
االنتدابــات يتــم تنفيــذه طبقــا ألحــكام األمــر عــدد  544لســنة 2011
ّ
ـؤرخ فــي  14مــاي  2011والمتع ّلــق بتطبيــق أحــكام المرســوم
المـ ّ
عــدد  32لســنة  2011المتع ّلــق باألحــكام االســتثنائية لالنتــداب
بالقطــاع العمومــي.
وتضمــن برنامــج الشــركة التونســية للتنقيــب بعنــوان ســنة 2011
ّ
ّ
انتــداب  13عونــا حســب االختصاصــات ومراكــز العمــل.
وبالتالــي ،فــإ ّن العــدد الجملــي لالنتدابــات المصــادق عليهــا
ّ
بعنــوان ســنتي  2010و 2011يبلــغ  .28وتقــرر إنجــازه خــال ســنة
ّ
.2011
وأفــاد تقريــر التفقــد المذكــور أعــاه أنّــه قبــل ذلــك أي بتاريــخ
 01جــوان  2011قامــت الشــركة بانتــداب عونــي تســيير انتدابــا
ْ
مباشــرا ،وهمــا (هـــ  -ب) و(س– ص) ،بعقــد لمــدة ســنة غيــر قابلــة
للتجديــد .وتــم بتاريــخ  28جــوان  2011انتــداب عــون تســيير (عقــد
ّ
وهوالمســمى (أ -ت) ،وانتــداب (م  -أ .ع) فــي
لمــدة  3أشــهر)
ّ
جويليــة  2011باعتمــاد نفــس صيغــة االنتــداب .وقــد بــررت اإلدارة
ّ
ال ّلجــوء لهــذه الصيغــة بضــرورة سـ ّـد شــغور وضمــان ســير العمــل
ـؤرخ فــي 31
عمــا بمقتضيــات األمــر عــدد  567لســنة  1997المـ ّ
مــارس لســنة .1997
يؤكــد التقريــر صلــة القرابــة لألعــوان الثالثــة (س -ص)،
كمــا ّ
و(أ -ت) و(م -أ -ع) باألشــخاص النافذيــن المشــار إليهــم
با لعر يضــة .
 2إنجــاز المناظــرة الخارجيــة لالنتدابــات بعنــوان ســنتي:2011-2010
مؤرخ في  02أوت  ،2011فتحت إدارة المنشأة
بمقتضى
مقرر ّ
ّ
مناظــرة خارجيــة بالمل ّفــات لالنتدابــات المبرمجــة والمصــادق عليها
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انتداب عدد يفوق
العدد المصادق عليه

,,

,,

انتدابات مباشرة دون
الخضوع لمناظرة
واحترام لجنة
المناظرات

,,
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لســنتي  2010و .2011وقــررت إحــداث لجنــة مناظــرة تتولّــى
ّ
ـارا فيهــا.
اإلشــراف علــى العمليــة ويكــون مراقــب الدولــة عضــوا قـ ّ
وتك ّلــف ال ّلجنــة بتحديــد شــكل المناظــرة والمواضيــع المدرجــة فــي
االختبــارات والتنظيــم المــادي ألعمالهــا وضبــط قائمــة المقبوليــن.
حــدد المقــرر معاييــر احتســاب العــدد النهائــي المســند إلــى
وقــد ّ
ّ
ّ
المترشــحين بـــ % 70بالنســبة إلــى العــدد المســند لملـ ّـف الترشــح،
و 30%للعــدد المســند فــي االختبــار الشــفاهي.
أ -اجتماع لجنة االنتدابات:
اجتمعــت لجنــة االنتدابــات بتاريــخ  08أوت  2011برئاســة
الرئيــس المديــر العــام وحضــور مراقــب الدولــة وعضووكاتــب
ال ّلجنــة وممثــل عــن إدارة المــوارد البشــريّة وممثّــل عــن الكتابــة
القــارة للجنــة الصفقــات.
وقد أقرت ال ّلجنة ما يلي:
ّ
 ضبــط الخطــط واالختصاصــات المطلوبــة طبقــا للتراخيــصالمتحصــل عليهــا
ّ
 إحداث لجنة مناظرة اعتمــاد الفصــل  9مــن األمــر عــدد  544لســنة  2011علــى أنللمترشــحين الذيــن
يتــم إن اقتضــى األمــر إجــراء اختبــارات شــفاهية
ّ
ّ
يقــع اختيارهــم بصفــة أوليــة عــن طريــق المل ّفــات.
ّ
كل إدارة معنيــة بإعــداد مشــروع اختبــار شــفاهي يعــرض
 قيــام ّّ
علــى لجنــة المناظــرة إلبــداء الــرأي.
وتمــت اإلشــارة بمحضــر الجلســة إلــى أ ّن مجمــوع االنتدابــات
ّ
المزمــع إنجازهــا يبلــغ  24عونــا فــي حيــن أ ّن العــدد المصــادق عليــه
يبلــغ  28عونــا بالنســبة إلــى ســنتي  2010و 2011بمــا يعنــي أنّــه تــم
ّ
انتــداب  4أعــوان انتدابــا مباشــرا دون إخضاعهــم لمناظــرة ،حيــث
ورد بمحضــر الجلســة اســتعمال عبــارة «االنتدابــات المتب ّقيــة بعنــوان
ســنة  « 2010وعددهــا  11عونــا .وهومــا يعنــي أنّــه تــم انتــداب 4
ّ

 إضافة خطة فنّي سام في التجارة. تغييــر مجــال اختصــاص فنــي ســام فــي اإلعالميــة مــن صيانــةالمعـ ّـدات إلــى الملتيميديــا ()multimedia
 حــذف خطــة الهندســة اإلعالميــة والتصــرف فــي المــواردالبشــرية ،واألســتاذية فــي اإلعالميــة.
ّ
 إضافة خطتي فني سام اختصاص هندسة إلكتروميكانيكيةّ
ْ
 حذف  03خطط اختصاص تقنية. إضافة خطة فني سام اختصاص صيانة صناعية.ّ
وللعلــم ،فــإ ّن اإلعــان عــن المناظــرة وتحديــد الخطــط قــد تــم
ّ
قبــل إحــداث لجنــة المناظــرات.
ج -إحداث لجنة مناظرة:
أحدثــت لجنــة المناظــرة بمقتضــى مقــرر اإلدارة العامــة عــدد
وتتركــب مــن ممثــل عــن
ـؤرخ فــي  25أكتوبــر .2011
ّ
 4534المـ ّ
اإلدارة العامــة كرئيــس ،ومراقــب الدولــة ،وممثــل عــن إدارة الموارد
البشــرية (مقــرر) ،وممثّــل عــن إدارة مراقبــة التصــرف ،و 3أعضــاء
ّ
ّ
ـام التاليــة:
ل ّلجنــة .وأوكلــت إليهــا المهـ ّ

,,

عدم تقديم توضيحات
حول كيفية االنتدابات
المباشرة وخرق قانون
االنتداب

,,

تمــت المصادقــة علــى انتدابهــم
أعــوان مــن مجمــوع  15عونــا الذيــن ّ
أي توضيــح حــول هــذه النقطــة مــن
ســنة  .2010ولــم يقــع تقديــم ّ
حيــث كيفيــة االنتــداب والخطــط.
ب -اإلعالن عن المناظرة:
تــم اإلعــان يــوم األحــد  28أوت  2011عــن فتــح مناظــرة
ّ
خارجيــة النتــداب أعــوان بالشــركة ،وذلــك عبــر وســيلة إعــام
وحيــدة هــي جريــدة «الصحافــة» .وتــم ضبــط الخطــط المطلوبــة،
ّ
التقصــي بعــد
المتحصــل عليهــا خــال أعمــال
مثلمــا تبينــه الوثائــق
ّ
ّ
ّ
تضمنتــه الوثيقــة
أن تـ ّـم تغييــر بعــض االختصاصــات فــي مخالفــة لمــا ّ
المصــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة األولــى .وأعلــن عــن:
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عدم نشر نتائج
المناظرة
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 اإلشراف على التنظيم المادي للمناظرة النظر في صالحية مطالب المترشحينّ
 النظــر فــي شــكل وصيــغ المناظــرة حســب التشــريع الجــاريبــه العمــل.
واجتمعــت لجنــة المناظــرة فــي مناســبة أولــى بتاريــخ  04نوفمبــر
 .2011وتــم اســتدعاء عضويــن عــن مجلــس اإلدارة (ممثّــل
ّ
المؤسســة التونســية لألنشــطة البتروليــة وممثّــل وزارة الصناعــة
ّ
ّ
والتكنولوجيــا) للحضــور بهــذا االجتمــاع األول.
وعاينــت ال ّلجنــة فــي اجتماعهــا مثلمــا يُبــرزه محضــر الجلســة مــا
يلــي:
 أنّــه تــم ،بعـ ُـد ،تحديــد الخطــط مــن حيــث العــدد واالختصــاصّ
واإلعــان عــن المناظــرة مــن طــرف لجنــة االنتدابــات قبــل اجتمــاع
لجنــة المناظــرة.
 أنــه تــم كذلــك تحديــد شــكل المناظــرة مــن طــرف لجنــةّ
االنتدابــات قبــل إحــداث لجنــة المناظــرة واجتماعهــا.
 أنــه تــم تحديــد معاييــر االنتــداب والمصادقــة عليهــا قبــلّ
إحــداث لجنــة المناظــرة.
 أنــه تــم قبــول المطالــب وترتيبهــا مــن طــرف اإلدارة قبــلّ
اجتمــاع لجنــة المناظــرة.
تمت:
كما ورد بمحضر ال ّلجنة المذكورة أنه ّ
ترشــح ،وإلغــاء  48منهــا لعــدم
 المصادقــة علــى  70مطلــب ّاســتجابتها لشــروط الترشــح.
للمترشحين.
 المصادقة على القائمات النهائيةّ
ّ
الخاصــة بحاجيــات ســنة  2010حســب 3
 ترتيــب المل ّفــاتّ
والتربصــات.
ـن ،مالحظــات الشــهادات العلميــة،
مقاييــس :السـ ّ
ّ
ّ
الخاصــة بحاجيــات ســنة  2011حســب
 ترتيــب المل ّفــاتّ
مقتضيــات األمــر عــدد  544لســنة .2011

,,

عدم احترام المعايير
المتبعة في االنتداب
والترشح واإلعالن
عن نتائج المناظرات

,,

ممــن يزاولــون
 قبــول ترشــحْ
متعاقديــن بالشــركة ،واعتبارهمــا ّ
مؤهالتهــم العلميــة.
عمــا ظرفيــا ال يتناســب مــع ّ
ّ
االتفــاق علــى أعضــاء اللجــان الفرعيــة المشــرفة علــى
 ّاالختبــارات الشــفاهية.
ّ
كمــا أثــارت ال ّلجنــة عــدم توفــر وســيلة للتثبــت مــن المطالــب
ّ
الــواردة بمكتــب الضبــط (دفتــر) ،وأســباب عــدم نشــر المناظــرة
المذكــورة بموقــع  concours.tnرغــم صــدور منشــور فــي هــذا
الصــدد ،وعــدم التقيــد بالمعاييــر التــي تــم اإلعــان عنهــا والتــي
ّ
ّ
وردت باألمــر عــدد  544لســنة  ،2011وعــدم التثبــت لــدى
ّ
صندوقــي الضمــان االجتماعــي مــن أ ّن المترشــحين فــي حالــة
ّ
ْ
ـؤرخ فــي 19
ـ
الم
20
ـدد
ـ
ع
ل
األو
ـر
ـ
الوزي
ـور
ـ
لمنش
ـا
ـ
طبق
ـة
ـ
فعلي
بطالــة
ّ
ّ
ّ
ســبتمبر .2011
وقــد أفــاد أحــد أعضــاء ال ّلجنــة أنّــه قــام بإمضــاء محضــر الجلســة
ـط اليد خالل الجلســة فــي حين رفض اإلمضاء
الــذي تـ ّـم تدوينــه بخـ ّ
علــى المحضــر المرقــون لنفــس الجلســة والــذي تــم تقديمــه لــه بعــد
ّ
فتــرة معتبــرا أنّــه مخالــف للمحضــر األصلــي .كمــا أفــاد أنّــه تقـ ّـدم
باســتقالته مــن لجنــة المناظــرة باعتبــار اإلخــاالت التــي الحظهــا.
واجتمعــت لجنــة المناظــرة فــي مناســبة ثانيــة بتاريــخ  30ديســمبر
 .2011وصادقــت علــى الترتيــب النهائــي للمتناظريــن .واقترحــت
المرتبين األوائل في كا ّفة االختصاصات ،وإعادة نشــر إعالن
انتداب
ّ
ترشــحات.
انتــداب بالنســبة لالختصاصــات التــي لــم تــرد فــي شــأنها ّ
خاصــة منهــا تقريــر التف ّقــد
وبعــد دراســة الوثائــق المتو ّفــرة لديهــا ّ
المذكــور أعــاه وتقريــر مراجــع الحســابات حــول نظــام الرقابــة
الداخليــة ،وبعــد إجــراء جملــة مــن الســماعات ثبــت للهيئــة جملــة
مــن الخروقــات تمثّلــت فيمــا يلــي:
 مخالفــة طريقــة اإلعــان عــن المناظــرة للتراتيــب الجــاري بهــاالعمــل:
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,,

إقصاء بعض
المترشحين للمناظرات
وتضييق المنافسة بين
المترشحين ،إعطاء
فرصة أكبر في النجاح
للمقربين
ّ

,,
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حيــث تــم اإلعــان عــن المناظــرة بصحيفــة واحــدة خــال يــوم
ّ
واحــد ،وهويــوم عطلــة فــي شــهر أوت (األحــد  28أوت .)2011
المخــول لهــم
أدى إلــى تقليــص نســبة اطّــاع األشــخاص
وهــذا ّ
ّ
ويتأكــد ذلــك مــن خــال ورود
المشــاركة فــي المناظــرة المذكــورة.
ّ
عــدد منخفــض مــن المطالــب بالنســبة إلــى بعــض الخطــط وعــدم
ورود ترشــحات بالنســبة إلــى خمســة اختصاصــات .ويعتبــر ذلــك
إخــاال بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل ،وخاصــة منهــا المرســوم
ـص فــي فصلــه الثانــي علــى نشــر
عــدد  544لســنة  2011الــذي ينـ ّ
«بالغــات للعمــوم فــي الغــرض « فــي حيــن تولّــت المنشــأة نشــر
بــاغ واحــد .كمــا تطــرق المنشــور عــدد  38لســنة  1997إلــى
ّ
وجــوب اإلعــان عــن المناظــرة بالطــرق المالئمــة حســب الحاجــة
(الرائــد الرســمي ،الصحــف ،مكاتــب التشــغيل .)...وتجدر اإلشــارة
بمذكــرة
إلــى عــدم إثــارة مراقــب الدولــة لهــذه النقطــة رغــم مــا ورد
ّ
العمــل الصــادرة ســنة  2009عــن رئيــس هيئــة مراقبــي الدولــة والتــي
ورد بهــا «حيــث إ ّن تشــريك مراقــب الدولــة فــي أعمالهــا وحضــوره
الوجوبــي فــي اجتماعاتهــا يقتضــي منــه الحــرص على احتــرام مبادئ
المســاواة وشــفافية اإلجــراءات وتكافــؤ الفــرص وتوســيع المنافســة
أمــام المترشــحين لالنتــداب ،بالتثبــت مــن عــدم إدراج مقاييــس
موجهــة مــن شــأنها إقصــاء بعــض المترشــحين المحتمليــن.»...
ّ
وبالتالــي فــإ ّن الطريقــة التــي اعتمــدت لإلعــان عــن المناظــرة
أدى إلــى
حرمــت عــددا هامــا مــن
ممــا ّ
ّ
المؤهليــن للمشــاركة فيهــا ّ
تضييــق المنافســة بيــن المترشــحين ،وأعطــى فرصــة أكبــر فــي النجاح
لبعــض األطــراف المقربــة مــن المشــرفين على المناظــرة (ثالثة منهم
ّ
ينتمــون للجنــة االنتدابــات) .وهومــا يعتبــر إخــاال بمبــادئ المســاواة
وشــفافية اإلجــراءات وتكافــؤ الفــرص ،ويمثّــل شــبهة فســاد.
لمهمتهــا والتداخــل فــي مشــموالت
 تجــاوز لجنــة االنتدابــاتّ
المناظــرة:
لجنــة ُ

,,

التضارب بين لجنة
المناظرة ولجنة
االنتدابات في
الصالحيات ومجاالت
التدخل

,,

تطرق المنشــور عدد  38لســنة  1997إلى إحداث لجنة مناظرة
ّ
صلــب المنشــآت العموميــة بمقــرر مــن المســؤول األول عنهــا
ّ
ّ
ُتك ّلــف باإلشــراف علــى تنظيــم وحســن ســير إجــراءات المناظــرة
وخاصــة فيمــا يتع ّلــق بـــشكل المناظــرة ،والمواضيــع المدرجــة فــي
ـادي لهــا ،وضبــط قائمــة المقبوليــن نهائيــا
االختبــارات ،والتنظيــم المـ ّ
فــي المناظــرة.
المذكــرة الصــادرة عــن رئيــس هيئــة مراقبــي الدولــة
كمــا أقــرت
ّ
ّ
ســنة  2009والمذكــورة أعــاه نفــس الصالحيــات.
ّ
والجديــر بالذكــر أ ّن المنشــور عــدد  38اســتعمل عبــارة «لجنــة
المناظــرة» ّإل أ ّن بعــض المنشــآت تعتمــد أيضــا عبــارة «لجنــة
ممــا يعنــي اضطالعهــا
االنتدابــات» للداللــة علــى لجنــة المناظــرة ّ
بنفــس دور هاتــه األخيــرة .وقــد تبيــن مــن خــال المذكــرة عــدد
ّ
 04/2004أنّــه تــم إحــداث لجنــة انتدابــات بالشــركة التونســية
ّ
ّ
للتنقيــب منــذ ســنة  ،2004ولهــا نفــس مهــام لجنــة المناظــرة
المذكــورة بالمنشــور عــدد  38لســنة .1997
وأفــادت بعــض األطــراف بهــذه الشــركة أ ّن لجنــة االنتدابــات هــي
التوجهــات العامــة بالنســبة إلــى
لجنــة استشــارية تمهيديــة تضبــط
ّ
االنتدابــات ،وليســت لهــا صالحيــات لجنــة المناظــرة المشــار إليهــا
بالمنشــور عــدد  38لســنة .1997
ّإل أنّــه فــي الواقــع وقبــل صــدور مقــرر إحــداث لجنــة المناظــرة،
ّ
واتخــذت
ـب.
ـ
للتنقي
ة
ـي
ـ
التونس
اجتمعــت لجنــة االنتدابــات بالشــركة
ّ
ّ
جملــة مــن القــرارات التــي تنــدرج ضمــن صالحيــات لجنــة المناظرة
وقبــل إحــداث هــذه األخيــرة والتئامهــا ،حيــث ضبطــت الخطــط
واالختصاصــات المطلوبــة ،وحـ ّـددت إجــراءات وصيــغ المناظــرات
المزمــع إجراؤهــا طبقــا لنوعيــة الســلك والخطــط الشــاغرة،
وهواختصــاص حصــري للجنــة المناظــرة .والجديــر بالذكــر أ ّن
مراقــب الدولــة لــم يعتــرض علــى قــرارات لجنــة االنتدابــات.
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عليــه مــن طــرف ســلطة اإلشــراف دون إعالمهــا:
قامــت لجنــة االنتدابــات بتغييــر بعــض الخطــط المصــادق
عليهــا مــن طــرف ســلطة اإلشــراف والــوزارة األولــى دون إعالمهــا
أوالحصــول علــى موافقتهــا .وأفــادت مراقــب الدولــة أنّهــا أثــارت
وتمــت إفادتهــا بــأ ّن ســلطة
هــذه النقطــة خــال أحــد االجتماعــاتّ ،
تمثــل
اإلشــراف وقــع إعالمهــا شــفاهيا .مــع العلــم أ ّن التغييــر األول ّ
فــي إضافــة خطــة فنــي ســام فــي التجــارة ،وهواختصــاص المســماة
«س .ص» التــي تــم ترتيبهــا األولــى ووقــع انتدابهــا ،وأ ّن التغييــر
ّ
ـص فــي صيانــة
الثانــي شــمل خطــة فنــي ســام فــي اإلعالميــة مختـ ّ
المعـ ّـدات وتغييــره بفنّــي ســام فــي اإلعالميــة اختصــاص الملتيميديا.
وهــي الخطــة التــي انتــدب بهــا المسـ ّـمى «أ .ع» رغــم أ ّن اختصاصــه
فنــي ســام فــي اإلعالميــة المطبقــة فــي التصــرف .وهــذا مــا يؤكــد
شــبهة الفســاد التــي ح ّفــت بعمليــة االنتــداب.
حددتهــا
 تطبيــق إدارة المنشــأة لمعاييــر مخالفــة للمعاييــر التــي ّلجنــة االنتدابــات:
خــال اجتماعهــا الثانــي بتاريــخ  08أوت  ،2011قــررت لجنــة
االنتدابــات اعتمــاد الفصــل  9مــن األمــر عــدد  544لســنة 2011

,,

ثالثة من أعضاء
لجنة االنتدابات يشتبه
في تالعبهم بإجراءات
المناظرة

,,

وهكــذا ،وجــد أعضــاء ال ّلجنــة عنــد ّأول اجتمــاع لهــم بتاريــخ 04
هامــا مــن مراحــل اإلعــداد للمناظــرة قــد تــم
نوفمبــر  2011أ ّن جــزءا ّ
ّ
القيــام بــه مــن طــرف إدارة المنشــأة عبــر لجنــة االنتدابــات.
ممــا ســبق أن توزيــع المهــام بيــن اللجنتيــن المذكورتيــن
ويتبيــن ّ
ّ
التفصــي مــن المســؤولية وعــدم حصــر المســؤولية لــدى
كان بهــدف
ّ
طــرف محــدد خاصــة أ ّن ثالثــة مــن أعضــاء لجنــة االنتدابــات يشــتبه
فــي أنّهــم تالعبــوا بإجــراءات المناظــرة بهــدف انتــداب أقاربهــم .مــع
العلــم أ ّن أهــم اإلخــاالت (طريقــة اإلعــان وتغييــر الخطــط) قــد
ّ
صــدرت عــن هــذه ال ّلجنــة.
 -تغييــر بعــض الخطــط الــواردة ببرنامــج االنتدابــات المصــادق

,,

تغيير معايير ترتيب
ملفات المترشحين
والتالعب بمعايير
الترتيب

,,

ـؤرخ فــي  14مــاي  2011والــذي ينــص علــى أن يتــم ترتيــب
المـ ّ
ّ
مل ّفــات المترشــحين وفقــا لبيانــات الجــدول الملحــق لألمــر الــذي
وردت بــه  5معاييــر محــددة لترتيــب مل ّفــات المترشــحين كمــا
تــم اإلعــان عــن هــذه المعاييــر فــي نــص اإلعــان عــن المناظــرة
ّ
والصــادر بتاريــخ  28أوت .2011
كمــا تــم التنصيــص بمقــرر فتــح المناظــرة علــى أ ّن الترتيــب
ّ
ّ
النهائــي للمترشــحين يقــع علــى أســاس عــدد جملــي يحتســب بعــد
لملف الترشح و % 30لالختبار الكتابيّ ،إل أ ّن إدارة
إسناد ّ 70%
تعمــدت ترتيــب مل ّفــات المترشــحين
الشــركة
التونســية للتنقيــب ّ
ّ
للخطــط المصــادق عليهــا بعنــوان ســنة  2010وفــق معاييــر مختلفــة
الشــيء الــذي أثــار احتــرازات أعضــاء لجنــة االنتدابــات بالشــركة.
وقــد تبيــن أ ّن األشــخاص المب ّلــغ عنهــم هــم الذيــن انتفعــوا بعمليــة
ّ
التالعــب بمعاييــر الترتيــب.
 انتداب مترشحة ال تستجيب لشرط الحصول على األستاذيةفي المحاسبة:
تــم انتــداب المدعــوة «ن .أ.ت» ابنــة المسـ ّـمى «ص .أ .ت» فــي
ّ
خطــة متصــرف فــي المحاســبة ،علمــا أ ّن الترشــح للخطــة المذكــورة
يتطلــب الحصــول علــى شــهادة األســتاذية فــي المحاســبة فــي حيــن
أ ّن المترشــحة التــي تــم انتدابهــا متحصلــة علــى شــهادة اإلجــازة فــي
ّ
التدقيــق والمراقبــة.
التقصــي وإحالتهــا علــى النيابــة
وعليــه ،ختمــت الهيئــة أعمــال
ّ
العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريــخ  30ديســمبر ،2016
ّ
والتــي بدورهــا أحالــت الملـ ّـف علــى قلم التحقيــق بالقطب القضائي
ّ
والمالــي.
ّ
 - 6الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق:
ّ
بالتقصــي فــي شــبهة فســاد بالشــركة
تعهــدت الهيئــة
حالمــا ّ
ّ
الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق ،وجــدت فــي تقريــر التف ّقــد حــول
ّ
الشــركة أنّــه تــم انتــداب  93عــون بطريقــة مباشــرة إثــر إبــرام ّاتفاقيــة
ّ
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سوء تصرف ألحق
ّ
ضررا ماليا بالشركة
ّ
جراء إثقال كاهلها
ّ
بانتدابات زاءدة
ال تستجيب للحاجة
المطلوبة
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مــع الطــرف النقابــي فــي 25فيفــري  ،2015وذلــك مــع ارتــكاب
التجــاوزات التاليــة:
• االنتدابات غير القانونية
ّ
 مخالفــة الفصليــن  3و 5مــن األمــر عــدد  567لســنة 1997المــؤرخ فــي  31مــارس  1997المتع ّلــق بضبــط شــروط وصيــغ
ّ
االنتــداب المباشــر بالمنشــآت العموميــة والمؤسســات العموميــة
ّ
ّ
التــي ال تكتســي صبغــة إداريّــة.
المــؤرخ
 مخالفــة منشــور الســيد رئيــس الحكومــة عــدد 6ّ
المــؤرخ فــي  11فيفــري 2014
فــي  18فيفــري  2013وعــدد 2
ّ
االتفاقيــات بيــن الــوزارات
حــول مزيــد تدقيــق إجــراءات إبــرام ّ
والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والمنظّمــات النقابيــة الــذي
ّ
ّ
ينــص علــى ضــرورة االستشــارة المســبقة والوجوبيــة لرئاســة
التعهــد بــأي التــزام مــع ضــرورة
الحكومــة ووزارة الماليــة قبــل
ّ
ّ
الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة والمســبقة مــن رئاســة الحكومــة
االتفاقيــات.
قبــل اإلمضــاء علــى محاضــر ّ
 وجود أسماء وقع إدراجها بالقائمة على أساس المحسوبية. االنحــراف بإجــراءات االنتــداب العاديــة بال ّلجــوء إلــى معالجــةخصوصيــة لالنتدابــات تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الشــفافية علــى
جميــع المســتويات علــى مســتوى التأجيــر واإلدراج المحاســبي
(.)imputation comptable
 ثبــوت الضــرر المالــي الالّحــق بالشــركة الوطنيــة لعجيــنّ
ّ
الحلفــاء والــورق حيــث أثقلــت هــذه االنتدابــات كاهلهــا بعديــد
األعــوان الزائديــن عــن الحاجــة وفــي اختصاصــات ال تتــاءم مــع
مجــال نشــاطها.
باالتفــاق
وحيــث ّ
تأكــد مــن تقريــر التف ّقــد أ ّن انتــداب  93عــون تـ ّـم ّ
مــع الطــرف النقابــي بطريقــة غيــر قانونيــة فضــا عــن إدراج أســماء
االتفــاق علــى أســاس المحســوبية والقرابــة العائليــة مثــل:
فــي ســياق ّ
 -انتــداب أبنــاء (ص -ل) عــون بالشــركة بطريقــة غيــر قانونيــة.

,,

انتدابات بصفة مباشرة
ولصلة قرابة مع
ترقيات غير قانونية

,,

وهــم( :م – ل) عــون تنفيــذ مســتوى تعليمــي ســنة  8أساســي ضمــن
قائمــة االنتدابــات الـــ 93التــي أنجزتهــا الشــركة بصفــة مباشــرة.
 وجــود اســم المدعــو(ط - -ل) ضمــن قائمــة أعــوان الشــركةمرتــب فــي جانفــي  2012ضمــن الســلم  9درجــة  1دون ثبــوت
ّ
صيغــة انتدابــه.
والمسمى (م-خ
كل من (ر -ل) ،والمسماة (ب -ل)،
 وجود ّّ
 ل) لهــم صلــة عائليــة بالمذكــور أعــاه العــون (ص – ل) ،وهــمأبنــاء إخوتــه ضمــن قائمــة االنتدابــات .93
• الترقيات غير القانونية:
ـدرج العــون (ص  -ل) مــن خطــة حــارس منشــر حلفــاء إلــى
تـ ّخطــة رئيــس مصلحــة بطريقــة غيــر قانونيــة :وقــد تم ترســيم المسـ ّـمى
ّ
(ص-ل) بالشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق فــي خطــة عــون
ّ
ـادي مــن الدرجــة األولــى بالســلم  3بســلك التنفيــذ بــإدارة الحلفــاء
عـ ّ
ـؤرخ
بدايــة مــن غــرة ديســمبر  2002بمقتضــى القــرار عــدد  205المـ ّ
فــي  25أكتوبــر .2002
ويشــمل تصنيفــه حســب النظــام األساســي ألعــوان الشــركة
الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق أعوانــا قادريــن علــى تنفيــذ أعمــال
ّ
ـص وأشــغال بســيطة
بســيطة بمفردهــم أوتحــت إشــراف عــون مختـ ّ
قابلــة ألن تتضمــن مجهــودات جســمانية أوأعوانــا مكلفيــن بوظائــف
بســيطة تتع ّلــق باالتصــال أوالتنفيــذ اختتمــوا بنجــاح مرحلــة التعليــم
األساســي .وفــي أقصــى الحــاالت يطابــق الســلم  6الــذي يتط ّلــب
مســتوى تعليميــا ألعــوان تابعــوا دراســتهم بالتعليــم الثانــوي دون
ّ
الحصــول علــى شــهادة البكالوريــا أوأعوانــا متحصليــن علــى شــهادة
فــي التكويــن المهنــي.
وخالفــا لمــا ذكــر أثبــت تقريــر التفقــد وصــول المسـ ّـمى (ص-
اإلداري ممــا يثبــت
ل) بالترقيــة إلــى الســلم  18رغــم خلومل ّفــه
ّ
وضعيتــه اإلداريّــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة  2002تاريــخ
انتدابــه إلــى ســنة  2010تاريــخ حصولــه علــى الدرجــة  4مــن الســلم
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وخلــوه مــن أيّــة وثيقــة تثبــت مســتواه التعليمــي أوالترقيــات
،14
ّ
المتحصــل عليهــا أوالحلقــات التكوينيــة المنجــزة أوخضوعــه ألي
نــوع مــن االختبــارات أوالمناظــرة لالنتقــال مــن ســلك التنفيــذ إلــى
ســلك التســيير والتــي تتطلــب شــروطا إضافيــة تتع ّلــق خاصــة بتوفــر
ســنوات إضافيــة لالرتقــاء.
كمــا أثبــت تقريــر التف ّقــد أ ّن المذكــور أعــاه (ص -ل) ارتقــى
بالرغــم مــن ذلــك خــال الفتــرة  2010-2014مــن الســلم 14
إلــى الس ـ ّلم  .18وهــي ترقيــات تســتوجب مـ ّـدة دنيــا بـــ  8ســنوات
علــى األقـ ّـل ،عــاوة علــى اســتحالة ارتقائــه إلــى تلــك الرتبــة لعــدم
حصولــه علــى المســتوى التعليمــي المطلــوب.
ـام رئيــس
ومــع ّ
كل تلــك التجــاوزات ك ّلــف العــون المذكــور بمهـ ّ
مصلحــة منــذ شــهر  17جــوان .2014
حق:
• تمتيع بعض األعوان بمنح وامتيازات بدون وجه ّ
تمتعــوا بمنــح غيــر
أثبــت تقريــر التفقــد أ ّن العديــد مــن األعــوان ّ
تمتــع بـــ:
قانونيــة بمــن فيهــم المذكــور أعــاه (ص-ل) الــذي ّ
المقدرة بـ  100,000دينار تطبيقا لمحضر
 المنحة اإلجماليةّ
ّ
ّاتفــاق مــؤرخ فــي  15أوت  2011بيــن اإلدارة العامــة والطــرف
النقابــي فــي غيــاب ســلطة اإلشــراف.
 الجمــع بيــن منــح خاصــة باإلطــارات (المنحــة اإلجماليــة)ّ
ومنــح خاصــة بأعــوان التســيير والمتمثلــة فــي الســاعات اإلضافيــة
فــي نفــس الوقــت بمــا يخالــف التراتيــب الجــاري بهــا العمــل فــي
هــذا المجــال.
الخاصــة باإلطــارات والمقـ ّـدرة بـــ
 منحــة التكليــف اإلضافيــةّ
 50دينــارا بدايــة مــن أوت  2015رغــم عــدم انتمــاء المعنــي باألمــر
لســلك اإلطــارات.
 حصــة ثابتــة مــن الســاعات اإلضافيــة والمقــدرة بـــ  50ســاعةشــهريا منــذ ســبتمبر  2013إلــى حــدود مــارس  2015باســتثناء
شــهر أكتوبــر  )0( 2014ومــارس  40( 2015ســاعة)« .وهومــا
يطــرح التســاؤل حــول اإلنجــاز الفعلــي للعمــل اإلضافــي وتمتيــع
ّ

,,

مخالفة القانون في
إنجاز مناظرات للترقية

,,

المعنــي باألمــر بســاعات إضافيــة بصفــة جزافيــة أوحصــص غيــر
مرتبطــة باإلنجــاز الفعلــي لســاعات عمــل إضافيــة».
 منحــة النيابــة رغــم عــدم وجــود أي إطار قانوني لتحديد قيمتهاضمــن النظــام األساســي ألعــوان الشــركة والمقــدرة بـــ 107,801
دينــار ثــم  290دينــارا بدايــة مــن أوت .2015
 وضــع المسـ ّـمى (ص  -ل) ضمــن اإلطــارات بتصنيفــه حســببطاقــة الخــاص لشــهر أوت  2015متصرفــا درجــة أولــى .وهومــا
يخالــف أحــكام الفصــل  42مــن النظــام األساســي ألعــوان الشــركة
الــذي يقتضــي أ ّن تصنيــف أعــوان التســيير بســالم التداخــل يتعيــن
ّ
معــه محافظتهــم علــى خططهــم األصليــة .وبالتالــي ،فــإ ّن الترقيــة
ّ
إلــى صنــف اإلطــارات يســتوجب الخضــوع إلــى مناظــرة.
كمــا أورد تقريــر التف ّقــد قيــام اإلدارة العامــة بتمتيــع بعــض
اإلطــارات النقابيــة واألعــوان المواليــن بامتيــازات خاصــة .وقــد
ارتكبــت بذلــك التجــاوزات التاليــة:
 إســناد قــروض علــى الصنــدوق االجتماعــي خالفــا للشــروطّ
الداخليــة المعتمــدة.
 إسناد تسبقات بمبالغ مرتفعة ،وفي غياب أية سندات. تخصيــص ســيارات مصلحــة ألغــراض شــخصية وحصــصشــهرية مــن الوقــود اعتمــادا علــى محضــر ّاتفــاق نقابــي غيــر مســتوفي
للشــروط اإلجرائيــة ودون الحصــول علــى التأشــيرة المســبقة
لمراقــب الدولــة ومصادقــة مجلــس اإلدارة.
 إســناد منــح شــهرية غيــر مســتحقة حســب النظــام األساســيلألعــوان.
 إســناد ســاعات إضافيــة غيــر واقعيــة وغيــر صحيحــة حيــثال يمكــن لألعــوان الذيــن أســندت إليهــم إنجازهــا فعليــا خــال
شــهر كامــل وبصفــة مسترســلة إضافــة إلــى ارتفــاع قيمتهــا إذ بلغــت
 580ألــف دينــار ســنة  2014مقابــل حوالــي  400ألــف دينــار ســنة

227

مطولــة.
 ،2015وذلــك رغــم توقــف وحــدات اإلنتــاج لفتــرات ّ
وهــي مبالــغ مرتفعــة وال تتناســب مــع الوضعيــة الماليــة للشــركة،
ّ
وال مــع االنتدابــات الكبيــرة التــي أنجزتهــا (حوالــي  362عونــا منــذ
ســنة  ،)2011وعــدد األعــوان الزائــد عــن الحاجــة.

,,

إسناد ساعات عمل
إضافية وهمية
ّ

,,
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الصفقات

,,

إبرام صفقة عمومية
الصيغ
على غير ّ
القانونية

,,

 - 1صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المح ّليــة التابــع
لوزارة الداخلية:
تل ّقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة تبليــغ عــن
ّ
للتحكــم فــي
مفادهــا أنّــه فــي إطــار البرنامــج الوطنــي
ّ
شــبهات فســاد ُ
الطاقــة ،قامــت الوكالــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة بتنفيــذ عمليــات
ّ
تجريبيــة مــع بعــض المزوديــن بتركيــز معــدالت الجهــد علــى بعــض
شــبكات التنويــر العمومــي علــى غــرار بلديــة صفاقــس خــال ســنة
 1999وذلــك فــي إطــار اســترتيجية وطنيــة للتحكــم فــي الطاقــة.
• إبــرام صفقــة عموميــة بالتفــاوض المباشــر علــى غيــر الصيــغ
ّ
القانونيــة
تبيــن مــن وثائــق الملـ ّـف أنــه بالتاريــخ الموافــق ليــوم  02ســبتمبر
 2004صــدرت توصيــة عــن جلســة عمــل وزاريــة تولّــت علــى إثرهــا
الوكالــة الوطنيــة للتحكــم فــي الطاقــة تحديــد حاجيات شــبكة التنوير
ّ
العمومــي بحوالــي  8400معــدل ضغــط بكلفــة  41مليــون دينــار
حســب مكتوبهــا الموجــه لــإدارة العامــة للجماعــات العموميــة
ّ
المح ّليــة بــوزارة الداخليــة بتاريــخ  18ســبتمبر  .2004وبتاريــخ 11
فيفــري  2005تولّــى المدعــو(م -م) أحــد أصهــار زوجــة الرئيــس
األســبق بــن علــي مراســلة وزيــر الداخليــة آنــذاك المدعــو(ر-ح -
ق) يعــرض عليــه خدمــات شــركته ( )C-M-Rوذلــك لتركيــز
معــدالت الجهــد مــن نــوع «  »SALICRUكمــا قــام صاحــب
ّ
الشــركة بتوجيــه مراســلة ثانيــة إلــى وزيــر الصناعــة آنــذاك (ع -ش)
يعلمــه فيهــا أنّــه إلــى جانــب خــط التمويــل اإلســباني  FADالــذي
توصلــت شــركته وهــي
هوبعهــدة وزارة التعــاون الدولــي التونسـ ّـيةّ ،
الشــركة التــي تولّــت إبــرام الصفقــة مــع صنــدوق القروض ومســاعدة
الجماعــات المحليــة إلــى اتّفــاق مــع وزارة الماليــة اإلســبانية والبنــك
ّ
اإلســباني»  « BBVAلتمويــل اقتنــاء معــدالت الجهــد لتركيزهــا
علــى شــبكات التنويــر العمومــي للبلديــات التونســية.
ّ
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المشتري العمومي
يفاوض بطريقة
مباشرة إلبرام صفقة
دون الحصول على
ترخيص مسبق
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المــؤرخ فــي
وبالرجــوع للفصــل  40مــن األمــر عــدد 3158
ّ
ونقــح بالنصــوص التــي تلتــه يكــون
تمــم ِّ
 17ديســمبر  2002كمــا ّ
اللجــوء إلــى التفــاوض المباشــر فــي حالــة وجــود مقــاول أومــزود
أومســدي خدمــات معيــن نظــرا النعــدام المنافســة أوالعتبــارات
فنيــة خصوصيــة .وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المشــتري العمومــي
التقيــد بإجــراءات مكتوبــة ،والتثبــت مــن الصبغــة المقبولــة لألثمــان
ّ
المقترحــة.
وال يمكــن للمشــتري العمومــي التفــاوض المباشــر إلبــرام صفقــة
إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مســبق.
المؤرخ
وبالرجوع إلى توضيحات المنشــور التفســيري عدد 28
ّ
ـؤرخ
فــي  20جــوان  2007المتع ّلــق بتفســير األمــر عــدد  3158المـ ّ
فــي  17ديســمبر  2002المتع ّلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة ،فــإن
ّ
اإلجــراءات تكــون علــى مرحلتيــن:
المرحلة األولى
للحصــول علــى الترخيــص بمقتضــى أمــر أوقــرار يتعيــن علــى
المشــتري العمومــي تبريــر لجوئــه إلــى التفــاوض المباشــر صلــب
مذكــرة شــرح أســباب مصحوبــة بمشــاريع كراســات الشــروط
يتــاءم محتواهــا مــع إجــراءات التفــاوض المباشــر تقـ َّـدم إلــى لجنــة
يعــد
الصفقــات ذات النظــر التــي تبــدي رأيهــا فــي الغــرض .ثــم ّ
المشــتري العمومــي تقريــرا معلــا يتــم علــى أساســه وبعــد االطــاع
ّ
علــى رأي لجنــة الصفقــات ذات النظــر إســناد الترخيــص بمقتضــى
أمــر بالنســبة إلــى الصفقــات التــي هــي مــن اختصــاص ال ّلجنــة العليــا
للصفقــات كمــا هوفــي صفقــة الحــال.
المرحلة الثانية
بعــد الحصــول علــى الترخيــص بمقتضــى أمــر يتولــى المشــتري
العمومــي إعــداد مشــروع صفقــة بالتفــاوض المباشــر .ويعرضــه
علــى لجنــة الصفقــات ذات النظــر إلبــداء الــرأي.

ومــا يالحــظ أن صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات
المحليــة لــم ّيتبــع اإلجــراءات المذكــورة أعــاه .فقــد صــدر أمــر
يرخــص لصنــدوق
تحــت عــدد  227مــؤرخ فــي  20أكتوبــر ّ 2005
القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة إبــرام صفقــة بالتفــاوض
المباشــر مــع المــزود اإلســباني»  »SALICRUدون أن تبــدي
ال ّلجنــة العليــا للصفقــات رأيهــا فــي الغــرض وهــذا مــا يــدل علــى
احتمــال وجــود عنصــر المحابــاة الــذي ميــز إســناد هــذه الصفقــة
إلــى المدعــو(م-م) صهــر زوجــة الرئيــس األســبق بــن علــي .فصــدور
الترخيــص بمقتضــى أمــر دون عــرض الملـ ّـف علــى ال ّلجنــة العليــا
للصفقــات ،واكتفــاء هــذه األخيــرة بإعــام صنــدوق القــروض

,,

المحاباة في إسناد
الصفقات
ّ

,,

ومســاعدة الجماعــات المحليــة بصــدور هــذا األمــر بمقتضــى مذكرة
صــادرة عنهــا فــي الغــرض تحــت عــدد  426بتاريــخ  28أكتوبــر
يصحــح الخلــل اإلجرائــي.
 2005ال
ّ
ومــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك حالــة غمــوض تكتنــف عمليــة بنــاء
تمــت خــارج
بيــوت إيــواء وحــدات الضغــط  NICHESحيــث ّ
ينــص
الصفقــة اإلطاريــة ،والحــال أ ّن الفصــل  11مــن الصفقــة ّ
علــى أن المــزود أي صاحــب الصفقــة مطالــب وجوبــا بمســاعدة
البلديــات فــي بنــاء هــذه البيــوت .ويذكــر بالعريضــة أن بناءهــا تــم
ّ
بواســطة شــركة ( )C-M-Rلصاحبهــا (م-م) باعتمــاد فواتيــر
تقديريــة وهميــة لمزوديــن صورييــن واعتبارهــا صاحبــة العــرض
المالــي األقـ ّـل .وهومــا مكنهــا مــن ربــح مــا يناهــز  2مليــون دينــار
ّ
فــي ظــرف عاميــن دون أن تمتلــك شــهادة تأهيــل للقيــام بمثــل هــذه
األشــغال حســب تصريح مراقب أشــغال بالشــركة المذكورة أعاله.
أنهــت الهيئــة أعمالهــا ،وإحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة
ّ
االبتدائيــة بتونــس فــي  22جانفــي .2013
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شبهات الفساد في
الصفقات العمومية:
الشركة التونسية
للكهرباء والغاز
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 - 2شــبهات فســاد فــي الصفقــات العموميــة تتع ّلــق بالشــركة
ّ
التونســية للكهربــاء والغــاز:
ّ
بالتقصــي بموجــب عريضــة تبليــغ عــن شــبهات
تعهــدت الهيئــة
ّ
ّ
الفســاد طالــت صفقــة عموميــة مبرمــة بين الشــركة التونســية للكهرباء
ّ
ّ
والغــاز والمصنــع «ج .ا» القتنــاء تربينتيــن غازيتيــن بقــدرة 240
ميغــاواط فــي إطــار إنجــاز محطــة جديــدة لتوليــد الكهربــاء بمنطقــة
بوشـ ّـمة بتكلفــة ّأوليــة تفــوق  160م د.
ّ
وضمانــا لحـ ّـق المنشــأة فــي اإلدالء بملحوظاتهــا تولّــت الهيئــة
ـرد مــن المنشــأة
مراســلتها بتاريــخ  3مــاي  .2016وتل ّقــت الهيئــة الـ ّ
متضمنــا جملــة مــن اإليضاحــات .ولمزيــد
بتاريــخ  20مــاي 2016
ّ
التحــري تــم يــوم  16جــوان  2016بمقــر الهيئــة ســماع مســؤول عــن
ّ
ّ
ّ
الشــركة.
تمت
ويســتفاد مــن المعلومــات والمعطيــات
ّ
المتحصل عليها أنه ّ
مراجعــة التقديــرات بتع ّلــة مجابهــة الزيــادة فــي الطلــب خــال فتــرة
الــذروة لصائفــة  2016بنســبة  8،5بالمائــة فــي حيــن أ ّن هــذه النســبة
كانــت بعنــوان ســنة  2015فــي حــدود  3،5بالمائــة ،وأ ّن التقديــرات
اللحقــة مــن المخطــط الخماســي المعـ ّـد مــن قبــل
بعنــوان الســنوات ّ
ّ
الشــركة قــد ضبطــت الزيــادة فــي حــدود  4،5بالمائــة.
أســفرت مراجعــة التقديــرات بعنــوان  2016عــن تحديــد نقــص
تــم تقديــره بحوالــي  425ميغــاواط لــم تبينــه الدراســات الســابقة
ّ
ّ
المتو ّفــرة لــدى المنشــأة إلــى مو ّفــى جويليــة  .2015وبينــت محاضــر
ّ
الســماع أ ّن هــذا النقــص قــد تــم افتعالــه فــي ســبيل تبريــر إبــرام
ّ
الصفقــة موضــوع التفــاوض المباشــر دون اللجــوء إلــى المنافســة
مــع المصنــع « ج  -ا « ،وذلــك بالرغــم مــن أ ّن ال ّلجنــة العليــا
للصفقــات قــد أبــدت رأيهــا حــول هــذا الملـ ّـف بعــدم الموافقــة علــى
صيغــة التعاقــد لعــدم تو ّفــر أركان الصيغــة االســتعجالية ل ّلجــوء إلــى
التفــاوض المباشــر خالفــا لمــا تع ّللــت بــه المنشــأة .كمــا أ ّن اإلدارة
العامــة للطاقــة بالــوزارة لــم تكــن موافقــة ،هــي أيضــا ،علــى صيغــة
ّ
إبــرام الصفقــة.

,,

ردود غير واقعية،
أثبت التحري أ ّن
المقدمة
البراهين
ّ
التبعد الشبهة

,,

التقصــي أ ّن المهندســين المختصيــن
وتبيــن مــن خــال أعمــال
ّ
ّ
فــي التخطيــط والبرمجــة لــدى الشــركة بمناســبة عــرض ملـ ّـف صفقــة
إنجــاز المحطــة الجديــدة ببوشــمة لــم يــروا مايبــرر الحاجــة إلــى
شــراء مولّــد كهربائــي لــذروة صائفــة .2016
أكــد أحــد الذيــن تــم االســتماع لهــم «ر.د» ماجــاء بعريضــة
كمــا ّ
ّ
التبليــغ مــن أ ّن البرنامــج الخماســي للشــركة  2020/2015لــم
يتضمــن إجــراءات اشــتثنائية مــن قبيــل إنجــاز محطــة جديــدة لتوليــد
ّ
رد الشــركة
الكهربــاء لمجابهــة الــذروة بعنــوان  .2016وعليــه ،فــإ ّن ّ
فــي خصــوص إمكانيــة وجــود ارتفــاع اســتثنائي بعنــوان ذروة 2016
المتصلــة بالركــود
لــم يكــن واقعيــا .وهومــا أكدتــه
ّ
المؤشــرات ّ
ّ
االقتصــادي واألزمــة المتوقعــة فــي قطــاع الســياحة .وعليــه ،فإنّــه
لــم يكــن هنــاك مــا يبــرر إنجــاز مولّــد كهربائــي فــي ظــروف اســتثنائية
ّ
وفــي آجــال قياســية.
المقدمــة مــن الشــركة فــإ ّن وثيقــة البرنامــج
وخالفــا للتبريــرات
ّ
الخماســي لتجهيــزات الشــركة  2020 /2016تفيــد برمجــة دخــول
هــذا اإلنجــاز حيــز التنفيــذ فــي ســنة  .2017وبالتالــي ،تنتفــي عالقــة
ّ
إنجــاز هــذا المولّــد بمجابهــة ذروة .2016
وكانت الشركة قد اقترحت على مجلسين وزاريين مضيقين:
ّ ْ
ْ
 إبــرام صفقــة بالتفــاوض المباشــر مــع المصنــع «ج -ا « القتنــاءوتركيــز تربينتيــن غازيّتيــن بقــدرة جمليــة قدرهــا حوالــي 240
ْ
ميغــاواط ببوشــمة.
 تســويغ مولــدات كهربائيــة «ديــزل» بقــدرة إنتــاج تتــراوح بيــن 150و 200ميغــاوط يتــم تركيزهــا بعــدة مراكــز لتوزيــع الكهربــاء
ّ
داخــل البــاد.
وتؤكــد التحريــات اختيــار المنشــأة إبــرام صفقــة إنجــاز المولــد
ّ
ّ
دون تســويغ مولــدات كهربائيــة «ديــزل» التمــام تغطيــة النقــص
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لتقصــي الحقائــق حــول الفســاد والرشــوة
عــن ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
ّ
تضمــن إشــارة إلــى شــبهات فســاد فــي الصفقــة
أن
لســنة ْ 2011
ّ
المتع ّلقــة بإنجــاز محطتــي « طينــة  « 3و» فريانــة  »2والتــي كانــت
قــد أبرمــت بالتفــاوض المباشــر مــع هــذا المصنــع مــع تجــاوز رأي
ال ّلجنــة العليــا للصفقــات الــذي كان بالرفــض ،وذلــك بتعليمــات
ـرد الشــركة فــإ ّن المصنــع
مــن الرئيــس األســبق .وبنــاء علــى مــا ورد بـ ّ
يحتــل موقعــا حصريــا فــي إنجــاز المولّــدات الكهربائيــة
«ج  -ا»
ّ
أكــد بعــض الذيــن
مــن قبــل الشــركة التونسـ ّـية للكهربــاء والغــاز .كمــا ّ
تــم االســتماع إليهــم أ ّن محطّــة بوشــمة يتــم غلقهــا فــور مــرور فتــرة
ّ
ّ
الــذروة ،وذلــك بالنظــر إلــى ارتفــاع كلفــة تشــغيلها علــى مدار الســنة.
ـابك
ومــن خــال جملــة مــن التحريــات،
تبيــن للهيئــة أ ّن هنــاك تشـ َ
ّ
ّ
ـار بأشــغال المناولــة فــي
مصالـ َ
ـح بيــن المدعــو(ر-م) المســتفيد القـ ّ
إطــار الصفقــات المبرمــة بيــن الشــركة و»ج -ا « ورجــل األعمــال
(ع -ب-ع) الــذي تولّــى تشــغيل المبلــغ عنــه المســؤول الســابق
بمؤسســته ســنة .2013
بالشــركة
ّ
التقصــي والتحــري
وبنــاء علــى ذلــك ،أنهــت الهيئــة أعمــال
ً
ّ
ّ
والســماع بخصــوص شــبهات الفســاد التــي طالــت الصفقــة

,,

عدم احترام شروط
الصفقات العمومية
الصفقة
لمنح ّ
لمصنّع معين
ّ

,,

ممــا يقيــم الدليــل علــى عــدم
الــذي ّ
قدرتــه بحوالــي  440ميغــاواط ّ
جديــة هــذا النقــص وطابعــه المفتــرض.
ّ
ـرد الشــركة أ ّن المصنــع « ج .ا» هوالمصنــع الوحيــد
كمــا ورد بـ ّ
الــذي تقـ ّـدم بجــدول زمني يتماشــى مــع آجال ذروة  ،2016والحال
أنّــه لــم تتــم استشــارة مصنعيــن آخريــن لتفعيــل المنافســة والبحــث
ْ
ّ
عــن عــروض أفضــل للمنشــأة.
التقصــي
المتحصــل عليهــا نتيجــة أعمــال
وتبيــن مــن المعطيــات
ّ
ّ
ّ
أ ّن الشــركة قــد دأبــت علــى التعاقــد مــع المصنــع «ج  -ا» بالتفــاوض
المباشــر وبتجــاوز رأي ال ّلجنــة العليــا للصفقــات العموميــة مصــرة
ّ
ّ
علــى مواصلــة التعامــل معــه بالرغــم مــن أنّــه ســبق للتقريــر الصــادر

,,

شبهات فساد في
صفقات عمومية
ّ
بالمندوبية الجهوية
للفالحة بالمنستير

,,

,,

رشاوى من شركات
مقاولة لتسند لها
الصفقة العمومية

,,

المذكــورة .وأحالــت نتائجهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة
ّ
االبتدائيــة بتونــس فــي  27جــوان  ،2016والتــي تولّــت ،بدورهــا،
إحالــة الملـ ّـف علــى أنظــار قلــم التحقيــق بالقطب القضائــي والمالي.
ّ
ّ
 - 3شــبهات فســاد تتع ّلــق بالصفقــات العموميــة بالمندوبيــة
ّ
ّ
الجهويّــة للفالحــة بالمنســتير:
وإداري منســوبة
بالتقصــي فــي شــبهة فســاد مالــي
تعهــدت الهيئــة
ّ
ّ
ّ
ّ
إلــى مســؤول بــإدارة التنميــة الفالحيــة بالمنســتير المدعــو(ب-
ب-ع) ،والمدعــو(ح -م) مســؤول بدائــرة الغابــات بالنيابــة.
تتع ّلــق شــبهة الفســاد أساســا بمجموعــة مــن الصفقــات العموميــة
ّ
حيــث ورد بالعريضــة أ ّن المســؤول (ح-م) يتواطــأ مــع المقاوليــن
فــي إنجــاز الصفقــات ويتالعــب باألمــوال العموميــة حســب مــا
ّ
العامــة
التفقديــة
أكــده البحــث الميدانــي المد ّقــق الــذي أنجزتــه
ّ
بــوزارة الفالحــة بتاريــخ  14جويليــة  2012بمندوبيــة المنســتير.
ولقــد كشــف التدقيــق العديــد مــن التجــاوزات فــي إنجــاز الصفقــات
العموميــة التــي ســبقت ســنة  .2013وورد بالعريضــة أنّــه بدايــة
ّ
مــن ســنة  2013وقــع إســناد إنجــاز صفقــات «المصاطــب» لشــركة
واحــدة ،وهــي شــركة «األشــغال المختلفــة» وكيلهــا المدعــو(م -م)
مــن المقربيــن مــن المســؤول (ح  -م).
ّ
وتبيــن أ ّن هــذا األخيــر كان يمـ ّـد (م  -م) وكيــل الشــركة بالقيمــة
ّ
يحددهــا الفنيــون
التــي
بالصفقــات
المبرمجــة
لألشــغال
التقديريــة
ّ
بدائــرة المحافظــة علــى الميــاه والتربــة مقابــل رشــاوي تدفــع لــه ممــا
يمكــن شــركة المقاولــة المعنيــة مــن تقديــم عــروض تقــارب كثيــرا
ّ
ّ
التقديــرات المذكــورة ،وبالتالــي الفــوز بســهولة بالصفقــات.
تأسســت الشــركة المذكــورة ســنة  .2012وفــازت دون غيرهــا
ّ
بجميــع الصفقــات المبرمجــة بيــن ســنة  2013وســنة  2016بســبب
تواطــؤ مــن المدعــو (ح -م) ،ومســاعدة المدعــو (ب .-ب ع) .ومــن
ذلــك:
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 الصفقــة عــدد  2013 - 03وقيمتهــا مائــة وأربعــة آالف دينــار( 104.000د).
 الصفقــة عــدد  ،2014-04وقيمتهــا مائــة وخمســة وأربعــونألــف دينــار ( )145.000دينــار وكانت تقديرات اإلدارة 150.000
دينــار
 الصفقــة عــدد  2015 - 05قيمتهــا مائــة وتســعة وثالثــون ألــفدينــار ( 139.000د) .وكانــت تقديــرات اإلدارة لقيمــة األشــغال
 140.000دينــار.
وممــا يدعــم شــبهة الفســاد مــن خــال التحريــات هوأنــه عنــد
ّ
اإلعــان عــن الصفقــة عــدد  2016 - 01بقيمــة  102.000دينــار

,,

تأجيل صفقة إلقصاء
شركة واختيار أخرى

,,
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قدمــت عرضــا ب  82.500دينــار
فــازت بهــا شــركة «ب» التــي ّ
وقدمــت شــركة مقــاوالت (س-ع) عرضــا ب  87.000د فــي حيــن
ّ
قدمــت شــركة « األشــغال المختلفــة لصاحبهــا (م-م) عرضــا ب
ّ
 99.000د فأقصيــت ،وكان ذلــك بســبب ســوء تقديــر مــن المب ّلــغ
عنــه (ح -م) لقيمــة األشــغال المحـ ّـددة مــن طــرف اإلدارة.
وبعــد أن تــم إقصــاء شــركة «األشــغال المختلفــة » واختيــار شــركة
ّ
«ب» باعتبارهــا قــد قدمــت أحســن عــرض ماطــل المب ّلــغ عنــه (ح-
م) فــي تنفيــذ الصفقــة وســعى بــكل الطــرق قصــد فســخها .ثــم قــرر
ّ ّ
عــدم إنجازهــا ك ّليــا وتأجيلهــا للســنة المقبلــة.
وبنــاء علــى مــا تو ّفــر مــن قرائــن متظافــرة حول شــبهة فســاد المب ّلغ
عنــه ومــن معــه وتســببهم فــي إلحــاق أضــرار لــإدارة باألســاس
ّ
ولبقيــة الشــركات المنافســة ،وذلــك بحرمانهــم مــن فرصــة المشــاركة
التقصــي
فــي تلــك الصفقــات العموميــة ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
ّ
ّ
وإحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بالمنســتير فــي
ّ
 01ســبتمبر .2016
 - 4الصفقات العمومية بجامعة سوسة:
ّ
التقصــي خــال ســنة  2016بشــأن
باشــرت الهيئــة أعمــال
ّ

,,

تواطؤ القتسام
صفقة من خالل
الرفع والتخفيض
ّ
المنسق والمدروس
لألسعار

,,

شــبهات فســاد تع ّلقــت بصفقــات عموميــة وشــراءات أبرمتهــا جامعــة
ّ
سوســة .وبعــد اإلســتماع إلــى الشــاهد « م .ا « فــي ثــاث مناســبات
تمــت مراســلة وزارة التعليــم
حــول إجــراءات إعــداد وتنفيــذ الصفقــة ّ
جديــة الشــبهات المتوفــرة
العالــي والبحــث
العلمــي بخصــوص ّ
ّ
كل
لديهــا ،فأجابــت بــأ ّن االدعــاءات مجــردة ،وأنّــه
تــم احتــرام ّ
ّ
ّ
اإلجــراءات باســتثناء بعــض اإلخــاالت التــي لــم تتجــاوز الجانــب
اإلجرائــي الشــكلي وكــراس الشــروط .وأضافــت بــأ ّن هيئــة المتابعــة
التقصــي.
أي اعتــراض بشــأن الصفقــة موضــوع
والمراجعــة لــم تبــد ّ
ّ
مدهــا بتقريــر هيئــة المتابعــة والمراجعــة برئاســة
فطلبــت الهيئــة ّ
الحكومــة إالّ أنّــه لــم يتــم موافاتهــا بالمطلــوب.
ّ
بالتعمــق فــي تفاصيــل الشــبهات
التقصــي
واصلــت الهيئــة أعمــال
ّ
ّ
المصــرح بهــا لديهــا بشــأن جملــة مــن الصفقــات العموميــة المبرمــة
ّ
ّ
مــن طــرف جامعــة سوســة .وســنكتفي فــي هــذا الخصــوص تبعــا
ألهمهــا مــن حيــث القيمــة
التقصــي بالتعــرض
لمــا أفرزتــه أعمــال
ّ
ّ
ّ
والتكلفــة الماليــة .ويتع ّلــق األمــر بصفقــة األشــغال التــي أنجــزت
ّ
بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بسوســة مــن طــرف شــركة «س»
بكلفــة مائتيــن واثنيــن وعشــرين ألــف وخمســمائة وثالثــة وثمانيــن
ْ
ْ
دينــارا و 600م ّليمــات ( 222.583،600د) مــن جملــة أربعمائــة
وخمســين ألــف دينــار ( 450.000،000د) الكلفــة الجمليــة لطلــب
العــروض.
وتبيــن مــن خــال تحليــل جــدول توضيحــي للعرضيــن المالييــن
ّ
المقترحيــن مــن طــرف الشــركة المذكــورة آنفــا وشــركة « س»1
حصــول شــبهة تواطــؤ بينهمــا القتســام الصفقــة مــن خــال الرفــع
والتخفيــض المنســق والمــدروس لألســعار.
فبمقارنــة جدولــي األســعار بالنســبة إلــى العرضيــن لوحــظ
ْ
التعهــد .وهــي أخطــاء جوهريــة
المتعهــد وتاريــخ
غيــاب لصفــة
ّ
ّ
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كان مــن المفــروض علــى لجنــة فتــح العــروض الوقــوف عندهــا
وإلغــاء العرضيــن .وفضــا عــن ذلــك نســتعرض فيمــا يلــي بعــض
المالحظــات المســتخلصة مــن الجــدول التوضيحــي:
• األسعار المقترحة لكامل فصول الصفقة:
لوحــظ شــبه تطابــق مــع اختــاف بســيط فــي بعــض الفصــول
حيــث تولّــت شــركة «س  »1الترفيــع فــي بعــض فصــول عرضهــا
لتفســح المجــال لشــركة «س « للظفــر بالقســط الثالــث مــن الصفقــة
بمبلــغ ( 226.583،600د) مقابــل (  238.763،600د).
• األسعار الخاصة بالقسط الثالث:
يشــمل هــذا القســط تركيــز منظومــة صوتيــة متطــورة بالمــدرج
تتيــح لألســتاذ المحاضــر التواصــل مــع طلبتــه .وتتكـ ّـون المنظومــة
الصوتيــة مــن  7عناصــر متســاوية فــي الســعر بنســبة مائــة بالمائــة.
المعــدات
وهــذا أمــر غيــر ممكــن عمليــا وعلميــا اعتبــارا لكــون
ّ
ّ
ّ
الصوتيــة المطلوبــة هــي معـ ّـدات تقنيــة مع ّقــدة ،وتختلــف أســعارها
ّ
باختــاف المواصفــات الفنّيــة والعالمــة التجاريّــة.
بملف الصفقة:
• اإلخالالت الواردة ّ
الملف:
أ -على مستوى دراسة
ّ
ـام ال عالقــة لــه باألشــغال (تكســير – ترقيــع
تـ ّـم إدراج قســط هـ ّ
– ليقــة – دهينــة )...بغايــة تضخيــم قيمــة الصفقــة ،وهوالقســط عــدد
 .03ويتع ّلــق باقتنــاء طــاوالت ومقاعــد تدريــس (قرابــة  800مقعــد
و 800طاولــة) لفائــدة مســتعملي المــدرج .وبلغــت قيمــة هــذا
وســتة وعشــرين ألــف دينــارا (126.000،000د)
القســط مائــة
ّ
ســتين بالمائــة مــن المبلــغ الجملــي للصفقــة
بمــا يعــادل
ّ
(226.583،600د) .وكان بإمــكان جامعــة سوســة إصــدار
موســعة ومســت ّقلة فــي خصــوص هــذا القســط،
استشــارة
وطنيــة ّ
ّ
واقتنــاؤه مباشــرة مــن الشــركات المختصــة فــي هــذا النشــاط،
فتو ّفــر علــى أقـ ّـل تقديــر مبلــغ سـ ّـتين ألــف دينــار (60.000،000د).
وهوهامــش الربــح الــذي وظفتــه شــركة « س» باعتبارهــا قــد أنجزتــه
ـام.
بواســطة المناولــة .وهــذا دليــل علــى قيــام شــبهة إهــدار المــال العـ ّ
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ب  -على مستوى إنجاز الصفقة:
اقتضــى كــراس الشــروط (القســط عــدد  )03تركيــز منظومــة
صوتيــة كاملــة بالمــدرج الكبيــر الــذي ّيتســع لقرابــة  800طالــب.
ّ
وعنــد اقتــراب نهايــة األشــغال شــهدت الشــركة المكلفــة باإلنجــاز
وادعــت بــأ ّن
ماديــة طارئــةّ .
(المب ّلــغ عنهــا لــدى الهيئــة) صعوبــات ّ
المعـ ّـدات الصوتيــة المقترحــة فــي إطــار الصفقــة والتــي كانــت علــى
مســتوى تقنــي جيــد لــم تكــن متو ّفــرة بالســوق بتع ّلــة أ ّن الشــركة
ّ
الفرنســية المصنّعــة للمعــدات المبينــة بالعــرض ،بعالمتهــا التجاريــة
ّ
ومراجعهــا األصليــة ،قــد تعرضــت لإلفــاس ،وأ ّن توريــد تجهيــزات
ّ
ّ
المعــدات
مماثلــة لهــا يســتغرق وقتــا .وبالتالــي ،اســتحال توفيــر
ّ
موضــوع التعاقــد.
المتفق
لذلــك ،تـ ّـم إبــرام ملحــق للصفقــة بغاية تعويض المعـ ّـدات ّ
بمعــدات
عليهــا األصليــة ذات القيمــة المرتفعــة والجــودة العاليــة
ّ
ّ
ـن المســؤول عــن
صنــع صينــي ذات جــودة أقـ ّـل وتكلفــة أدنــى .لكـ ّ
مراقبــة المصاريــف العموميــة رفــض المصادقــة والقبــول بملحــق
ّ
الصفقــة المشــار إليــه داعيــا الشــركة إلــى التقيــد بشــروط وبنــود
ّ
تنفيــذ الصفقــة .علــى إثــر ذلــك تولّــت الشــركة تعليــق األشــغال دون
إتمامهــا مــع الحصــول علــى كامــل مســتح ّقاتها.
وتــم خــاص الصفقــة بشــكل ســريع مقارنــة بتاريــخ تقديــم
ّ
الفاتــورة كمــا هوثابــت بتاريــخ تنزيــل األمــوال بحســاب الشــركة.
وتعمــد المب ّلــغ عنــه « ف .م « فــي مخالفــة واضحــة وصريحــة
ّ
ألحــكام األمــر المنظــم للصفقــات العموميــة المصادقــة بصفتــه
ّ
مشــتريا عموميــا ورئيــس لجنــة الصفقــات بالجامعــة الختــم النهائــي
ّ
للصفقــة وإرجــاع مبلــغ الحجــز بعنــوان الضمــان وكذلــك رفــع اليــد
عــن الضمــان البنكــي النهائــي لفائــدة الشــركة المب ّلــغ عنهــا ،والحــال
أ ّن القانــون يفــرض وجــوب تعليــل الفــوارق فــي الختــم النهائــي بيــن
كميــة األشــغال المبرمجــة والمنجــزة.
ّ

239

,,

التعاقد مع وكيل
شركة تربطه عالقة
صداقة متينة مع
مسؤول بديوان الطيران
المدني والمطارات
وإعداد كراس شروط
ال يعتمد على مبدإ
الشريفة
المنافسة ّ
الشركات
بين ّ

,,

240

جديــة شــبهات الفســاد التــي شــابت الصفقــة
وبالوقــوف علــى ّ
التقصــي
مــن حيــث اإلعــداد والتنفيــذ ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
ّ
وإحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بسوســة فــي
ّ
الملــف علــى
 27ديســمبر  2016التــي تولّــت ،بدورهــا ،إحالــة
ّ
أنظــار قلــم التحقيــق بــذات المحكمــة.
 - 5شــبهة فســاد تع ّلقــت بصفقــات عموميــة مبرمــة مــن طــرف
ّ
إدارة المصالــح الكهربائيــة بديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات:
بالتقصــي والتحــري بشــأن التصــرف فــي صفقــات
تعهــدت الهيئــة
ّ
ّ
ّ
التــزود بالتجهيــزات بــإدارة المصالــح الكهربائيــة بديــوان الطيــران
المدنــي والمطــارات .وورد بعريضــة التبليــغ أ ّن إســناد الصفقــات
العموميــة ووصــات طلبيــة وكيفيــة إعــداد كراس الشــروط ال يعتمد
ّ
ّ
ّ
علــى مبــدإ المنافســة الشــريفة بيــن الشــركات إذ تعقــد الجلســات مــع
المزوديــن والمســؤولين بمكاتبهــم .وهومــا تــم مــع وكيــل إحــدى
ّ
الشــركات المدعــو(ص -م) الــذي تربطــه عالقــة صداقــة متينــة مــع
مســؤول بديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات المدعــو(م -ع)
المدعو ْيــن (ن -د) و (م-ع).
بتواطــؤ مــع
ّ
وللوقــوف علــى صحــة مــاورد بعريضــة التبليــغ تــم االعتمــاد على
ّ
تقريــر لجنــة التدقيــق الداخلــي والتفقــد بالديــوان التــي تولّــت دراســة
جميــع الصفقــات واالستشــارات فــي إدارة المصالــح الكهربائيــة
وتوصلــت إلــى الكشــف عــن
بديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات
ّ
العديــد مــن التجــاوزات واإلخــاالت فــي عالقــة بالمعامــات
مــع الشــركة المذكــورة ووكيلهــا ،وذلــك خــال الســنوات
وأكــدت لجنــة التدقيــق الداخلــي والتف ّقد أ ّن
ّ .2016/2015/2014
الشــركة رغــم صغــر حجمهــا إال أنّهــا تغطــي جميــع االختصاصــات
الكهربائيــة بمــا فــي ذلــك اقتنــاء المولّدات الكهربائيــة واقتناء وتركيز
التجهيــزات البصريــة للمالحــة الجويــة ومنهــا اإلنــارة الخارجيــة.
التقصــي واســتقراء نتائــج التدقيــق
كمــا ثبــت مــن خــال أعمــال
ّ
الداخلــي والتف ّقــد أنّــه خــال بعــض العــروض تــم إقصــاء شــركة
ّ
أخــرى رغــم تقديمهــا عــرض ب ( 519.318،330د) لعــدم

المقــدم مــع المواصفــات الفنّيــة المطلوبــة فــي
مطابقــة العــرض
ّ
حيــن تــم قبــول عــرض الشــركة المبلــغ عنهــا ،وهوالعــرض األكثــر
ّ
بمبلــغ ( 525.381،330د) ،والحــال أنّــه عــرض مخالــف لكــراس
الشــروط:
 لــم يتــم تقديــم الوثائــق المؤيــدة للمســار المهنــي لقائمــة فريــقّ
األعــوان الموضوعيــن علــى ذمــة المشــروع.
ـكل مهنــدس فــي الهندســة
 غيــاب مــا يثبــت الخبــرة المطلوبــة لـ ّالكهربائيــة والتقنــي الســامي فــي الكهربــاء.
 غيــاب المؤيّــدات التــي تثبــت الخبــرة الفنيــة لمهنــدس الكهرباءفــي تســيير الحضائــر الكهربائية.
 غيــاب المؤيــدات التــي تثبــت الخبــرة الفنيــة لتقنــي ســامفــي الكهربــاء كمســير لألشــغال كمــا هومنصــوص عليــه بكــراس
الشــروط.
 غيــاب الوثائــق مــن الصفقــات والعقــود واإلذن باالنطــاق فــياألشــغال التــي تثبــت أشــغال اإلنــارة الخارجيــة للضغــط المتوســط
كمــا هومضمــن بكــراس الشــروط ،ذلــك أ ّن الشــركة المب ّلــغ عنهــا
قدمــت محاضــر االســتالم فحســب.
ّ
أكــدت مــا ســبق عرضــه
وباإلنتهــاء مــن
التحريــات التــي ّ
ّ
بثبــوت شــبهة فســاد بالصفقــات المنجــزة بديــوان الطيــران المدنــي
والمطــارات لمخالفتهــا ألحــكام الفصــل  2والفصــل  41ومــا
ـؤرخ فــي  13مــارس
بعــده مــن األمــر عــدد  1039لســنة  2014المـ ّ
 2014المتع ّلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة ختمــت الهيئــة أعمالهــا
ّ
الملــف علــى أنظــار النيابــة العموميــة بتونــس فــي 26
وأحالــت
ّ
ّ
ديســمبر  2016علــى أســاس الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة.
ثــم أذنــت ،بدورهــا ،بفتــح تحقيــق لــدى القطــب القضائــي والمالــي.
ّ
ّ
ّ
 - 6شــبهة فســاد تع ّلقــت بصفقــات عموميــة بمصلحــة صيانــة
ّ
المبانــي والبنيــة التحتيــة بمطــار صفاقــس طينــة الدولــي:
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب عريضــة تبليغ
ّ
ّ
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حصول الشركة الفائزة
بالصفقة على تقديرات
ّ
األسعار قبل اإلعالن
على طلب العروض
من طرف المسؤولين

,,

242

عــن شــبهات فســاد تع ّلقــت بــإدارة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة
بمطــار صفاقــس طينــة الدولــي .وعليــه ،فقــد تولّــت الهيئــة مباشــرة
التقصــي والتحــري ودراســة نتائــج التدقيــق الداخلــي والتفقد
أعمــال
ّ
ّ
المنجــزة مــن طــرف إدارة التدقيــق الداخلــي والتفقــد بديوان الطيران
المدنــي والمطــارات ،كمــا تولّــت ســماع بعــض المســؤولين .وهومــا
مكــن الهيئــة مــن الوقــوف علــى جملــة مــن التجــاوزات شــملت
ّ
الصفقــات التاليــة:
• صفقة إصالح أرضية المطار باإلسفلت
تمكنــت إحــدى الشــركات المشــاركة فــي طلــب العــروض مــن
الفــوز بهــذه الصفقــة بعــد حصول مســؤوليها قبــل اإلعالن عن طلب
العــروض علــى تقديــرات أســعار األشــغال بالتنســيق مــع المســؤول
المب ّلــغ عنــه
عــن مصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة بالديــوان ُ
المدعــو» ع .ش» .وتــم التثبــت مــن هــذا التجــاوز الخطيــر من خالل
ّ ّ
قدمــت للمســؤول المظنــون
وثيقــة تبــرز أ ّن الشــركة المب ّلــغ عنهــا قــد ّ
فيــه جــدول األســعار بتاريــخ  20فيفــري  2015قبــل أن يتولــى هــذا
األخيــر تقديــم ملـ ّـف طلــب العــروض مرفوقــا بجــدول األســعار إلــى
مديــر االســتغالل المركــزي بتاريــخ  26فيفــري  .2015كمــا أنتجــت
التحريــات المجــراة مــن طــرف الهيئــة أ ّن المب ّلــغ عنــه (ع-ش) تربطــه
ّ
خاصــة وأنّها قد حظيت
عالقــة متينــة بصاحــب الشــركة المب ّلــغ عنهــا ّ
تأكــد مــن خــال
بالعديــد مــن الصفقــات بمطــار طينــة الدولــي .كمــا ّ
تقريــر التدقيــق الداخلــي والتفقــد ومحاضــر الســماع أ ّن المب ّلــغ عنــه
كان يتلقــى زيــارات مكثفــة ومتتاليــة مــن المزوديــن المشــاركين
بالصفقــات ،وذلــك قبــل اإلعــان عــن الصفقــة.
وبنــاء عليــه وفضــا عــن المخالفــة الصريحــة لمقتضيــات الفصــل
المــؤرخ فــي  13مــارس
 6مــن األمــر عــدد  1039لســنة 2014
ّ
 2014المتع ّلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة فــإن األفعــال التــي
ّ
اقترفهــا المســؤول عــن مصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة
تؤسـ ُـس لشــبهة فســاد مالــي.
ّ

لهــذه الصفقــة رغــم موافقتهــا فــي مرحلــة أولــى عليــه.
ويأتــي هــذا الرفــض حســب مــا جــاء بالملــف نتيجــة ضغوطــات
مســلطة مــن بعــض المســؤولين « الفاســدين » بديــوان الطيــران
المدنــي والمطــارات بســبب ملــف مــدرج مطــار قفصــة.
وتضمــن الملــف مــا مفــاده أ ّن أشــغال المــدرج  23/05بمطــار
قفصــة معطلــة منــذ عـ ّـدة ســنوات وتحديــدا منــذ ســنة  2009بســبب
إشــكال مــع المقــاول المنفــذ لهــذه األشــغال انجــر عنــه اســتغالل
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تفيد التقارير الفنّية
أ ّن معظم البنية التحتية
ّ
للمطارات بحالة سيئة
ّ
 5مطارات من جملة
 7مطارات

,,

 - 7شبهة فساد بخصوص أشغال صيانة مدرج مطار قفصة:
بنــاء علــى إحالــة مــن رئاســة الحكومــة (وزارة الوظيفــة العموميــة
والحوكمــة ومكافحــة الفســاد) بتاريــخ  16فيفــري  2016تعهــدت
الهيئــة بعريضــة تتعلــق بشــبهات فســاد وســوء تصــرف بمناســبة
أشــغال صيانــة مــدرج مطــار قفصــة منســوبة إلــى مســؤولين بديــوان
الطيــران المدنــي والمطــارات وتحديــدا إلــى الرئيــس المديــر العــام
للديــوان (خ – ش) ومديــر الكتابــة القــارة للجنــة الصفقــات بالديوان
(ص -إ).
وقــد جــاء بالملــف أن ديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات قــد
قــام فــي ســنة  2015بإبــرام صفقــة مــع مكتــب الدراســات الفرنســي
«  » VECTRA Franceللقيام بقياسات مؤشر اإلحتكاك واستواء
ســطح المــدرج للمطــارات التابعة للديوان.
وتتضمــن الصفقــة المبرمــة القيــام بالقياســات واالختبــارات
تمكــن الديــوان مــن رفــع
وتقديــم الحلــول الفنيــة والتقنيــة التــي ّ
المســجلة علــى مســتوى مــدارج المطــارات.
النقائــص
ّ
وقــد جــاء فــي التقاريــر الفنيــة المعـ ّـدة مــن قبــل مكتــب الدراســات
المذكــور أ ّن معظــم البنيــة التحتيــة للمطــارات بحالــة ســيئة
( 05مطارات من جملة  07مطارات).
واقتــرح مكتــب الدراســات ضــرورة القيــام بقياســات واختبــارات
إضافيــة ليتمكــن مــن تحديــد الطــرق الناجعــة ماديــا وتقنيــا لرفــع هــذه
النقائــص .إال أن اإلدارة العامــة رفضــت القيــام بملحــق فــي الغــرض
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نصــف المــدرج فقــط منــذ ذلــك التاريــخ وبالتالــي االقتصــار علــى
الطائــرات المدنيــة الصغيــرة مــع تعطيــل حركــة الطائــرات العســكرية
بالقاعــدة الجويــة بقفصــة كليــا وذلــك بالرغــم مــن أ ّن األشــغال
ّ
المنجــزة مــن قبــل المقــاول مطابقــة بنســبة كبيــرة جــدا للمقاييــس
الدوليــة وأن اإلشــكال ناجــم عــن ســوء مراقبــة مــن طــرف فريــق
المراقبــة التابــع للديــوان وذلــك مــا أكــده تقريــر مكتــب الدراســات
الفرنســي «  » RINCENT BTPوتقريــر مركــز التجــارب وتقنيــات
البنــاء « .» CETEC
وجــاء كذلــك بالملــف أن التوازنــات الماليــة للديــوان قــد تأثــرت
بمــا أنــه تــم ســداد  4مليــون دينــار للمقــاول صاحــب األشــغال
ّ
بمطــار قفصــة قبــل توقفهــا باإلضافــة إلــى برمجــة ميزانيــة جديــدة
قدرهــا  22مليــون دينــار لتكســير مــا تــم إنجــازه وإعــادة األشــغال
ّ
مــن الصفــر .علمــا بــأن التقاريــر الفنيــة تفيــد بإمكانيــة اســتغالل
الجــزء المغلــق حاليــا مــن المــدرج الــذي أنجــزه المقــاول صاحــب
األشــغال ( )PORTION 2علــى هيئتــه الحاليــة مــع اســتكمال
بعــض األشــغال ثــم تهيئــة الجــزء اآلخــر ( )PORTION 1الــذي
ّ
هــو بطــور اســتقبال الحركــة الجويــة حاليــا .وتقـ ّـدر هــذه األشــغال
الحاليــة بمــا قيمتــه  10مليــون دينــار ،أي أن مبلــغ الخســائر التــي
ســيتحملها الديــوان فــي صــورة عــدم وقــف ســوء التصــرف فــي هــذا
الملــف تقــدر قيمتــه  16مليــون دينــار.
وقــد تضمــن الملــف وصفــا لطريقــة ضبــط مبلــغ ملحــق الصفقــة
وللتذبــذب الحاصــل فــي خصــوص إبــرام هــذا الملحــق مــن عدمــه
مــع شــركة «  » VECTRA Franceوكذلــك المراحــل التــي مــر بهــا
ّ
وموقــف رئيــس المشــروع وتخوفــه مــن عــدم عــرض هــذا الملحــق
علــى لجنــة الصفقــات.
كمــا جــاء بالملــف أنــه بالرغــم مــن تنبيــه رئيــس المشــروع إلــى
خطــورة التأخيــر فــي إبــرام الملحــق ،فإنــه تلقــى تعليمــات شــفاهية
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كل من وزير
رد ّ
عدم ّ
النّقل والرئيس المدير
العام للديوان الطيران
المدني والمطارات
على مراسالت الهيئة،
ولخطورة الموضوع
أحيل الملف على
وكالة الجمهورية
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مــن الرئيــس المديــر العــام تفيــد بخــاص المــزود والعــدول عــن
الملحــق وذلــك حســب مــا ورد فــي مكتوبــه المــؤرخ فــي  26فيفــري
 2016والموجــه إلــى مديــر الكتابــة القــارة للجنــة الصفقــات .وقــد
نصــص رئيــس المشــروع علــى ذلــك فــي مكتوبــه المرســل إلــى
الرئيــس المديــر العــام بتاريــخ  22جانفــي  2016ونبــه إلــى أن
ّ
العــدول عــن ابــرام ملحــق للصفقــة يعــد ختمــا للملــف دون حصــول
الديــوان علــى مســتحقاته الكاملــة التــي تتضمنهــا الصفقــة والمتمثلــة
فــي حلــول فنيــة قصــد رفــع نقــاط عــدم التطابــق وجعــل مــدارج
الطائــرات مطابقــة للمعاييــر الدوليــة.
هــذا وأكــد العــارض اعتمــادا علــى وثائــق إضافيــة أدلــى بهــا
لــدى الهيئــة بتاريــخ  18مــاي  2016أن القــرار فــي خصــوص إبــرام
الملحــق لــم يتخــذ بعــد بالرغــم مــن تأكــد الحاجــة إلــى ذلــك.
كل مــن وزيــر النقــل والرئيــس المديــر العــام
رد ّ
وأمــام عــدم ّ
لديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات علــى مراســلة الهيئــة منــذ
تاريــخ  23مــارس  2016لموافاتهــا بالمعطيــات والتفســيرات
الالزمــة فــي خصــوص مظاهــر ســوء التصــرف التــي تنــم عن شــبهات
ّ
فســاد ونظــرا إلــى أهميــة الموضــوع ود ّقتــه وخطورتــه أحالــت الهيئــة
الملــف علــى أنظــار وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة
بتونــس لفتــح تحقيــق ضــد المظنــون فيهمــا وكل مــن سيكشــف عنــه
البحــث.
تــزود الشــركة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه
 - 8صفقــة ّ
ّ
بمــواد معالجــة ميــاه الشــرب:
ّ
تل ّقــت الهيئــة يومــي 10و 18مــاي  2016إبالغــا بخصــوص
شــبهة فســاد تع ّلقــت بالصفقتيــن ال ّلتيــن أبرمتهمــا الشــركة المذكــورة
ْ
بنــاء علــى طلبــي العــروض عــدد  84/2014وعــدد 116/2015
ً
للتــزود بمــادة « كبريتــات األلوميــن »  sulfate d’alumineفــي
شــكليه الســائل والصلــب.
توصلــت بهــا الهيئــة دعمــا للتبليــغ،
واســتنادا إلــى المؤيّــدات التــي ّ
تــم إشــعار الســيد وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة بالموضوع لإلذن
ّ

245

,,

خلل في المواصفات
وتجاوز النّسب
والمعايير المعتمدة
في تونس

,,

246

بإجــراء عمليــة تفقــد حــول الموضــوع ،فأفــاد بمراســلته بتاريــخ
 17ماي  2016أن الوزارة أذنت بعملية التفقد يوم  16ماي.
وفــي األثنــاء واصلــت الهيئــة تحرياتهــا .وأفــاد المب ّلــغ أن مــادة
ّ
والصلبة تسكب في أحواض السدود
« كبريتات األلومين » السائلة ّ
المعـ ّـد للشــرب مــن الشــوائب العالقــة بــه .وتحتــوي
لتخليــص المــاء ُ
علــى شــوائب كالحديــد والرصــاص والنيــكال تخضــع إلــى التقييــس
وفــق معاييــر المواصفــة األوروبيــة  EN 2004-874المعتمــدة فــي
تونــس مــن قبــل المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة
تقــل كميــة الشــوائب المســموح بهــا مــن مــادة
والتــي تقتضــي أن ّ
« النيــكال » ضمــن مــادة « كبريتــات األلوميــن » عــن  20ملــغ/
الكيلوغــرام الواحــد.
المقتنــاة مــن شــركة
فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة فــي المــادة ُ
تونســية فــي إطــار الصفقــة  24،15ملــغ /الكيلوغــرام الواحــد مــن
األلوميــن الســائل و 27،38ملــغ /الكيلوغــرام الواحــد مــن األلوميــن
الصلــب .وبإثــارة هــذا الخلــل بمــداوالت لجنــة تقييــم العــروض
ـزود قــام هــذا األخيــر بإنجــاز تحاليــل ثانيــة لــدى مخبــر
المـ ّ
وإعــام ُ
كميــة
ثــان والتــي جــاءت مغايــرة
كليــا للتحاليــل األولــى ونزلــت ّ
ّ
« النيــكال » فــي الكيلوغــرام الواحــد مــن « كبريتــات األلوميــن » إلــى
أقــل مــن 5ملــغ /كلغ.
وأمــام هــذا التضــارب أبــدى العضومقــرر لجنــة التقييــم الفنّــي
ّ
تح ّفظــا تع ّلــق بالمطالبــة بضــرورة إعــادة التحاليــل علــى حســاب
الشــركة الوطنية لتوزيع المياه بغاية الحســم في الفوارق المشــكوك
ّ
فيهــا إالّ أ ّن الشــركة لــم تســتجب.
المب ّلــغ المســؤولية مبدئيــا فــي هــذا المســتوى
وحيــث نســب ُ
ّ
مهامــه بــإدارة الشــراءات ،وأضــاف
إلــى المدعــو(ن-ح) بحكــم
ّ
بــأ ّن نفــس التجــاوزات حصلــت ســابقا بخصــوص طلــب العــروض
ـادة «النيــكال» فــي «كبريــت
عــدد  84/2014حيــث كانــت نســبة مـ ّ
االلوميــن « أكثــر ارتفاعــا ،وبلغــت  45،24ملغ/الكيلوغــرام فــي

الصنــف الســائل و 29،99ملــغ /الكيلوغــرام فــي الصنــف الصلــب.
ونســب المســؤولية في هذه الصفقة إلى المدعو «ر-ق» المســؤول
الســابق عــن الشــراءات.
وبنــاء علــى هــذه المعطيــات ،ونظــرا لتأكــد المســألة ،تقــرر  -فــي
ّ
ـيتوصل إليــه تقريــر التفقــد المــأذون فيــه علــى مســتوى
انتظــار مــا سـ ّ
الــوزارة – تقــرر إحالــة الملـ ّـف علــى الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى
ّ
المحكمــة االبتدائيــة بتونــس  1بتاريــخ  20مــاي  2016للنظــر فــي
كل مظنــون فيــه واإلذن باإلجــراءات
فتــح تحقيــق فــي الغــرض ضـ ّـد ّ
التحفظيــة عنــد االقتضــاء.
عــدادت
عــدادت وصفقــة
التــزود بصناديــق حفــظ ّ
 - 9ســرقة ّ
ّ
بالشــركة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه:
ّ
تل ّقــت الهيئــة يــوم 10مــاي  2016إبالغــا بخصــوص شــبهة فســاد
علــى مســتوى الشــركة الوطنيــة لإلســتغالل وتوزيــع الميــاه تع ّلقــت
ّ
والمعدة
فــي جــزء منهــا بنقــص فــي العـ ّـدادات التــي زال اإلنتفــاع بهــا
ّ
للبيــع بعنــوان ســنة  2015وكذلــك بالصفقــة المبرمــة بعنــوان نفــس
المركــزة لــدى الحرفــاء.
ـزود بصناديــق لحفــظ العـ ّـدادات
ّ
الســنة للتـ ّ
العدادات التي زال االنتفاع بها
• نقص في ّ
المب ّلــغ،
اســتنادا علــى المؤيّــدات التــي ّ
توصلــت بهــا الهيئــة مــن ُ
تــم إشــعار الســيد وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة بالموضــوع لــإذن
ّ
بإجــراء عمليــة تفقــد حــول الموضوع .فأفاد بمراســلته بتاريــخ  17ماي
 2016أن الــوزارة أذنــت بعمليــة التفقــد يــوم  16مــاي ،وأنّهــا ســتمد
الهيئــة بنتائجهــا .وفــي األثنــاء واصلــت الهيئــة تحرياتهــا حيــث تبيــن:
ّ
ّ
العــدادات التــي زال االنتفــاع بهــا
 بخصــوص النقــص فــيّ
والمعـ ّـدة للتفويــت ،فــإ ّن النقــص يقـ ّـدر وزنــه ب  32طنّــا مــن مــادة
النحــاس بمــا يُعــادل قيمتــه قرابــة مائة وسـ ّـتين ألف دينــار ( 160أ-د)
المقدمــة
وتؤكــد المعطيــات
الســعر الفــردي المحـ ّـدد.
ّ
ّ
اعتمــادا علــى ّ
المب ّلــغ أنّــه بمعاينــة الحاويــات تبيــن أنّــه لــم يتــم خلعهــا
مــن قبــل ُ
ّ
ّ
ـجل إلــى (ن-
أوكســر األقفــال .ونســب المســؤولية فــي النقــص المسـ ّ
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ح) بصفتــه المســؤول الســابق لدائــرة التمويــن للشــمال بالشــركة.
العــدادات ،أفــاد
التــزود بصناديــق حفــظ
 بخصــوص صفقــةّ
ّ
المب ّلــغ أن رئيــس دائــرة التمويــن (م-غ) تفطّــن إلــى عــدم مطابقــة
المواصفــات الفنيــة للبضاعــة المســتلمة للمقاييــس الفنيــة المضبوطة
ّ
الصنــع وبقــدرة
بكــراس الشــروط الفنيــة .وتع ّلقــت النقائــص بمـ ّ
ـادة ّ
البضاعــة علــى التحمــل الميكانيكــي لالصطــدام «la résistance au
ّ
ّ
المب ّلــغ للهيئــة مؤيــدات تدعيمــا لتصريحاتــه ونســب
 .»chocوقـ ّـدم ُ
المســؤولية في شــبهة الفســاد إلى المســؤول الســابق لدائرة التموين
للشــمال بالشــركة الســابق ذكــره.
لذلــك تولّــت الهيئــة إحالــة الملـ ّـف على الســيد وكيــل الجمهورية
لــدى المحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس  1فــي  29أوت  2016للنظــر فــي
فتــح تحقيــق وتتبــع مــن تثبــت إدانته.
ّ
بمؤسســة اإلذاعــة
 - 10شــبهة فســاد صفقــة عموميــة تع ّلقــت
ّ
ّ
التونســية:
ّ
بالتقصــي بشــبهة فســاد
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
بمؤسســة اإلذاعــة التونســية بخصــوص صفقــة عموميــة
تع ّلقــت
ّ
ّ
ّ
المؤسســة المذكــورة ســلفا بتاريــخ  30جــوان  2010مــع
أبرمتهــا
ّ
شــركة إســبانية بغــرض اقتنــاء تجهيــزات لتجديــد القاعــة الفنيــة
لمؤسســة اإلذاعــة.
المركزيــة التابعــة
ّ
التقصــي باالعتمــاد علــى تقريــر
وعليــه ،باشــرت الهيئــة أعمــال
ّ
المؤرخ
العامــة
ّ
دائــرة المحاســبات لســنة  2013وتقريــر هيئــة الرقابــة ّ
فــي  26مــارس  2014وتقريــر ال ّلجنــة الخاصــة بالتدقيق في الصفقة
المذكــورة ســلفا التــي وقفــت علــى جملــة مــن الخروقــات شــابت
جميــع مراحــل الصفقــة مــن إعــداد وضبــط للحاجيــات أوفيمــا
ـص إجــراءات التبليــغ وظــروف التنفيــذ واالســتالم مــرورا بتغيــر
يخـ ّ
برمتــه.
خصوصيــات العــرض األصلــي ّ
والتقصــي وجــود شــبهات فســاد
وقــد أفــرزت أعمــال التحــري
ّ
ّ
بالمؤسســة يدعــى
ـابق
ـ
س
ـؤول
ـ
وهومس
جديــة تع ّلقــت بالمب ّلــغ عنــه.
ّ

ـورط جملــة مــن الموظفيــن بهــا وهــم
(ش-ع) إلــى جانــب شــبهة تـ ّ
شــكلت األفعــال
(ب -ب) و(ف -ش) و(ر -ن) و(ع -ر -ح)
ّ
المرتكبــة مــن طرفهــم جرائــم اســتيالء علــى أمــوال عموميــة ألحقــت
ّ
بالمؤسســة.
ماديــا فادحــا
ضــررا ّ
ّ
وبنــاء علــى ذلــك أحالــت الهيئــة الملـ ّـف إلــى النيابــة العموميــة
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  26ديســمبر  ،2016والتــي
تولّــت بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى قلــم التحقيــق بالقطــب القضائــي
ّ
والمالــي.
ّ
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 - 1تمكيــن الغيــر مــن منفعــة بــدون وجــه قانونــي بالشــركة
ّ
الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية:
ّ
ّ
الحالــة األولــى :التفويــت فــي َم ْقســمين لمصلحــة شــخصين
ْ
ْ
معينيــن
ّ
تعهــدت الهيئــة بموجــب التبليــغ بمل ّفيــن متع ّلقيــن بتفويــت
ّ
الشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية فــي قطعتــي أرض علــى
ّ
ّ
ّ
ملكهــا بتقســيم الرميلــة بمنطقــة قمــرت – المرســى ،وذلــك دون
ّاتبــاع اإلجــراءات المعمــول بهــا لبيــع هــذه النوعيــة مــن المقاســم.
ّ
وقــد تبيــن مــن خــال الوثائــق المتو ّفــرة لــدى الهيئــة أنّــه تــم إيــداع
ّ
ّ
مطلبيــن بمكتــب الضبــط للشــركة بتاريــخ  10جــوان من ســنة 2003
المتمثــل فــي
ـط ،ويحمــان نفــس الموضــوع
ومحرريــن بنفــس الخـ ّ
ّ
ّ
طلــب تمكيــن كل مــن (م -ب-ع) و(ن  -و) مــن قطعــة أرض
صالحــة للبنــاء بمنطقــة المرســى تتــراوح مســاحتهما بيــن  300م م
و 400م م .والجديــر بالذكــر أ ّن المطلبيــن حظيــا باهتمــام واضــح
بالشــركة وبالموافقــة فــي وقــت وجيــز .وتــم تمكيــن
مــن مســؤول ّ
ّ
التابعيــن لتقســيم
الشــخصين
المذكوريــن أعــاه مــن المقســمين ّ
ْ
ْ
الرميلــة قمــرت ،وإبــرام عقــدي بيــع للقطعتيــن بتاريــخ  02جويليــة
ّ
 2003لفائــدة (م -ب  -ع) و(ن  -و).
الشــركة حرصــت قبــل مـ ّـدة وجيــزة من إيداع
مــع اإلشــارة إلــى أ ّن ّ
المطلبيــن المذكوريــن علــى تســوية الوضعيــة العقاريّــة للمقاســم،
ّ
تمــت المصادقــة علــى تحويــر تقســيم
حيــث بتاريــخ  17مــاي ّ 2003
قمــرت الــذي شــمل القطعــة عــدد  202بتجزئتــه
بوسلســلة الرميلــة ّ
خصص األول منها إليواء مســتوصف واألربعة
إلى خمســة مقاســم ّ
المجمــع ،والتــي منحــت الحقــا
للســكن
المتب ّقيــة كمقاســم صالحــة ّ
ّ

,,

مقسم
تغيير صبغة ّ
من إداري إلى سكني
والتفويت فيه بسعر
ّ
تفاضلي

,,

وتقدمــت الشــركة بتاريــخ  23مــاي
للشــخصين المذكوريــن أعــاه.
ّ
ّ
الشــرائية
 2003بطلــب لــإدارة العامــة لالختبــارات لتقديــر القيمــة ّ
ألربعــة مقاســم كائنــة بتقســيم الرميلــة ببوسلســلة قمــرت تابعــة
للرســم العقــاري عــدد  000000تونــس .وقــد ســعت هــذه األخيــرة
إلــى إنجــاز التقريــر فــي وقــت قياســي حيــث تــم إنجــازه بتاريــخ 19
ّ
جــوان .2003
وبالتمعــن فــي هــذا االختبــار ،يســتنتج منــه حــرص واضــح علــى
ّ
تقديــر قيمــة المقاســم بأدنــى األثمــان ،وذلــك باالعتمــاد علــى
التفويــت فيهــا فــي ظــروف غيــر عاديــة
مقارنتهــا بمقاســم أخــرى تـ ّـم ّ
علــى غــرار مقارنتهــا بمقســم تــم التفويــت فيــه مــن طــرف بلديــة
ّ
المرســى ألحــد العملــة مراعــاة للصبغــة االجتماعيــة بحســاب  18د
ّ
للمتــر المربــع الواحــد ،وبمقســم مســاحته  2753م م تــم التفويــت
ّ
فيــه لفائــدة وزارة التربيــة بحســاب 20د للمتــر الواحــد .كمــا تــم
ّ
االعتمــاد علــى نتائــج تقريــر االختبــار منجــز منــذ ســنة  ،2001والــذي
تــم بمقتضــاه التفويــت فــي أرض تــم تغييــر صبغتهــا مــن روضــة
ّ
ّ
المربــع الواحــد.
أطفــال إلــى مقســم ســكني بحســاب  35د للمتــر
ّ
ويتبيــن مــن خــال مــا ســبق ذكــره ،أ ّن عمليــة التفويــت في قطعتي
ّ
ّ
األرض التابعتيــن لمقســم الرميلــة بمنطقــة قمــرت – المرســى كانــت
للمســميين
موجهــة منــذ البدايــة لخدمــة المصلحــة الشــخصية
ّ
ّ
ّ
(ن -و) و(م -ب-ع) نظــرا إلــى التســريع فــي تســوية الوضعيــة
ّ
العقاريّــة للمقاســم وســرعة إجــراء تقريــر االختبــار باإلضافــة إلــى
عــدم اعتمــاد البيــع بالمــزاد العلنــي ضمانــا للشــفافية والمنافســة
ّ
وحفاظــا علــى مصالــح الشــركة .وبالتالــي ،يكــون المســؤول األول
المسمى
المسمى (ن -د -ش) والمسؤول بإدارة االختبارات
بالشركة
ّ
ّ
ـتغل وظيفتيهمــا لخدمــة مصلحــة أشــخاص معينيــن
(ب – ع) قــد اسـ ّ
ّ
علــى حســاب مصلحــة الشــركة .وعليــه ،تولّــت الهيئــة إحالــة الملـ ّـف
علــى أنظــار النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس.
ّ
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تمكين مقربين من
ّ
رئيس الجمهوريّة
السابق «بن علي»
ّ
ووزيرة التجهيز
واإلسكان وأفراد
عائلتها من االنتفاع
بشراء عقارات تحت
تصرف الشركة
الوطنية العقارية
للبالد التونسية

,,
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الحالــة الثانيــة :التفويــت فــي شــقق ومحــات تجاريــة علــى غيــر
الصيــغ القانونيــة
توصلــت الهيئــة بعريضــة غيــر ممضــاة صــادرة عــن مســؤول
ّ
بــاإلدارة التجاريــة بالشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية لــم
ّ
ّ
يذكــر اســمه ،ومصحوبــة بجــدول فــي المنتفعيــن باقتنــاء محــات
ســكنى بإقامــة «جنــان الوســط بالمنســتير» وبنســخة مــن محضــر
جلســة مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  29مــارس  2002وملحقاتــه.
وتع ّلقــت العريضــة المذكــورة بتجــاوزات مســؤولين ســابقين
بالشــركة اســتغلوا وظائفهــم ونفوذهــم لتمكيــن مقربيــن مــن الرئيــس
ّ
الجمهوريــة الســابق «بــن علــي» ووزيــرة التجهيــز واإلســكان وأفــراد
عائلتهــا ،ولتمكيــن أشــخاص تربطهــم بهــم مصالــح مــن االنتفــاع
بشــراء عقــارات تحــت تصــرف الشــركة.
وعلــى ذلــك األســاس وبعــد دراســة أوليــة لمــا ورد بالعريضــة
تمــت مراســلة الشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية
وملحقاتهــا ّ
ّ
ّ
فــي  30أفريــل  2013قصــد طلــب توضيحــات ومؤيدات كمحاضر
مجالــس اإلدارة ذات الصلــة ومحاضــر أعمــال اللجــان المكلفــة
بإنجــاز عمليــة التفويــت. .إلــخ .وقــد أجابــت الشــركة علــى تلــك
المراســلة فــي  28جــوان  2013وأمـ ّـدت الهيئــة بوثائــق تتمثّــل فــي:
 - 1نســخة مــن مذكــرة بتاريــخ  21مــاي  2002مــن الرئيــس
المديــر العــام للشــركة موجهــة للمديــرة التجاريــة حــول «متابعــة
عمليــة بيــع المحــات التــي تتعــرض لصعوبــة فــي التســويق» جــاء
فيهــا بالخصــوص« :أ ّن مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد بتاريــخ 29
مــارس  2002أقــر أمــام اســتمرار الركــود الحاصــل فــي تســويق
المحــات التــي تــم إنجازهــا فــي نطــاق برنامــج قــرى االصطيــاف
ّ
لفائــدة العمــال التونســيين بالخــارج ومــا انجــر عنــه مــن تجميــد
ّ
لمــوارد ماليــة هامــة رغــم التســهيالت فــي شــروط البيــع التــي تــم
ّ
ّ
ّاتخاذهــا لمجابهــة هــذا الوضــع .وعمــا بتوصيــات المجلــس

الــوزاري المنعقــد بتاريــخ  16فيفــري  2001واقتراحــات الهيئــة
العليــا للرقابــة اإلداريّــة والماليــة الداعيــة إلــى ّاتخــاذ إجــراءات
ّ
إضافيــة لدفــع عمليــة تســويق الوحــدات المتبقيــة مــن هــذا البرنامــج
تمت المصادقة
التــي ال تــزال تشــهد صعوبــات كبيــرة فــي التســويقّ ،
تتمكــن الشــركة مــن رفــع الجمــود الحاصــل
علــى إجــراءات حتــى ّ
فــي عمليــة التســويق ومنهــا:
 إعفاء الراغبين في الشراء من دفع تسبقة.مدة تسديد القرض من  15إلى  20سنة.
 تمديد ّ مراجعة نسبة الفائض بإقرار نسبة  5%فقط. إمكانيــة اعتمــاد المشــاهرة التصاعديــة عنــد إعــداد جــدولالخــاص وذلــك حســب اختيــار الحريــف.
 طــرح المصاريــف العامــة مــن التكلفــة ،وبالتالــي اعتمــادتخفيــض بنســبة  10%مــن ثمــن البيــع ،وعــدم احتســاب فائــض فــي
صــورة الخــاص علــى مــدة  5ســنوات.
وأوصــى المجلــس حســب المذكــرة نفســها بـــ «القيــام بحمــات
إشــهارية إضافيــة ،بالداخــل والخــارج لزيــادة التعريــف بهــذه
المحــات واإلعــام باإلجــراءات الجديــدة».
 - 2ثالثــة جــداول حــول المنتفعيــن بشــراء المحــات الســكنية
مقســمة إلــى ثالثــة أصنــاف حســب طريقــة تســديد ثمنهــا :مشــاهرة،
بطريقــة الكمبيــاالت ،وبالحاضــر .وجــدول رابــع يتع ّلــق بالمحــات
التجاريــة مــع نســخ مــن عقــود التفويــت  124تتع ّلــق بالمحــات
الســكنية و 16بالمحــات التجاريــة.
ويســتفاد مــن دراســة الجــداول والعقــود أنّــه بالنســبة للمحــات
ـت عائــات اشــتروا  31شــقة
الســكنية فــإ ّن أشــخاصا ينتمــون لسـ ّ
بمعـ ّـدل خمســة شــقق للعائلــة الواحــدة .وتحـ ّـوزت أربــع عائــات
بأغلبهــا ( 27شــقة) ،منهــا عائلــة المسـ ّـمى (م-ب) صاحــب شــركة
أشــغال تتعامــل مــع الشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية والتــي
ّ
ّ
اقتنــت عشــر شــقق ،وعائلــة وزيــرة التجهيــز واإلســكان ســلطة
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تحصلــت علــى تســع شــقق.
اإلشــراف علــى الشــركة آنــذاك والتــي
ّ
ّأمــا بالنســبة للمحــات التجاريــة فيتبيــن أ ّن أحــد عشــر محـاّ تــم
ّ
التفويــت فيهــا لســتة أشــخاص .وهــم (خ-م)  4محــات ،و(هـــ-
ب-خ)  2محــات ومقهــى ،وثالثــة أخــوة مــن نفــس العائلــة فــوِّ ت
لهــم فــي ثالثــة مح ـاّت.
ويســتنتج ممــا ســبق أن عمليــة بيــع المحــات الســكنية والتجاريــة
تمــت علــى مــا يبــدو بالمراكنــة وبطريقــة غيــر شـ ّفافة.
ّ
تمــت مراســلة الشــركة الوطنيــة العقاريــة للبــاد التونســية
لذلــكّ ،
ّ
ّ
مــرة أخــرى فــي  24جويليــة  2013لمـ ّـد الهيئــة بتفســيرات حــول
تجســيم قــرارات مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد فــي  29مــارس
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 2002كاختيــار األشــخاص المنتفعيــن بالتفويــت وعمليــة تحديــد
أثمــان البيــع .وبعــد تذكيرهــا بمراســلة فــي  30جانفــي 2015
ـؤرخ فــي  13مــارس  2015بمـ ّـد الهيئــة
أجابــت ضمــن مكتوبهــا المـ ّ
«بالمحاضــر المتو ّفــرة لديهــا وبمراســات لبعــض الهيــاكل العمومية
ّ
لعــرض المشــروع علــى مصالحهــا قصــد البيــع».
ولئــن أدلــت الشــركة بمــا يثبــت إقــرار مجلــس إدارتهــا فــي
مناســبتين األولــى فــي  31ديســمبر 1996والثانيــة فــي  29مــارس
 2002باعتمــاد تخفيضــات فــي أثمــان المحــات وتســهيالت فــي
دفعهــا باإلضافــة إلــى عرضهــا بيــع المحــات علــى بعــض الــوزارات
تنفيــذا لقــرار المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ  16فيفــري 2001
إالّ أنّهــا لــم تتقـ ّـدم بأيــة معلومــات حــول:
 القيــام مــن عدمــه بإشــهار عمليــة البيــع لفائــدة التونســيينالمقيميــن بالخــارج وأســباب عزوفهــم عــن اقتنــاء المحــات.
 أســباب تواصــل صعوبــات التســويق بعــد إقــرار التخفيضــاتفــي األثمــان والتســهيالت فــي الدفــع.
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تمييز أشخاص معينين
ّ
السلطة
مقربين من ّ
ّ
بإجراءات استثنائية
ّ
تخفيضات في الثّمن
الدفع
وتسهيالت في ّ
دون منافسة

,,

 عــدم التقيــد بإجــراءات ضمــان الشــفافية والمســاواة المفتــرضّ
ممــا أدى إلــى تمييــز
اعتمادهــا مــن طرفهــا باعتبارهــا منشــأة
عموميــة ّ
ّ
مجموعــة مــن أشــخاص معينيــن مقربيــن مــن الســلطة أو تتضــارب
ّ
مصالحهــم الشــخصية مــع مصالــح الشــركة بحكــم التزاماتهــم مــع
هــذه األخيــرة .ولكنّهــم انتفعــوا بإجــراءات اســتثنائية (تخفيضــات
فــي الثمــن وتســهيالت فــي الدفــع )...دون منافســة.
وســعيا لرفــع الغمــوض عــن هــذه المالبســات طلبــت الهيئــة
المؤرخــة فــي  19أفريــل  2015مــن الشــركة
بمقتضــى المراســلة
ّ
اإلدالء بإجابــات حــول تلــك التســاؤالت فــي أجــل معقــول إال أنّهــا
الزمــت الصمــت.
الملــف إلــى وكيــل الجمهوريــة لــدى
لذلــك ،أحالــت الهيئــة
ّ
المحكمــة االبتدائيــة بالمنســتير بتاريــخ  23فيفــري  2016لــإذن
بفتــح تحقيــق فــي خصــوص خفايــا تمكيــن أشــخاص معينيــن خرقــا
لألحــكام التشــريعية والترتيبيــة الضامنــة للمنافســة والشــفافية مــن
اقتنــاء محــات ســكنية وتجاريــة بإقامــة «جنــان الوســط» بالمنســتير،
وتحقيــق منافــع ماليــة بفعــل اســتغالل مســؤولين مقربيــن للســلطة
ّ
وبالشــركة لنفوذهــم.
 - 2وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة :شــبهة فســاد فــي توجيــه
تالميــذ إلــى شــعبة الرياضــة
تل ّقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة إبــاغ عــن
ّ
شــبهات فســاد تتع ّلــق «بقيــام مســؤولين بــوزارة الشــباب والرياضــة
مــن بينهــم المديــر العــام للتربيــة البدنيــة والتكويــن بإلحــاق تالميــذ
بشــعبة الرياضــة بواليــة نابــل علــى أســاس انتمائهــم لرياضــة النخبــة
فــي حيــن أنّهــم ال ينتمــون لهــذا الصنــف ،ولــم يتحصلــوا علــى
مراتــب تخـ ّـول لهــم االلتحــاق بشــعبة الرياضــة إثــر مشــاركتهم فــي
ـدأي المســاواة وتكافؤ
ممــا ّ
أدى إلــى خــرق مبـ ْ
االختبــارات التطبيقيــة ّ
كل التالميــذ.
الفــرص بيــن ّ
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التالعب بنتائج
اختبارات وترتيب
تالميذ بشعبة الرياضة
بوالية نابل
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تفيــد العريضــة أيضــا بوجــود شــبهة تالعــب بنتائــج االختبــارات
التطبيقيــة بالنســبة إلــى دورة  2016وعديــد الــدورات الســابقة.
األولــي للتف ّقــد المنجــز
توصلــت الهيئــة بالتقريــر ّ
وفــي هــذا اإلطــار ّ
مــن طــرف التفقديــة العامــة بــوزارة الشــباب والرياضــة خــال ســنة
 .2015وتبيــن للهيئــة مايلــي:
ّ
 1-2بالنسبة إلى إلحاق تالميذ بشعبة الرياضة بوالية نابل:
• إجراء االختبارات وترتيب التالميذ
أجريــت االختبــارات بتاريــخ  01و 02و 03جويليــة .2015
كل اختصــاص.
وضبطــت قائمــات التالميــذ المختبريــن حســب ّ
تمــت إحالــة النتائــج علــى اإلدارة
وجــرى ترتيبهــم تفاضليــا.
ثــم ّ
ّ
اإلداري
العامــة للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث عبــر التسلســل
ّ
وفــق مــا تقتضيــه اإلجــراءات وقــد تحصلــت الهيئــة علــى نتائــج
االختبــارات بالنســبة الختصــاص ألعاب القــوى باعتبار أ ّن التالعب
بالنتائــج تع ّلــق بهــذا االختصــاص.
• إصدار القائمة األولى للتالميذ المقبولين
بعــد إحالــة نتائــج االختبــارات إلــى اإلدارة العامــة للتربيــة
البدنيــة والتكويــن ،تولّــت هــذه األخيــرة إصــدار قائمــة التالميــذ
المقبوليــن مبدئيــا (فــي انتظــار االختبــار الطبــي) لاللتحــاق بشــعبة
الرياضــة للموســم الدراســي  2015-2016بالنســبة لواليــة نابــل.
وقــد وردت القائمــة المذكــورة علــى المندوبيــة الجهويــة للشــباب
والرياضــة بنابــل بتاريــخ  22جويليــة  .2015وشــملت القائمــة عـ ّـدة
اختصاصــات مــن بينهــا ألعــاب القــوى .ويبــدو أ ّن هــذه القائمــة قــد
التزمــت بنتائــج االختبــارات التطبيقيــة باعتبــار أنهــا قــد احتــوت علــى
المرتبيــن األوائــل بالنســبة إلــى التالميــذ الذيــن ســيلتحقون بالســنة
ّ
األولــى أو بالثانيــة ثانــوي.
• إصــدار قائمــة ثانيــة تتع ّلــق بالتالميــذ الذيــن ســيلتحقون بشــعبة
الرياضــة

وردت علــى المندوبيــة الجهويــة للشــباب والرياضــة بنابــل
بتاريــخ  02ســبتمبر  2015قائمــة ثانيــة للتالميــذ المقبوليــن مبدئيــا
(فــي انتظــار االختبــار الطبــي) لاللتحــاق بشــعبة الرياضــة للموســم
الدراســي  .2016-2015وتــم اعتبارهــا ملحقــا للقائمــة األولــى
ّ
بتدويــن عبــارة «ملحــق واليــة نابــل» .وقــد أصــدرت اإلدارة العامــة
للتربيــة البدنيــة والتكويــن القائمــة المذكــورة إثــر تلقــي طلــب مــن
اإلدارة العامــة للرياضــة تحــت عــدد  1812بتاريــخ .2015/08/25
واشــتملت القائمــة علــى  4تالميــذ ســيلتحقون بالســنة األولــى مــن
التعليــم الثانــوي ،و 4تالميــذ ســيلتحقون بالســنة الثانيــة مــن التعليــم
الثانــوي ،مــع اإلشــارة إلــى انتمائهــم إلــى النخبــة الوطنيــة.
وبمقارنــة الوثائــق المتحصــل عليهــا ،يتبيــن أ ّن التالميــذ الذيــن
تخول لهــم مراتبهم االلتحاق
شــاركوا فــي االختبــارات التطبيقيــة لم ّ
بشــعبة الرياضــة ،كمــا أن مشــاركتهم فــي االختبــارت تعنــي أنّهــم ال
ينتمــون للنخبــة الوطنيــة ،باعتبــار أ ّن المنشــور المشــترك بيــن وزارتي
ّ
ـؤرخ فــي  16أفريــل 2015
الشــباب والرياضــة ووزارة التربيــة المـ ّ
ـجلين بقائمــة رياضيــي النخبــة مــن
ـص علــى إعفــاء التالميــذ المسـ ّ
ينـ ّ
شــرطي المعـ ّـدالت الحســابية واالختبــارات البدنيــة والفنيــة.
• إصدار قائمة ثالثة للتالميذ الذين سيلتحقون بشعبة الرياضة
وردت علــى المندوبيــة الجهويــة للشــباب والرياضــة بنابــل
بتاريــخ  21ســبتمبر  2015قائمــة ثالثــة للتالميــذ المقبوليــن مبدئيــا
(فــي انتظــار االختبــار الطبــي) لاللتحــاق بشــعبة الرياضــة للموســم
الدراســي  .2016-2015وتــم اعتبارهــا ملحقــا للقائمــة األولــى
ّ
بتدويــن عبــارة «ملحــق واليــة نابــل» .وقــد اشــتملت علــى اســمي
تلميذيــن ســيلتحقان بالســنة األولــى ثانــوي (شــعبة الرياضــة)،
وتلميذيــن ســيلتحقان بالســنة الثانيــة ثانــوي (شــعبة الرياضــة).
وبالتثبــت فــي نتائــج االختبــارات التطبيقيــة ،يتبيــن أ ّن التالميــذ
المذكوريــن لــم يتحصلــوا علــى مراتــب تخــول لهــم االلتحــاق
بشــعبة الرياضــة حيــث تــم تفضيلهــم علــى تالميــذ أجــدر منهــم فــي
ّ
الترتيــب.
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حرمان ناشطين
بالمنتخبات الوطنية
ّ
ومتحصلين على
ميداليات وشهائد في
ّ
تظاهرات محلية
ووطنية ودولية من
اإللتحاق بشعبة
الرياضة
ّ
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• إلحاق تالميذ بشعبة الرياضة بوالية سيدي بوزيد
تفيــد العريضــة وجــود شــبهة تالعــب بنتائــج مناظــرات االلتحــاق
بشــعبة الرياضــة بواليــة ســيدي بوزيــد بالنســبة لــدورة ســنة 2016
والــدورات الســابقة حيــث يتــم إضافــة قائمــات تكميليــة ال تنصــف
ّ
جميــع التالميــذ .كمــا يفيــد العارضــون أ ّن هــذا التالعــب بالنتائــج
أدى إلــى حرمــان ناشــطين بالمنتخبــات الوطنيــة والمتحصليــن
ّ
ّ
علــى ميداليــات وشــهائد فــي تظاهــرات محليــة ووطنيــة ودوليــة مــن
االلتحــاق بشــعبة الرياضــة.
 2-2تقرير التفقدية العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة:
ك ّلفــت التفقديــة العامــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بالتحــري
ّ
حــول إلحــاق قائمــات تالميــذ ال ينتمــون للنخبــة الوطنيــة بشــعبة
ّ
ـكل مــن واليــات نابــل وســيدي بوزيــد والــكاف وذلــك
الرياضــة بـ ّ
علــى إثــر تلقيهــا عرائــض حــول الموضــوع .وقــد تحصلــت الهيئــة
علــى نســخة مــن التقريــر األولــي للتفقــد مصحوبــة بمجموعــة
مــن الوثائــق.
وقد ورد بهذا التقرير ،بالخصوص ،ما يلي:
تولّــت التفقديــة العامــة مراســلة اإلدارة العامــة للرياضــة بتاريــخ
 2015/12/03تحــت عــدد  472واإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة
والتكويــن والبحــث بتاريــخ  2015 /3/12تحــت عــدد  470إلبــداء
الــرأي فــي أحقيــة هــؤالء التالميــذ مــن عدمــه فــي االلتحــاق بشــعبة
الرياضــة للســنة الدراســية  ،2016-2015وتبريــرات التحــاق عــدد
منهــم دون توفــر شــرط االنتمــاء للنخبــة وفقــا للمنشــور المشــترك
عــدد .2015/3
وقــد أفــادت اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكوين والبحث ،ردا
علــى التفقديــة العامــة ،وضمــن مكتوبهــا تحــت عــدد  1817بتاريــخ
 ،2015/12/10أنّــه تــم إدراج أســماء التالميــذ المشــار إليهــم أعــاه
ّ
وفقــا لمراســات اإلدارة العامــة للرياضــة التــي رشــحت فيها التالميذ
المزمــع قبولهــم فــي جميــع االختصاصــات وبمختلــف الجهــات.

فــي حيــن أفــادت اإلدارة العامــة للرياضــة أ ّن مــا صــدر عنهــا هــي
قائمــة وحيــدة فــي رياضيــي النخبــة الوطنيــة المترشــحين لاللتحــاق
ّ
بشــعبة الرياضــة بالجهــات بعنــوان الســنة الدراســية 2016/2015
تمــت إحالتهــا إلــى اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكوين والبحث
ّ
بتاريــخ  2015/8/25تحــت عــدد « 1814باالعتمــاد وإجــراء
الــازم».
ّأمــا فيمــا يتع ّلــق ببقيــة القائمــات المحالــة مــن قبلهــا إلــى
اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث ضمــن جــداول
اإلحالــة تحــت عــدد  1812بتاريــخ  2015/8/25و 1917بتاريــخ
والمتضمنــة للقائمات
 2015/8/29و 2011بتاريــخ 2015/9/29
ّ
االســمية للمترشــحين لشــعبة الرياضــة بعنــوان الســنة الدراســية
 2016-2015فقــد تــم توجيههــا «لإلعــام فقــط».
ّ
وفــي نفــس اإلطــار أكــدت اإلدارة العامــة للرياضــة ضمــن
مراســلتها عــدد  2708بتاريــخ  2015/12/18أن القائمــة االســمية
تحصلــت عليهــا الهيئــة ال تتع ّلــق
للتالميــذ الصــادرة عنهــا والتــي
ّ
برياضيــي النخبــة وإنمــا بالتالميــذ المترشــحين لشــعبة الرياضــة
وتمــت إحالتهــا لــإدارة العامــة
بالجهــات بعنــوان الســنة الدراســيةّ .
للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث لإلعــام فقــط.
كمــا بينــت أن دراســة مل ّفــات المترشــحين لاللتحــاق بشــعبة
الرياضــة مــن قبــل إدارة رياضــة النخبــة وإنجازهمــا فــي قائمتيــن
مختلفتيــن هــو إنجــاز واع ومســؤول تفاديــا لمثــل هــذه التجــاوزات.
 3-2االستنتاجات
تبيــن لنــا مــن خــال مــا ورد بالوثائــق المتوفــرة لدينــا أ ّن كال مــن
ّ
اإلدارة العامــة للرياضــة واإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكويــن
التنصــل مــن مســؤوليتهما بخصــوص إلحــاق
والبحــث حاولتــا
ّ
تالميــذ بشــعبة الرياضــة بــدون وجــه حــق .وع ّللــت اإلدارة العامــة
للرياضــة موقفهــا بأنهــا تل ّقــت مطالــب ترشــح لاللتحــاق بشــعبة
259

,,

إدراج أسماء تالميذ
ال ينتمون للنخبة
تخول
الوطنية وال ّ
لهم نتائج االختبارات
التطبيقية االلتحاق
بشعبة الرياضة
بقائمة التالميذ
الملتحقين بهذه
الشعبة

,,

260

الرياضــة واكتفــت بإحالتهــا إلــى اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة
والتكويــن والبحــث لإلعــام ،وأ ّن اإلدارة العامــة للرياضــة ليــس
مــن اختصاصهــا إحالــة مطالــب ترشــح لتالميــذ ال ينتمــون للنخبــة
الوطنيــة وذلــك بعــد تثبــت إدارة رياضــة النخبــة مــن انتمائهــم ،إضافة
ّ
إلــى أ ّن اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث ال يحـ ّـق
لهــا إلحــاق تالميــذ بشــعبة الرياضــة باعتبــار انتمائهــم لرياضــة النخبــة
دون أن يتــم التنصيــص صراحــة علــى ذلــك بالمراســلة الموجهــة لهــا
ّ
مــن طــرف اإلدارة العامــة للرياضــة.
توصلــت بهــا ومــن
لكــن تبيــن للهيئــة مــن خــال الوثائــق التــي ّ
المدعو ْيــن (م -س –
خــال مــا ورد بالعريضتيــن المذكورتيــن أ ّن
ّ
و) و(ص  -ب) مســؤوالن عــن إدراج أســماء تالميــذ ال ينتمــون
للنخبــة الوطنيــة ،وال تخــول لهــم نتائــج االختبــارات التطبيقيــة
ّ
االلتحــاق بشــعبة الرياضــة بقائمــة التالميــذ الملحقيــن بهــذه الشــعبة،
عــدة مناســبات ســابقة
خاصــة أ ّن هــذه الممارســات
تكــررت فــي ّ
ّ
يؤكــد وجــود شــبهة الفســاد
حســب مــا أفادنــا بــه العارضــون .وهــو مــا ّ
المتمثلــة فــي التالعــب بنتائــج مناظــرة االلتحــاق بشــعبة الرياضــة.
يعــد خرقــا لمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن كافــة
وهــذا ّ
المترشــحين.
وعليــه ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا وإحالــة الملـ ّـف علــى النيابــة
العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  30ديســمبر .2016
ّ
إداري بالمندوبية الجهوية للفالحة بمنوبة:
 - 3فساد
ّ
تل ّقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة تبليــغ عــن شــبهة
ّ
تضمنــت « أنّــه بتاريــخ  26فيفــري  2016وبالتنســيق بيــن
فســاد
ّ
الفرقــة المركزيــة للشــرطة البلديــة وإدارة التجــارة بمنوبــة ومندوبيــة
الفالحــة بالمــكان تــم إجــراء عمليــة مراقبــة مح ّليــن عشــوائيين لصنــع
ّ
وبيــع الحليــب ومشــتقاته لصاحبيهمــا (خ-د) وعائلــة (ب) .وقــد
تــم رفــع عينــات مــن المنتــوج للتأكــد مــن ســامته ،فجــاءت النتائــج
ّ
ّ
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احتواء منتوج الحليب
لجراثيم مضرة بصحة
ّ
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منع الطبيبة البيطرية
أي عينات
من رفع
ّ ّ
بحجة عدم وجود
اإلمكانيات للتكفل
بمصاريف التحليل
علما أن ثمن العينة
يبلغ  30دينار فقط
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األوليــة غيــر مطابقــة للمواصفــات المعمــول بهــا .وبينــت أن هــذا
المنتــوج يحمــل جراثيــم مضــرة بصحــة المســتهلك نتيجــة عــدم
ّ
احتــرام قواعــد حفــظ الصحــة .وهــي جراثيــم قــادرة علــى التســبب
فــي ارتفــاع حــرارة الجســم واإلســهال ،وخاصــة عنــد األشــخاص
ضعيفــي المناعــة كاالطفــال والمســنين .كمــا تــم اكتشــاف جرثومــة
ّ
السـ ّـل «ميكوبكتريوم بوفيس» في الحليب .علما أ ّن هذه الجرثومة
تظــل موجــودة فــي ال ّلبــن ومشــت ّقاته وتــم إعــام المســؤولين فــي
ّ
ّ
مندوبيــة الفالحــة بالجهــة بالنتيجــة التــي أفضــت إليهــا عمليــة رفــع
العينــات إالّ أنــه لــم يقــع ّاتخــاذ إي إجــراء بــل تــم منــع الطبيبــة
ّ
ّ
البيطريــة مــن رفــع أي عينــات بحجــة عــدم وجــود االمكانيــات
ّ
للتكفــل بمصاريــف التحاليــل .مــع العلــم أ ّن ثمــن تحاليــل العينــة
يقــدر بـــ  30د فقــط.
كمــا ورد بالعريضــة أنــه «تــم إعــام الوالــي والمتفقــدة المركزيــة
ّ
للتجــارة بالموضــوع ،فــأذن بمراقبــة نقــاط بيــع الحليــب ومشــتقاته
ورفــع عينــات وإغــاق المحــل إلــى حيــن ظهــور التحاليــل .فتــم
ّ
ّ
ذلــك فــي  8أفريــل  2016برفــع عينــات مــن محلــي (خ -د) وعائلــة
ّ
(ب) بالدنــدان ومحــل (ع -ش) بحــي البرتقالــة منوبــة .وتــم نقــل
ّ
العينــات لمخبــر البحــوث البيطريــة ،فأبــدى المنــدوب الجهــوي
ّ
عــدم اســتعداده للتك ّفــل بمصاريــف التحاليــل ،وكذلــك فعلــت
الواليــة بعــد رفــع األمــر إليهــا .لذلــك ولحــدود يــوم  29أفريــل
 2016لــم يتــم إجــراء التحاليــل علــى العينــات المرفوعــة علمــا أن
ّ
ّ
جميــع المحــات بقيــت مغلقــة فــي انتظــار نتائــج التحاليــل».
وعلــى هــذا األســاس وبعــد دراســة مــا ورد بالعريضــة وتبعــا
لصالحيــات الهيئــة الــواردة بأحــكام الفصــل  31مــن المرســوم
المــؤرخ فــي  14نوفمبــر  2011والمتع ّلــق بمكافحــة
عــدد 120
ّ
الفســاد ،تــم اســتدعاء مســؤول بمندوبيــة الفالحــة بمنوبــة لإلفــادة
ّ
حــول الموضــوع والعراقيــل التــي حالــت دون الحصــول علــى
نتائــج التحاليــل للتأكــد مــن وجــود البكتيريــا .فتبيــن للهيئــة أنــه فــي
إطــار لجنــة المراقبــة الصحيــة واالقتصاديّــة لواليــة منوبــة المتكونــة
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مــن ممثلــي وزارات التجــارة ،الفالحــة ،والصحــة ،وبالتنســيق مــع
الفرقــة المركزيــة للشــرطة البلديــة للمراقبــة الصحيــة واالقتصاديّــة -
أنــه تــم يــوم  2016/02/06التوجــه لمعتمديــة الدنــدان قصــد تفقــد
ّ
محليــن عشــوائيين .وعلــى إثــر عمليــة المراقبــة ،تــم رفــع عــدد مــن
ّ
المخالفــات والتنبيــه علــى صاحبــي المحليــن لتالفيهــا وإصالحهــا.
كمــا أنــه للتأكــد مــن ســامة المنتجــات تــم رفــع عينــات مــن
ّ
ّ
المنتجــات «أجبــان بيضــاء» و»ريقوتــة» و»موتــزرال» مــن محــل (أ)
إال أنّــه فــي ذلــك الوقــت لــم يتوفــر الحليــب الطــازج والــذي يمثــل
المــادة األوليــة لجميــع هــذه المنتجــات بينمــا وجــد الحليــب الطــازج
عنــد المحــل (ب) فتــم أخــذ عينــة مــن الحليــب كمــا أخــذت عينــات
ّ
ّ
أخــرى مــن الجبــن األبيــض «الريقوتــة» و»المتــزرال» .وفــي غضــون
أســبوع جــاءت نتيجــة التحاليــل األوليــة التــي أجريــت علــى األجبــان
وكانــت إيجابيــة وأظهــرت وجــود أنــواع مــن البكتيريــا المتأتيــة مــن
نقــص فــي نظافــة المحــل والعملــة .وتــم إعــام المعنييــن باألمــر.
ّ
وقدمــت لهــم طريقــة العمــل المثلــى لتجنــب وجــود مثــل هــذه
ّ
البكتيريــا فــي منتجاتهــم.
وفــي يــوم  2016/03/31وردت نتيجــة تحليــل عينــة الحليــب
الطــازج والتــي تــم رفعهــا مــن محــل (ب) .وكانــت النتيجــة إيجابيــة
ّ
الســل والــذي يعتبــر
كذلــك أي أ ّن العينــة حاملــة لبكتيريــا مــرض
ّ
ّ
بصحــة اإلنســان وينتقــل لــه عــن طريــق الحليــب
أهــم خطــر يحــدق
ّ
ّ
الطــازج ومشــت ّقاته ،حيــث إ ّن هــذه البكتيريــا تنتقــل لإلنســان،
الســل مــن جــراء تواجدهــا فــي الحليــب غيــر
وتســبب لــه مــرض
ّ
ّ
ّ
المع ّقــم .وتــم إعــام الجهــات المعنيــة بذلــك.
ُ
ّ
وفــي يــوم  2016/04/08وأمــام صمــت مســؤولي مندوبيــة
الفالحــة بمنوبــة ،توجــه فريــق المراقبــة إلــى الســيد معتمــد منوبــة
إلعالمــه باألمــر ،فقــام بــدوره بإعــام الســيد والــي منوبــة .وانتقــل
فريــق المراقبــة لمقابلــة الوالــي إلعالمــه بحيثيــات الموضــوع

فاســتقبلهم برفقــة الكاتــب العــام للواليــة .وأمــر بتفقــد كامــل
وحــدات إنتــاج وبيــع الحليــب ومشــتقاته بكامــل واليــة منوبــة ورفــع
عينــات وإغــاق المحــات لحيــن ظهــور نتائــج التحاليــل.
ّ
انطلــق علــى إثــر ذلــك فريــق المراقبــة المتكــون مــن أعــوان
التجــارة والصحــة وطبيبــة بيطريــة تمثــل الفالحــة مصحوبيــن بفريــق
وتمــت مراقبــة ثالثــة محــات بمــا
مــن الشــرطة البلديــة وفريــق أمنــي ّ
فيهــا محـ ّـل (أ) ومحــل (ب) ومحـ ّـل ثالــث بحــي البرتقــال بمنوبــة
لبيــع الحليــب ومشــتقاته.
وتــم رفــع عينتيــن مــن قبــل التقنيــة التابعــة للصحــة ،وكذلــك
ّ
ّ
الطبيبــة البيطريــة .وبمــا أ ّن معهــد باســتور المتعاقــد معــه ال يمكنــه
توجهــت الطبيبــة البيطريــة بالعينة
البحــث عــن بكتيريــا مــرض الســلّ ،
ّ
إلــى المخبــر الوحيــد الــذي يمكنــه إجــراء مثــل هــذه التحاليــل وهــو
فاتصــل بهــا المنــدوب الجهــوي للفالحــة
معهــد البحــوث البيطريــةّ .
وأعلمهــا بأنــه «ال يملــك ثمــن هــذه التحاليــل وبأنــه ال يتكفــل بهــا،
وعليهــا أن تجــد طرفــا آخــر لكــي يدفــع ثمــن التحاليــل» علمــا أن
ثمــن العينــة يبلــغ  30دينــار فقــط .وأمرهــا بــأن تطلــب مــن المديــر
ّ
الجهــوي للتجــارة دفــع ثمــن التحاليــل .ثــم ّاتصــل بــه شــخصيا إال
ّ
أ ّن هــذا األخيــر أعلمــه بــأ ّن وزارتــه متعاقــدة مــع المخبــر المركــزي
والــذي ال يمكنــه إجــراء مثــل هــذه االختبــارات.
بعــد أن تــم إيصــال العينــات لمعهــد البحــوث البيطريــة عــادت
ّ
ّ
الطبيبــة برفقــة متفقــدة مــن التجــارة بصفتهــا عضــوا بال ّلجنــة لمقــر
ّ
الواليــة إلعــام الوالــي بإشــكالية دفــع ثمــن التحاليــل .فتكفــل
الكاتــب العــام للواليــة بمقابلتهــم .وأعلمهــم أ ّن مركــز الواليــة أيضــا
ال يمكنــه دفــع ثمــن التحاليــل ،وذلــك بعــد حــوار هاتفــي دار بينــه
وبيــن المنــدوب الجهــوي للفالحــة .مــع العلــم أنــه علــى مســتوى
المعهــد الوطنــي للبحــوث البيطريــة فــإ ّن المديــر لــم يوفــر ،منــذ
إيــداع العينــات بالمخبــر يــوم  2016/4/8وإلــى غايــة 2016/5/16
ّ
األوليــة إلجــراء التحاليــل رغــم مطالبــة رئيســة المخبــر بذلــك
المـ ّ
ـواد ّ
قدمتــه لــه.
بواســطة مكتــوب ّ
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التقصــي وإحالتهــا
بنــاء علــى ذلــك ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
ّ
علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بمنوبــة فــي  27مــاي
ّ
..2016
 - 4الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:
ّ
صــرف مخ ّلفــات بأثــر رجعــي للناجحيــن فــي المناظــرة الداخليــة
المجــراة بتاريــخ  22مــاي  2010والمقــدرة بـــ  220ألــف دينــار.
ورد بإجابــة إدارة الصنــدوق فــي هــذا الخصــوص بــأ ّن مراقــب
الدولــة ووحــدة تنظيــم المؤسســات والمنشــآت العموميــة التابعــة
ّ
للــوزارة األولــى أبــدت رأيهــا بأنّــه يتعيــن اعتمــاد تاريــخ التصريــح
ّ
واإلداري للمناظــرة .وبالتالــي،
بالنتائــج لضبــط المفعــول المالــي
ّ
ّ
ال يمكــن صــرف مخلفــات بأثــر رجعــي للناجحيــن فــي المناظــرة
الداخليــة .كمــا أ ّن عــددا مــن األعــوان التجــؤوا إلــى القضــاء
ّ
الــذي رفــض دعواهــم فــي الطــور االبتدائــي .وبالرغــم مــن ذلــك،
اســتجابت إدارة الصندوق إلى مطالب األعوان بتع ّلة أ ّن الصندوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي تقـ ّـدم باستشــارة لــدى تف ّقديــة الشــغل
ّ
وتمــت
ـة
ـ
الداخلي
ـرة
ـ
للمناظ
ـي
ـ
الرجع
ـول
والمصالحــة حــول المفعـ
ّ
الموافقــة علــى اعتمــاد تاريــخ اإلعالن عــن نتائج المناظرة الخارجية
كتاريــخ مرجعــي لســريان المناظــرة الداخليــة .وبالتالــي تــم اعتمــاد
ّ
ّ
التمشــي فــي إطــار توحيــد اإلجــراءات بيــن كافــة الصناديــق
نفــس ّ
االجتماعيــة.
ّ
أكــد المســؤول األول عــن الصنــدوق آنــذاك (س .ب) فــي
وقــد ّ
إجابتــه المذكــورة آنفــا أنّــه امتنــع فــي البدايــة عــن صــرف المخلفــات
تمــت اإلســتجابة لهــذا المطلــب بعــد تعالــي
بأثــر رجعــيّ ،إل أنّــه ّ
أصــوات الرفــض مــن قبــل األعــوان ونتيجــة لالحتجــاج التصاعــدي
باالتفاقيــات المبرمــة بيــن الصناديــق
تم ّســك
ّ
للطــرف النقابــي الــذي ّ
االجتماعيــة والطــرف النقابــي بتواريــخ  13و 21و 27ديســمبر
ّ
 2005و 04جانفــي  .2006وبالتالــي تبيــن أ ّن المســؤول اســتجاب
ّ
لمطالــب النقابييــن رغــم أ ّن اإلجــراء المعمــول بــه غيــر قانونــي.

وبنــاء علــى ارتقــاء التجــاوزات المذكــورة آنفــا إلى شــبهات فســاد
األول الســابق عــن
المب ّلــغ عنــه (س-ب) المســؤول ّ
فــي جانــب ُ
وكل األطــراف
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة
االجتماعيــة ّ
ّ
التــي وافقــت وســاعدت علــى ارتكابهــا تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
التقصــي وإحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة
ّ
ّ
بتونــس بتاريــخ  16جــوان  ،2016والتــي أذنــت بفتــح تحقيــق فــي
الغــرض لــدى قلــم التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي.
 - 5الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق :اختالس أموال
ّ
بإحالــة مــن مصالــح الحوكمــة برئاســة الحكومــة بتاريــخ 18
نوفمبــر  ،2015تولّــت الهيئــة تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل  34مــن
المؤرخ في  14نوفمبر
المرســوم اإلطاري عدد  120لســنة 2011
ّ
 2011المتع ّلــق بمكافحـــة الفســــاد التحــري فيمــا جــاء بالعريضــة
ّ
ومؤيّداتهــا مــن شــبهات فســاد الشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء
ّ
والــورق والمنســوبة إلــى عــدد مــن المســؤولين والعامليــن بهــا.
وتع ّلقــت الشــبهات أساســا بتجــاوزات بمناشــر الحلفــاء التابعــة
تمــت مراســلة الشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء
للشــركة .لذلــكّ ،
ّ
والــورق بتاريــخ  04جويليــة  2016تحــت عــدد 13598/1
بالــرد علــى شــبهات الفســاد موضــوع العريضــة .كمــا
لمطالبتهــا
ّ
وجهــت الهيئــة مراســلة للســيد وزيــر الصناعــة بتاريــخ  04جويليــة
ّ
 2016تحــت عــدد  13599/1قصــد فتــح تحقيــق فــي الغــرض.
رد الشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق
وتل ّقــت الهيئــة ّ
ّ
بتاريــخ  29اوت  .2016واكتفــت فيــه باعتبــار أ ّن العريضــة كيديــة

صــدرت عــن شــخص يدعــى «ص د» .ولــم تقـ ّـدم ،فــي المقابــل،
رد
ردودا مقنعــة لدحــض مــا اعتبرتــه ّادعــاءات كيديّــة .وفــي ســياق ّ
الســيد وزيــر الصناعــة ،ورد علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
العامــة
بتاريــخ  16أوت  2016تقريــر بحــث وتدقيــق التف ّقديــة
ّ
بــوزارة الصناعــة المجــرى بمقتضــى إذن بمأموريــة عــدد  30مــؤرخ
فــي  9ســبتمبر . 2015
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اطّلعــت الهيئــة علــى تقريــر التفقديــة العامــة بــوزارة الصناعــة
ودرســته لتســتنج منــه وجــود تجــاوزات بمناشــر الحلفــاء ترتقــي إلــى
شــبهات فســاد.
 جــاء بتقريــر التفقــد أ ّن عمليــة تجميــع الحلفــاء تتــم عــن طريــقّ
النــواب .وهــم أعــوان ينتمــون للشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء
ّ
والــورق مك ّلفــون بالســهر علــى مراكــز التجميــع أي مناشــر الحلفــاء
المفتوحــة لقبــول كميــات الحلفــاء التــي يتــم جمعهــا مــن طــرف
ّ
أهالــي المنطقــة ،وخالصهــم حســب األســعار المتفــق عليهــا مســبقا،
وذلــك تحــت اإلشــراف المباشــر لمصلحــة الحلفــاء التــي يشــغلها
حاليــا المسـ ّـمى «ص .أ».
تقــوم مصلحــة الحلفــاء بصــرف تســبقة ماليــة لفائــدة النــواب أي
ّ
رؤســاء مراكــز التجميــع لشــراء الحلفــاء التــي يتــم جمعهــا لفائــدة
ّ
الشــركة .وتفــوق قيمــة التســبقة فــي مجملهــا قيمــة الشــراءات ليتــم
ّ
تســوية مــا تبقــى بعــد غلــق موســم الحلفــاء بإرجــاع المتخ ّلــدات
بذمــة الرؤســاء لفائــدة الشــركة أوالعكــس.
ّ
 ســجل تقريــر التفقــد نقصــا فــي المردوديــة علــى مســتوى بعــضبذمــة النــواب،
مراكــز التجميــع تمثــل فــي مبالــغ
ماليــة هامــة تخلــدت ّ
ّ
المجمعــة
كميــة الحلفــاء
ّ
وذلــك مــن خــال الفــوارق الشاســعة بيــن ّ
مــن قبــل رؤســاء بعــض المراكــز بنــاء علــى التســبقات المصروفــة
والكميــات المسـ ّلمة فعليــا للمصنــع بعــد انتهــاء الموســم.
لفائدتهــم
ّ
المجمعــة
الكميــات
ّ
وقــد ورد بالتقريــر أ ّن « ارتفــاع الفــوارق بيــن ّ
والكميــات المسـ ّلمة للمصنــع تمثــل شــكوكا جديــة حــول التفويــت
ّ
فيهــا بالبيــع مــن قبــل النــواب لفائــدة أطــراف أخــرى غيــر الشــركة
وممــا يؤيّــد هــذه الشــكوك هــو قيــام هــؤالء
بطريقــة غيــر قانونيــةّ .
بإيــداع مبالــغ ماليــة هامــة بخزينــة الشــركة كدفعــة أولــى لتســوية
ّ
ـجل مــع تقســيط الباقــي .كمــا يمكــن أن يكــون ســبب
النقــص المسـ ّ
النقــص ناتجــا عــن التصريــح بكميــات وهميــة قصــد الحصــول علــى
تســبقات ماليــة لــم يقــم العديــد بإرجاعهــا »...ومــن جهــة أخــرى ،تــم
ّ
ّ
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ـجلونه
اإلبقــاء علــى نفــس النــواب رغــم النقــص المتكـ ّـرر الــذي يسـ ّ
تضخــم المبالــغ
أدى إلــى
الكميــات
ّ
المجمعــة ممــا ّ
ّ
علــى مســتوى ّ
بذمتهــم.
المتخ ّلــدة ّ
 جــاء بتقريــر التفقــد أنّــه تــم تقســيط اســتخالص المبالــغّ
النــواب علــى فتــرات طويلــة تصــل إلــى أكتوبــر
المتخ ّلــدة ّ
بذمــة ّ
 2023عوضــا عــن اســتخالصها حــاال أو فــي أجــل ال يتجــاوز
الســنة علــى أقصــى تقديــر.
المســمى (ص -أ) بمقتضــى ملحوظــة عمــل
 وحيــث ُك ّلــفّ
بتاريــخ  17جــوان  2014بمهــام تســيير مصلحــة متابعــة شــراءات
الحلفــاء ووســقها بــإدارة التزويــد .وهــو بذلــك مك ّلــف بمتابعــة
العمليــة منــذ بدايــة فتــح الموســم إلــى حــد الخــاص النهائــي ويقــوم
فــي هــذا اإلطــار بإعــداد التســبقات الالزمــة لمختلــف رؤســاء
المراكــز لخــاص شــراءات الحلفــاء الخضــراء وقــد كان (ص -أ)
إلــى حــدود ســنة  2008رئيســا لمركــز تجميــع حلفــاء .وتبيــن أ ّن لــه
دينــا ناتجــا عــن نقــص فــي المردوديــة بقيمــة  5.698دينــار بعنــوان
«منشــر الترعــة» لســنة  2008و 1.915دينــار بعنــوان نقــص مردودية
لـ»منشــر فــج الحديــد» لنفــس الســنة .ولــم يــرد بتقريــر التفقــد مــا
مهامــه
بذمتــه مــن َديــن قبــل تس ـ ّلمه ّ
يفيــد قيامــه بخــاص مــا تخ ّلــد ّ
الجديــدة فــي .2010
وتعتبــر اإلخــاالت والتجــاوزات المشــار إليهــا مــن قبيــل
القرائــن التــي قــد تؤســس لشــبهة فســاد علــى مســتوى مصلحــة
متابعــة شــراءات الحلفــاء وبــإدارة التزويــد بالشــركة الوطنيــة لعجيــن
ّ
وكل رؤســاء المراكــز الذيــن لــم يتولــوا تســديد
الحلفــاء والــورق ّ
مــا تخلــد بذمتهــم مــن أمــوال لفائــدة الشــركة وكل األطــراف التــي
وافقــت وســاعدت وانتفعــت بارتــكاب التجــاوزات المشــار إليهــا
آنفــا ،وذلــك خالفــا للتراتيــب الجاريــة.
وعليــه ،فإنّهــا تجــاوزات تدخــل تحــت طائلــة أحــكام الفصــل
( 95م .ج) الــذي نصــه « :يعاقــب بالســجن مـ ّـدة خمســة عشــر عامــا
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وبخطيــة تســاوي مبلــغ مــا يحكــم بترجيعــه الموظفــون العموميــون
أو أشــباههم الذيــن يأخــذون أمــواال باطــا وذلــك بــأن يأمــروا
باســتخالص أو يقبضــوا أو يقبلــوا مــا يعرفــون عــدم وجوبــه أو
يتجــاوزوا المقــدار الواجــب لــإدارات المنتســبين إليهــا»..
التقصــي والتحــري بإحالــة
وعليــه تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
ّ
ّ
الملـ ّـف علــى أنظــار النيابــة العمومية بالمحكمــة االبتدائية بالقصرين
ّ
فــي  30ديســمبر  2016التــي تولّــت ،بدورهــا ،إحالــة الملـ ّـف علــى
الفــرق المركزيــة بالعوينــة.
 - 6شبهة فساد مالي وإداري بمعهد بورقيبة ل ّلغات الحية:
التقصــي خــال ســنة 2016
تولّــت الهيئــة مباشــرة أعمــال
ّ
وإداري فــي المعهــد المذكــور
بخصــوص شــبهات فســاد مالــي
ّ
وراســلت فــي الغــرض وزارة التعليــم العالــي التــي ســبق أن أذنــت
بإجــراء مأموريــة تفقــد بشــأن التجــاوزات المبلــغ عنهــا .فتولّــت هــذه
بتفحصــه تــم الوقــوف علــى سلســلة
األخيــرة مـ ّـد الهيئــة بتقريــر تف ّقــد ّ
ّ
مــن التجــاوزات الخطيــرة والخروقــات المرتكبــة مــن قبــل بعــض
والمتمثلــة فــي التالعــب
المســؤولين بمعهــد بورقيبــة ل ّلغــات الحيــة
ّ
بالفواتيــر وفــي طريقــة اســتخالصها وكذلــك تحديــد الشــراءات
والمحابــاة فــي إســنادها وتنفيذهــا واالنحــراف باإلجــراءات التــي
جــاء بهــا التشــريع الخــاص المنظــم للصفقــات العموميــة.
ّ
المؤسســة بمنظومــة التصــرف اآللــي
كمــا ثبــت عــدم تقيــد
ّ
المعمــول بهــا فــي مجــال اإلنفــاق العمومــي واالســتغناء عنهــا
باعتمــاد أســاليب يدويــة وتقليديــة ،إلــى جانــب التالعــب بــأذون
التــزود ،وبقاعــدة العمــل المنجــز فــي خــاص الموظفيــن ،وعــدم
مســك ســجالت رســمية لتســجيل المخزونــات وتوثيقهــا ،وســوء
التصــرف فــي المنظومــة اإلعالميــة للتصــرف فــي المغــازة ،وكذلــك
عــدم التطابــق بيــن مــا هــو مــدرج بهــذه المنظومــة والكميــات
الحقيقيــة ،إضافــة إلــى عــدم تحديــد الصالحيــات ممــا أفــرز غيــاب
مصلحــة تعنــى بمتابعــة عمليــة اســتخالص إيــرادات التكويــن،
وكذلــك غيــاب مايفيــد اســتخالص مبالــغ ماليــة مقــدرة بثالثمائــة
ّ

وســبعة وثمانيــن ألــف وأربعــة وسـ ّـتين دينــارا و 983مــن الم ّليمــات
( 387.064،983د).
وبتفحــص لنتائــج التف ّقــد تــم الوقــوف أيضــا علــى اعتماد أســاليب
ّ
ّ
تغييــر وجهــة مداخيــل المعهــد مــن خــال التســتر وراء العمــل
الجمعياتــي عبــر إحــداث جمعيــة وداديــة معهــد بورقيبــة ل ّلغــات،
والتــي يفتــرض قانونهــا األساســي تقديــم خدمــات ترفيهيــة وثقافيــة
واجتماعيــة لفائــدة األعــوان المنخرطيــن دون ســواهم .وعمــد
مســيروها إلــى إحــداث تداخــل بيــن أنشــطة المعهــد والوداديــة
ّ
بتنظيــم دورات تدريــس صيفيــة بالمعهــد ومــن ثمــة توزيــع المرابيــح
علــى األعضــاء المنخرطيــن.
المؤسســة إلــى حـ ّـد بعــث أنشــطة
وبلــغ التالعــب بمصالــح هــذه
ّ
جديــدة تتعــارض وطبيعــة نشــاطها بالتعامــل مــع الجمعيــة التونســية
ّ
للســياحة ،والمصائــف والجــوالن والتــي تتكــون هيئتهــا المديــرة
حصريــا مــن عونيــن بالمعهــد وهمــا (م -ع) و(ح-خ) حيــث
أمكــن لهمــا تحويــل وجهــة مبلــغ مالــي وتنزيلــه بحســاب الجمعيــة
يقــدر باثنيــن وأربعيــن ألــف وثالثمائــة وســبعة دينــار و 200مليــم
( 42.307،200د) .هــذا المبلــغ وقــع الحصــول عليــه مــن جامعــة
«ديكــن « األســترالية ســنة  2010لتكويــن طلبــة مــن الجامعــة
المذكــورة بالمعهــد بمقتضــى ّاتفاقيــة مبرمــة فــي الغــرض بيــن
المؤسســتين.
ّ
تمــت إحالــة هــذا الملـ ّـف علــى أنظــار النيابــة
وبنـ ً
ـاء علــى ذلــك ّ
العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي شــهر فيفــري ،2016
ّ
والتــي أحالــت الملـ ّـف ،بدورهــا ،إلــى القطــب القضائــي والمالــي
ّ
ّ
ليتعهــد بــه قلــم التحقيــق.
ّ
وإداري بالمدرســة الوطنية للمهندســين
 - 7شــبهات فســاد مالي
ّ
ّ
بصفاقس:
تل ّقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة تبليــغ عــن شــبهة
ّ
وإداري بالمدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس
فســاد مالــي
ّ
ّ

269

,,

االستالء على أموال
عمومية وتنزيلها
بحسابات جارية
أو تحويلها للخارج
عبر التستر وراء
العمل الجمعياتي

,,

270

باشــرت علــى إثرهــا التحريــات باالعتمــاد علــى تقريــر تفقــد منجــز
ّ
مــن طــرف إدارة التفقديــة العامــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي بتاريــخ  20أفريــل  .2012وباإلطــاع عليــه ،تــم الوقــوف
ّ
اإلداري والمالــي
علــى جملــة مــن التجــاوزات فــي مجــال التصــرف
ّ
ّ
ارتكبــت مــن بعــض مســؤولي المدرســة .وتع ّلقــت باالســتيالء علــى
أمــوال عموميــة وتنزيلهــا بحســابات جاريــة أو بحســابات ادخــار
ّ
بنكــي تابعــة لجمعيــات مدنيــة أو تحويلهــا إلــى الخــارج عبــر التســتر
وراء العمل الجمعياتي في مخالفة صريحة ألحكام المرسوم عدد
ـبتمبر  2011المتع ّلــق بتنظيــم الجمعيــات.
 88المـ ّ
ـؤرخ فــي  24سـ ّ
ّ
فقــد تــم اســتغالل نشــاط المرفــق العــام الــذي تســيره المدرســة
ّ
الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس عبــر شــبكة مــن الجمعيــات المدنيــة
ّ
المؤسســة أومــن محيطــه،
ـب
ـ
صل
ـل
ـ
تعم
ـارات
ـ
إط
ـن
ـ
م
ـها
ـ
تأسيس
تــم
ّ
ّ
كل وســائله وتوظيفهــا للحصــول علــى منافــع
والتــي تولّــت تســخير ّ
شــخصية بحكــم ارتبــاط مســيريها بهــذا المرفــق.
بالمؤسســة
وصــدرت هــذه التجــاوزات عــن اآلمــر بالصــرف
ّ
المدعــو(ع-ع) ،وذلــك بتحويــل وجهــة أموال عمومية ترتبط بنشــاط
ّ
هــذا المرفــق لفائــدة جمعيــة علميــة (د -ب  -ا  -ت) يترأســها منــذ
ســنة  2005إلــى بدايــة ســنة  ،2011وذلــك فــي صيغــة ّاتفاقيــات
يبرمهــا مــع المدرســة مســتغال صفتــه حيــث تبيــن أن المداخيــل
االتفاقيــات قــد بلغــت اثنين وســتين ألفا وتســعمائة
المتأتيــة مــن هــذه ّ
دينــار ( 62.900،000د) تــم تحويلهــا إلــى حســاب الجمعيــة عوضا
ّ
المؤسســة حســب مــا تقتضيــه قواعــد التصــرف
عــن تنزيلهــا بحســاب
ّ
ّ
فــي المــال العمومــي إلــى جانــب االتّفاقيــات المبرمــة مــع مخابــر
ووحــدة الخدمــات المشــتركة للبحــث التابعــة للمدرســة حيــث
بلغــت قيمــة اإليــرادات خمســمائة وخمســة وسـ ّـتين ألفــا وخمســمائة
وســتين دينــار ا و 245م ّليمــات ( 565.565،245د)
وخمســة
ّ
حولــت جميعهــا إلــى حســابات الجمعيــة ،فضــا عــن فقــدان الوثائــق
ّ
باالتفاقيــات المبرمــة منــذ ســنة  2004إلــى غايــة ســنة
المرتبطــة
ّ
تمــت اإلشــارة إليــه بتقريــر التفقــد.
 2009مثلمــا ّ

وفــي نفــس الســياق ،تــم اســتغالل مقــدرات وإنتاجــات المدرســة
ّ
الوطنية للمهندسين لصالح إحدى الجمعيات من خالل االستيالء
ّ
ّ
علــى جــزء مــن المــوارد الماليــة الراجعــة لمخبــر البحــوث فــي علــوم
ّ
البيئــة التابــع للمدرســة مقابــل الخدمــات التــي ينجزهــا لفائــدة الغيــر،
تعمــد المدعــو(ع -ق) تنزيــل جــزء مــن هــذه المداخيــل فــي
حيــث ّ
حســاب الجمعيــة بالتنســيق مــع رئيســها (ع-ع) المشــار اليــه آنفــا
ترؤســه
بعــد مصادقتــه الشــخصية عليهــا بصفتــه اإلداريّــة إلــى جانــب ّ
للجمعية.
وبمقارنــة الوضعيــة الماليــة للمخبــر والمقدمــة مــن طــرف (ع-ع)
ّ
للفتــرة المتراوحــة بيــن  2009إلــى غايــة أفريــل  2012بالوضعيــة
الماليــة التــي تقــدم بهــا المدعــوان (ع -ق) و(ج -ب) ثبــت أ ّن
ّ
المداخيــل المتأتيــة مــن نشــاط المخبــر مــن ســنة  2005إلــى ســنة
 2008والتــي تبلــغ ســبعة وثمانيــن ألفــا وثمانمائــة وســتة وثالثيــن
دينــارا و 075مليمــات ( 87.836،075د) لــم تدخــل لحســاب
المدرســة ،ولــم يتــم التصريــح بهــا مــن طرف المدعــو(ع -ع) وبقيت
ّ
غيــر معلومــة إلــى جانــب مبالــغ أخــرى متأتيــة مــن إيراداته تــم تنزيلها
ّ
بحســاب جمعيــة (ج -ج – م) التــي يترأّســها المدعــو(ح -ض)
ّ
أحــد رؤســاء جامعــة صفاقــس ســابقا.
هامــة مــن الخــارج حيــث
كمــا تبيــن وجــود تحويــات
ماليــة ّ
ّ
ّ
بلغــت قيمتهــا مــن ســنة  2009إلــى غايــة شــهر مــارس 2012
وســتمائة
( 538.629،711د) خمســمائة وثمانيــة وثالثــون ألفــا
ّ
وتســعة وعشــرون دينــارا و 711مليمــات اســتفادت منهــا جمعيــة
«ع -ل  -ب ا -ت « دون أن يبيــن رئيســها (ع-ع) اإلطــار أو
األســباب التــي ُتبــر ُر مثــل هــذه التحويــات علمــا أ ّن هــذه المبالــغ
ّ
صــادرة عــن منظمــات أجنبيــة معروفــة كالحلــف األطلســي والوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة.
تمويــات المشــاريع
وتبيــن مــن خــال تقريــر التفقــد ،أيضــا ،أ ّن ّ
ّ
المبرمجــة باســم جامعــة صفاقــس المعروفــة باســم « Tempus
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« والمقـ ّـدر عددهــا بأربعــة مشــاريع تــم تنزيلهــا بحســاب الجمعيــة
ّ
التــي تولّــت التصــرف فيهــا دون تقديــم أيــة مســتندات أومؤيــدات
للصــرف .وقــد بلغــت جملــة هــذه األمــوال حســب التقريــر المذكــور
ســلفا  4.019.014،730أورو.
وبنــاء عليــه ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا بشــأن جملــة الخروقــات
توصلــت إليــه علــى النيابــة العموميــة
المعروضــة .وأحالــت نتائــج مــا ّ
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس بتاريــخ  27جــوان  2016التــي
تولّــت بدورهــا إحالتهــا علــى التحقيــق.
وإداري بدار تونس بباريس:
 - 8شبهات فساد مالي
ّ
التقصــي فــي خصــوص شــبهات
تولّــت الهيئــة خــال ســنة 2016
ّ
إداري ومالــي بنــاء علــى تقريــر تفقــد منجــز بموجــب إذن
فســاد
ّ
بمأموريــة مــن وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بتاريــخ 25
مــاي  ،2012وذلــك بخصــوص التصــرف بــدار تونــس بباريــس فــي
المتراوحــة مــن ســنة  2008إلــى غايــة ســنة .2012
الفتــرة ُ
وأبــرزت أعمــال التف ّقــد أ ّن المدعــو(خ  -ش) قــد انتفــع بقيمــة
منحــة الســكن المقــدرة ب  25بالمائــة مــن مرتبــه الخــام رغــم
تمتعــه بالســكن بــدار تونــس .وهــو مــا يتعــارض ومقتضيــات الفصــل
ّ
والمــؤرخ فــي  3جويليــة
 9مــن األمــر عــدد  842لســنة 1989
ّ
1989المتع ّلــق بضبــط التأجيــر والمنــح الخاصــة وتحمــل اإلدارة
بالنفقــات المختلفــة الممنوحــة للســفراء وأعــوان وزارة الشــؤون
الخارجيــة المباشــرين بالخــارج ،باإلضافــة إلــى انتفاعــه طيلــة مــدة
ـت
مهامــه
بمؤسســة دار تونــس والتــي امتــدت علــى نحــو سـ ّ
توليــه ّ
ّ
ســنوات بمنحــة ســنوية قدرهــا أربعــة آالف وســبعمائة أورو تصــرف
لــه شــهريا دون ســند قانونــي كمــا انتفــع بمعينــات كــراء محــل ســكنى
ّ
مــن الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر جــوان  2009إلــى غايــة شــهر فيفــري
 2011فــي حيــن أثبتــت أعمــال التفقــد عــدم مغادرتــه للمســكن
اإلداري خــال تلــك الفتــرة.
ّ

,,

تزويد المبيتات
الجامعية بكامل تراب
الجمهورية بلحوم
الديك الرومي والبقر
ّ
الفاسدة والغير صالحة
لالستهالك

,,

كمــا انتفــع المدعــو(ص -س) بنســبة  25بالمائــة مــن راتبــه الخــام
بعنــوان منحــة ســكن طبقــا للفصــل  9مــن األمــر عــدد  842المذكــور
محل ســكنى
أعــاه ،والحــال أ ّن
المؤسســة قــد قامــت لفائدتــه بكــراء ّ
ّ
مجــاور لــدار تونــس قـ ّـدرت معينــات كرائــه الجمليــة بثالثــة وثالثيــن
ّ
ألفــا ومائــة وواحــد وتســعين أورو خــال الفتــرة الممتــدة مــن شــهر
أكتوبــر  2008إلــى غايــة شــهر مــارس .2011
وبنــاء علــى ماســبق فــإن ماتحصــل عليــه مــن مبالــغ بعنــوان منحــة
كــراء كانــت دون وجــه حـ ّـق.
وبعــد التحقــق مــن هــذه التجــاوزات تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا
وإحالــة نتائجهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس
ّ
فــي  14مــاي  ،2016والتــي بدورهــا تولّــت إحالتهــا علــى قلــم
التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي.
ّ
ّ
غش في تزويد مطاعم المبيتات الجامعية:
 - 9شبهة ّ
توصلــت الهيئــة بمعلومــات متواتــرة عــن طريــق الرقــم األخضــر
ّ
مفادهــا أ ّن المدعــو (ع –ع) صاحــب شــركة لبيــع اللحــوم بسوســة
والمــزود الرئيســي للمطاعــم التابعــة للمبيتــات الجامعيــة علــى
ّ
كامــل الجمهوريــة عمــد إلــى تزويــد هــذه المطاعــم بلحــوم الديــك
الرومــي والبقــر فاســدة وغيــر صالحــة لالســتهالك ،وذلــك فــي إطــار
المناقصات التي كان يتحصل عليها بســبب عروضه ألثمان متدنية
ممــا يبعــث علــى الريبــة في وجود شــبهة
ال تغطــي حتــى ثمــن الكلفــة ّ
فســاد وتواطــؤ مــع بعــض أعــوان الشــرطة البلديــة المك ّلفيــن بنقــل
البضاعــة غيــر الصالحــة إلــى مســتودع الحجــز  .وقــد اســتعان فــي
ذلــك بأحــد أصهــاره الــذي يعمــل طبيبــا بيطريــا بالمســلخ المركــزي
بالزاويــة مــن واليــة سوســة لوضــع عالمــة الرقابــة أي طابــع علــى
ال ّلحــم لإليهــام بصالحيــة اللحــوم لالســتهالك .ونظــرا لخطــورة
ّ
األمــر وتع ّلقــه بصحــة المســتهلك تولّــت الهيئــة إحالــة الملـ ّـف علــى
النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بسوســة فــي  31مــاي 2016
ّ
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 - 10غيــاب الشــفافية فــي الشــراءات والتصــرف فــي ممتلــكات
ّ
ديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات:
الملف غياب الشــفافية
التقصــي في هذا
تبيــن مــن خــال أعمــال
ّ
ّ
المطلوبــة بخصــوص بعــض الشــراءات التــي تتــم بطريقــة مخالفــة
ّ
المؤرخــة فــي  3أفريــل  1998حيــث إ ّن العديــد
لمذكــرة العمــل
ّ
منهــا تصــل لمصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة بالديــوان قبــل
التوصــل بالفاتــورات.
ـزود بشــأنها ُت َحررالحقــا بعــد
صــدور أذون تـ ّ
ّ
ّ
المبلــغ عنــه قــام فــي
وأكــد شــهود
ّ
تــم ســماعهم فــي الغــرض أ ّن ُ
ّ
 18أوت  2015بتســوية فاتــورة مؤرخــة فــي 26جويليــة 2015
ألحــد المزوديــن بتحريــر طلــب شــراء فــي خصوصهــا أي بعــد تسـ ّلم
تمــت تســوية عمليــة شــراء ألــواح خشــبية أنجــزت
البضاعــة كمــا ّ
خــال ســنة  2012بوصــل خــروج مــن المغــازة محــرر فــي .2012
ّ
وثبت:
 غياب دفتر أشغال يحدد األعمال المنجزة بالمصلحة. كــراء اآلالت الخاصــة بالمســاحات الخضــراء بالمطــار لفائــدةالغيــر .وقــد قــام المدعـ ّـو(م-ط) بدفــع أحــد الموظّفيــن للقيــام بذلــك
مقابــل الحصــول علــى منفعــة ماديــة بحضــور المب ّلــغ عنــه إالّ أنّــه
رفــض االســتجابة لطلبهمــا.
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن األعمــال ســالفة الذكــر مثّلــت الركــن
المــادي لجريمــة الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة ،والــذي علــى
أساســه أحالــت الهيئــة أعمالهــا بعــد ختمهــا علــى النيابــة العموميــة
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس  2فــي  4جويليــة  .2016وقــد
تولّــت ،بدورهــا ،إحالــة الملـ ّـف علــى أنظــار التحقيــق.
بمؤسســة التلفــزة
 - 11شــبهة فســاد تتع ّلــق بــإذن بالتــزود
ّ
التونســية:
ّ
(تمكين الغير من منفعة بغير وجه قانوني)
وردت علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتاريــخ
ّ

 2016/04/15عريضــة مجهولــة المصــدر تتع ّلــق بشــبهة فســاد
بمؤسســة التلفزة التونســية .تتع ّلق باإلذن بالتزود عدد 460/2012
ّ
المــؤرخ فــي .2012/05/10
ّ
المشــار إليــه،
تولّــت الهيئــة التحـ ّـري بخصــوص اإلذن بالتــزود ُ
والمتمثلــة فــي:
وبإنجــاز األعمــال الــواردة بــه
ّ
 هــدم حائــط مســاحته  200م مربــع ،ورفــع فضــات البنــاء،وتنظيــف المقــر علــى مســتوى أســتديو 02
 تنظيــف المقــر بجانــب محطــة غســيل الســيارات ،وقلــعّ
األعشــاب ،ونقلهــا لمصبــات المراقبــة.
 رفع فضالت الديكور للمصبات.ّ
المخصصــة لألرشــيف
 تنظيــف وتحويــل وتنظيــم المحامــلّ
البصــري وتحويلهــا لمــكان تحفــظ فيــه.
 نقل وتنظيم العجالت المستعملة.وتبيــن أ ّن محضــر التســلم النهائــي لألشــغال الممضــى مــن طــرف
المدعوين (س -م) و(ع-ح  -ب) بوصفهما موظّفين
المب ّلغ عنهما
ْ
بمؤسســة التلفــزة التونســية تع ّلقــت بــه إخــاالت فيمــا يخــص إنجــاز
ّ
ـزود الشــركة «س» ،حيــث تــم
األشــغال مــن عدمهــا مــن طــرف المـ ّ
ّ
الوقــوف علــى جملــة مــن التجــاوزات تتع ّلــق بمخالفــة التراتيــب
الجــاري بهــا العمــل كغيــاب ال ّلجنــة التــي مــن المفــروض أن تحــدث
إداري للمصادقــة علــى إنجــاز األشــغال
فــي الغــرض بموجــب مقــرر
ّ
ّ
قبــل خــاص المــزود ،وعــدم عــرض الملـ ّـف علــى مجلــس اإلدارة
خالفــا لمقتضيــات األمــر عــدد  97/21لســنة  2002فضــا عــن
أ ّن الخــاص تــم بموجــب صــك بنكــي باســم شــركة أخــرى نظــرا
ّ
للوضعيــة غيــر القانونيــة للشــركة « س « لــدى إدارة الجبايــة.
كمــا ثبــت مــن خــال تقريــر وحــدة التدقيــق الداخلــي لمؤسســة
التلفــزة الوطنيــة أن األشــغال التــي مثلــث عنــوان الفصــل الثانــي مــن
ّ
اإلذن بالتــزود والمتمثلــة فــي تنظيــف المقــر بجانــب محطــة غســيل
وتمــت
الســيارات وقلــع األعشــاب ونقلهــا لمصبــات المراقبــةّ ،
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المصادقــة عليهــا ضمــن محضــر التســلم النهائــي هــي ذات األشــغال
التــي تــم إنجازهــا مــن طــرف عملــة التنظيــف بمؤسســة التلفــزة
ّ
والذيــن ُصرفــت لفائدتهــم مكافــأة ماليــة مــن طــرف المدعــو(س-
ّ
م) الــذي تولّــى أيضــا اإلمضــاء علــى وثيقــة التســلم النهائــي لفائــدة
الشــركة مــع علمــه بعــدم اإلنجــاز.
ونظــرا لمــا يترتــب علــى التجــاوزات الســابق ذكرهــا مــن قرائــن
الملــف علــى النيابــة
لوجــود شــبهة فســاد تولّــت الهيئــة إحالــة
ّ
العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  30ديســمبر .2016
ّ
وإداري بالمندوبيــة الجهويــة لشــؤون
 - 12شــبهات فســاد مالــي
ّ
والشــباب والرياضــة بأريانــة:
• بخصــوص تنظيــم تظاهرتــي «ســفراء شــباب ضــد اإلرهــاب»
 19ديســمبر  ،2015واالحتفــال بعيــد االســتقالل يــوم  20مــارس
2016
بالتقصــي فــي شــبهات
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
فســاد تع ّلقت بالمندوبية الجهوية لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة
والتقصــي باالعتمــاد علــى
بأريانــة .باشــرت الهيئــة أعمــال التحــري
ّ
ّ
نتائــج تفقــد تــم إجــراؤه فــي الغــرض.
ّ
ويشــير تقريــر التف ّقــد إلــى تعمــد المدعــو ( ع .ب ) بصفتــه
مســؤوال ســابقا بالمندوبيــة الجهويــة لــوزارة شــؤون الشــباب
والرياضــة بأريانــة بالتنســيق مــع المدعــو»ك .ع» مســؤول بــاإلدارة
العامــة للشــباب اعتمــاد «المناولــة» مــع شــركة  « Aالتــي تــم التعامــل
ّ
معهــا ســنة  2016بطريقــة غيــر شــ ّفافة ،وبصفــة حصريــة لتنظيــم
تظاهــرات شــبابية وطنيــة ،وهــي شــركة يتعامــل معهــا «ع-ب»منــذ
منــذ ســنة  2015عندمــا كان رئيســا للجامعــة التونســية للرياضــة
ّ
المدرســية والجامعيــة ،وتمكينهــا مــن تنظيــم تظاهرتيــن وطنيتيــن
شــبابيتين ،همــا تظاهــرة انطــاق البرنامــج الوطنــي «ســفراء شــباب
ضــد اإلرهــاب» التــي انتظمــت بالمنيهلــة يــوم  19ديســمبر ،2015

وتظاهــرة االحتفــال بعيــد االســتقالل التــي انتظمــت يــوم  20مــارس

 2016بالمركــب الثقافــي والرياضــي للشــباب بالمنــزه الســادس،

وذلــك بمختلــف مراحلهمــا (اختيــار األنشــطة والعــروض ،وتحديــد
االحتياجــات ،والقيــام باالتصــاالت وإعــداد عــروض أثمــان وتنفيــذ

البرنامــج وتوثيــق التظاهــرة والمناولــة مــع مزوديــن آخريــن لتوفيــر
بعــض المــواد والخدمــات التــي تعجــز شــركاته علــى توفيرهــا إلــخ)
بتكلفــة جمليــة ناهــزت مائــة وعشــرين ألــف دينــار ( 120أ.د).

بتنظيــم التظاهرتيــن وهــو المدعــو « ط .ع » الــذي يملــك كذلــك
االتفــاق معهــا ســابقا للتــزود
شــركة «  » Tوشــركات أخــرى
تــم ّ
ّ
بمــواد أوخدمــات بــدون تفعيــل مبــدأ المنافســة منــذ ســنة .2015
كمــا أ ّن المدعــو (ع  -ب) لــم يقــم بتوزيــع حاجيــات
التظاهرتيــن إلــى أقســاط ُتمكــن مــن توســيع المنافســة بمــا يســاعد
علــى مشــاركة أكبــر عــدد مــن المزوديــن ومســدي الخدمــات ويو ّفــر

تضمــن طلبــات التــزود حاجيــات
فوائــد ماليــة وفنيــة لــإدارة ،حيــث
ّ
ّ
ّ
غيــر متجانســة وليســت مــن نفــس الفئــة وال يمكــن لشــركة « » A
ممــا اضطرهــا إلــى االســتعانة بمزوديــن آخريــن
توفيرهــا بمفردهــاّ ،

,,

عدم توزيع حاجيات
تظاهرات إلى أقساط
مكن من توسيع
ُت ّ
المنافسة ومشاركة
المزودين
أكبر عدد من
ّ
ومسدي الخدمات

,,

ـام المندوبيــة.
ـام المذكــورة آنفــا تعـ ّـد فــي صميــم مهـ ّ
علمــا أ ّن المهـ ّ
ّ
التقصــي أ ّن المدعــو « ع .ب » والمدعــو
وأفــرزت أعمــال
ّ
« ك .ع » تربطهمــا عالقــة صداقــة بصاحــب الشــركة المكلفــة

علــى غــرار كــراء قطــار ســياحي ،وتأميــن المشــاركين وتوفيــر

 cocktail déjeunatoireوكــراء ســيارات .وهــو مــا كبــد ميزانيــة
ّ
ّ
الدولة مصاريف إضافية كان يمكن تالفيها لو تم توزيع الحاجيات
ّ
إلــى أقســاط وإجــراء استشــارة فــي كل قســط وفقــا للصيــغ القانونيــة.
نســب تقريــر التفقــد للمدعــو(ع -ب) شــبهة تبديــد المــال العــام
وعــدم احترامــه لشــروط النجاعــة واالقتصــاد فــي اإلنفــاق ،وتأكــد
بالدقــة
الحاجــة بســبب عــدم القيــام بتحديــد حاجيــات التظاهرتيــن ّ
الالزمــة وبالمواصفــات الفنيــة المطلوبــة وفقــا لألهداف المرســومة،
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وتفويــض ذلــك لصاحــب شــركة «  » Aالمذكــورة ســلفا دون القيــام
ـدأي المنافســة وتكافــؤ الفــرص.
باالستشــارات الالزمــة وخــرق مبـ ْ
وترتــب علــى هــذا صــرف أمــوال عموميــة علــى وســائل لــم يقــع
ّ
ّ
التنشــيط علــى غــرار القطــار الســياحي الــذي
اســتغاللها فعليــا فــي ّ
تــم كــراؤه خــال تظاهــرة انطــاق البرنامــج الوطنــي «ســفراء
ّ
شــباب ضــد اإلرهــاب» يــوم  17ديســمبر  2015بمبلــغ 2000
دينــار  ،ونفقــات بخصــوص تجهيــزات ومــوارد بشــرية لــم تثبــت
مؤسســات الشــباب
الحاجــة إليهــا باإلضافــة إلــى أنهــا متو ّفــرة لــدى ّ
(مضخمــات صــوت  /ســيارات  /منشــطو أطفــال  /الــخ )......أو
لــدى البلديــات كحواجــز الحمايــة التــي تــم كراؤهــا بمبلــغ جملــي
ّ
قــدره  5100د.
وبالتحــري حــول الوضعيــة اإلداريّــة للمدعــو (ع -ب) تبيــن أنّــه
ّ
إداري أو تتبــع قضائــي فــي شــأنه رغــم مــا
ـراء
ـ
إج
أي
ـاذ
ـ
خ
لــم يتــم ّات
ّ
ّ
نســب إليــه مــن تجــاوزات بتقريــر التفقــد المذكــور .لذلــك ،تولّــت
التقصي إحالة نتائجها على النيابة العمومية
الهيئــة بعــد ختــم أعمــال
ّ
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بأريانــة فــي  30ديســمبر  2016والتــي تولّــت
بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى فــرق األبحــاث االقتصاديّــة والماليــة.
ّ
اإلداري للمندوبيــة الجهويــة
• بخصــوص صيانــة المقــر
ّ
والمؤسســات الشــبابية التابعــة
ّ
التقصــي
بمهــام
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
ّ
إداري
والتحــري بموجــب عريضــة تبليــغ تنســب شــبهات فســاد
ّ
ّ
ومالــي إلــى المدعــو (ت -ب -ا) بصفتــه مســؤوال ســابقا بالمندوبيــة
الجهويــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بأريانــة خــال الفتــرة المتراوحة
مــن مــارس  2011إلــى  06أوت .2014
وبالتحــري فيمــا ورد بالتبليــغ ،تبيــن وعلــى إثــر مهمــة تفقــد
ّ
ّ
أجرتهــا التفقديــة العامــة بــوزارة الشــباب والرياضــة بنــاء علــى اإلذن
بمأموريــة عــدد  2014/002بتاريــخ  16جانفــي  ،2014أنــه تــم
ّ
الكشــف عــن شــبهة فســاد تتع ّلــق بالمبلــغ عنــه المذكــور أعــاه الــذي

,,

التعامل مع شركة
خارج والية أريانة
وإسنادها عشرة
طلبيات تزود
لفائدة شقيق لمسؤول
بالمندوبية الجهوية
للشباب والرياضة
بأريانة

,,

تولــى إدارة المندوبيــة الجهويــة للشــباب والرياضــة بأريانــة .وقــد
شــملت أعمــال التفقــد ســنوات  2011و 2012و.2013
المب ّلــغ عنــه «ت-ب-ا»
وحيــث وقــف تقريــر التف ّقــد علــى ّ
تعمــد ُ
اقتــراف عديــد التجــاوزات مثلمــا ســنبينه فيمــا يلــي:
ّ
التعهــد وصيانــة
 تعامــل المب ّلــغ عنــه مــع شــركة «ب » بعنــوانّ
اإلداري للمندوبيــة والمؤسســات الشــبابية التابعــة وإســنادها
المقــر
ّ
أشــغال بقيمــة  67.595،530دينــار موزعــة علــى  10طلبــات تــزود
رغــم تواجــد الشــركة بــدار شــعبان الفهــري مــن واليــة نابــل وذلــك
دون تقديــم مــا يبــرر التعامــل مــع شــركة مــن خــارج واليــة أريانــة،
قبــل أن يتبيــن فيمــا بعــد أّن المســؤول األول عــن شــركة «ب » هــو
شــقيق المب ّلــغ عنــه (ت-ب-ا).
تمــت فــي آخــر الســنة الماليــة
 أغلــب أشــغال الصيانــةّ
والتعهــد ّ
ّ
حيــث تولــى المب ّلــغ عنــه إصــدار األذون بالتــزود فــي نفــس تاريــخ
التعهد بالنفقة .كما أن اإلذن
تأشير مراقب المصاريف على اقتراح
ّ
بالصــرف يتــم إصــداره بنفــس تاريــخ الفاتــورة فــي أغلــب الحــاالت
ّ
التعهــد مــع تاريــخ اإلنجــاز والخــاص
ـخ
ـ
تاري
ـارب
ـ
تق
عــاوة علــى
ّ
الــذي يتــراوح بيــن يــوم و 3أيــام .وبالتالــي ،فــإن هــذه المــدة الفاصلــة
التعهــد واإلنجــاز تعتبــر غيــر كافيــة واقعيــا إلنجــاز األشــغال
بيــن
ّ
المؤسســة
المتعهــد بهــا وتطــرح التســاؤل حــول مصداقيــة تنفيــذ
ّ
ّ
لتعهداتهــا تجــاه المندوبيــة وحــول ُمصادقــة المب ّلــغ عنــه بصفــة
ّ
انفراديــة علــى األشــغال المضمنــة بالفواتيــر وإذنــه بصرفهــا دون
توفــر تأشــيرة مديــر مكتــب الشــؤون اإلداريّــة والماليــة والتجهيــز.
ّ
علمــا أ ّن كل الفواتيــر وطلبــات األثمــان غيــر مســجلة بمكتــب ضبــط
المندوبيــة وال تتضمــن تأشــيرة مكتــب الشــؤون اإلداريّــة والماليــة
ّ
والتجهيــز الشــيء الــذي يتنافــى مــع التراتيــب اإلداريّــة المتع ّلقــة
بالتوثيــق وبإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالمؤسســات العموميــة.
ّ
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عدم احترام قاعدتي
المنافسة والشفافية
بين المزودين
باعتماد طلبات
أثمان غير مسجلة
الضبط
بمكتب ّ

,,
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المؤسســة «ب» المذكــورة أعــاه تولّــت خــال
 كمــا تبيــن أنّ
ّ
نفــس الفتــرة (شــهر ديســمبر  )2011إنجــاز أشــغال صيانــة أخــرى
بالمغــازة ودهــن وصيانــة دار الشــباب المنيهلــة ودار الشــباب أريانــة
بقيمــة  34ألــف دينــار.
 إصــدار أمــر بالصــرف لخــاص شــركة «ب» بتاريــخ 30ديسمبر  2011بمقتضى صك بمبلغ صافي قدره 1.522،357
دينــار فــي حيــن أن الفاتــورة عــدد  12المعتمــدة لــدى المحاســب
والصــادرة عــن شــركة «ب» مؤرخــة فــي  06جانفــي  .2012علمــا
أنــه تعمــد باإلضافــة إلــى ذلــك إقصــاء مكتــب الشــؤون اإلداريّــة
والماليــة.
ّ
 خــرق مبــدأي الشــفافية والمنافســة وتعمــده القيــام بنفســهبإعــداد طلبــات األثمــان المتع ّلقــة بأشــغال الصيانــة.
 القيــام باستشــارات شــكلية (طلــب أثمــان) علــى غــرار مــا تــمّ
بالنســبة ألشــغال صناعــة  6نوافــذ حديديــة للطابــق العلــوي وبــاب
حيديــدي لمقــر المندوبيــة ودهــن المكاتــب واألبــواب وصيانــة
مدخــل المندوبيــة وأشــغال كهربــاء بموقــف الســيارات وتركيــب
 3مكيفــات وخزانــة وكيــل الدفوعــات ،والتــي أســندت لشــركة
«ب» بمقتضــى طلــب تــزود بتاريــخ  26جــوان  2013بمبلــغ
 15.300،750دينــار .علمــا أنــه لــم يقــع احتــرام قاعدتــي المنافســة
والشــفافية بيــن المزوديــن حيــث إ ّن العارضيــن « هـــ .ش » وشــركة
مختصان في أشــغال عزل األســطح
« أ » المنافســين لشــركة « ب »
ّ
( .)travaux d’étanchéitéكمــا أن طلبــات األثمــان غير مســجلة
بمكتــب الضبــط.
 القيــام شــخصيا وخــارج أوقــات العمــل بتمكيــن شــركة « ب »تتمثــل
مــن مــواد ومســتلزمات أشــغال الدهــن مــن مغــازة المندوبيــة ّ
فــي  25حاويــة دهــن ذات  40كلــغ .فــي حيــن أنــه يتعيــن علــى
مضمنــة فــي
الشــركة توفيــر هــذه المــواد علــى كاهلهــا باعتبارهــا
ّ
طلبــات التــزود ،وتــم خالصهــا علــى هــذا األســاس.
ّ

,,

تعمد اقتناء أثاث
رياضي بصفة حصرية
من شركة معينة

,,

تعهــد وصيانــة دار الشــباب أريانــة
تعمــده خــاص أشــغال ّّ
بكلفــة  8.447،240دينــار بتاريــخ  08أفريــل  2013فــي حيــن أ ّن
فريــق التفقــد عايــن بتاريــخ  04جــوان  2014أ ّن األشــغال مازالــت
فــي طــور اإلنجــاز.
 إهــدار المــال العــام مــن خــال موافقتــه علــى أثمــان مشــطّةتقدمــت بهــا شــركة «ب « علــى غــرار مــا تــم بالنّســبة لكلفــة أشــغال
ّ
إصــاح ســور دار الشــباب أريانــة المقــدرة ب  9000د لفائــدة
شــركة «ب» فــي حيــن آن التكلفــة القصــوى التــي قدرهــا مكتــب
اختبــارات مختــص تعــادل  4.674،607دينــار.
 التــزود بمــواد دهــن ونجــارة وحــدادة وكهربــاء بقيمــة جمليــةفاقــت  36ألــف دينــار تــم اســتعمالها مــن طــرف شــركة «ب» التــي
ّ
تــم تكليفهــا بصيانــة دار الشــباب أريانــة ودار الشــباب المنيهلــة.
ّ
فــي حيــن أ ّن الفاتــورة عــدد  44بتاريــخ  29ديســمبر  2012والتــي
قــام المب ّلــغ عنــه بخالصهــا تضمنــت احتســاب تكلفــة مــواد الدهــن
باإلضافــة لليــد العاملــة.
تعمــده اقتنــاء أثــاث رياضــي مــن شــركة نابــل للرياضــة وبصفــة
 ّحصريــة برقــم معامــات قــدره  21.653دينــار وذلــك فــي شــهر
ديســمبر مــن ســنتي  2012و .2013كمــا تــم التــزود ســنة 2013
ّ
بمعــدات رياضيــة بقيمــة  1000دينــار مــن المــزود «م.ش « الكائنــة
بــدار شــعبان الفهــري.
كمــا أثبــت تقريــر التفقــد أن كميــات الكــرات المتحصــل عليهــا
مــن المخــزن المركــزي للــوزارة تكفــي لتغطيــة االســتهالك الســنوي
للمندوبيــة مــن كل نــوع حيــث أن نســبة االســتهالك تراوحــت بيــن
 % 21و 52%مــن الكميــات الجمليــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،تولــى
التــزود مــن
المب ّلــغ عنــه (ت  -ب) وبتاريــخ  12ديســمبر 2013
ّ
شــركة «ن .ل « الموجــودة بنابــل بعــدد مــن كــرات القــدم والســلة
واليــد والطائــرة بمبلــغ  7.999،998دينــار ،فــي حيــن تــم فــي نفــس
ّ
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كميــات مــن الكــرات المذكــورة مــن المخــزن المركزي
الفتــرة تسـ ّلم ّ
للــوزارة لــم يتــم تســجيلها بدفتــر جــرد المغــازة.
ّ
وبالتحــري حــول الوضعيــة اإلداريّــة للمب ّلــغ عنــهّ ،اتضــح أنّــه لــم
ّ
إداري ضــده أوتتبــع قضائــي فــي شــأنه رغــم
ـراء
ـ
إج
أي
ّ
يتـ ّـم ّاتخــاذ ّ
ّ
التجــاوزات الــواردة بتقريــر التفقــد ،فتولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
التقصــي ،وأحالــت نتائجهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة
ّ
ّ
االبتدائيــة بأريانــة فــي  30ديســمبر  ،2016والتــي أحالــت بدورهــا
الملــف علــى فــرق االبحــاث االقتصاديّــة والماليــة.
ّ
ّ
وإداري بالمركــب الرياضــي ببــرج
 - 13شــبهات فســاد مالــي
ّ
الســدرية:
(تمكين الغير من منفعة واالستيالء على أموال عمومية)
ّ
بالتقصــي فــي شــبهات
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
وإداري بالمركــب الرياضــي ببــرج الســدرية بموجــب
فســاد مالــي
ّ
عريضتيــن تفيــدان بوجــود شــبهة اختــاس أمــوال لــدى المب ّلــغ عنــه
المدعــو(ب -ب  -ع) بصفتــه مســؤوال ســابقا بالمركــب الرياضــي
ببــرج الســدرية خــال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة  2004إلــى ســنة
.2007
وبنــاء عليــه ،تــم اإلذن لفريــق تفقــد بإجــراء بحــث بالمركــب
ّ
المذكــور حــول تصــرف ســنة  .2007وخلــص علــى إثــره الفريــق
ّ
كل اإلدعــاءات الــواردة بالعريضتيــن .وتــم
المذكــور إلــى تفنيــد ّ
ّ
اإلذن بتفقــد ثــان بخصــوص تصــرف ســنة  .2014وباســتكمال
ّ
مهمــة التفقــد الثانيــة ،خلــص الفريــق إلــى التثبــت مــن شــبهة اختالس
أمــوال عموميــة تحــوم حــول المدعــو(ب  -ب  -ع) خــال الفتــرة
ّ
المذكــورة ســنة  2004حيــث تبيــن:
ّ
 أنــه كان يقــوم بنفســه بقبــض مداخيــل المركــب فــي غيــابوكيــل المقابيــض واالســتيالء عليهــا لنفســه فــي خــرق فاضــح
ألحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة.
ّ

,,

ترقية وتكليف المبلغ
عنه بخطة هامة بوزارة
شؤون الشباب
والرياضة دون اتخاذ
ّ
أي إجراء إداري
أو تتبع قضائي
في شأنه

,,

 أنــه يتعامــل بالكمبيــاالت مــع الجمعيــات وهــو إجــراء مخالــفللقانون.
 أنّه يحتفظ بالفواتير وبمداخيلها لديه. أنّــه يتعامــل مباشــرة مــع منــاول اإلعاشــة دون عقــد صفقــة.ويقــوم بخالصــه مــن مداخيــل اإلقامــة واإلعاشــة التــي يوفرهــا
المركــب الرياضــي دون احتــرام األحــكام التشــريعية والترتيبيــة
المنظمــة للتصــرف فــي المــال العــام.
 أنــه يضــع عملــة المركــب وتجهيزاتــه علــى ذمــة المقــاولالمك ّلــف بإعــادة تعشــيب الملعــب.
وقدرت المبالغ المستولى عليها ب  36ألف دينار.
ّ
كما تقدم فريق التفقد إثر ختم أعماله بالمقترحات التالية:
 إحالــة المب ّلــغ عنــه (ب -ب-ع) علــى مجلــس التأديــب مــنأجــل االســتيالء علــى أمــوال عموميــة واإلضــرار بــاإلدارة.
ّ
 تتبعــه وكل مــن سيكشــف عنــه البحــثّ .أوال ،مــن أجــلاالســتيالء علــى أمــوال عموميــة تحصــل عليهــا بمقتضــى وظيفــة
ّ
وتدخــل تحــت طائلــة الفصــل  99مــن المجلــة الجزائيــة .وثانيــا ،مــن
أجــل تمكيــن الغيــر مــن منفعــة دون وجــه حـ ّـق واإلضــرار بــاإلدارة
علــى معنــى الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة.
 إحالــة المدعويــن (ع -ط) و(ر -ب-ع) علــى أنظــار مجلــسالتأديــب مــن أجــل تمكيــن المدعــو(ب -ب -ع) مــن التفصــي مــن
جريمــة االســتيالء علــى أمــوال عموميــة واإلضــرار بــاإلدارة.
ّ
وبالتحــري عــن الوضعيــة اإلداريّــة للمبلــغ عنــه تبيــن أنّــه لــم يتــم
ّ
ّ
إداري أو تتبــع قضائــي فــي شــأنه ،بــل وقــع تكليفــه
ّاتخــاذ أي إجــراء
ّ
هامــة بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة.
بخطــة ّ
التقصــي .وأحالــت نتائجهــا
لذلــك ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال
ّ
علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة ببــن عــروس فــي 30
ّ
ديســمبر  ،2016والتــي تولّــت بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى فــرق
األبحــاث االقتصاديّــة والماليــة.
ّ
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 - 14شــبهات فســاد منســوبة إلــى جملــة مــن المســؤولين
والعامليــن بالشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق والمتمثّلــة
ّ
فــي التجــاوزات التاليــة:
 تسديد أجور أعوان غير مباشرين. انتــداب  93شــخصا بصفــة أعــوان متعاقديــن مــن أبنــاء وأقاربأعضــاء النقابــات واالتحــاد الجهــوي للشــغل دون علــم ســلطة
اإلشــراف ودون مبــرر قانونــي.
 منــح ترقيــات خياليــة لبعــض األعــوان دون مبــرر قانونــي مثــلترقيــة المسـ ّـمى (ص -ل) إلــى خطــة رئيــس مصلحــة ،والحــال أنّــه
لم يتجاوز التعليم االبتدائي .وكان يعمل لســنوات حارســا بمنشــر
حلفــاء بإحــدى عمــادات واليــة القصريــن.
 إهــدار المــال العــام مــن خــال دفــع مبالــغ طائلــة كمعلــوممشــاركة فــي دورات تكوينيــة .ويتــم تســجيل أســماء أعــوان تثبــت
ّ
بطاقــات حضورهــم أنّهــم لــم يغــادروا المصنــع ،ولــم يحضــروا تلــك
الــدورات.
 خــاص كميــات مــن الحلفــاء علــى أنهــا وردت علــى المصنــعمــن مناشــر الحلفــاء ،والحــال أنّهــا لــم تدخــل للمصنــع.
 بيــع الــورق بالتفــاوض المباشــر الــذي يقــوم بــه بعــضالمســمى (م  -ح) ،ودون إبــرام عقــود بيــع.
المســؤولين منهــم
ّ
 بيــع الــورق صنــف  1إلــى حريــف بعينــه علــى أنــه فواضــل ورقبأســعار ال تتجــاوز  1000دينــار الطــن الواحــد عــوض  1800دينــار
ـن مــن الــورق صنــف .1
ثمــن الطـ ّ
 تمتيــع إطــارات مواليــن لبعــض المســؤولين بعطــل صحبــةعائالتهــم بنــزل فخمــة بمدينــة الحمامــات بمبالــغ تصــل إلــى 5000
د .ويقــع احتســابها علــى أنهــا دورات تكوينيــة.
ّ
 تمتيــع بعــض األعــوان (رؤســاء مصالــح وكواهــي مديريــن)بامتيــازات مخالفــة للقانــون تتمثّــل فــي ســيارات إداريّــة ووصــوالت
ينــص محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة لشــهر
بنزيــن فــي حيــن ّ

أكتوبــر  2010علــى إســناد تلــك االمتيــازات إلــى المديريــن فقــط.
وتمتــع المسـ ّـمى (ص  -ل) بســيارة وظيفيــة لمـ ّـدة أربــع ســنوات،
ّ
وكان يشــغل خطــة عامــل.
 إسناد خطط اإلطارات حسب الوالءات وليس الكفاءة. إبرام عقد مع عدل التنفيذ (ع -ح) شــقيق المســؤول بالمنشــأة(م  -ح) بأجــرة جزافيــة شــهريّة قدرهــا  500دينــار مقابــل خدمــات
ظرفيــة ونادرة.
 إســناد أغلبيــة الــدورات التكوينيــة بصفــة مباشــرة دون ال ّلجــوءإلــى االستشــارات إلــى مكتــب التكويــن الــذي علــى ملــك (ر -ح)
شــقيق المســؤول بالمنشــأة الســابق ذكــره (م -ح).
 تشــغيل المصانــع أحيانــا إليهــام ســلطة اإلشــراف والــرأي العامبــأن المصنــع ينتــج .وتتكــرر هــذه العمليــة عندمــا تثــار فــي الــرأي
ّ
العــام مســألة إفــاس الشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق أو
ّ
لدعــم مطلــب فــي المــال المتــدوال مــن ســلطة اإلشــراف .وقــد وقــع
تشــغيل المصنــع بتاريــخ  2015/09/15إليهــام ال ّلجنــة المعينــة مــن
ّ
قبــل ســلطة اإلشــراف بإعــداد ملـ ّـف إعــادة هيكلــة الشــركة الوطنيــة
ّ
لعجيــن الحلفــاء والــورق.
 التضييق على منخرطي النقابة األساسية للشركة.لذلــك ،تولّــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مراســلة الشــركة
ّ
الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق بتاريــخ  04جويليــة  2016تحــت
ّ
عــدد  13598/1لمطالبتهــا بالجــواب علــى مــا ورد بالعريضــة
ووجهــت ،بنفــس التاريــخ ،مراســلة إلــى الســيد وزيــر
المشــار إليهــا.
ّ
الصناعــة تحــت عــدد  13599/1بغــرض فتــح تحقيــق فــي الغــرض.
وأجابــت الشــركة علــى مراســلة الهيئــة بتاريــخ  29أوت .2016
وتــم االكتفــاء فيــه مــرة أخــرى بوصــف العريضــة بالكيديــة .ولــم
ّ
ّ
يتــم تقديــم أي ردود أو مبــررات للتجــاوزات الــواردة بالعريضــة.
ّ
ّ
وفــي المقابــل أحــال الســيد وزيــر الصناعــة بتاريــخ  16أوت 2016
صحبــة جوابــه علــى تســاؤالت الهيئــة تقريــر بحــث وتدقيــق التفقديــة
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العامــة بــوزارة الصناعــة المجــرى بمقتضــى إذن بمأموريــة عــدد 30
مــؤرخ فــي  9ســبتمبر .2015
وثبــت مــن خــال مراســلة وزارة الصناعــة وتقريــر التفقــد
المصاحــب لهــا وجــود خروقــات وشــبهات فســاد نســبت إلــى
وتمثلــت فيمــا يلــي:
المســؤول
المســمى (ل-غ)ّ .
ّ
إنجــاز بعــض الخدمــات عــن طريــق متعامليــن علــى صلــة قرابــة
بمســؤول بالشــركة المسـ ّـمى (م -ح)
 إبــرام ّاتفاقيــة عمــل مــع عــدل تنفيــذ (ع-ح) شــقيق مديــرالمســؤول المذكــور (م-ح) تتع ّلــق ،فقــط ،بتكليفــه بالمعاينــات
والتنابيــه واالســتدعاءات دون القيــام بأعمــال تنفيــذ الســندات
التنفيذيــة بأجــر  500دينــار شــهريا مهمــا كان حجــم األعمــال
المنجــزة ،وذلــك بتاريــخ  28فيفــري  2014لمــدة ســنة قابلــة
للتجديــد فــي غيــاب تنبيــه صــادر عــن أحــد الطرفيــن مــع العلــم أ ّن
الشــركة تتعامــل مــع نفــس العــدل المنفــذ منــذ ســنة .2009
وحيــث أثبــت تقريــر التفقــد أن األعمــال المنجــزة من طرف عدل
التنفيــذ المذكــور لفائــدة الشــركة خــال ســنتي  2014إلــى موفــي
أكتوبــر 2015ال يتعـ ّـدى  04محاضــر معاينــة تبلــغ جملــة تعريفاتهــا
الحقيقيــة حوالــي  273دينــار خــال ســنة  2014وعمليــات مختلفــة
(معاينــة ،تنبيــه ،تســليم وثائــق) خــال ســنة  2015بلغــت جملــة
تعريفاتهــا الحقيقيــة حوالــي  582دينــار.
 عــدم اعتمــاد االستشــارات فــي ميــدان التكويــن وإســناد أغلبيــةدورات التكوين إلى مكتب (ر -ح) شقيق (م -ح) مدير بالمنشأة.
حيــث ورد بتقريــر التفقــد أن اختيــار مكاتــب التكويــن يتــم بصفــة
ّ
مباشــرة إلــى حــدود  07جويليــة  2015تاريــخ صــدور االستشــارة
عــدد  2015/251المتع ّلقــة باختيــار مكتــب تكويــن .وقبــل هــذا
التاريــخ وخــال ســنة  2014أنجــزت الشــركة مــا يقــارب  60دورة
تكوينيــة شــارك فيهــا  19متدخــا مــن بينهــم مكتــب ( ر -ح) شــقيق
تحصل على  11دورة تكوينية أي بنســبة
المدير المذكور ،و الذي
ّ

فاقــت  18%مــن العــدد الجملــي للــدورات .ويعتبــر إنجــاز بعــض
بالمؤسســة
الخدمــات عــن طريــق متعامليــن علــى صلــة قرابــة بمديــر
ّ
ودون االســتجابة لشــروط الشــفافية فيــه خــرق لمقتضيــات األمــر
ـؤرخ فــي  17ديســمبر  2002المتع ّلــق
عــدد  3158لســنة  2002المـ ّ
بتنظيــم الصفقــات العموميــة.
ّ
ويتبيــن ،تبعــا لمــا ذكــر ،أن المظنــون فيهــم( ،ل -غ) بصفتــه
مســؤوال بالشــركة الوطنيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق ،و(ص -ل)
ّ
وكل
والــورق،
الحلفــاء
لعجيــن
ــة
الوطني
بصفتــه عونــا بالشــركة
ّ
ّ
األطــراف التــي وافقــت وســاعدت وانتفعــت بارتــكاب التجــاوزات
المشــار إليهــا آنفــا ،وذلــك خالفــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل
قــد عمــدوا إلــى صــرف أجــور ومنــح وامتيــازات بــدون وجــه حــق
أو االنتفــاع بهــا ،وهــم علــى علــم بعــدم وجوبهــا .وهــي الجرائــم
المنصــوص عليهــا بالفصليــن  95و  96مــن م-ج.
وبنــاء علــى ذلــك ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا .وأحالــت الملـ ّـف
علــى أنظــار النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بالقصريــن فــي
ّ
 30ديســمبر  ،2016والتــي تولّــت بدورهــا إحالتــه علــى الفــرق
المركزيــة لألبحــاث بالعوينــة.
وإداري تع ّلقــت بالمطعــم الجامعــي
 - 15شــبهات فســاد مالــي
ّ
ابــن عرفــة بقفصــة:
تع ّلقــت الشــبهات بمســيري وعملــة المطعــم الجامعــي «ابــن
ّ
عرفــة» بقفصــة ،حيــث تولّــت الهيئــة خــال ســنة  2016وبنــاء علــى
التقصــي
جملــة مــن المعطيــات والمؤيّــدات مــن بينهــا تقريــر تف ّقــد
ّ
ـواد
بخصــوص تجــاوزات تتمثــل فــي االســتيالء علــى مخزونــات مـ ّ
غذائيــة بالمطعــم الجامعــي المذكــور بمــا قيمتــه مائــة وخمســون
ألــف دينــار ( 150ألــف د) ،حيــث كشــف تقريــر التفقــد عــن عــدم
مطابقــة المــواد الغذائيــة موضــوع أذون التــزود للمطبخ مع الكميات
المســتهلكة فعليــا بالمطعــم مــع بلــوغ الفــارق ضعــف تقديــرات
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تالعب بالفواتير
بالمطعم الجامعي
علي الدوعاجي
وبطريقة استخالصها
وعدم التقيد بتراتيب
ّ
الشراء العمومي
ّ
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االســتهالك المرجعــي .وثبــت بالفعــل تــورط بعــض مديــري
وإطــارات وعملــة المطعــم الجامعــي فــي االســتيالء علــى مخــزون
ـواد الغذائيــة تــم إخراجــه دون أن يقــع اســتعماله
مختلــف مــن المـ ّ
ّ
فــي إعــداد أكالت الطلبــة .كمــا تــم الوقــوف علــى مخالفــة تراتيــب
ّ
التــزود وغيــاب الشــفافية بمناســبة إنجــاز الشــراءات لحاجيــات
المؤسســة
المطعــم وعــدم توفيــر الوثائــق المحاســبية بمــا أضــر بهــذه
ّ
ّ
نظــرا ألهميــة المبالــغ المخصصــة ســنويا للشــراءات.
وعليــه ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا بشــأن شــبهات الفســاد
واإلداري المعروضــة أعــاه وإحالتهــا علــى النيابــة العموميــة
المالــي
ّ
ّ
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بقفصــة فــي  6مــاي  ،2016والتــي تولّــت
بدورهــا اإلذن بفتــح بحــث تحقيقــي فــي الغــرض باشــر بمقتضــاه
قلــم التحقيــق اإلذن بإجــراء أعمــال التفتيــش والحجــز بمنــازل
أعــوان المطعــم المذكــور وتوجيــه التهــم إلــى مجموعــة مــن عملــة
المطبــخ والمغــازة وإدارة المطعــم.
وإداري بالمطعــم الجامعــي علــي
 - 16شــبهات فســاد مالــي
ّ
الدوعاجــي بتونــس:
تل ّقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خالل سنة  2016عريضة
ّ
تبليــغ عــن فســاد مالــي وإداري تع ّلقــت بالمطعــم الجامعــي علــي
الدوعاجــي بتونــس بعنــوان ســنتي  2013و .2014وعليــه ،باشــرت
توصلهــا بتقريــر تفقــد
الهيئــة أعمــال
التقصــي والبحــث أفضــت إلــى ّ
ّ
مجــرى مــن قبــل التفقديــة العامــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث
بمهمــة مؤرخــة فــي  3أكتوبــر  ،2014والــذي
العلمــي بمقتضــى إذن
ّ
ّ
يؤكــد وجــود جملــة مــن التجــاوزات والخروقــات واســتيالءات
ّ
علــى المــال العــام نتولــى عرضهــا فيمــا يلــي:
 أفــرزت نتائــج التفقــد وجــود تالعــب بالفواتيــر وبطريقــةاســتخالصها وقيدهــا ،فضــا عــن عــدم التقيــد بتراتيــب الشــراء
العمومــي التــي تقتضــي تفعيــل المنافســة لضمــان شــفافية الطلبيــات
العموميــة.
ّ

,,

عدم اتخاذ التدابير
الالزمة لحفظ
ممتلكات المؤسسة
مما جعلها عرضة
ّ
للسرقة
ّ

,,

درجــت إدارة المطعــم علــى التعامــل مــع نفــس المزوديــن
فــي إطــار استشــارات وهميــة ّاتســمت بعــدم احتــرام اإلجــراءات
المتع ّلقــة بقبــول العــروض وطــرق قيدهــا وتســجيلها حســب تواريــخ
ثابتــة ومرتبــة ،وهــي أفعــال كان يرتكبهــا المدعــو (م-ع – ق).
كمــا أثبتــت نتائــج التفقــد أن إدارة المطعــم تتولــى اعتمــاد نفــس
المزوديــن وهــو مــا يدعــو للريبــة فــي
الهويــة البنكيــة لخــاص كل
ّ
مصداقيــة هــؤالء وفــي عمليــة خالصهــم مــن قبــل إدارة المطعــم
بمــا مــن شــأنه أن يعــزز وجــود شــبهات فســاد وتالعــب بالمــال
العــام فــي التصــرف فــي الشــراءات التــي كانــت تباشــرها اإلدارة
الســابقة للمطعــم الجامعــي .وقــد عايــن فريــق التفقــد غيــاب كافــة
الوثائــق المحاســبتية لألمــر بالصــرف عــدد  45و 46للســنة الماليــة
ّ
 ،2014وهــو مــا يترتــب عليــه عقوبــات علــى معنــى الفصــل 160
مــن المجلــة الجزائيــة.
كمــا أثبتــت أعمــال التفقــد أن إدارة المطعــم قــد أهــدرت المــال
العــام مــن خــال التالعــب بإجــراءات الشــراء العمومــي واإليهــام
بعمليــات شــراء صوريــة ،كمجــات لــم تصــدر أو غيــر موجــودة
ضمــن عناويــن المجــات الوطنيــة والدوليــة أو عــدم مطابقــة بعــض
ّ
العناصــر المفوتــرة مــع األشــغال المنجــزة فعليــا مــن قبــل المــزود
وتعمــد التصــرف األحــادي دون تشــريك المصالــح الفنيــة
المعنــي،
ّ
بديــوان الخدمــات الجامعيــة للشــمال فــي مراحــل إنجــاز االستشــارة
المتع ّلقــة بتهيئــة «مصيــدة الشــحوم» ،والتــي الحــظ فريــق التفقــد أن
ـواد
قيمتهــا مبالــغ فيهــا إلــى جانــب تضخيــم فــي أســعار بعــض المـ ّ
مقارنــة باألســعار المرجعيــة الموجــودة بالســوق.
ّ
كمــا كشــف التقريــر عــن وجــود تالعــب وعــدم تطابــق في كميات
المخــزون وتزويــر وثائــق القيــد الخاصــة بالتصــرف فيهــا أو عــدم
مســك حســابية المــواد وعــدم تحييــن بطاقــات المخــزون وإنجــاز
الجــرد الســنوي لمغــازة مــواد التنظيــف .واألمــر نفســه بالنســبة إلــى
وتمــت مالحظــة
مغــازة المعــدات المكتبيــة ومغــازة معــدات الطبــخّ .
بكميــات المخــزون
كثــرة اســتعمال الماحــي قصــد حجــب البيانــات ّ
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ـواد وعدم التطابــق بين الكميات
وكثــرة الشــطب فــي دفتــر حركــة المـ ّ
ـزود ودفتــر الموجــودات إلــى جانب االســتعمال
المسـ ّ
ـجلة بــأذون التـ ّ
كميــات مــن المــواد إلــى
المفــرط لبعــض المــواد
ّ
واالدعــاء بإعــارة ّ
مؤسســات إطعــام جامعيــة أخــرى مثــل المبيــت الجامعــي بالورديــة
ّ
والحــي الجامعــي بمتيــال فيــل دون وجــود وثائــق مدعمــة لذلــك أو
ممضــاة مــن قبــل المدعــو «م .ع .ق».
المؤسســة ممــا
وتمــت معاينــة ال مبــاالة فــي حفــظ ممتلــكات
ّ
ّ
جعلهــا عرضــة للســرقة ،وكذلــك عــدم ّاتخــاذ التدابيــر الالّزمــة فــي
حمايــة األماكــن الخطــرة كعــدم االعتنــاء بفضــاء التجهيــزات التقنيــة
والتــي تحتــوي علــى الخزائــن اإللكترونيــة للتحكــم في الغــاز والماء
المعــدات
إلــى جانــب غيــاب المتابعــة الجديــة لعمليــات صيانــة
ّ
مكوناتهــا ،وكذلــك تســجيل نقــص فــي مقتطعــات
وســرقة بعــض ّ
الوقــود وتدويــن تن ّقــات وهميــة بدفتــر وســيلة النقــل التــي تبيــن أنّهــا
ّ
غيــر مســتعملة.
التقصــي
وبنــاء علــى مــا تقـ ّـدم ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا بشــأن
ّ
وإحالــة الملـ ّـف علــى أنظــار النيابــة العموميــة بمحكمــة تونــس.
ّ
 - 17شبهة فساد مالي وإداري بشركة أماديوس تونس:
وردت علــى الهيئــة عريضــة محالــة مــن مصالــح الحوكمــة
برئاســة الحكومــة تنســب إلــى المدعــو (خ -ف) شــبهة فســاد مالــي
والتقصــي
وإداري .باشــرت الهيئــة ،علــى إثرهــا ،أعمــال التحــري
ّ
ّ
ّ
فتمــت مراســلة وزارة النقــل بتاريــخ  24مــاي 2016
فــي الغــرضّ .
بمدنــا بنتيجــة أعمالهــا .وباإلطــاع عليهــا تــم
العامــة ّ
لــإذن للتفقديــة ّ
ّ
والمتمثلــة فيمــا يلــي
رصــد جملــة مــن التجــاوزات الخطيــرة
ّ
تمتع المب ّلغ عنه بأجور تفوق األجور القانونية
• ّ
صــدر قــرار عــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ  10أوت  2012تــم
ّ
فيــه ضبــط أجــر المب ّلــغ عنــه ،إالّ أنّــه لــم يمتثــل لذلــك القــرار ،وبقــي
يتقاضــى إلــى حــدود شــهر أكتوبــر  2015أجــورا تفــوق األجــور
المحـ ّـددة بقــرار رئيــس الحكومــة .وتعـ ّـد هــذه التجــاوزات مخالفــة

المؤرخ في
صريحــة للفصــل  4مــن األمــر عــدد  1855لســنة 1990
ّ
 10نوفمبــر  1990المتع ّلــق بضبــط نظــام تأجيــر رؤســاء المنشــآت
ذات األغلبيــة العموميــة والمن ّقــح بمقتضــى األمــر عــدد  2564لســنة
ّ
ـؤرخ فــي  2أكتوبــر  .2006وبلــغ فــارق األجــرة الخــام
 2006المـ ّ
تحصــل عليــه المب ّلــغ عنــه دون وجــه حــق خــال ســنة ســبعة
الــذي
ّ
وثالثيــن ألــف وثمانمائــة وتســعة وعشــرين دينــارا و 279مليمــات
تمــت مطالبتــه مــن طــرف إدارة التفقديــة
( 37.829.279د) .وقــد ّ
العامــة بــوزارة النقــل إالّ أنــه امتنــع عــن ذلــك.
• القيام بمأموريات بالخارج بصفة غير قانونية
تولّــى المب ّلــغ عنــه القيــام بمأموريــات بالخــارج بصفــة غيــر قانونية
مــن ذلــك أ ّن شــركة أماديــوس تونــس قــد أنفقــت مبلــغ  3.248،000د
أداهــا
بعنــوان مهمــة إلــى مدينــة دبــي بتاريــخ  12ديســمبر ّ 2011
توصلــه كتابيــا بعــدم موافقــة وزارة النقــل علــى
المب ّلــغ عنــه رغــم ّ
المهمــة المذكــورة.
ّ
• إقرار زيادة مالية غير مبررة في أجور أعوان الشركة
ّ
صــادق مجلــس إدارة الشــركة فــي ســنة  2012علــى زيــادة
أجــور األعــوان بعنــوان منحــة  Prime benchmarkقصــد تثبيتهــم
بالشــركة وتفــادي إغرائهــم بأجــور أرفــع من طرف شــركات منافســة،
تــؤدى لهــم بعــد
فــي حيــن ثبــت أنّهــم يتمتعــون بمنحــة مماثلــة ّ
خمــس ســنوات عمــل بقيمــة أجــر  12شــهرا بعنــوان منحــة
 Prime alcazarصــادق عليهــا مجلــس إدارة الشــركة ســنة .2011
ورغــم لفــت نظــر المب ّلــغ عنــه إلــى هــذه التجــاوزات إالّ أنّــه واصــل
إســناد المنــح ســالفة الذكــر دون اعتبــارا لإلجــراءات المعمــول بهــا
فــي الغــرض.
• تجاوزات فيما تع ّلق بإسناد منحة Alcazar
أضــاف المب ّلــغ عنــه معاييــر جديــدة فــي احتســاب المنحــة
المذكــورة دون عرضهــا علــى المصادقــة علــى مجلــس اإلدارة.
وقــد عمــد إدراج اســمه ضمــن قائمــة المنتفعيــن بهــا .وكشــفت
التقصــي أن المب ّلــغ عنــه عمــد إلــى تحويــل مبلــغ مائــة وأربعــة
أعمــال
ّ
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وتســعين ألــف دينــار (.194.000د) مــن جملــة أربعمائــة وتســعة
مخصصــة لمنحــة
وأربعيــن ألــف دينــار ( 449.000د) ،وهــي مبالــغ
ّ
 Alcazarبعنــوان خمــس ســنوات إلــى حســاب ادخــار عبــر األســهم
باســم أعــوان الشــركة إضافــة إلــى شــخصه ،وذلــك بغايــة التمتــع
بحوافــز جبائيــة.
• تســمية أعــوان بخطــط وظيفيــة دون االســتجابة لشــرطي
األقدميــة وشــرط المســتوى التعليمــي
ّ
قــام المب ّلــغ عنــه بمصادقــة مــن مجلــس اإلدارة بتســمية أعــوان
بخطــط وظيفيــة ال يســتجيبون فيهــا لشــرطي األقدميــة والمســتوى
التعليمــي .ولتمريــر ذلــك ،عمــد إلــى عــدم اإلشــارة إلــى المســتوى
التعليمــي أو ســنوات األقدميــة عنــد تقديــم مقتــرح التعيينــات
لمجلــس اإلدارة .وتعـ ّـد هــذه التعيينــات تجــاوزا واضحــا ألحــكام
الخــاص بأعــوان الشــركة.
الفصــل  15مــن النظــام األساســي
ّ
• سوء تصرف في خزينة الشركة
ّاتضــح مــن خــال أعمــال التف ّقــد المنجــزة مــن طــرف إدارة
العامــة بــوزارة النقــل أن المب ّلــغ عنــه قــد أســاء توظيــف
التف ّقديــة
ّ
الســيولة المســجلة بخزينــة الشــركة باالكتفــاء بتوظيــف الجــزء الــذي
بحوزتهــا مــن العملــة الصعبــة بفائــدة ضعيفــة عــوض توظيــف الجــزء
الــذي تمتلكــه بالدينــار التونســي ،والــذي يوفــر لها نســبة فائدة أعلى.
• التجاوزات الجبائية
ّ
قامــت الشــركة باستشــارة المصالــح المختصــة بــوزارة الماليــة
ّ
منــذ ســنة  2000بخصــوص نظــام اإلعفــاء مــن القيمــة المضافــة.
وقــد تضمنــت اإلجابــة خضــوع الشــركة لــأداء على القيمــة المضافة
لعــدم إمكانيــة اعتبارهــا شــركة مصــدرة إال أن المبلــغ عنــه لــم يلتــزم
بذلــك ،وتصــرف بالشــركة كشــركة مصــدرة معفــاة مــن األداء علــى
القيمــة المضافــة.
التقصــي
وعليــه وبنــاء علــى ماســبق التوصــل إليــه مــن أعمــال
ّ
والتحــري ،فــإ ّن المب ّلــغ عنــه «خ .ف» قــد عمــد إلــى ارتــكاب جميــع
ّ

هــذه التجــاوزات الخطيــرة ،وهــو علــى بينــة بعــدم إمــكان حصولهــا
ومخالفتهــا الصريحــة للقوانيــن واإلجــراءات والتدابيــر المعمــول بها.
وتولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا ،وذلــك بإحالــة الملـ ّـف علــى النيابــة
العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  20جــوان  2016بنــاء
ّ
علــى أحــكام الفصــول  95و 96و 97مــن المجلــة الجزائيــة بتونــس
والتــي تولّــت بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى القطب القضائــي والمالي
ّ
ّ
ليكــون محـ ّـل تحقيــق.
 - 18شبهة فساد بالوكالة العقارية للسكنى بصفاقس:
تعهــدت الهيئــة فــي شــهر جــوان  2016بالتقصــي فــي ملــف
يتضمــن التبليــغ عــن شــبهة فســاد بالوكالــة العقاريــة للســكنى
بصفاقــس منســوبة إلــى مديرهــا التنفيــذي.
وجــاء بالعريضــة أن المديــر التنفيــذي للوكالــة (م.م.م) عمــد إلــى
إســناد  03مقاســم مــن تقســيم قرمــدة بصفاقــس إلــى أفــراد عائلتــه
وهــي كاآلتــي:
 المقســم عــدد  204صنــف منفــرد بمســاحة  594م م لفائــدةابنــه (م م م م)،
 المقســم عــدد  209صنــف منفــرد بمســاحة  622م م لفائــدةزوجــة ابنــه،
 المقســم عــدد  210صنــف منفــرد بمســاحة  594م م لفائــدة(م بــن أ-ح) ابــن خالــه،
وتمــت عمليــة اإلســناد مــن قبــل المظنــون فيــه علــى غيــر الصيــغ
ّ
القانونيــة بالرغــم مــن توصلــه بمكتــوب وجــه لــه مــن قبــل رئيــس
مصلحــة اإلســتغالل واالســتخالص يحــ ّذره فيهــا مــن تضــارب
المصالــح وبضــرورة عــرض اإلســنادات علــى مصادقــة اإلدارة
ويذكــره بــأن هاتــه المقاســم مخصصــة فــي األصــل
العامــة للوكالــة
ّ
ألعــوان الوكالــة ولتســوية بعــض الوضعيــات العقاريــة حســب مــا تــم
ّ
االتفــاق عليــه فــي اجتمــاع لجنــة إســناد المقاســم الفرديــة بتقســيم
قرمــدة  2المنعقــد بتاريــخ  25مــاي .2012
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وحيــث توفــر بالملــف المعــروض علــى الهيئــة مــا يثبــت وجــود
تالعــب وتجــاوزات ومحســوبية ومحابــاة واســتغالل النفــوذ
وتضــارب المصالــح وتحقيــق منفعــة للغيــر أحالــت الهيئــة هــذا
الملــف إلــى النيابــة العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس
لتتبــع المظنــون فيــه وكل مــن سيكشــف عنــه البحــث وذلــك علــى
معنــى الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة.
 - 19شبهة فساد بميناء سوسة التجاري:
مدعمــة
وردت علــى الهيئــة بتاريــخ  9مــارس  2015عريضــة ّ
بجملــة مــن المؤيــدات والوثائــق تتعلــق بالتبليــغ عــن شــبهة فســاد
بمينــاء سوســة التجــاري.
وجــاء بالملــف أن شــركة «ســتاما» عمــدت إلــى الهيمنــة علــى
المينــاء واالســتحواذ علــى مــوارد الدولــة واالســتئثار بهــا لخاصــة
نفســها .وتأكــد مــن تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة ألمــاك الدولــة أ ّن
الشــركة المذكــورة عمــدت فــي شــخص ممثلهــا القانونــي وفــي
إطــار االســتغالل الوقتــي للملــك العمومــي للموانــئ إلــى اســتغالل
مســاحات شاســعة بمينــاء سوســة التجــاري بصفــة غيــر قانونيــة.
كمــا عمــدت إلــى القيــام بإنجــاز بنــاءات ومنشــآت ثابتــة فــوق
هــذه المســاحات خالفــا للقانــون ودون الحصــول علــى التراخيــص
المســتوجبة.
ومــن التجــاوزات التــي ثبــت حصولها هومنح الشــركة المذكورة
امتيــازات ال تتمتــع بهــا بقيــة الشــركات المنافســة ممــا ألحــق ضــررا
فادحــا بمداخيــل المينــاء والمتدخلين.
وقــد تبيــن أن مديــر المينــاء البحــري (ح-س) لــم يقــم باألعمــال
المنوطــة بعهدتــه وفــق مــا توجبــه مجلــة الموانــئ البحريــة مــن
ضــرورة مراقبــة تطبيــق شــروط اســتغالل الملــك العمومــي للموانــئ
والعمــل علــى تطبيــق النظــام الخــاص بالمينــاء ومتابعــة مراقبــة
المهــن المينائيــة.
ونظــرا إلــى خطــورة هــذه التجــاوزات مــن جانــب الشــركة فــي
شــخص ممثلهــا القانونــي وعــدم اضطــاع مديــر المينــاء بواجباتــه
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لصــون مصالــح المينــاء والحفــاظ علــى مــوارد الدولــة وعــدم ردع
هــذه التجــاوزات بمــا أتــاح تحقيــق منفعــة للغيــر علــى معنــى أحــكام
الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة تولّــت الهيئــة إحالــة الملــف إلــى
القضــاء بتاريــخ  07مــاي  2016لفتــح تحقيــق فــي شــأنه .
 - 20فســاد وتجاوزات وممارســات غير قانونية بوكالة الشــركة
التونســية للشحن والترصيف:
تعهــدت الهيئــة فــي ســنة  2016بملــف أودع لديهــا مــن رئيــس
مصلحــة لوكالــة الشــركة التونســية للشــحن والترصيــف بصفاقــس
نســب من خاللها شــبهات فســاد وتجاوزات وممارســات غير قانونية
لرئيــس الوكالــة ولبعــض المســؤولين بهــا مــن بينهــم رئيــس المصلحة
الفنيــة (هـــ-غ) ورئيــس قســم المعــدات والسـ ّـواق (س بــن،ح).
وتمثلت الوقائع محل الشبهات في:
 )1إهمــال رافعــة  45طــن تــم اقتناؤهــا ســنة  2009بثمــن يبلــغ
حوالــي  300ألــف دينــار بغايــة بيعهــا قطــع غيــار :حيــث تم تســويغها
ّ
من قبل شــركة  STAMللشــركة الوطنية للســكك الحديدية حيث
تعطبــت بطاقتهــا االلكترونيــة ســنة  2010وتــم إعــام المصالــح
ّ
المركزيــة للشــركة بذلــك لكــن المســؤولين لــم يتخــذوا اإلجــراءات
الالزمــة إلصــاح العطــب ثــم تــم مــن خــال العاميــن الموالييــن
ّ ّ
نــزع قطــع منهــا تعلــا بإصــاح تجهيــزات أخــرى إلــى أن أصبحــت
الرافعــة غيــر صالحــة لالســتعمال.
العامــة لــوزارة النقــل تــم
وعلــى إثــر شــكاية قدمــت للتفقديــة
ّ
ّ
نقلهــا إلــى مســتودع ثــم بيعهــا فــي ّبتــة أجريــت خــال شــهر جانفــي
ّ
.2016
 )2إجــراء ّبتــة مشــبوهة فــي جانفــي  2016تشــمل  14رافعــة
وشــاحنة بســعر افتتاحــي حـ ّـدد بـــ  25ألــف دينــار وهــو مبلــغ رمــزي
للمعــدات.
مقارنــة بالقيمــة األصليــة
ّ
 )3إهمــال رافعــة  32طنــا مــن نــوع  Ferraryتــم
ّ
ممــا تســبب فــي كســرها فتــم نــزع
اســتعمالها بطريقــة خاطئــة ّ
ّ
ّ
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« »Fourchetteمنهــا وإرســالها إلــى وكالــة سوســة وهــي مازالــت
موجــودة حاليــا بمــأوى الحاويــات ،وذلــك للتبريــر اللجــوء الــى
ّ
خاصــة.
تسـ ّـوغ رافعــات مــن شــركات ّ
 )4تــم بتاريــخ  05نوفمبــر  2014تكليــف العامــل المدعــو
ّ
هامــة مــن
(س-هـــ) مــن طــرف مســؤولين بالوكالــة لرفــع كميــة ّ
النحــاس علــى الســاعة الواحــدة بعــد الــزوال مــن ورشــة الحاويــات
وتــم بيعهــا بمبلــغ قــدره  80ألــف دينــار .وتــم التحقيــق معــه مــن
ّ
ّ
طــرف اإلدارة العامــة للشــركة لكــن دون أن ّيتخــذ ضــده أي
إجــراء ،مثلمــا ورد فــي التقريــر.
هامــة مــن األســاك
 )5تـ ّـم خــال ســنة  2012ســرقة كميــات ّ
الكهربائيــة و«الفيشــات» باهضــة الثمــن مــن حاويــات مكيفــة تابعــة
ّ
لوســيط وهــو شــركة « »COMATRAMوعنــد تفطــن حــارس
يتكتــم علــى
الورشــة ،أعلــم رئيــس الوكالــة الــذي طلــب منــه أن ّ
الموضــوع وذلــك مثلمــا ورد فــي التقريــر.
 )6تــم فــي جانفــي  2016إعــام رئيــس الوكالــة بالتفطــن لفقــدان
ّ
معــدة لتفريــغ بواخــر الحبــوب لكنّــه لــم يــأذن
كهربائيــة
معــدات
ّ
ّ
بفتــح تحقيــق حــول الموضــوع ولــم يتابــع األمــر.
 )7وجــود ممارســات تهــدف إلــى فتــح المجال لشــركات منافســة
(منهــا مجمــع الشــحن والتفريــغ ج م س) للحصــول علــى عقــود
تفريــغ البواخــر ،وذلــك علــى غــرار مــا قــام بــه رئيــس الوكالــة مــن
إتــاف مراســلة وردت أواخــر ســنة  2012مــن الشــركة الوطنيــة
للســكك الحديديــة طلبــا لخدمــة تفريــغ البواخــر المعبــأة بالســكك
مفصــل بالتقريــر.
الحديديــة وهــو ّ
 )8التخــاذل فــي إصــاح رافعــة نــوع  FERRARYعــدد
 941بعــد أن حـ ّذر الســائق مــن عطــب ســيصيب المحــرك ،إلــى أن
ّ
تعطّلــت الرافعــة وتــم إصالحهــا بمبلــغ يفــوق  10آالف دينــار.
ّ
ّ
وبعــد ختــم أعمــال التقصــي أحالــت الهيئــة الملــف إلــى النيابــة
العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس لفتــح تحقيــق فــي
الغــرض.

,,

شبهات فساد تهم
ّ
اإلنتفاع ببرنامج
إزالة المساكن البدائية
بمعتمدية الكرم

,,

 - 21فســاد فــي ضبــط القائمــات االســمية للعائــات المعــوزة
المنتفعــة بالبرنامــج الخصوصــي للســكن االجتماعــي بمعتمديــة
الكــرم:
تعهــدت الهيئــة بالتقصــي فــي القائمــات المضبوطــة فــي نطــاق
البرنامــج الخصوصــي للســكن االجتماعــي بمعتمديــة الكــرم
المحــدث ســنة  2012بمقتضــى األمــر عــدد  1224لســنة 2012
المــؤرخ فــي  10أوت  2012المتمــم والمن ّقــح باألوامــر الالحقــة
آخرهــا فــي ســنة  2014والــذي يهــدف إلــى إزالــة المســاكن البدائيــة
وتعويضها بمســاكن جديدة أو ترميمها أو توســيعها وإنجاز وتوفير
مشــاريع ســكن اجتماعــي وذلــك بنــاء علــى تلقيهــا لتقريــر تفقــد
مشــترك بيــن التفقديــة العامــة لمصالــح وزارة الداخليــة والتفقديــة
العامــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة.
وقــد تــم فــي إطــار هــذا البرنامــج علــى مســتوى معتمديــة الكــرم
ّ
إعــداد قائمتيــن شــملتا  26منتفعــا توزعــت كاآلتــي:
  15منتفعــا بإزالــة المســاكن البدائيــة وإعــادة البنــاء علــى عيــنالمــكان عــن طريــق المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.
  11منتفعا بالتحسين أو بناء أجزاء إضافية.وبالتدقيــق والتحــري فــي القائمــات والوثائــق المظروفــة بالملــف
تبيــن أن القائمــات األوليــة للمنتفعيــن بإزالــة المســاكن البدائيــة
ّ
ّ
وتعويضهــا بأخــرى جديــدة أو ترميمهــا أو توســعتها والتــي ضبطتهــا
اللجنــة المحليــة تمــت بنــاء علــى معاينــة وضعيــة المســاكن دون أن
يتــم تقديــم مطالــب فــي الغــرض ودون أن تقــع عمليــة فــرز.
كمــا تبيــن بالرجــوع إلــى الملفــات الخاصة بالمنتفعيــن والبحوث
االجتماعيــة والبطاقــات الفنيــة أنــه تــم تمكيــن أكثــر مــن عائلــة
ّ
باالنتفــاع بالبرنامــج المذكــور بنفــس العقــار وبنفــس العنــوان وهــو
يعــد مخالفــا لمقتضيــات األمــر عــدد  1224المــؤرخ فــي 10
مــا ّ
أوت  2012المشــار إليــه أعــاه والنصــوص المتممــة لــه.
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وحيــث خلصــت الهيئــة ممــا تقـ ّـدم ومــن الوثائــق المصاحبــة إلــى
أ ّن ضبــط القائمــات االســمية لبرنامــج الســكن االجتماعــي تــم دون
ّ
مراعــاة الصيــغ واإلجــراءات التــي ضبطهــا األمــر المذكــور باعتبــار
وجــود أكثــر مــن عائلــة تــم إدراجهــا لالنتفــاع بالبرنامــج الخصوصــي
ّ
للســكن االجتماعــي بنفــس العقــار ودون تقديــم المنتفعين المدرجة
أســماؤهم بالقائمــات لمطالــب فــي الغــرض ودون القيــام بعمليــة
الفــرز كعــدم إدالء العديــد منهــم بمــا يثبــت ملكيــة العقــار موضــوع
التدخــل.
تأكــد لــدى الهيئــة قيــام شــبهات الفســاد التــي تضمنهــا
وبذلــك ّ
التقريــر والوثائــق المصاحبــة وتولّــت إحالــة الملــف إلــى النيابــة
العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة بتونــس لفتــح تحقيــق فــي
كل مــن سيكشــف عنــه البحــث.
الغــرض وتتبــع ّ
ملف ال ّلوالب القلبية منتهية الصالحية:
ّ - 22
ّ
ّ
مختصيــن
علــى إثــر تل ّقــي عريضتيــن تتع ّلقــان باســتعمال أطبــاء
ّ
ّ
فــي جراحــة القلــب والشــرايين للوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة
ّ
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
بالمصحــات الخاصــةّ ،
ّ
التقصــي وفقــا لمقتضيــات
بالملــف المذكــور وباشــرت أعمــال
ّ
ّ
المــؤرخ فــي  14نوفمبــر 2011
المرســوم اإلطــاري عــدد 120
ّ
والمتع ّلــق بمكافحــة الفســاد.
الصحــة بتاريــخ  27جــوان  2016لطلــب
فتمــت مراســلة وزارة ّ
ّ
ملــف
نســخة مــن تقريــر لجنــة التحقيــق المك ّلفــة بالتدقيــق فــي ّ
ال ّلوالــب القلبيــة منتهيــة الصالحيــة وتقديــم كل المعطيــات المتو ّفــرة
ّ
ـت فــي نفــس هــذا اإلطــار مراســلة
لديهــا حــول الموضــوع .كمــا تمـ ّ
للتأميــن علــى المرض بتاريخ  28جوان .2016
الصنــدوق الوطنــي ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم ســماع خمســة أطبــاء يعملــون بالصنــدوق
ّ
ّ
للتأميــن علــى المــرض.
الوطنــي ّ
وإثــر تجميــع المعطيــات المتو ّفــرة ودراســتها وتحليلهــا ،ثبــت
وجــود شــبهة فســاد تتع ّلــق باســتعمال لوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة
ّ

,,

تصاعد وتيرة
المقدمة من
العرائض
ّ
المتضررين من
ال ّلوالب القلبية
المنتهية الصلوحية
بعد كشف الملف

,,

تمــت إحالــة شــكاية للنّيابــة
بالمصحــات
ّ
ّ
الخاصــة .تبعــا لذلــكّ ،
كل
العموميــة .وحرصــت الهيئــة علــى متابعــة الموضــوع ،وتقديــم ّ
ّ
مــا تو ّفــر لديهــا مــن معطيــات إضافيــة للجهــات القضائيــة.
ّ
ّ
وقــد تولّــت النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس
ّ
بدورهــا إحالــة الملـ ّـف علــى التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي
ّ
ّ
متعهــدا فــي تاريــخ إنجــاز هــذا التقريــر.
الــذي مــا زال
ّ
كمــا تولّــت الهيئــة إنجــاز إحــاالت تكميليــة بنــاء علــى تصاعــد
المقدمــة مــن المتضرريــن مــن األفعــال المرتكبــة
وتيــرة العرائــض
ّ
التقصــي مصحوبــة بمحاضــر ســماع منجــزة مــن طــرف
موضــوع
ّ
بالتقصــي.
فريــق التحقيــق المك ّلــف
ّ
وخاصــة
التقصــي مــن خــال الوثائــق المتو ّفــرة،
وأفــرزت أعمــال
ّ
ّ
منهــا تقريــر التفقديّــة الطبيــة بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى
المــرض ،وتقريــر التفقديــة الطبيــة بــوزارة الصحــة ،مجموعــة مــن
المالحظــات واإلخــاالت نذكــر منهــا علــى ســبيل الخصــوص:
• تضــارب األقــوال حــول كيفيــة تفطّــن مصالــح الصنــدوق
ّ
الوطنــي للتأمبــن علــى المــرض ل ّلوالــب القلبيــة المنتهيــة الصالحيــة
ّ
ّ
تشــير المعطيــات المتو ّفــرة لدينــا إلــى تف ّطــن مصالــح الصنــدوق
الوطنــي للتأميــن علــى المــرض فــي بــادئ األمــر إلى اســتعمال بعض
المختصيــن فــي جراحــة القلــب والشــرايين للوالــب قلبيــة
األطبــاء
ّ
ّ
ّ
الخاصــة .وحــرص األطبــاء
المصحــات
منتهيــة الصالحيــة ببعــض
ّ
ّ
ّ
ّ
التأكيــد
ـى
ـ
عل
ـاوز
ـ
التج
ـذا
ـ
له
ـوا
ـ
ن
ط
تف
ـن
ـ
الذي
ـدوق
ـ
بالصن
المراقبــون
ّ
ّ
علــى خطورتــه وضــرورة ّاتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة فــي الغــرض.
وقــد تضاربــت األقــوال حــول كيفيــة التفطّــن للوالــب القلبيــة
ّ
ّ
المنتهيــة الصالحيــة بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض،
ّ
األول أنّــه إثــر ورود معلومــة فــي نهايــة ســنة
ـدر
ـ
حيــث يفيــد المص
ّ
المصحــات للوالــب قلبيــة منتهيــة
 2015حــول اســتعمال بعــض
ّ
ّ
التأكيــد علــى األطبــاء المراقبيــن بمركــز تونــس 2
الصالحيــة ،تـ ّـم ّ
ّ
ّ
للتثبــت مــن تواريــخ الصالحيــة .وفــي بدايــة شــهر فيفــري 2016
ّ ّ
ّ
مصحة (ا -ز) للولب
تف ّطنــت الدكتــورة (ع-.ح) بالفعــل الســتعمال
ّ
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تأخر اتخاذ االجراءات
ّ
اللزمة رغم التف ّطن
ّ
إلى استعمال لوالب
قلبية منتهية الصلوحية
من طرف لجنة
التجاوزات بالصندوق
الوطني للتأمين على
المرض منذ
سنة 2015
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منتهــي الصالحيــة .وتــم إعــام اإلدارة المركزيّــة للمراقبــة الطّبيــة
ّ
ّ
ّ
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي بتاريــخ  10فيفــري  2016بهــذا
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة .وعلــى إثــر ذلــك ،تفطّنــت
التجــاوز ّ
الدكتــورة(ا-ج) الســتعمال  8لوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة ،ثالثــة
ّ
ّ
مصحــة (ا -ز) ،وتــم اســتعمال بقيــة ال ّلوالب
منهــا تــم اســتعمالها فــي
ّ
ّ
ّ
ّ
ومصحــة (ا -ت).
مصحــة (ض -ب)
فــي
ّ
ّ
فــي حيــن تفيــد مصــادر أخــرى أ ّن األطبــاء المراقبيــن تفطّنــوا
ّ
مصحــة (ض-
مراقبــة
التجــاوز بصفــة عرضيــة فــي إطــار
لهــذا ّ
ّ
ّ
الصحــة حــول اســتعمال
ب) ،وذلــك إثــر تل ّقــي إشــعار مــن وزارة
ّ
المصحــة المذكــورة لقاعــة قســطرة لــم تحــظ بموافقــة الــوزارة.
ّ
بالمصحــة المذكــورة بهــدف تحديــد
فخــال مراقبــة األعمــال الطبيــة
ّ
ّّ
المرخــص فــي اســتعمالها ،تــم
ـر
ـ
غي
ـة
فواتيــر العمليــات فــي القاعـ
ّ
ّ
ّ
التفطّــن إلــى اســتعمال لوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة علمــا أ ّن هاتــه
ّ
ّ
المصــادر لــم تحـ ّـدد تاريــخ هــذه الوقائــع.
تأخر ّاتخاذ اإلجراءات الالزمة:
• ّ
علــى مســتوى لجنــة التجــاوزات بالصنــدوق الوطنــي للتأميــنعلــى المــرض وإحالــة شــكاية للنيابــة العموميــة
ّ
تــم التفطّــن إلــى اســتعمال لوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحية بإحدى
ّ
ّ
ّ
الخاصــة منــذ بدايــة شــهر فيفــري  .2016وتشــير بعــض
المصحــات
ّ
ّ
مؤكــدة لــدى بعــض اإلطــارات
المصــادر إلــى وجــود معلومــات غيــر ّ
بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض حــول هــذا الموضــوع
منــذ نهايــة ســنة .2015
ورغــم إعــام اإلدارة المركزيّــة للمراقبــة الطبيــة بالصنــدوق بهــذا
ّ
التجــاوز منــذ  10فيفــري  2016فــإ ّن لجنــة التجــاوزات لــم تنعقــد
ّ
ّإل يــوم  29مــارس  ،2016حيــث أقــرت جملــة مــن اإلجــراءات
ّ
خاصــة فــي مــا يلــي:
تتمثّــل ّ
المصحــات للوالــب
 إشــعار وزارة الصحــة باســتعمال بعــضّ
قلبيــة منتهيــة الصالحيــة
ّ
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إخالالت إجرائية
بالصندوق الوطني
للتأمين على المرض
أدت إلى خالص
ّ
فواتير عمليات
جراحية استعملت
ّ
فيها لوالب قلبية
منتهية الصالحية
ّ

,,

 إعالم عمادة األطباءالمصحــات التــي ثبــت
لمــدة شــهر مــع
 إيقــاف التعامــلّ
ّ
اســتعمالها للوالــب منتهيــة الصالحيــة
ّ
ـول الصنــدوق إعــام التف ّقديّــة الطبيــة
الصــدد ،لــم يتـ ّ
وفــي هــذا ّ
وإدارة التراتيــب ومراقبــة المهــن الصحيــة بــوزارة الصحــة بموضــوع
المصحــات الخاصــة
ال ّلوالــب القلبيــة المنتهيــة الصالحيــة ببعــض
ّ
ّ
ّإل بتاريــخ  29أفريــل  ،2016فــي حيــن تــم إعــام وزارة الشــؤون
ّ
االجتماعيــة وعمــادة األطبــاء بتاريــخ  04مــاي .2016
ّ
ّ
وتجــدر اإلشــارة إلــى أ ّن الصنــدوق لــم يقــرر إحالــة المل ّفــات
ّ
علــى القضــاء ّإل بعــد انعقــاد لجنــة التجــاوزات فــي المــرة ثانيــة
ّ
يــوم  22جــوان  .2016وتــم فعليــا إحالــة المل ّفــات علــى النيابــة
ّ
ّ
العموميــة بتاريــخ  27جــوان .2016
ّ
 علــى مســتوى وزارة الصحــة فــي إحالــة نتائــج التحقيــق للنيابــةالعمومية
ّ
تبعــا لمراســلة الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض
مصحــة (ض -ب)
بتاريــخ  29أفريــل  2016والمتع ّلقــة باســتعمال
ّ
ومصحــة (ا -ز) للوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة ،تولّــت التف ّقديّــة
ّ
ّ
مصحــة
الصحــة التحقيــق فــي الموضــوع بالنســبة إلــى
الطبيــة بــوزارة
ّ
ّ
ّ
الملــف إلــى وزيــر
وقدمــت
ّ
(ض -ب) بتاريــخ  05مــاي ّ .2016
الصحــة بتاريــخ  10مــاي  .2016ولــم تتــم إحالــة شــكاية للنيابــة
ّ
ّ
العموميــة ّإل بتاريــخ  04جويليــة .2016
ّ
• إخــاالت إجرائيــة بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض
أدت إلــى خــاص فواتيــر عمليــات جراحيــة اســتعملت فيهــا لوالــب
ّ
ّ
قلبيــة منتهيــة الصالحيــة.
ّ
يشــير تقريــر الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض إلــى
عــدم تقيــد والتــزام موظفيــه بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل ،وإلــى
ّ
أدى إلــى
مخالفــة ّ
ممــا ّ
مذكــرات العمــل واإلجــراءات المعمــول بهــاّ ،
تحمــل
تحمــل ملصقــات منتهيــة
الصالحيــة وفواتيــر ّ
خــاص فواتيــر ّ
ّ
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استبدال الوثائق
والملصقات للوالب
منتهية الصلوحية
بأخرى جديدة
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تتضمــن ملصقــات تــم
ملصقــات بــدون تاريــخ صالحيــة وأخــرى
ّ
ّ
ّ
فســخ أو مســح جــزء مــن تاريــخ الصالحيــة.
ّ
كمــا يشــير نفــس التقريــر إلــى أنّــه باإلضافــة إلــى مخالفــة التراتيــب
الجــاري بهــا العمــل ،هنــاك مخالفــة صريحــة لمقتضيــات المج ّلــة
بالتحيــل (الفصــول مــن  291إلــى
الجزائيــة وخاصــة فيمــا يتع ّلــق
ّ ّ
ّ
.)296
وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تفطّنــت التف ّقديــة الطبيــة خــال إحــدى
ّ
مهمــات التف ّقــد إلــى خــاص فواتيــر تــم رفضهــا طبيــا فــي مرحلــة
ّ
ّ
أولــى بســبب ملصقــات منتهيــة الصالحيــة ّإل أنّــه تــم خالصهــا فــي
ّ
ّ
بالملــف األصلــي
المضمنــة
مرحلــة ثانيــة بعــد اســتبدال الوثائــق
ّ
ّ
بوثائــق أخــرى.
ملــف خــاص
حيــث أنّــه بتاريــخ 2016/02/05
تــم إيــداع ّ
ّ
بوحــدة الفوتــرة بالمركــز الجهــوي تونــس  2صــادر عــن مصحــة
(ا -ت ).ويتع ّلــق بشــهادة تك ّفــل بعمليــة جراحــة القلــب والشــرايين.
الملــف شــهادة التك ّفــل وفاتــورة لعمليــة جراحــة
تضمــن
وقــد
ّ
ّ
ّ
القلــب والشــرايين باســتعمال  02لوالــب قلبيــة منجــزة بالمصحــة
المذكــورة بتاريــخ  2015/11/17بمبلــغ قــدره  4500د ،وتقريــرا
مضمنــا بــه  02ملصقــات للوالــب قلبيــة تحتــوي علــى
طبيــا للعمليــة
ّ
تواريــخ انتهــاء الصالحيــة التاليــة  2015/11/06و 2016/11/09
ّ
األول منتهــي الصالحيــة.
ممــا يعنــي أ ّن ال ّلولــب ّ
ّ
ّ
بعــد قيــام العــون المك ّلــف بوحــدة الفوتــرة بالمركــز الجهــوي
تونــس  2بتوجيــه الملـ ّـف دون جــدول إحالــة إلى الطبيبة المستشــارة
أشــرت عليــه هــذه
بالمركــز الجهــوي تونــس  2الدكتــورة (ا-.ج)ّ ،
األخيــرة بعــدم الخــاص الحتوائــه ملصقــة إلحــدى ال ّلوالــب القلبيــة
المنتهيــة الصالحيــة .وقامــت بالتنصيــص علــى عــدم الخــاص
ّ
ضمــن أصــل الفاتــورة ،مــع ذكــر ســبب الرفــض .وتــم علــى إثــر ذلــك
ّ
المؤشــر عليــه بعــدم الخــاص لوحــدة الفوتــرة دون
إرجــاع الملـ ّـف
ّ
االعتمــاد علــى جــدول إحالــة .والجديــر بالذكــر أ ّن وحــدة الفوتــرة
ـول خــزن الــرأي الطبــي بالتطبيقــة اإلعالميىــة المعـ ّـدة للغــرض.
لــم تتـ ّ
ّ
ّ

,,

عدم التعاطي بالكيفية
المطلوبة من طرف
المتدخلين
كل
ّ
بالصندوق الذين
تم إعالمهم بتاريخ
ّ
 2016/02/12عن
ملف خالص
وجود ّ
يتضمن لوالب قلبية
ّ
منتهية الصالحية
ّ

,,

وبتاريــخ  ،2016/02/25تــم إيــداع ملـ ّـف فوتــرة جديــد لنفــس
ّ
شــهادة التك ّفــل بعمليــة جراحــة القلــب والشــرايين والــذي تــم
ّ
رفــض خالصــه ســابقا مــن طــرف الطبيبــة المستشــارة بالمركــز
تضمــن الملـ ّـف فاتــورة جديــدة تحمــل نفــس
الدكتــورة (ا-.ج) .كمــا ّ
رقــم الفاتــورة الســابقة وتتع ّلــق بعمليــة جراحــة القلــب والشــرايين
ّ
بمصحــة (أ -ت ).وبقيمــة  4500د،
باســتعمال  02لوالــب قلبيــة
ّ
ّ
المؤشــر عليهــا بعــدم الخــاص
ممــا يعنــي أنّــه تــم اســتبدال الفاتــورة
ّ
ّ
ّ
الملــف تقريــرا
ــن
تضم
كمــا
الرقــم.
نفــس
تحمــل
بفاتــورة
ســابقا
ّ
ّ
يتضمــن 02
طبيــا جديــدا لعمليــة جراحــة القلــب والشــرايين
ّ
ّ
ّّ
ملصقــات لوالــب قلبيــة تحتــوي علــى تواريــخ الصالحيــة التاليــة:
ّ
 2016/11/09و 2017/06/09مــع اإلشــارة إلــى تغييــر خاصيــات
ال ّلولــب المســتعمل وتاريــخ صالحيتــه.
ّ
وقــد تــم الحقــا خــاص الفاتــورة بعــد التأشــير عليهــا مــن طــرف
ّ
طبيــب مستشــار ثــان بالمركــز دون التثبــت بد ّقــة فــي محتوى القرص
ّ
المغناطيســي المصاحــب للفاتورة.
ويشــير تقريــر الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض إلــى
خاصــة بالنقــاط التاليــة:
عــدة إخــاالت تتع ّلــق
وجــود ّ
ّ
 عــدم التقيــد وااللتــزام بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل مــنناحيــة ،والمخالفــة الصريحــة لمذكــرات العمــل واإلجــراءات
المعمــول بهــا مــن ناحيــة ثانيــة.
المتدخليــن
 عــدم التعاطــي بالكيفيــة المطلوبــة مــن طــرف كلّ
بالصنــدوق الذيــن تــم إعالمهــم بتاريــخ  2016/02/12عــن وجــود
ّ
يتضمــن لوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة ،وذلــك
ملــف خــاص
ّ
ّ
ّ
توصلــه
باســتثناء الســيد رئيــس المركــز الجهــوي تونــس 2نظــرا لعــدم ّ
بهــذا الملـ ّـف.
 أ ّن مــا قــام بــه العــون المك ّلــف بالفوتــرة فــي الملـ ّـف المذكــورأعــاه يعتبــر خطــأ جســيما وفقــا لمقتضيــات النظــام األساســي
ألعــوان مؤسســات الضمــان االجتماعــي.
ّ
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 أنكــر الدكتــور (ش-ع) الــذي قــام بعمليــة القســطرة بالمصحــةملــف الفوتــرة الصــادر
تورطــه فــي
عمليــة تعويــض ّ
المذكــورة ّ
ّ
عــن مصحــة (ا -ت ).الحتوائــه ملصقــات للوالــب قلبيــة منتهيــة

يتضمــن ملصقــات للوالــب صالحــة
الصالحيــة بملـ ّـف فوتــرة جديــد
ّ
ّ
لالســتعمال .وصــرح أ ّن ذلــك تــم دون علمــه.
ّ
ّ
مصحــة (ا -ت ).يعتبــر تدليســا للوثائــق
ـح
ـ
مصال
 مــا قامــت بــهّ
بهــدف التحيــل علــى مصالــح الصنــدوق.

يتضمــن معطيــات مغايــرة
قلبيــة صالحــة االســتعمال وتقريــر طبــي
ّ
للتقريــر األول.
 يتــم تســلم وتســليم مل ّفــات فوتــرة شــهادات التكفــل بعمليــاتّ
جراحــة القلــب والشــرايين أحيانــا مــن طــرف أعــوان غيــر معنييــن
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بمســار معالجتهــا وفــي بعــض الحــاالت مــن طــرف أشــخاص
«غربــاء» عــن الصنــدوق
المصحــات الخاصــة إلــى
 حريــة الولــوج والتصــرف لممثلــيّ
ّ
الوحــدات المعنيــة بمعالجــة مل ّفــات الفوتــرة بالمركــز الجهــوي
تونــس  2بمــا فــي ذلــك وحــدة المراقبــة الطبيــة ،ووحــدة الفوتــرة،
وأرشــيف المركــز .ويعتبــر ذلــك مخالفــا للتراتيــب واإلجــراءات
الجــاري بهــا العمــل.
• عــدم تحييــن كــراس شــروط تك ّفــل الصنــدوق الوطنــي للتأميــن
علــى المــرض بمصاريــف األعمــال الطبيــة المتع ّلقــة بجراحــة
ّ
القلــب واألوعيــة الدمويّــة المجــراة علــى المضمونيــن االجتماعييــن
ّ
الخاصــة
بالهيــاكل
ّ

,,

تغيير ملف طبي مؤشر
ّ
عليه بعدم الخالص
يتضمن معطيات
بآخر
ّ
األول
مغايرة للتقرير ّ

,,

 تســريب علــى مســتوى وحــدة الفوتــرة بالمركــز الجهــويللمصحــة (أ-ت ).الــذي تــم التأشــير عليــه
تونــس  2لملـ ّـف فوتــرة
ّ
ّ
فــي مرحلــة أولــى بعــدم خالصــه مــن طــرف الطبيبــة (ا-.ج) بســبب
انتهــاء صالحيــة إحــدى ملصقــات اللوالــب القلبيــة المضمنــة بــه
يتضمــن ملصقــات لوالــب
وتعويضــه الحقــا بملـ ّـف فوتــرة جديــد
ّ

,,

تبين استعمال عديد
ّ
المصحات لمستلزمات
ّ
طبية منتهية الصالحية
ّ
تم خالصها من طرف
ّ
مصالح الصندوق

,,

يعــود اســتعمال كــراس شــروط التك ّفــل بمصاريــف األعمــال
الطبيــة المتع ّلقــة بجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويّــة المجــراة علــى
ّ
الخاصــة إلــى ســنة  2004أي
المضمونيــن االجتماعييــن بالهيــاكل
ّ
ّ
قبــل إنشــاء الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض.
• عــدم مراجعــة أثمــان ال ّلوالــب القلبيــة رغــم انخفــاض األســعار
العالمية
يقــوم الصنــدوق الوطنــي للتأميــن على المــرض بتغطية مصاريف
تركيــب اللوالــب القلبيــة غيــر الفعالــة ( )stent nuبمقتضــى كــراس
شــروط تــم اعتمــاده منــذ ســنة  2004أي قبــل إنشــاء الصنــدوق فــي
ّ
الفعــال بمقتضــى مذكــرة داخليــة تــم
حيــن تـ ّـم تحديــد ســعر اللولــب ّ
ّ ّ
اعتمادهــا الحقــا.
وللعلــم ،لــم تتــم مراجعــة أثمــان اللوالــب القلبية منذ ســنة 2004
ّ
ّ
رغــم أ ّن األســعار العالميــة شــهدت انخفاضــا خــال الســنوات
ّ
الفارطــة.
للمصحــات
• عــدم اســترجاع الصنــدوق للمبالــغ التــي دفعــت
ّ
الخاصــة مقابــل فواتيــر تتع ّلــق باســتعمال لوالــب قلبيــة ثبــت انتهــاء
ّ
صالحيتهــا
ّ
المعمقــة التــي أجرتهــا مصالــح الصنــدوق
مهمــة التف ّقــد
ّ
إثــر ّ
الوطنــي للتأميــن علــى المــرض للتثبــت مــن اســتعمال المصحــات
الخاصــة للوالــب قلبيــة منتهيــة الصالحيــة باالســتناد إلــى قــرارات
ّ
التكفــل بعمليــات تســريح الشــرايين مــع زرع آالت طبيــة والمتع ّلقــة
بســنة  2015والسداســي األول لســنة  ،2016تبيــن اســتعمال عديــد
ّ
المصحــات لمســتلزمات طبيــة منتهيــة الصالحيــة تــم خالصهــا مــن
ّ
ّ ّ
طــرف مصالــح الصنــدوق ،ولــم تتــم اإلشــارة بالتقاريــر المذكــورة
ّ
إلــى اســترجاع هاتــه المبالــغ التــي تــم خالصهــا بطريقــة مخالفــة لمــا
ّ
جــاء بكــراس الشــروط لســنة .2004
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وتضمــن تقريــر التفقديــة الطبيــة للصنــدوق القائمــة النهائيــة
ّ
العدد
ّ المصحة
للمصحــات الخاصــة المعنيــة باســتعمال مســتلزمات طبيــة منتهيــة
2
وهــيتونس
مصحة ق.
كاآلتــي:
الصالحيــة.
ّ
1
مصحة الع .صفاقس
5
مصحة األ .تونس
1
مصحة الب .صفاقس
1
مصحة الم .تونس
1
مصحة الر .المهدية
ّ
4
مصحة الت .تونس
ّ
27
مصحة ا.ز تونس
ّ
1
مصحة ح .تونس
15
مصحة ا.ر .نابل
62
مصحة م .تونس
ّ
2
مصحة ب .تونس
1
مصحة س.أ تونس
28
مصحة ض.ب تونس
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 - 23فساد في مصحة ( )Polyclinique Mبصفاقس:
تعهــدت الهيئــة بتاريــخ  26ديســمبر  2016عــن طريــق نائــب
بمجلــس نــواب الشــعب بعريضــة مدعمــة بجملــة مــن المؤيــدات
والوثائــق تتعلــق بتجــاوزات مخ ّلــة بتنظيــم مهنــة الطــب وبتصرفــات
تمــس مــن النظــام العــام للصحــة العموميــة
مشــبوهة وإخــاالت ّ
وتحصــل بمصحــة خاصــة ( )P-Mبصفاقــس ،وتتمثــل في اســتعمال
مــوردة بطريقــة غيــر قانونيــة وزرعهــا مــن قبــل
مســتلزمات طبيــة
ّ
طبيــب ليــس لــه االختصــاص المطلــوب.
وتتمثّــل الشــبهات المثــارة كمــا جــاء بالملــف والتــي كانــت
موضــوع إحالــة مــن الهيئــة إلــى النيابة العموميــة بالمحكمة االبتدائية
بصفاقــس فــي:
 - 1اضطــاع إبنــة الرئيــس المديــر العــام للمصحــة (ع-ع)
بالعضويــة بمجلــس إدارة المصحــة والحــال أنهــا تشــتغل كطبيبــة

,,

زوجة رئيس مدير عام
لمصحة خاصة
تستغل رخصة توريد
وتحويل وتصنيع
المواد األولية لألحذية
إلستيراد المعدات
الطبية وشبه الطبية
ّ
ّ

,,

مقيمــة بمستشــفى الحبيــب بورقيبــة بصفاقــس وذلــك دون الحصــول
علــى ترخيــص قانونــي مــن وزارة اإلشــراف ممــا يجعلهــا والحالــة
تلــك فــي وضعيــة تضــارب مصالــح بيــن ممارســة مهنــة طبيــب
بالقطــاع العمومــي والعضويــة بمجلــس إدارة مصحــة خاصــة ممــا
يفســح لهــا المجــال ومــن خاللهــا لوالدهــا الرئيــس المديــر العــام
للمصحــة الســتغالل وظيفتهــا كطبيبــة بالمستشــفى العمومــي
خاصــة.
المذكــور لتحقيــق منافــع
ّ
 - 2قيــام (أ-ع) زوجــة الرئيــس المديــر العــام والعضــو بمجلــس
إدارة المصحــة بصفتهــا وكيــل شــركة « »S- Hالتــي تشــترك فــي
ملكيتهــا مــع زوجهــا والمختصــة فــي توريــد وتحويــل وتصنيــع
كافــة المــواد األوليــة لألحذيــة بالتوريــد فــي خــرق صريــح للقوانيــن
للمســتلزمات والمعــدات واألدوات الطبيــة وشــبه الطبيــة لترويجهــا
بالمصحــة و الدليــل علــى ذلــك هــو قبــض الشــركة
واســتعمالها
ّ
لألمــوال التــي تعــود إليهــا بهــذا العنــوان مــن المصحــة.
وتعـ ّـد هــذه األفعــال تجــاوزات خطيــرة للقوانين المنظمة للهياكل
الصحيــة العموميــة والخاصــة وكذلــك أنظمــة مراقبــة توريــد ومســك
وترويــج واســتعمال األدويــة والمســتلزمات الطبيــة فضــا عــن
مخالفــة لقوانيــن حمايــة المســتهلك وللتراتيــب القمرقيــة والجبائيــة.
حــدة وخطــورة هــذه الشــبهات هــو أ ّن (ع-
يعــزز ّ
وممــا ّ
ّ -3
ع) والــد الطبيبــة وزوج وكيلــة الشــركة وهــو الرئيــس المديــر العــام
للمصحــة يضطلــع فــي نفــس الوقــت بمهــام المديــر الطبــي للمصحــة
ويحــرص علــى االحتفــاظ بالمســتلزمات الطبيــة لديــه دون ترقيــم
وتحــت عنــوان « »IMPLANTSللدكتــور (ع) ألنهــا تســتعمل
بصفــة حصريــة مــن قبلــه فــي جراحــة العظــام فــي عمليــات جراحيــة
يجريهــا هــو شــخصيا علــى المرضــى بالمصحــة دون أن يكــون
مختصــا فــي جراحــة العظــام.
وقــد تأكــد للهيئــة أن شــبهات الفســاد المبلــغ عنهــا علــى درجــة
بصحــة المرضــى الذيــن يؤمــون
كبيــرة مــن الخطــورة لمساســها
ّ
المصحــة المذكــورة بصفاقــس فضــا عــن اآلثار الســلبية للخروقات
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,,

فتح ملفات وهمية
بالصيدليات التابعة
للصحة العمومية
لإلستيالء على
األدوية

,,
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التــي تطــال القوانيــن فــي عديــد المجــاالت ممــا يســتوجب تدخــا
عاجــا مــن قبــل النيابــة العموميــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تحفظيــة
تجــاه المســؤول األول عــن المصحــة وابنتــه وزوجتــه وكيلــة شــركة
« » S-H
وعلــى هــذا األســاس ســارعت الهيئــة بختــم أعمــال التقصــي فــي
الملــف وبإحالتــه علــى النيابــة العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة
بصفاقــس بتاريــخ  29ديســمبر  2016التــي أذنــت بفتــح قضيــة
تحقيقيــة فــي الغــرض.
 - 24شــبهات فســاد تتع ّلــق بســرقة أدويــة مــن مؤسســات الصحــة
العمومية:
ّ
التقصــي بخصــوص شــبهات
تولّــت الهيئــة مباشــرة أعمــال
ّ
فســاد بقطــاع الصحــة تتع ّلــق بســرقة أدويــة مــن مؤسســات الصحــة
العموميــة .وفــي هــذا اإلطــار وخــال ســنة  ،2016تحــرت الهيئــة
ّ
ّ
أهمهــا.
فــي عــدد مــن هــذه المل ّفــات نتعــرض إلــى ّ
• سرقة أدوية وتجاوزات إداريّة ومالية بمصحة العمران
ّ
بالتقصــي فــي ملـ ّـف
تعهــدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
ّ
وتمثلــت فــي:
تع ّلــق بشــبهة فســاد مالــي
ّ
وإداري بمصحــة العمــران ّ
 فقــدان كميــات مــن األدويــة الخصوصيــة وصــرف أدويــة دونوصفــات طبيــة ،وذلــك بفتــح مل ّفــات وهميــة بالصيدليــة التابعــة
للمصحــة.
 حصــول تجــاوزات علــى مســتوى الخزينــة وعــدم مســك دفاتــرواضحــة بالمصحة
 صرف أموال دون وجه قانوني التمتع بمنافع شخصية وإسناد منح دون وجه قانونيوفــي هــذا اإلطــار ،طلبــت الهيئــة مــن الصنــدوق الوطنــي للضمان
مدهــا بجميــع تقاريــر التفقــد المنجــزة فــي الغــرض
االجتماعــي ّ
ّ
تحصلــت عليهــا وجــود تجــاوزات
وتبيــن مــن دراســة الوثائــق التــي
ّ

كانــت تتــم بعلــم المســؤولين المباشــرين بمصلحــة الصيدليــة وبعلــم
ّ
المصحة.
متصرف
ّ
ّ
والتقصــي عــن قيــام مجموعــة مــن
كمــا كشــفت أعمــال التحــري
ّ
ّ
الموظفيــن والعامليــن بالمصحــة بأخطــاء جســيمة تمثلــت فيمــا يلــي:
 -الحصــول علــى منافــع ماديــة وقبــول مزايــا غيــر مســتح ّقة

أل نفســهم

 ثبــت للهيئــة مــن خــال أعمــال التحــري وجــود تكــرارّ
وإفــراط للفحوصــات الطبيــة بالنســبة لنفــس المرضــى وفــي نفــس
االختصــاص وفــي حيــز زمنــي وجيــز وانتفــاع المرضــى المذكوريــن

,,

تعود أعوان مصحة
ّ
العمران الحصول على
األدوية دون وجه حق
وذلك دون وصفة
طبية ودون معلوم
التسجيل ودون
الخضوع ألي فحص
طبي إستنادا على
ملفات طبية وهمية
أو ملفات طبية لمرضى
لم يتقدموا للمصحة
منذ مدة طويلة

,,

اإلداري والمالــي.
ـص التصــرف فــي األدويــة والتســيير
خطيــرة تخـ ُّ
ّ
ّ
ّ
وتتمثّــل التجــاوزات فــي:
 تعـ ّـود أعــوان مصحــة العمــران الحصــول علــى األدويــة دونوجــه حـ ّـق ،وذلــك دون وصفــة طبيــة ودون معلــوم التســجيل ودون
الخضــوع ألي فحــص طبــي .وذلــك اســتنادا علــى مل ّفــات طبيــة
وهميــة ،أو مل ّفــات طبيــة لمرضــى لــم يتقدمــوا للمصحــة منــذ مــدة
طويلــة ،أو تثقيــل أدويــة بمل ّفــات طبيــة علــى حســاب مرضــى دون
المصحــة أنفســهم.
علمهــم ،أو مل ّفــات خاصــة بأعــوان
ّ
 اســتغالل أعــوان تســجيل األدويــة بمصلحــة الصيدليــة صفتهــموخصائــص وظيفتهــم لتحقيــق فائــدة ال وجــه لهــا ألنفســهم
وتمثلــت فــي الحصــول علــى األدويــة دون وجــه حــق
ولغيرهــمّ .
ممــا ألحــق ضــررا بالصنــدوق.
ّ
وأبرزت تقارير التفقد المنجزة في الغرض أن هذه الممارسات

بكميــات مــن األدويــة تتجــاوز المقاديــر القصــوى (تقريــر دائــرة

المحاســبات).

بالمؤسســة
وقــد كبــدت هــذه التجــاوزات الخطيرة خســائر فادحة
ّ
ّ
والمجموعــة الوطنيــة مثلمــا ورد بالمالحظــات األوليــة لتقريــر
ّ
المحاســبات لســنة  2016حيــث قـ ّـدرت قيمــة األدويــة التــي فقــدت
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مــوردة فــي
دون وجــه قانونــي بعشــرات المليــارات وهــي أدويــة
ّ
التقصــي اســتغالل
وأكــدت نتائــج تقاريــر التفقــد وأعمــال
أغلبهــاّ .
ّ

بمصحــة العمــران لمراكزهــم بغايــة تحقيــق منافــع
بعــض األعــوان
ّ

شــخصية أولفائــدة الغيــر وذلك باســتعمال اإلمكانيــات والتجهيزات
للمصحــة بــدون وجــه حــق ولوصفــات طبيــة وهميــة بغايــة
التابعــة
ّ
تحويــل وجهــة أدويــة ممــا ترتــب عليــه إهدار للمال العام واســتنزاف
المصحــة.
إلمكانيــات
ّ

الملــف علــى النيابــة العموميــة
شــبهة الفســاد ،أحالــت الهيئــة
ّ
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس.
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المخــدر مــن الصيدليــة
كميــات مــن مــواد الكيتاميــن
ّ
• ســرقة ّ
المركزيــة ومــن مســتودع توزيــع أدويــة المستشــفيات بسوســة مــن
ســنة  2012إلــى ســنة 2016
والتقصــي بشــأن شــبهة فســاد
باشــرت الهيئــة أعمــال التحــري
ّ
ّ
تع ّلقــت بنقــص كميــات مــن مــواد الكيتاميــن خــال ســنتي 2013
و 2016مــن أحــد مســتودعات توزيــع األدويــة التابعــة للصيدليــة
المركزيــة بواليــة سوســة.
وقامــت الهيئــة بمراســلة الصيدليــة المركزيــة بخصــوص النقــص
المشــار اليــه أعــاه والــذي تكــرر فــي أكثــر مــن مناســبة وبأكثــر
مــن مســتودع .وأكــدت الصيدليــة المركزيــة تســجيل نقــص مــن
المــادة خــال ســنة  2013وبالنســبة لشــهر مــارس .2016
هــذه
ّ
وتمثــل فــي اختفــاء لوحــة مــن مــادة الكيتاميــن بمســتودع توزيــع
ّ
أدويــة مستشــفيات بسوســة تحتــوي علــى خمســة قواريــر مــن نــوع
.Ketamine 250 ml – solution injectable de 5 ml – boite de 5

وبنــاء علــى مهمــة تدقيــق أنجزتهــا مصالــح التفقــد والجــودة
بالصيدليــة المركزيــة الحــت شــكوك قويــة فــي جانــب بعــض

,,

بناء على مهمة تدقيق
أنجزتها مصالح التفقد
والجودة بالصيدلية
المركزية الحت
شكوك قوية حول
كميات من مواد
سرقة ّ
المخدر
الكيتامين
ّ

,,

جديــة
وبنــاء علــى مــا توفــر لديهــا مــن حجــج ومؤيــدات تؤكــد ّ

الصيدليــة المركزيــة لهــذه المــادة.
وتبعــا لنتائــج هــذه التحريــات ختمــت الهيئــة أعمالهــا وأحالــت
ّ
شــكاية جزائيــة بخصــوص هــذه الســرقات علــى النيابــة العموميــة
ّ
بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس.
ترتب
 - 25شــبهات فســاد فــي عالقــة باســتخالص ديــون الدولــة ّ
عليهــا تفويــت فــرص علــى خزينــة الدولــة فــي اســتخالص ديونهــا
مــن مدينيهــا
• العينة األولى:
رفــع يــد علــى ترســيم امتيــاز عــام دون خــاص الديــن المتخلــد
بذمــة المدينيــن لفائــدة الدولــة
ّ
تــم بتاريــخ  09مــاي  2007ترســيم امتيــاز عــام لفائــدة الدولــة
ّ
أدرج بالرســم العقــاري المســمى « »G.Eعلــى ملــك المدعــو
(ع – ب -س) ضمانــا الســتخالص ديــون جبائيــة متخلــدة بذمتــه
والمقــدرة بثالثمائــة واثنيــن وتســعين ألــف وثالثمائــة وتســعين
دينــارا و 357مليمــات ( 392.390،357د) .وقــد قــام المب ّلــغ عنــه
ـام المذكــور آنفــا،
(ع –ل -د) برفــع اليــد عــن الترســيم لالمتيــاز العـ ّ

,,

اإلخالالت الجسيمة
والتدابير
لإلجراءات ّ
والمعايير القانونية
في تداول المواد
أدى
ّ
المخدرة ّ
السرقات
إلى حصول ّ
المسجلة بمخازن
ّ
الصيدلية المركزيّة

,,

األطــراف الضالعــة فــي ســرقة هــذه المــواد المدرجــة بالجــدول «أ»
ـؤرخ فــي  26جويليــة
بموجــب القانــون عــدد  54لســنة  1969المـ ّ
 1969المتع ّلــق بالمــواد السـ ّـمية التــي أفردهــا المشــرع بإجــراءات
خاصــة تضبــط حصريــا كيفيــة مســكها لــدى الصيدليــات وتوخــي
جميــع االحتياطــات فــي تداولهــا وحتــى فــي لون الظــروف واألوعية
التــي تســتعمل فــي لفهــا.
وثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن فقــدان كميــات هامــة مــن
الكيتاميــن كان جــراء إخــاالت جســيمة لإلجــراءات والتدابيــر
والمعاييــر القانونيــة التــي حددهــا القانــون فــي تــداول المــواد
المخــدرة .وهومــا أدى إلــى حصــول الســرقات المســجلة بمخــازن
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,,

أظهرت التحريات
ّ
التي باشرتها الهيئة أن
اإلذن برفع اليد الصادر
عن ترسيم االمتياز لم
يتم بموجب سداد
ّ
الدين المتخلد بذمة
المدين (ع  -ب  -س)
مكن هذا
وهو ما ّ
األخير من التفويت
في العقار محل
الضمان ،وبالتالي
التفويت على الدولة
فرصة استخالص
دينها

,,
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وذلــك بــاإلذن للمديــر الجهــوي للملكيــة العقاريــة بشــطبه بالســجل
العقــاري بنــاء علــى شــهادة رفــع يــد مؤرخــة فــي  25جانفــي .2013
وأظهــرت التحريــات التــي باشــرتها الهيئــة أن اإلذن برفــع
ّ
اليــد الصــادر عــن ترســيم االمتيــاز لــم يتــم بموجــب ســداد الديــن
ّ
مكــن هــذا األخيــر
المتخلــد بذمــة المديــن (ع  -ب  -س) .وهــو مــا ّ
مــن التفويــت فــي العقــار محــل الضمــان ،وبالتالــي التفويــت علــى
الدولــة فرصــة اســتخالص دينهــا.
التقصــي بــذات الملـ ّـف تجــاوزات مماثلــة
كمــا شــملت أعمــال
ّ
وتمثلــت فــي منــح المبلــغ عنــه رفــع يد
لمــا ســبق التعـ ّـرض لــه أعــاهّ .
لشــركة «س-ز» ســبق ترســيم امتيــاز عــام للخزينــة بالرســم العقــاري
التابــع لهــا بــإدارة الملكيــة العقاريــة بأريانــة بتاريــخ 2007/08/07
ضمانــا للديــن البالــغ  628.025,215د والمتخلــد بذمتهــا.
وتــم تســليم رفــع اليــد دون اإلشــارة لالمتيــاز العــام للخزينــة
ّ
بالرســم العقــاري المســمى «س-ز» بنــاء علــى موافقــة اإلدارة علــى
المقتــرح الــذي تقــدم بــه وكيــل الشــركة (م-ز) آنفــا ،وذلــك حســب
المراســلة الصــادرة بـــتاريخ  2014/10/31والمتضمــن تخصيــص
مــا يعــادل  20%مــن ثمــن بيــع كل عقــار لفائــدة القباضــة الماليــة
ّ
ـاء جزئيــا للديون الجبائية المســتحقة
بنهــج نلســن مانديــا وذلــك إيفـ ً
فــي ذمتهــا مــع جدولــة باقــي الديــون.
كمــا تــم فــي حالــة أخــرى ترســيم امتيــاز عــام لفائــدة الخزينــة على
ّ
الرســم العقــاري العائــد بالملكيــة للمدعــو (ر.م.م) ضمانــا للديــن
المتخلــد بذمــة المديــن المذكــور آنفــا لفائــدة الدولــة ،والمقــدر
بـــــــ5.040.550،174د .
أذن المبلــغ عنــه برفــع اليــد عــن العقــار المذكــور بتاريــخ
 ،2012/01/25والــذي بمقتضــاه تــم التشــطيب النهائــي عــن
ّ
االمتيــاز العــام المرســم فــي .2010/01/05
وباالطــاع علــى الرســوم العقاريــة ســالفة الذكــر ،تبيــن أنــه قــد
تــم التفويــت فــي جميــع العقــارات التــي كانــت محــل االمتيــاز العــام
ّ

,,

موظّف باإلدارة
العامة للمحاسبة
واالستخالص يعمد
إلى اإلذن برفع
اعتراض إداري مجرى
على حساب بنكي
محل ضمان
لشركة ّ
لسداد ديون الدولة
التي لم يتم خالصها
ّ

,,

فــوت علــى
دون ســداد الديــن المتخلــد فــي ّ
ممــا ّ
ذمــة أصحابهــا ّ
الدولــة فرصــة اســتخالص ديونهــا لــدي مدينيهــا.
• رفع يد على اعتراض جبائي دون خالص
والتقصــي بشــأن
فــي الســياق ذاتــه ،تولّــت الهيئــة التحــري
ّ
ّ
شــبهة فســاد تع ّلقــت برفــع يــد علــى اعتــراض دون ســداد الديــن
لشــركة علــى ملــك نفــس المســتفيد مــن شــطب االمتيــاز العــام
المذكــور (ع-ب-س) .وقــد بلــغ الديــن موضــوع االعتــراض
( 6.743.232،265د) .ولــم يتــم خــاص غيــر جــزء منــه فــي
ّ
حــدود مبلــغ  785.684،893د.
كما مثلت شركة ثانية على ملكه موضوع اعتراض جبائي نتيجة
عــدم خــاص ديــن لفائدة الدولة بلغــت قيمته 12.057.384،658
د .ولــم يتــم خــاص غيــر جــزء منــه فــي حــدود 1.958.116،658
ّ
د إلــى غايــة تاريــخ  07مــاي  .2015علــى أنّــه تــم اإلذن برفــع اليــد
ّ
علــى االعتــراض الجبائــي رغــم الفــارق الشاســع بيــن مبلــغ الديــن
المتخلــد بذمتهــا وبيــن المبلــغ الــذي تــم خالصــه.
ّ
الملــف علــى
إحالــة
الهيئــة
وباالنتهــاء مــن تحرياتهــا ،تولّــت
ّ
ّ
النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي  27مــاي ،2016
ّ
ليتعهــد
والتــي تولّــت بدورهــا إحالتــه إلــى القطــب القضائــي المالــي
ّ
ّ
ّ
بــه قلــم التحقيــق.
• العينة الثانية
ّ
بنــاء علــى عريضــة مجهولــة المصــدر مصحوبــة بجملــة مــن
المؤيــدات والوثائــق تتع ّلــق بشــبهة فســاد بــاإلدارة العامــة للمحاســبة
واالســتخالص ،باشــرت الهيئــة التحريــات وتبيــن لهــا أنــه أثنــاء
ّ
اإلداري
االعتــراض
برفــع
اإلذن
قيــام (ع  -د) بوظيفــه عمــد إلــى
ّ
المجــرى علــى الحســاب البنكــي لشــركة « أ .ن.ب » محــل ضمــان
لســداد ديــون الدولــة.
الملــف أن الشــركة المذكــورة أعــاه مدينــة
وتبيــن مــن أوراق
ّ
للدولــة بمبلــغ 298.999،656د أصــا وخطايــا .ثــم تــم تعديــل
ّ
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,,

تم تعديل الدين،
ّ
بموجب كتب صلح
مبرم بين الشركة
المدينة والمركز
الجهوي لمراقبة
األداءات بزغوان
بالنزول به ،دون بيان
ألسباب التعديل
السيما وأن المبلغ
الذي تم طرحه
ّ
بموجب الصلح يعتبر
هاما مما أضر بالغ
ّ
الضرر بخزينة الدولة
وشكل شبهة فساد
جدية

,,
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الديــن ،بموجــب كتــب صلــح مبــرم بتاريــخ  2014/07/11بيــن
الشــركة المدينــة والمركــز الجهــوي لمراقبــة األداءات بزغــوان
بالنــزول بــه ،إلــى حــدود 94.558،665د دون بيــان ألســباب
التعديــل الســيما وأن المبلــغ الــذي تــم طرحــه بموجــب الصلــح
ّ
هامــا حيــث يبلــغ 204.444،991د ممــا أضــر بالــغ الضــرر
يعتبــر ّ
بخزينــة الدولــة وشــكل شــبهة فســاد جديــة.
ورغــم إبــرام الصلــح الــذي مكــن الشــركة المدينــة مــن إســقاط
تسدد ما تخ ّلد بذمتها .وهو ما جعل
204.444،991د إالّ أنها لم ّ
قابض المالية يتولّى بتاريخ  2014/10/06القيام باعتراض إداري
ّ
لــدى اإلدارة العامــة للوكالــة الوطنيــة للتبــغ والوقيــد الســتخالص
ّ
قيمــة الديــن المعــدل 94.558،665د .كمــا راســل اإلدارة الجهويــة
للوكالــة الفنيــة للنقــل البــري بزغــوان بتاريــخ  2014/08/11حــول
تمكينــه مــن معلومــات تخــص العربــات الراجعــة بالملكيــة للشــركة
المدينــة .وبتاريــخ  2014/09/10أجابــه قابــض الماليــة بمــا يفيــد
ّ
وجــود  31ســيارة راجعــة بالملكيــة إلــى الشــركة ســابقة الذكــر.
إال أ ّن المطلــوب قــام بتاريــخ  2014/10/08بمراســلة قباضــة
اإلداري بزغــوان ملتمســا تمكيــن شــركته المدينــة
ماليــة الحــي
ّ
ّ
مــن جدولــة الديــن الجبائــي المتخ ّلــد بذمتهــا ورفــع االعتــراض
اإلداري ومنحهــا تســهيالت فــي الدفــع .وبنــاء علــى مــا تقــدم تــم
ّ
إتمــام إجــراءات رفــع اليــد علــى االعتــراض اإلداري لفائــدة الشــركة
ّ
المذكــورة.
وعلــى ذلــك األســاس ،تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا ،وإحالــة
الملـ ّـف علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة بزغــوان بتاريــخ
ّ
 30ديســمبر  ،2016والتــي بدورهــا ك ّلفــت الفرقــة االقتصاديّــة
والماليــة بإتمــام األبحــاث التــي مــا زالــت جاريــة إلــى حـ ّـد اآلن.
ّ

إلــى تحصيــل منافــع لخاصــة نفســه ولعائلتــه مــن خــال منــح رخــص
التقصــي وجــود جملــة
اســتغالل محــات بيــع تبــغ .وأفــرزت أعمــال
ّ
مــن الرخــص الممنوحــة ألفــراد عائلــة المظنــون فيــه بغايــة اســتغالل
محــات بيــع التبــغ .وهــم والــده (ج -ع) وزوجته (س -هـ) ووالدته
(ش – ب -ي).
وبنــاء علــى ماتقـ ّـدم ،يكــون المب ّلــغ عنــه قــد عمــد إلــى تحصيــل
منفعــة ألفــراد عائلتــه دون وجــه حــق مســتغال صفتــه والخطــة
ـؤرخ فــي
التــي يشــغل مخالفــا لألمــر عــدد  1961لســنة  1995المـ ّ
 1995/10/09والمتع ّلــق برخــص اســتغالل محــات بيــع التبــغ
ممــا يبــرر انطبــاق مقتضيــات الفصــل  96مــن المجلــة الجزائيــة علــى
ّ ّ
التقصــي وإحالة ما
وقائــع الحــال .وعليــه قامــت الهيئــة بختــم أعمــال
ّ
توصلــت إليــه مــن نتائــج إلــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة
ّ
ّ
بزغــوان بتاريــخ  06جــوان  ،2016والتــي بدورهــا أحالــت الملـ ّـف
علــى فرقــة األبحــاث االقتصاديّــة والماليــة.
ّ

,,

منح رخص بيع تبغ
بزغوان ألقارب أحد
المسؤولين :والده
ووالدته وزوجته

,,

 - 26شبهات فساد تتع ّلق بمسالك توزيع التبغ:
تل ّقــت الهيئــة جملــة مــن اإلبالغــات عــن شــبهات فســاد بمختلــف
جهــات البــاد خاصــة عــن طريــق الرقــم الهاتفــي المجانــي .وعليــه،
التقصــي بشــأن التجــاوزات المنســوبة
باشــرت العديــد مــن أعمــال
ّ
إلــى بعــض أعــوان بالقباضــات .وفــي هــذا اإلطــار نســتعرض
العينــة التاليــة ،والتــي تتع ّلــق بمنــح رخــص بيــع التبــغ ألقــارب أحــد
المســؤولين.
فبتاريــخ  28أفريــل  ،2016وردت علــى الهيئــة الوطنية لمكافحة
ّ
الفســاد عريضــة مجهولــة المصــدر مصحوبــة بجملــة مــن المؤيّــدات
تضمنــت أن المب ّلــغ عنــه (ط -ع) عمــد
والوثائــق تتع ّلــق بشــبهة فســاد ّ
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إحاالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
إلى القضاء لسنة 2016
العدد

الموضوع

1

المحكمة المختصة

المآل

شبهة فساد تتعلق بالمدير العام
لشركة «أماديوس» تونس

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

2

شبهة فساد تتعلق بالرئيس
المدير العام للشركة الوطنية
لعجين الحلفاء وبعض العاملين
بالشركة

المحكمة االبتدائية بالقصرين
ّ

اإلحالة على الفرقة المركزية
بالعوينة

3

شبهة الغش في البيع ومخالفة
التراتيب المتعلقة بحماية
المستهلك تتعلق
بصاحب شركة لبيع اللحوم
بسوسة ومزود مطاعم التابعة
للمبيتات الجامعية

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

4

شبهة فساد في ضبط القائمات
اإلسمية للعائالت المعوزة
المنتفعة بالبرنامج الخصوصي
للسكن االجتماعي بمعتمدية
الكرم

5
316

6

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

شبهة فساد بوكالة الشركة
التونسية للشحن و الترصيف
بصفاقس

المحكمة االبتدائية بصفاقس
ّ

التحقيق صفاقس

شبهة فساد تحوم حول كاهية
رئيس الجامعة للتجهيز
والبناءات بسوسة بتواطؤ
من رئيس الجامعة

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

التحقيق سوسة

العدد

الموضوع

7

شبهة فساد مالي و إداري تحوم
حول المندوب الجهوي للتنمية
الفالحية بالمنستير ورئيس دائرة
المحافظة و التربة و رئيس دائرة
الغابات بالنيابة.

8

شبهة فساد تحوم حول مدير
المصالح الكهربائية بالنيابة
(ديوان الطيران المدني
والمطارات) وذلك بالتواطؤ
مع عضو بلجنة التقييم ووكيل
شركة.

9

المحكمة المختصة

المآل

المحكمة االبتدائية بالمنستير
ّ

اإلحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية والمالية

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

شبهة التالعب بنتائج مناظرة
تتعلق بالمدير العام للمجلس
الوطني لالعتماد

المحكمة االبتدائية بتونس1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

10

شبهة فساد إداري ومالي بديوان
التونسيين بالخارج

المحكمة االبتدائية بتونس1
ّ

التحقيق تونس

11

شبهات فساد بالمدرسة الوطنية
للمهندسين بصفاقس

المحكمة االبتدائية بصفاقس 1
ّ

التحقيق صفاقس

شبهات فساد تتعلق بمجموعة
من المسؤولين بمعهد بورقيبة
للغات الحية

المحكمة االبتدائية بتونس1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

شبهات فساد تتعلق باالنتدابات
المنجزة خالل  2015و 2016
بالمصحات التابعة للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

المحكمة االبتدائية بتونس1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

12

13
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العدد

الموضوع

المحكمة المختصة

المآل

14

شبهة فساد في وزارة الشباب
والرياضة

المحكمة االبتدائية ببن عروس
ّ

تحقيق بن عروس

15

شبهة فساد في وزارة الشباب
والرياضة

المحكمة االبتدائية بأريانة
ّ

المحكمة االبتدائية بأريانة
ّ
اإلحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية

16

شبهة فساد في وزارة الشباب
والرياضة

المحكمة االبتدائية بأريانة
ّ

اإلحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية

17

التالعب بنتائج االختبارات
التطبيقية لاللتحاق بشعبة
الرياضة لسنة 2016-2015

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

التحقيق تونس

18

التالعب بنتائج االختبارات
التطبيقية لاللتحاق بشعبة
الرياضة لسنة 2016-2015

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

التحقيق تونس

19

شبهة فساد بالشركة التونسية
للتنقيب

المحكمة االبتدائية بأريانة
ّ

اإلحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية

20

شبهة فساد بالوكالة العقارية
السياحية

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

21

تجاوزات في الصندوق الوطني المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ
للتقاعد والحيطة االجتماعية

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

22

حول شبهة فساد مالي و إداري
بالمستشفى الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

23

حول شبهة فساد في التفويت
في محالت بإقامة» جنان
الوسط» بالمنستير
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المحكمة االبتدائية بصفاقس 1
ّ
المحكمة االبتدائية بالمنستير
ّ

التحقيق صفاقس

التحقيق المنستير
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المحكمة المختصة

24

شبهة فساد تتمثل في استعمال
لوالب قلبية منتهية الصالحية
بعديد المصحات.

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي اإلحالة
على الفرقة المركزية بالعوينة

25

شبهة فساد في إسناد مقاسم
من طرف المدير العملي للوكالة
العقارية للسكنى بصفاقس
ألفراد عائلته دون الحصول
على مصادقة اإلدارة العامة
للوكالة

المحكمة االبتدائية بصفاقس
ّ

التحقيق صفاقس

المحكمة االبتدائية بصفاقس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

27

شبهة فساد في شركة أوكسين
هاوم في شخص ممثلها
القانوني

المحكمة االبتدائية بسوسة 1
ّ

تحقيق انابة عدلية

28

شبهة فساد في القباضة المالية
بباب سويقة

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

بالحفظ

29

شبهة فساد في أمانة المال
الجهوية بزغوان

المحكمة االبتدائية بزغوان
ّ

االحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية والمالية

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
بوابة المحيط للتجارة العالمية
ّ
شبهة فساد بالشركة الوطنية
الستغالل وتوزيع المياه

المحكمة االبتدائية بمنوبة
ّ

التحقيق منوبة

26

30
31
32

شبهة فساد مالي و إداري
بالديوان الوطني لألسرة
والعمران البشري تنسب
للرئيس المدير العام

المحكمة االبتدائية تونس 1
ّ

شبهة بالشركة الوطنية الستغالل المحكمة االبتدائية تونس 1
ّ
وتوزيع المياه

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي
إحالة الشكاية على الفرقة
المركزية بالعوينة
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العدد

33

34

شبهة فساد بالشركة الوطنية
الستغالل وتوزيع المياه

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

حول شبهة فساد تتعلق بالمدعو المحكمة االبتدائية بأريانة
ّ
م .ن .ع .الذي قام بفتح مصحة
لتصفية الكلى بحدائق المنزه
تقوم باستقطاب المحتاجين
بواسطة سماسرة لبيع إحدى
الكليتين بمقابل مادي.

اإلحالة على القطب القضائي
والمالي
بإحالة الشكاية على الفرقة
المركزية بالعوينة
اإلحالة على الفرقة المركزية
بالعوينة

شبهة فساد في التصرف
والتسيير بالمطعم الجامعي
ابن عرفة بقفصة

المحكمة االبتدائية بقفصة
ّ

اإلحالة على االدارة الفرعية
لألبحاث االقتصادية والمالية

36

شبهات فساد بمصحة م.ن.ي
بصفاقس

المحكمة االبتدائية بصفاقس 1
ّ

التحقيق صفاقس

37

وزارة التعليم العالي سوء تصرف
واستيالء على أموال عمومية

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

شبهة فساد تتمثل في رشوة
من طرف كاتب بالمحكمة
االبتدائية بتونس
ّ
شبهة فساد بالقباضة المالية
بحي المهرجان

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

التحقيق تونس

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

35

38
39
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المحكمة المختصة
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40

شبهة فساد باإلدارة العامة
للمحاسبة واالستخالص
وبقباضة حي المهرجان

العدد

الموضوع
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المحكمة المختصة

41

شبهة فساد إداري بمطار
صفاقس -طينة الدولي

المحكمة االبتدائية بصفاقس 2
ّ

التحقيق صفاقس

42

شبهات فساد موجهة ضد كل
من مدير عام سابق بمؤسسة
اإلذاعة التونسية ومجموعة من
ممثلي اإلدارة التقنية لإلذاعة
والمدير المالي للمؤسسة.

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

43

شبهات فساد موجهة إلى السيد
قابض البيوعات والتصرف
في المحجوزات بسيدي رزيق
بمشاركة عوني أمالك دولة.

المحكمة االبتدائية ببن عروس
ّ

بالحفظ

44

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
 N G Cالتي تتمتع بنظام
توقيف العمل باألداءات

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على فرقة االبحاث
الديوانية

45

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
م و أ للتصدير والتوريد

المحكمة االبتدائية بمنوبة
ّ

التحقيق منوبة

46

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
م و أ للتصدير والتوريد

المحكمة االبتدائية ببن عروس
ّ

التحقيق تونس

47

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
م و أ للتصدير والتوريد

المحكمة االبتدائية بصفاقس 2
ّ

تمت احالتها على االدارة
الفرعية لألبحاث االقتصادية
بتونس للبحث

48

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
نو

المحكمة االبتدائية بالمنستير
ّ

اإلحالة على فرقة االبحاث
الديوانية.

49

شبهة فساد مالي وإداري بشركة
خت

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على إدارة االبحاث
الديوانية
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المحكمة المختصة

المآل

50

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بتونس 1
ّ

اإلحالة على اإلدارة الفرعية
لألبحاث اإلجرامية للبحث
بالحفظ

51

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

التحقيق سوسة

52

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

53

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

54

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

55

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

56

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي
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المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة
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المحكمة المختصة
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التحقيق سوسة

57

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

58

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

59

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

60

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

61

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

اإلحالة على النيابة العمومية
سوسة للتعهد

62

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

اإلحالة على النيابة العمومية
سوسة للتعهد

63

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

اإلحالة على النيابة العمومية
سوسة للتعهد

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة

التحقيق سوسة
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64

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

اإلحالة على النيابة العمومية
سوسة للتعهد

65

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

اإلحالة على النيابة العمومية
سوسة للتعهد

66

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

التحقيق سوسة

67

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

68

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

69

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

70

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي
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ّ

التحقيق سوسة
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71

شكاية في اإلساءة للغير عبر
شبكة االتصاالت ومن أجل
نسبة أمور غير قانونية لموظف
عمومي

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

72

شبهة فساد تحوم حول
مدير المصالح الكهربائية
بالنيابة (ديوان الطيران
المدني و المطارات)

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

73

شبهة فساد بمؤسسة التلفزة
التونسية تتعلق بكاهية مدير
المصالح المشتركة وموظف
بنفس اإلدارة

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق تونس

74

توفير الحماية األمنية لشاهد
في ملف إرهابي

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق تونس

75

االتصال المستمر و المتواتر
على الرقم األخضر الخاص بالهيئة

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق تونس

76

اإلزعاج المتواصل على الرقم
األخضر الخاص بالهيئة

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق تونس

77

شبهة فساد تتعلق بعون بالهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

الفرقة المركزية األولى للحرس
الوطني

78

شبهة فساد بميناء سوسة
التجاري

المحكمة االبتدائية بسوسة
ّ

التحقيق سوسة

شبهة فساد تعلق بجمعية ن خ

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

79

التحقيق سوسة

التحقيق تونس
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العدد

80

شيهة فساد تتعلق بسرقة
وإتالف متعمد ألمالك عمومية
بمركز بحوث وتكنولوجيات
الطاقة بالقطب التكنولوجي
ببرج السدرية

المحكمة االبتدائية ببن عروس
ّ

تم إحاتها إلى وكيل الجمهورية
بقرمبالية للتعهد

81

شبهة فساد بالشركة التونسية
للكهرباء والغاز

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

82

شبهة فساد مالي و إداري
تتمثل في استغالل رئيس النيابة
الخصوصية بالحمامات سابقا
والكاتب العام لنفوذهم لقضاء
مصالحهم الخاصة وذلك في
إطار معامالت مشبوهة مع
جمعية ت ب بالحمامات
وجمعية ذ ة بالحمامات

المحكمة االبتدائية بنابل
ّ

بالتخلي لعدم االختصاص

83

شبهة فساد مالي وإداري تتمثل
في استغالل رئيس النيابة
الخصوصية بالحمامات سابقا
والكاتب العام لنفوذهم لقضاء
مصالحهم الخاصة وذلك في
إطار معامالت مشبوهة مع
جمعية ت ب بالحمامات
وجمعية ذ ة بالحمامات
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المحكمة االبتدائية بقرمبالية
ّ

شبهة فساد حول مخالفة التدابير المحكمة االبتدائية بمنوبة
ّ
واإلجراءات الصحية المتعلقة
بمقاومة مرض السل الحيواني
والتصدي النتقال الجرثومة
لإلنسان

التحقيق قرمبالية

التحقيق منوبة
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85

شبهة فساد تتعلق بوجود شبكة
داخل جهاز الشرطة البلدية
بتونس تقوم بإعادة بيع و توزيع
مواد غذائية ولحوم بيضاء
وحمراء منتهية الصالحية

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على الفرقة المركزية
الثالثة

86

شبهة فساد في ضياع ملف
بمحكمة بن عروس يتعلق
بشكاية جزائية في تدليس وثيقة
صادر عن شركة أجنبة تدعى
«ش ر».

المحكمة االبتدائية ببن عروس
ّ

تم إحالتها على التحقيق
ثم إحالتها على المجلس
الجناحي وتم استئنافها من
طرف النيابة العمومية

شبهة فساد بالشركة الوطنية
لعجين الحلفاء والورق

المحكمة االبتدائية بالقصرين
ّ

اإلحالة على الفرقة المركزية
بالعوينة

87
88
89
90

91
92

شبهة فساد بمركز رعاية المعاقين المحكمة االبتدائية بمنوبة
ّ
ذهنيا بدون سند عائلي بمنوبة

االحالة على الشرطة العدلية
بمنوبة للبحث بالحفظ

شبهة فساد بالشركة التونسية
للكهرباء والغاز

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي

شبهة فساد وسوء تصرف
في ملف انجاز مدرج مطار
من طرف مسؤولين بديوان
الطيران المدني والمطارات

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق تونس

شبهة رشوة و فساد تنسب
لمجموعة من كتبة المحكمة
االبتدائية بقرمبالية
ّ
شبهة فساد باإلدارة العامة
المحكمة االبتدائية بزغوان
ّ
للمحاسبة واالستخالص بزغوان

المحكمة االبتدائية بقرمبالية
ّ
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شبهة فساد وسوء تصرف في
ملف إنجاز مدرج مطار قفصة
من طرف مسؤولين بديوان
الطيران المدني والمطارات

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

94

حول شبهة فساد إداري ومالي
بالمركز الوطني البيداغوجي

المحكمة االبتدائية بتونس
ّ

التحقيق قرمبالية
التحقيق زغوان
...................

اإلحالة على القطب القضائي
اإلقتصادي والمالي
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إحاالت الوزارات لمل ّفات الفساد:
فــي إطــار ســعي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد إلى تنفيــذ المهام

الموكولــة إليهــا بموجــب المرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة 2011

المــؤرخ فــي  14نوفمبــر  2011فــي الفقــرة  07الفصــل  12منــه

فيمــا يتع ّلــق « بجمــع المعطيــات والبيانــات واإلحصائيــات المتعلقــة
ّ
بالفســاد إلحــداث قاعــدة بيانــات بهــدف اســتغاللها فــي إنجــاز المهام
الموكولــة إليهــا » ،وعمــا بأحــكام الفصــول  31و  34و 35مــن
المرســوم اإلطــاري المذكــور ،بــادرت الهيئــة فــي تاريــخ  10أكتوبــر
 2016بمراســلة مختلــف الــوزارات لمدهــا بكشــف فــي الملفــات

تمــت إحالتهــا خــال الســنة نفســها
المتع ّلقــة بشــبهات فســاد والتــي ّ

علــى القضــاء العدلــي أو علــى دائــرة الزجــر المالــي بنــاء علــى تقاريــر
التفقديات العامة أو استنادا إلى تقارير دائرة المحاسبات أو اعتمادا

علــى تقاريــر الهيئــات العامــة للرقابــة.
ّ

ونظــرا إلــى أهميــة المعطيــات المطلــوب تقديمهــا لتمكيــن

الهيئــة مــن اســتكمال الصــورة حــول ملفــات الفســاد المعروضــة
علــى القضــاء والوقــوف علــى المجهــودات المبذولــة فــي مســتوى
القــرارات لمكافحــة آفــة الفســاد ،ارتــأت الهيئــة توجيــه طلبهــا

مباشــرة إلــى التفقديــات العامــة باعتبارهــا مــن المصالــح العموميــة
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المختصــة المحمــول عليهــا مســاعدة الهيئــة علــى جمــع المعلومــات
ـص علــى
واإلحصائيــات حــول المســائل المرتبطــة بمهامهــا كمــا نـ ّ
ّ
ذلــك الفصــل  15مــن المرســوم اإلطــاري عــدد  120لســنة .2011

ﻣﻘ ّﺮ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﺗﻮﻧﺲ

وفيمــا يلــي قائمــة فــي الــوزارات التــي تولــت الهيئــة مراســلتها
علــى نحــو مــا ســلف بيانــه وهــي:
 - 1وزارة الصحة
 - 2وزارة المرأة والطفولة
 - 3وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
 - 4وزارة شؤون الشباب والرياضة
 - 5وزارة الشؤون الخارجية
 - 6وزارة الشؤون الثقافية
 - 7وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي
 - 8وزارة العدل
 - 9وزارة التكوين المهني والتشغيل
 - 10وزارة التربية
 - 11وزارة الداخلية
 - 12وزارة السياحة والصناعات التقليدية
 - 13وزارة الشؤون الدينية
 - 14وزارة الدفاع الوطني
 - 15وزارة الشؤون االجتماعية
 - 16وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
 - 17وزارة التجارة والصناعة
 - 18وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 - 19وزارة الشؤون المحلية والبيئة
 - 20وزارة النقل
 - 21وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
 - 22وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
وتفاعــا مــع طلــب الهيئــة وباســتثناء وزارات الصناعــة
والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة ،والتعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،والشــؤون المحليــة والبيئــة ،والنقــل ،والتنميــة واالســتثمار
والتعــاون الدولــي ،والداخليــة ،والشــؤون الدينيــة ،وأمــاك الدولــة
يخصهــا تقديــم
كل فيمــا
الشــؤون العقاريــة ،تولّــت باقــي الــوزارات ّ
ّ
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كشــف فــي اإلحــاالت علــى القضــاء والمكلــف العــام بنزاعــات
الدولــة بالنســبة إلــى ســنة .2016
ـرد مــن وزارة
وقــد توصلــت الهيئــة بتاريــخ  17جانفــي  2017بـ ّ
العــدل مفــاده أ ّن التفقديــة العامــة بصــدد معالجــة المعطيــات
المطلوبــة والمتعلقــة باإلحــاالت علــى القضــاء العدلــي وعلــى دائــرة
الزجــر المالــي بنــاء علــى تقاريــر التفقديــة العامــة وتقاريــر دائــرة
المحاســبات والهيئــات العامــة للرقابــة ،وأنهــا ســتتولى موافــاة الهيئــة
بمــا يتوفــر لديهــا الحقــا.
وقــد حرصــت الهيئــة علــى معالجــة المعطيــات الــواردة عليهــا
بعنــوان ســنة  .2016وعملــت علــى تبويبهــا حســب الــوزارات
واإلدارات مــع بيــان جرائــم وشــبهات الفســاد والتجــاوزات
واإلخالالت وســوء التصرف والجهة المتعهدة بالملف والمظنون
فيهــم ك ّلمــا توفــرت المعلومــة ،وذلــك كمــا يبــرزه الجــدول التالــي:
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العدد

الوزارة

1

وزارة الصحة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

المستشفى المحلي بقربة:
 - 1تقرير تفقد حول تسوية وضعية
عملية المناولة بالمستشفى المحلي
بقربة صادر بتاريخ  03ماي 2016

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بنابل

2016/09/19

مستشفى الهادي شاكر بصفاقس:
 - 2تقرير تفقد صادر بتاريخ
 05ماي  2016حول اقتناء أربطة
خاصة بمرضى الطب النفسي
بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس

مندوب الحكومة
لدى دائرة الزجر
المالي

2016/11/10

الملف موضوع اإلحالة

المستشفى الجهوي بقفصة:
 - 3تقرير تفقد صادر بتاريخ
 14جويلية  2016حول الشبهات
في التصرف في استشارة بعنوان سنة
 2015واستشارة بعنوان سنة 2016
والمتعلقتين باقتناء أصابع الشمع
األحمر للمستشفى الجهوي بقفصة
المجموع 03 :إحاالت

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بقفصة

2016/11/22

العدد

الوزارة

2

وزارة المرأة
واألسرة والطفولة

3

وزارة الفالحة
والموارد المائية
والصيد البحري

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

ال شيء
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بقفصة :
 - 1ملف المندوب الجهوي للتنمية
الفالحية بقفصة

دائرة الزجر المالي

المجمع المهني المشترك للغالل
والتمور بقبلي:
 - 2تقرير بتاريخ 2016/02/01
حول فساد مالي باإلدارة الجهوية
للمجمع المهني المشترك للغالل
والتمور بقبلي والمتمثل في النقص
المسجل في مخزونات مواد حماية
صابة التمور

اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
والعقارية

المعهد الوطني للعلوم الفالحية:
 - 3تقرير بتاريخ 2016/12/15
حول تجاوزات منسوبة إلى طبيب
بيطري صحي تمثلت في استغالل
صفة ال وجه لها واإلضرار باإلدارة
واستغالل النفوذ بالمندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية بتونس

مصالح نزاعات
الدولة

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بتونس:
 - 4تقرير بتاريخ 2016/02/23
حول تجاوزات منسوبة إلى أستاذ
جامعي بالمعهد الوطني للعلوم
الفالحية تتمثل في شبهة تالعب
في إجراءات توريد وبيع مبيدات
بيولوجية من شركة خاصة

« » ALOHA AGRICULTURE

في عالقة مع مصالح حماية ومراقبة
جودة المنتجات الفالحية

مصالح نزاعات
الدولة

2016/06/16

االذن للمجمع
بإحالة الملف
للقضاء

2016/03/02

2016/03/07
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العدد

الوزارة

3

وزارة الفالحة
والموارد المائية
والصيد البحري

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

المعهد القطاعي للتكوين المهني
الفالحي لتربية البقر ومركز التكوين
المهني الفالحي بتيبار:
 - 5تقرير صادر بتاريخ
 2016/02/23حول تفشي ظاهرة
الفساد وسوء التصرف بالمعهد
القطاعي للتكوين المهني الفالحي
لتربية البقر ومركز التكوين المهني
الفالحي بتيبار والمنسوبة إلى عون
تقني بالمركز

مصالح نزاعات
الدولة

الشركة الوطنية لحماية النباتات:
 - 6تقرير بتاريخ 2016/02/23
حول النزاع القائم بين الشركة الوطنية
لحماية النباتات وشركة التعمير
«ستام»

اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
والعقارية

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بقفصة:
 - 7تقرير بتاريخ 2016/05/24
حول حصول تجاوزات في خالص
عملة الحضائر بالمندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية بقفصة منسوبة إلى
مستكتب إدارة مك ّلف بتأجير عملة
وكل من ثبتت إدانته
الحضائر ّ
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بتونس:
 - 8تقرير بتاريخ 2016/08/04
حول تجاوزات بدائرة الصيد البحري
وتربية األسماك بالمندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية بتونس منسوبة إلى
عونين إداريين

اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
والعقارية

مصالح نزاعات
الدولة

تاريخ اإلحالة

2016/03/25

االذن بإحالة
الملف للقضاء

2016/02/26

2016/02/09

العدد

الوزارة

3

وزارة الفالحة
والموارد المائية
والصيد البحري

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بالقصرين:
 - 9تقرير بتاريخ 2016/08/04
حول اإلخالالت بدائرة الموارد
المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية بالقصرين

مصالح نزاعات
الدولة

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
ببنزرت:
 - 10تقرير بتاريخ 2016/08/04
حول اإلدالء ببطاقات مدلّسة لصيد
المرجان األحمر لسنة 2015

مصالح نزاعات
الدولة

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
ببنزرت:
 - 11تقرير بتاريخ 2016/08/04
حول شبهة التالعب بتراخيص الصيد
البحري المتمثلة في اإلدالء ببطاقات
مشبوهة لصيد المرجان األحمر
بدائرة الصيد البحري وتربية األسماك
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
ببنزرت والمنسوبة إلى عامل مكلف
بخلية الصيد البحري بغار الملح

مصالح نزاعات
الدولة

مركز التكوين المهني للصيد البحري
بكل من بنزرت وطبرقة:
ّ
 - 12تقرير بتاريخ 2016/08/04
حول شبهة تزوير شهائد ختم تكوين
بمركز التكوين المهني للصيد البحري
بكل من بنزرت وطبرقة
ّ

مصالح نزاعات
الدولة

تاريخ اإلحالة

2016/09/02

2016/08/23

2016/08/23

2016/09/22
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الملف موضوع اإلحالة

العدد

الوزارة

3

وزارة الفالحة
والموارد المائية
والصيد البحري

4

وزارة الشؤون
الخارجية

ال شيء

5

وزارة الشؤون
الثقافية

ال شيء

6

وزارة
تكنولوجيات
االتصال
واالقتصاد الرقمي

7

وزارة التكوين
المهني والتشغيل

الشركة التعاونية المركزية للبذور
والمشاتل الممتازة:
 - 13تقرير بتاريخ 2016/08/24
حول شبهة تجاوزات إدارية ومالية
وفنية بالشركة التعاونية المركزية
للبذور والمشاتل الممتازة في عالقة
المعدة
بملف قضية زراعة الطماطم
ّ
للتحويل بمنبت المكناسي

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
والعقارية

المجموع 13 :ملفا
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ال شيء

 - 1ملف مزاولة مؤسسة «الشهاب
لالستثمار والتوظيف» ألنشطة غير
مرخص فيها في مجال التوظيف
بالخارج المتواجدة بتونس ومغالطة
الشبان التونسيين بإسنادهم عقود شغل
مدلّسة للعمل بمؤسسة فرنسية مقابل
هامة
مبالغ مالية ّ

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016/05/10

العدد

الوزارة

7

وزارة التكوين
المهني والتشغيل

8

وزارة التربية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

 - 2ملف تجاوزات شركة «مجموعة
جوهرة البركة التجارية» المتمثلة في
انتحال صفة مؤسسة «رتاج للتوظيف
المرخص لها في ممارسة
بالخارج»
ّ
النشاط وفي إيهام الشبان التونسيين
بالعمل على توظيفهم بالخارج مقابل
مبالغ مالية هامة

وزارة الداخلية

 - 3ملف عملية تحيل وابتزاز تعرض
ّ
لها مجموعة من الشبان التونسيين
من الوسيط المدعو وسام الشاهد
في توظيفهم في قطر مقابل دفعهم
هامة
لمبالغ
مالية ّ
ّ

وزارة الداخلية

 - 4مزاولة مؤسسة « المستقبل
للتوظيف والخدمات » بقفصة ألنشطة
غير مرخص فيها في مجال التوظيف
بالخارج مقابل دفع مبلغ مالي

وزارة الداخلية

تاريخ اإلحالة

2016/04/07

2016/05/10

2016/05/10

المجموع 04 :إحاالت
المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس:
 - 1ملف مخالفة التراتيب المنظمة
للشراء العمومي واستغالل الصفة
لإلضرار باإلدارة وتحقيق منفعة للغير
منسوبة إلى رئيس مصلحة التجهيز
بالمندوبية
المركز الجهوي للتربية والتكوين
المستمر بأريانة:
 - 2ملف سوء تصرف في الشراءات
مما تسبب في تضاعف حجم الديون
منسوبة إلى أستاذ ّأول للتعليم الثانوي
مك ّلف بالمالية سابقا بالمركز

المكلف العام
بنزاعات الدولة
لإلحالة على
القضاء

مندوب الحكومة
لدى دائرة الزجر
المالي

2016/07/26

2016/01/04

335

الملف موضوع اإلحالة

العدد

الوزارة

8

وزارة التربية

9

وزارة الداخلية

ال شيء

10

وزارة السياحة
والصناعات
التقليدية

ال شيء

11

وزارة الشؤون
الدينية

ال شيء

المدرسة االبتدائية تانيت قرطاج:
 - 3ملف تحيل وتدليس واستيالء
ّ
على أموال عمومية منسوبة إلى المدير
ّ

وزارة الداخلية

2016/01/21

حضيرة السيارات بوزارة التربية:
 - 4ملف االستيالء على أموال
عمومية من قبل رئيس مصلحة
حضيرة السيارات

المك ّلف العام
بنزاعات الدولة
لإلحالة على
القضاء

2016/03/08

معهد  03مارس  1934بقربة:
 - 5ملف جمع أموال من التالميذ
دون وجه حق

المك ّلف العام
بنزاعات الدولة
لإلحالة على
القضاء

2016/01/08

معهد حي الشباب قفصة:
 - 6ملف االستيالء على أموال
عمومية منسوب إلى عون محاسب
سابقا
المندوبية الجهوية للتربية تونس :1
 - 7تسلم أموال من شخص مقابل
مساعدته على االنتداب
المجموع 07 :ملفات
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الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

المكلف العام
بنزاعات الدولة

المكلف العام
بنزاعات الدولة

2016/03/08

2016/11/03

العدد

الوزارة

12

وزارة الدفاع
الوطني

13

وزارة الشؤون
االجتماعية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

ال شيء
اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية
بالقصرين:
 - 1ملف تدليس بطاقات إعاقة

المكلف العام
بنزاعات الدولة

2016/12/02

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
االجتماعية :المركز الجهوي بمدنين:
 - 2ملف االستيالء على أموال
عمومية منسوبة إلى موظف بالصندوق

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بمدنين

2016/02/12

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
االجتماعية :المركز الجهوي بمنوبة:
 - 3ملف االستيالء على أموال
عمومية من مقابيض الصندوق ضد
أحد الموظفين

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

المركز الجهوي بقفصة:
 - 4ملف استيالء على أموال عمومية
من مقابيض الصندوق منسوبة إلى
موظف بالصندوق

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بقفصة

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
االجتماعية:
 - 5ملف سرقة مقر إداري ببن
ّ
عروس يحوي األرشيف
المجموع 05 :إحاالت
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 - 1ملف التحيل على بعض رياض
األطفال ضد مجهول

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية ببن
عروس
القضاء

2016/03/30

2016/05/16

2016/10/13

2016/10/28
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العدد

الوزارة

13

وزارة الشؤون
االجتماعية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

 - 2ملف افتعال وتزوير وصوالت
خالص ضد موظف

القضاء

2016/10/27

 - 3ملف التحيل على مضمون
اجتماعي ضد ثالثة موظفين

القضاء

2016/10/28

مصحة العمران:
ّ
 - 4ملف سرقة أدوية من مصحة
العمران ضد مجهول

القضاء

المكتب الجهوي بمنوبة:
 - 5ملف اختالس أموال من خزينة
المكتب

القضاء

2016/09/05

2016/10/07

المجموع 05 :إحاالت
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الصندوق الوطني للتأمين على
المرض:
 - 1ملف في الزور والتحيل ضد
ّ
طبيب

القضاء

2016/02/01

 - 2ملف في الزور والتحيل ضد
طبيب

القضاء

2016/02/25

 - 3ملف في الزور والتحيل ضد
طبيب

القضاء

2016/05/17

 - 4ملف في الزور والتحيل في
ضد 34
خصوص اللوالب القلبية ّ
طبيبا و 13مصحة خاصة

القضاء

2016/06/27

 - 5ملف في الزور والتحيل ضد
طبيب ومضمونين اجتماعيين

القضاء

2016/08/31

العدد

الوزارة

13

وزارة الشؤون
االجتماعية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

 - 6ملف في الزور والتحيل ضد
أخصائي نظارات

القضاء

2016/10/11

 - 7ملف في الزور والتحيل ضد
عون بالصندوق

القضاء

2016/10/21

 - 8ملف في الزور والتحيل ضد
طبيب ومزود آالت طبية وناظر
بالمستشفى الجهوي عبد الرحمان
مامي

القضاء

 - 9ملف في الزور والتحيل ضد
طبيب مختص في أمراض القلب
والشرايين

القضاء

2016/12/02

2016/03/30

المجموع 09 :إحاالت
مركز البحوث والدراسات
االجتماعية:
 - 1ملف ضد المدير العام السابق
للمركز من أجل إجراء دراسات لفائدة
المركز دون احترام شروط التعاقد
ودون التقيد بمبدإ المنافسة
ّ
 - 2ملف ضد عون مك ّلف بتسيير
الورشة التابعة للمركز من أجل إيهام
مواطن بالتفويت له في ثالث سيارات
تابعة للمركز مقابل مبالغ مالية

القضاء

القضاء

2016/08/26

2016/08/26

المجموع 02 :إحاالت
المجموع العام لوزارة الشؤون االجتماعية  21 :إحالة
المجموع العام للوزارات  48 :إحالة
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ردا مــن وزارة شــؤون
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة تلقــت ّ
الشــباب والرياضــة بتاريــخ  06جانفــي  ،2017ومــن وزارة التجهيــز
واإلســكان والتهيئــة الترابيــة بتاريــخ  12أكتوبــر .2017
ونظــرا إلــى أن المعطيــات واإلحصائيــات لهاتيــن الوزارتيــن
ّ
جــاءت غيــر مكتملــة مــن حيــث التوزيــع حســب الســنوات وحســب
تحتــم معالجتهــا خــارج إطــار الجــدول.
الملفــات المحالــة ّ
 - 1وزارة شؤون الشباب والرياضة:
تضمــن رد الــوزارة كشــفا إجماليــا للســنوات الثــاث األخيــرة
دون تحديــد.
وقــد بلــغ العــدد الجملــي لإلحــاالت علــى القضــاء العدلــي مــن
أجــل جرائــم وشــبهات فســاد  13ملفــا تعلقــت بمــا مجموعــه 25
مظنونــا فيــه.
وفــي خصــوص اإلحــاالت علــى دائــرة الزجــر المالــي مــن أجــل
أخطــاء التصــرف فقــد بلغــت جملتهــا للفتــرة المعنيــة  08ملفــات
تعلقــت بمــا عــدده 14عونــا عموميــا.
 - 2وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية:
 القضايــا ذات الصلــة بقطــاع التجهيــز واإلســكان والتهيئــةالترابيــة 40 :ملفــا.
 القضايــا الجزائيــة المرفوعــة مــن قبــل الــوزارة ضــد بعــضالمقاوليــن 13 :ملفــا.
 الملفــات المحالــة إلــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة أودائــرة الزجــر المالــي أو هيئــة الرقابــة اإلداريــة والماليــة 21 :مل ّفــا.
العامة للرقابة لمل ّفات الفساد:
• إحاالت الهيئات
ّ
وســعيا مــن الهيئــة إلــى ضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــمولية
علــى المعطيــات المزمــع جمعهــا راســلت الهيئــة العليــا للرقابــة
اإلداريــة والماليــة ومختلــف الهيئــات العامــة للرقابــة ،وهــي علــى
التوالــي:

ﺷﻌﺎر داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت

,,

وفي خصوص الهيئة
العليا للرقابة اإلدارية
تسجل الهيئة
والمالية
ّ
الوطنية لمكافحة الفساد
التفاعل اإليجابي الذي
لقيته منها ،واستعدادها
للتعاون مع الهيئة فيما
يتع ّلق بجمع المعطيات
والبيانات واإلحصائيات
ّ
المتعلقة بالفساد إلحداث
قاعدة بيانات بهدف
استغاللها في إنجاز
المهام الموكولة إليها

,,

• هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
• هيئة الرقابة العامة للمالية
• هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية،
وطالبــت هــذه الهيئــات كالّ فيمــا يخصهــا بمدهــا بكشــف مفصــل
فــي اإلحــاالت علــى القضــاء.
ـجل
وفــي خصــوص الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة والماليــة تسـ ّ
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التفاعــل اإليجابــي الــذي لقيتــه
منهــا ،واســتعدادها للتعــاون مــع الهيئــة فيمــا يتع ّلق بجمــع المعطيات
والبيانــات واإلحصائيــات المتعلقــة بالفســاد إلحــداث قاعــدة بيانات
ّ
بهــدف اســتغاللها فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا.
ردهــا علــى مراســلة الهيئــة فــي خصــوص
وأوضحــت فــي ّ
اإلحــاالت إلــى الجهــات القضائيــة أن اإلخالالت التي يتم الكشــف
ّ
عنهــا خــال المهمــات التــي تؤمنهــا هيئــات الرقابيــة تحــال مباشــرة
المخــول لهــا ذلــك قانونــا (رئيــس الحكومــة،
مــن قبــل الجهــات
ّ
وزيــر الماليــة ووزراء اإلشــراف) إلــى النيابــة العموميــة ســواء بالنســبة
إلــى األخطــاء التــي تقــع تحــت طائلــة القانــون الجزائــي أو إلــى دائــرة
الزجــر المالــي بالنســبة إلــى أخطــاء التصــرف وال تــرد علــى الهيئــة
ضمــن التقاريــر التــي تتعهــد بمتابعتهــا.
وأفــادت فــي هــذا الصــدد أنهــا قامــت بإحالــة الطلــب إلى مختلف
الهيئــات الرقابيــة داعيــة إياهــا إلــى مدهــا بمجمــل اإلحــاالت إلــى
القضــاء وتعهــدت بإحالتهــا إلــى الهيئــة حــال توصلهــا بهــا.
كمــا أفــادت أنهــا ســتتولى تالفــي هــذا النقــص مســتقبال مــن
خــال تطويــر اإلطــار التشــريعي المنظــم ألعمالهــا .وتولــت فــي
مــد الهيئــة بتقاريــر نشــاطها خــال الســنوات مــن 2004
المقابــل ّ
إلــى .2015
وإ ّن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد إذ تحــرص مــن خــال
توخــي هــذا المنهــج علــى تجميــع المعطيــات لــدى مختلــف
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المصــادر بمــا يمكنهــا مــن تغطيــة كافــة مجــاالت تدخلهــا ،ويضفــي
المصداقيــة علــى تحاليلهــا واقتراحاتهــا وتوصياتهــا ،فهــي تســعى
فــي اآلن نفســه إلــى إرســاء أســس منهــج عمــل جماعــي تشــاركي
يضمــن تنســيق الجهــود والتعــاون المثمــر بينهــا وبيــن مختلــف
الهيئــات ومؤسســات الدولــة وفقــا لمــا يقتضيــه المرســوم اإلطــاري
عــدد  120لســنة .2011
ويتضمــن الجــدول الموالــي تبويب المعطيــات والبيانات الواردة
كل مــن هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة
رد ّ
علــى الهيئــة فــي ّ
ّ
العامــة للماليــة ،علمــا بــأ ّن الهيئــة لــم تتلــق إلــى
وهيئــة الرقابــة
ّ
ّ
ردا مــن هيئــة الرقابــة العامــة ألمــاك الدولــة
تاريــخ إعــداد تقريرهــا ّ
والشــؤون العقاريــة علــى مراســلتها األولــى بتاريــخ 2016/10/10
والثانيــة بتاريــخ :2017/09/26
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ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺷﺎرع ﺑﺎب ﺑﻨﺎت ﺗﻮﻧﺲ

العدد

هيئة الرقابة

1

العامة
هيئة الرقابة
ّ
للمصالح العمومية
ّ
(رئاسة الحكومة)

2

هيئة الرقابة العامة
للمالية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

الشركة التونسية للمقاوالت السلكية
والالسلكية:
ضد ثالثة رؤساء مشاريع
 - 1ملف ّ
من أجل استخالص فائدة ال وجه لها

اقتراح إحالة
للقضاء

سفارة تونس بياوندي:
 - 2ملف ضد محاسب عمومي من
أجل االستيالء على أموال عمومية

اقتراح إحالة
للقضاء

الشركة التونسية للصحافة والطباعة
والنشر:
 - 3ملف ضد ثالثة مديرين عامين
سابقين من أجل استخالص فائدة ال
وجه لها لموزع صحف

اقتراح إحالة
للقضاء

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس:
 - 4ملف ضد موظف من أجل مسك
واستعمال مدلّس

اقتراح إحالة
للقضاء

الشركة التونسية للسكك الحديدية:
 - 5ملف ضد بعض المسؤولين من
أجل استخالص فائدة ال وجه لها

اقتراح إحالة
للقضاء

تاريخ اإلحالة

المجموع 05:إحاالت
الجمعية الرياضة بوزارة المالية:
 - 1تقرير مراقبة تصرف وحسابات
الجمعية الرياضية لوزارة المالية

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

343

344

العدد

هيئة الرقابة

2

هيئة الرقابة العامة
للمالية

الملف موضوع اإلحالة

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية:
 الشركة التونسية للكهرباء والغاز: الشركة التونسية لصناعة التكرير - 2ملف حول نتائج تدقيق وتقييم
منظومة دعم المحروقات.

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

شركة التنمية الرياضية:
 - 3تقرير حول التجاوزات المرتكبة
على مستوى أوجه التصرف في شركة
التنمية الرياضية

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

البنك الوطني الفالحي:
 - 4ملف حول نتائج مراقبة بعض
أوجه التصرف بالبنك الوطني
الفالحي

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

الشركة التونسية للشحن والترصيف:
 - 5ملف حول نتائج مراقبة بعض
أوجه التصرف بالشركة

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

بعض مراكز ومكاتب مراقبة األداءات
والهياكل التابعة لها:
 - 6التقرير المرحلي لمهمة البحث
حول منح االمتيازات الجبائية على
مستوى المراكز والهياكل المذكورة

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

شركة كدوز توزر:
 - 7تقرير حول نتائج مراقبة بعض
أوجه التصرف في الشركة

وكيل الجمهورية
لدى المحكمة
االبتدائية بتونس

2016

2016

العدد

هيئة الرقابة

2

هيئة الرقابة العامة
للمالية

الملف موضوع اإلحالة

شركة األنس:
 - 8تقرير اختبار حول إجراء تفقد
بخصوص منح امتيازات غير قانونية
للشركة فيما يتع ّلق بتقويض حطام
سفينتين وتصدير الخردة المتأتية من
عملية التقويض للحصول على منافع
ال حق لها فيها

الجهة
المتلقية للملف

تاريخ اإلحالة

المجموع 08:إحاالت

,,

الشؤون
تحتل وزارة ّ
االجتماعية
والمؤسسات التابعة
لها المرتبة األولى
في اإلحاالت

,,

استخالصات
يتبيــن مــن الجدوليــن أعــاه أن العــدد الجملــي لإلحــاالت فــي
ســنة  2016مــن قبــل الــوزارات وهيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح
العموميــة وهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة إلــى جهــات مختلفــة
وهــي القضــاء ودائــرة الزجــر المالــي والمكلــف العــام بنزاعــات
الدولــة ووزارة الداخليــة بلــغ  61إحالــة تتــوزع إلــى  48إحالــة
ـاء علــى تقاريــر التفقديــات العامــة لديهــا ودائــرة
مــن الــوزارات بنـ ً
المحاســبات والهيئــات العامــة للرقابــة ،و 13إحالــة باقتــراح مــن
هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة ( 05إحــاالت) ومــن هيئــة
الرقابــة العامــة للماليــة ( 08إحــاالت) .
يبــرز مجهــود مكافحــة الفســاد فــي مســتوى وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والمؤسســات التابعــة لهــا بمجمــوع  21إحالــة اســتأثر
منهــا الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض بمجمــوع 09
إحــاالت مــن بينهــا قضيــة الــزور والتحيــل فــي خصــوص اللوالــب
مصحــة
ـورط فيهــا  34طبيبــا و13
ّ
القلبيــة منتهيــة الصالحيــة والتــي تـ ّ
خاصــة أغلبهــا بتونــس العاصمــة.
ّ
كل مــن
ويشــترك فــي المرتبــة الثانيــة بمجمــوع  05إحــاالت ّ
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة والصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي.
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كمــا يالحــظ نفــس درجــة الجهــد المبــذول فــي مكافحــة الفســاد
فــي مســتوى وزارة الفالحــة والمؤسســات التابعــة لهــا وذلــك
بمجمــوع  13إحالــة تعلقــت  07منهــا بالمندوبيــات الجهويــة
للتنميــة الفالحيــة.
وتأتــي وزارة الماليــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث أهميــة عــدد
ّ
اإلحــاالت إلــى القضــاء والبالــغ مــا جملتــه  08إحــاالت تعلقــت
أساســا بمراكــز ومكاتــب مراقبــة األداءات وقباضــات واإلدارة
العامــة للمحاســبة العموميــة واالســتخالص وأمانــة المــال الجهويــة
بزغــوان.
العامــة
تليهــا وزارة التربيــة بـــ  07إحــاالت ثــم هيئــة الرقابــة
ّ
ّ
للمصالــح العموميــة بـــ  05إحــاالت ووزارة التكويــن المهنــي
الصحــة بـــ  03إحــاالت.
والتشــغيل بـــ  05إحــاالت ثــم وزارة
ّ
ّ
وفــي المقابــل أحالــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي ســنة
 2016إلــى القضــاء ودون اعتبــار عــدد اإلحــاالت إلــى الجهــات
اإلداريــة  94مل ّفــا تعلقــت بمــا مجموعــه  124مظنونــا فيــه وذلــك
دون اعتبــار مــن سيكشــف عنهــم البحــث.
وباعتبــار اإلحــاالت بعنــوان الســنوات مــن  2012إلــى 2015
والتــي تولــت الهيئــة متابعــة مآالتهــا فــي ســنة  2016يرتفــع العــدد
الجملــي لإلحــاالت إلــى  139وعــدد المظنــون فيهــم إلــى .204
وفــي ضــوء مــا تقــدم بيانــه ،توصــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
والمؤسســات والمنشــآت
الفســاد كا ّفة األطراف وخاصة الوزارات
ّ
التابعــة لهــا ببــذل المزيــد مــن الجهــد لمكافحــة الفســاد وتدعيــم
إدارات التدقيــق والتفقــد والرقابــة الداخليــة بمــا يســاعدها علــى
االضطــاع بالمهــام الموكولــة إليهــا علــى الوجــه المطلــوب.
كمــا تعـ ّـول الهيئــة علــى دائــرة المحاســبات والهيئــة العليــا للرقابــة
اإلداريــة والماليــة والهيئــات العامــة للرقابــة علــى اســتغالل نتائــج
خاصــة في إحالــة الملفات
أعمالهــا فــي إطــار برامــج العمــل الســنوية ّ
التــي تتضمــن أدلّــة وحججــا وقرائــن قويّــة علــى قيــام شــبهات فســاد
إلــى القضــاء.

استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :لماذا؟
 - 1أل ّن الفســاد تجــاوز مجــرد الظواهــر واألفعــال المنعزلــة
ّ
واتخــذت مظاهــر
ر،
ـو
ـ
والتط
ـأة
ـ
النش
تدرجــت فــي
ّ
ليصبــح منظومــة ّ
ّ
متعــددة مــن االختــاس إلــى الرشــاوى إلــى اســتغالل النفــوذ
ّ
والمحســوبية وعــدم المســاواة بيــن المواطنيــن أمــام المرفــق
العمومي..ألــخ
مؤسســات الدولــة فحســب ،بــل هــو قــادر
 - 2ألنّــه ال يصيــب ّ
الخاصــة وكبــرى
المؤسســات
كذلــك علــى االنتشــار صلــب
ّ
ّ
يدمــر ثقة
الشــركات
والمؤسســات ووســائل اإلعــام .وهــو ،لذلــكّ ،
ّ
الســلط العموميــة ،ويســيء لســمعة البــاد فــي الخــارج.
الشــعب فــي ّ
أن حصلــت تونــس علــى المرتبــة  76مــن جملــة
وليــس بمســتغرب ْ
مؤشــر ُمــدركات الفســاد الــذي صــدر عــن منظمــة
 168بلــدا حســب ّ
الشــفافية الدوليــة بعنــوان ســنة . 2015
 - 3ألنّــه ال يكفــي لمجابهــة آفــة الفســاد اإلعــان عــن النّوايــا
ومدونــات الســلوك وبعــث الهيئــات  .يتط ّلــب
وســن النصــوص
ّ
ّ
األمــر تظافــر جهــود جميــع األطــراف الفاعلــة (الدولــة بجميــع
مكوناتــه )..للعمــل فــي ّاتجاه
أجهزتهــا ،النســيج االجتماعـ ّـي بجميــع ّ
تحقيــق نفــس األهــداف .كمــا يتط ّلــب تغييــرا نوعيــا فــي الخطــاب
والسياســات ،واإلعــداد لبرامــج العمــل الكفيلــة بالتأســيس لقيــم
تمكــن مــن
وقوانيــن
ومؤسســات وآليــات وفــق المعاييــر الدوليــة ّ
ّ
نص الدســتور وروحه.
ّ
التصدي لســوء الحوكمة والفســاد وتجســيم ّ
والمؤسســات
 - 4ألنّــه قــد ال تجــدي النوايــا السياســية والبرامــج
ّ
ومهيكلــة
واآلليــات التــي يمكــن توفيرهــا نفعــا ،إذا لــم تكــن
مضمنــة ُ
ّ
ُصلــب اســتراتيجية واضحــة األهــداف والمنهجيــة ،خاضعــة
ّ
لروزنامــة زمنيــة تن ّفــذ بواســطة خطّــة عمــل مرحليــة.
ّ
ُ
المتحــدة اإلنمائــي
 - 5ولقــد أمكــن بفضــل برنامــج األمــم ّ
فــي إطــار مشــروع « المســاعدة علــى إرســاء نظــام وطنــي للنزاهــة

 استراتيجية وطنيةللحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد :لماذا؟
 بلورة الخطّةاالستراتيجية الوطنية
ّ
للحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد

349

« » Appui à l’Etablissement d’un Système National d’Intégrité

,,

الفساد تجاوز مجرد
ّ
الظواهر واألفعال المنعزلة
ليصبح منظومة..

,,
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إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد صحبــة خطّــة عمليــة
ّ
لتنفيذهــا.
تكمــن فــي إعــداد أفضــل
 - 6هــي عمليــة اســتراتيجية ألنّهــا
ُ
طريقــة لمعالجــة وضعيــة أو بيئــة معينــة .عمليــة ترتكــز علــى
ّ
ّ
ّ
التخطيــط الــذي يقتضــي تحديــد غايــات واضحــة أو نتائــج نهائيــة
ّ
إرادي .ويكــون ذلــك عبــر أهــداف
يُرجــى الوصــول إليهــا بشــكل
ّ
يتــم تحقيقهــا بواســطة تدابيــر اســتراتيجية تتط ّلــب خططــا تنفيذيّــة.
ّ
بلــورة واعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة
ّ
ومكافحــة الفســاد
كان « اإلســراع بإقامــة منظومــة مكافحــة الفســاد فــي إطــار
تم ّخضــت
إســتراتيجية ّ
عامــة ومتكاملــة » مــن ّأول التوصيــات التــي ّ
لتقصــي
المؤتمــر الدولــي الــذي نظّمتــه ال ّلجنــة
عــن أعمــال
الوطنيــة ّ
ّ
ّ
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون
الحمامــات أيّام 22،23،24
والتنميــة االقتصاديّــة ( )OCDEبمدينــة
ّ
ســبتمبر  2011تحــت عنــوان «الرشــوة والفســاد :مــا العمــل؟» .
وصدرت عن نفس المؤتمر التوصيات التالية:
 العمــل علــى مالءمــة القوانيــن التونســية مــع أحــكام ّاتفاقيــةّ
المتحــدة لمكافحــة الفســاد وبالخصــوص ،تجريــم « اإلثــراء
األمــم ّ
والمب ّلغين » ،تطوير
غير المشروع » وإقرار تدابير « حماية الشهود ُ
آليــات متابعــة نموثــروات المســؤولين كالتصريــح بالمكتســبات،
ـارة لمكافحــة الفســاد ،الــخ..
إحــداث هيئــة مســتق ّلة وقـ ّ
وبصــدور المرســوم عــدد  120لســنة  2011المتع ّلــق بمكافحــة
الفســاد فــي  14نوفمبــر  ،2011ثــم بإحــداث وزارة للحوكمــة
ّ
ومكافحــة الفســاد فــي ديســمبر  ،2011وظهــور منظّمــات مــن
تنشــط فــي هــذا المجــال بــادر برنامــج األمــم
المجتمــع المدنــي
ُ
ّ
المتحــدة اإلنمائــي فــي إطــار مســاندة تونــس علــى إرســاء « نظــام
ّ

,,

اإلسراع بإقامة منظومة
مكافحة الفساد في إطار
عامة ومتكاملة
استراتيجية ّ

,,

وطنــي للنزاهــة  » Système National d’Intégritéوبدعــم
مــن شــركاء دولييــن كمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة
واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي ،شــرعت األطــراف الوطنيــة
ّ
ّ
فــي مناقشــة وبلــورة نظــرة شــاملة ومشــتركة حــول مكافحــة الفســاد
تــم تجســيمها فــي ســتة محــاور إســتراتيجية قدمتهــا وزارة الحوكمــة
ّ
ومكافحــة الفســاد أمــام المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي جلســة
ممتــازة حضرهــا الرؤســاء الثالثــة يــوم  09ديســمبر  2012بمناســبة
االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد.
وبالمصادقــة علــى الدســتور فــي  26جانفــي  2014والتأســيس
بالفصــل  130لهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد تو ّفــرت
الظــروف المالئمــة لوضــع اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ
المتحــدة اإلنمائــي فــي
وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم
ّ
إطــار مشــروع « المســاعدة علــى إرســاء نظــام وطنــي للنزاهــة
« » Appui à l’Etablissement d’un Système National d’Intégrité
أمكــن إعــداد إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد صحبــة خطّــة
عمليــة لتنفيذهــا.
وقــد بينــت ديباجــة االســتراتيجية الرهانــات المعقــودة عليهــا
ّ
ّ
ـص علــى أ ّن « وضــع اســتراتيجية وطنيــة ناجعة لمكافحة الفســاد
بالنـ ّ
حتمــا الحكومــة والهيئــات الوطنيــة ومختلــف مكونــات
سيســاعد ّ
ّ
المجتمــع علــى العمــل بشــكل أفضــل وتركيــز الجهــود ،وضمــان أ ّن
ّ
كافــة األطــراف المعنيــة تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق نفــس األهــداف.
توجهــات الحكومــة والهيئات
كمــا أنّــه سيســاعد علــى تقييــم وضبــط
ّ
والمجتمــع المدنــي فــي الــرد علــى بيئــة سياســية واقتصاديّــة
الوطنيــة
ّ
ّ
ّ
واجتماعيــة متغيــرة».
ّ
بلــورة ّ
الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيّــة للحوكمــة الرشــيدة
ومكافحــة الفســاد
لقد تم إعداد االســترتيجية الوطنية للحوكمة الرشــيدة ومكافحة
ّ
ّ
الفســاد باالعتمــاد علــى مســار تشــاركي شــمولي وتفاعلــي ســاهمت
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تم إعداد االسترتيجية
ّ
الوطنية للحوكمة الرشيدة
ّ
ومكافحة الفساد باالعتماد
على مسار تشاركي
شمولي وتفاعلي

,,
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فيــه أهــم األطــراف الفاعلــة ،وباالســتناد علــى منهجيــة عمــل فيمــا
يلــي أبــرز محطّاتهــا:
 تحليــل المعطيــات والبيانــات المســتقاة مــن االســتبيانات التــيالمتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة
تــم توجيههــا إلــى أهــم
ّ
ّ
ّ
ومكافحــة الفســاد والتــي كانــت نســبة اإلجابــة عنهــا جيــدة فــي
ّ
حــدود  120( % 60إجابــة مــن جملــة  200اســتبيانا تــم توجيهــه).
ّ
 محادثــات معمقــة مــع األطــراف الفاعلــة الرئيســية للنظــر فــيمشــروع اإلســتراتيجية الوطنيــة للحصــول علــى آرائهــم ووجهــات
ّ
نظرهــم حــول نطــاق انتشــار الفســاد وحـ ّـدة المشــاكل الناجمــة عنــه.
خاصــة ممثّليــن عــن مجلــس نــواب
وقــد شــملت هــذه المناقشــات ّ
والمجتمــع المدنــي
الشــعب والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
ّ
ّ
والقطــاع الخــاص والمهنييــن واإلعالمييــن واألكاديمييــن والمثق ّفين
ّ
ّ
ّ
والخبــراء.
 دراســة وتحليــل المعلومــات والمقترحــات والتوصيــاتواآلراء التــي تــم الحصــول عليهــا.
ّ
 دراســة خارطــة الطريــق الوطنيــة إلعــداد « رؤيــة مشــتركةّ
لمكافحــة الفســاد » التــي أعلــن عنهــا وزيــر الحوكمــة ومكافحــة
مؤتمــر صحفــي صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي
الفســاد فــي
ّ
فــي  2جويليــة  2012والتــي تــم إقرارهــا فــي المجلــس الوطنــي
ّ
التأسيســي خــال جلســة اســتثنائية حضرهــا رئيــس المجلــس
الوطنــي التأسيســي ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة فــي 9
ديســمبر .2012
 دراســة مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــةّ
ومكافحــة الفســاد الــذي تــم إعــداده مــن قبــل خبــراء تونســيين فــي
ّ
أفريــل .2014
 دراســة اســتراتيجيات ومشــاريع اســتراتيجيات وطنيــة لعــددمــن الــوزارات وهــي:

,,

تم التأكيد على البعد
ّ
التوعوي والتثقيفي
والتعليمي والتدريبي
ّ
ّ
واإلعالمي الذي يعزز
ّ
المجتمع عبر
قدرات
ّ
تثبيت قيم المواطنة
وعلوية القانون وضمان
الحقوق والحريات

,,

مشــروع إصــاح المنظومــة الجبائيــة ،االستشــارة الوطنيــة حــول
ّ
إصــاح المنظومــة الجبائيــة (وزارة االقتصــاد والماليــة)2014 ،
ّ
مشــروع خطّــة اســتراتيجية للنزاهــة ومكافحــة الفســاد والرشــوة
فــي قطــاع الصحــة (المنظّمــة التونســية للدراســات االســتراتيجية،
ّ
أكاديميــة الصحــة).2015 ،
المخطّــط االســتراتيجي لمصالــح حقــوق اإلنســان والعدالــة
االنتقاليــة( 2016-2014.وزارة العــدل وحقــوق اإلنســان والعدالــة
االنتقاليــة).
الرؤيــة االســتراتيجية إلصــاح المنظومــة القضائيــة والســجنية
ّ
ّ
( 2019-2015وزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية).
الخطــة الوطنيــة فــي مجــال الوظيفــة العموميــة والحوكمــة
ّ
ّ
ومكافحــة الفســاد (وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة
ّ
الفســاد).
 دراســة أهــم التقاريــر الوطنيــة والدوليــة المتع ّلقة بمســح وتقييمّ
ّ
نظــم الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد في تونس.
 دراســة أهــم المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة فــي مجــالّ
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لالســتفادة منهــا وتوظيفهــا فــي
الســياق الوطنــي التونســي.
والمؤسســاتي للحوكمــة
 مســح ومراجعــة اإلطــار التشــريعيّ
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس.
المعتمدة باالستراتيجية الوطنية
التوجهات العامة
ّ
ّ
فعاليــة وجــدوى االســتراتيجية الوطنيــة أخــذت فــي
لضمــان ّ
ّ
والتوجهــات التاليــة:
المحــددات
االعتبــار
ّ
ّ
 فــي الجانــب الوقائــي والرقابــي ،تــم التأكيــد علــى البعــدّ
التوعــوي والتثقيفــي والتعليمــي والتدريبــي واإلعالمــي الــذي يعــزز
المجتمــع عبــر تثبيــت قيم المواطنة وعلوية القانون وضمان
قــدرات
ّ
الحقــوق والحريــات ،وكذلــك امتــاك آليــات الدفــاع الذاتــي فــي
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إ ّن القانون وحده
اليردع ،وتشديد العقوبات
بد من أن
اليكفي ،إ ْذ ال ّ
تترافق العقوبة القانونية
ّ
بنوع من « الردع
ّ
االجتماعي» الذي تمارسه
األطراف االجتماعية
ّ
الفاعلة من جمعيات
ّ
وأحزاب ونقابات
ومنظّمات مهنية ووسائل
إعالم وشبكات تواصل
اجتماعي.

,,
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مواجهــة ظواهــر الفســاد ومحاصرتهــا فــي أضيــق الحــدود .وهــذا
يتط ّلــب مشــاركة ومســاهمة قويّتيــن مــن كافــة األطــراف الفاعلــة
ْ
المجتمــع المدنــي واإلعــام والقطــاع الخــاص
كالدولــة ومنظّمــات
ّ
والشــخصيات الوطنيــة المســتقلة.
ّ
أهميــة عامــل االســتقاللية
وتـ ّـم التأكيــد ،مــن جهــة أخــرى ،علــى ّ
وعنصــر التنســيق فــي عمــل مختلــف الهيــاكل العموميــة المتدخلــة،
ّ
أهميــة اعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة فــي االتصــال
وعلــى ّ
تم ّكــن مــن تســيير اإلجــراءات وتضمــن إســداء
والمعلومــات التــي ّ
الخدمــات وإيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا فــي إطــار الشــفافية
والنجاعــة ،فضــا عــن ضــرورة تبســيط وتوضيــح اإلجــراءات
اإلداريّــة عمومــا.
الزجــري والردعــي ،التأكيــد علــى اســتقاللية
 فــي الجانــبّ
ّ
ّ
وأهميــة المســاءلة والمحاســبة ،وعــدم
القضــاء وعلويــة القانــون،
ّ
التســاهل مــع مظاهــر ســوء التصــرف والفســاد واإلفــات مــن
المجتمــع».
العقــاب بســبب « التفــكك المعيــاري والقيمــي صلــب
ّ
ذلــك أ ّن « الــردع القانونــي » ال يُقيــم العدالــة فحســب وإنّمــا يســاهم
فــي ضمــان المســاواة بيــن الموطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات مــن
تمييــز.
غيــر ّ
إ ّن القانــون وحــده ال يــردع ،وتشــديد العقوبــات ال يكفــي ،إ ْذ ال
بـ ّـد مــن أن تترافــق العقوبــة القانونيــة بنــوع مــن «الــردع االجتماعــي»
ّ
ّ
ّ
تمارســه األطــراف االجتماعيــة الفاعلــة مــن جمعيــات
الــذي ّ
ّ
ّ
وأحــزاب ونقابــات ومنظّمــات مهنيــة ووســائل إعــام وشــبكات
اجتماعــي.
تواصــل
ّ
ولع ّلــه مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أ ّن مطمــح هــذه اإلســتراتيجية
المنتهــى،
الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد هــو ،فــي ُ
ّ
الشــروع فــي تغييــر الســلوكيات والتصرفــات بشــكل يخلــق مناخــا
ّ
اجتماعيــة وذهنيــة
مواطنيــا جماعيــا مناهضــا للفســاد ،ويرســي بنيــة
ّ
ّ
ّ

,,

لقد تم إنجاز االستراتيجية
ّ
الوطنية للحوكمة الرشيدة
ّ
ومكافحة الفساد على
باتخاذ
النحو الذي يسمح ّ
تدابير وإجراءات معينة
ّ
بحسب األولويات وعلى
محددة
امتداد فترات
ّ

,,

مســتبطنة لعلويــة القانــون .وللوصــول إلــى هــذا المطمــح الوطنــي
البــد أن تبنــى هــذه االســتراتيجية وفــق المبــادئ التوجيهيــة
كان
ّ
التاليــة:
وجود إرادة سياسية قوية وقيادة رشيدة في الوظائف العليا.
تمكــن مــن تبســيط وتوضيــح اإلجــراءات
اعتمــاد سياســات ّ
واآلليــات والنظــم واألطــر المتع ّلقــة بالتصــرف العمومــي.
إعطــاء األولويــة لرقمنــة اإلدارة وتعصيرهــا وتطويــر الخدمــات
العموميــة.
ّ
المجتمعيــة فــي وضــع السياســات ومســاندة
تحفيــز المشــاركة
ّ
جهــود الســلط العموميــة فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة
ّ
ومكافحــة الفســاد.
مكونــات اإلســتراتيجية
إيجــاد التناســق والتناغــم بيــن مختلــف ّ
المرجــوة.
(األهــداف والتدابيــر اإلســتراتيجية) لتحقيــق النجاعــة
ّ
ضمــان تحقيــق « نجاحــات ســريعة وملموســة » كفيلــة بتوجيــه
والمجتمــع التونســي.
رســالة قويّــة للجمهــور
ّ
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم فــي الســابق إعــداد مخ ّطــط
ّ
اســتراتيجي للفتــرة ( )2016-2014دون تجســيمه واقعيــا لفقدانــه
ّ
والفعالــة.
الدعــم والمشــروعية والخطّــة التنفيذيــة الناجعــة
ّ
ّ
اإلطار التنظيمي لصياغة اإلستراتيجية الوطنية وخطة عملها
ّ
منــذ ســنة  ،2013انطلــق االســتعداد لوضــع اســتراتيجية وطنيــة
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ،وذلــك فــي إطــار مقاربــة
تشــاركية حــددت فتــرة اعتمادهــا إلــى غايــة ســنة .2020
وســعيا لتحييــن ووضــع الصيغــة النهائيــة لالســتراتيجية وقــع
ّ
ً
تنظيــم ورشــة عمــل خــال شــهر مــاي  2015اســتوجبت تكويــن
لجنــة وطنيــة تتولــى اإلشــراف علــى عمليــة الصياغــة وتوجيههــا.
وبتاريــخ  22جــوان  2016صادقــت ال ّلجنــة المذكــورة علــى
االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ليتــم
ّ
ّ
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تأكيد اإلرادة السياسية
ّ
في إرساء تغيير ملموس
في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
المواطن
لكسب ثقة ُ

,,
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وتحدد
علــى إثــر ذلــك صياغــة خطــة عمــل تنفيذيــة تضبــط أولوياتهــا
ّ
أهدافهــا.
مؤسســاتية جديــدة
وفــي إطــار البحــث عــن ســبل إرســاء سياســة ّ
لوضــع خطــة عمــل لالســتراتيجية وكيفيــة المــرور إلــى تنفيذهــا ،ثــم
تقييمهــا بشــكل منتظــم ومراجعتهــا ك ّلمــا دعــت الضــرورة لذلــك
وفقــا للمعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة فــي مجــال مكافحــة
الفســاد علــى نطــاق شــامل وإرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة.
وتدعيما للمقاربة التشــاركية ارتأت األطراف الوطنية المشــاركة
ّ
توســيع ال ّلجنــة الوطنيــة وتشــريك أطــراف حكوميــة أخــرى إلضفــاء
ّ
المعتمــد منــذ البدايــة ،إضافــة إلــى وضــع
التمشــي
ّ
أكثــر فاعليــة علــى ّ
الصيغــة النهائيــة لخطــة العمــل االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة
ّ
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
وفــي هــذا اإلطــار ،وبهــدف األخــذ بعيــن االعتبــار للتوجهــات
الحكوميــة الجديــدة مــن جهــة ،وتفعيــا لخطــة عمــل االســتراتيجية
الوطنيــة مــن جهــة أخــرى ،انعقــدت ورشــة عمــل فنيــة مــن يــوم 20
ّ
إلــى يــوم  22أكتوبــر  2016بمشــاركة كل مــن ال ّلجنــة الوطنيــة
ّ
الحاليــة وأعضــاء مــن مجلــس نــواب الشــعب ،وإطــارات حكوميــة،
المجتمــع المدنــي واإلعــام وثلــة مــن الخبــراء.
وممثليــن عــن
ّ
وفــي اختتــام أعمــال الورشــة الفنيــة ،اتفــق المشــاركون باإلجمــاع
ـام التاليــة:
علــى تكويــن ال ّلجنــة
الوطنيــة المحدثــة ّ
لتعهــد لهــا المهـ ّ
ّ
• إتمــام الصيغــة النهائيــة لخطــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة
ّ
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
إتمــام خطــة العمــل التنفيذيــة مــع
• اإلشــراف بصفــة فعليــة علــى ّ
مــا تتط ّلبــه مــن إضافــات بحســب األولويــات واألهــداف المحــددة،
• صياغــة وثيقــة خطــة العمــل اعتمــادا على األولويات ،وبحســب
كل هدف اســتراتيجي مقترح.
ّ
• توجيــه عمــل الخبــراء المكلفيــن بتحريــر وثيقــة خطّــة العمــل،
ومدهــم بالوثائــق والمعلومــات الضروريــة.
ّ

,,

تشجيع المشاركة
المجتمعية الفاعلة ودور
ّ
المواطن األساسي في
ُ
جهود الدولة الرامية إلى
إرساء الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد

,,

• المصادقــة علــى خطّــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة
ّ
الفســاد.
• صياغــة مرجعيــة العمــل المتع ّلقــة بإنشــاء لجنــة وطنيــة لتنفيــذ
خطــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
ّ
الفســاد لســنة .2018 - 2017
ولقــد أُحدثــت ال ّلجنــة الوطنيــة بمقتضــى مقــرر صــادر عــن رئيــس
ّ
ّ
ومهامهــا
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،حـ ّـددت ضمنــه تركيبتهــا
ّ
ّ
وطريقــة تســيير أعمالهــا.
• هيكليــة االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
ّ
الفســاد وخطــة عملهــا:
لقد تم إنجاز االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة
ّ
ّ
باتخــاذ تدابيــر وإجــراءات معينــة
ـمح
ـ
يس
ـذي
ـ
النحوال
ـى
ـ
عل
الفســاد
ّ
ّ
تتــوزع علــى
محــددة
بحســب األولويــات وعلــى امتــداد فتــرات
ّ
ّ
ثــاث مراحــل منهــا مــا هومبرمــج علــى المــدى القصيــر ،ومنهــا مــا
المتوســط أوالبعيــد.
هوعلــى المــدى
ّ
وعلــى الرغــم مــن أ ّن هــذا اإلطــار االســتراتيجي يشــمل خمــس
يمكــن
تمــت صياغتــه بشــكل
ّ
ســنوات ( )2020-2016فقــد ّ
مــن مراجعتــه وتعديلــه إذا لــزم األمــر فــي غضــون ســنتين .ولهــذا
تمــت برمجــة خطــة العمــل التنفيذيــة علــى مــدى ســنتين
الســببّ ،
كل مــن االســتراتيجية
( .)2018-2017وهومــا سيســمح بمراجعــة ّ
وخطــة العمــل لضمــان تحقيــق األهــداف والغايــات المنشــودة
بصــورة مثلــى.
وكانت خطة العمل وثيقة مســتق ّلة مرتبطة باإلطار االســتراتيجي
ولكنهــا مختلفة عنه.
ومــن المفيــد اإلشــارة إلــى أ ّن خطــة العمــل التنفيذيــة ســتكون
لهــا صيغــة ّأوليــة ألنّهــا لــن تشــمل جميــع التدابيــر اإلســتراتيجية
الــواردة فــي اإلطــار االســتراتيجي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة
تمــت صياغتــه لمــدة زمنيــة تغطــي  5ســنوات .وإنّمــا
الفســاد التــي ّ
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المتبع:
( )1يمكن تقديم المثال التالي لفهم
ّ
التمشي ّ
 إذا كانت الغاية هي القضاء على األمراض التي يمكن تفاديها. يمكن أن يتمثّل أحد األهداف في ضمان الوصول للمياه الصالحة للشرب. ويمكــن أن تتمثّــل أحــد التدابيــر االســتراتيجية فــي منــع إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه .لكـ ْـن يبقــىّ
الســؤال :كيــف يمكــن تجنّــب إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه؟ هــذا يتط ّلــب خطّــة تنفيذيّــة يمكــن ان
تشــمل وضــع صناديــق للنفايــات أو فــرض غرامــات أو خطّــة دعائيــة..
ّ

,,

تحسين الشفافية والنفاذ
إلى المعلومة في مجال
تنظيم المرفق العمومي
والتصرف في الموارد
ّ
والنفقات العمومية
ّ

,,
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هــي ســترتكز علــى التدابيــر االســتراتيجية ذات االوليــة التــي يمكــن
تنفيذهــا أوالشــروع فــي تنفيذهــا بطريقــة ملموســة علــى مــدى ســنتين
مــن جانفــي  2017إلــى ديســمبر .2018
وينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر االســتراتيجية واضحــة فــي
المتنــاول ،يمكــن تنفيذهــا بواســطة إجــراءات ملموســة وبرامــج
أوسياســات خــال الفتــرة الزمنيــة المعينــة مــع تحديــد األشــخاص
ّ
أوالهيــاكل المســؤولة علــى تنفيذهــا.
وفــي هــذا الصــدد ،مــن المهــم أن يتــم التركيــز علــى « اإلنجــازات
ّ
الســريعة » ( )Quick Winsذات الجــدوى ،بمعنــى اإلنجــازات
الســريعة ذات النتائــج الواضحــة والملموســة التــي يمكــن أن تعكــس
مكونــات
ّ
جديــة التحـ ّـرك ضـ ّـد الفســاد باعتبــار أ ّن تفاعــل مختلــف ّ
األهميــة لنجــاح اإلطــار االســتراتيجي وخ ّطــة
المجتمــع أمــر بالــغ
ّ
ّ
العمــل التنفيذيّــة الموضوعــة لــه.
ـت غايــات
وتتضمــن الخطّــة االســتراتيجية ( )2020-2016سـ ّ
ّ
يتط ّلــب تحقيقهــا تجســيم  21هدفــا بواســطة  51تدبيــر اســتراتيجي.
(لمزيــد التفاصيــل ُتراجــع وثيقــة االســتراتيجية الملحقــة بهــذا
التقريــر)(.)1
ّأمــا خطــة العمــل القصيــرة المــدى التــي تــم اعتمادهــا ،واإلعــان
ّ
عنهــا يــوم  9ديســمبر  2016فســتهتم بالتنفيــذ علــى مــدى ســنتي
ّ
ْ
( )2018-2017لـــ  16تدبيــر اســتراتيجي علــى النحوالتالــي:
(ولمزيــد التفاصيــل ُتراجــع وثيقــة الخطّــة العمليــة الملحقــة بهــذا
ّ
التقريــر)
 الغايــة األولــى :تأكيــد اإلرادة السياســية فــي إرســاء تغييــرّ
ملمــوس فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لكســب

,,

تدعيم المساءلة
والمسؤولية للحيلولة
دون اإلفالت من العقاب،
ولضمان المساواة بين
جميع المواطنين أمام
القانون دون تمييز

,,

وبرمــج تنفيــذ 6
المواطــن
(تتضمــن أربعــة أهــداف و 8تدابيــر ُ
ّ
ثقــة ُ
تدابيــر).
الهــدف «أ» -اســتدامة اإلرادة السياســية للســلط العموميــة
ّ
مــن أجــل إحــداث تغييــر وتطويــر فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة
ومكافحــة الفســاد .ســيتم تنفيــذ ثالثــة تدابيــر اســتراتيجية مــن أربعــة
ّ
وهــي:
الحــرص علــى متابعــة وفعاليــة التتبعــات التأديبيــة والقضائيــة،
ّ
ّ
))I-A3
إرساء واعتماد «نماذج للنزاهة» )ilots d’intégrité) ،I-A2
مأسســة آليــة إشــراف علــى تنفيــذ السياســات والبرامــج
واالســتراتيجيات الوطنيــة فــي مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد،
ّ
()I-A3
الهــدف «ب « إقنــاع وكســب الــرأي العــام حــول سياســات
وبرامــج الدولــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
ويتط ّلــب هــذا الهــدف تنفيــذ تدبيــر وحيــد وهــو:
تطويــر دور المواطــن  /الــرأي العــام مــن خــال برنامــج رصــد
ويقظــة))I-B1 ،
الهــدف «ج» – إيجــاد وكســب دعــم دولــي وإقليمــي وثنائــي
ومكافحة الفســاد،
لمجهودات الدولة في مجال الحوكمة الرشــيدة ُ
(يتط ّلــب تدبيريــن ســيتم فــي المرحلــة الحاليــة تنفيــذ أحدهمــا) وهــو:
ّ
منسق وفاعل للسياسات والبرامج)I-C2( ،
بناء تعاون دولي ّ
الهــدف «د»-وضــع خطّــة اتصــال علــى المســتوى الوطنــي،
وتجســيم هــذا الهــدف يتط ّلــب تدبيــرا وحيــدا وهــو:
إعداد خ ّطة اتصال على المستوى الوطني)I-D1( ،
المجتمعيــة الفاعلــة ودور
الغايــة الثانيــة :تشــجيع المشــاركة
ّ
المواطــن األساســي فــي جهــود الدولــة الراميــة إلــى إرســاء الحوكمــة
ُ
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,,

تطوير أدوات عمل وتعزيز
قدرات األطراف الفاعلة
في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد

,,
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(تتضمــن هدفيــن و 6تدابيــر ،وبرمــج
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد،
ّ
تنفيــذ  2تدابيــر مــن الهــدف األول)
والمجتمــع المدنــي واإلعــام
الهــدف «أ» -تشــريك المواطنيــن
ّ
والقطــاع الخــاص فــي صياغة وتنفيذ السياســات المتع ّلقة بالحوكمة
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد( ،يتط ّلــب خمســة تدابيــر ســيتم تنفيــذ
ّ
اثنيــن منهــا) ،وهمــا:
تشــريك الصحفييــن االســتقصائيين فــي مجــال مكافحــة الفســاد،
()II-A1
المجتمــع المدنــي فــي مجــال
تعزيــز ومأسســة مشــاركة منظّمــات
ّ
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد)II-A4( .
الغايــة الثالثــة :تحســين الشــفافية والنفــاذ إلــى المعلومــة فــي
مجــال تنظيــم المرفــق العمومــي والتصــرف فــي المــوارد والنفقــات
ّ
(تتضمــن أربعــة أهــداف و 10تدابيــر ،وبرمــج تنفيــذ
العموميــة،
ّ
ّ
تدبيريــن اثنيــن مــن هدفيــن)،
الهــدف «أ» -تركيــز نظــام انتــداب فــي القطــاع العــام يضمــن
ويشــجع تشــغيل األشــخاص األقــدر كفــاءة
الشــفافية والنجاعــة،
ّ
األول منهــا) ،وهــو:
ونزاهــة( ،ثالثــة تدابيــر
ســيتم تنفيــذ ّ
ّ
تدعيــم الشــفافية علــى مســتوى إجــراءات االنتــداب والترقيــة فــي
القطــاع العــام)III-A1( ،
الهــدف «د» -تحســين الشــفافية فــي مســار ّاتخــاذ القــرارات
المتع ّلقــة باســتعمال األمــوال العموميــة( ،تدبيــران ســيتم تنفيــذ
ّ
ّ
ّأولهمــا) وهــو:
تحســين آليــات التصــرف فــي مجــال الطلــب العمومــي،
ّ
( )III-D1
الغايــة الرابعــة :تدعيــم المســاءلة والمســؤولية للحيلولــة دون
اإلفــات مــن العقــاب ،ولضمــان المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن

,,

توضيح دور مختلف
الفاعلين العموميين
تدخلين في مجال
الم ّ
ُ
الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد

,,

(تتضمــن ثالثــة أهــداف و 5تدابيــر ســيتم
تمييــز.
ّ
أمــام القانــون دون ّ
ّ
تنفيــذ تدبيريــن اثنيــن)،
الهــدف «ب « -تعزيــز التتبعــات والعقوبــات ضــد أعمــال الفســاد
(تدبيــران ســيتم تنفيــذ ثانيهمــا) وهــو:
ّ
تدعيــم العقوبــات المتع ّلقــة بأعمــال الفســاد فــي القطــاع العــام،
()IV-B2
الهــدف «ج»– وضــع نظــام ناجــع للتصريــح بالممتلــكات
والمصالــح واإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن ولمكافحــة
اإلثــراء غيــر المشــروع (تدبيــران ســيتم تنفيــذ ّأولهمــا) ،وهــو:
ّ
تدعيــم اإلطــار التشــريعي والترتيبــي المتع ّلــق بالتصريــح
بالممتلــكات والمصالــح ،واإلبــاغ عــن الفســاد ،وحمايــة المبلغين،
ومكافحــة اإلثــراء غيــر المشــروع)IV-C1( ،
الغايــة الخامســة :تطويــر أدوات عمــل وتعزيــز قــدرات األطــراف
(تتضمــن
الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد،
ّ
وتمــت برمجــة تنفيــذ تدبيريــن
سـ ّـتة أهــداف و 17تدبيــر اســتراتيجيّ .
اثنين)،
المنتخبيــن فــي
الهــدف «هـــ» -تحســين معــارف وحشــد النـ ّـواب
َ
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد( ،تدبيــر وحيــد) ،وهــو:
النواب عن طريق التكوين)V-E1( ،
تدعيم قدرات ّ
الهــدف «و» -تدعيــم قــدرات وإمكانــات الهيئــة الوطنيــة المكل ّفــة
ّ
بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد( ،تدبيــر وحيــد) ،وهــو:
تعزيز كفاءة وموارد الهيئة)V-F1( .
الغايــة السادســة :توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن
تدخليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد
الم ّ
ُ
تدبيريــن)،
وتمــت برمجــة تنفيــذ
ْ
(تتضمــن هدفيــن اثنيــن و 5تدابيــرّ .
ّ
الهــدف «أ» -توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن
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المتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد ( 5تدابيــر ســيتم
ّ
ّ
تنفيــذ واحــد منهــا) ،وهــو:
والمؤسســاتي
إصــدار النصــوص المنظّمــة لإلطــار القانونــي
ّ
المك ّلفــة بالحوكمــة ومكافحــة الفســاد.
والتنظيمــي للهيئــة ُ
()VI-A2
المؤسســي علــى التنســيق بيــن
الهــدف « ب » -إضفــاء الطابــع
ّ
تدخليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة
الم ّ
الفاعليــن العمومييــن ُ
ومكافحــة الفســاد (تدبيــر وحيــد) ،وهــو:
وضــع آليــة للتنســيق ومتابعــة وتقييــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة
ّ
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد)VI-B1( .
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ـاري عــدد 120
عمــا بأحــكام
الفقرتيــن  1و 2مــن الفصــل  13وبالفصــل  40مــن المرســوم اإلطـ ّ
ْ
والتقصــي
لســنة  ،2011لــم تكتــف الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتشــخيص قضايــا الفســاد،
ّ
ّ
والتحــري فــي المل ّفــات الــواردة عليهــا ،ثــم إحالتهــا إلــى القضــاء ،بــل حرصــت علــى تقديــم الحلــول
ّ
ّ
مــن خــال مــا تعرضــه مــن مقترحــات وتوصيــات.
 مبادئ توجيهية عامة في خصوص الوقاية من الفسادتوصي الهيئة بـ :

01

للتصــدي للفســاد واســترداد أمــوال وممتلــكات
العمــل علــى تفعيــل دور « المجلــس األعلــى
ّ

الدولــة والتصــرف فيهــا » الــذي أحــدث بمقتضــى األمرعــدد  1425لســنة  2012المــؤرخ فــي
ّ
 31اوت  2012والــذي لــم يجتمــع إال فــي مناســبتين :األولــى فــي 30أكتوبــر  2012والثانيــة فــي
 17مــاي  2013بالرغــم مــن أهميــة مشــموالته المتمثلــة فــي « متابعــة و تنســيق أعمــال مختلــف

اللجــان والهيــاكل الوطنيــة المك ّلفــة بمصــادرة و اســترجاع و التصــرف فــي األمــوال و الممتلــكات
ّ
المكتســبة بطــرق غيــر شــرعية الراجعــة للدولــة و الموجــودة بداخــل البــاد أو بخارجهــا  ،و متابعــة

نتائــج أعمــال الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد»

02

ّاتخــاذ التدابيــر المالئمــة وتوفيــر الوســائل الضروريــة لعمــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة ،وتكويــن
بالــرد علــى مطالــب الحصــول عليهــا ،وتحميلهــم مســؤولية
الموظفيــن ومعاونيهــم والمكلفيــن
ّ
عــدم االلتــزام بمقتضيــات القانــون فــي هــذا الشــأن لضمــان حـ ّـق العمــوم والمجتمــع المدنــي فــي

النفــاذ إلــى المعلومــة.

03

الشــروع الفــوري فــي تطبيــق نظامــي الحكومــة المفتوحــة  OPEN-GOVوالحكومــة

04

تعزيــز الرقابــة علــى إجــراءات االنتدابــات المعمــول بهــا بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى المح ّلــي،

اإللكترونيــة  E-GOVERNEMENTلدعــم الشــفافية فــي إســداء المرفــق العمومــي والحـ ّـد
مــن البيروقراطيــة.

وتدعيــم اآلليــات المتو ّفــرة وإنفاذهــا فــي مجــال االنتــداب وترقيــة وتقييــم األعــوان العمومييــن بمــا

ومنصفــة وشــفافة ومحايــدة.
يضمــن أن تكــون ّ
موحــدة ُ

05

مراجعــة التســميات والتعيينــات والترقيــات بالوظيفــة العموميــة بخصــوص مــن تع ّلقــت بهــم
شــبهات فســاد قويّــة ،ولــم تتخــذ فــي شــأنهم أيّــة إجــراءات إداريّــة.

06

مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي الصــادرة بمقتضــى األمــر
النظــر فــي إدمــاج أحــكام ّ

الحكومــي عــدد  4030لســنة  2014ضمــن القانــون األساســي للوظيفــة العموميــة بمــا يترتــب علــى
خرقهــا تســليط عقوبــات تأديبيــة.

07

اســتكمال وتفعيــل المعاييــر المســتهدفة لتضــارب المصالــح الحقيقيــة والمنتظــرة،
واألنشــطة غيــر المتالئمــة والثانويــة لمجمــل األعــوان العمومييــن علــى مختلــف
المســتويات والرتــب بــاإلدارة (موظفــون ،متعاقــدون ،منتخبــون ،منتمــون ألســاك
ّ
خصوصيــة بمــن فيهــم القضــاة )...مــع توفيــر اآلليــات الوقائيــة والرقابيــة المالئمــة
لتفعيــل تلــك المعاييــر.

08

اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة واضحــة بخصــوص حــاالت انتقــال األعــوان العمومييــن للعمــل بالقطــاع

09

ـؤرخ فــي  10أفريــل 1987
وضــع نظــام بديــل وناجــع ألحــكام القانــون عــدد  17لســنة  1987المـ ّ

الخــاص لتفــادي الوقــوع فــي حــاالت تضــارب مصالــح.

للتح ّقــق مــن التصاريــح بالممتلــكات والمصالــح المســتوجبة علــى كبــار الموظفيــن العمومييــن وفــق
مــا اقتضــاه الفصــل  11مــن الدســتور والقوانيــن التطبيقيــة ،واعتمــاد رقابــة فعليــة علــى التصاريــح،
وتأميــن النفــاذ الضــروري للمعطيــات ،والنظــر فــي نشــر تصاريــح األعــوان المعينيــن والمنتخبيــن
ّ
لتعزيز الشــفافية في القطاع العمومي ،واتّخاذ التدابير المالئمة لردع تعمد المغالطة في التصاريح.

10

تعجيــل النظــر فــي مشــروع قانــون التصريــح بالمكتســبات واإلثــراء غيــر المشــروع المعــروض علــى

11

تدعيــم نظــم الرقابــة بغايــة ضمــان أكثــر نجاعــة لعمليــات المراقبــة والتدقيــق التــي تقــوم بهــا
العامــة والتفقديــات الوزاريــة وتمكينهــا مــن اســتقاللية وظيفيــة أوســع بمــا
هيئــات الرقابــة
ّ
يمكنهــا مــن المبــادرة تلقائيــا أو عنــد تلقــي شــكاوى بمهــام تفقــد بحســب أهميــة المخاطــر
التــي تتفطــن إليهــا فــي إطــار القيــام بمهامهــا ،وإمكانيــة إشــعار النيابــة العموميــة مباشــرة
بحــاالت الفســاد عنــد االقتضــاء.

12

نشــر تقاريــر التفقــد وإرســاء آليــات فعالــة لتعميــم ومتابعة التوصيات ،والتنســيق وتبادل المعلومات

مجلــس نـ ّـواب الشــعب.

والتعــاون ،فــي إطــار مهمــات تفقــد مشــتركة مــع مختلــف األطــراف المتداخلــة بمــا فيهــا الهيئــة

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
ّ

13

متابعــة وتنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر التفقــد فــي خصــوص معاقبــة وتتبــع بعــض المســؤولين

بــاإلدارة العموميــة الذيــن ثبتــت فــي شــأنهم تجــاوزات ترقــى إلــى جرائم فســاد حيــث لوحظ تراخي

أو تغاضــي الســلطات المباشــرة أو ســلطات اإلشــراف عــن متابعتهــم ســواء بإحالــة المشــبوه فيهــم
علــى مجالــس التأديــب أو القضــاء

14

اإلذن بإجــراء تدقيــق ومســح شــامل لتقاريــر هيئــات الرقابــة والتفقــد ودائــرة المحاســبات للثــاث

ســنوات األخيــرة بغــرض إجــراء التتبعــات القضائيــة فــي ملفــات الفســاد التــي أشــارت إليهــا التقارير
ّ
وتــم تجاهلهــا مــن طــرف اإلدارة.
ّ

• التو ّقي من الفساد ومكافحته في الشراءات العمومية
توصي الهيئة بـ :

15

تطويــر الرقابــة فــي هــذا المجــال مــن خــال إيجــاد اآلليــات للتنســيق والتعــاون بيــن الهيــاكل الرقابيــة
وتوفيــر الحمايــة الكافيــة لهــا ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة األخــرى كالهيئــة الوطنية
ّ
لمكافحة الفســاد.

16

تدعيــم إمكانيــات التف ّقديــات الوزاريــة فــي مجــال مراقبــة مراحــل تنفيــذ وختــم إنجــاز
الصفقــات العموميــة.

17

إيجاد آلية للتدخل الوقائي السريع في حاالت الفساد الثابتة والواضحة.

18

فرض إصدار تقارير دورية من طرف كل هياكل الرقابة ونشرها للعموم.

19

فــرض إصــدار تقاريــر فــي المجــال مــن طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي ،وكذلــك هيئــة

20

تطويــر نظــام معلومــات يعتمــده كل المتدخليــن فــي المجــال بمــا يضمــن توفــر المعلومــة الكافيــة،

21

اعتماد نظام تشهير موضوعي بأهم المخالفات والتجاوزات في المجال.

22

بتعهداتهــم وبمبــادئ
تســريع تركيــز لجنــة إقصــاء المتعامليــن االقتصادييــن الذيــن ثبــت إخاللهــم ّ

المتابعــة والمراجعــة ،والمرصــد الوطنــي للصفقات.

اإلبــان.
وبالتالــي اتّخــاذ القــرارات فــي ّ

النزاهــة مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة طبقــا لمقتضيــات األمــر عــدد 2016-498

المــؤرخ فــي  8أفريــل .2016
ّ

23

العمــل علــى إخضــاع الصفقــات العموميــة التــي تتجــاوز قيمتهــا  50مليــون دينــار وجوبــا لتدقيــق

خارجــي بعــد اإلســناد ومــرة أخــرى بعــد انتهــاء التنفيــذ ،مــع فــرض تعييــن مدقــق داخلــي لمتابعــة

الصفقــة فــي مختلــف مراحلهــا مــن األعمــال التحضيريــة إلــى الختــم.

24

تكويــن الجمعيــات ووســائل اإلعــام فــي مجــال الشــراء وكيفيــة االســتقصاء مــن خــال تعريفهــم

بمنظومــة الشــراء وأهــم اإلخــاالت ومظاهــر الفســاد.
ّ

25

مراجعــة مقتضيــات القانــون عــدد  74لســنة  1985المتع ّلــق بأخطــاء التصــرف لمزيــد ضبــط
األخطــاء الخاصــة بالشــراء العمومــي ،وكذلــك إعــادة النظــر فــي العقوبــات المســلطة حتــى تتــوازن

26

ســحب التصريــح علــى الممتلــكات الشــخصية والعائليــة للمتدخليــن والمتصرفيــن فــي الشــراءات

مــع أهميــة األخطــاء باإلضافــة إلــى ضــرورة مراجعــة إجــراءات اإلحالــة المعتمــدة.

العموميــة الهامــة.

• تحسين التصرف في الشراءات العمومية
توصي الهيئة بـ :

27

اســتكمال إرســاء منظومــة الصفقــات العموميــة طبقــا لألمــر عــدد  1039لســنة  2014المــؤرخ فــي
 13مارس .2014

28

تعميــم تطبيــق المنظومــة اإلعالميــة للصفقــات والشــراءات العموميــة « ،»TUNEPSوالتــي

29

اعتماد البرمجة السنوية للشراءات لتفادي اللجوء إلى تجزئتها.

30

إحكام تنظيم حاالت اللجوء إلى االتفاقات أو المالحق التكميلية لعقود الصفقات

31

العمــل علــى تفــادي التعامــل مــع نفــس المزوديــن بخصــوص الشــراءات التــي ال تتجــاوز الحــد

32

إرساء خريطة لمخاطر الشراءات العمومية العتمادها لتحسين التصرف والتصدي للفساد.

33

العمــل علــى تعميــم منظومــة التصــرف حســب األهــداف كجــزء مــن إصــاح منظومــة التصــرف

34

تطويــر الخدمــات االستشــارية فــي مجــال الصفقــات العموميــة لفائــدة المشــترين العمومييــن مــن

35

العمــل علــى تكويــن وتحســيس المتعامليــن مــع المشــترين العمومييــن والتنســيق مــع هياكلهــم

وضعــت علــى ذمــة الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي دون أن تعمــل بالشــكل المــراد منهــا.

(.)Avenants

األدنــى للجــوء إلــى إجــراءات طلــب العــروض.

العمومــي وفــرض اعتمــاد رقابــة التصــرف والتدقيــق الداخلــي فــي كل الهيــاكل العموميــة.

طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي.

المهنيــة.

36

تطوير قدرات اإلحصاء وجمع المعلومات من طرف المرصد الوطني للصفقات.

37

إصدار مجلة جامعة للنصوص المتع ّلقة بالطلب العمومي.

• بخصوص قطاع الطاقة والمناجم
توصي الهيئة بـ :

38

دفــع القطاعــات والجهــات المنظمــة أو العاملــة أو المتدخلــة فــي قطــاع الطاقــة والمناجــم نحــو

39

توحيــد جهــود الجمعيــات والمختصيــن واألكاديمييــن والحقوقييــن واإلعالمييــن وســائر الناشــطين

تكريــس معاييــر الشــفافية وتدعيــم قواعــد الحوكمــة الرشــيدة فــي سياســتها وأعمالهــا ومشــاريعها.

فــي ســبيل دفــع وتكريــس قواعــد الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة لالنتفــاع مــن مــوارد الطاقــة

والمناجــم وتوزيعهــا توزيعــا عــادال.

40

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم الشــفافية فــي عمليــات إرســاء القوانيــن المتع ّلقــة بالميــدان

41

دعــم وتكريــس اآلليــات الضامنــة للحصــول الفعلــي للعمــوم علــى المعلومــات المتع ّلقــة بالطاقــة

42

العمــل علــى تجســيم اإلرادة التــي عبــرت عنهــا الحكومــة التونســية منــذ جــوان  2012باالنضمــام
ّ
لمبــادرة الشــفافية الدوليــة فــي الصناعــات االســتخراجية لمــا لهــذا االنضمــام مــن انعكاســات

واتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بالطاقــة والمناجــم وتشــجيع إســهام المختصيــن
ومراجعتهــا ّ
والخبــراء المحلييــن والدولييــن فــي هــذه السياســات والمســاهمة المنتظمــة فــي الرقابــة.

والمناجــم مــن خــال تفعيــل القوانيــن الضامنــة للنفــاذ إلــى المعلومــة وحريــة التــداول بشــأنها.

إيجابيــة علــى حوكمــة التصــرف فــي الثــروات المنجميــة والمنــاخ االســتثماري.
ّ

• االنتدابات بالمصالح المركزية لإلدارة والمؤسسات
والمنشآت العمومية والجماعات المح ّلية
توصي الهيئة بـ :

43

ضــرورة إصــدار منشــور تفســيري مــن قبــل الســيد رئيــس الحكومــة يذكــر فيــه بكافــة إجــراءات

44

ضــرورة اعتمــاد المناظــرة كطريقــة أساســية النتــداب األعــوان العمومييــن مــع ضــرورة اإلعــان

تنظيــم المناظــرات.

عنهــا بالطــرق التــي تضمــن إعــام أكبــر عــدد ممكــن مــن طالبــي الشــغل.

45

ـث المؤسســات والمنشــآت العموميــة علــى إيــاء العنايــة الالزمــة بالبرمجــة والتخطيــط وعــرض
حـ ّ
ميزانيتهــا للمصادقــة فــي اآلجــال المحــددة لتفــادي ال ّلجــوء إلــى االنتــداب المباشــر الناتــج عــن

ســوء التخطيــط.

46

والمؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة لاللتــزام بشــروط
دعــوة المنشــآت العموميــة
ّ

اللجــوء بصفــة اســتثنائية لالنتــداب المباشــر المنصــوص عليهــا باألمــر عــدد  567لســنة 1997
المــؤرخ فــي  31مــارس 1997

47

التربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة
القطــع مــع لجــوء بعــض المنشــآت العموميــة إلــى العمــل بعقــود ّ
ّ
موجهــة أصــا إلــى تشــجيع
كمرحلــة لالنتــداب الحقــا ألصحــاب العقــود باعتبــار أ ّن هــذه اآلليــة ّ
الخاصــة علــى التشــغيل مــن خــال تمتيعهــا بعديــد االمتيــازات علــى غــرار إعفــاء
المؤسســات
ّ

48

ضـــرورة إيقــاف العمــل باالتفاقيــات المبرمــة مــع بعــض األطــراف النقابيــة فيمــا يتع ّلــق بتخصيــص

التربــص.
ّ
المؤجــر مــن اشــتراكات الضمــان االجتماعــي طيلــة فتــرة ّ

نســـبة مـــن االنتدابات لفـائـــدة أبناء األعوان وكـــل مـــا من شـأنـــه أن يخـــل بمبدأ المســاواة وحســـن

التمشــي
أكــدت خــرق هــذا
ّ
التصــرف فــي المرفــق العــام .ال ســيما وأ ّن المحكمــة اإلداريّــة ســبق أن ّ
لمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وبالتالــي عــدم مشــروعية هــذه االنتدابات .وكان ذلك بمناســبة

ردهــا علــى االستشــارة الخاصــة عــدد  2014/636بطلــب مــن رئاســة الحكومــة.
ّ

• قوات األمن الداخلي
توصي الهيئة بـ :

49

الداخلــي بالحـ ّـد مــن
تقييــم القواعــد والترتيبــات
الخاصــة بانتــداب وترقيــة عناصــر قــوات األمــن ّ
ّ

المشــموالت الواســعة والتقديريــة ( )discrétionnairesوتوضيحهــا ،كتأميــن تماســك واحتــرام
المعاييــر القائمــة علــى المســتوى والكفــاءة ،وذلــك وفقــا إلجــراءات موضوعيــة وشــفافة.

50

اعتمــاد اختبــارات النزاهــة والتدقيــق فــي البحــث عــن الســوابق أثنــاء إجــراءات انتــداب عناصــر

51

مدونــة ســلوك جديــدة وقواعــد مالئمــة للوقايــة مــن تضــارب المصالــح لــدى قــوات األمــن
اعتمــاد ّ

قــوات األمــن الداخلــي وترقيتهــم.

الداخلــي وذلــك ببيــان قواعــد تجنــب تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا وشــتى أشــكال الرشــوة
والفســاد والتبليــغ عنهــا.

52

والمســتهدف لــدى هــذه القــوات بخصــوص تدابيــر مكافحــة الفســاد
تدعيــم التكويــن المنتظــم ُ

والقواعــد الســلوكية.

53

اعتمــاد وتوســيع نطــاق التنــاوب أو التــداول المنتظــم زمنيــا علــى المراكز لعناصــر هذه القوات على

الحساســة ،وذلك وفقا لقواعد واضحة وموضوعية.
األقل بالنســبة للمســؤولين عن الوظائف
ّ

• أعوان الديوانة
توصي الهيئة بـ :

54

ومنسقة للمخاطر ،لزيادة فعالية أنظمة الرقابة.
التطبيق المنهجي لمقاربة مالئمة ومناسبة
ّ

55

وضع أدلة إجراءات بهدف التقليل من السلطة التقديرية والمخاطر ونقاط الضعف.

56

مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى رقمنــة اإلجــراءات الديوانيــة التــي مــن شــأنها إرســاء مزيــد مــن
السالســة والشــفافية.

57

الموحــد دون اســتثناءات لقواعــد التنــاوب والتــداول المنتظــم بخصــوص المصالــح
التطبيــق
ّ
الحساســة.
والمراكــز
ّ

58

تبنّي قواعد أخالقية ومهنية خصوصية ومناسبة ألعوان الديوانة.

59

رســاء قواعــد وإجــراءات ناجعــة وخصوصيــة تهــدف إلــى تجنّــب تضــارب المصالــح ومنــع قبــول

60

توفيــر دورات تكوينيــة متواصلــة وهادفــة لفائــدة األعــوان حــول نُظــم وتطبيــق القواعــد األخالقيــة

61

وضــع آليــات خصوصيــة فــي عالقــة بحمايــة المب ّلغيــن بــإدارة الديوانيــة وبتشــجيع التبليــغ عــن
ّ
حــاالت الفســاد.

الهدايــا وغيرهــا مــن االمتيــازات غيــر المســتحقة ،وبصفــة عامــة التو ّقــي مــن كل أشــكال الفســاد.

والوقايــة مــن تضــارب المصالــح والفســاد بصفــة عامــة.

• قطاع الصحة
توصي الهيئة بـ :

62

إدراج الجوانــب القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية الجزائيــة الناتجــة عــن جرائــم التزويــر والتحيــل
ّ
وعــن عــدم احتــرام القانــون المتع ّلــق بنظــام التأميــن علــى المرضــى وحمايــة المســتهلك ضمــن

ـب.
البرنامــج التعليمـ ّـي الجامعـ ّـي فــي الصيدلــة والطـ ّ

63

كل مــن مجلــس الهيئــة الوطنيــة لألطبــاء ومجلــس الهيئــة الوطنيــة للصيادلــة بالعمــل علــى
إلــزام ّ
الرفــع مــن مســتوى العمــل الصحــي فــي تونــس عبــر التكويــن المســتمر وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة
التربصــات والــدورات التكوينيــة المنظمــة بالداخــل والخــارج.
فــي تنظيــم ّ

64

مراجعــة النصــوص القانونيــة المنظمــة لمهــن الصحــة وإحــداث نصــوص تعنــي بصفــة واضحــة
صحيــة منتهيــة الصالحيــة مــن
بالمخالفــات والجرائــم المتع ّلقــة باالســتعمال غيــر القانونــي لمــواد ّ

أدويــة ومســتلزمات طبيــة مزروعــة وتنظيــم هــذا النشــاط.

65

الخاص لألطباء
في خصوص النشــاط التكميلي
ّ

بالمستشــفيات «»Activité Privée Complémentaire

توصــي الهيئــة بتعزيــز وتفعيــل آليــات الرقابــة لتجنّــب التجــاوزات كعــدم التقيــد بالرزنامــة المحـ ّـددة
بتراخيــص النشــاط ،وتحويــل المرضــى مــن العيــادات الخارجيــة إلــى عيــادات النشــاط التكميلــي

كملــة للفحوصــات،
الم ّ
الخــاص ،وعــدم التصريــح إلدارة المستشــفى بأعمــال االستكشــاف ُ
فحصهــم..
وكذلــك عــدم التصريــح بالعــدد الحقيقــي للمرضــى الذيــن يتــم
ُ
ّ

• فــي خصــوص إحــكام مراقبــة اقتنــاء وتــداول واســتعمال المســتلزمات الطبيــة القابلــة
للــزرع والتكفــل بهــا ،توصــي الهيئــة فــي هــذا المجــال بـــ :

66

إتمــام إنجــاز المنظومــة المعلوماتيــة للوكالــة الوطنيــة للرقابــة الصحيــة والبيئيــة للمنتجــات بهــدف
ّ
الصحيــة مــن االطــاع
ـات
ـ
الخدم
ـدي
ـ
مس
ـة
ـ
وبقي
تمكيــن الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض
ّ
المتحصلــة علــى تراخيص
علــى المعلومــات الطبيــة والصيدليــة ،وبالخصــوص منهــا قوائــم األدويــة
ّ

67

لعمــل علــى التقليــص فــي آجــال الحصــول علــى رخــص اإلذن باالســتهالك للمســتلزمات الطبيــة

68

الصحة.
تقنين وتنظيم استيراد وتسويق المستلزمات الطبية ،وذلك تحت إشراف وزارة
ّ

69

الســهر علــى المراجعــة الدوريــة ألســعار المســتلزمات الطبيــة التــي تشــهد فــي بعــض الحــاالت
ّ
انخفاضــا فــي األســعار مــع تطــور فــي التقنيــات والفعاليــة ،والحــرص علــى تجميــع شــراءات

70

اعتماد كراس شروط خاص بكل فئة من المستلزمات الطبية.
ّ
ّ

اإلذن باالســتهالك (.)A-M-C

تفاديــا لتق ّلــص آجــال صالحيــة االســتعمال.
ّ

المؤسســات الصحيــة العموميــة مــن هــذه المســتلزمات.

71

عامــة بمــا فيهــا المتع ّلقــة
فــرض مواصفــات خصوصيــة بالملصقــات ( )Vignettesبصفــة ّ
باللوالــب القلبيــة يميــز بصفــة واضحــة تاريــخ الصالحيــة ورقــم الدفعــة المصنعــة والترخيــص
ّ
لالســتهالك (.)A-M-C

72

فــرض تضميــن مراجــع دفعــة التصنيــع علــى النشــرات ،المصاحبــة لألدويــة أو المســتلزمات الطبيــة

( )Prospectusومصاحبــة هــذه النشــرة بنســخة الترخيــص لالســتهالك ( )AMCفــي صــورة عــدم
تو ّفــر الملصقــات.

73

ـزودي المســتلزمات الطبيــة القابلــة للــزرع تكــون معتمــدة مــن قبــل مصالــح
اعتمــاد قائمــة رسـ
ـمية لمـ ّ
ّ
وزارة الصحة.

74

المعــدة للــزرع يكــون تحــت
المزوديــن بنظــام تصــرف وتتبــع دقيــق للمســتلزمات الطبيــة
إلــزام
ّ
ّ

إشــراف ومســؤولية صيدالنــي مســؤول يضمــن مراقبــة تتبــع المبيعــات ومنــع توزيــع المســتلزمات
المصحــات.
الطبيــة المنتهيــة الصالحيــة أو المســتوردة بصفــة عشــوائية فــي
ّ
ّ

75

الخاصــة فــي عمليــات زرع
بالمصحــات
المتدخليــن
وكل
التحجيــر علــى
األطبــاء المباشــرين ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المصحــات بإحــداث لجنــة شــراءات
المزوديــن وإلــزام
المســتلزمات الطبيــة اقتناؤهــا مباشــرة لــدى
ّ
ّ
للمصحــة والصيدالنــي والطبيــب المســؤول
خاصــة بالمســتلزمات الطبيــة تتركــب مــن المديــر العــام
ّ
ّ
ّ
عــن قاعــة القســطرة والطبيــب الجــراح عنــد االقتضــاء.

76

ـار مصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس
المصحــات االستشــفائية
إلــزام
ّ
الخاصــة بتوفيــر صيدالنــي قـ ّ
ّ

هيئــة الصيادلــة يعمــل كامــل الوقــت لضمــان اســتمرارية المراقبــة الصيدالنيــة وتمكينــه ،تحــت
مســؤوليته ،مــن كامــل الصالحيــات المهنيــة للمراقبــة والتصــرف فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة

المزروعــة وغيرهــا.

77

الخاصــة باعتمــاد كــراس أو دفتــر مر ّقــم (أو منظومــة معلوماتيــة
المصحــات االستشــفائية
إلــزام
ّ
ّ
الصحــة
مراقبــة) مطابــق ألحــدث المواصفــات المهنيــة تصــادق عليــه المصالــح
المختصــة بــوزارة ّ
ّ

يحمــل أســماء المريــض والطبيــب الجــراح والطاقــم الطبــي والشــبه طبــي المباشــرين للعمليــة مــع
بيــان لخصوصيــات المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع ملصقاتهــا أو نشــراتها بمــا فــي ذلــك

مــواد التعقيــم وتقاريــر األطبــاء.
ّ

78

الصحــة
الخاصــة بإرســال بيــان شــهري إلــى التفقديّــة الطبيــة بــوزارة
إلــزام المصحــات االستشــفائية
ّ
ّ
ّ
الخاصــة بالمســتلزم
يتضمــن اســم المريــض واســم الطبيــب الجــراح وتاريــخ العمليــة والبيانــات
ّ
ّ
الطبــي المــزروع (رقــم الدفعــة ورقــم اإلذن باالســتهالك وتاريــخ الصالحيــة).
ّ
ّ

79

الخاصــة الصــادر بمقتضــى
بالمؤسســات الصحيــة
العمــل علــى تحييــن كــراس الشــروط المتع ّلــق
ّ
ّ
والمنقــح بالقــرار المــؤرخ فــي  24ديســمبر
قــرار وزيــر ّ
الصحــة العموميــة بتاريــخ  28مــاي ُ 2001
 2007وذلــك:

أ -بــإدراج أحــكام المنشــور الصــادر عــن وزيــر الصحــة تحــت عــدد  76لســنة  2016المــؤرخ
فــي  26أوت  2016والمتع ّلــق ب «مســك المســتلزمات الطبيــة وتســليمها واســتعمالها
الخاصــة بالفصــول ( 80و 82و 109مــن
والمؤسســات الصحيــة
الصحيــة العموميــة
بالهيــاكل
ّ
ّ
ّ
كــراس الشــروط.

بالمصحــات المتعــددة
ب -إضافــة بالفصــل  86مــن كــراس الشــروط إلزاميــة حضــور صيدلــي
ّ
ّ
االختصاصــات التــي تســاوي أو تقــل طاقــة اســتيعابها عــن  60ســريرا (دون احتســاب أســرة
ّ
والمصحــات ذات االختصــاص الواحــد.
اإلنعــاش) منهــا  30ســرير للجراحــة علــى األكثــر
ّ
ت -إضافــة بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  53مــن كــراس الشــروط لضــرورة التنصيــص بالكــراس
الخــاص بجنــاح العمليــات علــى « خصوصيــات المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع
ّ
ملصقاتهــا أو نشــراتها ».

80

تحييــن كــراس الشــروط المتع ّلــق بتك ّفــل صندوقــي الضمــان االجتماعــي بمصاريــف األعمــال
ْ
الخاصــة بجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة المجــراة علــى المضمونيــن االجتماعييــن
الطبيــة
ّ
بالهيــاكل الصحيــة الخاصــة.

• الصندوق الوطني للتأمين على المرض
توصي الهيئة بـ :

81

اعتمــاد نظــام العمــل بالبطاقــة الذكيــة فــي أحســن اآلجــال بمــا يضمــن تحســين الخدمــات للمضمــون

82

التحكــم فــي نظــام معالجــة ملفــات اســترجاع المصاريــف والتكفــل
فــي انتظــار تحقيــق ذلــك،
ّ

االجتماعــي ومســدي الخدمــات الطبيــة وضمــان الشــفافية ودرء حــاالت الفســاد والحـ ّـد منهــا.

بالعــاج مــن قبــل مســدي الخدمــات الطبيــة بالتخزيــن اإللكترونــي بمــا يضمــن عــدم تشــتتها أو
ضياعهــا وتيســير البحــث عنهــا واســتخراجها.

83

تمكــن اإلطــار الطبــي والمســؤولين مــن الولــوج إلــى
تحســين المنظومــة المعلوماتيــة بطريقــة ّ

األولــي بمــا يضمــن حســن القــرار وتســديد المســتحقات فــي آجــال معقولــة
مســتندات الملــف ّ

ومراقبــة أفضــل لقــرارات العــاج الصــادرة عــن مراكــز الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض.

84

إحداث قاعدة بيانات خصوصية بالمضمونين المعنيين بعمليات زراعة المستلزمات الطبية.
ّ
ّ

85

المصحــات ومســدي الخدمــات ،وهيــاكل الصنــدوق
اعتمــاد التبــادل اإللكترونــي للمعلومــات بيــن
ّ

ويؤمــن
وبالخصــوص منهــا المراقبــة الطبيــة بمــا يضمــن ســامة المعطيــات الطبيــة للمضمونيــن
ّ
مســلك قــرار الطبيــب المستشــار.

86

الصحية.
إحداث دليل للعالقات بين منظوري الصندوق ومسدي الخدمات
ّ

87

عمــم معطيــات المل ّفــات بصفــة آليــة علــى مختلــف
اعتمــاد منظومــة معلوماتيــة ُ Algorithmiqueت ّ

88

وجهــة للكشــف عــن حــاالت الفوترة المزدوجة واســتعمال
الم ّ
تكثيــف عمليــات المراقبــة والتدقيــق ُ

89

القيــام بدراســة اقتصاديّــة حــول جــدوى نفقــات الصنــدوق فــي مجــال األدوية للتحكم في اســتهالك

90

واإلداري والمالــي والتنظيمــي
توفيــر التكويــن المســتمر ألعــوان الصنــدوق فــي المجــال القانونــي
ّ
ّ
ّ
والتدقيــق فــي الفواتيــر والمراقبــة الطبيــة.

91

تحييــن كراســات الشــروط المتع ّلقــة بتك ّفــل الصنــدوق بمصاريــف عمليات زرع المســتلزمات الطبية

التحكــم فــي معالجتهــا قبــل إرجــاع المصاريــف.
يمكــن مــن
ّ
المراكــز بمــا ّ

الملصقــات عديمــة الصالحية.
ّ

األدويــة غيــر الضروريــة والمتنافــرة المفعــول والتي يصفهــا األطباء لمرضاهم.

الخاصــة ،وبالخصــوص كــراس الشــروط المتع ّلــق بال ّلوالــب
المجــراة علــى المضمونيــن بالهيــاكل
ّ
ّ
القلبيــة الــذي يعــود إلــى ســنة  2004أي قبــل إحــداث الصنــدوق .وللعلــم ،فقــد شــهدت ال ّلوالــب
القلبيــة انخفاضــا فــي أســعارها ،وتطــورا فــي صناعتهــا بإكســائها بمــواد فعالــة .» Stents Actives

ّ

ّ

ّ

• في مسك األدوية وترويجها
توصي الهيئة بـ :

92

اإلداري مــع المــواد الصيدليــة
تخصيــص فضــاء خــاص ومســتقل وإجــراءات إداريّــة تنظــم التعامــل
ّ
المضمنــة تحــت الحجــر الصحــي «  » en quarantaineفــي انتظــار الحصــول ســواء علــى
الترخيــص بالتســويق ( )A-M-Mأو الترخيــص باالســتهالك ( ،)A-M-Cوفصلهــا عــن

األدويــة المنتهيــة الصالحيــة حتــى اليتــم صرفهــا بطريــق الخطــأ أو ســرقتها ،أو خلطهــا باألدويــة
ّ
المصرحــة للبيــع.

93

للصحة ،وفي
المؤسســات العمومية
لتجنّــب ســرقة األدويــة أو الحـ ّـد منهــا علــى مســتوى صيدليات
ّ
ّ
ّ
ّ
موحــدة للتصــرف فــي األدويــة وتداولهــا ،توصــي الهيئــة بإصــدار
انتظــار إرســاء منظومــة
معلوماتيــة ّ
ّ
ّ
منشــور لألطبــاء بضــرورة التنصيــص علــى الوصفــة الطبيــة ،ســواء المســتخرجة مــن الحاســوب أو
ّ
ّ
ـط اليــد ،تنصيصــا واضحــا وتحــت مســؤولياتهم علــى اســم المريــض ومعرفــه الوحيــد
المحـ ّـررة بخـ ّ
ّ
ّ
ـط اليــد.
ورقــم بطاقــة تعريفــه
ـاص للطبيــب مــع إمضائــه بخـ ّ
الوطنيــة ،مــع ختــم الوصفــة بالطابــع الخـ ّ
ّ

94

تحديــد األعــوان المك ّلفيــن بالعمــل بمخــازن األدويــة والمســتلزمات الطبيــة بمقتضــى قــرارات

95

معدة لتغيير هندام األعوان ،ووضع المحفظات بعيدا عن المخازن.
تخصيص أماكن ّ

96

تحجير إيواء سيارات أعوان الصيدلية المركزية حذو المخازن.
ّ

97

إخضــاع لجنــة شــراء الــدواء بالصيدليــة المركزيــة إلــى مزيــد مــن الشــفافية من حيــث تركيبة أعضائها

98

تحســن مــن شــفافية محاضــر جلســات لجنــة شــراء الــدواء وفصــل قائمــة
اعتمــاد إجــراءات قانونيــة ّ

99

إحــداث نظــام إخبــار ( )Mouchardداخــل المنظومــة المعتمــدة مــن قبــل الصيدليــة المركزيــة يمكــن

تكليــف مــع إمضائهــم بصفــة فرديــة علــى دليــل إجــراءات واضــح يكــون ملزمــا لهــم.

والوقايــة مــن تضــارب المصالــح فيهــا واســتقاللية كتابتها عن اإلدارة العامــة للصيدلية المركزية.

الحضــور عــن محضــر الجلســة.

مــن إعطــاء معلومــات عــن كل مســتعمل لهــذه المنظومــة ،وذلــك للحـ ّـد مــن تســريب المعلومــات

وتمكيــن اإلدارة العامــة مــن المتابعــة وأخــذ القــرارات الالّزمــة لحمايــة معلوماتهــا.

100

تمكــن الصيدليــة المركزيــة مــن مســاحات خــزن تفاضلية لضمان
إبــرام اتّفــاق مــع الديوانــة التونسـ ّـية ّ
حرمــة الحاويات وتحســين مراقبتها.

101

إجــراء جــرد لكافــة االتفاقيــات المبرمــة بيــن الصيدليــة المركزيــة ومزوديهــا قصــد التثبــت مــن

102

احترامهــا ومراجعتهــا عنــد االقتضــاء.
وضــع منظومــة مراقبــة تعنــى بعمليــات الشــراء والبيــع علــى الرصيــف « » Cession à quai
التــي تقــوم بهــا الصيدليــة المركزيــة وإعــام هيــاكل الرقابــة للدولــة بهــذه العمليــات بمــا فــي ذلــك

أســماء الشــركات والمــواد وكمياتهــا وأســعارها وموانــئ التوريــد والتصديــر ،وذلــك قصــد التثبــت
مــن مــدى التطابــق بيــن الفوتــرة والبيــان الجمركــي قصــد التقليــص إلــى أدنــى حــد مــن البيانــات
الديوانيــة الكاذبــة.
ّ

103

إجــراء جــرد لكافــة عمليــات البيــع علــى الرصيــف ولقيمتهــا ،وللشــركات المتمتعــة بهــذا اإلجــراء

االســتثنائي منــذ  2011حتــى يتســنى معرفــة حجــم عمليــات التوريــد غيــر المرخــص فيهــا قانونيــا
مــع تحديــد حــاالت العــود.

104

إعــادة النظــر فــي جــدوى وضــرورة اإلجــراء المتمثــل فــي الحصــول المســبق علــى تحديــد األســعار

األوليــة لألدويــة لــدى وزارة التجــارة قبــل المشــاركة فــي طلــب عــروض .وعنــد االقتضــاء ّاتخــاذ
ّ ّ
موقــف رســمي وواضــح لرفــع االلتبــاس وتضــارب المواقــف بيــن الصيدلية المركزيــة والهيئة العليا

تعســفيا وإقصائيــا للفاعليــن االقتصادييــن،
للصفقــات وإدارة الصيدليــة والــدواء فيمــا اعتبــر إجــراء
ّ
ّ ّ
وذلــك بتحديــد آجــال لــوزارة التجــارة يؤخــذ بعيــن االعتبــار لطلــب العــروض.

105

تدعيــم عمــل المخبــر الوطنــي لمراقبــة األدويــة قصــد التقليــص مــن اآلجــال الطويلــة لمنــح رخــص

106

الحــرص علــى ضــرورة إجــراء كل الشــراءات العموميــة لألدويــة والمســتلزمات الطبيــة عبــر منصــة

107

تفعــل
إحــداث مركزيــة شــراءات ( )centrale d’achatتعنــى بشــراء كافــة المســتلزمات االستشــفائية ّ

108

إحــداث هيئــة تنســيقية تجمــع إدارة الصيدلــة والــدواء وال ّلجنــة العليــا للصفقــات لتوحيــد وجهــة

الــدواء وإضفــاء المزيــد مــن الشــفافية عبــر المنصــة االلكترونيــة إلدارة الصيدلــة والــدواء.

المبســطة.
 TUNEPSبمــا فــي ذلــك الصفقــات ذات اإلجــراءات
ّ
عبــر منظومــة « .» TUNEPS

النظــر حــول الرخــص المســداة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء وإحــداث جــدول توضيحــي

االتفــاق حــول القــرارات الصــادرة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء
لإلجــراءات فــي صــورة عــدم ّ

 DPMوحــول الجــدوى االقتصاديّــة للشــراءات.

109

ضبــط المعاييــر القانونيــة للحصــول علــى رخصــة ترويــج خاصــة باألدويــة المثيلــة بيولوجيــا علــى

110

اعتمــاد رخصــة ترويــج دواء واحــدة صالحــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وســحبها عنــد الحاجــة

111

إحــداث جــدول زمنــي يخــص كل مطلــب رخصــة تســويق مقدمــة إلدارة الصيدلــة والــدواء يمكــن

غــرار مــا تــم تضمينــه بمحضــر الجلســة المنعقــدة بــإدارة الصيدلــة والــدواء بتاريــخ  01جــوان
ّ
أي تغييــر إجرائــي دون إعــام المصنعيــن خاصــة إذا كان هــذا
 2011ونشــره للعمــوم وتفــادي ّ
اإلجــراء دون ســند قانونــي.

علــى القطاعيــن علــى حد الســواء.

االطــاع عليــه بكامــل الشــفافية وبصفــة حصريــة عبــر منظومــة إدارة صيدلــة الــدواء www.dpm.tn

112

جــراء تدقيــق فــي مســار تســجيل األدويــة بأنواعهــا وخاصــة منهــا األدويــة المثيلــة بيولوجيــا وشــبه

األدويــة ومراجعــة دليــل تســجيل األدويــة وإبــراز نقــاط االختــاف بيــن تســجيل األدويــة المتمتعــة

بحقــوق الملكيــة الفكريــة واألدويــة الجنيســة واألدويــة المثيلــة بيولوجيــا.

• تمويل األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية
توصي الهيئة بـ :

113

اســتكمال اإلطــار التشــريعي الــذي ينظــم تمويــل األحــزاب السياســية وعملهــا ،بإصــدار النصــوص

114

تعزيــز هــذا اإلجــراء بــدورات تكوينيــة لتمكيــن األحــزاب السياســية مــن مســك حســابية موثــوق

115

يخــص التمثيليــات المحليــة لألحــزاب ،إن
إضفــاء أكثــر وضــوح علــى هــذه الحســابات فيمــا
ّ

وتحــدد شــروط منــح المســاعدة العموميــة ،ثــم الحــرص علــى
التــي تثبــت اإلطــار المحاســبي
ّ
ّ
تطبيقهــا بشــكل فاعــل وســريع.

بهــا ،واعتمــاد الحســابات والبيانــات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي كل مــن القانــون األساســي
ّ
الخــاص باألحــزاب السياســية ومختلــف القوانيــن االنتخابيــة.

وجــدت ،وكذلــك بخصــوص األنشــطة االقتصاديّــة المباشــرة والهامشــية مــن جهــة ،وإرســاء قواعــد
للشــفافية أكثــر دقــة علــى مســتوى تمويــل الجمعيــات والصحــف ووســائل التواصــل التــي ينبغــي

تحســين إطــار عملهــا فــي الفتــرات االنتخابيــة مــن جهــة أخــرى.

116

تعييــن هيــكل مركــزي يك َّلــف بنشــر أدلــة األحــزاب السياســية ومجمــل الوثائــق واإلحصــاءات

117

بمتابعــة أثــر
.إدراج أحــكام دقيقــة صلــب مشــروع القانــون الخــاص باالنتخابــات البلديــة ،تُلــزم ُ

118

توضيح مفهوم النفقات االنتخابية وقواعدها المحاسبية.

119

إضفــاء النجاعــة فــي مجــال الرقابــة علــى تمويــل الحمــات االنتخابيــة منــذ بدايــة الحملــة ،وذلــك

فــي مجــال الشــفافية الماليــة فــي الحيــاة السياســية ،وذلــك دون االمســاس بقــدرة كل إدارة أو
ّ
مكــن مــن متابعــة اإلجــراءات والعقوبــات
ي
بمــا
مباشــرة،
المعلومــات
مؤسســة علــى نشــر هــذه
ُ ّ
المتخــذة واســتخالصها.
الماليــة ّ
ّ
تمويــل المرشــحين واألحــزاب التــي تدعمهــم.

المتدخلــة ،وتعزيــز تعاونهــا ،واعتمــاد
باعتبــار إمكانيــات وقــدرات ومشــموالت مختلــف األطــراف
ّ

نظــام عقوبــات فعالــة متناســبة ورادعــة.

120

اعتمــاد آليــات تنســيقية مــن شــأنها التمكيــن مــن الكشــف عــن الحســابات البنكيــة للمترشــحين

أو األحــزاب وتبــادل المعلومــات بخصوصهــا بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة (الهيئــة العليــا
المســتقلة لالنتخابــات ،دائــرة المحاســبات ،البنــك المركــزي التونســي ،البريــد ،الديوانــة،)...

ووضــع إجــراءات خصوصيــة تســمح بمراقبــة التدفقــات الماليــة األجنبيــة غيــر المشــروعة ،ســواء
ّ
المباشــرة أو عــن طريــق الجمعيــات المحليــة.
ّ

• في السياسات الجزائية
توصي الهيئة بـ :
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إدراج المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية كمبدإ عام بالمجلة الجزائية.

122

مســاءلة وتحميــل الــذوات المعنويــة فــي شــخص ممثليهــا القانونييــن عــن جرائــم الفســاد واســتغالل

123

مؤسسي الشركات بحقوقهم المدنية والسياسية
اعتماد إجراءات للمراقبة والتحقق من ّ
تمتع ّ

124

تأطيــر ســلطات النيابــة العموميــة لضمــان ســرعة ونجاعــة تتبــع المجرميــن وعــدم اإلفــات مــن

النفــوذ التــي يقترفونهــا بواســطة عقوبــات ماليــة رادعــة.

العقــاب وذلــك ب:

أ -مراجعــة أحــكام الفصــل  20مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة بتقييــد ســلطة إثــارة التتبعــات
محــدد مــن تاريــخ تقديــم الشــكاية علــى
أو الحفــظ التــي يملكهــا وكالء الجمهوريــة بأجــل
ّ

المقارنــة ،فــإذا لــم يُتخــذ قــرار بالتتبــع أو الحفــظ فــي
غــرار مــا هــو معمــول بــه بالتشــريعات ُ
األجــل المذكــور فــإ ّن ذلــك يفتــح للمتضــرر بــاب القيــام علــى المســؤولية الخاصــة ضمانــا لعــدم

اإلفــات مــن العقــاب.

مكــن المشــرع وكيــل الجمهوريــة إزاء « شــكاية لــم تبلــغ حـ ّـد
ب -مراجعــة الفصــل  ،31حيــث ّ
ّ
الكفايــة مــن التعليــل أو التبريــر أن يطلــب إجــراء بحــث مؤ ّقــت ضــد مجهــول بواســطة حاكــم
توجــه تهــم أو تصــدر عنــد االقتضــاء طلبــات ضـ ّـد شــخص معيــن».
التحقيــق إلــى أن ّ

ـكل هــذا اإلجــراء علــى خــاف اإلجــراء المنصــوص عليــه بالفصــل  51مــن م-إ-ج
وقــد يشـ ّ
مدخــا لإلفــات التشــريعي مــن العقــاب .لذلــك يتعيــن تحديــد أجــل لحاكــم التحقيــق إلنهــاء

مهامــه وإعــادة الملــف إلــى النيابــة العموميــة.
ّ

125

إصــدار تعليمــات واضحــة مــن وزيــر العــدل فــي شــكل منشــور للنيابــة العموميــة بإعطــاء ملفــات

خاصــة أ ّن أغلــب المل ّفــات التــي
الفســاد األولويّــة فــي البحــث والتحقيــق واإلحالــة علــى المحاكــمّ ،
أحالتهــا ال ّلجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد منــذ  2011لــم يتــم الفصــل فيهــا.
ّ
ّ
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العنوان  /الموضوع

الجدول الخاص بالدورات التدريبية 6102
المكان

مهمة دراسية واستطالعية لالطالع على التجربة
البريطانية في النفاذ إلى المعلومة

المنظومة االلكترونية إلدارة الشكايات وعمليات التبليغ

التحقيق ومكافحة الفساد في إصدار التصاريح
والتراخيص

تونس العاصمة
تونس العاصمة

تجربة القطب القضائي المالي في مكافحة الفساد نموذجا

تعزيز النزاهة في الشرق األوسط

نظام النزاهة و تقييم السياسات العمومية في مكافحة
الفساد
تونس العاصمة

الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
منظمة الفصل 01

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

معهد وسط وشرق أوروبا لمبادرة القانون بتشيكيا CEELI -
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
القطب القضائي المالي /
جمعية حرص
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي OCDE
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica

التعريف بمنظمة "الشفافية الدولية" وطرق نشاطها
واستراتيجيتها في العمل على الصعيدين الدولي والوطني

معهد وسط وشرق أوروبا لمبادرة
القانون بتشيكيا CEELI -

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقنيات التحقيق في ملفات الفساد "جريمة تبييض األموال
في القانون التونسي"

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

معهد وسط وشرق أوروبا لمبادرة القانون بتشيكيا CEELI -
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
منظمة آنا يقظ

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

التحقيق ومالحقة الفساد في المناصب الرسمية

باريس

تونس العاصمة

عن حاالت الفساد ""e-people

المملكة المتحدة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

التاريخ

من  0إلى  5مارس

6102

الجمعة  10أفريل

6102

الثالثاء  06واألربعاء

 01أفريل 6102

السبت  02افريل

6102

االثنين  00أفريل

6102

الثالثاء  01أفريل

6102

من  61إلى  65أفريل

6102

الجمعة  61افريل

6102

السبت  10ماي

6102

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
القطب القضائي المالي

01

ع/ر

00

06

03

02

05

02

00

00

دورة تكوينية في إطار تركيز المنظومة اإللكترونية
لتطوير المساهمة العمومية في مكافحة الفساد

سترزبورغ  -فرنسا

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المجلس األوروبي
الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بتونس
مقر المركز اإلفريقي لتدريب
الصحفيين واالتصاليين
مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بتونس
مقر المركز اإلفريقي لتدريب
الصحفيين واالتصاليين

الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المجلس األوروبي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة االنماني /
المركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين واالتصاليين
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
القطب القضائي المالي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة االنماني /
المركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين واالتصاليين

روما

جامعة أكسفورد بريطانيا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع سفارة إيطاليا بتونس
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

قمرت تونس العاصمة

جامعة أكسفورد بريطانيا

سيول  -كوريا

الجدول الخاص بالدورات التدريبية 6102
المكان
العنوان  /الموضوع

التحقيقات اإلدارية ضد الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

من  00الى  61ماي

6102

التاريخ

من  62ماي إلى 2

جوان 6102

االثنين  00والثالثاء 06

جويلية 6102

آليات التقصي في ملفات الفساد اإلداري

6102

من  10الى  12أوت

تكوين المكونين في الصحافة االستقصائية في مجال
األولى)
التدريبية
(الدورة
الفساد
مكافحة
اإلطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد

الثالثاء  02آوت

زيارة دراسة واستطالع الى روما في اطار تبادل
التجارب بخصوص مكافحة الفساد

دورة تكوينية حول حوكمة الموارد الطبيعية

تكوين المكونين في الصحافة االستقصائية في مجال
مكافحة الفساد (الدورة التدريبية الثانية)

المنصوص عليها بالفصل  12من المجلة الجزائية

دورة تدريبية لنشطاء المجتمع المدني و الصحفيين
العاملين في مجال مكافحة الفساد حول الجرائم

6102

من  02الى  61أوت

6102

من  06إلى  02سبتمبر

6102

من  61إلى 66

سبتمبر 6102

الثالثاء واألربعاء 2

و 5اكتوبر 6102

إدماج سياسة النوع في مجهودات مكافحة الفساد

معهد وسط وشرق أوروبا لمبادرة القانون بتشيكيا CEELI -
المجمع الدّولي للمساعدة القانونية بالسويد ILAC
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60

تكوين المكونين في الصحافة االستقصائية في مجال
مكافحة الفساد (الدورة التدريبية الثالثة)

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

من  10أكتوبر إلى

غاية  01أكتوبر

6102

التاريخ

مقر المركز االفريقي لتدريب
الصحافيين

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قمرت تونس العاصمة

عين دراهم جندوبة

الجدول الخاص بالدورات التدريبية 6102
المكان
العنوان  /الموضوع

تقنيات التحليل المالي

الفساد في ميدان الجباية واالستخالص

السبت  05و األحد  02بناء قدرات الصحفيين في مجال التعاطي مع قضايا
الفساد (الدورة التدريبية االولى)
أكتوبر 6102

الثالثاء  16واألربعاء

 11نوفمبر 6102

السبت  06نوفمبر

6102
الحمامات

السبت  01واألحد  61بناء قدرات الصحفيين في مجال التعاطي مع قضايا
الفساد (الدورة التدريبية الثانية)
نوفمبر 6102

الفساد :الكشف ،الوقاية والمكافحة

من  60إلى  65نوفمبر
باريس

6102

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة االنماني /
المركز اإلفريقي لتدريب الصحافيين
الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
مركز تونس لحرية الصحافة /
برنامج األمم المتحدة االنماني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

معهد وسط وشرق أوروبا لمبادرة القانون بتشيكيا CEELI -
الهيئة السويدية للتعاون الدولي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
القطب القضائي المالي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
مركز تونس لحرية الصحافة /
برنامج األمم المتحدة االنماني

المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا بالتعاون مع المصلحة
المركزية للوقاية من الفساد بوزارة العدل الفرنسية
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

إدارة المخاطر في قطاعي الصحة والديوانة

الحمامات
بيروت

دور المجتمع المدني المحلي في مكافحة الفساد

مركز تونس لحرية الصحافة /
برنامج األمم المتحدة االنماني

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االقليمي

الكاف

السبت  00و األحد  00بناء قدرات الصحفيين في مجال التعاطي مع قضايا
الفساد (الدورة التدريبية الثالثة)
ديسمبر 6102

من  00إلى 65

ديسمبر 6102

السبت  62ديسمبر

6102

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع الكاف

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

االحد  62أكتوبر

6102

الجمعة  62أكتوبر

6102

الجدول الخاص بالتحسيس واالتصال عن طريق الجمعيات

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية شباب قفصة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية جسور المواطنة بالكاف

مفهوم الفساد وتحديد مجال التدخل القانوني للمجتمع المدني لمكافحة
نزل بقفصة
الفساد

لقاء حواري تفاعل ّي تشارك ّي للتوصل إلى تمثل الفساد عند ثلة من الشباب
العتمادها في صياغة استبيان،
التعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطبيعة الشراكة المبرمة مع
معهد  16مارس  0321بالكاف،
الجمعية
التعريف بمشروع الجمعية "وطني أمانة" وتبسيطه وعرض مراحله معهد فرحات ح ّشاد الكاف الغربية.
وضبط هدفه العا ّم" .جيل يؤسس للمستقبل جيل يرفض التطبيع مع
الفساد"

الجهة المنظمة
المكان
العنوان  /الموضوع
تاريخ النشاط
ع/ر
من منتصف شهر
وضع برنامج عمل و جدول زمني لتنفيذ أنشطة مشروع "مكافحة الفساد
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 0سبتمبر الى أواخر شهر في التخطيط والتصرف العمراني" لجمعية بيت الخبرة بصفاقس ،مقر جمعية بيت الخبرة بصفاقس
جمعية بيت الخبرة
باإلضافة الى إعداد مطوية لتوزيعها في الورشات المزمع تنفيذها الحقا.
أكتوبر 6102
توعية شباب القيروان بمسألة الحوكمة ومكافحة الفساد الختيار مجموعة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
على امتداد شهر أكتوبر ممثلة للشباب للمشاركة في الدورة التكوينية
جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة
معتمديات والية القيروان
6
التعريف بمشروع الجمعية "شباب ضد الفساد" وباإلطار العام للشراكة
6102
والثقافة الرقمية بالقيروان
المبرمة بين الهيئة والجمعية
معتمدية بوسالم ( والية جندوبة)
االتصال المباشر بممثلين عن بعض الجمعيات الناشطة بواليات الشمال
أكتوبر
شهر
امتداد
على
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
معتمدية تيبار ( والية باجة)
الغربي للتعريف بالهيئة ومشروع جمعية المواطنة والتنمية بالشمال
2
جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي
معتمدية قلعة سنان ( والية الكاف)
6102
الغربي وحثهم لالنخراط والمشاركة في مختلف مراحل إنجاز المشروع
معتمدية الكريب ( والية سليانة)

1

5

2

السبت  63أكتوبر

6102

التعريف باإلطار القانوني للتمويل العمومي للجمعيات

نزل بتوزر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية الرصيف الثقافي بتوزر

2

2

3

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

نزل بتوزر

إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة إلدارة الجباية المحلية ببلدية توزر "دور
نظم المعلومات الجغرافية"

اإلذاعة الجمعياتية هنا القصرين

التعريف بالهيئة والشراكة المبرمة مع الجمعية وبطرق التبليغ عن الفساد
تحت شعار "معا لحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد"

 برنامج "دوسيات" إنتاج حلقات حوارية إذاعية نصف شهرية كليوم ثالثاء تطرح مواضيع تتمحور حول الفساد ومكافحته.
 برنامج "من غير بوليتيك" إنتاج حلقات حوارية إذاعية نصفشهرية كل يوم أربعاء تطرح مواضيع تتمحور حول الحوكمة
الرشيدة مفهومها ،اسسها وطرق تطبيقها داخل مؤسسات الدولة.
 -ومضات تحسيسية شهرية تبث خالل شهر كامل قبل كل نشرة

تحسيسية في الفترة المتراوحة بين أكتوبر وديسمبر .6102

إخبارية بحساب ومضتين كل شهر أي إجماال تم إنتاج  2ومضات

معتمديات والية القصرين

تقرير النشاط 6102

األحد  21أكتوبر

6102
أوائل شهر أكتوبر،
نوفمبر وديسمبر

6102
برنامج دوسيات

6102/01/11

6102/01/02

6102/00/10

6102/00/01

6102/00/63

6102/06/02

6102/06/62
برنامج من غير
بوليتيك

6102/01/06

6102/01/62

6102/00/13

6102/00/62

6102/06/12

6102/06/60

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية إرادة للتنمية بتوزر
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية هنا القصرين للثقافة واإلعالم

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية هنا القصرين للثقافة واإلعالم

01

00

06

02

01

05

02

02

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

من أجل الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

الخميس  12نوفمبر

6102

الجمعة  11نوفمبر

6102

قاعة االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع الجنوب
معهد  16مارس  0321بالكاف
معهد فرحات ح ّشاد الكاف الغربية.

شرح االستبيان و توزيعه على المشاركين

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية جسور المواطنة بالكاف

على امتداد األسبوعين
معهد  16مارس  0321بالكاف،
الثاني والثالث من شهر توزيع االستبيان على  611شابا من معهدي  6مارس  0321الكاف
معهد فرحات ح ّشاد الكاف الغربية،
وفرحات حشاد الكاف وبعض المؤسسات االخرى .
مؤسسات أخرى
نوفمبر 6102

مكافحة الفساد في مجال التخطيط والتصرف العمراني

مفاهيم الفساد و كيفية الرصد والتوثيق

قواعد الحوكمة الرشيدة في الجمعيات والتصرف في التمويل العمومي

مقر بلدية ساقية الزيت بصفاقس
دار الشباب بالقيروان

نزل بتوزر

التعريف بالواجبات الجبائية ونطاق تطبيقها بالنسبة للجمعيات

نزل بتوزر

نزل بالقيروان

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية الرصيف الثقافي بتوزر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية الرصيف الثقافي بتوزر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة
والثقافة الرقمية بالقيروان

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية بيت الخبرة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية جسور المواطنة بالكاف

الخميس  01نوفمبر

6102

السبت واألحد  06و02

نوفمبر 6102

السبت  03نوفمبر

 6102الفترة
الصباحية

السبت  03نوفمبر

 6102الفترة المسائية

السبت واألحد 62

و 62نوفمبر 6102

تربص تكويني حول:
 مكافحة الفساد بين النصوص القانونية والنظم المؤسساتية مبادئ الحوكمة الرشيدة و آليات التنفيذالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية القيروان للتنمية المندمجة

08

03

61

60

66

62

61

65

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

رصد شبهات الفساد ونشر ثقافة التبليغ بين متساكني والية القيروان

حي المطار توزر

معتمديات والية القيروان

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية إرادة للتنمية بتوزر
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية القيروان للتنمية المندمجة

كيف نكافح الفساد؟

بداية من شهر ديسمبر استبيان خاص بتحديد العقارات المبنية ومختلف االنشطة الخاضعة
لمعلوم الجباية المحلية ودراسة مدركات الفساد في العالقة بالجماعات
 6102وتواصل لفترة المحلية.
تجاوزت األسبوعين حملة تحسيسية للتعريف بالهيئة ومشروع جمعية إرادة للتنمية بتوز

على امتداد شهر

ديسمبر 6102

األحد  11ديسمبر

6102

نزل بقفصة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية جسور المواطنة بالكاف

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية شباب قفصة

عين دراهم والية جندوبة

معهد  16مارس  0321بالكاف

عرض مخرجات االستبيان
عرض مشروع فيلم باإلنجليزية
عرض الفكرة العامة للمسرحية المزمع إنجازها في إطار مشروع
الجمعية "وطني أمانة"
عرض فكرة إنجاز كتيب إرشادي

حملة توعوية لمكافحة الفساد

نشر ثقافة مكافحة الفساد في شكل مسابقات فنية (مشاهد تمثيلية  /قصائد معهد أبو القاسم الشابي بالشيحيّة
صفاقس
 /رسومات تشكيلية)

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
الكشافة التونسية  :فوج التربية للكشافة بصفاقس
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
فوج الكشافة بالشيحية صفقس

صفاقس

السبت واألحد  01و 00تداعيات الفساد على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودور
المجتمع المدني المحلي في مكافحته
ديسمبر 6102

الجمعة  02ديسمبر

6102

الجمعة  02ديسمبر

6102

الجمعة  62ديسمبر

6102

السبت  61ديسمبر

6102

نزل بمعتمدية المحرس والية صفاقس

دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد العمراني

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية بيت الخبرة

62

62

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافية والتحليل الخرائطي

من أجل الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

الثالثاء  62ديسمبر

6102

السبت  20ديسمبر

6102

مقر المعهد العربي لحقوق اإلنسان
بمدنين
مقر جمعية صيانة مدينة توزر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع الجنوب
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية إرادة للتنمية بتوزر

ع/ر

0

6

1

2

2

2

1

0

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

العنوان  /الموضوع

الجدول الخاص بالندوات والورشات 6102
المكان
قمرت  -تونس
العاصمة
تونس العاصمة

منظومة الرقابة الداخلية ومدونة سلوك وأخالقيات العون
العمومي :إنجازات وآفاق.

التبليغ كأداة لمكافحة الفساد

ورشة عمل حول المنظومة االليكترونية

إلدارة الشكايات

وحمالت التبليغ عن حاالت الفساد E-people

الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسان
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي / OCDE
مصالح الحوكمة والوقاية من الفساد برئاسة الحكومة
الجمعية التونسية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة األنماني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

ندوة فكرية تحت شعار "الكلية تفكر في مشاكل الجهة والبالد"

الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica

تونس دار الجامعات
الرياضية بالحي
األولمبي
كلية العلوم القانونية
واالقتصادية والتصرف
بجندوبة

مكافحة الفساد في تونس و الياته

التدقيق الداخلي آلية للتصدي للفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية
واالقتصادية والتصرف
بجندوبة
مقر منظمة التنمية
والتعاون االقتصادي
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي OCDE

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة

مقر الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

تونس العاصمة

استشارة حول مشروع القانون اإلطاري المتعلق بالهيئات
الدستورية

تقرير النشاط 6102

التاريخ

السبت  01فيفري

6102
األربعاء والخميس

 61و 62مارس

6102

الجمعة  62مارس

6102

الجمعة  10أفريل

6102

الخميس  02افريل

6102

الجمعة  02أفريل

6102

األحد  01افريل

6102

الثالثاء واألربعاء

 01و 61أفريل

6102

ملتقى تعزيز النزاهة في ميدان االعمال بشمال افريقيا والشرق
االوسط
 OCDEبباريس

1

ع/ر

01

00

06

01

02

02

02

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تونس دار الجامعات
الرياضية
الجدول الخاص بالندوات والورشات 6102
المكان
تونس العاصمة

تونس العاصمة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
التحالف التونسي في الطاقة والمناجم /
برنامج األمم المتحدة اإلنماني
الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية اطارات الرقابة للتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية/
برنامج األمم المتحدة األنماني /
الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

بنزرت

ندوة جهوية حول االستشارة المتعلقة بمشروع القانون األساسي
لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

ندوة جهوية حول االستشارة المتعلقة بمشروع القانون األساسي
لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

ندوة جهوية حول االستشارة المتعلقة بمشروع القانون األساسي
لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان/
برنامج األمم المتحدة األنماني

سبيطلة  -سليانة

صفاقس

تونس العاصمة

ندوة الخبراء حول صياغة مشروع القانون األساسي لهيئة
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان/
برنامج األمم المتحدة األنماني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان/
برنامج األمم المتحدة األنماني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان/
برنامج األمم المتحدة اإلنماني

دور القاضي اإلداري في مكافحة الفساد

أليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية

إعداد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

العنوان  /الموضوع

أية شفافية في مجال الطاقة؟

تقرير النشاط 6102

الخميس  60افريل

6102

التاريخ

الخميس  60أفريل

6102

الخميس  12ماي

6102

االثنين  11ماي

6102

الجمعة  01ماي

6102

الجمعة  61ماي

6102

االثنين والثالثاء

 61و 62ماي

6102

الثالثاء  62ماي

6102

تونس العاصمة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
إتحاد القضاة اإلداريين

01

ع/ر

00

09

61

60

66

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

العنوان  /الموضوع

مكافحة الفساد معركة مجتمع

ورشة عمل و تفكير حول آليات إرساء االستراتيجية الوطنية
للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد على هامش انعقاد الدورة
الوزارية الخامسة للشبكة العربية للنزاهة و مكافحة الفساد

ورشة عمل تحضيرية وإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة
ومجموعة من مكونات المجتمع المدني بالجهات الداخلية تحت
شعار

"المجتمع المدني يقاوم الفساد من سبتمبر 6102إلى مارس

قمرت  -تونس
العاصمة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة امالك الدولة /
معهد األمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة

قليبية

الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
جمعية انا يقظ /
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع نابل

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي OCDE

الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /

تونس العاصمة

ورشة عمل لموظفي الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تبادل الخبرات ودعما لجهود
مكافحة الفساد من أجل بلوغ أعلى درجات النزاهة والشفافية.

مؤتمر وزاري حول سياسات أفضل لنمو شامل واندماج
اقتصادي في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

تونس العاصمة

مقر الوكالة الكورية
للتعاون الدولي بتونس

تونس العاصمة

"6101

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
رئاسة الحكومة /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الجدول الخاص بالندوات والورشات 6102
المكان

منظومة استرجاع األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة

تقرير النشاط 6102

االثنين والثالثاء

 11و 10ماي

6102

التاريخ

السبت  11جويلية

6102

أيام 1 - 2 - 2

سبتمبر 6102

الجمعة و السبت

 02و 01سبتمبر

6102

االربعاء 60

سبتمبر 6102

االثنين 11

والثالثاء 12

أكتوبر 6102

63

62

ع/ر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ظاهرة الفساد في تونس االسباب ،االثار والحلول

ورشة عمل حول مناقشة وصياغة االستراتيجية الوطنية
للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

أيام -60-61

66أكتوبر 6102

الجمعة  60اكتوبر

6102

التاريخ

العنوان  /الموضوع

الحمامات

تونس العاصمة

الجدول الخاص بالندوات والورشات 6102
المكان
تونس العاصمة

الخميس  61أكتوبر أية رؤية وبرامج لمركز الدراسات والتكوين والمعلومات للهيئة
62
الوطنية لمكافحة الفساد
6102

الكاف

استعداد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفتح فرعها بالشمال
الغربي والذي ستحتضنه والية الكاف

مهمة استطالعية لألكاديمية األوروبية ببرلين في اطار مشروع
االكاديمية الدولية للحوكمة

الجمعة  12نوفمبر تقديم نتائج االستطالع األولي لمشروع دعم الهيئة الوطنية
62
لمكافحة الفساد.
6102

السبت  06نوفمبر

6102

من  60إلى 62

نوفمبر 6102

االثنين والثالثاء

ستراسبورغ فرنسا
مناقشة مشروع تقرير تشخيص االطار التشريعي والمؤسساتي
مقر المجلس االوروبي
لمكافحة الفساد بتونس

برلين

مقر الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد

61

60

61

 60و 61نوفمبر

6102

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة األنماني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
مؤسسة هانز سايدل /
المركز التونسي لدراسات االمن الشامل
الجهة المنظمة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان/
الوكالة الكورية للتعاون الدولي ""koica

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

الوحدة االستشارية للتعاون الدولي األلماني ()GIZ
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
عدد من الجمعيات والناشطين المدنيين بمناطق الشمال الغربي
األكاديمية األوروبية ببرلين /
وكالة التعاون التونسي االاماني

المجلس األوروبي CE

11

10

ع/ر

16

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
منظمة الشفافية الدولية
باناما سيتي

الحمامات

الندوة الدولية السابعة عشر لمكافحة الفساد حول "زمن العدالة
واإلنصاف واألمن والثقة"

تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة

العنوان  /الموضوع
تونس دار الجامعات
الرياضية بالحي
األولمبي

ق ّمرت  -تونس
العاصمة

تونس العاصمة

الجدول الخاص بالندوات والورشات 6102
المكان

مكافحة الفساد واألمن الغذائي تحت إشراف العميد شوقي
الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الصحة العمومية /
وزارة الشؤون المحلية والبيئة /
كتابة الدولة المكلفة باإلنتاج الفالحي /
نقابة أعوان الشرطة البلدية
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
رئاسة الحكومة /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد /
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية

الجهة المنظمة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /
اإلدارة العامة للديوانة

تقرير النشاط 6102

من  10إلى 12

ديسمبر6102

الجمعة والسبت 6

و 1ديسمبر 6102

التاريخ

الثالثاء 12

ديسمبر6102

الجمعة والسبت 02

و 01ديسمبر

6102

إدماج األسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال اإلدارة العامة

الخميس والجمعة اليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد تحت شعار
 10 11و 11ديسمبر "متّحدون ضدّ الفساد ومن أجل تحقيق التنمية والسالم واألمان"
إمضاء االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
6102

12

15

الخميس 66

ديسمبر 6102

التشريعات العربية في مكافحة الفساد

المقر الفرعي لمجلس
النواب تونس

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
المنظمة العربية للمحامين الشباب /
مجلس نواب الشعب /
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

ع/ر

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

جدول الحمالت التحسيسية التي قامت بها الهيئة مباشرة

0

6

تاريخ النشاط

المكان

عرض شريط تحسيسي ضد الفساد و الرشوة
عنوانه "أفرح بيا"

الخميس  10جوان نشر ثقافة مكافحة الفساد عن طريق عمل فني
(مسرح /سينما/رسم/موسيقى)
6102

1

6102

العنوان  /الموضوع

الجهة المنظمة

المهرجانات الصيفية والتلفزات واإلذاعات
الوطنية العمومية والخاصة
تونس كليات ومعاهد الفنون الجميلة والسينما
والمسرح
مهرجان قرطاج الدولي

نشر ثقافة مكافحة الفساد
األربعاء  01جويلية تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
6102
التعريف بمختلف طرق التبليغ

1

السبت  62ماي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
ادارة مهرجان قرطاج الدولي

مهرجان بنزرت الدولي

السبت 02جويلية

6102

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
إدارة مهرجان بنزرت الدولي

من الخميس 01إلى نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
الثالثاء  00جويلية التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ
6102

5
مهرجان الحمامات الدولي

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
ادارة مهرجان الحمامات الدولي

2

7

2

0

01

00

باب الجالدين بالقيروان

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة

ساحة محمد بوعزيزي بسيدي بوزيد

قابس

افتتاح تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة
العربية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة

المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس

نشر ثقافة مكافحة الفسادتشجيع المواطنين لإلبالغ
عن حاالت الفسادالتعريف بالرقم األخضرالتعريف
بمختلف طرق التبليغ

مهرجان قرطاج الدولي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

االثنين 02جويلية

6102

االثنين 02جويلية

6102

الثالثاء  00جويلية

6102

السبت  61جويلية

6102

األحد  61جويلية

6102

السبت  11جويلية

6102

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
ادارة مهرجان قرطاج الدولي

06

03

04

05

02

المهرجان الدولي لفلم الهواة بقليبيه
والية نابل

مهرجان قرطاج الدولي

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

مرناق  /محطة االستخالص بالطريق

هرقلة  /محطة االستخالص بالطريق السيارة

السيارة أ0-

إدارة مهرجان بنزرت الدولي

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

االثنين  12أوت

6102

الخميس  02آوت

6102

الجمعة  00آوت

6102

من  6إلى 2

سبتمبر 6102

من  2إلى 00

سبتمبر 6102

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ
أ0-

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
نادي المواطنين الشباب بمعهد حي البساتين قليبية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
ادارة مهرجان قرطاج الدولي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
وزارة الثقافة /
إدارة مهرجان بنزرت الدولي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  /الشركة التونسية
للطرقات السيارة /
الحرس الوطني /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  /الشركة التونسية
للطرقات السيارة /
الحرس الوطني /
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

02

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير النشاط 6102

من  01إلى 00

سبتمبر 6102

02

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

األربعاء  01سبتمبر طباعة الرقم األخضر المجاني 21016666
الخاص بالتبليغ عن حاالت وشبهات الفساد على
6102
االشتراكات المدرسية والطالبية

الثالثاء واألربعاء

00

6102

األحد  10أكتوبر

6102

برنامج " نساء متضامنات من اجل مستقبل افضل"
الخميس  01أكتوبر
لتقديم الدعم وتنمية القدرات في مجال الحوكمة
6102
المحلية و مكافحة الفساد .

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

نشر ثقافة مكافحة الفساد تشجيع المواطنين لإلبالغ
عن حاالت الفسادالتعريف بالرقم األخضرالتعريف
بمختلف طرق التبليغ

 61و 60سبتمبر

61

60

66

األحد  02أكتوبر

6102

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين لإلبالغ عن حاالت الفساد
التعريف بالرقم األخضر
التعريف بمختلف طرق التبليغ

النفيضة  /محطة االستخالص بالطريق
السيارة أ0-

سيدي صالح صفاقس /محطة االستخالص
بالطريق السيارة أ0-

مسرح الهواء الطلق الزين الصافي بقليبية
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����� 9 �� ������ 2011 ���� 5 ��� ������� ����
����� �� ������ ��������� ���� ��� �������� ������� 2011
�������� �� 28 ����� ���� ������
������ ���� ��� ����
��������� ���� ��� ����
.������� ���� ��� ����
: ��� ���� ������� ����
������ ���� ������ ������ ���� ���� - ���� �����
������ �� ����� ������� ������ ��� ������� ����� �������
.���� ����� ���� ����

���� ������� ��� ������ ���� ���� ������ � 10 �����
������ �� ����� ����� �������� ��������� ������ ������� ����
.2011 ����� 18 ��
.2011 ����� 18 �� ����
������ ��������� ����
������ ����

����� 2011 ����� 18 �� ���� 2011 ���� 7 ��� �����
.������� ������ ��� ������� ����� ����� ���� ������
������� ��������� ���� ��

�������� �� ������ ������ ������ ����� � 2 �����
������ ���������� �������� ���� ������ ���� �������
.������� ������ ������
�� ������� �� ������ ������ ������ ����� � 3 �����
��� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ������� ������ ����
���� ����� ������ �� ��� �� ����� ����� ��/� ����
�� �� ������� �� ������ ���� �� ������ �� ������ �� �����
������ �� ����� �� ������� ���� ���� ���� ����
������ 7 �� ������� ������ ��� ���� ������ �� �������
.2011 ����� 14 ��� 1987
��������� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���
���� �� ���� �� ����� �� ���� ��������� ��������
����� �� ����� �� ���� ���� ����� ������ ����� �������
����� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ������� �����
������� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��� ��
��� ����� ���� ������� �������� ��������� �� �������
��� ������ ���� ��� ������� �������� ����� ��� �������
������� ���� ������� ������ ���� �� ���� .�������
����� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ���������
.��� ����� ��� ���� �������
������ ��� ������� ����� ������� ������ ����� � 4 �����
: �� �������
�������� ������� �������� ��� �� ���� ������ ��� ���� �
��������� �������� ������� �� �������� ��� �������

����� ������ �� �������
�������� �� 57� 28 ������� ��� ����� ���
�� �������� ������ ������� ������� ���� ������� ����
����� �������� 2003 ������ 31 �� ������ ������� ���
����� 25 �� ������ 2008 ���� 16 ��� ������� ������
�2008
������ 7 �� ������ 1959 ���� 154 ��� ������� ����
������� ������� ������ �� ��� ��������� ������� 1959
������ 1992 ���� 25 ��� ������ ������� ����� ������
�1992 ����� 2 ��
15 �� ������ 1999 ���� 67 ��� ������ ������� ����
��� �� ������� ������ ������� ������� 1999 ������
���������
14 �� ������ 2004 ���� 48 ��� ������ ������� ����
����� ������ ���� ��� ������ ������� 2004 ����
������ �������� ������ �� ��� ������� �������� ����������
����� ����� 2006 ��� 22 �� ������ 2006 ���� 32 ���
���� 32
������ ����� ���� ������ ������� �������� ������ ����
������ ������� �������� ������� �� ��� 1913 ������ 9 ��
������ 26 �� ������ 2010 ���� 40 ��� ������� �����
�2010

���� ������ ������ �� ����� ��� � ������ ������� ����� �
�������� �������� �� ������� ��� ������

������ 21 �� ������ 1997 ���� 48 ��� ������� ����
�� ��� �������� ������ ������� �������� ������� 1997
2008 ���� 11 ��� ������� ����� ������ ������� ������
�2008 ����� 11 �� ������

���� ������ ������ �� ����� ��� � ������ ������� ����� �
������� ������� ������� �� �������� ������� ��� �� ������
�� ��� ���� ������� �� ������ �������� ��������� ��������
.������ ��� ���������

������ 10 �� ������ 2003 ���� 75 ��� ������� ����
���� ������ ������� ������ ������� ���� ������� 2003
���� 65 ��� �������� ������� ������ �� ��� ������ ���
�2009 ��� 12 �� ������ 2009

201 �����

2011 ���� 1 –– �������� ��������� ������ ������

13 �����

������ ������ ������ ��� ���� ������ ����� ���� � 14 �����
�� ���� �� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ���
�������� �������� �������� ����� ������� ����� �� ����
����� ���������� ������ ����� ���� ������� ��� ������ ��
.������ �� ����� �� ���� ������ �� ������� �� �������
������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� � 15 �����
��������� ������� ������� ����� ����� ������ �������
������ ���� �� �������� �������� ��������� �������
�� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� �������
����� ������� ������� �� ������� ������ ������� �� ������
������ ��� ������ ��� ����� �� ����� �� �� ������ ���� ���
.��� ���� ��� ������� ������� �������
������� �� �������� ������ �������� �������� ��� ����
.������� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� �������� ��������
���� �� ����� �� ���� ��� ��� ���� � 16 �����
�� ���� ��� �� �� ��� ������ �� ����� �� ���� �� ��� ������
������� ������� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� ��
.������ ���� ��� �����
������� ������� ����� ����� ��� ����� � 17 �����
����� ������� ������ ����� ����� ������� ����� ���� �����
��� ������ ���� �� ������� ����� ������ ��� �������� ����
���� ���� �������� ��� ������ ������� ������� �� ����� ��
������ ������� ������� ������� ����� ������ ���
���� �� ���� ����� �������� ������� �������� ��������
.������� ������ ����

���� ��� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �����
.����� �� ����� ������
������ ��� ������� ����� ������� ������ ���� �����
������� ��� ����� �������� ����� ����� ���� ����� �������
.������
�� �������� �������� ������ ���� ����� � 5 �����
.������ ������� ����� ���� ��������
����� ������� ��� ��� ������ ���� ���� � 6 �����
.������� ����� ������� ������� �������
������� ������ ���� �� ����� ������ ������ ����� � 7 �����
.���� �������� �����
������ ��� ����� �������� �������� ������ ������ ����
.������ ����� ��� �����
������ ������ ������ ������� �� ����� ������ ������ ������
.������� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��� �� ���
������ ����� ������� ��� ������� ������ ����� � 8 �����
.������ ���� ��� ����
������ �� ������ ���� ����� ����� ���� � 9 �����
������ ����� ��� ������� ������ ������ ��� ����� �����
.���� �����
: �� ������ ���� ������� ��� �� ��� ����� � 10 �����
.������ ���� ������ �� ����� ��� ������ ���� ������ � 1

���� ��� ���� �������� ������ �������� �������� ��� ����
.������� ��� ��� ���� �� ������

����� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� �� � 2
.������ ���� ������ ��

� ��������� ������ ������ �� ����� ���� � 18 �����
����� �� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ������ ����
��� �� ����� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ������ �����
������� �� ��������� ���� ���� ���� ������� �� ������ �����
.������ ���� ������ ����

�� �������� ������� ��� �� ���� � � 11 �����
��� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� ����� �� ��������
�� ��� �� �� ������ �� ������ ����� �� ����� �����
.������ �� ���������

��� ������� ����� ������� ������ ���� ���� �� � 19 �����
�� ���� ����� ������� ����� ��� ����� ������� ������
.������
����� ������ ������� ����� �� ������ ���� ���� � 20 �����
.����������� ������� ������ ������ ����� ��� ���������
������ ��� ���� ������� ������� ������ ���� � 21 �����
.����
��� ������ ������ �������� �������� ���� � 22 �����
������� ������� ��� ������� ������ ���� ������ ��� ��
.�����

�� �������� ������� ������ ��� ��� ����� ����� ���
��� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��������
.�������� ������ ��� ����� ����� ������ ������

13 ������

�������� ������� ������� ��� �� ��� ��� � 12 �����
�� ������ �� ����� �� ���� ��� ��� �� �� �� ������ ���� ���
.����� ������ ������� ������� ��� �������
�� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ���� � 13 �����
���� ������ ���� ������ ����� �� ��� �� �� ���� �� ���
.������ ���� ��� ����

2011 ���� 1 –– �������� ��������� ������ ������

202 ������

��������� ���� ������� ���� ���� ����� � 2 �����
�������� ������ ��� ������� ���������� �������� ��������
: ��� �� ���� ���� ������
������ ������� ���� ����� ����� ��������� ����� ���� �
������ �������� ������ ��� ����� ��� ���� �� ������ ���
����� ����

���� �� ������� ������� ������ ���� ������ � 23 �����
������ ������� ���� ���� ������� ��� ������ �����
����� 18 �� ������ ����� �� ����� �������� ���������
.2011
.2011 ����� 18 �� ����
������ ��������� ����
������ ����

���� ��� ���� ������ �� ������� ������� ���� ��� ����� �
���� ���� ����� ����� �� ������� ���� ������� ��������
����� ������� ������� ��� ������ �� �������� ����� �� ������
�� ��� ��� ���� ������� ��� ����� ��� �� ������� �
���� ������� �������� ����� ���� ������ ����� ������ ���
���� ������ ����� ��� ������ ���� ����� ����� �� �������
������� ����� ����� �� ���� ���� ������ �������� ���� �����
.������ ��������

����� 2011 ����� 18 �� ���� 2011 ���� 8 ��� �����
������� ��������� �� ������� ������� ������� ������ ������
.������ ���� ��� ��� 2010 ������ 17 �� ������� ������ ���
������� ��������� ���� ��
����� ������ �� �������
�������� �� 57� 28 ������� ��� ����� ���

����� ������� ��� ���� ������� ����� ������
.��������
������ ������� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� ����� �
������ ����� ����� ����� ��������� ������ ����� ���� ���
.������ ���� ��������� �����
�� ������� ����� ������� ������ ����� � 3 �����
���� ���� ������ �������� ������ ��� ������� ���������
: ��� ���
�������� ������� �������� ��� �� ���� ������ ��� ���� �
��������� ������� �� �������� ��� �������
��� �� �������� ��� ������ �� ����� ��� � ����� �
.������� �������� �� ������� ��� ������ ����
������� �� ����� ������� ���� ����� � 4 �����
������ �������� ���� ��������� ��� ������ �� ������
����� ������ �� ������ ������ ����� ���� ����� �������
������� ������� ������ �� ������ ����� �� ������ ��
.������� �������� ������
������ ��� ������ ��� ������ ����� ���� � � 5 �����
���������� ��������� ������ ���� ��� ������� ��������
.������� ��� �����
����� ������ ������� ������ ����� ����� � 6 �����
�� ����� ���� �� .���� ����� ��������� ����� �����
������ ������ ����� ������ ������ ���� ���� ���������
.��������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ������ ����
����� ������ ������ ���� �� ������ ����� ���� ��� ���
.������ ����� ���� �����

203 �����

14 �� ������ 2004 ���� 48 ��� ������ ������� ����
����� ������ ���� ��� ������ ������� 2004 ����
������ �������� ������ �� ��� ������� �������� ����������
����� ����� 2006 ��� 22 �� ������ 2006 ���� 32 ���
���� 32
������ ����� ���� ������ ������� �������� ������ ����
������� ������� �������� ������� �� ��� 1913 ������ 9 ��
23 ��� �������� ������� �������� �������� ���� ����
������� �� ��� 1968 ������ 24 �� ������ 1968 ����
������� ������� ��������
��� ������� ������ ������� �������� �������� ���� ����
������� �� ��� 1973 ������ 31 �� ������ 1973 ���� 81
������� ������� ��������
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اﳌﺮاﺳﻴﻢ
ﻣﺮﺳﻮم إﻃﺎري ﻋﺪد  120ﻟﺴﻨﺔ  2011ﻣﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2011ﻳﺘﻌﻠــﻖﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔاﻟﻔﺴــﺎد

ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1913وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﺤﺘﻬﺎأوﺗﻤﻤﺘﻬﺎ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  130ﻟﺴﻨﺔ  1959اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  5أﻛﺘﻮﺑﺮ 1959
وﻋﻠﻰﺟﻤﻴﻊاﻟﻨﺼﻮصاﻟﺘﻲﻧﻘﺤﺘﻬﺎأوﺗﻤﻤﺘﻬﺎ،
وﻋﻠﻰﻣﺠﻠﺔاﻟﻤﺮاﻓﻌﺎتاﻟﺠﺰاﺋﻴﺔاﻟﺼﺎدرةﺑﻤﻘﺘﻀﻰاﻟﻘﺎﻧﻮنﻋﺪد
 23ﻟﺴﻨﺔ  1968اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1968وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺼﻮصاﻟﺘﻲﻧﻘﺤﺘﻬﺎأوﺗﻤﻤﺘﻬﺎ،
وﻋﻠﻰاﻟﻤﺮﺳﻮمﻋﺪد  6ﻟﺴﻨﺔ  1970اﻟﻤﺆرخﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 1970واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻋﻀﺎء داﺋﺮة
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎتاﻟﻤﺼﺎدقﻋﻠﻴﻪﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮنﻋﺪد46ﻟﺴﻨﺔ1970اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1970واﻟﻤﻨﻘﺢﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮمﻋﺪد  18ﻟﺴﻨﺔ 1974
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أﻛﺘﻮﺑﺮ  1974وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  3ﻟﺴﻨﺔ 1981
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟﺎﻧﻔﻲ  1981وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  76ﻟﺴﻨﺔ 1986
اﻟﻤﺆرخﻓﻲ 28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ1986وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮناﻷﺳﺎﺳﻲﻋﺪد83ﻟﺴﻨﺔ
1990اﻟﻤﺆرخﻓﻲ29أﻛﺘﻮﺑﺮ1990واﻟﻘﺎﻧﻮناﻷﺳﺎﺳﻲﻋﺪد37
ﻟﺴﻨﺔ2001اﻟﻤﺆرخﻓﻲ24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ2001وﺟﻤﻴﻊاﻟﻨﺼﻮصاﻟﺘﻲ
ﻧﻘﺤﺘﻪأوﺗﻤﻤﺘﻪوﺧﺎﺻﺔاﻟﻤﺮﺳﻮمﻋﺪد  90ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،2011
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  17ﻟﺴﻨﺔ  1987اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10أﻓﺮﻳﻞ
 1987اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﻌﺾاﻷﺻﻨﺎفﻣﻦاﻷﻋﻮاناﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  7ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﻓﻴﻔﺮي
 2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل
اﻟﺮﺷﻮةواﻟﻔﺴﺎدوﺧﺎﺻﺔاﻟﻔﺼﻞ2ﻣﻨﻪ،
وﻋﻠﻰاﻟﻤﺮﺳﻮمﻋﺪد  14ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخﻓﻲ  23ﻣﺎرس
2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﻤﺆﻗﺖﻟﻠﺴﻠﻂاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،

ﺻﻔﺤــﺔ2746

اﻟﺒﺎباﻷول
أﺣﻜــﺎمﻋـﺎﻣـﺔ

إنرﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻤﺆﻗﺖ،

وﻋﻠﻰﻣﺪاوﻟﺔﻣﺠﻠﺲاﻟﻮزراء

ﻳﺼﺪراﻟﻤﺮﺳﻮماﻵﺗﻲﻧﺼﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﻃﺎري إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم  واﻟﺨﺎص وذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﻮد
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻛﺸﻔﻪ وﺿﻤﺎن ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ وردﻋﻬﻢ ودﻋﻢ
اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ وﺗﻘﻠﻴﺺ آﺛﺎره واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع
ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ
اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔوﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﺮﺷﻮة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰاﻷﻣﻮالاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔأوﺳﻮءاﻟﺘﺼﺮفﻓﻴﻬﺎأوﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎواﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻨﻔﻮذوﺗﺠﺎوزاﻟﺴﻠﻄﺔأوﺳﻮءاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎواﻹﺛﺮاءﻏﻴﺮاﻟﻤﺸﺮوع
وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال
اﻟﻨﺰاﻫﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻦاﻟﻤﺒﺎدئواﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتاﻟﺘﻲﺗﻌﻜﺲاﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎتاﻟﻘﺎﻧﻮنوﻣﻘﺎﺻﺪهوﺗﺠﻨﺐﺗﻀﺎرباﻟﻤﺼﺎﻟﺢواﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻷداءأواﻟﺴﻠﻮكوﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪﻟﻠﻀﻮاﺑﻂاﻟﺘﻲﺗﺤﻜﻤﻪ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺮ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻌﻄﻴﺎتﺻﺤﻴﺤﺔوﻛﺎﻣﻠﺔﻓﻲاﻟﻮﻗﺖاﻟﻤﻨﺎﺳﺐوﺑﺄﻳﺴﺮاﻟﺴﺒﻞﺗﺴﺎﻋﺪ
أﺻﺤﺎباﻟﺸﺄنﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﺮفﻋﻠﻰﻛﻴﻔﻴﺔإﻧﺠﺎزﺧﺪﻣﺔﻣﻌﻴﻨﺔأوﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮاروﻓﻬﻤﻪوﺗﻘﻴﻴﻤﻪﻻﺗﺨﺎذاﻟﻤﻮاﻗﻒواﻹﺟﺮاءاتاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻗﺼﺪ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎءدونﺣﻮاﺟﺰأوﻋﺮاﻗﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ  إﻗﺮارﻣﺒﺪأ إﺧﻀﺎعﻛﻞﺷﺨﺺﻃﺒﻴﻌﻲأوﻣﻌﻨﻮي
ﻳﺜﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻹﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔوذﻟﻚﺑﻘﻄﻊاﻟﻨﻈﺮﻋﻦﺻﻔﺘﻪأووﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻔﺴﺎد اﻷﻣﻮال ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ أو وﺟﻮد ﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷﻮة و
اﻟﻔﺴﺎدﺑﻤﺎﻓﻲذﻟﻚاﻟﺜﻤﺎرواﻟﻤﺪاﺧﻴﻞﺑﻜﻞأﻧﻮاﻋﻬﺎ

اﻟﺮاﺋﺪاﻟﺮﺳﻤﻲﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ––18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2011
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اﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﻔﺼﻞ3ـﺗﻀﻤﻦاﻟﺪوﻟﺔإدراجﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدﻛﻤﺤﻮررﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺞ
 ﺷﻤﻮﻟﻲﻳﻐﻄﻲﻛﺎﻓﺔﻣﺠﺎﻻتﺗﺪﺧﻠﻬﺎﺑﺼﻮرةﻣﺒﺎﺷﺮةأوﻏﻴﺮﻣﺒﺎﺷﺮة،
 ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻓﺮادوﻣﻨﻈﻤﺎتوﻗﻄﺎﻋﺎتﻋﺎﻣﺔوﺧﺎﺻﺔ،
 ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦوﺗﻨﺴﻴﻖﺟﻬﻮدﻫﻢ
اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ
واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﻟﻨﺰاﻫﺔواﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔواﻟﻤﺴﺎءﻟﺔواﺣﺘﺮاماﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺼﻞ  5ـ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ و ﺗﻌﺼﻴﺮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ
وﺗﺮﺷﻴﺪاﻟﺘﺼﺮفﻓﻲاﻟﻤﻮاردواﻟﻨﻔﻘﺎتواﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ6ـﻋﻠﻰاﻟﻬﻴﺎﻛﻞاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔواﻷﺷﺨﺎصاﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦﺑﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻣﺮﻓﻖﻋﻤﻮﻣﻲاﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺪوﻧﺎتﺳﻠﻮكﺗﺤﺪدواﺟﺒﺎتﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎوﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
أدﻟﺔإﺟﺮاءاتﺗﺤﺪدﺑﺪﻗﺔووﺿﻮحﺷﺮوطوإﺟﺮاءاتإﺳﺪاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت،
 ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻈﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ
ﻹﻃﺎرﻋﺎمﻳﺤﺪدﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖﻣﻊاﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  7ـﻋﻠﻰاﻟﺪوﻟﺔاﻋﺘﻤﺎدﺑﺮاﻣﺞﻟﺘﺄﻫﻴﻞاﻟﺴﻠﻂاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
و ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﻘﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ودﻋﻤﻬﺎ
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎﻣﻦاﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﻤﺎدﻳﺔواﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﻀﺮورﻳﺔﻷداءﻣﻬﺎﻣﻬﺎﻓﻲ
ﻣﺠﺎلﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدﺑﻨﺠﺎﻋﺔوﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  8ـﺗﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﺔﻧﻈﻢﺗﺪﻗﻴﻖوﺗﻘﻴﻴﻢداﺧﻠﻴﺔوﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻷداء اﻟﺴﻠﻂ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدوإﺟﺮاءاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔاﻟﻀﺮورﻳﺔﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء
اﻟﻔﺼﻞ  9ـ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ واﺟﺐ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﺼﻮر وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔﺑﺎﻟﺤﺪﻣﻦاﻟﻤﻤﺎرﺳﺎتاﻟﺘﻲﻣﻦﺷﺄﻧﻬﺎأنﺗﺸﺠﻊﻋﻠﻰﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإﺧﻀﺎع ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻟﻤﻌﺎﻣﻼتواﻟﻤﺒﺎدﻻتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺑﻴﻦﻣﺆﺳﺴﺎتاﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻨﺰاﻫﺔﻓﻲاﻟﺘﺼﺮفواﻟﺘﺴﻴﻴﺮﺑﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﻘﻄﺎعاﻟﺨﺎص
ﻋــﺪد88

اﻟﻔﺼﻞ  10ـﻳﺘﻤﺜﻞواﺟﺐﺗﺸﺮﻳﻚأﻓﺮاداﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎدﻓﻲاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦاﻟﻌﺎمواﻟﺨﺎصﺧﺎﺻﺔﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ
 ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﺿﺮورةﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ،
 ﻧﺸﺮاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﻔﺴﺎدوآﻟﻴﺎتﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ، ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻖاﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻋﻦﻣﻮاﻃﻦاﻟﻔﺴﺎد،
 ﺗﻄﻮﻳﺮأداءاﻹﻋﻼم، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎاﻟﻤﻨﻈﻤﺎتاﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻔﺼﻞ  11ـﺗﻀﻤﻦاﻟﺪوﻟﺔﻓﻲإﻃﺎرﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺨﻄﺮهواﻟﺘﻘﻠﻴﺺﻣﻦاﻟﻌﺮاﻗﻴﻞاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔواﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﻲﺗﻤﻨﻊﻛﺸﻔﻪ
وإﺛﺒﺎﺗﻪوإﻗﺮارﺗﺪاﺑﻴﺮﻟﺤﻤﺎﻳﺔاﻟﻀﺤﺎﻳﺎواﻟﺸﻬﻮدواﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
اﻟﺒﺎباﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲاﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻔﺼﻞ  12ـ ﺗﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎدﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻹداريواﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ13ـﺗﺘﻮﻟﻰاﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻘﻴﺎمﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻟﻤﻬﺎماﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 1اﻗﺘﺮاحﺳﻴﺎﺳﺎتﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدوﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﺑﺎﺗﺼﺎل
ﻣﻊاﻟﺠﻬﺎتاﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
 2إﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺼﺎل  ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔﻟﻤﻨﻊاﻟﻔﺴﺎدوﻧﻈﻢﻣﻼﺋﻤﺔﻟﻜﺸﻔﻪ،
 3اﻟﻜﺸﻒﻋﻦﻣﻮاﻃﻦاﻟﻔﺴﺎدﻓﻲاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦاﻟﻌﺎمواﻟﺨﺎص،
 4ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻹﺷﻌﺎرات ﺣﻮل ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻓﻴﻬﺎوإﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻋﻠﻰاﻟﺠﻬﺎتاﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﻤﺎﻓﻲذﻟﻚاﻟﻘﻀﺎء
 5إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ
ذاتاﻟﻌﻼﻗﺔﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎد،
 6ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدوﺗﺪﻋﻴﻢاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻬﺎ،
 7ﺟﻤﻊاﻟﻤﻌﻄﻴﺎتواﻟﺒﻴﺎﻧﺎتواﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد
ﻹﺣﺪاثﻗﺎﻋﺪةﺑﻴﺎﻧﺎتﺑﻬﺪفاﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎﻓﻲإﻧﺠﺎزاﻟﻤﻬﺎماﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ
إﻟﻴﻬﺎ،
 8ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻤﻼتاﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔوإﻗﺎﻣﺔاﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات وإﺻﺪاراﻟﻨﺸﺮﻳﺎت
واﻷدﻟﺔوﺗﻨﻈﻴﻢاﻟﺪوراتاﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔواﻹﺷﺮافﻋﻠﻰﺑﺮاﻣﺞاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
 9إﻧﺠﺎز اﻟﺒﺤﻮثواﻟﺪراﺳﺎتذاتاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎد
أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﻋﻠﻰإﻧﺠﺎزﻫﺎ

اﻟﺮاﺋﺪاﻟﺮﺳﻤﻲﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ––18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2011
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اﻟﻔﺼﻞ  14ـ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎتاﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻤﺨﺘﺼﺔوﻟﻬﺎأنﺗﺒﺮمﻣﻌﻬﺎاﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﺪراﺳﺎتواﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎﻣﻦﺷﺄﻧﻪأنﻳﻜﻔﻞاﻹﻧﺬاراﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺑﺠﺮاﺋﻢاﻟﻔﺴﺎدوﺗﻔﺎديارﺗﻜﺎﺑﻬﺎوﻛﺸﻔﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ  15ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد
واﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  5ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  17ﻟﺴﻨﺔ
 1987اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10أﻓﺮﻳﻞ  1987اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻷﻋﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻹﻃﻼع
ﻋﻠﻰاﻟﺘﺼﺎرﻳﺢﻋﻠﻰاﻟﺸﺮفﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐاﻟﻤﻮدﻋﺔﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ  16ـ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻲﺗﺮﺻﺪﻟﻬﺎﻣﻦﻣﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔوﻛﺬﻟﻚاﻟﻤﻨﺢواﻟﻬﺒﺎتو
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪاتاﻟﺘﻲﺗﺘﺤﺼﻞﻋﻠﻴﻬﺎﺑﻤﻮاﻓﻘﺔﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  17ـ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻮزارةاﻷوﻟﻰوﻳﻜﻮنرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔآﻣﺮاﻟﺼﺮف
وﻻﺗﺨﻀﻊﻗﻮاﻋﺪﺻﺮﻓﻬﺎوﻣﺴﻚﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎإﻟﻰﻣﺠﻠﺔاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻳﻘﻊ
اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺨﺒﺮاءاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦﺑﺎﻟﺒﻼداﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وﺗﺨﻀﻊاﻟﻬﻴﺌﺔإﻟﻰﻣﺮاﻗﺒﺔداﺋﺮةاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻟﻔﺼﻞ  18ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻣﺠﻠﺲ وﺟﻬﺎز ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲوﻛﺘﺎﺑﺔﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ19ـﻳﻌﻴﻦرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﺑﺄﻣﺮﻳﺘّﺨﺬﺑﺎﻗﺘﺮاحﻣﻦاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ذات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻳﺴﻬﺮرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﻋﻠﻰﺳﻴﺮأﻋﻤﺎﻟﻬﺎوﻳﺮأسﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎوﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻟﺪىاﻟﻐﻴﺮوﻳﺤﻔﻆوﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻪ  اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 1اﻹﺷﺮافاﻹداريواﻟﻤﺎﻟﻲﻋﻠﻰاﻟﻬﻴﺌﺔواﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦﻓﻴﻬﺎ،

 5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ وﻳﺴﻬﺮ
ﻋﻠﻰﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎاﻹداريﺗﺤﺖإﺷﺮافاﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲﺣﻖﺗﻔﻮﻳﺾاﻟﺒﻌﺾﻣﻦﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪﻛﺘﺎﺑﻴﺎﻟﻨﺎﺋﺒﻪأوﻷي
ﻋﻀﻮﺑﺠﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺼﻲ
اﻟﻔﺼﻞ  20ـ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ و أﻋﻀﺎء
ﻳﻘﻊاﺧﺘﻴﺎرﻫﻢﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
 1ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋﻦﻫﻴﺎﻛﻞاﻟﺮﻗﺎﺑﺔواﻟﺘﺪﻗﻴﻖواﻟﺘﻔﻘﺪواﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،
 2ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻬﻴﺌﺎتاﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻣﻦذوياﻟﻜﻔﺎءةواﻟﺨﺒﺮةﻓﻲاﻟﻤﺴﺎﺋﻞذاتاﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻤﻬﺎماﻟﻬﻴﺌﺔ،
 3ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ وﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻗﺎض ﻣﻦ
داﺋﺮةاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت،
 4ﻋﻀﻮﻳﻦﻋﻦﻗﻄﺎعاﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎل
وﻻﻳﻤﻜﻦأنﻳﺘﺠﺎوزاﻟﻌﺪداﻷﻗﺼﻰﻷﻋﻀﺎءاﻟﻤﺠﻠﺲﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻋﻀﻮا
ﻳﻌﻴﻦأﻋﻀﺎءﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﺑﺄﻣﺮﺑﻨﺎءﻋﻠﻰاﻗﺘﺮاحﻣﻦاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻌﺪاﻟﺘﺸﺎورﻣﻊاﻷﻃﺮافاﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
وﻻﻳﺤﻮلﻋﺪمﺗﻌﻴﻴﻦﻋﻀﻮأوأﻛﺜﺮﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲدونﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
ﻣﺪةاﻟﻨﻴﺎﺑﺔﻓﻲﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﺛﻼثﺳﻨﻮاتﻗﺎﺑﻠﺔﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪﻣﺮة
واﺣﺪة
ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت
اﺳﺘﺜﺎﺋﻴﺔﻛﻠﻤﺎدﻋﺖاﻟﻀﺮورةإﻟﻰذﻟﻚ
ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻳﺸﺎرك أﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲﻓﻲاﻟﻤﺪاوﻻتواﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  وﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﻠﺠﻨﺔأنﻳﺪﻋﻮأي
ﺷﺨﺺﻣﻦذوياﻟﺨﺒﺮةواﻻﺧﺘﺼﺎصﻟﺤﻀﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻗﺼﺪاﻻﺳﺘﺌﻨﺎسﺑﺮأﻳﻪﻓﻲاﻟﻤﺴﺎﺋﻞاﻟﻤﻌﺮوﺿﺔﻋﻠﻴﻪ
وﺗﺠﺮي ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
وﻳﺘﺨﺬﻗﺮاراﺗﻪﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖوﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎءﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔاﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦوﻳﻜﻮن
ﺻﻮتاﻟﺮﺋﻴﺲﻣﺮﺟﺤﺎﻋﻨﺪاﻟﺘﺴﺎوي
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ﺗﻘﻊ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻌﻘﺪﺣﺘﻰﺑﺤﻀﻮرﻋﺪدﻳﻘﻞﻋﻦﻧﺼﻒاﻻﻋﻀﺎء

 2إﻋﺪادﻣﺸﺮوعاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔاﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
 3اﻹﺷﺮافﻋﻠﻰإﻋﺪاداﻟﺘﻘﺮﻳﺮاﻟﺴﻨﻮيﻟﻠﻬﻴﺌﺔوﻋﺮﺿﻪﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدﻗﺔﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ،

اﻟﻔﺼﻞ  21ـ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ و اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﺑﺎﻷﻋﺪاد1و2و5و8و9ﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ13ﻣﻦﻫﺬااﻟﻤﺮﺳﻮم

 4ﻃﻠﺐ إﻟﺤﺎق ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أو أﻋﻮان ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻧﺘﺪابﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦﻃﺒﻘﺎﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊاﻟﺠﺎريﺑﻪاﻟﻌﻤﻞ،

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎاﻟﺴﻨﻮي

ﺻﻔﺤــﺔ2748
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اﻟﻔﺼﻞ  22ـ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وأﻋﻀﺎءﻻﻳﻘﻞﻋﺪدﻫﻢﻋﻠﻰﻋﺸﺮةﻳﻌﻴﻨﻮنﺑﺄﻣﺮﺑﻨﺎءﻋﻠﻰاﻗﺘﺮاح
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎتاﻟﻘﺎﻧﻮنواﻟﻤﺎﻟﻴﺔوﻣﺮاﻗﺒﺔاﻟﺤﺴﺎﺑﺎتواﻟﺠﺒﺎﻳﺔواﻟﺸﺆون
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔوﻏﻴﺮﻫﺎﻣﻦاﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎتذاتاﻟﻌﻼﻗﺔﺑﻤﻬﺎماﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺪةﻧﻴﺎﺑﺔاﻟﺮﺋﻴﺲوأﻋﻀﺎءﺟﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺼﻲﺳﺖﺳﻨﻮات
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻠﺔﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪوﻳﺘﺠﺪدﻧﺼﻒاﻷﻋﻀﺎءﻛﻞﺛﻼثﺳﻨﻮات
ﻳﺨﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲﻳﻌﻮﺿﻪﻋﻨﺪاﻟﺘﻌﺬرأواﻟﻐﻴﺎب
اﻟﻔﺼﻞ23ـﻳﺘﻮﻟﻰﺟﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺼﻲإدارةاﻟﻬﻴﺌﺔوﻳﺘﻤﺘﻊ
ﻓﻲﻧﻄﺎقﻣﻤﺎرﺳﺔاﻟﻤﻬﺎماﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔإﻟﻴﻪﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎتاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 1اﻗﺘﺮاحاﻟﻬﻴﻜﻞاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻟﻠﻬﻴﺌﺔوﻋﺮﺿﻪﻋﻠﻰﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻴﻪ،
 2إﻋﺪاد  ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻌﻤﻞاﻟﻬﻴﺌﺔ،
 3إﺣﺪاثﻟﺠﺎنﻓﺮﻋﻴﺔأوﻣﺘﺨﺼﺼﺔﺗﺤﺪدﻣﻬﺎﻣﻬﺎﻓﻲﻗﺮار
اﻹﺣﺪاث،
 4اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ  وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﺼﻞ  24ـ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ و أﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲاﻟﺘﻔﺮغﻟﻠﻌﻤﻞﺑﻬﺎ
وﺗﺤﺪداﻻﻣﺘﻴﺎزاتواﻟﻤﻨﺢاﻟﺘﻲﻳﺘﻤﺘﻌﻮنﺑﻬﺎﺑﺄﻣﺮ
اﻟﻔﺼﻞ  25ـ ﻳﺆدي اﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﻲ
ﻗﺒﻞﻣﺒﺎﺷﺮةﻣﻬﺎﻣﻬﻢاﻟﻴﻤﻴﻦاﻟﺘﺎﻟﻴﺔأﻣﺎمرﺋﻴﺲاﻟﺪوﻟﺔ  أﻗﺴﻢﺑﺎﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻢأنأﻛﻮنﻣﺨﻠﺼﺎﻟﻠﻮﻃﻦوأنأﺣﺘﺮماﻟﺪﺳﺘﻮرواﻟﻘﻮاﻧﻴﻦو
أنأﻗﻮمﺑﻤﻬﺎﻣﻲﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔوأﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  26ـ ﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔإﻟﻴﻬﻢ
وﻳﻤﻜﻦرﻓﻊاﻟﺤﺼﺎﻧﺔإﺛﺮﻣﺪاوﻟﺔﺧﺎﺻﺔﻟﺠﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺼﻲ
ﺑﻌﺪاﺳﺘﺪﻋﺎءاﻟﻤﻌﻨﻲﺑﺎﻷﻣﺮﻟﺴﻤﺎﻋﻪ
اﻟﻔﺼﻞ  27ـ ﻳﺘﻌﻴﻦﻋﻠﻰﻛﻞﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﻼمرﺋﻴﺴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﺑـﻤﺎﻳﻠﻲ
1ـاﻟﻤﻬﺎماﻟﺘﻲﺑﺎﺷﺮﻫﺎﻗﺒﻞﺛﻼثﺳﻨﻮاتﻣﻦﺗﺴﻤﻴﺘﻪﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ،
2ـ  ﻛﻞﻧﻴﺎﺑﺔﺑﺎﺷﺮﻫﺎﻟﺪىﺷﺨﺺﻣﺎديأوﻣﻌﻨﻮيﻗﺒﻞﺛﻼث
ﺳﻨﻮاتﻣﻦﺗﺴﻤﻴﺘﻪﺑﻬﺬهاﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎءﺟﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﺼﺪيإﻟﻰ
واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ
ﻋــﺪد88

اﻟﻔﺼﻞ  28ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎﻓﻲﻣﺴﺄﻟﺔﺗﺘﻌﻠﻖﺑﺸﺨﺺﻣﺎديأوﻣﻌﻨﻮيﺗﻜﻮنﻟﻪﻣﻌﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎتأواﻟﻌﻘﻮد
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔﻓﻲﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎإذاﺗﻌﻠﻘﺖ
ﺑﺸﺨﺺﺗﻜﻮنﻟﻪﻣﻌـﻪﻣﺼﻠﺤﺔأوﻗﺮاﺑﺔﺧﻼلاﻟﻔﺘـﺮةاﻟﻼﺣﻘﺔﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻒﻋﻠﻰاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  29ـ ﻳﺠﺐﻋﻠﻰﻛﻞﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ
اﻟﻤﻬﻨﻲﻓﻲﻛﻞﻣﺎﺑﻠﻎإﻟﻰﻋﻠﻤﻪﻣﻦوﺛﺎﺋﻖأوﺑﻴﺎﻧﺎتأوﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮلاﻟﻤﺴﺎﺋﻞاﻟﺮاﺟﻌﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ30ـﻳﻤﻜﻦﻷيﺷﺨﺺﻣﺎديأوﻣﻌﻨﻮيﻟﻪﻣﺼﻠﺤﺔﻓﻲ
ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺪح ﻓﻲ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﻲ
وذﻟﻚﺑﻤﻜﺘﻮبﻣﻌﻠﻞﻳﻮﺟﻪإﻟﻰرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ31ـﻳﺘﻌﻬﺪﺟﻬﺎزاﻟﻮﻗﺎﻳﺔواﻟﺘﻘﺼﻲﺑﺎﻟﺒﺤﺚﻓﻲﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻔﺴﺎد
وﻳﺘﻮﻟﻰﻓﻲﻫﺬااﻹﻃﺎر ﺗﺠﻤﻴﻊاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتواﻟﻮﺛﺎﺋﻖواﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺒﻬﺔ
ارﺗﻜﺎبﺟﺮاﺋﻢﻓﺴﺎدﻣﻦﻗﺒﻞأيﺷﺨﺺﻣﺎديأوﻣﻌﻨﻮي ﻋﺎم  أو
ﺧﺎصأوأيﺗﻨﻈﻴﻢأوﺟﻤﻌﻴﺔأوﻫﻴﺌﺔﻣﻬﻤﺎﻛﺎﻧﺖﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎواﻟﺘﺜﺒﺖ
ﻓﻲاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتواﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﻤﺠﻤﻌﺔوﻣﺪىﺻﺤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞإﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻂاﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔاﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻗﺼﺪﺗﺘﺒﻊﻣﺮﺗﻜﺒﻲﻫﺬهاﻟﺠﺮاﺋﻢوﻟﻬﺎأن
ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺣﺠﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺿﺮورة ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ وذﻟﻚ دون إﺟﺮاء
آﺧﺮوﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮرﻫﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲﻋﻨﺪﻣﺒﺎﺷﺮةأﻋﻤﺎلاﻟﺘﻘﺼﻲﻓﻲﺟﺮاﺋﻢاﻟﻔﺴﺎدﺣﺠﺠﺎﻻ
ﻳﻤﻜﻦاﻟﻄﻌﻦﻓﻴﻬﺎإﻻﺑﺎﻟﺰور
اﻟﻔﺼﻞ  32ـ ﻳﻤﻜﻦﺗﺘﺒﻊاﻟﺬواتاﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔإذاﺛﺒﺘﺖﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲارﺗﻜﺎبﺟﺮاﺋﻢاﻟﻔﺴﺎد
وﻻﻳﻤﻨﻊﺗﺘﺒﻊاﻟﺬاتاﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔﻣﻦﺗﻮﻗﻴﻊاﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﻋﻠﻰﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
أوﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎأواﻟﺸﺮﻛﺎءﻓﻴﻬﺎﻣﻦذوياﻟﻨﻔﻮذإذاﺛﺒﺘﺖﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻦﻫﺬهاﻷﻓﻌﺎل
اﻟﻔﺼﻞ  33ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﻲ و ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻗﺘﺮاف ﺟﺮاﺋﻢ
ﻓﺴﺎد أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ  ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻤﻨﻊ إﺣﺎﻟﺔ
اﻷﻣﻮالواﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎتﻣﻮﺿﻮعاﻟﺠﺮﻳﻤﺔأوﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎأواﻟﺘﺼﺮفﻓﻴﻬﺎ
أوﻧﻘﻠﻬﺎأوإﺗﻼﻓﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺼﻲأنﻳﻄﻠﺐﻣﻦاﻟﺴﻠﻂاﻟﻤﺨﺘﺼﺔاﺗﺨﺎذاﻹﺟﺮاءاتاﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﺮق واﺿﺢ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻞ
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اﻟﻔﺼﻞ34ـﻳﺘﻌﻴﻦﻋﻠﻰﻣﺼﺎﻟﺢاﻟﺪوﻟﺔوﺑﺼﻔﺔﺧﺎﺻﺔاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻹدارﻳﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻫﻴﺂت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﻘﺪ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت
ذاتاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻣﺪرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔﺑﺘﺼﺎرﻳﺢﺗﺘﻀﻤﻦﻛﻞﻣﺎ
ﺑﻠﻎإﻟﻴﻬﺎوﻣﺎأﻣﻜﻦﻟﻬﺎاﻟﺤﺼﻮلﻋﻠﻴﻪﻓﻲﻗﻴﺎﻣﻬﺎأوﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أو  ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎأنﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺬهاﻷﺧﻴﺮةﻋﻠﻰاﻟﻘﻴﺎمﺑﺎﻟﻤﻬﺎماﻟﻤﻨﻮﻃﺔﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰأﺣﺴﻦوﺟﻪ
ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞاﻟﻤﺬﻛﻮرةإﻟﻰرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔأوﺑﻄﻠﺐﻣﻨﻪﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء
اﻟﻔﺼﻞ35ـﻋﻠﻰﻛﻞﺷﺨﺺﻣﺎديأوﻣﻌﻨﻮيﻣﺪرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻜﻞﻣﺎﻟﺪﻳﻪﻣﻦوﺛﺎﺋﻖأوﺗﺼﺎرﻳﺢﺣﻮلﻛﻞﻣﺎﺑﻠﻎإﻟﻴﻪأوﻛﻞﻣﺎ
ﺗﻌﺮض ﻟﻪ وﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﺪرج
ﺿﻤﻦﻣﻬﺎماﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  36ـ ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻛﻞ اﻟﻬﻴﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢﻣﻦﻣﻌﻠﻮﻣﺎتوﺑﻴﺎﻧﺎتووﺛﺎﺋﻖﺣﻮلاﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﻟﺘﻲﻗﺎﻣﺖﺑﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرواﻟﺸﺮﻛﺎتاﻟﻤﺪرﺟﺔﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺗﻮﺣﻲﺑﻮﺟﻮدﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﻓﺴﺎد
ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻂ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص
اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  37ـ ﺑﺼﺮفاﻟﻨﻈﺮﻋﻦاﻟﻨﺼﻮصاﻟﺨﺎﺻﺔاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،ﻻ
ﻳﺠﻮز ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو

ﺻﻔﺤــﺔ2750

وﺛﺎﺋﻖﺑﻮاﺟﺐاﻟﺤﻔﺎظﻋﻠﻰاﻟﺴﺮاﻟﻤﻬﻨﻲوذﻟﻚﻣﻬﻤﺎﻛﺎﻧﺖﻃﺒﻴﻌﺔأو
ﺻﻔﺔاﻟﺸﺨﺺاﻟﻤﺎديأواﻟﻤﻌﻨﻮياﻟﺬيﺗﻮﺟﺪﻟﺪﻳﻪاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتأو
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﺘﻲﻳﻄﻠﺒﻬﺎرﺋﻴﺲاﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  38ـ ﻛﻞ ﻗﻴﺎم أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎدم
وﻵﺟﺎلﺳﻘﻮطﺣﻖاﻟﻘﻴﺎم
اﻟﻔﺼﻞ  39ـﺗﻨﺸﺮﻗﺮاراتاﻟﻬﻴﺌﺔذاتاﻟﺼﺒﻐﺔاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺠﺎلاﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎﺑﺎﻟﺮاﺋﺪاﻟﺮﺳﻤﻲﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  40ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺧﺎﺻﺔاﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎوﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﻤﻮم وﺗﺤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔوﻋﻠﻰاﻟﺴﻠﻄﺔاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﺻﺪار ﺑﻼﻏﺎت أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
اﻟﺒﺎباﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎماﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  41ـﺗﺤﻞاﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺴﺎدﻣﺤﻞاﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﻋﺪد  7ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخﻓﻲ  18ﻓﻴﻔﺮي  2011وﺗﺤﺎلإﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ  42ـ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  7ﻟﺴﻨﺔ 2011
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﻓﻴﻔﺮي  2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺼﻲاﻟﺤﻘﺎﺋﻖﺣﻮلاﻟﺮﺷﻮةواﻟﻔﺴﺎدﺑﺪاﻳﺔﻣﻦاﺳﺘﻜﻤﺎلإﺟﺮاءات
ﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  43ـ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲﻓﻲ14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2011

اﻟﺮاﺋﺪاﻟﺮﺳﻤﻲﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ––18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2011

رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻓﺆاداﻟﻤﺒﺰع
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������ 1 �� ���� 2010 ���� 3080 ��� ���� ����
��������� ���� ����� ������ ������� 2010
������ 29 �� ������ 2011 ���� 4796 ��� ���� ����
�������� ����� ������ �������� 2011
�������� ������� ��� ����
.��������� ���� ���� ���� �������� ���� ������ ����
: ��� ���� ���� ����
�� ���� ����� �� ����� ������ ��� ���� � ���� �����
2010 ������ 1 �� ������ 2010 ���� 3080 ��� ����
: ���� ��� ����� ��� �������� ���� ����� ������ �������

: ���� �������� ������ ����
����� ������ ������� ������� ����� ��� � ���� �����
.������� �������
2012 ���� 110 ��� �������� ������ ���� � 2 �����
������� ����� ������ ������� 2012 ������ 11 �� ������
.������� ������� ����� ������ �������
������ ������� �������� ������ ��� ���� � 3 �����
������ ������ ��� �� ���� �������� ��� �������� ���������
.��������
.2012 ������ 23 �� ����
��������� ����

(����� ��� ����� ������) : ���� �����
�������� ������ ����

�������� ����� �������� ������ ������ ���� ����" �
."���� ������� ������
2010 ���� 3080 ��� ���� ����� ��� ���� � 2 �����
���� ����� ������ ������� 2010 ������ 1 �� ������
������ ����� ������" ����� ��� ���� ���� ��� ��������
��� "���� ������� ������ �������� ����� �������� ������
.����� 25� ����� 25� ���� 25 ������
(����) ������ �����
�������� ����� �������� ������ ������ ����� ������"
."���� ������� ������
������ ������ ����� ������ ���� : ���� 25 �����
: ��� ��� ���� ����� ������� ������ �������� ����� ��������
������� �������� ������ ����� ����� ������ ������ �
���������� ������ �� ������� �������� ������� �������
������� ������� ����� ��� ���� �������� ��������� ��������
������� �� ����� ���� �������� ��� ���� ����
������� ������� ������� ������ ����� ����� ������ �
������ ��� ���� ������ ������� ��������� ������ ������ �
�� ���� �� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ��������
��������� ��������
�� ������ ����� ��� ������ ��������� ��������� ����� �
.���� ����� ��� �������� ������ ����
������ �� ������ ���� ������� ������ ������ �
���� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ����������
.��������� ����� �� ���������
������ ������ ����� ������ ����� : ����� 25 �����
������ �� ���� ������� ������ �������� ����� ��������
: ����� ����
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������� �����

����� 2012 ��� 31 �� ���� 2012 ���� 1425 ��� ���
������ 1 �� ������ 2010 ���� 3080 ��� ���� ������ ������
.�������� ���� ����� ������ ������� 2010
�������� ���� ��
2011 ���� 6 ��� �������� ������� ��� ����� ���
����� ������ �������� �������� 2011 ������ 16 �� ������
���������
���� 14 �� ������ 2011 ���� 13 ��� ������� ����
�������� ������ �������� ����� ������� ������� 2011
���� 26 �� ������ 2011 ���� 15 ��� ������� ����
�������� ������ ������� ����� ���� ������ ������� 2011
������� ��� ����� ��������� �������
������ 14 �� ������ 2011 ���� 68 ��� ������� ����
������ �� ������ ����� ���� ������ ������� 2011
������� ������ �������� �� ��������� ������� ����������
�� ���� 2011 ���� 120 ��� ������ ������� ����
������� ������� ������� 2011 ������ 14
����� 11 �� ������ 1970 ���� 118 ��� ���� ����
������ ����� ����� ������� ����� ������ ������� 1970
1987 ���� 1299 ��� ���� ����� ������ ����� ����
�1987 ������ 27 �� ������
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.2012 ��� 14 �� ���� 2012 ���� 1426 ��� ��� ������
������ ������ ������ ��� ��� �� ����� ������ ����
������ �������� ���� ������ �������� ����� ����������
.2012 ��� 1 ��
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.2012 ��� 6 �� ���� ����� ���� �� ���� ������
���� �� ������ ������ ������� ���� �� ������ ����� ����
���� ����� �� ����� �������� ����� ���� ������ ���������
����� �������� ������� ����� �� ���� ��� ����� ������
��������� ������ ������� ������ ��� ��� ����� �� ����� ����
.��������

��� ��� �� ������ ��� ���� �� ������ ����� �����
����� �� ����� �� ���� �� ����� ������ ����� �� �����
.������ ����� ������ ������ �� ������� ������

.2012 ��� 6 �� ���� ����� ���� �� ���� ������
����� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ����� ������� ����
����� ����� ����� �� (1) ����� ��������� ������� ����
��������� ������ ������� ������ ��� ��� ����� �� �����
.��������

�������� �����

.2012 ��� 14 �� ���� 2012 ���� 1428 ��� ��� ������
����� ���������� ������ �������� ����� ���� ����� ���
.���� ������ ������� ������ �� ��� ����
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����� ��� ������ ������ ������� ���� : ����� 25 �����
.������ ������� �������� ������ ������� ���� ��� ������
����" ������ "���� ������" ����� ���� � 3 �����
2010 ���� 3080 ��� ���� ����� �� ���� ����� "�������
���� ����� ������ ������� 2010 ������ 1 �� ������
.��������
��� ���� �� ��� ����" ������� ��������� ���� � 4 �����
���� ����" : ��� ��� "������ ����� ���� ����� ��� ��
"��� ������� ������� ��� ��������� ������� ������ ������ ��
�� ������ 2010 ���� 3080 ��� ���� ����� �� ���� �����
.�������� ���� ����� ������ ������� 2010 ������ 1
������� ������ ������ �� ����" ������ ���� � 5 �����
2010 ���� 3080 ��� ���� ����� �� ���� ����� "����� ��
���� ����� ������ ������� 2010 ������ 1 �� ������
.��������
������ ����� �������� ����� ����� ���� � 6 �����
���� ����� ��������� �������� ������ ���� ����� ��������
���� �� ������� ������� ����� �������� ������� ������
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﻌﺎون
ّ

www.inlucc.tn

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــــــــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــــــــــــﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

2020 - 2016

ﺗﻮﻧــــــــــــﺲ
دﻳﺴﻤﺒـــــــﺮ

2016

ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺗﺸــﺎرﻛﻲ ﺗــﻢ إﻋﺪادﻫــﺎ ﺻﻠــﺐ ﻟﺠﻨــﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻴــﻦ ﻋــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ و ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت
اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ.
وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻨﺴــﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ و ﻣﺮاﺟﻌﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺨﺒﻴــﺮ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻷﺳــﺘﺎذ ﺳــﻬﻴﻞ ﻗﺪور،
واﻟﺨﺒﻴــﺮ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻷﺳــﺘﺎذ ﺳــﺘﻴﻮارت ﻏﻴﻠﻤــﺎن ﺑﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ.
إن اﻵراء واﻷﻓــﻜﺎر اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ ﻻ ﺗﻤﺜــﻞ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة آراء اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة أو
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋــﻲ أو أﻳــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤــﺔ.
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»ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« ؟
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ّ
ّ
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اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس
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ﺷﻜـــــــــــــــــــــﺮ وﺗﻘﺪﻳــــــــــــــــــــﺮ
ﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨــﺎ وﻓﺘﺤــﺖ أﻣﺎﻣﻨــﺎ اﻟﻄــﺮق ووﺻﻠﻨــﺎ ﻟــﻜﻞ ﻣــﺎ ﻧﺤﻠــﻢ ﺑــﻪ ،ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﺘﺬﻛــﺮ ﻣــﻦ ﻛﺎﻧــﻮا ﺳــﺒﺒﺎ ﻓــﻲ
ﻧﺠﺎﺣﻨــﺎ ،ﻣــﻦ ﺳــﺎﻧﺪﻧﺎ وأﻣﺴــﻚ ﺑﻴﺪﻧــﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻤﺮار ،وﻣﻬﻤــﺎ ﻋﺒﺮﻧــﺎ ﻟﻬــﻢ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤــﺎت ﻗﻠﻴﻠــــﺔ.
ﻟﻬــﺬا ﺗﺘﻮﺟــﻪ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة ووزارة اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ ﺑﻔﺎﺋــﻖ ﻋﺒــﺎرات
اﻟﺸــﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨــﺎن إﻟــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘــﻲ ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﺑﺠﻬﺪﻫــﺎ وﻓﻜﺮﻫــﺎ ووﻗﺘﻬــﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﺧﻄﺘﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ .وﻧﺨــﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ﻛﺎﻓــﺔ اﻹدارات
واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴــﻦ وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋــﻲ.
آﻣﻠﻴــﻦ أن ﻧﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺘﻮاﺻــﻞ واﻟﺘﺸــﺎرك واﻟﺘﻌــﺎون ﻟﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺧﻴــﺮ ﺗﻮﻧــﺲ واﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ.
واﻟﻠــﻪ وﻟــﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
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اﻓﺘﺘﺎﺣﻴـــــــــــــــــــــــــــﺔ

5

ﺗﻤﻬﻴــــــــــــــــــــــﺪ
ﻛﺸــﻒ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺼــﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﺣــﻮل اﻟﺮﺷــﻮة واﻟﻔﺴــﺎد« ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  2011اﺳــﺘﻔﺤﺎل
اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ وﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .ﻓﻘــﺪ ﻃــﺎل اﻟﻔﺴــﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ

ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وأﻏﻠــﺐ ﺗﻤﻔﺼــﻼت اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وأﺻﺒــﺢ »ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ) (...ﺗﺠــﺎوزت ﻣﺠــﺮد اﻟﻈﻮاﻫــﺮ واﻷﻓﻌــﺎل
ّ
1
اﻟﻤﻨﻌﺰﻟــﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀﻬــﺎ اﻟﺒﻌــﺾ« .

»ﻟﻘــﺪ ﺗﻜﻮﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺑﺼــﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴــﺔ وﺗﺪﻋﻤــﺖ ﺷــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ ،ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻤﺬﻛــﻮر ،ﻓﺄﺣﻜﻤــﺖ
ﻗﺒﻀﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺗﺠﺴــﻤﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ ،داﺧــﻞ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ وﻛﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷــﻤﻠﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ) (...وأﺧــﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻋــﺪد ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل ،ﻓــﺄدت إﻟــﻰ إرﺳــﺎء ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت
وﻣﻮاﻗــﻒ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ أﺛــﺮت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ .وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺬﻟــﻚ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺒﻄﺎن ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﺎ اﻧﻔــﻚ ﻳﺘﻌﻤــﻖ ،ﺑﻴــﻦ
أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻳﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻻﻣﺘﻴــﺎزات واﻹﺛــﺮاء اﻟﺴــﻬﻞ
وﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺑــﻜﻞ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ،وذﻟــﻚ ﺑﺘﺴــﺨﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ وﺑﺎﻹﻓــﻼت ﻣﻨــﻪ ﻋﻨــﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛــﻪ
ﺑــﻜﻞ اﻟﺼــﻮر ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻟﺤــﺎﻻت .ﻓــﻜﻞ ﺷــﻲء ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺆﺧــﺬ أو ﻳﻔﺘــﻚ ﺑﺤــﻖ أو دون ﺣــﻖ وﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن أو ﺧﺎرﺟــﻪ«.2

وﻗــﺪ أﻛــﺪت ﻋــﺪة ﺗﻘﺎرﻳــﺮ ودراﺳــﺎت وﺑﺤــﻮث وﻣﻘــﺎﻻت ،وﻃﻨﻴــﺔ ودوﻟﻴــﺔ ،ﻣــﺎ اﻧﺘﻬــﻰ إﻟﻴــﻪ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ

ﻟﺘﻘﺼــﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﺣــﻮل اﻟﺮﺷــﻮة واﻟﻔﺴــﺎد« وﻛﺸــﻔﺖ ﺗﻔﺸــﻲ ﻇﺎﻫــﺮة اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﻨﺨــﺮ اﻟﺤﻴــﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻳﻀﻌــﻒ ﻓــﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ وﻳﻬــﺪد اﻟﻌﻘــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ
وﻣﺴــﺎر اﻻﻧﺘﻘــﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻫﺘــﺰاز ﻗﻴــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ وﻋﻠﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻫﺸﺎﺷــﺔ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
واﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ واﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﻤﺆﻗــﺖ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت وﻏﻴــﺎب اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.3
اﻟﻤﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ »ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄــﺔ واﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻟﺘﺤــﺮك أي ﻋﻨﺼــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﺒﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ« ،ﻣﻘﺘﻄــﻒ
1
ﻣــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺼــﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﺣــﻮل اﻟﺮﺷــﻮة واﻟﻔﺴــﺎد ،اﻟﻤﺮﺣــﻮم اﻷﺳــﺘﺎذ ﻋﺒــﺪ اﻟﻔﺘــﺎح ﻋﻤــﺮ» ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺼــﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋــﻖ ﺣــﻮل اﻟﺮﺷــﻮة
واﻟﻔﺴــﺎد« ،ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  ،2011ص.1 .
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ.

2

ﻳﺮاﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛــﺮ états ,Principes.Tunisie en publique gouvernance La ,annuel Rapport ,Gouvernance de Tunisienne Association :
3
Association ; pdf.Tunisie-en-publique-gouvernance-La/11/2013/uploads/content-wp/org.pomed//:http ,2013 Novembre ,perspectives et lieux des
Etude exploratoire sur la perception de la petite corruption en Tuni- .Banalisé Danger Le : Corruption Petite La ,Publics Contrôleurs des Tunisienne
sie, Tunis, 2015, http://www.atcp.org.tn/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_%202015.pdf ; Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, Centre
Tunisien de Gouvernance des entreprises, Indice de perception de la corruption par les citoyens, Tunis, Septembre 2011, http://www.iace.tn/wpcontent/uploads/2013/05/Indice-de-perception-de-la-corruption-par-les-citoyens.pdf ; Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives, Climat des affaires et compétitivité de l’entreprise : résultats de l’enquête compétitivité 2012, Tunis, juin 2013, http://www.veille.tn/wp-content/
; uploads/2014/06/ITCEQ_R%C3%A9sultats-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9-de-lann%C3%A9e-2012.pdf
OCDE, CleanGovBiz, Scan d’intégrité Tunisie. L’intégrité en pratique, juin 2013, http://www.oecd.org/cleangovbiz/Tunisia-Integrity-ScanFR.pdf
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل أﻇﻬــﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ« ﻟﺴــﻨﺔ  2015أن ﺗﻮﻧــﺲ اﺣﺘﻠــﺖ اﻟﻤﺮﻛــﺰ 76
ﻋﺮﺑﻴــﺎ ﺿﻤــﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺗﻀــﻢ  168دوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻻﺋﺤــﺔ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣــﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴــﺎد .ﻣــﺎ ﻳﻌﻨــﻲ أن ﻃﺮﻳــﻖ
ﻋﺎﻟﻤﻴــﺎ و6
ً

اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻻ زال ﺑﺤﺎﺟــﺔ ﻣﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ وﺿــﻊ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻓﻌﺎﻟــﺔ
ﻣﻨﺴــﻘﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ،ﺗﻌــﺰز ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺗﺠﺴــﺪ ﻣﺒــﺎدئ ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺣﺴــﻦ إدارة اﻟﺸــﺆون
واﻟﻤﻤﺘﻠــﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻨﺰاﻫــﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴــﺎﺋﻠﺔ ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻧﺼــﺖ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟﺘــﻲ ﺻﺎدﻗــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻮﻧــﺲ.

وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺗﻘﺮﻳــﺮ »ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ« اﻟﺼــﺎدر ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان »اﻟﻨــﺎس واﻟﻔﺴــﺎد  :دراﺳــﺔ ﻣﺴــﺤﻴﺔ

ﻟﻠﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ  .2016ﺑﺎروﻣﺘــﺮ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ« ،ﻳﺴــﺠﻞ أن ﺗﻮﻧــﺲ أﺣــﺮزت ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺟﻴــﺪة

ﻓــﻲ ﻣﺴــﺢ اﻵراء إذ أن ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘــﺪون أن ﺑﻮﺳــﻌﻬﻢ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺸــﻲء ﻣــﺎ ﺿــﺪ اﻟﻔﺴــﺎد ﻋﻠــﻰ

ﺻﻌﻴﺪﻫــﻢ اﻟﺨــﺎص) ،ورﻏــﻢ أن  62%ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒــﺮون أن »ﻋﻤــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﺳــﻲء« و  64%أن

»اﻟﻔﺴــﺎد ﻣــﺎ زال ﻳــﺰداد« ،ﻓــﺈن  71%ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒــﺮون أن »أﺷــﺨﺎﺻﺎ ﻋﺎدﻳﻴــﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬــﻢ إﺣــﺪاث
ﻓــﺮق«(.4

ورﻏــﻢ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎل ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﻛــﺪ أن ﺗﻮﻧــﺲ ﻗــﺪ ﺑﺬﻟــﺖ ﻣﻨــﺬ ﺛــﻮرة اﻟﺤﺮﻳــﺔ واﻟﻜﺮاﻣــﺔ ،ﺛــﻮرة  17دﻳﺴــﻤﺒﺮ 2010
 14 -ﺟﺎﻧﻔــﻲ  ،2011ﺟﻬــﻮدا ﻣﺤﻤــﻮدة ﻻﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺮاﻣــﺞ وﺧﻄــﻂ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻗــﺪ

ﺗﻮاﻓﻘــﺖ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ )ﻣﻤﺜﻠــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ
واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ( ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ
واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻣــﻦ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ

ﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ  27ﺟﺎﻧﻔــﻲ  2014وﻻﺗﻔــﺎق ﻗﺮﻃــﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄوﻟﻮﻳــﺎت

ﺣﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ  13ﺟﻮﻳﻠﻴــﺔ  2016وﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤــﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ
 26أوت .2016

وإن ﻫــﺬا
إن ﺗﻮﻧــﺲ ﺗﻌﻴــﺶ اﻟﻴــﻮم ﻟﺤﻈــﺔ ﻣﻠﺤــﺔ ﻹرﺳــﺎء ﻧﻈــﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻇﺎﻫــﺮة اﻟﻔﺴــﺎدّ .

اﻹﻟﺤــﺎح ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺗﻈﺎﻓــﺮ ﺟﻬــﻮد ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ )اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﺑﺠﻤﻴــﻊ أﺟﻬﺰﺗﻬــﺎ ،واﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ،
ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗــﻪ ،واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﺑــﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻬــﻢ( وﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻐﻴﻴــﺮا ﻧﻮﻋﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺨﻄــﺎب واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وﺑﺮاﻣــﺞ

اﻟﻌﻤــﻞ .ﻓﻠﻘــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺘﺠــﺎرب ﻓــﻲ ﻋﺪﻳــﺪ اﻟــﺪول أﻧّ ــﻪ ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﻟﺘﺮﺳــﻴﺦ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﺠﺎﺑﻬــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد
اﻟﻬﻴﺌــﺎت واﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ أو ﺳــﻦ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻣﺪوﻧــﺎت اﻟﺴــﻠﻮك .ﺑــﻞ إن ذﻟــﻚ
ٍ
إﻋــﻼن اﻟﻨﻮاﻳــﺎ أو ﺗﻜﻮﻳــﻦ

أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
4
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_survey_2016_ar
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ﻳﻔﺘــﺮض وﺿــﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ وﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ،ﺗﺼﺤﺒﻬــﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ ،ﻳﺘــﻢ ﻓــﻲ إﻃﺎرﻫــﺎ ﺿﺒــﻂ اﻟﻤﻬــﺎم
واﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎت ﻓــﻲ ﺣﻴــﺰ زﻣﻨــﻲ ﻣﺤــﺪد.

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﺗــﻢ إﻋــﺪاد »اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد« ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ
ﻣﺴــﺎر ﺗﺸــﺎرﻛﻲ ﺷــﻤﻮﻟﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠــﻲ ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴــﻪ أﻫــﻢ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ .وﺑﺎﻹﺳــﺘﻨﺎد إﻟــﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻓﻴﻤــﺎ
ﻳﻠــﻲ أﺑــﺮز ﻣﺤﺪداﺗﻬــﺎ :
 -ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻘﺎة ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ إﻟــﻰ أﻫــﻢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ

ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﺟﻴــﺪة ﻓــﻲ ﺣــﺪود 120) % 60

إﺟﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻠــﺔ  200اﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﺗــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬــﻪ(.

 -ﻣﺤﺎدﺛــﺎت ﻣﻌﻤﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺸــﺮوع اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﻟﻠﺤﺼــﻮل

ﻋﻠــﻰ آراﺋﻬــﻢ ووﺟﻬــﺎت ﻧﻈﺮﻫــﻢ ﺣــﻮل ﻧﻄــﺎق اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﻔﺴــﺎد وﺣــﺪة اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋﻨــﻪ .وﻗــﺪ ﺷــﻤﻠﺖ

ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴــﻦ ﻋــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد

واﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص واﻟﻤﻬﻨﻴﻴــﻦ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴــﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴــﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴــﻦ واﻟﺨﺒــﺮاء.
 -ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻵراء اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺗﺼــﺎل واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ أﻫــﻢ اﻷﻃــﺮاف

اﻟﻤﺘﺪﺧﻠــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص وﻣﻨﻈﻤــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ.

 دراﺳــﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت واﻟﺨﻼﺻــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻨــﺪوات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟﻠﻘــﺎءاتاﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ.

 دراﺳــﺔ ﺧﺎرﻃــﺔ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻹﻋــﺪاد »رؤﻳــﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد« اﻟﺘــﻲ أﻋﻠــﻦ ﻋﻨﻬــﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔوﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤــﺮ ﺻﺤﻔــﻲ ﺻﻠــﺐ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻲ ﻓــﻲ  2ﺟﻮﻳﻠﻴــﺔ  2012واﻟﺘــﻲ

ﺗــﻢ إﻗﺮارﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻲ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻀﺮﻫــﺎ رﺋﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻲ ورﺋﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ورﺋﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ  9دﻳﺴــﻤﺒﺮ .2012

 ﻣﺸــﺮوع اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟــﺬي ﺗــﻢ اﻋــﺪاده ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺧﺒــﺮاء ﺗﻮﻧﺴــﻴﻴﻦﻓﻲ أﻓﺮﻳــﻞ .2014

 دراﺳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات :* ﻣﺸــﺮوع إﺻــﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴــﺔ ،اﻻﺳﺘﺸــﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺣــﻮل إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴــﺔ )وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.2014 ،

* ﻣﺸــﺮوع ﺧﻄــﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺮﺷــﻮة ﻓــﻲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺼﺤــﺔ) .اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳــﺖ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ(.2015 ،

8

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

* اﻟﻤﺨﻄــﻂ اﻻﺳــﺘﺮﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ﺣﻘــﻮق اﻻﻧﺴــﺎن واﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ) 2016-2014 .وزارة اﻟﻌــﺪل ﺣﻘــﻮق

اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ(.

* اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻــﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺴــﺠﻨﻴﺔ) 2019-2015 .وزارة اﻟﻌــﺪل ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

واﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ(.

* اﻟﺨﻄــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد )وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد(.2016 ،

* اﻟﺼﻴﻐــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ ﻟﺨﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ) 2018-2016 .وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد(.

 -دراﺳــﺔ أﻫــﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤﺴــﺢ وﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻧﻈــﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد

ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

 دراﺳــﺔ أﻫــﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدةﻣﻨﻬــﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ.

 ﻣﺴﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳــﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻢ اﺳــﺘﺨﻼص اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻺﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻟﻀﻤــﺎن أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ وذات
ﺟــﺪوى أﺧﺬﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻹﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻤﺤــﺪدات واﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :
ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑــﻲ ،ﺗــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺘﻮﻋــﻮي واﻟﺘﺜﻘﻴﻔــﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺒــﻲ

واﻹﻋﻼﻣــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌــﺰز ﻗــﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﻳﻤﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﻗﻴــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ وﻋﻠﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺿﻤــﺎن
اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﺤﺮﻳــﺎت وﻣــﻦ اﻣﺘــﻼك آﻟﻴــﺎت دﻓــﺎع ذاﺗــﻲ وﺗﺤﺼﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻇﻮاﻫــﺮ اﻟﻔﺴــﺎد وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ
أﺿﻴــﻖ اﻟﺤــﺪود .وإن ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻓﺎﻋــﻼ إﻻ ﺑﻮﺟــﻮد ﻣﺸــﺎرﻛﺔ وﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ :
اﻟﺪوﻟــﺔ وﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص واﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ .ﻛﺬﻟــﻚ

ﺗــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ ﻋﺎﻣــﻞ اﻻﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋﻨﺼــﺮ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻓــﻲ ﻋﻤــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠــﺔ .ﻛﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻹﻋﻼم

واﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻴﺴــﻴﺮ اﻹﺟــﺮاءات وﺗﻀﻤــﻦ إﺳــﺪاء اﻟﺨﺪﻣــﺎت وإﻳﺼــﺎل اﻟﺤﻘــﻮق إﻟــﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ

إﻃــﺎر اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋــﺔ .ﻫــﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺒﺴــﻴﻂ وﺗﻮﺿﻴــﺢ اﻹﺟــﺮاءات اﻹدارﻳــﺔ ﻋﻤﻮﻣــﺎ.

ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﺰﺟــﺮي واﻟﺮدﻋــﻲ ،اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀــﺎء وﻋﻠﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وأﻫﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ وﻋــﺪم اﻟﺘﺴــﺎﻫﻞ ﻣــﻊ ﻣﻈﺎﻫــﺮ ﺳــﻮء اﻟﺘﺼــﺮف واﻟﻔﺴــﺎد واﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﺎب ﺑﺴــﺒﺐ »اﻟﺘﻔــﻜﻚ

اﻟﻤﻌﻴــﺎري واﻟﻘﻴﻤــﻲ ﺻﻠــﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ« .ذﻟــﻚ أن »اﻟــﺮدع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ« ﻻ ﻳﻘﻴــﻢ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ وإﻧﻤــﺎ ﻳﺴــﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺿﻤــﺎن اﻟﻤﺴــﺎواة ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒــﺎت ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ﺗﻤﻴﻴــﺰ .ﻟﻜــﻦ اﻟﻘﺎﻧــــﻮن وﺣــﺪه ﻻ ﻳــﺮدع.
9

وﺗﺸــﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ .ﻓــﻼ ﺑــﺪ أن ﺗﺘﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﻨــﻮع ﻣــﻦ »اﻟــﺮدع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ« اﻟــﺬي ﻳﺠــﺐ
أن ﺗﻤﺎرﺳــﻪ اﻷﻃــﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻌﻴــﺎت وأﺣــﺰاب وﻧﻘﺎﺑــﺎت وﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻣﻬﻨﻴــﺔ ووﺳــﺎﺋﻞ إﻋــﻼم
وﺗﻮاﺻــﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ.5
وﻟﻌﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴــﺪ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻣﻄﻤــﺢ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد

ﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬــﻰ اﻟﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻟﺴــﻠﻮﻛﺎت واﻟﺘﺼﺮﻓــﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺨﻠــﻖ ﻣﻨﺎﺧــﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴــﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺎ

ﻟﻠﻔﺴــﺎد وﻳﺮﺳــﻲ ﺑﻨﻴــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وذﻫﻨﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﺒﻄﻨﺔ ﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن .وﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻄﻤــﺢ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﺎن ﻻ ﺑــﺪ أن ﺗﺒﻨــﻰ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓــﻖ اﻟﻤﺒــﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :
 -وﺟﻮد إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻗﻴﺎدة رﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

 إﻋﻤــﺎل ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺗﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﺒﺴــﻴﻂ وﺗﻮﺿﻴــﺢ اﻹﺟــﺮاءات واﻵﻟﻴــﺎت واﻟﻨﻈــﻢ واﻷﻃــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼــﺮفاﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ.

 إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ اﻹدارة وﺗﻌﺼﻴﺮﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. -ﺗﺤﻔﻴــﺰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وﻣﺴــﺎﻧﺪة ﺟﻬــﻮد اﻟﺴــﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ إرﺳــﺎء

ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

 إﻳﺠــﺎد اﻟﺘﻨﺎﺳــﻖ واﻟﺘﻨﺎﻏــﻢ ﺑﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻷﻫــﺪاف واﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ( ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖاﻟﻨﺠﺎﻋــﺔ اﻟﻤﺮﺟــﻮة.

 -ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ« وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ذﻟــﻚ أن ﻧﺠــﺎح اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﻔﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺳــﻴﺎق ﻣﺴــﺎر
ﻣﺠﺘﻤﻌــﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟــﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن »واﺣــﺪة ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺠﻨــﻮب ﻫــﻲ ﻋــﺪم ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ

واﻷﺳــﺮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﺲ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﻴﺔ وﻋﻠــﻰ اﺣﺘــﺮام روح اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻵﺧﺮﻳــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻔﺴــﺮ

اﺳــﺘﻤﺮار ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺴــﻮﻳﺔ .وﻟﺬﻟــﻚ ﻓﻤــﻦ اﻟﻀــﺮوري اﻟﻴــﻮم إﻳﺠــﺎد ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺜــﻞ
ﻫــﺬه اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت .ﻓﺤﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺘﻐﻴــﺮ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻷﺳــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪرﺳــﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑــﺎ وﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘﺒﻨــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻗﻴﻤﻴــﺎ ﻣﻐﺎﻳــﺮا ﻟﻤــﺎ ﻫــﻮ ﺳــﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪﻫــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﺤﺼــﻞ اﻟﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ ﻣﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺰﺑﻮﻧﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺠﺘﻤــﻊ اﻹﻗﺘــﺪار واﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق ) (Society of meritوﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻫــﻦ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﺑــﺪاع«.6

ﻳﺮاﺟــﻊ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻷﻓــﻜﺎر ،ﻣﻨﺼــﻒ وﻧــﺎس ﻓــﻲ ﻣﺆﻟﻔــﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴــﺰ ،اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ .ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻬــﻢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ  ،3اﻟــﺪار اﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﻴﺔ
5
ﻟﻠﻨﺸــﺮ ،ﺗﻮﻧــﺲ ،2010 ،ص 148 .وﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ.
ﻣﻨﺼﻒ وﻧﺎس ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ص .308 .اﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ).(Clientilisme
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــــــــــﺔ
»إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ ﻣﻬﺎوي اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﻌﻴﺶ ،وﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺸﺮخ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ« ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.

ﻛﺎن ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﻗﻠــﺐ أﻫــﺪاف ﺛــﻮرة اﻟﺤﺮﻳــﺔ واﻟﻜﺮاﻣــﺔ ،ﺛــﻮرة  17دﻳﺴــﻤﺒﺮ

 14 - 2010ﺟﺎﻧﻔــﻲ  .2011وﻗــﺪ أﻟــﺰم اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ اﻟﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺼــﺎدر ﻓــﻲ  27ﺟﺎﻧﻔــﻲ  ،2014اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺈﻳﺠــﺎد ﻗﻴــﻢ وﻗﻮاﻧﻴــﻦ وﻣﺆﺳﺴــﺎت وآﻟﻴــﺎت ﺗﻤﻜّــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺪي ﻵﻓﺘــﻲ ﺳــﻮء اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ واﻟﻔﺴــﺎد.
ﻧﺼﻨــﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻮﻃﺌﺘــﻪ ﻋــﻦ »اﻹرادة اﻟﺤــﺮة« ﻟــ«ﺷــﻌﺒﻨﺎ« ﻓــﻲ »اﻟﻘﻄــﻊ« ﻣــﻊ
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻳﻌﻠــﻦ ّ
»اﻟﻔﺴــﺎد« ،وﻳﺆﻛــﺪ ﻓــﻲ ﻓﺼﻠــﻪ  10ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺪوﻟــﺔ »ﺗﺤــﺮص ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﻦ اﻟﺘﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ وﺗﺘﺨــﺬ
اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺼﺮﻓــﻪ ﺣﺴــﺐ أوﻟﻮﻳــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ وﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻊ اﻟﻔﺴــﺎد وﻛﻞ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ
اﻟﻤﺴــﺎس ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ«.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻳﻌﺘﺒــﺮ وﺿــﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة ﺧﻄــﻮة

ﺣﺎﺳــﻤﺔ ﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ ﻧــﺺ وروح اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أرض اﻟﻮاﻗــﻊ.

 .1ﻣﺎ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ »ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« ؟

»إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دون ﺗﻜﺘﻴﻚ ﻫﻲ أﺑﻄﺄ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮ.
ﺗﻜﺘﻴﻚ دون إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻀﺠﻴﺞ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ« .ﺻﺎن ﺗﺰو.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺎر .وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﺺ وﺣﻴﺪ.

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﺗﻤﺜــﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻘﻄــﺔ اﻧﻄــﻼق ﻳﻨﺒﻐــﻲ إدﻣﺎﺟﻬــﺎ ﺻﻠــﺐ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻣــﻊ
ﻧﺘﺎﺋــﺞ واﺿﺤــﺔ وﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻘﻴــﺲ أو اﻧﺠــﺎزات ﻣﺤـ ّـﺪدة .وﺗﺘﻄﻠــﺐ اﻟﺨﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﻣﺮاﺟﻌــﺔ دورﻳــﺔ .ﻣــﻦ ﺧــﻼل

ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺘﻴــﻦ وﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ،ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﺘّ ﻤﺸــﻲ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺿﻤــﺎن أن ﺗــﺆدي اﻟﻤــﻮارد
اﻟﻤﺴــﺨﺮة إﻟــﻰ ﻧﺘﺎﺋــﺞ .ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،وإذا ﻟــﻢ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻤﺮﺟـ ّـﻮة ،ﻳﻤﻜــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻫــﺬه

اﻟﻤــﻮارد ﻟﺠﻬــﻮد أﺧــﺮى أﻛﺜــﺮ ﻧﺠﺎﻋــﺔ.
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ﻓﻌــﺎل ﺑﻴــﻦ اﻹﺟــﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ .وﻳﻨﻄﺒــﻖ
ﻻﺑـ ّـﺪ ﻣــﻦ ﻓﻬــﻢ وإدراك اﻷﻫــﺪاف اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ّ
ﻫــﺬا ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .ذﻟــﻚ أن اﻟﻔﺴــﺎد ﻳﻨﺘﺸــﺮ ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة .و ﻳﺸــﻤﻞ ذﻟــﻚ اﻟﺮﺷــﺎوي واﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻟﻠﺸــﺒﻜﺎت واﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔــﻮذ
واﻟﻤﺤﺴــﻮﺑﻴﺔ واﻟﻈﻠــﻢ وﻋــﺪم اﻟﻤﺴــﺎواة ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ .إن اﻟﻔﺴــﺎد ﻻ ﻳﺆﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ،
ﻳﺪﻣــﺮ
ﺑــﻞ إﻧــﻪ ﻗــﺎدر ﻛﺬﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺸــﺎر ﺻﻠــﺐ اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم .وﻟﺬﻟــﻚ ﻓﻬــﻮ ّ
ﺛﻘــﺔ اﻟﺸــﻌﺐ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ.

ﻓــﺈن وﺿــﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﺣﺘﻤــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ
وﺗﺄﺳﻴﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﻠﻒ
ّ

أن ﻛﺎﻓــﺔ
واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ وﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻟﺠﻬــﻮد ،وﺿﻤــﺎن ّ
ﺗﻮﺟﻬــﺎت
اﻷﻃــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﺗﺠــﺎه ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻧﻔــﺲ اﻷﻫــﺪاف .ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴــﻢ وﺿﺒــﻂ
ّ

اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ّـﺮد ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺌــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﺘﻐﻴــﺮة.

ّ
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ؟
ﻓﻴﻤﺎ
أوﻻ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻧــﻪ ﻳﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ إﻋــﺪاد أﻓﻀــﻞ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻟﻠــﺮد ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
 -ﻫــﻮ ّ

ـﺈن اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻨﻌﻜــﺲ ﻓــﻲ وﺿــﻮح اﻷﻫــﺪاف واﻋﺘﻤــﺎد ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻮﻋــﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓـ ّ

اﻟﺪﻗﻴــﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴــﺎت ﺗﻠــﻚ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮة.

 وﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻟــﺬي ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﺤﺪﻳــﺪ أﻫــﺪاف ﺑﺸــﻜﻞ إرادي )أي اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞاﻟﻤﻨﺸــﻮد( ووﺿــﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻠــﻚ اﻷﻫــﺪاف.
ﻣﻌﻴﻨــﺎ وﻧﻤﻮذﺟــﺎ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
 وﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻗﻴﻘــﺔ ﻷﻧّ ــﻪ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎّ

ﻣﺮ ّﻛــﺰا وﻣﺜﻤــﺮا .وﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ،واﺧﺘﺒــﺎر اﻻﻓﺘﺮاﺿــﺎت ،وﺟﻤــﻊ
وﺗﻮﻗــﻊ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ.
ّ
واﺳــﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿــﺮ
 -أﺧﻴــﺮا ،ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮارات واﻹﺟــﺮاءات اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺨﻴــــــﺎرات .إذ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ

ﺗﺘﻮﻓــﺮ اﻟﻤــﻮارد ،اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻟﻠﻘﻴــﺎم »ﺑــﻜﻞ اﻷﻣــﻮر ﻓــﻲ اﻵن ﻧﻔﺴــﻪ« .وﻻﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴــﺎم
اﻟﻤﻤﻜــﻦ أن ّ
ﺑﺬﻟــﻚ ،ﻳﻌﻤــﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ اﻷﻫــﺪاف ذات اﻷوﻟﻮﻳــﺔ .وﻟــﺬا ﻓــﺈن
إﻧﺠــﺎز ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻷﻣﺜــﻞ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺣﺘﻤــﺎ اﻋﻄــﺎء اﻷوﻟﻴــﺔ ﻻﺗﺨــﺎذ ﺗﺪاﺑﻴــﺮ وإﺟــﺮاءات ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻗﺒــﻞ

أﺧــﺮى.
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

»ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« ؟
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ »إﻃﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ« ﺑﺪﻻ ﻋﻦ
 .2ﻟﻤﺎذا
ّ
ّ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد )اﻟﻬﻴﺌــﺔ( ﻫــﻲ اﻟﻴــﻮم ﻫﻴــﻜﻞ رﺳــﻤﻲ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴــﻪ
اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ اﻟﺠﺪﻳــﺪ )اﻟﻔﺼــﻞ  ،(130ﻟــﻢ ﻳﺼــﺎدق اﻟﺒﺮﻟﻤــﺎن ﺑﻌــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﺮاﻣــﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ
ﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ ﺻﻠﺒﻬــﺎ وﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬــﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ وﺷــﺮوط ﻣﺴــﺎءﻟﺘﻬﺎ .وﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﻟﻌــﺎدل وﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ
اﻟﺤﻜﻴــﻢ اﺳــﺘﺒﺎق ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ .ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ،
ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌﻴــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر وﺟــﻮد وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ ،وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﻤﺨﻄــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

رﺑﻤــﺎ ﻳﻄﺎﻟــﺐ اﻟﺒﻌــﺾ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎر ﺗﻤﺮﻳــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮن .ﻟﻜــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺮأي ﺗﺆﻛــﺪ أن اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ ﻳــﺮون أﻧــﻪ
ﺗــﻢ إﺿﺎﻋــﺔ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﺖ .وﻟــﺬا ﻓﻘــﺪ ﺣــﺎن اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻴــﻮم ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺟﺪﻳــﺎ وﻓﻌﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ اﺗﺠــﺎه إرﺳــﺎء ﻣﻘﻮﻣــﺎت
اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد !

وﻟﻬــﺬه اﻻﻋﺘﺒــﺎرات ،ﻓــﺈن اﻟﺘّ ﻤﺸــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺮﻣــﻲ إﻟــﻰ وﺿــﻊ إﻃــﺎر
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻮﻧﺴــﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻳﺴـ ّـﻠﻂ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ

اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒــﺎدرات واﻹﺟــﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ اﺗﺨﺎذﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻏﻴــﺎب ﻗﺎﻧــﻮن أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ.
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧﻄــﻼق ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺠﺪﻳــﺔ وﻧﺠﺎﻋــﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳــﺲ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
واﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ واﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺿــﻊ ﻏﺎﻳــﺎت واﺿﺤــﺔ وأﻫــﺪاف واﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت.

أن ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺸــﻤﻞ ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات ) ،(2020-2016ﻓﻘــﺪ ﺗﻤــﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘــﻪ
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ّ

ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘــﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ،إذا ﻟــﺰم اﻷﻣــﺮ ،ﻓــﻲ ﻏﻀــﻮن ﺳــﻨﺘﻴﻦ .وﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ،ﺳــﻴﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏــﺔ

اﻟﺨﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻛﺬﻟــﻚ ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﺳــﻨﺘﻴﻦ ) .(2018-2017وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﻤﺮاﺟﻌــﺔ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

وﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻀﻤــﺎن ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻷﻫــﺪاف واﻟﻐﺎﻳــﺎت اﻟﻤﻨﺸــﻮدة ﺑﺼــﻮرة ﻣﺜﻠــﻰ.

 .3ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻻﺑــﺪ أن ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﻴﺔ ودﻋــﻢ ﻗــﻮي ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ .وﻟــﺬا ،ارﺗﻜــﺰت اﻟﺠﻬــﻮد ﻋﻠــﻰ
ﻓﻬــﻢ واﺳــﺘﻴﻌﺎب إﻧﺘﻈــﺎرات اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ واﺳــﺘﻄﻼع آراءﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺧﺼــﻮص ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وأﻫــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸــﻜﻮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫــﺮة ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟــﺮاء ﻟﻘــﺎءات وﻣﺤﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ أﻫــﻢ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹﻃــﻼع
ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ واﻻﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻟﻤﻨﺠــﺰة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
اﻟﻔﺴــﺎد .وﻗــﺪ أﻓﻀــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺘﺨﻼص ﻋــﺪة ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻫﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨــﺎك ﺗﺴــﻊ ﻏﺎﻳــﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ .ﻟﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻤــﻖ ،ﺗــﻢ ﺗﻘﻠﻴــﺺ اﻟﻐﺎﻳــﺎت إﻟــﻰ ﺳــﺘﺔ
ﻷن ﻣــﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘــﺪ ﻣﻨﻄﻘﻴــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻏﺎﻳــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ ﺳــﻮى أﻫــﺪاف ﻣﻨﺪرﺟــﺔ ﺗﺤــﺖ ﻏﺎﻳــﺎت
ﻟﻮﺟــﻮد ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﺘﺸــﺎﺑﻬﺔ أو ّ
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وأدى ﺗﺤﻠﻴــﻞ أﻛﺜــﺮ ﻋﻤﻘــﺎ إﻟــﻰ اﻷﻫــﺪاف واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ.
أﺧــﺮىّ .

وﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ ﺟــﺪا اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ أن ﻛﻞ ﻏﺎﻳــﺔ وﻫــﺪف وﺗﺪﺑﻴــﺮ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘــﺔ ﻣــﻦ

اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ أو ﻣــﻦ اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت آراء اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻤﻜــﻦ

ﺗﺼــﻮر وارد ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻫــﻮ ﺗﺼــﻮر ﻧﺎﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻃــﻦ ﺗﻮﻧﺴــﻲ.
اﻟﻘــﻮل أن ﻛﻞ
ّ

وﻟﻌﻠــﻪ ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻋــﺪاد ﻣﺨﻄﻄﻴــﻦ إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ .ﻟﻜــﻦ دون ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ ﺗﺬﻛــﺮ
ﻏــﺬى ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻹﺣﺒــﺎط أو
) (2014 ،2013ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣﺎﻟــﺖ دون ﻋــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤــﺎ .وﻫــﻮ ﻣــﺎ ّ
اﻟﺘﺸــﺎؤم ﻟــﺪى اﻟﺒﻌــﺾ .وﻟــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺆﻣــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﺨﻄــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺠﻨــﺐ ﺗﻠــﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت واﻟﻬﻨــﺎت ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﺿﻤــﺎن ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ :
* أن ﻳﻜﻮن »ﺻﻮت« اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ،
* أن ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
* أن ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة وﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎول.

 .4ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻹﻃﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺗﻤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻓﻖ ﻏﺎﻳﺎت وأﻫﺪاف وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.7

أﻣــﺎ اﻟﻐـــﺎﻳﺔ ﻓﻬــﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ أو ﺷــﻲء ﻣﺮﺟـ ّـﻮ .وﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ رؤﻳــﺔ اﻹﻃــﺎر .اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻫــﻲ
اﻟﻤــﻜﺎن اﻟــﺬي ﺗﻄﻤــﺢ اﻟﺒــﻼد ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟﻴــﻪ ،وﻫــﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ وﺟﻬــﺔ اﻟﺒــﻼد.

وأﻣــﺎ اﻟﻬـــﺪف ﻓﻬــﻮ إﺟــﺮاء ﻳﺮﻣــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻐﺎﻳــﺔ .إن ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻛﻞ ﻏﺎﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻋــﺪدا

ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف .وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﺧﻠــﻂ ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﻴــﻦ اﻷﻫــﺪاف واﻟﻐﺎﻳــﺎت .ﻟــﺬا ﺗﻮﺟــﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴــﻦ اﻟﻬــﺪف
اﻟــﺬي ﻫــﻮ أداة اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻀﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻮﺟﻬــﺔ واﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﺟﻬــﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﻤﺘﺒﻊ :
7
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.ّ
ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮاب.
 ﻳﻤﻜﻦ أن وﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﺘﻤﺜــﻞ إﺣــﺪى اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ إﻟﻘــﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎري اﻟﻤﻴــﺎه .ﻟﻜــﻦ ﻳﺒﻘــﻰ اﻟﺴــﺆال ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺠﻨــﺐ إﻟﻘــﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ ﺟــﺎري اﻟﻤﻴــﺎه؟ ﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺧﻄــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﺸــﻤﻞ وﺿــﻊ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳــﺎت أو ﻓــﺮض ﻏﺮاﻣــﺎت أو ﺧﻄــﺔ دﻋﺎﺋﻴــﺔ.
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 .5ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ،
ﻓــﺈن ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﺳــﺘﻜﻮن وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻹﻃــﺎر اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻋﻨــﻪ .وﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴــﺪ
اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن أﻓﻀــﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ ﺗﺒﻴــﻦ ﺿــﺮورة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻗﺒــﻞ وﺿــﻊ اﻟﻠﻤﺴــﺎت اﻷﺧﻴــﺮة ﻟﻠﺨﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ .ﻟﺬﻟــﻚ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﻤﺠــﺮد اﻟﻤﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻳﻤﻜــﻦ
اﻟﺸــﺮوع ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ.
ﺳــﻮف ﺗﻤﻜــﻦ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟــﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ

وﺑﺮاﻣــﺞ أو ﺳﻴﺎﺳــﺎت .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﻨــﺎول ،ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ

ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة زﻣﻨﻴــﺔ ﻣﺤــﺪدة ،ﻣــﻊ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص أو اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ.

وﺳــﻮف ﻳﺘــﻢ ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻺﻃــﺎر اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ

اﻟﻔﺴــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺳــﻨﺘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﻔــﻲ  2017إﻟــﻰ دﻳﺴــﻤﺒﺮ .2018

وﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴــﺪ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺳــﺘﻜﻮن ﻟﻬــﺎ ﺻﻴﻐــﺔ أوﻟﻴــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ اﻹﻃــﺎر اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟــﺬي ﺗﻤــﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘــﻪ ﻟﻤــﺪة
زﻣﻨﻴــﺔ ﺗﻐﻄــﻲ ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات .وإﻧﻤــﺎ ﺳــﺘﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ
)أو اﻟﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻣﺘــﺪاد ﺳــﻨﺘﻴﻦ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ أن ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ »اﻻﻧﺠــﺎزات اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ« ) (Quick Winsذات اﻟﺠــﺪوى .وﻧﻌﻨــﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺠــﺎزات اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻮاﺿﺤــﺔ واﻟﻤﻠﻤﻮﺳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﻌﻄــﻲ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ ﺷــﻌﻮرا ﺑﺠﺪﻳــﺔ اﻟﺘﺤـ ّـﺮك
ﺿــﺪ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﺸــﻌﺒﻲ وﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ أﻣــﺮ ﺑﺎﻟــﻎ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻟﻨﺠــﺎح اﻹﻃــﺎر

اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺨﺼــﻮص ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺄﻛــﺪ ﺟــﺪا أن ﺗﺘﻮﻟــﻰ آﻟﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ )ﻟﺠﻨــﺔ أو ﻫﻴﺌــﺔ( ﺗﻤﺜــﻞ اﻟﺴــﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم وﺷــﺨﺼﻴﺎت

أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ وﺧﺒــﺮاء ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻤﺤــﺮز ﻛﻞ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ وإﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻐــﺮض ﻳﺘــﻢ

ﻧﺸــﺮه ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗــﻊ واب اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟــﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
واﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ.

15

اﻟﺮؤﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ »ﻇـــﻼم« اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﻔﺴﺎد أﻣﺎم »ﻧــــﻮر« اﻟﻨﺰاﻫـــﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻌﺪاﻟـــﺔ.

اﻟﻤﻬﻤــــــــــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ ﻣــﻦ ﺗﺄﺛﻴــﺮ اﻟﻔﺴــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺣﻴــﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ .واﻟﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻟﺴــﻠﻮﻛﺎت واﻟﺘﺼﺮﻓــﺎت ﺑﺸــﻜﻞ

ﻳﺨﻠــﻖ ﻣﻨﺎﺧــﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴــﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀــﺎ ﻟﻠﻔﺴــﺎد وﻳﺮﺳــﻲ ﺑﻨﻴــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وذﻫﻨﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﺒﻄﻨﺔ ﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻐﺎﻳــــــــــــــــــــﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــــــــــــــــﺔ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ آﻓــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﺎﺟــﻊ ﻳﺘﺠــﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﻴﻦ  :أوﻻ ،ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة )ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟــﺮدع واﻟﺰﺟــﺮ ،وﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴــﻎ(...؛ ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻔﺴــﺎد ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺴــﻮء

اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻷﺳــﺒﺎب ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ )ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ ،ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ،

ﺗﺪﻋﻴــﻢ آﻟﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ إﺳــﺪاء اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ.(...

وﻟﺒﻨــﺎء اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻻ ﺑــﺪ أن ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﺛــﻼث ﻋﻮاﻣــﻞ
أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ  :أوﻻ ،اﻟﺘــﺰام ودﻋــﻢ ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﻣــﻦ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ )اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ( .ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،اﺟــﺮاءات ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت )دﻗــﺔ اﻟﻤﺤﺘــﻮى( .ﺛﺎﻟﺜــﺎ ،اﻟﻨّ ﺠﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ

اﻋــﺪاد وﺗﻨﻔﻴــﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت )اﻟﺘﺼــﺮف واﻹدارة اﻟﻤﻨﻀﺒﻄــﺔ(.

وﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ،واﺳــﺘﻨﺎدا إﻟــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت واﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤــﺮات واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إﺟﺮاؤﻫــﺎ ،ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺘﻤﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ

ﺳــﺘﺔ ) (6ﻏﺎﻳــﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﺗﺄﻛﻴــﺪ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ إرﺳــﺎء ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻟﺪﻋــﻢ

اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻧﺤﺮاﻓــﺎت وﺗﻔﻌﻴﻠﻬــﺎ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،ﺗﺪﻋﻴــﻢ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻬــﻮد اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ إﻟــﻰ إرﺳــﺎء ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ

اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ،ﺗﻜﺮﻳــﺲ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤــﺎن ﺣﺴــﻦ اﻟﺘﺼــﺮف واﻟﺘﺴــﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤــﻮارد واﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ،ﺗﺪﻋﻴــﻢ آﻟﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻔــﺮض اﺣﺘــﺮام اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺠﻤﻴــﻊ وﺿﻤــﺎن

اﻟﻤﺴــﺎواة ﺑﻴﻨﻬــﻢ أﻣﺎﻣــﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ ،ﺗﻄﻮﻳــﺮ أدوات ﻋﻤــﻞ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗﺪراﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة

وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ،ﺗﻮﺿﻴــﺢ أدوار ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ

اﻟﻔﺴــﺎد وﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ.
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اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ .ﺗﺄﻛﻴــﺪ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ إرﺳــﺎء ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻠﻤــﻮس ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

ﻳﺒــﺪو أن ﺛﻘــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬــﻢ ﻗــﺪ اﻫﺘــﺰت ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ »اﻟﺮﺑﻴــﻊ اﻟﻌﺮﺑــﻲ« ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﺘﻘــﺪ
أن أداء وﻧﺰاﻫــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ دون اﻟﻤﺄﻣــﻮل .وأن اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻌﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻹﻫﻤــﺎل واﻟﺘﻘﺼﻴــﺮ
وﻋــﺪم اﻟﻜﻔــﺎءة واﻟﻔﺴــﺎد .واﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ أﻧّ ﻬــﻢ اﻋﺘــﺎدوا ﺳــﻤﺎع أﻏﻠــﺐ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ
ﻳﺪﻳﻨــﻮن اﻟﻔﺴــﺎد .ﻟﻜــﻦ دون ﻣﻌﺎﻳﻨــﺔ إﺟــﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ وﺣﺎﺳــﻤﺔ.

ﻟــﺬا ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻛﺴــﺐ ﺛﻘــﺔ اﻟﺠﻤﻬــﻮر ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻬــﺬه اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ إذ »ﻻ ﻳﻬــﻢ ﻛﺜﻴــﺮا أن ﺗﻘــﻮم ﺑﻌﻤــﻞ
ﻫــﺎم ،ﺑــﻞ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺜــﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺬﻟــﻚ .وان ﻟــﻢ ﻳﻘﺘﻨــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻔﻌﻠــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺘﺤــﻮل إﻟــﻰ ﻫــﺮاء أو
ﻣﻀﻴﻌــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﺖ ﻣﺂﻟﻬــﺎ اﻟﺤﺘﻤــﻲ ﻫــﻮ اﻟﻔﺸــﻞ« ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮل اﻟﺒﻌــﺾ .8وﻟﺬﻟــﻚ ﻻ ﺑــﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ﻣــﻦ اﺗﺨــﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ
إن
واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑﺈﻇﻬــﺎر إرادﺗﻬــﻢ اﻟﻮاﺿﺤــﺔ واﻟﻘﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﺳــﻴﺦ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪ وﻣﻨــﻊ اﻟﻔﺴــﺎدّ .
وﺟــﻮد ﻫــﺬه اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻳﻌﻨــﻲ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑــﺄن اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑﺸــﻲء ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺮاﻫــﻦ ﺿــﺪ
اﻟﻔﺴــﺎد .وﺑﺬﻟــﻚ ﺗﻜﺴــﺐ دﻋــﻢ وﻣﺴــﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﻬــﻮر وأﻫــﻢ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ .ﻟﻜــﻦ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴــﺮ
ﻣــﻦ اﻷﺣﻴــﺎن ﺗﺒــﺪو ﻓﻜــﺮة ﻣﺠــﺮدة ﻫﻼﻣﻴــﺔ .وﻣــﻦ ﺛﻤــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻘﺼــﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻐﺎﻳــﺔ  Iﻫــﻮ ﺗﺄﻛﻴــﺪ وﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻹرادة
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺧﻄــﺎب اﻟﻘﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺼــﻮرة واﺿﺤــﺔ وﻋﻤﻠﻴــﺔ )claire et
 (pragmatiqueﺗﺤــﺪد اﻷوﻟﻮﻳــﺎت وﺗﻜﺴــﺐ اﻟﺜﻘــﺔ.

اﻟﻬــﺪف أ – اﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴــﺮ وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2إرﺳﺎء واﻋﺘﻤﺎد »ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﻨﺰاﻫــﺔ« ).(ilots d’intégrité
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3ﻣﺄﺳﺴــﺔ آﻟﻴــﺔ إﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 4ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد.

أﺣﻤــﺪ اﻟﻮرﻓﻠــﻲ ،ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻗﺒــﻞ  14ﺟﺎﻧﻔــﻲ  2011وﺑﻌــﺪه ،ﻣﺪاﺧﻠــﺔ أﻟﻘﻴــﺖ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻧــﺪوة ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ
8
ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وآﻓــﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ،ﻓــﺎس اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ 21-19 ،دﻳﺴــﻤﺒﺮ _Ourfelli/activities/ﬁles/org.arabacinet.www//:http ،2011
pdf.201%Session
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻬــﺪف ب – إﻗﻨــﺎع وﻛﺴــﺐ اﻟــﺮأي اﻟﻌــﺎم ﺣــﻮل ﺳﻴﺎﺳــﺎت وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﻟﺠﻤﻬﻮر  /اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺻﺪ وﻳﻘﻈﺔ.
اﻟﻬــﺪف ج – إﻳﺠــﺎد وﻛﺴــﺐ دﻋــﻢ دوﻟــﻲ وإﻗﻠﻴﻤــﻲ وﺛﻨﺎﺋــﻲ ﻟﻤﺠﻬــﻮدات اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴــﻢ  /ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﺷــﺮاﻛﺎت ﻓﻌﻠﻴــﺔ وﻣﻔﻴــﺪة ﻣــﻊ دول اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺑﻨــﺎء ﺗﻌــﺎون دوﻟــﻲ ﻣﻨﺴــﻖ وﻓﺎﻋــﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬﺪف د – وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ .ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ودور اﻟﻤﻮاﻃــﻦ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺟﻬــﻮد
اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ إﻟــﻰ إرﺳــﺎء اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

ﻳﻘــﻮل ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻴــﻞ )» : (Machiavelإن اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻔﺎﺳــﺪ ﻫــﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻳﻌــﺮف ﻓﻴــﻪ اﻟﻔــﺮد ﻛﻴﻔﻴــﺔ
ﻣﻤﺎرﺳــﺔ ﺣﺮﻳﺘــﻪ« .ﺗﻜﻤــﻦ ﻣﺄﺳــﺎة اﻟﻌﻴــﺶ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻧﻈــﺎم اﺳــﺘﺒﺪادي ﻓــﻲ إﺣﺴــﺎس اﻟﻤﻮاﻃــﻦ ﺑــﺄن ﺣﻘﻮﻗــﻪ وﺣﺮﻳﺘــﻪ
ﻏﻴــﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣــﺔ .وﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺴــﻠﻮب اﻹرادة .وﺑــﺄن ﻫﻨــﺎك ﻣﺤﺪوﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮارد ﻳﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺗﻮزﻳــﻊ ﻏﻴــﺮ ﻋــﺎدل ﻟﺜــﺮوات اﻟﺒــﻼد.
ﻫــﺬا اﻟﺸــﻌﻮر ﻳﻬﻴــﺊ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻻﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺴــﻮﻳﺔ وﻳﺴــﺎﻋﺪ
ﻋﻠــﻰ »ﺧﻠــﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌــﻮد« ) (habitusﻟﺘﻘﺒــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت إﻟــﻰ درﺟــﺔ اﻻﻗﺘﻨــﺎع ﺑــﺄن اﻟﻔﺴــﺎد ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﺤﻴــﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ،وﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﻓﺎﺋــﺪة ﺗﺮﺟــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻤﻈﺎﻫــﺮ ﺳــﻮء اﻟﺘﺼــﺮف أو اﻟﺴــﻠﻮك اﻻرﺗﺸــﺎﺋﻲ .وﺗﻜــﻮن اﻟﻤﺤﺼﻠــﺔ
ﻏﻴــﺎب اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺄن اﻟﻌــﺎم وﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺴــﻴﻴﺮه.9

ﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري ﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋــﻲ ﺑﻴــﻦ اﻟﻨــﺎس ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻮﺟــﻮد اﻟﻔﺴــﺎد وأﺳــﺒﺎﺑﻪ وﺟﺴــﺎﻣﺘﻪ وﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻠــﻪ
ﻣــﻦ ﺧﻄــﺮ .وأن ﻳﻌــﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨــﻮن ﻣــﺎ ﻳﻀﻤﻨــﻪ ﻟﻬــﻢ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮق وﺣﺮﻳــﺎت وﺑﻤــﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬــﻢ اﻻﺗﺼﺎل
ﻓــﻲ ﺻــﻮرة اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬــﻢ .وﻓــﻲ ﻫــﺬا ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻟﻜﺎﻓــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ )اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت ﻏﻴــﺮ

9

ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﻨﺼﻒ وﻧﺎس ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ص.151 .
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اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ،اﻹﻋــﻼم ،ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ،أﻛﺎدﻳﻤﻴــﻮن وﻣﺜﻘﻔــﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻠﻮن ،اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ،ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ (...ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻓــﻲ ﻧﺸــﺮ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻨــﻊ
اﻟﻔﺴــﺎد وﻣﺤﺎرﺑﺘــﻪ.

اﻟﻬــﺪف أ  -ﺗﺸــﺮﻳﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﺪﻋﻴــﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ واﻵﻟﻴــﺎت واﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓــﻲ إﻋــﺪاد وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 4ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﻣﺄﺳﺴــﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 5ﺗﺪﻋﻴــﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
واﻵﻟﻴــﺎت واﻷﻧﻈﻤــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬــﺪف ب – إﺳــﻬﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ
وﺗﻘﻴﻴــﻢ وﺗﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴــﻢ آﻟﻴــﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﺧﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻓﺎﻋــﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ﻋــﺪد  49ﻟﺴــﻨﺔ  2015اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ  2015/11/27اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌﻘــﻮد اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع
اﻟﻌــﺎم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ .ﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻤﺮﻓــﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ واﻟﺘﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮارد واﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ.

ﻳﻌــﺮف اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ »ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒــﺎدئ واﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻜــﺲ اﻟﺘﻘﻴــﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴــﺎت
اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻣﻘﺎﺻــﺪه و ﺗﺠﻨــﺐ ﺗﻀــﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ واﻻﻣﺘﻨــﺎع ﻋــﻦ أي ﻋﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ اﻟﻤﺴــﺎس ﺑﺜﻘــﺔ اﻟﻌﻤــﻮم ﻓــﻲ
ﺻﺤــﺔ وﺳــﻼﻣﺔ اﻷداء أو اﻟﺴــﻠﻮك وﻣﻄﺎﺑﻘﺘــﻪ ﻟﻠﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻜﻤــﻪ« .أﻣــﺎ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨــﻲ »ﻧﻈــﺎم ﻳﻘــﻮم
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺑﺼــﻮرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺪﻓــﻖ اﻟﺤــﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﻴــﺢ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻌﻄﻴــﺎت
ﺻﺤﻴﺤــﺔ وﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ وﺑﺄﻳﺴــﺮ اﻟﺴــﺒﻞ ﺗﺴــﺎﻋﺪ أﺻﺤــﺎب اﻟﺸــﺄن ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴــﺔ إﻧﺠــﺎز
ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ أو ﺻﻨــﻊ اﻟﻘــﺮار وﻓﻬﻤــﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤــﻪ ﻻﺗﺨــﺎذ اﻟﻤﻮاﻗــﻒ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻗﺼــﺪ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬــﻢ وﻓﺴــﺢ اﻟﻤﺠــﺎل أﻣﺎﻣﻬــﻢ ﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴــﻦ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء دون ﺣﻮاﺟــﺰ أو ﻋﺮاﻗﻴــﻞ«.10

إن »اﻟﻨﺰاﻫــﺔ« و«اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ« أﻫــﺪاف إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ وﻣﻬﻤــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ اﻟﺴــﻮاء .ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ

اﻧﺨــﺮاط ﺗﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .ﻟﻜــﻦ اﻟﻤﻼﺣــﻆ ﻫــﻮ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻷﺣﻴــﺎن ﻳﺒﻘــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻨــﺎس ﻟﻤﺼﻄﻠــﺢ »اﻟﻨﺰاﻫــﺔ« أو »اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ« ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺠــﺮدة وﻧﻈﺮﻳــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ
واﻗﻌﻴــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ  .وﻟﻌﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴــﺪ ﺣﻴﻨﺌــﺬ أن ﻧﺒــﺮز أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻟﻠﻨﺰاﻫــﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴــﺎت ﻧﺎﺟﻌــﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ .أوﻻ ،ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻌــﺎرف
ـﺰود ﻓــﻲ ﻧﻄــﺎق اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ .وﻟــﺬا ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ أن ﺗﺘﻤﻜــﻦ
ﻋﻠﻴــﻪ أن اﻟﻤﺠــﺎل اﻷﻛﺜــﺮ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻔﺴــﺎد ﻫــﻮ اﻟﺘـ ّ

اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻔــﺎدي اﻟﺘﺠﺎوزات
واﻹﺧــﻼﻻت .ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،إن ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻻﺗﺼــﺎﻻت ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق
ـﻞ ﻛﻞ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺤــﺪ ﺑﺪرﺟــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻹﺧــﻼﻻت
ـﺰود .وإن ﻛﺎن ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﺤـ ّ
واﺳــﻊ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘـ ّ

واﻟﺘﺠــﺎوزات ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ .ﺛﺎﻟﺜــﺎ ،ﻟﻘــﺪ أﻇﻬــﺮت اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺔ أن إﻧﺸــﺎء أﻧﻈﻤــﺔ
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠــﺪارة ﺻﻠــﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻫــﻲ واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻓﻀــﻞ اﻟﻄــﺮق ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻫــﺬا أﻣــﺮ
ﺿــﺮوري ﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ .وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜﺘﻤــﻞ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠــﺪارة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ،
وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈــﻢ ﻟﻸﻋــﻮان واﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺼــﺮف ﻓــﻲ

اﻷﻣــﻮال.

اﻟﻬــﺪف أ – ﺗﺮﻛﻴــﺰ ﻧﻈــﺎم اﻧﺘــﺪاب ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻳﻀﻤــﻦ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺼــﺎف واﻟﻨﺠﺎﻋــﺔ وﻳﺸــﺠﻊ ﺗﺸــﻐﻴﻞ

اﻷﺷــﺨﺎص اﻷﻗــﺪر ﻛﻔــﺎءة وﻧﺰاﻫــﺔ.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺪاب واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3إرﺳــﺎء آﻟﻴــﺎت ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻷﻋــﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴــﻦ ﻻﺗﺨﺎذﻫــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻜﺮﻳــﺲ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺎت ﻋﻤــﻞ.

ﻳﺮاﺟــﻊ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻤﺮﺳــﻮم اﻹﻃــﺎري ﻋــﺪد  120ﻟﺴــﻨﺔ  2011اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻛﺬﻟــﻚ أﻣــﺮ ﻋـــﺪد  4030ﻟﺴــﻨﺔ 2014
10
ﻣــﺆرخ ﻓــﻲ  3أﻛﺘﻮﺑــﺮ  2014ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺪوﻧــﺔ ﺳــﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴــﺎت اﻟﻌــﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ.
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اﻟﻬــﺪف ب – وﺿــﻊ ﻣﺪوﻧــﺎت ﺳــﻠﻮك وﻣﻮاﺛﻴــﻖ أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺗﻀﻤــﻦ ﺣﺴــﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤــﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وﺗﺴــﻬﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻜﺮﻳــﺲ أﻋﻠــﻰ درﺟــﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻟﻨﺰاﻫــﺔ ﻟــﺪى اﻷﻋــﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ.

اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﻧﺸــﺮ ﻣﺪوﻧــﺎت اﻟﺴــﻠﻮك وﻣﻮاﺛﻴــﻖ اﻷﺧــﻼق اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ اﻟﻨﺎﻓــﺬة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻋــﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﻌﻤﻴــﻢ ﻣﺪوﻧــﺎت اﻟﺴــﻠﻮك وﻣﻮاﺛﻴــﻖ اﻷﺧــﻼق اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ذات
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﻬﺪف ج – ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻋــﺪد  22ﻟﺴــﻨﺔ  2016اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ  24ﻣــﺎرس 2016
اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟﻨﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2إﺟــﺎزة وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات واﻟﻤﻠﻔــﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3ﺗﻴﺴــﻴﺮ اﻟﻨﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻋﺘﻤــﺎد ﻗﻨــﻮات اﺗﺼــﺎل واﺿﺤــﺔ.

اﻟﻬﺪف د – ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﺤﺴﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ .ﺗﺪﻋﻴــﻢ اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟــﺔ دون اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﺎب وﻟﻀﻤــﺎن
اﻟﻤﺴــﺎواة ﺑﻴــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ أﻣــﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن دون ﺗﻤﻴﻴــﺰ.
ﻳﻌــﺮف اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ »إﻗــﺮار ﻣﺒــﺪأ إﺧﻀــﺎع ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌــﻲ أو ﻣﻌﻨــﻮي ﻳﺜﺒــﺖ ارﺗﻜﺎﺑــﻪ
ﻹﺣــﺪى ﺟﺮاﺋــﻢ اﻟﻔﺴــﺎد ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ وذﻟــﻚ ﺑﻘﻄــﻊ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺻﻔﺘــﻪ أو وﻇﻴﻔﺘﻪ« .أﻣﺎ
اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻓﺘﻌﻨــﻲ »ﺧﻀــﻮع اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻮﻟــﻮن اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أو اﻹدارﻳــﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ
إزاء ﻗﺮاراﺗﻬــﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ ﺳــﻮاء اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ اﻷﻓﻘﻴــﺔ )ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇــﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ أﻣــﺎم ﺟﻬــﺎت أﺧــﺮى ﻣﻮازﻳــﺔ(
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

أو اﻟﻌﻤﻮدﻳــﺔ )ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇــﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ أﻣــﺎم ﻧﺎﺧﺒﻴــﻪ وﻫﻴﺌﺘــﻪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴــﺔ ،واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ«.11

ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘــﺮض أن ﺗﺤــﻮل آﻟﻴــﺎت اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ دون اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﺎب أو اﻟﺘﻔﺼــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ.
وﻗــﺪ أﻛــﺪ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ أن »ﺗﻮﻧــﺲ دوﻟــﺔ ﻣﺪﻧﻴــﺔ ،ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ ،وإرادة اﻟﺸــﻌﺐ ،وﻋﻠﻮﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﻧــﻮن« )اﻟﻔﺼــﻞ  (2وأن »اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨــﺎت ﻣﺘﺴــﺎوون ﻓــﻲ اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒــﺎت .وﻫــﻢ ﻣﺘﺴــﺎوون
أﻣــﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن دون ﺗﻤﻴﻴــﺰ« )اﻟﻔﺼــﻞ .(21

ﻟﻜــﻦ أﺣــﻜﺎم اﻟﺪﺳــﺘﻮر وﺣﺪﻫــﺎ ﻻ ﺗﻜﻔــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﺿﻤــﺎن ﻋــﺪم اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘــﺎب أو اﻟﺘﻨﺼــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ.
وﻗــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ ﻋــﺪة اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﻠــﺮأي ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ أن ﻫﺎﺟــﺲ اﻹﺣﺴــﺎس ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ وﺑﻴــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت
ﻻ زال ﻗﺎﺋﻤــﺎ .وأن اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺘﺴــﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺗﺠــﺎه ﺑﻌــﺾ ﻣﻈﺎﻫــﺮ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺨــﺮوج ﻋــﻦ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻻ زال
ﺳــﺎﺋﺪا .اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ إﻳﺠــﺎد ﻣﻮازﻧــﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﺠــﺎوزات اﻟﻤﺮﺗﻜﺒــﺔ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻴــﺎﻛﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ واﻟﺘﺘﺒــﻊ
وﻫﻴﺌــﺎت اﻟﺰﺟــﺮ واﻟــﺮدع )اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ واﻹدارﻳــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴــﺔ( .وﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﺗﻤﻜﻴــﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻮاﻃــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد واﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻴــﻖ
ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وإﻗــﺮار ﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ واﻟﺸــﻬﻮد واﻟﻤﺒﻠﻐﻴــﻦ واﻟﺨﺒــﺮاء.

اﻟﻬﺪف أ – إﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻳﻜﻔﻞ أن ﻻ ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ دون اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

اﻟﻬﺪف ب – ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

اﻟﻬــﺪف ج – وﺿــﻊ ﻧﻈــﺎم ﻧﺎﺟــﻊ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ وﻟﻺﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴــﻦ
وﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع.

اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴــﻢ اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ

ﻳﺮاﺟــﻊ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻤﺮﺳــﻮم اﻹﻃــﺎري ﻋــﺪد  120ﻟﺴــﻨﺔ  2011اﻟﻤــﺆرخ ﻓــﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻛﺬﻟــﻚ أﻣــﺮ ﻋـــﺪد  4030ﻟﺴــﻨﺔ 2014
11
ﻣــﺆرخ ﻓــﻲ  3أﻛﺘﻮﺑــﺮ  2014ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺪوﻧــﺔ ﺳــﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴــﺎت اﻟﻌــﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ.
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وﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴــﻦ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﺮﻛﻴــﺰ آﻟﻴــﺎت ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﻟﻠﻨﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠــﻜﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ وﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴــﻦ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ .ﺗﻄﻮﻳــﺮ أدوات ﻋﻤــﻞ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪرات اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
إن اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪ ﻟﻸﺳــﻮاق ،وﺗﺸــﻌﺐ اﻟﻌﻘــﻮد واﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ،واﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل ،واﻟﺒﻌــﺪ »اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮ« و«ﻣﺘﻌــﺪد اﻷﺑﻌــﺎد« ﻟﻈﺎﻫــﺮة اﻟﻔﺴــﺎد )caractère mutant
 (et multidimensionnel de la corruptionواﻟﺴــﻴﺎق اﻻﻧﺘﻘﺎﻟــﻲ ،ﻋﻮاﻣــﻞ ﻗــﺪ ﺗﻔﺴــﺮ ﺟﺰﺋﻴــﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ
ﺗﻮاﺟــﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ .ﻟﺬﻟــﻚ أﺻﺒــﺢ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري اﻋﺘﻤــﺎد ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﻌﻴــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻫــﺬا اﻟﺒﻌــﺪ »اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮ« و«اﻟﻤﺘﺸــﻌﺐ« ﻟﻈﺎﻫــﺮة اﻟﻔﺴــﺎد .وﻫــﻮ
ﻣــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﺗﻄﻮﻳــﺮ أدوات ﻋﻤــﻞ ﻓﻌﺎﻟــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻤﺘﺪﺧﻠــﺔ :
اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ،اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ،اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ،اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
اﻟﻤﺪﻧــﻲ ،اﻹﻋــﻼم ،اﻟﻤﻮاﻃﻨــﻮن.

وﻟﻌﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑــﻪ ﻛﺬﻟــﻚ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻻ زاﻟــﺖ
ﺗﻮاﺟــﻪ ﺻﻌﻮﺑــﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﻛﺸــﻒ اﻟﻤﻔﺴــﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻻﻧﺘﻘــﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ
وﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺑﺤﺎﺟــﺔ ﻣﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬــﺎ وﺗﻄﻮﻳــﺮ أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬــﺎ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗﺪراﺗﻬــﺎ .ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﻳﻤﻜــﻦ
ﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ذات ﺗﻮﺟــﻪ ﻋــﺎم أو ﻣﺘﺨﺼــﺺ ،أن ﺗﻤــﺎرس دورا أﻛﺜــﺮ أﻫﻤﻴــﺔ وﺗﺄﺛﻴــﺮا
ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد .وﻻ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻘﺘﺼــﺮ أﻧﺸــﻄﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﻓﻘــﻂ ،إذ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﺗﻬﺘــﻢ اﻳﻀــﺎ ﺑــﺄدوار اﻟﺘﺒﻠﻴــﻎ ورﻓــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ واﻟﺪراﺳــﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﻣﺮاﺟﻌــﺔ
اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت .ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم أن ﺗﻤــﺎرس دورا ﻓﺎﻋــﻼ وﻣﺆﺛــﺮا ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻــﺎ .ﻟﻜــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮط اﻟﺘﺤﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ
واﻟﺤﺮﻓﻴــﺔ اﻟﺘﺎﻣــﺔ ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺗﺼﻔﻴــﺔ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أو اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ .ﻓــﻼ ﻳﺠــﻮز أن ﺗﺘﺤــﻮل
اﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟــﻰ أداة ﻟﻠﺘﺸــﻬﻴﺮ .ﺑــﻞ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻮﻇــﻒ ﻟﻜﺸــﻒ اﻟﺴــﻠﻮﻛﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺴــﻮﻳﺔ واﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ
اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬﺪف أ – ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻋﺘﻤﺎد وﻧﺸﺮ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺣﻮل ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 4ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻬــﺪف ب – ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻓﻬــﻢ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3اﻟﺤــﺮص ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﻤﺎﻟــﻲ
وﺗﺪﻋﻴــﻢ اﻟﻘﻄــﺐ ﺑﺎﻟﻜﻔــﺎءات واﻟﻤــﻮارد اﻟﻼزﻣــﺔ.

اﻟﻬﺪف ج – ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻗــﺪرات اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ واﻷﻋــﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ ﺣــﻮل اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ
واﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ وﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻔﺴــﺎد وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴــﻦ وﺑﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﺛــﺮاء
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸــﺮوع.

اﻟﻬــﺪف د – ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة

وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤــﺔ وإﻣﻜﺎﻧــﺎت وﻗــﺪرات ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ اﻟﻨﺎﺷــﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 4ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ ﻟﻺﻋــﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﺪﻋــﻢ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ
واﻹﻋــﻼم.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 5ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻗــﺪرات وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﻴــﻦ.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 6ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 7اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ وﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ واﻹﻋــﻼم واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص
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ﻟﻔﻬــﻢ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﺤﺴــﻴﻦ إﺟــﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴــﻢ وﺗﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬﺪف ﻫـ – ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف وﺣﺸﺪ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺪﻋﻴــﻢ ﻗــﺪرات اﻟﻨــﻮاب ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬﺪف و – ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة وﻣﻮارد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ .ﺗﻮﺿﻴــﺢ دور ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ.

ﻟﻘــﺪ أﺻﺒــﺢ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ،إﻧﺘﻘــﺎد ﻛﺜــﺮة اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ وﺗﻌﺪدﻫــﺎ ،وﺗﺪﺧﻠﻬــﺎ ﺑﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة
أو ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ،ﻋﻠــﻰ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻮاﻗﻌﻬــﻢ وأﻫﻤﻴــﺔ أدوارﻫــﻢ ،ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
وﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻠــﻚ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺎس اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟﺠﻨــﺔ اﻹﺻــﻼح اﻹداري
واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﻣﺮاﻗﺒــﺔ إدارة اﻟﻤــﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ( واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ )رﺋﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ،
اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ،وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ ،اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺼــﺪي ﻟﻠﻔﺴــﺎد ،اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ،
اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ،(...اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ )اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﻌﺪﻟــﻲ واﻹداري
واﻟﻤﺎﻟــﻲ ،اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء اﻟﻌﺪﻟــﻲ ،اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ،اﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﻤﺤﺎﻣــﻮن(،
اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ )ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ،(...اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ )اﻟﺠﻤﺎﻋــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ( ،اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴــﺔ )ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ،ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ.(...

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺨﺼــﻮص ،ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﺎ ﺗﺜــﺎر ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺿﻌﻒ/ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠــﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻴــﺪان اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺸــﻜﻞ أﺛــﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻓــﻲ ﻧﺠﺎﻋــﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وﺧﻄــﻂ اﻟﻌﻤﻞ
واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﺨــﺬة .اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺑﺈﻟﺤــﺎح ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ واﻋﺘﻤــﺎد ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴــﺔ
ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﺗﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺣﺴــﻦ ﺗﻨﺴــﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺠﻬــﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟــﺔ ﻓــﻲ إرﺳــﺎء ﻣﻘﻮﻣــﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﻬــﺪف أ – ﺗﻮﺿﻴــﺢ دور ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1ﺗﺤﺴــﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ ﺑﺨﺼــﻮص اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 2إﺻــﺪار اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻟﻺﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 3اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 4ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ وﻣﺸــﻤﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﻬــﺪف ب – إﺿﻔــﺎء اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴــﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴــﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.

اﻟﺘﺪﺑﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  : 1وﺿــﻊ آﻟﻴــﺎت ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺮﺷــﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد.
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PLAN D’ACTION À DÉPLOYER
EN 2017-2018
DE LA STRATÉGIE NATIONALE
DE LA BONNE GOUVERNANCE
ET DE LA
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LISTE DES ACRONYMES

AIBG: Académie Internationale de Bonne Gouvernance
ANETI : Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant
ARP : Assemblée des Représentants du Peuple
CFAD: Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation
CNI: Centre National de l’Informatique
HAICA : Haute Instance Indépendante de la Communication Audiovisuelle
HAICOP : Haute Instance de la Commande Publique
HCCAF: Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier
IAI : Instance d’Accès à l’Information
INLUCC : Instance Nationale de Lutte contre la Corruption
MAE : Ministère des affaires étrangères
MFPE : Ministère de Formation Professionnelle et de l’Emploi
MFPG : Ministère de la Fonction Publique et de la Gouvernance
MI : Ministère de l’intérieur
MJ : Ministère de la Justice
MRICSCDH : Ministère chargé des Relations avec les Instances Constitutionnelles,
la Société Civile et des Droits de l’Homme
OSC : Organisation de la Société Civile
PG : Présidence du Gouvernement
RNG : Référentiel National de Gouvernance
SNJT : Syndicat National des Journalistes Tunisiens
SNBGLCC : Stratégie Nationale de Bonne gouvernance et de Lutte Contre la Corruption
TUNEPS : Tunisia online E-Procurement System
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Plan d’action de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 2017-2018
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SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie sur
6 buts stratégiques

BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique de changement
dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant
dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT I
3 objectifs pour affermir la volonté politique de lutte contre la corruption

6

BUT I
Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption (1/2)

Initiative
stratégique

Action

Risques
et prérequis

Lead
et
contributeur

Indicateurs

IA1 - Veille
au suivi et à
l’effectivité
des
poursuites
disciplinaires
et judiciaires

Faire ressortir les cas de
corruption ou de suspicion
de corruption contenus dans
tous les rapports officiels
des institutions et corps
de contrôle et d’audit au
cours des dernières années
notamment:
-Le rapport de la commission
nationale d’investigation sur
les affaires de corruption
et de malversation
- Les rapports de la cour des
comptes
- Les rapports des différents
corps d’inspection et de
contrôle
et s’assurer du traitement
effectif de ces affaires
(sanction administrative ou
abandon des poursuites).
Instruire les cas de corruption
ou de suspicion de corruption
relevés sur les dernières
années (INLUCC)
Suivre le processus de
traitement judiciaire des
affaires transmises aux
différents corps de justice.

Retard
(volontaire ou
involontaire)
dans le
traitement
des affaires de
corruption
Lenteur du
système
judiciaire

INLUCC (L)
Commission
Nationale*
HCCAF
Médias
MFPG
MJ
OSC
PG
Pôle judiciaire
et financier

Nombre de cas
de corruption ou
de suspicion de
corruption identifiés
Nombre de cas traités
administrativement
Nombre de cas
instruits par l’INLUCC
Nombre de cas traités
judiciairement

Période de
mise en place

S1 2017

7
L) : Lead
* : Commission Nationale qui sera créée par le Comité National et qui sera en charge du pilotage, coordination et suivi de la SNBGLCC
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BUT I
Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption (2/2)
Initiative
stratégique

Action

Risques
et prérequis

Retard dans la
mise en place
des « îlots
d’intégrité »
IA2 – Mise
Dépendance
en place des Mettre en place les « îlots
d’intégrité »
entre les
« îlots
stratégies
d’intégrité »
Elaborer les plans d’action
et élaboration sectoriels pour les domaines
sectorielles
prioritaires (douanes, sécurité, et les « îlots
des plans
santé et municipalité)
d’intégrité »
d’actions
S’appuyer
sectoriels
sur les autres
stratégies
existantes

8
(L) : Lead

Lead
et
contributeur
Commission
nationale (L)
Cellules
de bonne
gouvernance
au sein des
ministères
INLUCC
Médias
MFPG
OSC

Indicateurs

Nombre d’« îlots
d’intégrité » mis en
place
Degré de perception
de l’intégrité dans les
« îlots d’intégrité »
Plans d’actions
élaborés

Période de
mise en place

S2 2017

BUT I
Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption
Initiative
stratégique

Action

Risques
et prérequis

IA3 –
Institutionnalisation
des mécanismes
de pilotage de la
stratégie nationale de
bonne gouvernance
et de lutte contre la
corruption

Créer les structures
d’implémentation de la
stratégie
Créer les mécanismes
de pilotage et
d’accompagnement

Manque de
réelle volonté
/ échec de
mise en place
du système de
pilotage

Lead
et
contributeur
Comité
National**(L)
INLUCC
MFPG
PG

Indicateurs

Structures
officiellement créées
Mécanismes misen
œuvre

Période de
mise en place

S2 2017

9
(L) : Lead
** : Comité National formé par l’ensemble des représentativités ayant participé à l’élaboration du plan d’action
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Objectif B : Persuader et rallier l’opinion publique aux politiques et programmes de l’Etat
dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Initiative
stratégique

IB1 – Promotion
du rôle du public
à travers un
programme de veille
et de vigilance

10
(L) : Lead

Action
Concevoir le
programme de veille
et de vigilance
Sensibiliser le public
sur le programme de
veille et de vigilance
Collecter
et sélectionner les
candidatures (projets)
des citoyens pour le
programme de veille
et de vigilance
Mettre en œuvre,
suivre et évaluer les
projets

Risques
et prérequis

Manque de
candidatures
Manque de
pertinence
des projets
proposés

Lead
et
contributeur

INLUCC (L)
Commission
Nationale
MFPG
Médias
OSC
PG

Indicateurs

Programme conçu
Nombre annuel de
projets déposés
Nombre de projets
sélectionnés
Nombre de projets
financés

Période de
mise en place

S2 2017

Objectif C : Chercher et allier un appui international, régional et bilatéral aux efforts de
l’Etat dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Initiative
stratégique

IC2 : Etablissement
d’une coopération
internationale
coordonnée
et efficace des
politiques et
programmes de
bonne gouvernance
et de lutte conte la
corruption

Action

Risques
et prérequis

Manque
de soutien
financier et
technique de
Plaidoyer à
l’étranger
l’international pour
Impossibilité
rechercher un appui
d’organiser les
technique et un soutien
conférences
à la SNLCC
d’échange
d’expériences
Plaidoiries
inefficaces ou
inexistantes

Lead
et
contributeur

Commission
nationale (L)
ARP
INLUCC
MAE
Médias
OSC
PG

Indicateurs

Période de
mise en place

Nombre de projets
soutenus par des
bailleurs internationaux
Nombre de
S2 2017
partenariats
développés avec des
pays classés dans le top
20 par les organismes
internationaux et
régionaux de notoriété

11
(L) : Lead
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Objectif D : Mettre en place un plan de communication à l’échelle nationale
Initiative
stratégique

Action

ID1 :
Etablissement
d’un plan de
communication
national

Mettre en œuvre
des campagnes de
communication et de
sensibilisation à l’échelle
nationale
Diffuser la culture opengov
Elaborer un programme
pédagogique et culturel
afin de sensibiliser les
jeunes sur le sujet de la
corruption

12
(L) : Lead

Risques
et prérequis

Plan de
communication
inadapté au
contexte local
Campagne de
communication
inefficace

Lead
et
contributeur

Commission
nationale (L)
INLUCC
Médias
MFPG
Ministère de
l’éducation
OSC

Indicateurs

Nombre d’agences
de communication
sélectionnées
Nombre d’actions
de communication
lancées
Enquête sur la
sensibilisation des
jeunes
Nombre de jeunes
sensibilisés

Période de
mise en place

S1 2017

SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie
sur 6 buts stratégiques
BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT II
Encourager la participation citoyenne active et le rôle essentiel des citoyens dans les
efforts de l’Etat en faveur de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
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BUT II
Objectif A : Impliquer les citoyens, la société civile, les médias et le secteur privé dans la
formulation et la mise en œuvre des politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption (1/2)
Initiative
stratégique

IIA1 :
Implication des
journalistes
d’investigation
dans la lutte
contre la
corruption

Action
Démultiplier le
nombre de sessions
de formation (initiales
et continues) sur
le journalisme
d’investigation
Reconnaître et
récompenser les
meilleurs travaux
journalistiques
d’investigation sur
la lutte contre la
corruption

Risques
et prérequis

Menaces sur
les journalistes
d’investigation
Cours
universitaires
Modules de
formation
professionnelle

Lead
et contributeur

Indicateurs

SNJT (L)
INLUCC
Etablissements
pédagogiques

Nombre de cursus
disponibles sur
le journalisme
d’investigation
Nombre de
journalistes
d’investigation formés
Nombre de travaux
journalistiques
élaborés
Nombre de travaux
journalistiques
reconnus et primés

Période de
mise en place

S1 2017
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BUT II
Objectif A : Impliquer les citoyens, la société civile, les médias et le secteur privé dans la
formulation et la mise en œuvre des politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption (2/2)
Initiative
stratégique

IIA4 :
Favorisation et
formalisation de
la participation
des OSC dans
le domaine
de la bonne
gouvernance
et de la lutte
contre la
corruption

16
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Action
Identifier les
associations œuvrant
dans le domaine de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption
Renforcer la
transparence et les
capacités managériales
des OSC identifiées
Favoriser le réseautage
des associations
Encourager
l’établissement des
protocoles d’accord
entre la l’administration
publique et les OSC

Risques
et prérequis
Absence
de sanction
pour les
associations
qui ne
respectent
pas leurs
obligations
Manque
d’adhésion au
programme de
formation
Exclusion de
certaines OSC

Lead
et contributeur

INLUCC (L)
ARP
Commission
Nationale
MFPG
MRICSCDH
OSC
PG

Indicateurs

Nombre d’OSC
identifiées
Nombre d’OSC
touchées par les
programmes de
renforcement de
capacités
Nombre de protocoles
d’accord conclus
Nombre de réseaux
actifs

Période de
mise en place

S1 2017

SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie sur
6 buts stratégiques

BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT III
4 objectifs pour améliorer la transparence et l’accès à l’information
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BUT III
Objectif A : Mettre en place un mode de recrutement et d’évolution dans le secteur public
qui assure la transparence, l’équité et l’efficacité, et qui favorise l’emploi des personnes
qualifiées et intègres.
Initiative
stratégique

Action

Publier
systématiquement
les avis de concours
et leur résultat sur
le site emploi.tn en
mentionnant pour
chaque concours les
IIIA1 :
Renforcement
mécanismes de recours
de la
Mettre en place un
référentiel de métiers
transparence
et de compétences
au niveau des
accessible au public
procédures de
basé sur des critères
recrutement et
d’évolution dans objectifs pour le
le secteur public recrutement et la
promotion dans le
secteur public
Recourir aux appels à
candidatures pour la
nomination aux emplois
fonctionnels

Risques
et prérequis

Résistance de
la part d’une
partie des
fonctionnaires
Résistance
des hauts
responsables

Lead
et contributeur

MFPG (L)
ANETI
INLUCC
Médias
MFPE
OSC
PG

Indicateurs

Nombre d’utilisateurs
du site emploi.tn (par
tranche d’âge, par
zone géographique)
Référentiel des
métiers et des
compétences établi
Nombre d’appels à
candidatures lancés
pour les nominations
aux emplois
fonctionnels

Période de
mise en place

S1 2018
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BUT III
Objectif D : Améliorer la transparence du processus décisionnel relatif à l’utilisation des
fonds publics
Initiative
stratégique

IIID1 :
Amélioration
des mécanismes
de gestion de
la commande
publique

20
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Action

Généraliser
progressivement
l’utilisation de la
plateforme TUNEPS
par les institutions/
organismes/ entreprises
publics
Sensibiliser et former les
agents publics chargés
de l’attribution et de la
gestion de la commande
publique

Risques
et prérequis

Résistance au
changement
de la part des
utilisateurs
Financement
de l’initiative
Financement
de la
plateforme
informatique

Lead
et contributeur

HAICOP (L)
Commission
Nationale
INLUCC
MF
PG

Indicateurs

Période de
mise en place

Nombre d’institutions
/organismes utilisant
TUNEPS
Pourcentage d’achats
via les e-catalogues
par rapport à
l’ensemble des achats
Pourcentage des
marchés conclus via
S1 2017
TUNEPS par rapport
au nombre global des
marchés
Nombre d’agents
formés
Nombre d’agents
formés ayant réussi les
tests de validation des
compétences

SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie sur
6 buts stratégiques
BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT IV
3 objectifs pour empêcher l’impunité et assurer l’égalité
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BUT IV
Objectif B : Renforcement des poursuites et sanctions des actes de corruption
Initiative
stratégique

Action

Risques
et prérequis

IVB2 :
Renforcement
des sanctions
relatives à
des actes de
corruption dans
le secteur public

Adapter les sanctions
administratives à la
gravité des actes de
corruption commis
Traduire
systématiquement
devant la justice les
avérés coupables d’actes
de corruption au niveau
du secteur public
Engager la responsabilité
de l’administration dans
la conservation et la
protection des moyens
de preuve

Résistance des
agents publics
Réaction des
syndicats
Manque de
moyens de
preuve
Perte ou
dissimulation
des moyens de
preuve

Lead
et contributeur

MJ (L)
INLUCC

Indicateurs

Nombre de cas
traduits devant la
justice suite à des
actes de corruption
avérés
Peine moyenne
écopée suite à un acte
de corruption prouvé

Période de
mise en place

S1 2018
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BUT IV
Objectif C : Mettre en place un système efficace de déclaration du patrimoine et des
intérêts, de dénonciation de la corruption, de protection des dénonciateurs et de lutte
contre l’enrichissement illicite
Initiative
stratégique

IVC1 :
Renforcement
du cadre
législatif et
règlementaire
de déclaration
du patrimoine et
des intérêts, de
dénonciation de
la corruption, de
protection des
dénonciateurs
et de lutte
contre
l’enrichissement
illicite

24
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Action

Adopter le projet
de la loi relative à la
protection des lanceurs
d’alertes
Adopter le projet
de la loi portant sur
la déclaration du
patrimoine et des
intérêts
Plaidoyer et sensibiliser
sur l’importance de
la déclaration du
patrimoine et des
intérêts et la protection
des lanceurs d’alerte

Risques
et prérequis

Résistance des
lobbyistes
Vision
péjorative
du citoyen
des actes de
dénonciation
Dissimulation
du patrimoine
et des intérêts

Lead
et contributeur

PG (L)
ARP (L)
INLUCC
Médias
MFPG
OSC

Indicateurs

Période de
mise en place

Loi se rapportant
à la protection des
dénonciateurs adoptée
Loi se rapportant
à la déclaration du
patrimoine et des
intérêts adoptée
Nombre d’alertes
lancées
Nombre de personnes
cibles ayant déclaré
S1 2017
leur patrimoine et
intérêts
Nombre d’affaires
traduites en
justice suite à
des déclarations
suspicieuses sévères
Nombre de cas
d’enrichissements
illicites traduits devant
la justice

SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie sur
6 buts stratégiques
BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT V

Améliorer les outils de travail et renforcer les capacités des parties prenantes en matière de
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

26

BUT V
Objectif E : Améliorer les connaissances et la mobilisation des élus en matière de bonne
gouvernance et de lutte contre la corruption
Initiative
stratégique

Action

VE1 :
Renforcement
des capacités
des élus par
la formation
en matière
de bonne
gouvernance et
de lutte contre
la corruption

Identifier les besoins en
formations par public
cible
Adapter les thématiques
de formation (définir
des thématiques
prioritaires ) en
référence aux standards
internationaux

Risques
et prérequis

Lead
et contributeur

ARP (L)
AIBG
Suivi /
Centre de
évaluation des formation de
acquis suite
l’ARP
aux formations CFAD
Mise à jour des INLUCC
MFPG
thématiques
OSC
PG

Indicateurs

Nombre de cursus de
formations spécialisés
mis en place
Nombre d’élus formés

Période de
mise en place

S2 2017
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BUT V
Objectif F : Renforcement des capacités et des moyens de l’INLUCC
Initiative
stratégique

VF1 :
Consolidation
des ressources
de l’INLUCC

28
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Action

Renforcer les moyens
matériels, financiers et
humains de l’INLUCC
Renforcer et consolider
le centre de recherche
de l’INLUCC
Garantir la protection
des membres de
l’INLUCC

Risques
et prérequis

Manque de
financement
Manque
d’expertise
Suivi /
évaluation des
acquis à la suite
des rencontres
Manque de
motivation
Lenteur dans
l’application du
plan d’action

Lead
et contributeur

PG (L)
ARP
Bailleurs de
fonds
INLUCC
MF

Indicateurs

Nombre de recrues
Budget alloué
(fonctionnement, et
équipements)
Financement alloué
au renforcement du
centre de recherche
Protection fournie

Période de
mise en place

S1 2017

SNLCC
La Stratégie Nationale de la Bonne
Gouvernance et de la Lutte Contre
la Corruption s’appuie sur
6 buts stratégiques

BUT I
Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II

BUT III

BUT IV

BUT V

Encourager la
participation
citoyenne active
dans les efforts de
l’Etat en faveur de la
bonne gouvernance
et la lutte contre la
corruption

Améliorer la
transparence et
l’accès à l’information
dans l’organisation
du service public
et la gestion des
ressources et des
dépenses publiques

Renforcer
l’imputabilité/
responsabilité pour
empêcher l’impunité
et assurer l’égalité
de tous les citoyens
devant la loi sans
discrimination

Améliorer les outils
de travail et renforcer
les capacités des
parties prenantes en
matière de bonne
gouvernance et
de lutte contre la
corruption

BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenants dans le domaine
de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT VI
Objectif A : Clarifier et coordonner le rôle des différents acteurs publics intervenant dans
le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Initiative
stratégiques

Actions

Adopter la loi
organique des
dispositions communes
pour les instances
constitutionnelles
VIA2 : Adoption indépendantes
Adopter la loi relative à
des textes
régissant le
l’instance de la bonne
cadre juridique,
gouvernance et de la
institutionnel et lutte contre la corruption
Garantir l’autonomie
organisationnel
financière de l’Instance
de l’Instance
à travers la loi organique
de la bonne
du budget
gouvernance et
de la lutte contre Adopter le texte
juridique relatif au statut
la corruption
particulier des agents de
l’instance en charge de
la bonne gouvernance
et de la lutte contre la
corruption

Risques
et prérequis

Plan de charge
ARP
Absence de
consensus
Volonté
politique

Lead
et contributeur

MRICSCDH (L)
ARP
INLUCC
MF
MFPG
PG

Indicateurs

Période de
mise en place

loi organique des
dispositions communes
adoptée
loi relative à l’instance
adoptée
S2 2017
Autonomie financière
garantie
Statut des agents de
l’instance adopté
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BUT VI
Objectif B : Institutionnaliser la coordination des acteurs publics intervenant dans le
domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Initiatives
stratégiques

VIB1 : Mettre
en place les
mécanismes de
coordination,
de suivi et
d’évaluation de
la stratégie

32

Actions

Etablir les termes de
référence des structures
chargées du suivi,
de la coordination et
de l’évaluation de la
stratégie de bonne
gouvernance et de lutte
contre la corruption
Mettre en place un
mécanisme de suivi du
plan d’action

Risques
et prérequis

Lead
et contributeur

Indicateurs

Manque
d’engagement
Indisponibilité
des membres
Volonté
politique

Comité national
(L)
Cellules de
gouvernance
Experts
internationaux
OSC
Médias
Instance
ARP
PG

Commission nationale
créée
Taux d’avancement
de la mise en place
du Plan d’action de la
stratégie

Période de
mise en place

S1 2017

ﺟﺮاﻓﻴﻚ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓ ّﻨﻲ:

mysigne@planet.tn

ﺗﺼﻔﻴﻒ وﺗﻨﻔﻴﺬ:

ﻋﻠﻲ ﺻﺮاﺻﺮة

prepresse00@gmail.com

