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ﻛﻠﻤﺔ

اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻛﺎن ارث اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺪ أﻟﻘﻰ
ﺑﻈﻼﻟﻪ ﺑــﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﺮاك اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋــﻲ ﻟـ 17دﻳﺴﻤﺒﺮ –  14ﺟـﺎﻧـﻔﻲ ،2011
ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت
ﻟﻴـﺸﻜﻞ ﺷـﻌﺎر ﻣـﻜﺎﻓـﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وردع اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﺑﺮز
ّ
وﻳﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮره اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أدﺑﻴﺎت
اﻟﺸﺎرع،
ّ
اﺣﺰاب وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺼﺪ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺎر وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻗﻊ.
وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ،ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺸﺎرع وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎل ﻣﻦ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ،ذﻟﻚ أن ﺣﺠﻢ
ّ
ﺗﻘﺮ ّ
ﺑﺄن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
وﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات وارﻗﺎم
وﺗﻤﺪد،
اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ
ّ
ّ
ّ
ﺗﺸﻖ
اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ
اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻇﻞ ازﻣﺎت
ّ
اﻟﺒﻼد .وﺗﺠﺪر اﻟﻤـﻼﺣﻈﺔ ّ
ﺑﺄن اﻟﺴـﻨـﺘ ْﻴﻦ اﺧـﻴـﺮﺗ ْﻴﻦ  2017-2016ﻋـﺮﻓـﺘـﺎ ﺑﻌﺾ
ّ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻤﺪد آﻓﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وأن ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ
ﺣـﺎﺟـﺰا أﻣﺎم ﺗـﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﻔـﺎﺳـﺪﻳﻦ اﻟـﻘـﺪاﻣـﻰ واﻟـﺠـﺪد ،ﻓﺄﺻـﺒـﺤـﺖ
أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄـﺮا ﺣﻘﻴـﻘـﻴﺎ ﻳﻬـﺪد ﻛـﻴﺎن اﻟﺒﻼد وﻣﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟﻌﺒﺎد،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﺗﻄـﺎول اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗــﺮاﺧﻲ ادارة واﻟـﺜﻐﺮات
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء اﺧﺘﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺰول إﻟﻰ
اﻟﻤﻴﺪان ﻟﻤـﺮاﻓﻘﺔ اﻟـﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤـﺘـﻀـﺮرﻳﻦ واﻟﺸــﻬﻮد ،ﻟﺘﺨــﻮض ﻣﻌﺮﻛﺘﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼـﺪي Æﻓـﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴﺜـﻤﺎ وﺟـﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼـﻲ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺒﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺗﺠﺬﻳﺮ ﺛﻘـﺎﻓـﺔ ﻣـﺤـﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﺤﺴـﻴـﺴﻴﺔ ﻛـﺄﺣﺪ اﻟﻤـﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴـﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴـﺌﺔ ﺗﻀـﺎف إﻟﻰ دورﻫـﺎ
ﻓﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻓﻬﻢ وﺗﻔﻜﻴﻚ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻟﻘـﺪ آﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧـﻔـﺴـﻨـﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أن
ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻟﻤﺴﻨﺎه ﻓﻲ
ﻧـﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺧـﻮض اﻟﻤـﻌـﺮﻛـﺔ
اﻟﺴـﻨـﺔ اوﻟﻰ ﻟﺘﺤـﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟـﻴـﺔ ،وأن
ّ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻤﻜـﻴـﻦ اﻟﻬـﻴـﺌـﺔ ﻣﻦ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳـﻠـﺰم ﻟﻠـﻘـﻴـﺎم
ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻗﺪ ﻛـﺎن إﺻـﺪار اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﺳـﺎﺳﻲ ﻋـﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﺑﺮز ﻟـﻬـﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻳﺠﺎﺑﻲ،
وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـﺮﻧﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮه إﺿـﺎﻓﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ وﺧـﻄـﻮة إﻟﻰ اﻣـﺎم ﻓﻲ ﺗـﺮﻛﻴﺰ دوﻟـﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ّ
وﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﺪاﻳﺔ اﻟـﻮاﻋـﺪة اﻟـﺘﻲ ﺣـﻘـﻘﺘﻬﺎ اﻟﻬـﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اوﻟﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﺪورة ﺑﺨﺼﻮص ﺛﺒﺎت ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
رأي ﻋﺎم راﻓﺾ وﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻔﺴـﺎد وﺣـﺮﻳﺺ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘـﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪ
وﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬه ا¸ﻓﺔ واﻋﺘـﺒـﺎرﻫﺎ أﺣـﺪ اﻟﻤـﻌـﻄﻼت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻧـﺘﻘـﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃـﻲ واﻟﺘـﻨﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘـﻄﻮر ﻣـﻜـﺎﻧﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟـﺪى اﻟﺘـﻮﻧﺴـﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋـﺎت اﻟﺮأي.
إن ﺧﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﻣﺠﻬﻮدا
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻗﻮاﻣﻪ ارادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻨﺄي
ﺑﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﺗﻮﻇـﻴـﻒ أو ﺗـﺠـﺎذب وﺧـﻄﺔ وﻃـﻨـﻴﺔ ﻣـﻮﺿﻮع إﺟـﻤـﺎع رﺳﻤﻲ
وﺷﻌﺒﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠ ّﻴﺪ.
وﻳـﺄﺗﻲ ﺗـﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻟﻴﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ،وﻗﺪ أردﻧﺎه أن ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎه ﻓﻌﻠﻴﺎ وﻣﺎ
ﻃﻤﺤﻨﺎ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺿﻊ آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻃﺎرﻫﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌﻲ واﻟﻤـﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﻟﻨﺒﺪأ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ّ
ﻣﺆﺷﺮات وﻃﻨ ّﻴﺔ ودوﻟ ّﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
واﻗﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺒﺮ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴـﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
ﻋﻠﻰ أن ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ودﻻﻻﺗﻪ اﻟﺒﺎرزة ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ ﻓﺮق اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ ّ
أن
ّ
ﺗﻀﺦ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻫﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
اﺻﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻳﻨﺨﺮﻫﺎ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻳـﺸـﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﺬي ﻳﺤﺮﻛﻨﺎ وﻳﺤﺮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻻ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞّ ،
ن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻌﺎرا ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻋﻼﻣﻲ
ﺑﻘـﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺠـﻬـﻮد ﻳـﻮﻣـﻲ وﻧـﻀـﺎل ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻬﻴـﺌـﺔ اﻟﺪﺳـﺘﻮرﻳﺔ
ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺘﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ) (2017ﻓﻲ ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ ﺟـﻬـﻮد ﻛـﻞ اﻃـﺮاف ﻟـﻤـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻔـﺴﺎد وردع
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ ﺗـﺤﻜﻤـﻬﺎ ﻣﺒـﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة.

ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﻧﺲ ،إﻣﺎ ﺗﻮﻧﺲ وإﻣﺎ اﻟﻔﺴﺎد ،وأﺣﻨﺎ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﺗﻮﻧﺲ.
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 -1اإلطار التاريخي والسياسي
إ ّن منظومة الفساد التي خلّفتها سنوات االستبداد مازالت تخرتق مفاصل الدولة وتق ّوض كيانها إىل يومنا هذا
ظل النقائص التي تش��وب املنظوم��ة الترشيعية خاصة يف املادة الجزائية ،وعدم اس��تقاللية هياكل الرقابة
يف ّ
والتفقد ،وضعف اإلرادة السياس��ية ،وتفاقم ظاهرة اإلف�لات من العقاب ،والتي مثّلت كلّها عوامل لخلق بيئة
حاضنة للفساد وسانحة السترشائه.
وبات جل ّيا أ ّن آفة الفساد تشكل خطرا يه ّدد االقتصاد الوطني والسلم االجتامعية ومسار االنتقال الدميقراطي،
ويوفر مناخا مالمئا لتفيش عديد الظواهر السلبية كالرشوة واستغالل النفوذ واملحاباة واملحسوبية والكسب غري
املرشوع والته ّرب الرضيبي والتهريب الذي يع ّد مدخال لإلرهاب.
وقد أصبحت هذه الظواهر بارزة يف أغلب املامرس��ات واملعامالت اليومية وزاد يف ترسيخها نشأة ذهنية عامة
للقبول بها ومتريرها كسلوك طبيعي.
لتقص الحقائق حول الرش��وة والفساد يف س��نة  2011انطالقة ج ّدية يف مكافحة
ولنئ س�� ّجلت اللجنة الوطنية يّ
يضمحل يف السنوات املوالية خاصة أمام عدم توفّر اإلرادة السياسية التي تع ّد
ّ
الفساد فإن هذا التو ّجه كاد أن
محددة يف رسم سياسات ثابتة ملكافحة الفساد.
ومنذ سنة  2016عملت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عىل التموقع عىل الساحة الوطنية ،واستعادت انطالقها
ظل واقع يفرضها كأولوية قصوى.
يف النشاط بطرح مسألة مكافحة الفساد يف ّ
لعل أبرز مالمحها خلق
تؤسس لبداية واعدة للقطع فعليا مع الفساد ّ
وقد حقّقت الهيئة يف هذا املجال نتائج ّ
بكل إيجاب ّية،
رأي عام رافض للفس��اد وحريص عىل كش��فه والتبليغ عنه بنس��ق تصاعدي تفاعلت معه الهيئة ّ
عادي وفاكس وبريد إلكرتوين
وأتاحت له ّ
كل اإلمكانيات للقيام بذلك س��واء مبارشة أو عرب الوس��ائط من بريد ّ
ورقم أخرض مجاين.
وقد انطلق عمل الهيئة يف بداية الس��نة املاضية بتش��خيص وضع الفس��اد وتحديد حجمه وذلك من خالل ما
ورد عليها من ملفّات وإبالغات وما تض ّمنته التقارير الوطن ّية والدول ّية من مؤشرّ ات عىل انتشار الفساد ومت ّدد
كل القطاعات ،وعدم استقرار سياسيات الدولة يف مجال التص ّدي له.
منظومته يف ّ
ومل تتغاض الهيئة عن دورها يف التوقّي من الفس��اد ،فاش��تغلت عىل تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة واحرتام
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القانون وعىل ال ّدفع يف ات ّجاه إرس��اء أس��س الحوكمة الرش��يدة لدى مختلف الهياكل العموم ّية وذلك باعتامد
والخاصة
مقاربة تشارك ّية معها ومع املجتمع املدين ،تغطّي أكرب عدد ممكن من املجاالت والقطاعات العموم ّية
ّ
وكل املناطق.
وكل الفئات العمريّة ّ
ّ
وفض�لا عن ذل��ك ،ات ّجهت الهيئة نحو تحديث وس��ائل التبليغ لديها من خالل اعتامد وس��ائل ناجعة كالربيد
اإللكرتوين والرقم األخرض املجاين مماّ ساهم يف مضاعفة نسب التبليغ عديد املرات ،ومن مثّة الكشف عن عدد
أكرب من حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالة ما ثبت منها عىل القضاء.
وت ّوجت هذه اإلنجازات بإمضاء االس�تراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستؤطّر أعامل
الهيئة ضمن مخطّطات وبرامج من شأنها أن تضفي عىل أعاملها املزيد من النجاعة والفعال ّية وأن تساعد عىل
ترشيك جميع األطراف املتد ّخلة يف مجال مكافحة الفساد.
املؤسسات التي تحظى بثقة املواطنني
ونتيجة لهذه الجهود ،متكّنت الهيئة من التواجد يف املراتب األوىل ضمن ّ
ملف مكافحة الفساد
وذلك حسب املؤشرّ ات والتقارير وسرب اآلراء خالل سنتي  2016و .2017كام أنّها أعادت ّ
تقل عماّ تحظى به مكافحة اإلرهاب واالزمة االقتصاديّة وغالء
إىل أعىل قامئة أولويّات املواطن ،وذلك بأهم ّية ال ّ
املعيشة التي تجد يف الفساد أحد األسباب لنشأتها وانتشارها.
وتؤم��ن الهيئ��ة بأ ّن رأي املواطن ورضاه هو املعيار الحقيقي لتقييم نتائ��ج العمل الذي تقوم به ،إالّ أنّه وبعد
سبع سنوات من سقوط النظام السابق ورغم ما حقّقته من إنجازات خالل سنة  ،2016مل يلمس املواطن بعد
وجود إرادة سياس�� ّية واضحة للتص ّدي لهذه االفة ،بال ّرغم من عديد املحاوالت خالل سنة  2017لتجسيم هذه
اإلرادة ومن ذلك تب ّني مكافحة الفساد كشعار يف الخطاب السيايس وإصدار القانون األسايس لإلبالغ عن الفساد
وحامية املبلّغني.
وعموما ،فإن مكافحة الفساد عىل املستوى السيايس ظلّت محتشمة ،أمام ع ّدة نقائص شابت القرارات السياس ّية
والفعل السيايس.
والتقص (الفصل  22من املرس��وم االطاري عدد  120لسنة
1.1عدم إصدار أمر تعيني أعضاء جهاز الوقاية
يّ
 ،)2011والح��ال انّه هو جهاز الهيئة الحاس��م يف مكافحة الفس��اد وهو املخ ّول ل��ه الوحيد بالتحقيق
بكل املحالّت املهنيّة والخاصة دون أي إجراء آخر .وتع ّد محارضه
والتفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت ّ
وتقاريره حججا ال ميكن الطعن فيها االّ بال ّزور.
2.2عدم التئام املجلس األعىل للتص ّدي للفساد منذ  17ماي  ،2013رغم التنصيص عىل وجوب التئامه عىل
األقل مرة يف السنة.
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3.3حذف الوزارة املكلّفة بالوظيفة العموميّة واالصالح االداري والحوكمة الرشيدة.
املختص بالتواصل مع الهيئة فيام
4.4البطء الش��ديد من قبل الهياكل العموم ّية يف تحديد الهيكل اإلداري
ّ
يتعلّق بالبحث يف ش��بهات الفساد ،تطبيقا للفصل  7من القانون األسايس عدد  10املؤرخ يف  07مارس
 2017واملتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني إذ مل يقع تحديد هذا الهيكل وإعالم الهيئة به ،إالّ
من قبل  54جهة عموميّة معنيّة من بينها:
1.1رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
2.2خم��س وزارات وه��ي وزارة الداخلي��ة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل ووزارة الس��ياحة
والصناعات التقليدية ووزارة شؤون الشباب والرياضة من جملة  27وزارة.
س��ت واليات وهي تونس وبن عروس وباجة والقريوان وس��يدي بوزيد وقبيل من مجموع 24
ّ 3.3
والية.
خاصة فيام
4.4عدم استكامل االطار الترشيعي املتعلّق بإرساء الشفاف ّية والنزاهة يف الحياة العامة ّ
يتعلّق باألحزاب السياس ّية والجمعيات ومؤسسات سرب اآلراء.
خاصة بتنفيذ الخطّة العمليّة
5.5عدم االس��تثامر يف مكافحة الفس��اد من ذلك عدم رصد ميزانيّة ّ
لالسرتاتيج ّية الوطن ّية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .2018 - 2017
6.6عدم إمضاء مجلس ن ّواب الشعب عىل ميثاق االسرتاتيج ّية الوطن ّية للحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد.
7.7عدم إصدار األوامر التطبيقيّة للقانون األسايس املتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني.
8.8غياب مؤشرّ ات وتدابري تبينّ وجود سياسة جزائ ّية واضحة للدولة يف مجال مكافحة الفساد.
9.9االلت��زام جزئ ّيا بتوصيات تقرير التقييم الذايت التّفاقية األمم املت ّحدة ملكافحة الفس��اد الصادر
سنة .2015
ومماّ يد ّعم رأي الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف هذا الشأن ما تض ّمنته تقارير منظّامت دوليّة تعنى بتقييم
كل من مجموعة األزمات
سياسات ال ّدول يف ع ّدة مجاالت منها مكافحة الفساد .نذكر التقريرين الصادرين عن ّ
الدول ّية ومعهد كارنيغي للرشق األوس��ط اللذيْن التقيا حول الدور املحوري للهيئة يف مكافحة الفس��اد بتونس
والحاج��ة املتأك��دة إىل تدعيمها باملوارد البرشيّة واإلمكانيات و الوس��ائل املاديّة الالزم��ة لتمكينها من القيام
مبهامها ،وحول اعتبار ذلك من األولويّات حسب ما جاء بطالع التقريرين.
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تقرير مجموعة األزمات الدول ّية حول الرشق األوس��ط وش�مال إفريقيا عدد  177والصادر بتاريخ 10
ماي  2017بعنوان« :االنتقال املعطّل يف تونس :فساد مايل ونعرات جهو ّية»

يستنتج هذا التقرير «معتمدا عىل أكرث من مائتي لقاء حواري مع فاعلني اقتصاديني وموظفني كبار ومسؤولني
سياسيني ونقابيني ومواطنني من كافة أرجاء البالد « أ ّن « الفساد والزبونية يق ّوضان عملية االنتقال الدميقراطي
يف تونس» .وجاء يف مل ّخصه الختامي أنّه« :ولنئ سبق أن أعلنت الحكومة عن إجراءات هامة ،مدعومة يف ذلك
تتحسن األخالق العامة ،وتتحقّق
من طرف رشكاء دوليني ،فإن إجراءات أخرى ذات أولوية يجب أن تُتخذ حتى ّ
حامية الدولة من شبكات الزبونية ،ويتسنى البدء يف معالجة اإلقصاء اإلجتامعي والجهوي الذي يهدد استقرار
البالد عىل املدى املتوسط( .وهذه اإلجراءات هي التالية):
1.1ينبغي عىل الحكومة أن توفر للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد املوارد املالية والبرشيّة الرضورية لتفعيل
اسرتاتيجيتها.
2.2عىل الربملان والحكومة أن يعمال عىل صياغة قوانني متكن من تـأطري عمليات السمرسة وتحويل األموال
للح ّد من ال ّرشوة واستغالل النفوذ املسترشي يف أعىل مواقع السلطة السياسيّة.
3.3ع�لى الربمل��ان أن يح ّد من الس��لطة التقديريّة للمس��ؤولني اإلداريّني ملا يعنيه ذلك من تأبيد للفس��اد
واملحسوبيّة ،وهي من أسباب غلق املنافذ أمام املستثمرين للحصول عىل القروض ودخول األسواق يف
يبس��ط قدر املستطاع اإلجراءات اإلداريّة يف املجال االقتصادي وأن
املناطق املحرومة .وعىل الربملان أن ّ
يتخلىّ نهائيّا عن ترسانة القوانني الزجرية والسالبة للحرية.
4.4عىل الحكومة والربملان أن يس��عيا إلجبار األحزاب السياسيّة عىل تقديم تقاريرها املالية السنويّة إىل
دائرة املحاس��بات ،كام أن الترصيح باملداخيل الذي يش��مل حاليّاً أعض��اء الحكومة وكبار املوظفني
يج��ب أن يُع ّمم عىل الن ّواب (الربملانيني) وأعضاء ديوان رئاس��ة الجمهورية بغاية إضعاف ش��بكات
الزبونيّ��ة».
تقرير مركز كارنيغي للرشق األوسط صادر بتاريخ  10نوفمرب  2017بعنوان« :عدوى الفساد يف تونس:
املرحلة االنتقال ّية يف خطر»

كل مس��تويات االقتصاد
جاء يف التقرير« :يعترب الفس��اد ق ّوة مزعزعة لالس��تقرار يف تونس ،تلقي بظاللها عىل ّ
واألمن والنظام الس��يايس ...ليك تتمكّن عمليّة االنتقال الدميقراطي من البقاء واالس��تمرار ،ال ب ّد من أن تش�� ّن
تونس حربا عىل جبهتني يف آن واحد ملجابهة نظام الكليبتوقراطيّة (حكم اللصوص) والفس��اد الصغري املتفشيّ
يف نطاق واسع.
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...أ ّدى التميش من أعىل إىل أسفل الذي اتّبعته الحكومة للتص ّدي إىل الفساد –كام بدا جليّا من قانون املصالحة-
إىل تآكل الثقة بينها وبني املواطنني ،وإىل إضعاف عمليّة التشاور مع الرأي العام.
ملعالجة أشكال الفساد ،ينبغي عىل الحكومة التونسيّة:
1.1إنفاذ القوانني القامئة ،بدءا من تطبيق القانون الذي يلزم املسؤولني التونسيني بالترصيح عن ممتلكاتهم.
2.2إرشاك منظ�مات املجتم��ع املدين يف عملية صياغ��ة وتطبيق إجراءات مكافحة الفس��اد ،حتى تحظى
اإلصالحات باملقبوليّة الشعبيّة.
3.3إعطاء األولويّة إلنشاء املحكمة الدستوريّة وضامن استقالل القطب القضايئ االقتصادي واملايل املكلّف
بالبحث والتتبّع والتحقيق يف قضايا الفساد.
4.4رقمنة العمليات الحكوميّة من خالل إعادة تنش��يط مبادرة تونس الرقمية  ،2020واس��تخدام نظافة
بطاقة التعريف الوطنية للمساعدة يف ضبط القطاع غري الرسمي.
س��يبقى الفس��اد ما مل تت ّم مكافحته ،عقبة أساس��يّة يف مس��ار تونس نحو توطيد أس��س نظامها الدميقراطي،
وس��يطرح تح ّدي��ا إضافيّا عىل قامئة التحديات االقتصاديّة واألمنيّة الك�برى التي تواجه املنطقة .و لكبح جامح
الفساد ،يتعينّ عىل املجتمع الدويل:
1.1إعطاء األولويّة لتمويل مؤسسات مكافحة الفساد يف تونس ،من ضمنها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
والقطب القضايئ االقتصادي واملايل ،ومنظامت املجتمع املدين الرقابيّة مثل «أنا يقظ» و»البوصلة».
2.2مواصلة العمل عىل تعزيز ودعم املجتمع املدين ،وضامن حفاظ تونس عىل حريّة وسائل االعالم.
3.3مساءلة الدولة حينام تقصرّ يف جهود مكافحة الفساد».

 - 2اإلطار التشريعي العام
رشع بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إىل مستوى الدستور ،فإ ّن املنظومة الترشيع ّية ملكافحة
لنئ ارتقى امل ّ
الفس��اد مل تكتم��ل بعد يف غياب تجريم الفس��اد يف القطاع الخاص ويف بعض الح��االت يف القطاع العام وعدم
إصدار النصوص التطبيق ّية املتعلّقة بالقانون عدد  10لسنة  2017املتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني
والقانون األسايس عدد  22لسنة  2016املتعلّق بالحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة والتأخري يف مراجعة بعض النصوص
األخرى مثل قانون الجمع ّيات واألحزاب السياس ّية...
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أوّال :الدستور

يعترب دس��تور  72جانف��ي  4102اإلطار القانوين العام واألعىل ملكافحة الفس��اد وق��د تضمن يف الغرض عديد
األحكام ،إىل جانب إرساء هيئة دستورية مستقلة ودامئة تعنى بالحوكمة الرشيدة ومبكافحة الفساد.
 . 2األحكام الدستورية ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة

1.1التوطئة  :تض ّمنت الفقرة الثالثة منها أن النظام الس��يايس الجديد يقوم عىل عدة مبادئ ومنها الحكم
الرشيد.
رصف يف املال وعىل منع الفساد والته ّرب والغش الجبائيني.
2.2الفصل ّ :10
نص عىل الحرص عىل حسن الت ّ
3.3الفصل  :11أوجب الترصيح باملكاس��ب عىل رئي��س الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والربملانيني
وأعضاء الهيئات الدستورية املستقلة ،وعىل كل من يتوىل وظيفة عليا ،وفقا ملا يضبطه القانون.
نص عىل االستغالل الرشيد للرثوات الطبيع ّية.
4.4الفصل ّ :12
5.5الفصل  :15يش��مل أهم مبادئ الحوكمة الرش��يدة التي يجب ع�لى اإلدارة العمومية احرتامها ،وهي
الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة.
6.6الفصل  :35فرض عىل األحزاب والنقابات والجمعيات االلتزام بالشفافية املالية.
7.7الفصل  :137يلزم الجامعات املحلية بالترصف يف مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة
القضاء املايل.
 .3األحكام الدستورية ذات الصلة بمكافحة الفساد

1.1التوطئة (الفقرة األوىل) :نصت عىل «القطع مع الظلم والحيف والفساد».
2.2الفص��ل  :10ج��اءت عباراته رصيحة بخصوص الت��زام الدولة بـ «مقاومة الته��رب والغش الجبائيني»
رصف يف املال العمومي» ،باإلضافة إىل العمل «عىل منع الفساد».
و«حسن الت ّ
 . 4األحكام الدستورية المشتركة ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة وبمكافحة الفساد

1.1الفصل  :117يتعلق مبحكمة املحاسبات التي تؤ ّدي:
وظيفة رقاب ّية وتقييم ّية ،تتمثل يف مراقبة حس��ن الت�صرف يف املال العمومي وفقا ملبادئ الرشعيةرصف.
والنجاعة والشفافية وتقييم طرق الت ّ
وظيفة قضائ ّية ،تتعلق بحسابات املحاسبني العموميني.2.2الفصل  :130تتوىل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القيام:
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بدور وقايئ ،وذلك عرب اإلس��هام «يف سياس��ات الحوكمة الرش��يدة ومنع الفس��اد ومكافحته ومتابعةتنفيذها ونرش ثقافتها ،وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة».
بدور زجري ،وذلك بـ «رصد حاالت الفساد يف القطاعني العام والخاص ،والتقيص فيها ،والتحقق منها،وإحالتها عىل الجهات املعنية».
ثانيا :االتفاقيات الدولية
 .1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:

صادقت تونس عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس��اد املؤرخة يف  31أكتوبر  2003مبوجب القانون عدد
 16املؤرخ يف  25فيفري  ،2008وتضمنت هذه االتفاقية ديباجة و 71مادة.
وتع ّرضت الديباجة إىل مخاطر الفس��اد كظاهرة عرب وطن ّية ته ّدد س��يادة القانون والتنمية املس��تدامة يف كل
املجتمعات واالقتصادات .وأكّدت االتفاقية عىل التزام كل دولة طرف باملبادئ االساس ّية ملكافحة الفساد ،وعىل
وجه الخصوص:
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦ترويج وتيس�ير ودعم التعاون الدويل وتعزيز النزاهة واملس��اءلة واإلدارة الس��ليمة للشؤون العقارية
كالرتصد االلكرتوين والعمل ّيات
خاصة
ّ
واملمتلكات العمومية (املادة  ،)1مبا يف ذلك اعتامد أساليب تح ٍّر ّ
الرسيّة (املا ّدة .)50
وتجسد مبادئ سيادة القانون (املادة  5النقطة .)1
♦ترسيخ سياسات ف ّعالة تع ّزز مشاركة املجتمع
ّ
♦إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية (املادة  5النقطة .)3
♦وض��ع مد ّونات قواعد س��لوك املوظّفني العموميني (املادة  )8لتعزيز النزاهة واألمانة واملس��ؤولية بني
املوظفني العموميني ،مع إخضاعهم للتتبعات التأديبية عند االقتضاء.
♦إنشاء نظم اشرتاء مناسبة تقوم عىل الشفافية والتنافس وعىل معايري موضوعية يف اتّخاذ القرارات (املادة .)9
♦مقاومة اإلثراء غري املرشوع وذلك باعتامد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجريم تعمد
موظف عمومي إثراء غري مرشوع أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يس��تطيع تعليلها بصورة معقولة
قياسا بدخله املرشوع (املادة .)20
♦مكافحة الرشوة يف القطاع الخاص (املادة .)21
خاصة عرب إب��دال املمتلكات أو
♦مكافح��ة غس��ل العائدات املتأتية م��ن الجرمية املنظّمة وال��ذي يت ّم ّ
رصف فيها وحركتها وملكيتها
إحالتها أو إخفاء أو متويه طبيعتها الحقيقية ومصدرها ومكانها وكيفية الت ّ
والحقوق املتعلّقة بها (الفصل .)26
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♦
♦

♦تحديد م ّدة تقادم أطول من امل ّدة العادية (املادة .)29
♦حامية الشهود والخرباء والضحايا (املادة  )32واملبلغني (املا ّدة .)33

االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

صادقت تونس عىل االتفاقية العربية ملكافحة الفس��اد املؤرخة يف  21ديس��مرب  2010مبوجب القانون األسايس
ع��دد  73امل��ؤرخ يف  15نوفمرب  ،2016وتتك ّون من ديباجة و 35مادة .وجاءت بنفس مبادئ وتو ّجهات ات ّفاقية
األمم املتحدة املشار إليها ،لكنها كانت مقتضبة مقارنة بهذه األخرية.
ً
ثالثا :النصوص التشريعية والترتيبية

تنقسم الترشيعات الوطن ّية ذات العالقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إىل أربعة أصناف :قوانني أساس ّية
( )1وقوانني عاديّة ( )2ومراس��يم ( )3وأوامر ( ،)4ويف ما ييل أهم الترشيعات ذات العالقة املبارشة بالحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد.
القوانين األساسية

1.1القانون األسايس عدد  63لسنة  2004املؤ ّرخ يف  27جويلية  2004واملتعلّق بحامية املعطيات الشخص ّية

حق الش��خص يف حامية معطياته الش��خص ّية (الفص��ل األ ّول) ،وتت ّم
يتض ّم��ن  105فصول ،ويهدف إىل ضامن ّ
الخاصة والحريّات العا ّمة (الفصل  ،)9وال
معالجة املعطيات الش��خص ّية يف إطار احرتام الذات البرشيّة والحياة
ّ
يجوز جمعها إالّ ألغراض مرشوعة (الفصل  ،)10مع اإلشارة إىل أنّه تح ّجر معالجة املعطيات الشخصيّة املتعلّقة
باألصول العرق ّية أو باملعتقدات الدين ّية أو باألفكار السياس ّية أو بالص ّحة (الفصل .)14
تسهر عىل تطبيق هذا القانون الهيئة الوطن ّية لحامية املعطيات الشخص ّية (الفصول  75إىل .)85
2.2القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤ ّرخ يف  24ديسمرب  2013واملتعلّق بإرساء العدالة االنتقال ّية
وتنظيمها
يتض ّم��ن  70فصال ،ويهدف إىل فهم ومعالجة انتهاكات حقوق االنس��ان وضامن عدم تكرارها (الفصل األ ّول)،
خاصة جرائم الفساد املايل واالعتداء عىل املال العام (الفصول  8و 14و 45و.)46
ومنها ّ
يت ّم ذلك عرب املسار التايل:
♦ ♦كشف حقيقة االنتهاكات والبحث فيها.
♦ ♦مساءلة املسؤولني عنها ومحاسبتهم.
♦ ♦ جرب رضر الضحايا ور ّد االعتبار لهم.
22

املؤسسات.
♦ ♦إصالح ّ
♦ ♦املصالحة.
وتسهر عىل تطبيق هذا القانون هيئة الحقيقة والكرامة.
3.3القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  07اوت  2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع
غسل األموال:
يتضمن  143فصال ،ويع ّرف غس��ل األموال عىل «أنّه كل فعل قصدي يهدف ...إىل التربير الكاذب للمصدر غري
املرشوع ألموال ،...وإىل توظيف أموال متأتية بصفة مبارشة أو غري مبارشة من الجرائم( »...الفصل  .)92يهدف
خاصة إىل منع املسالك املالية غري املرشوعة ،وذلك عرب:
ّ
♦ ♦تحجري توفري كل أشكال الدعم والتمويل ألشخاص أو تنظيامت أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية.
أي ت ّربعات أو مس��اعدات مالي��ة مجهولة املصدر أو متأتية من أعامل
♦ ♦منع الذوات املعنوية من قبول ّ
أي أموال
أي اش�تراكات تتجاوز الس��قف املحدد قانوناّ ،
غري مرشوعة يعتربها القانون جنحة أو جنايةّ :
أي مبالغ مالية نقدا تساوي
متأتية من الخارج إال بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسيةّ ،
أو تفوق ما يعادل خمسة آالف دينار.
تسهر عىل منع غسل األموال اللجنة التونس ّية للتحاليل املال ّية.
♦ ♦اكتفى هذا القانون (الفصل  )92باألموال املتأت ّية من الجنايات والجنح التي تستوجب العقوبة بالسجن
ملدة تفوق الثالث س��نوات أو أكرث ،ومن الجنح املعاقب عليها مبجل��ة الديوانة .يتبينّ بالتّايل أنّه ض ّيق
من مجال غس��ل األموال ،وذلك مقارنة مبا كان عليه يف القانون عدد  75املؤ ّرخ يف  10ديس��مرب 2003
واملتعلّ��ق بدع��م املجهود الدويل يف مكافحة اإلرهاب ومنع غس��ل األموال الذي كان يش��مل األموال
املتأت ّية من الجنايات والجنح عىل إطالقها.
♦ ♦اقت�ضى هذا القانون (الفصل  )130أنّه« :ال ترسي اإلجراءات املنطبقة عىل الجرائم االرهاب ّية املنصوص
عليها بهذا القانون عىل جرائم غسل األموال» .مماّ يعني عدم جواز إعامل هذه اإلجراءات يف مكافحة
جرائم غس��ل األموال التي ميكن أن تكون أكرث خط��ورة عىل األمن القومي رضورة انّها مرتبطة عضويّا
باإلرهاب وباألمن االقتصادي ،وهذه اإلجراءات التي تع ّد األكرث ف ّعالية هي :اعرتاض االتّصاالت واالخرتاق
واملراقبة السمع ّية البرصيّة.
4.4القانون األسايس عدد  22لسنة  2016املؤ ّرخ يف  22مارس  2016واملتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة:
♦ ♦يتضمن  61فصال ،ويهدف القانون إىل تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة ،وخاصة فيام يتعلق بالترصف
يف املرفق العام (الفصل األ ّول).
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كل الهي��اكل العموم ّية والخواص الذين
الحق يف النف��اذ إىل املعلومة ،وينطبق عىل ّ
♦ ♦املب��دأ هو ضامن ّ
يسيرّ ون مرفقا عاما والجمع ّيات التي تنتفع بتمويل عمومي (الفصل  .)2وتستثنى من هذا املبدأ عىل
وجه الخصوص املعلومات والبيانات التي:
♦ ♦ميك��ن أن تؤ ّدي إىل الرضر باألم��ن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالق��ات الدوليّة أو بحقوق الغري يف
الخاصة ومعطياته الشخص ّية (الفصل .)24
حامية حياته
ّ
♦ ♦تتعلّق بهويّة املبلّغني عن الفساد (الفصل .)25
♦ ♦يرتبط حق النفاذ إىل املعلومة مببدأ حامية املعطيات الش��خصية كام س��بق بيانه ،واملقاربة العقالن ّية
حق النفاذ إىل املعلومة والحق يف حامية املعطيات
واملدافع��ة عن الحريّات تقتيض وجوبا املوازنة بني ّ
توسع أحدهام يؤ ّدي إىل املساس من مجال اآلخر.
الشخص ّية ،رضورة ا ّن ّ
تسهر عىل تطبيق هذا القانون هيئة النفاذ إىل املعلومة.
5.5القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املؤ ّرخ يف  07مارس  2017واملتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية
املبلّغني:
يتض ّمن  40فصال ،تعلّقت مبسألتني أساس ّيتني هام صيغ اإلبالغ عن الفساد وآل ّيات حامية املبلّغني:
♦ ♦صيغ اإلبالغ عن الفس��اد :يش�ترط يف اإلبالغ ان يك��ون كتاب ّيا وأن يودع مبارشة ل��دى الهيئة الوطن ّية
ملكافحة الفس��اد مقابل وصل اس��تالم أو ع��ن طريق الربيد مضمون الوصول م��ع االعالم بالبلوغ ،مع
اإلش��ارة إىل إمكان ّية التبليغ عرب املنظومات االلكرتون ّية الرس��م ّية .ويجب ان يكشف املبلّغ عن هويته
كاملة ومق ّر إقامته ،كام يجب أن يتض ّمن التبليغ األفعال موضوع ش��بهة الفس��اد وهويّة الش��خص أو
الهي��كل املبلّغ عنه (الفصالن  10و .)12يف املقاب��ل ،يتعينّ عىل الهيئة واجب الحفاظ عىل رسيّة هويّة
املبلّغ (الفصل .)11
♦ ♦آلي��ات الحامي��ة :ينتفع املبلّغ ،بطلب منه أو مببادرة من الهيئة ب�شرط موافقته ،ومبوجب قرار صادر
وخاصة املالحقات الجزائ ّية أو
كل أش��كال االنتقام أو التمييز أو الرتهيب أو القمع
عنها ،بحامية ض ّد ّ
ّ
املدن ّية أو االداريّة ،التي قد تلحق به نتيجة للتبليغ (الفصل  .)19كام تنسحب هذه الحامية عىل قرينه
وأصوله وفروعه إىل الدرجة األوىل والشهود والخرباء (الفصل .)26
خاصة:
ميكن أن تشمل الحامية ّ
♦ ♦توفري الحامية الشخص ّية.
♦ ♦نقلة املبلّغ من مكان عمله.
♦ ♦توفري االرشاد القانوين والنفيس.
ك�ما جاء القانون كذلك بإمكان ّية منح مكافأة مال ّية للمبلّغ الذي ا ّدى إبالغه إىل الكش��ف عن فس��اد بالقطاع
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الع��ام ،إضافة إىل إمكان ّية إعف��اء املبلّغ من العقوبة أو التخفيف منها يف ص��ورة مبادرته بالتبليغ عند ارتكابه
جرمية فساد.
لكل ذي مصلحة الطعن يف قرار الحامية أو رفضها أمام القضاء اإلداري.
وميكن ّ
6.6القانون األس��ايس عدد  59لس��نة  2017املؤرخ يف  24أوت  2017واملتعلق بهيئة الحوكمة الرش��يدة
ومكافحة الفساد:
يتض ّمن هذا القانون  66فصال ،تتعلّق خصوصا بأربع مسائل :املهام والصالح ّيات والرتكيبة والضامنات.
المـهــام:
♦

♦

♦

♦

♦إرس��اء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه ومتابعة تنفيذها ونرش ثقافتها (الفصل
 5فقرة .)1
والتقص فيها والتحقّ��ق منها وإحالتها عىل الجهات
♦رص��د حاالت الفس��اد يف القطاعني العام والخاص
يّ
املعن ّية (الفصل  5فقرة .)2
♦ابداء الرأي يف مشاريع القوانني ومشاريع النصوص الرتتيب ّية ويف جميع املسائل املتّصلة مبجال اختصاصها
(الفصالن  9و.)10
♦إعداد تقريرين سنويني :تقرير لنشاطها وتقرير يف مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،وترفعهام
الهيئة إىل مجلس ن ّواب الش��عب ،كام تق ّدمهام إىل رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس املجلس
األعىل للقضاء (الفصل .)61

الصالحيات:
♦
♦
♦
♦
♦

♦تلقّي التبليغات (الفصل  18فقرة .)1
♦حامية املبلّغني (الفصل  18فقرة .)2
♦تلقّي الترصيح باملكاسب وتضارب املصالح (الفصول  13إىل .)15
♦االضطالع بوظائف الضابطة العدليّة بالنسبة ألعوان قسم مكافحة الفساد (الفصل .)19
بحق االطّالع عىل جميع املعلوم��ات والوثائق املتوفّرة لدى جميع الهياكل العموم ّية (الفصول
♦التمتّ��ع ّ
 29إىل .)31
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التركيبة:

ترتكّب الهيئة من مجلس وجهاز إداري:
♦ ♦مجلس الهيئة:
يتك ّون من تسعة أعضاء منتخبني من مجلس ن ّواب الشعب لفرتة واحدة م ّدتها  6سنوات ،وتتوفّر فيهم
مختصون
تقل عن  10س��نوات يف اختصاصات متن ّوع��ة 3 :قضاة من األقضية الثالثة ،محام،
أقدمية ال ّ
ّ
(يف أربعة اختصاصات:
املحاسبة ،العلوم االجتامعية ،الجباية وشبهها ،االت ّصال) ،ممثّل عن املجتمع املدين (الفصل  35الفقرات
 2إىل ،)4
تق��ل س�� ّنهم عن الـ  30عاما (الفصل  ،)36وينتخب الرئي��س من بني أعضاء مجلس الهيئة (الفصل
وال ّ
 41فقرة .)1
ال تنعقد مداوالت املجلس االّ بتوفّر نصاب يتمثّل يف ثلثي أعضائه (الفصل  44فقرة  ،)4ويتّخذ قراراته
بأغلبية أصوات الحارضين ،وعند التساوي ير ّجح صوت الرئيس (الفصل  44فقرة .)6
♦ ♦ الجهاز اإلداري:
يتولىّ تسيري الجهاز اإلداري مدير تنفيذي وتوكل إليه املهام االداريّة واملالية والفن ّية (الفصل  ،)48وذلك
تحت إرشاف رئيس الهيئة (الفصل  49فقرة  ،)1مع اإلش��ارة إىل ا ّن انتدابه يقع من قبل مجلس الهيئة
(الفصل  49فقرة .)2
يرتكّب الجهاز اإلداري من قسم الحوكمة الرشيدة (الفصول  13إىل  )15وقسم مكافحة الفساد (الفصول
 16إىل .)28
♦ ♦الضامنات:
 استقالل ّية الهيئة اداريّا ومال ّيا مع متتّعها بالشخص ّية القانون ّية (الفصل األ ّول). استقالل ّية وحياد وكفاءة ونزاهة أعضاء مجلس الهيئة (الفصل  35فقرة .)1كل
س��ت س��نوات ،مع تجديد ثلث األعضاء ّ
 تحديد م ّدة عض ّوية مجلس الهيئة بفرتة واحدة م ّدتها ّسنتني (الفصل  35فقرة .)2
إعفاء العضو الذي ارتكب خطأ جسيام أو خطأ جزائيا (جناية أو جنحة قصديّة) من قبل مجلس ن ّواب
الشعب (الفصل .)45
رأي الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد يف مرشوع القانون األسايس وطعن ن ّواب الشعب فيه القوانني
العاديّة.
1.1املجلة الجزائية (األمر العيل عدد  79لسنة  1913املؤرخ يف  09جويلية :)1913
تعرضت يف الباب الثالث املتعلق بالجرائم املرتكبة من املوظفني العموميني أو أشباههم حال مبارشة أو مبناسبة
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مب��ارشة وظائفهم ،ويع�� ّرف املوظّف العمومي صلب الفصل  82عىل أنّه «كل ش��خص تعه��د إليه صالحيات
الس��لطة العمومية ويعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جامعة محلية أو ديوان أو مؤسس��ة عمومية أو
منشأة عمومية أو غريها من الذوات التي تساهم يف تسيري مرفق عمومي».
كام يع ّرف الفصل  83جرمية الرشوة عىل أنها الحالة التي «يقبل املوظف العمومي لنفسه أو لغريه بدون حق
سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفام ما كانت طبيعتها» .ترتاوح
العقوبة يف جرمية الرش��وة حس��ب الحاالت والوضعيات القانونية بني حد أدىن متمثل يف عقوبة س��جنية ملدة
خمسة أعوام وخطية قدرها خمسة آالف دينار إىل أن تصل إىل حد عرشين عاما.
تض ّمنت الفصول  95اىل  100من املجلّة جرائم االختالس من قبل املوظّفني العموميني وأشباههم واملؤمتنني
تقل عن ألف دينار.
العموميني ،وترتاوح العقوبات بالسجن بني السنتني والعرشين سنة اضافة اىل خطايا ماليّة ال ّ
2.2مجلّة اإلجراءات الجزائ ّية (القانون عدد  23لسنة  1968املؤ ّرخ يف  24جويلية :)1968
ن��ص الفص��ل  29منها عىل واجب املوظّف العمومي ،يف صورة علمه بوجود جرمية أثناء مبارشة وظائفه ،يف أن
ّ
بكل ما لديه من معطيات ووثائق حولها.
يخرب وكيل الجمهوريّة بها وأن يفيده ّ
3.3مجلة املحاسبة العمومية (القانون عدد  81لسنة  1973املؤ ّرخ يف  31ديسمرب :)1973
أي مبلغ من أصل الدين أو من توابعه
جاء فيها بالخصوص أنه ال يجوز للموظف يف املصالح الجبائية أن يقبض ّ
إالّ مقابل وصل رسمي ،وإالّ يقع تتبعه كمختلس.
كام جاء فيها أنّه ال تعقد الصفقات إال بعد التنافس ،غري أنّه يجوز أيضا عقدها باالتفاق املبارش ويجب عندها
ويف حدود اإلمكان أال يتم إبرامها إال بعد إشهارها والتنافس فيها.
وأق ّرت املجلّة بالفصل  41منها قاعدة العمل املنجز يف رصف النفقات ملستحقّيها.
4.4القانون عدد  112لس��نة  1983املؤرخ يف  12ديس��مرب  1983واملتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدولة والجامعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية:
1.1يتضم��ن  113فص�لا ،ومن أحكامه حرص الواجبات املهنية للموظ��ف العمومي .حيث ألزمه الفصل 7
بواجب كتامن الرس املهني فيام يتعلق بالوقائع واملعلومات مبناسبة مبارشة وظيفته.
وع�لى معن��ى الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل  ،56فإنه يف ص��ورة ما إذا كان الخطأ املرتكب ميثل جنحة أو
جناية وخاصة إذا تعلق باالرتشاء أو اختالس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء الرس املهني ،فإنه يجب فورا رفع
القضية لدى النيابة العمومية .ويف كل الحاالت «يجب دعوة مجلس التأديب يف أجل أقصاه شهر».
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2.2يبدو وجود شبهة تضارب مبارش بالنسبة للعون العمومي بني واجب الحفاظ عىل الرس املهني الوارد يف
الفصل  7من قانون الوظيفة العموميّة وبني واجب التبليغ الوارد بالفصل  29من مجلّة اإلجراءات الجزائيّة.
رس املهني املذكور أعاله وبني عدم جواز
كام يجوز مالحظة وجود تعارض غري مبارش بني واجب الحفاظ عىل ال ّ
رس املهني أو واجب التحفظ ،وهذه الحامية
تسليط عقوبة تأديب ّية أو جزائ ّية عىل املبلّغ عىل أساس مخالفته ال ّ
نص عليها الفصل  23من القانون األسايس املتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني.
ّ
5.5القانون عدد  17املؤ ّرخ يف  10أفريل  1987واملتعلّق بالترصيح عىل الرشف مبكاسب أعضاء الحكومة
وبعض األصناف من األعوان العموميني:
خاصة عىل أعضاء الحكومة والقضاة والس��فراء
1.1يتكون من  8فصول ،ويوجب الترصيح باملكاس��ب ّ
والوالة ورؤساء املؤسسات.
يف حال��ة عدم الترصيح ،تق��ع إقالة املخالف من وظيفته كام تجرى وجوبا الرقابة عىل ترصفه يف املدة
املعنية.
2.2ما يالحظ أنه وقع استثناء الربملانيني من الترصيح من جهة ،ومن جهة أخرى أن هذا القانون أضحى
تقريبا مهجورا.
6.6مجلة الرشكات التجارية (القانون عدد  93لسنة  2000املؤرخ يف  3نوفمرب :)2000
نقّحت بالقانون عدد  16املؤرخ يف  16مارس  2009والذي نظّم بالخصوص تضارب املصالح يف  3فصول
( 200و 202و.)203
7.7مجلّة الديوانة (القانون عدد  34لسنة  2008املؤ ّرخ يف  02جوان :)2008
كل عمليات التوريد أو التصدير خارج املكاتب
ج��اء فيها بالخصوص تعريف مفهوم التهريب ال��ذي يتمثّل يف ّ
كل خرق لألحكام الترشيع ّية والرتتيب ّية املنظّمة ملس��ك البضائع ونقلها داخل
الديوان ّي��ة ،كام يقصد به كذل��ك ّ
الرتاب الديواين.
8.8القانون عدد  36لسنة  2015املؤرخ يف  15سبتمرب  2015واملتعلّق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار:
1.1تض ّمن  78فصال ،واحتوى  3أفكار جوهريّة:
♦ ♦املبدأ هو حرية تحديد األسعار ،وإن جاز استثناء تحديد قامئة املواد التي تخرج عن نظام الحرية بأمر
حكومي.
ست حاالت
♦ ♦منع االخالل باملنافس��ة الرشيفة والنزيهة وقواعد الش��فاف ّية .ضبط كذلك فصله الخامس ّ
لالخالالت ومنها:
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♦ ♦الح ّد من دخول املنافسني لألسواق.
♦ ♦تقاسم األسواق.
♦ ♦االستغالل املفرط ملركز الهيمنة.
♦ ♦االفراط يف تخفيض األسعار دون موجب اقتصادي.
♦ ♦زجر املخالفات إ ّما بعقوبات اداريّة (الفصلني  50و )51أو بعقوبات عدليّة (الفصول  52إىل .)61
2.2يس��تنتج مماّ سبق ،أ ّن املنافس��ة غري النزيهة يف حالة عدم مراقبتها وردعها ميكن ان تشكّل موطنا من
مواطن الفس��اد يف الس��وق املفتوحة ،س��يام أ ّن املجلّة الجزائيّة تفتقر ملنظومة قانونيّة تؤطّر القطاع
الخاص مبا فيه الكفاية.
واملؤسسات املالية:
9.9القانون عدد  48لسنة  2016املؤ ّرخ يف  11جويلية  2016واملتعلّق بالبنوك
ّ
خاصة عىل عنوان كامل يتعلّق بحوكمة البنوك واملؤسس��ات املال ّية
تض ّم��ن هذا القان��ون  198فصال ،ويحتوي ّ
(العنوان ال ّرابع ،الفصول  40إىل .)62
1010القانون عدد  71لسنة  2016املؤرخ يف  30سبتمرب  2016واملتعلّق باالستثامر:
املؤسسات وتطويرها حسب أولويّات
تض ّمن  36فصال ويهدف إىل النهوض باالس��تثامر والتشجيع عىل إحداث ّ
االقتصاد الوطني.
من أجل حوكمة االستثامر (العنوان الرابع ،الفصول  11إىل  ،)18ت ّم إحداث:
1.1املجلس األعىل لالستثامر.
2.2الهيئة التونسية لالستثامر.
3.3الصندوق التونيس لالستثامر.
المراسيم

1.1املرسوم عدد  87لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلق بتنظيم األحزاب السياسية:
1.1ركّز املرسوم خاصة عىل املبادئ العامة التالية:
♦ ♦احرتام مبادئ الجمهوريّة وعلويّة القانون والدميقراط ّية والتع ّدديّة.
والتعصب والتمييز عىل أسس دين ّية أو جنس ّية أو جهويّة.
♦ ♦نبذ العنف والكراه ّية
ّ
♦ ♦حياد اإلدارة ودور العبادة واملرافق العامة.
يتعينّ إعداد قوائم مالية سنوية وتقدميها إىل دائرة املحاسبات وكذلك إىل رئاسة الحكومة.
ميك��ن بطلب من رئاس��ة الحكومة ،حل الح��زب عن طريق القضاء العديل ،يف حال��ة مخالفة الواجبات العامة
واملالية.
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2.2يالحظ ما ييل:
وحل الجمع ّيات والوارد باملرس��ومني ع��دد  87وعدد  ،88هذا
لحل األحزاب ّ
♦ ♦تطاب��ق النظ��ام القانوين ّ
املؤسستني.
التوحيد يس ّهل إجراءات التقايض ومفهوميّة ّ
♦ ♦غالبية األحزاب مل تق ّدم تقاريرها املال ّية السنويّة لرئاسة الحكومة ولدائرة املحاسبات.
2.2املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلّق بتنظيم الجمعيات:
1.1ركّز املرسوم عىل احرتام الجمعيات يف نشاطها ومتويلها ملبادئ دولة القانون والدميقراطية والتعددية
والشفافية واملساواة وحقوق اإلنسان.
يتع�ّي�نّ ع�لى الجمع ّيات إعداد قوائم مالية وتقرير س��نوي مفص��ل ملصادر متويلها ونفقاتها وتقدميها لرئاس��ة
الحكومة ،وكذلك إىل دائرة املحاسبات بالنسبة للجمعيات التي تنتفع بتمويل عمومي.
ميكن بطلب من رئاس��ة الحكومة ،حل الجمع ّية عن طريق القض��اء العديل ،يف حالة مخالفة الواجبات العامة
واملالية.
2.2يالحظ ما ييل:
وحل الجمع ّيات والوارد باملرسومني عدد  87وعدد  ،88وهذا
لحل األحزاب ّ
♦ ♦تطابق النظام القانوين ّ
املؤسستني.
التوحيد يس ّهل إجراءات التقايض ومفهوم ّية ّ
♦ ♦األغلبية الساحقة للجمع ّيات مل تق ّدم تقاريرها املال ّية السنويّة لرئاسة الحكومة ولدائرة املحاسبات.
األوامـــر

1.1األمر عدد  147لسنة  1993املؤ ّرخ يف  18جانفي  1993واملتعلّق باملواطن الرقيب:
خاصة عىل مهام فريق «املواطن الرقيب» ،ومن أه ّمها:
تض ّمن  18فصال ،ويحتوي ّ
♦ ♦مراقب��ة احرتام األع��وان العموميّ�ين ملتطلّبات النزاهة واملس��اواة يف التعامل م��ع العموم ،طبقا
ملواصفات الجودة والشفاف ّية.
كل عمل ميداين ،يت ّم إدراجها ضمن تقرير سنوي.
♦ ♦تدوين بطاقة زيارة عن ّ
ت ّم تنقيحه باألمر الحكومي عدد  1072املؤ ّرخ يف  12أوت  ،2016وأه ّم ما جاء فيه:
♦ ♦توسيع صالحيات املواطن الرقيب ،ومنها:
♦ ♦رصد السلوكيات التي تص ّنف يف خانة الفساد عىل غرار االبتزاز والحيف واالستخدام اليسء للنفوذ
واالخالل مببادئ املساواة والنزاهة والشفاف ّية.
♦ ♦مراقبة مدى تنفيذ اإلصالحات االداريّة التي ت ّم إقرارها.
•تعديل إجراءات تعيينه والرتفيع يف املنحة الشهريّة.
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2.2األمر عدد  1039لسنة  2014املؤ ّرخ يف  13مارس  2014واملتعلّق بالصفقات العموم ّية:
تض ّمن  194فصال.
1.1أرىس املبادئ األساس ّية التالية (الفصل :)6
♦ ♦املنافسة.
♦ ♦حريّة املشاركة واملساواة يف الطلب العمومي.
♦ ♦شفافيّة اإلجراءات ونزاهتها.
كام تخضع الصفقات العمومية إىل قواعد الحوكمة الرشيدة.
2.2أحدث  3هياكل للترصف والتقرير:
♦ ♦املجلس الوطني للطلب العمومي (الفصول  143إىل .)146
♦ ♦الهيئة العليا للطلب العمومي (الفصول  147إىل  ،)156مع اإلش��ارة إىل أنها تضم  6هياكل فرعية
مختصة.
♦ ♦لجان مراقبة الصفقات (الفصول  157إىل  ،)170تتكون من أربعة أصناف :الوزارة والجهة والبلدية
واملنشأة العمومية.
3.3كام أحدث هيكلني لتسوية النزاعات:
♦ ♦هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية (الفصول  181إىل .)184
♦ ♦اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى (الفصول  185إىل .)190
4.4األمر عدد  4030لسنة  2014املؤرخ يف  03أكتوبر  2014واملتعلق باملصادقة عىل مدونة سلوك
وأخالقيات العون العمومي    :
•تضم��ن جملة من املبادئ متثلت يف :املس��اواة والحي��اد والنزاهة والنجاعة واملس��اءلة .كام منع
تضارب املصالح ،وأوجب الترصيح باملمتلكات.
5.5األمر الحكومي عدد  1158لسنة  2016املؤرخ يف  12أوت  2016واملتعلق بإحداث خاليا الحوكمة:
يحت��وي األمر عىل  10فصول ،واقتىض إحداث خاليا للحوكم��ة بالوزارات (ملحقة بالديوان) والواليات
واملؤسسات العموم ّية (الفصالن 1و ،)2تسهر بالخصوص عىل (الفصل :)5
والبلديّات
ّ
♦ ♦حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد ،خاصة فيام يتعلق بالنفاذ إىل,املعلومة.
♦ ♦نرش ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة.
♦ ♦التعهد بحاالت التبليغ ومتابعتها ،مع الحفاظ عىل الرس املهني والتعهد بعدم إفش��اء املعلومة يف
انتظار نتائج التحقيق ومتابعتها.
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 - 3االطار المؤسساتي
كل الهياكل التي تضطلع مبهام مبارشة يف ارس��اء الحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفس��اد
يش��مل االطار الهيكيل ّ
والتوقّي منه:
أوّال :الهياكل القضائية
دائرة المحاسبات

1.1أحدثت بالقانون عدد  08لسنة  1968املؤرخ يف  08مارس .1968
تختص أساسا مبراقبة حسابات املحاسبني العموميينّ .
ّ
بعد الثورة ومبوجب الترشيع املتعلّق باالنتخابات ،أضيف لها اختصاص مراقبة متويل االنتخابات.
2.2بغرض التطابق مع دستور ( 2014الفصل  ،)117ق ّدم مرشوع قانون أسايس يتعلّق بضبط اختصاصات
محكمة املحاسبات وتنظيمها واإلجراءات املتّبعة لديها ،ويحمل عدد  38وذلك منذ سنة .2016
المحكمة االدارية

1.1أحدثت بالقانون عدد  40لسنة  1972املؤرخ يف غ ّرة جوان .1972
تتمتّع باختصاص قضايئ (دعوى تجاوز السلطة ودعوى التعويض) ،وكذلك باختصاص استشاري ،وجوبا
أو اختيارا ،بطلب من الحكومة (الفصل .)4
بعد الثورة ومبوجب الترشيع املتعلّق باالنتخابات ،أضيف لها اختصاص البت يف النزاعات االنتخاب ّية.
 2.2يالحظ عدم وجود مرشوع قانون أسايس بهدف التطابق مع الدستور الجديد.
دائرة الزجر المالي

أحدث��ت بالقان��ون عدد  74لس��نة  1985امل��ؤرخ يف  20جويلية  .1985هي محكمة ترتكّب من س��تّة
رصف
تختص يف ّ
أعضاء مناصفة بني دائرة املحاس��بات واملحكمة االداريّة (الفصل ّ .)7
البت يف أخطاء الت ّ
(الفصالن  1و ،)6بتعهيد من رئيس مجلس الن ّواب والوزير األ ّول والوزراء املعنيني والرئيس األ ّول لدائرة
املحاسبات (الفصل  ،)9وقراراتها غري قابلة لالستئناف وال للتعقيب (الفصل .)20
أضحت مبقتىض الدستور الجديد ،تابعة ملحكمة املحاسبات (الفصل .)117
مجلس المنافسة

يسهر املجلس عىل تطبيق القانون عدد  36لسنة  2015املتعلّق بإعادة تنظيم املنافسة واالسعار.
يتمتّع باختصاص استشاري ،كام يتمتّع وباألساس باختصاص قضايئ.
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مختصة من الدرجة األوىل ،سيام أ ّن قراراته قابلة للطعن
يعترب ،حسب بعض الفقهاء ،محكمة ابتدائية
ّ
امام املحكمة االداريّة استئنافا وتعقيبا.
القطب القضائي االقتصادي والمالي

أحدث لدى محكمة االس��تئناف بتونس مبقتىض القانون األس��ايس عدد  77لس��نة  2016املؤرخ يف 06
يختص بالبحث والتتب��ع والتحقيق والحكم يف الجرائم االقتصاديّة واملالية املتش��عبة
ديس��مرب ّ ،2016
بالطورين االبتدايئ واالستئنايف.
هيئة النفاذ إلى المعلومة

تسهر عىل تطبيق القانون األسايس عدد  22لسنة  2016املتعلّق بالنفاذ إىل املعلومة.
تتمتّع باختصاص استشاري ،كام تتمتّع وباألساس باختصاص قضايئ ،فمه ّمتها األوىل (الفصل  )38تتمثّل
يف «البت يف الدعاوى املرفوعة لديها».
ترتكّب من  9أعضاء ويرأسها قاض إداري (الفصل  ،)41ينتخبون من مجلس ن ّواب الشعب (الفصل )43
مل ّدة  6سنوات غري قابلة للتجديد (الفصل .)44
مختصة من الدرجة األوىل ،سيام أ ّن قراراتها قابلة
تعترب الهيئة ،حسب بعض الفقهاء ،محكمة ابتدائية
ّ
للطعن امام املحكمة االداريّة استئنافا وتعقيبا.
ثانيا :الهيئات المستق ّلة

تعترب هذه الهيئات مستقلّة ،طاملا انّها تتمتّع بالشخص ّية القانون ّية واالستقالل ّية االداريّة واملال ّية.
الهيئة العليا للرقابة االدارية والمالية

أحدثت بالقانون عدد  50لس��نة  1993املؤ ّرخ يف  03ماي  ،1993وتتولىّ تنس��يق برامج تد ّخل هياكل
الرقاب��ة العام��ة ومتابعة تقاريرها (هيئة الرقاب��ة العامة للمصالح العموم ّية برئاس��ة الحكومة وهيئة
الرقابة العامة للامل ّية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية).
هيئة السوق المالية

وتختص
أحدثت بالقانون عدد  117لس��نة  1994املؤ ّرخ يف  14سبتمرب  1994واملتعلّق بالسوق املالية،
ّ
باألساس بتنظيم السوق املال ّية ومراقبتها.
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هيئة الحقيقة والكرامة

أحدثت بالقانون األسايس عدد  53لسنة  ،2013وترشف عىل مسار العدالة االنتقال ّية ،وهي هيئة وقت ّية
ترتكّب من  15عضوا منتخبني من السلطة الترشيعيّة.
ثـالثـا :اللجان الخاصة

تش�ترك هذه اللجان ،وعىل خالف الهيئات املس��تقلّة ،يف كونها ال تتمتّع بالش��خص ّية القانون ّية وال االستقالل ّية
االداريّة واملال ّية.
لجنة المصادرة

ه��ي لجن��ة مؤقّتة أحدثت باملرس��وم عدد  13لس��نة  2011املؤ ّرخ يف  14م��ارس  .2011ترتكّب من 8
أعضاء ويرأس��ها قاض عديل م��ن الرتبة الثالثة ،وتتولىّ مصادرة األموال غري املرشوعة املكتس��بة بعد 7
تحصل عىل أموال جراء عالقتهم بأولئك
نوفمرب  1987والراجعة للرئيس السابق وعائلته ،وغريهم ممن ّ
األشخاص.
لجنة التصرف في األموال المصادرة

هي لجنة مؤقّتة أحدثت باملرس��وم عدد  68لس��نة  2011املؤ ّرخ يف  14جويلية  .2011ترتكّب من 4
كل األموال املصادرة.
رصف يف ّ
أعضاء منهم وزير املالية كرئيس ،وتتولىّ الت ّ
لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل

أحدثت باألمر عدد  1294لسنة  2013املؤرخ يف  26فيفري  ،2013هذه اللجنة الوقت ّية مكلّفة بتصفية
هذه األموال.
اللجنة التونسية للتحاليل المالية

هي لجنة دامئة أحدثت بالقانون األس��ايس عدد  26لسنة  2015املتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل
االموال ،وترتكّب من  10أعضاء يع ّينون مل ّدة  6س��نوات ويرأسها محافظ البنك املركزي التونيس .تعمل
بالخصوص عىل الوقاية من املسالك املال ّية غري املرشوعة ومنعها وعىل التص ّدي لتمويل االرهاب وغسل
األموال .تتمتّع يف الغرض بصالح ّيات واسعة تصل إىل ح ّد تجميد األموال املشبوهة (الفصل .)127
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أوكل املرسوم االطاري عدد  120لسنة  2011واملتعلّق مبكافحة الفساد إىل الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد
تجميع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث قاعدة بيانات بهدف استغاللها يف إنجاز
مهامها وكذلك تدعيم التفاعل بني مختلف املصالح والجهات املعن ّية مبكافحة الفساد.
توصلت إليها من خالل أعامل
وتوسع مجالها ،وفضال عن اإلحصائيات واالستخالصات التي ّ
وأمام تع ّدد مهام الهيئة ّ
والتقص والحوكمة الرشيدة ،ارتأت الهيئة االستئناس بالتقارير والدراسات والتوصيات الصادرة عن الجهات
البحث
يّ
املختصة يف مجاالت الحوكمة ومكافحة الفساد والرقابة واملتابعة والتفقد الوطن ّية منها والدولية ،وذلك
والهياكل
ّ
بغاية تشخيص وضع الفساد بأكرث ما ميكن من الدقّة.
وعىل غرار ما دأبت عليه الهيئة خالل سنة  ،2016تولّت بعنوان سنة  2017تجميع عدد من هذه التقارير
خاصة يف القطاع العام ،وتحليلها واستخراج املعطيات والبيانات واستغاللها مبا
والدراسات الوطنيّة والدوليّة ّ
من شأنه أن يساعد يف اقرتاح سياسات مكافحة الفساد وإصدار املبادئ التوجيهية العامة وتيسري االتصال بني
مختلف املصالح والجهات وتدعيم التفاعل فيام بينها وذلك عمال مبا هو محمول عليها مبوجب القانون.

 - 1التقارير الوطنية
 - 1تقرير المعهد الوطني لإلحصاء :المسح الوطني حول نظرة المواطن الى األمن والحريات
والحوكمة المحلية

أع ّد املعهد الوطني لإلحصاء املسح الوطني حول «نظرة املواطن اىل األمن والحريات والحوكمة املحلية .وقد
شمل املسح املنجز يف  2014والذي يتمثل يف تحيني للبحث امليداين األ ّول املشاكل ذات الصلة بالرشوة والفساد.
هذا وشمل املسح ع ّينة من األرس تع ّد  4500أرسة متثّل  0،2%من األرس املقيمة بتونس وذلك باالعتامد عىل
نتائج التعداد العام للسكان والسكنى.
وقد أقر  % 63.3من املستجوبني حسب نتائج املسح املنجز من قبل املعهد الوطني لإلحصاء بوجود ظاهرة الفساد
يف كثري من مؤسسات الدولة وتعترب هذه النسبة زيادة بـ  13نقطة مقارنة مبسح سنة  .2014ويرى  % 74من
املواطنني ان ظاهرة الفساد والرشوة من أكرب املعضالت التي تواجهها تونس اىل حد اآلن.
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فيام يتعلق بالقطاعات التي أكّد فيها املستجوبون ظاهرة الفساد ،برز قطاع الصحة بنسبة مرتفعة بلغت % 63
يليها قطاع األمن بنسبة ( )% 52ث ّم الديوانة بنسبة .% 46،7

وبخصوص نظرة املواطنني اىل ظاهرة الرشوة وتجاربهم يف هذا خصوص ،فقد رصح  % 11من املواطنني انهم
يقل دخلهم عن  1000دينارا
كانوا ضحايا للفساد خالل  12شهرا السابقة للمسح .علام وأ ّن  % 60من الضحايا ّ
أي أ ّن قرابة  6ضحايا من جملة  10ال يتجاوز دخلهم  1000دينارا.

وقد س ّجلت أكرب نسبة لضحايا الفساد يف الفئة العمرية  29 - 18سنة بنسبة  % 12،6والفئة العمرية 59 - 30
سنة بنسبة .% 11،5
وبخصوص التفطن مللفات الفساد والرشوة وكيفيّة تعامل السلطات املحليّة معها أفادت حوايل  53،9%من
املواطنني أ ّن املسؤولني الجهويني ال يتعاملون بجديّة مع املوضوع.
ورصح  % 19،5من املواطنني أنّهم يقبلون دفع رشوة وتقديم هديّة ملوظف وذلك بقصد الحصول بصيغة غري
قانون ّية عىل شغل أو عىل ترخيص أو عىل مصلحة.
يقل دخلهم عن  1000دينارا واللذين أقروا بأنّهم يقبلون دفع رشوة لقضاء شأن ما
وقد كان املواطنون اللذين ّ
أساسا من العاطلني عن العمل والطلبة.
وحسب املسح الوطني حول نظرة املواطن لألمن والحريّات والحوكمة املحل ّية ،يعتقد مواطن من إثنني
( )% 52،2أن االنتامءات السياس ّية للشخص أه ّم من املؤهالت العلم ّية للحصول عىل شغل يف القطاع العام
و( )37،1يف القطاع الخاص.
وبالنسبة ملقاومة الفساد والرشوة يرى  % 55،7أ ّن املجهودات الّتي تبذلها الدولة ملكافحة الفساد يف مختلف
القطاعات قليلة الفعالية أو دون فعال ّية تذكر وامتنع  % 12،6عن اإلجابة ،ويرى  % 70من سكان الوسط
الغريب أ ّن جهود الدولة يف مكافحة الفساد دون فعال ّية تذكر منفردين بذلك عن باقي األقاليم الّتي تراوحت
فيها النسبة بني  % 50و.% 55
 - 2الباروميتر السياسي

مؤسسة سيغام كونساي بالتعاون مع الجريدة اليوم ّية
ت ّم االعتامد عىل سرب اآلراء الشهري املع ّد من قبل ّ
«املغرب» ،مع مراعاة تواتر زمني وهو الثالث ّية ،باستثناء الثالث ّية الرابعة واألخرية التي مل نعرث عليها يف موقع
املؤسسة املذكورة.
ّ
 -أولو ّيات التونيس املنتظرة من الحكومة
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يتضح من الرسوم البيانية أعاله املالحظات التالية:
ّ
♦ ♦تط ّور مكانة مكافحة الفساد نسبة ( % 11,3ث ّم  % 17,7وأخريا  ،)% 20,2وترتيبا (املرتبة  4ث ّم املرتبة
األوىل يف مارس وجوان).
♦ ♦الدور املحوري للهيئة ورئيسها يف خلق رأي عام مناهض للفساد عىل اعتبار أ ّن هذا األخري يع ّد من
املعطّالت األساس ّية لالنتقال الدميقراطي والتنمية ،وذلك مبساندة واضحة من االعالم واملجتمع املدين
والبعض من السياسيّني.
♦ ♦النتائج املذكورة تؤكّد عىل أهم ّية الدور الوقايئ ملكافحة الفساد يف التأثري عىل الرأي العام الذي يؤث ّر
بدوره ومبارشة عىل القرار السيايس.
املؤسسات والهياكل.
-ثقة التونيس يف ّ
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ي من الرسوم البيانية أعاله ما ييل:
يتب ّ
♦ ♦ت ّم إدراج هيئتني مستقلّتني (الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة) أل ّول م ّرة يف
املؤسسات والهياكل السابقة ،لذلك مل يقع التع ّرض إىل استبياين
جوان  ،2017مع املحافظة عىل قامئة ّ
الثالثيتني األوىل والثانية.
♦ ♦حافظ الجيش والرشطة عىل املرتبتني األوىل والثانية بصفة مستق ّرة.
♦ ♦حافظت الهيئة عىل املرتبة الثالثة منذ أ ّول إدراج لها يف القامئة بنسبة رضا  % 72,1يف جوان ث ّم  % 74يف
جويلية.
♦ ♦ميكن تفسري املكانة العليا ملكافحة الفساد وللهيئة بالرتابط بني املسالتني ،رضورة انّه لو كان األمر خالف
ذلك لعال شأن مكافحة الفساد مقابل تراجع ترتيب الهيئة.
 - 3التقرير السنوي الثالثون لدائرة المحاسبات

رصف يف األمالك املعن ّية بها ،لرمزيّتها ذلك
وقع االختيار ،من قبل الهيئة ،عىل ع ّينة تتعلق مبنظومة املصادرة والت ّ
أنّها تكشف منظومة الفساد السابقة للثورة ،إىل جانب القيمة املالية الهائلة لهذه األمالك ووزنها يف اقتصاد
البالد ،وأخريا لغياب منظومة قانون ّية دقيقة وواضحة يف هذا املجال.
تل ّخص هذه الع ّينة بصفة مبارشة ومكثّفة سوء الترصف الفادح مرورا بالتقصري إىل درجة إهدار املال العام
وأحيانا التواطؤ وصوال إىل تضارب املصالح ،وهي كلّها تشكّل حاالت فساد عىل معنى الفصل  2من القانون
األسايس عدد  10لسنة  ،2017وعليه يطرح السؤال حول إحالة امللفّات املل ّخصة الحقا عىل النيابة العموميّة.
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 - 4لجنة المصادرة

تتوصل اللّجنة إىل استكامل إجراءات مصادرة جميع األمالك املعن ّية ،حيث مل تت ّم مصادرة  27عقارا و4
مل ّ
سيّارات ومساهامت يف  11رشكة ،فضال عن تسجيلها لتأخري يف إصدار القرارات انج ّر عنه يف بعض الحاالت
حق ،من ذلك عقاران وخمس سيارات وأسهم يف رشكتني.
التفويت يف أمالك مصادرة دون وجه ّ
فيام يتعلق باألرصدة البنك ّية ،ب ّينت املقاربة بني األرصدة املصادرة واملعطيات املستقاة من املؤمتنني العدل ّيني
رصف وجود أرصدة غري مصادرة قيمتها  2.657ألف دينار.
ولجنة الت ّ
يستوجب عىل اللجنة النظر يف تفعيل الفرع الثاين من الفصل األول والذي يه ّم أشخاصا مل ترد أسامؤهم
بالقامئة ،إذ مل يت ّم يف هذا اإلطار إصدار سوى  181قرارا أي  % 10من جملة قرارات املصادرة ،رغم أ ّن اللجنة
تقصت يف القامئة الواردة عليها من اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد ومن البنك املركزي
ّ
حول أشخاص معن ّيني باملصادرة ،إلّ أنّه مل يتوفر لدائرة املحاسبات ما يفيد البت يف نتائج هذه األعامل.
 - 5لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة
العقارات والمنقوالت:
♦
♦

♦
♦
♦

♦

تخص هذه املمتلكات ( 541عقارا و 142سيارة و 18يختا).
•عدم توفّر معطيات شاملة ومح ّينة ّ
♦معاينة تع ّرض  17عقارا للتخريب.
♦تواصل التح ّوز يف بعض العقارات أو استغاللها من قبل املصادر منهم ممّ أ ّدى إىل حرمان الدولة من
موارد ق ّدرت بـ  1,8مليون دينار بخصوص  8عقارات.
♦عدم تسويغ  46عقارا شاغرا رغم خل ّوه من موانع ماديّة وقانون ّية.
♦غياب ما يفيد تحصيل مداخيل استغالل  20ضيعة فالح ّية من  2011إىل .2015
الخاصة ،عىل غرار قرص سيدي الظريف وذلك
للبت يف مآل القصور واالقامات
♦غياب التمشّ الواضح ّ
ّ
مل ّدة تجاوزت  4سنوات ،وهو ما ساهم يف تدهور وضعيته املاديّة ،علام وأ ّن خزينة الدولة تتح ّمل
سنويا مبلغا قدره  0,7مليون دينار بعنوان تكاليف الصيانة.
♦تسجيل نسبة تفويت محدودة ج ّدا يف العقارات مل تتجاوز .% 3

الشركات:
♦

♦
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♦بخصوص األرباح املس ّجلة من  21رشكة مصادرة بني  2010و 2013والبالغة  620مليون دينار ،فإ ّن
استخالص مستحقّات الدولة اقترص عىل مبلغ  279مليون دينار.
♦وجود نقائص يف عمل ّية التفويت املنجزة بعنوان الرشكات او العقارات تعلّقت أساسا بعدم احرتام
إجراءات التفويت وعدم التق ّيد بقواعد املنافسة عند اإلعالن عن طلبات العروض.

♦

♦

♦

♦

♦

رصف وكالء أو مجالس إدارة ،وذلك بال ّرغم من
♦تدهور الوضع ّية املال ّية لع ّينة شملت  52رشكة تحت ت ّ
رصح بها لدى اإلدارة
رصف القضايئ ،إذ تراجعت النتائج املحاسب ّية امل ّ
رصف باملقارنة مع الت ّ
مرونة الت ّ
العامة لألداءات من  99مليون دينار سنة  2010إىل  38مليون دينار سنة  .2015كام بلغت الديون
املتخلّدة بذ ّمة  14رشكة منها ما قيمته  1.162مليون دينار وهو ما ميثّل  % 449من قيمة راس مالها،
م زاد يف تعكري وضع ّيتها تجاه البنوك والحرفاء.
م ّ
♦عدم الحرص عىل تعيني ممثلني عن الدولة يف مجالس إدارة رشكات مصادرة ذات قيمة مال ّية عالية،
رغم أ ّن الدولة متتلك نسب ترتاوح بني  % 35و % 49من رأس مالها.
رصف فيها أشخاص شملتهم املصادرة ،بالرغم من تعيني هياكل تسيري من
♦معاينة رشكات مصادرة يت ّ
قبل رشكة الكرامة القابضة ،وتبلغ القيمة االسمية ملنابات الدولة يف رأس مال رشكتني منها قرابة 41
مليون دينار.
♦عدم ضبط معايري تأجري املسريين ،حيث ت ّم خالص أجور لعدد منهم فاقت مبلغ  5آالف دينار شهريّا
من دون االخذ بعني االعتبار الوضع ّية املال ّية الصعبة للرشكات.
حصة  % 24من رأس مال
♦ثبوت حالة تضارب مصالح بخصوص طلب العروض الدويل للتفويت يف ّ
رشكة مصادرة ذات قيمة مالية مرتفعة ج ّدا ،حيث ت ّم االعتامد عىل مخطّط أعامل وقع إعداده من
رشكة ميلك املشارك الوحيد يف طلب العروض  % 66من رأس مالها .كام تجدر اإلشارة اىل أنّه ت ّم اقتناء
األسهم املعروضة للبيع بسعر  100أورو للسهم الواحد ،وهي نفس القيمة االسم ّية للسهم الواحد عند
تكوين الرشكة يف  03أوت .2007

مالحظة ختامية

فيام يتعلّق مبعرض املمتلكات املصادرة ،فإ ّن مداخيله مل تغ ّط إالّ نسبة  40%من املصاريف ،فضال عن إثقال
كاهل الدولة مبلغ  1,83مليون دينار بعنوان متخلّدات املعرض.
 - 6تقرير اإلدارة العامة لنزاعات الدولة حول األموال المنهوبة لسنة 2017

أع ّدت اإلدارة العامة لنزاعات الدولة التابعة لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية يف سنة  2017تقريرا تأليفيا
حول اإلجراءات واملساعي التي قامت بها اللجنة الوطنية السرتجاع األموال املنهوبة واملهربة بالخارج ،وقد
أحدثت هذه اللجنة مبوجب الفصل  13من املرسوم عدد  15لسنة  2011املؤرخ يف  26مارس  2011وحددت
مدتها بأربع سنوات عىل أن توكل تعهدات هذه اللجنة بعد انقضاء م ّدتها والقضايا الجارية منذ  25مارس 2015
ملصالح املكلف العام بنزاعات الدولة .وقد أشار التقرير إىل أ ّن اللجنة املتخلية مل تنجز تقريرا يف ختم أعاملها.
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وق ّد س ّجلت سنة  2017املشاركة التونسية يف املنتدى العاملي السرتجاع األموال املنهوبة Global Forum On
 Assest Recoveryبواشنطن من  4إىل  6ديسمرب  2017وقد تم التحضري لهذا املنتدى مسبقا يف مؤمتر الدول
األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املنعقد من  6إىل  10نوفمرب .2017
وقد سعت مصالح املكلف العام بنزاعات الدولة عىل معاضدة مجهودات االدارة العامة للشؤون الجزائية
بوزارة العدل يف السعي إىل متديد تجميد العائدات املالية للرئيس السابق وأتباعه والبالغ عددهم باالتحاد
األورويب  48شخصا وبسويرسا  45شخصا وبكندا  8أشخاص .وباإلضافة إىل ذلك ،أثبت التقرير أ ّن متابعة
القضايا املنشورة بالخارج تت ّم عن طريق مكتب محاماة.
يف هذا الصدد ،نشري إىل أ ّن تونس قد شاركت يف الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد املنعقدة بفيينا خالل الفرتة من  6إىل  10نوفمرب  2017الذي شارك يف أعامله أكرث من 1200
مندوب من  183دولة ،ميثلون الحكومات واملنظامت اإلقليمية والدولية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع
الخاص.
وت ّم خالل هذه الدورة النقاش حول قضايا عديدة أهمها استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد ،إضافة إىل تبادل التجارب والخربات وبحث الحلول لإلشكاليات التي تعرتض يف تنفيذ االتفاقية .كام
تطرقت الدورة إىل املساعدة الفن ّية التي توفرها األمم املتحدة للعديد من الدول ومن بينها تونس سيام بعد
انتهاء املرحلة األوىل من آلية استعراض التنفيذ التي امتدت عىل  5سنوات منذ سنة  2010و انطالق املرحلة
الثانية آللية استعراض تنفيذ الفصل  2من االتفاقية املتعلق بالتدابري الوقائية و الفصل  5الخاص باسرتداد
األموال املنهوبة و التي تستمر لخمس سنوات .
وقد قدم رئيس الوفد التونيس خالل الجلسة العامة كلمة الدولة التونسية وأكّد فيها عىل العديد من النقاط،
أهمها:
♦

♦
♦
♦

♦أهمية تطبيق الفصل  5من اإلتفاقية حول اسرتداد املوجودات تحقيقا ملزيد من النتائج امللموسة عىل
أرض الواقع وذلك يف إطار استعراض االتفاقية وتأكيد التزام الدولة التونسية عىل تطبيقها مبوجب
مصادقتها عليها يف  23سبتمرب .2008
♦إصدارا قانونني أساسيني يتعلقان باملحكمة الدستورية وباإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني.
♦مرشوع قانون اإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح والترصيح باملكاسب.
♦اتخاذ التدابري الوقائية وارساء األطر الدستورية والقانونية والرتتيبية لتكريس مبادئ النزاهة والشفافية
واملساءلة للتوقي من الفساد ومكافحته وذلك من خالل االستعدادات التي قامت بها تونس يف املرحلة
الثانية من استعراض االتفاقية حول الفصلني الثاين «التدابري الوقائية « والخامس» اسرتداد املوجودات».

كام تض ّمن هذا التقرير مشاركة الوفد التونيس يف املنتدى العاملي السرتجاع األموال املنهوبة بواشنطن من
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 4إىل  6ديسمرب  .2017وقد حرض هذا املؤمتر أكرث من  300مشارك فضال عن منظامت دولية ومنظامت من
املجتمع املدين .وقد ت ّم الرتكيز عىل ملف األموال املنهوبة يف كل من نيجرييا وسرييالنكا وتونس وأكرانيا.
ومن أهم اللقاءات الثنائية التي متّت خالل هذا املؤمتر لقاء الوفد التونيس بالوفد السويرسي .وت ّم التداول
خالله بخصوص األشخاص املجمدة أموالهم بسويرسا والبالغ عددهم  45شخصا واألموال املرصودة بحوايل 60
مليون فرنك سويرسي منذ سنة  2011وإىل حدود تاريخ املؤمتر حيث ت ّم اسرتجاع جزء بسيط منها يقدر ب
 3.5مليون فرنك فرنيس.
وركّز الوفد التونيس عىل رضورة متديد التجميد بخصوص جميع األشخاص املجمدة أموالهم وطالب احتياطيا
بإعالمه مسبقا يف صورة احتامل تقليص العدد حتى يتسنى للمصالح التونسية االعرتاض يف اآلجال القانونية
وتقديم املؤيدات الالزمة حفاظا عىل حقوق الدولة التونسية.
وقد استجاب الوفد السويرسي لهذا الطلب.
ويف هذا اإلطار أعلمت السلطات السويرسية وزارة أمالك ال ّدولة والشؤون العقارية بتاريخ  20ديسمرب ،2017
بقرار املجلس الفيدرايل السويرسي التمديد بسنة يف تجميد كامل العائدات املالية وأصول األموال املرصودة
بسويرسا للرئيس األسبق زين العابدين بن عيل وأقاربه .ويرمي هذا القرار إىل توفري زمن إضايف إلمتام األبحاث
الجزائية الجارية ومعاضدة املجهود ال ّدويل للتعاون القضايئ بني تونس وسويرسا.
وقد ق ّرر املجلس الفيدرايل السويرسي متديد العائدات املال ّية للرئيس األسبق وأتباعه بسنة إضاف ّية إىل غاية
شهر جانفي .2019
علام بأنه منذ سنة  2011قرر املجلس الفيدرايل السويرسي تجميد األموال املرصودة بسويرسا للرئيس
األسبق وأقاربه ( 48شخصا) ملدة ثالث سنوات وذلك بصفة تحفظية ثم تم التمديد لثالث سنوات أخرى مبا
يجعل أمد التجميد ينتهي يف موىف شهر جانفي .2017
ومنذ  19جانفي  2017تم التخفيض يف القامئة لتقترص عىل  45شخصا بعد وفاة كل من منصف بن محمد بن
رحومة الطرابليس ومحمد عادل بن محمد الطرابليس واسرتجاع كافة أموال سفيان بن حبيب حاج حميدة بن عيل.
وأشار القرير إىل أنه حسب القانون الفيدرايل السويرسي املتعلق باألموال غري املرشوعة الذي دخل حيز النفاذ
بتاريخ غرة جويلية  2016املنظم ألمد تحجري العائدات املالية املهربة وطريقة التمديد فيه ،فإن التمديد بسنة
وارد عىل أال يتع ّدى متديد التجميد العرش سنوات .كل ذلك يف انتظار وجود أحكام جزائية باتة صادرة عن
القضاء التونيس تقيض بثبوت اإلدانة الجزائية مع عقوبة تكميلية مبصادرة أموال الرئيس السابق وأتباعه.
ونذكر أنه ميكن لتونس اسرتجاع أموالها مبوجب اتفاق صلحي يف إطار مسار العدالة االنتقالية برشط املصادقة
عليه من طرف القضاء التونيس وذلك لتحديد املصدر غري الرشعي لألموال املنهوبة.
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أ ّما فيام يخص متديد تجميد العائدات املالية بكندا فبتاريخ  23مارس  2011قامت السلط الكندية بإصدار قرار
تجميد العائدات املالية لشخصيات أجنبية فاسدة يتعلق بالوضع يف تونس يف حق  123شخصا ثم تم التمديد
يف فرتة رسيان التجميد ملدة  5سنوات انطالقا من تاريخ  24مارس  2016ويخص هذا التمديد يف التجميد 8
أشخاص فقط من النظام السابق والذين ثبت أن لهم أمواال بكندا وهم فهد محمد صخر املاطري وبلحسن
الطرابليس و معز بن منصف بن محمد الطرابليس وزهرة بنت الهادي بن عيل الجيالين وصوفية بنت بلحسن
بن محمد الطرابليس وزينة بنت بلحسن الطرابليس وأسامء بنت بلحسن الطرابليس ومحمد فارس بن بلحسن
الطرابليس.
وهو أمر مينح للدولة التونسية أجال إضافيا لخمس سنوات حتى يتسنى لها تقديم اإلثباتات الرضورية إلسرتجاع
األموال الواقع إكتشافها أو التي ستكتشف الحقا طبقا إلجراءات التعاون القضايئ بني تونس و كندا مع اإلشارة
إىل أن هناك إنابة قضائية دولية صادرة عن القطب القضايئ االقتصادي و املايل بصدد اإلنجاز.
أما بخصوص فيال صخر املاطري بكندا التي وقع التفويت فيها مبوجب بتة عمومية فإن محاميته احرتزت عىل
عملية التعشري باعتبار أن املالك وحده له صالحية إعادة الرشاء حسب القانون الكندي وبذلك فإنه ال مينح
الحق للدولة التونسية وذلك يف غياب حكم جنايئ صادر عن املحاكم التونسية باملصادرة كعقاب تكمييل طبقا
ألحكام الفصل  5من املجلة الجزائية ،مبا أن الفيال موظف عليها ديون حسب تقرير األستاذة امللويل.
وقد اقرتح عىل الدولة التونسية مامرسة إجرايئ السحب واإلبطال وهو ما يكلف البالد مبالغ هامة من شأنها
أن تؤثر عىل خزينة الدولة ولهذه األسباب فإنه ال ترجى منهام فائدة للدولة التونسية.
رصد األموال المنهوبة وتحديد قيمتها
أ ّما بالنسبة ملا تض ّمنه التقرير بخصوص رصد األموال املنهوبة وتحديد قيمتها وبالرجوع إىل ملفات الفساد
املايل املنشورة لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل يتضح أن نهب املال العام من طرف النظام السابق أخذ
منعرجا خطريا وتعددت أشكال االستحواذ عليه واالرضار باإلدارة وتسلم الرشاوي ومن أهمها:
♦

♦

♦
♦
♦
♦
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♦تغيري صبغة العقارات واستغاللها يف مشاريع سكنية ضخمة من طرف باعثني خواص بتدخل مبارش
من الرئيس األسبق.
♦الترصف يف ملك الدولة دون وجه قانوين وإخراج عقارات من ملك الدولة وإدراجها يف ملك الدولة
الخاص للتفويت فيها بأمثان زهيدة.
♦تراخيص عشوائية وبطريقة غري قانونية ملامرسة أنشطة اقتصادية مربحة.
♦عمليات استرياد دون احرتام الرتاتيب املعمول بها.
♦اسناد قروض دون ضامنات أو من دون فوائد.
♦تجاوزات يف االجراءات الجبائية.

♦

♦اعتامد عقود وهمية من قبل رشكات عاملية للحصول عىل صفقات عمومية بتدخل مبارش من الرئيس
األسبق الذي وضع يده عىل اللجنة العليا للصفقات آنذاك.

وقد متكنت لجنة التحاليل املالية بالبنك املركزي بالتنسيق مع نظرياتها يف بعض البلدان خاصة :فرنسا وإيطاليا
وبلجيكيا وأملانيا والواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا ومرص واملغرب والجزائر ولبنان ،من تحديد عديد األرصدة
البنكية واألصول املهربة إىل الخارج وكونت بذلك بنكا للمعلومات أحالته عىل عميد قضاة التحقيق املتعهد
بامللف ملا يتعني وخاصة لتوظيفه يف اإلنابات القضائية الدولية يف املادة الجزائية.
وتض ّمن التقرير تقديرات حول قيمة بعض األموال املنهوبة بالخارج والتي بلغت بفرنسا ما بني  20و 50مليون
أورو وبسويرسا حوايل  60مليون فرنك سويرسي وبلبنان  29مليون دوالر .وتق ّدر العقارات املوجودة بدولة
االمارات العرب ّية املتّحدة بحوايل  8مليون دوالر.
استخالصات المنتدى
وتبعا للتقرير املعد من قبل مصالح املكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص ملف اسرتجاع األموال املنهوبة،
تعرضت األطراف املشاركة واملتد ّخلة إىل جملة من اإلشكاليات والعراقيل التي حالت دون بلوغ األهداف
املنشودة والعمل بالتوصيات املقرتحة لتفادي هذه الصعوبات وأهمها:
♦

♦

♦
♦

♦ضعف التنسيق بني مختلف األطراف املعنية واملتد ّخلني لغياب لجنة تكتيس أعاملها وقراراتها الطابع
اإللزامي.
♦نقص يف االعتامدات الالزمة بالحساب املفتوح بالبنك املركزي لتغطية أتعاب التقايض ومصاريف
املحاماة يف الخصوص.
♦رضورة تعديل الفصل  141م إ ج مبا يخول للمتهم الفار من ضامن حقوق دفاعه.
♦عدم رضاء الدول األجنبية عن مدة التقايض مبا يجعل قايض التحقيق مطالبا بتفكيك هذه القضية
وإفراد كل متهم بقضية خاصة به متاشيا مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.

ومن أهم الحلول املقرتحة يف خصوص هذه اإلشكاليات:
♦

♦تفعيل عمل اللجنة الداخلية باإلدارة العامة لنزاعات الدولة التي تعنى بقضايا اسرتداد األموال املهربة
بالخارج.

ويكون بالتايل من الرضوري التفاوض وإبرام اتفاقيات لتفادي هذه العراقيل وإيجاد حلول بإعتبار أن األحكام
الجزائية الصادرة ضد الرئيس السابق وأتباعه يف مجملها غيابية وغري قابلة للتنفيذ.
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1.1التقرير السنوي الرابع والعرشون للهيئة العليا للرقابة االدارية واملالية لسنتي 2017 - 2016
أصدرت الهيئة العليا للرقابة اإلداريّة واملال ّية تقريرها السنوي الرابع والعرشين لسنتي  2016و ،2017وهي
مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع إلرشاف رئاسة الجمهوريّة.
يف إطار املهام املخ ّولة لها مبوجب القانون عدد  50لسنة  1993املؤرخ يف  03ماي  1993واألمر عدد 906
لسنة  1993املؤرخ يف  19أفريل  ،1993تتولّ الهيئة العليا مبتابعة التقارير الرقابية الصادرة عن كل من دائرة
املحاسبات وهياكل الرقابة العامة الثالثة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ،هيئة الرقابة العامة للاملية،
هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية) ،والتفقّديّات الوزاريّة وتتوىل التنسيق بينها ومتابعة
تنفيذ التوصيات الصادرة عنها لتدارك ال ّنقائص وتاليف اإلخالالت.
ويتضمن التقرير جملة من االحصائيات واملؤرشات بناء عىل ما أفضت إليه أعامل املتابعة حسب الهياكل
وحسب الوزارات وعدد النقائص املستخرجة ونسب اإلصالح املسجلة وما تم االنتهاء من متابعته.
وجاء بالتقرير حوصلة لنشاط الهيئة يف مجال التنسيق مع الهياكل املختصة ومدى التزام اإلدارات ومؤسسات
الدولة بالتوصيات الرامية إىل تدارك النقائص واالخالالت التي رصدتها هياكل الرقابة والتفقد يف مختلف
املصالح والهياكل العمومية.
كام اعتمدت الهيئة حديثا متابعة القرب ،وهي مقاربة رقابية جديدة تسعى من خاللها إىل تطوير عملها يف
إطار رشاكة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCDEوذلك من خالل برنامج دعم منظومة الرقابة
والتفقد والتدقيق يف تونس عىل امتداد ثالث سنوات.
وقد تابعت الهيئة العليا حسب ما تضمنه تقريرها لسنة  2017تقرير دائرة املحاسبات وتقارير هياكل الرقابة
العامة وتعهدت ببعض تقارير التفقديات الوزارية حسب أهمية امللفات.
وأصدرت الهيئة العليا مل ّخصا تأليف ّيا للنقائص التي تع ّرض إليها تقريرها لسنتي  2016و 2017وذلك اعتامدا
محل املتابعة .ومن هذه النقائص يأيت ذكر:
عىل التقارير الرقابية ّ
♦

♦

♦
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واملؤسسات عىل التوظيف األمثل
♦غياب األدوات التنظيميّة التي تساعد عىل سري العمل باإلدارات
ّ
رصف.
للموارد وتحديد املسؤول ّيات وعدم مواكبتها للمتغ ّيات التي شهدها الت ّ
♦عدم إرساء أنظمة معلومات ناجعة وف ّعالة وعدم اندماج التطبيقات واملنظومات املستعملة وعدم
تفعيل الهيئات املرشفة عىل الربمجة والتخطيط والسالمة املعلومات ّية فضال عن نقص اإلطارات الفن ّية
املختصة وعدم استغالل بعض التطبيقات التي ت ّم اقتناؤها أو تطويرها بكلفة ها ّمة.
ّ
♦تعدد الشغورات وعدم التق ّيد بإجراءات االنتداب وضعف نسبة التأطري ونقص نشاط التكوين وإسناد
حق باإلضافة إىل تواصل العمل باإلجراء املتمثّل يف وضع
بعض االمتيازات املاليّة والعينيّة دون وجه ّ
األعوان عىل الذ ّمة.

♦
♦

♦

♦

♦

♦وجود إشكال ّيات عىل مستوى استخالص الهياكل العموم ّية ملواردها واسرتجاع مستحقّاتها.
♦البطء وعدم إيالء العناية الالزمة يف عمليّة اسرتجاع املبالغ التي كشفت تقارير الرقابة عن رصفها دون
حق.
وجه ّ
♦عدم إحكام تحديد الحاجيات ومخالفة قواعد املنافسة واملساواة أمام الطلب العمومي وتجزئة
الرشاءات والتأخري يف تنفيذ الصفقات دون تطبيق خطايا التأخري إضافة إىل التأخري يف الختم النهايئ
للصفقات.
رصف أو أخطاء جزائ ّية بسبب ما ترت ّب عنها من
♦اخالالت يف ابرام الصفات من شأنها أن تشكّل أخطاء ت ّ
متييز أو تفضيل ملتعاملني دون غريهم.
♦عدم القيام بجرد املنقوالت وغياب الصيانة وعدم تسوية الوضع ّية العقاريّة لعديد من األمالك وإسناد
السيّارات واملساكن االداريّة دون احرتام الرشوط القانونيّة إضافة إىل مخالفة الرتاتيب املتعلّقة
بالتفويت يف املمتلكات وعدم تأمينها وحاميتها من االعتداءات.

2.2دراس��ة خصوصية للهيئة العلي��ا للرقابة اإلدارية واملالية حول العرشة أخطاء األكرث ش��يوعا يف مجال
الترصف العمومي
مساهمة من الهيئة العليا للرقابة االدارية واملالية يف تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتأكيد
البعد الوقايئ باعتباره محوريا يف العمل الرقايب ،أع ّدت يف سنة  2018دراسة خصوص ّية تطرح من خاللها العرشة
أخطاء األثر شيوعا يف مجال الترصف العمومي خالل السنوات من  2015إىل  2017وذلك بهدف نرش وتعميم
املامرسات الفضىل مبا يساعد عىل الرفع من قدرات املترصف العمومي.
وقد أنجزت هذه الدراسة طبقا ملقاربة تعتمد عىل الترصف حسب املخاطر وغطت ثالثة مجاالت أساسية
رصف يف املوارد البرشيّة والصفقات العموم ّية والسيارات والعربات االداريّة.
رصف الت ّ
شملت الت ّ
♦ ♦أخطاء الترصف يف املوارد البرشية
ويقصد بأخطاء الترصف يف املوارد البرشية حسب الدراسة األعامل والترصفات التي يقوم بها املترصف يف املوارد
البرشية والتي تكون مخالفة للقوانني أو الرتاتيب الجاري بها العمل به ،وبصورة أشمل «ترك ما وجب فعله
أو فعل ما وجب تركه».
وتكتيس دراسة هذه األخطاء أهمية بالغة لتأثريها السلبي عىل سري املصالح العمومية ولتسببها يف إهدار املال
العام .ويتجسد ذلك عىل مستويني يتمثل األول يف األخطاء التي تؤدي مبارشة إىل مصاريف ونفقات إضافية
للهيكل العمومي مثل الخطأ يف القرارات املرتبطة بتأجري األعوان والرتقيات واالمتيازات العينية دون وجه حق.
ويتعلق الثاين بقيام مسؤولية اإلدارة نتيجة األخطاء املرتكبة من قبل املترصف يف املوارد البرشية وتعمري ذمتها
بالتعويض للمترضرين من تلك األخطاء والسهو عند لجوئهم للتقايض.
وتم دراسة ثالثة أصناف من األخطاء املرتتبة عن سوء ترصف يف املوارد البرشية باعتبارها األخطاء األكرث تواترا
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يف التقارير الرقابية والتي تؤثر سلبا عىل سري املصالح العمومية نظرا لخطورتها وتسببها يف اإلخالل بحسن سري
املرفق العام ويف إهدار األموال العمومية وهي:
1.1أخطاء الترصف يف العطل.
2.2األخطاء املتصلة بالساعات االضافية.
3.3األخطاء املتصلة بالوضع عىل الذمة.
♦ ♦األخطاء األكرث شيوعا يف مجال الترصف يف الصفقات العمومية
♦ ♦تتجسد النجاعة يف مجال الرشاء العمومي من خالل تحقيق جملة من األهداف التي تتعلق أساسا
باحرتام الرتاتيب املعمول بها وهي التالية :املطابقة من خالل احرتام الرتاتيب /الرشاء بأقل كلفة ممكنة
 /الرشاء وفق الجودة املطلوبة /الرشاء يف اآلجال املحددة واملناسبة.
ولتحديد أهم األخطاء الشائعة يف مجال الترصف يف الصفقات العمومية ،تم االعتامد يف هذه الدراسة عىل
عينة تتمثل يف تسعة تقارير رقابية:
♦ ♦( )6ستة تقارير سنوية لدائرة املحاسبات متمثلة يف التقارير عدد  21و 22و 23و 28و 29و.30
♦ ♦تقرير النشاط السنوي للهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية لسنتي  2015و.2016
♦ ♦التقرير العام لنشاط هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لسنة .2009
وبلغ عدد املالحظات املتعلقة مبجال الصفقات العمومية ضمن هذه التقارير  215مالحظة تم تصنيفها
وتوزيعها حسب املراحل املعتمدة واملكونة ملسار الصفقة.
وتبعا لذلك تم الوقوف عىل الثالثة أخطاء األكرث شيوعا يف مجال الصفقات العمومية وهي التالية:
1.1عدم إحكام ضبط الحاجيات.
2.2عدم التقيد بإجراءات ومقتضيات املنافسة النزيهة.
3.3ضعف متابعة ومراقبة تنفيذ الصفقات.
♦ ♦األخطاء األكرث شيوعا يف مجال الترصف يف السيارات والعربات اإلدارية
يعد الترصف يف أسطول السيارات والعربات االدارية أحد أهم مجاالت الترصف العمومي التي تعرف تجاوزات
وضعف املنظومة الرقابية.
وتبني ذلك من خالل نتائج التقارير الرقابية والتجاوزات التي تم تسجيلها يف هذا املجال لدى أغلب الهياكل
العمومية واملؤسسات التابعة للدولة.
ومتثل هذه الدراسة أداة ووسيلة عملية لتحسني الترصف يف أسطول السيارات وقد أكدت الهيئة العليا عىل
رضورة االنتباه والوعي باملخاطر الناجمة عن عدم إحكام الترصف فيه.
لتشخيص هذه املخاطر تم تحديد أهم األخطاء الشائعة يف هذا املجال باعتامد التميش التايل:
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1.1عملية جرد للمالحظات املتعلقة بالترصف يف السيارات والعربات االدارية الواردة يف التقارير الرقابية
الخمسة التالية :التقريران الصادران عن هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية املتعلقان
بالترصف يف أسطول السيارات والعربات التابع لرئاسة الحكومة الصادر يف سنة  2014وبالترصف يف
أسطول السيارات والعربات التابع للديوان الوطني للتطهري الصادر يف سنة  ،2015التقرير السنوي
ملراقبة املصاريف العمومية لسنة  2016والتقريران السنويان عدد  29و 30الصادران عن دائرة
املحاسبات.
2.2تصنيف هذه املالحظات حسب جوانب الترصف يف السيارات والعربات االدارية لتحديد مدى تكررها
للتمكن من ضبط األخطاء األكرث شيوعا :تم تصنيف األخطاء وفقا للمراحل الرئيسية السبع املتداولة
وهي:
♦ ♦ضبط أسطول السيارات والعربات اإلدارية.
♦ ♦تخصيص السيارات والعربات االدارية.
♦ ♦استعامل السيارات والعربات االدارية.
♦ ♦تعهد السيارات والعربات االدارية وصيانتها وإصالحها.
♦ ♦الترصف يف حصص الوقود.
♦ ♦تأمني األسطول.
♦ ♦التفويت يف السيارات والعربات االدارية.
3.3تنظيم ورشة عمل حول الترصف يف املخاطر يف مجال الترصف يف السيارات والعربات االدارية.
وقد مكنت أعامل هذه الورشة من الوقوف عىل األربعة إخالالت األكرث شيوعا وهي:
♦ ♦عدم مسك قوائم وملفات إدارية محينة ألسطول السيارات والعربات االدارية.
♦ ♦عدم التقيد كليا أو جزئيا برتاتيب تخصيص السيارات والعربات.
♦ ♦غياب أو محدودية مسك دفرت السيارة أو العربة.
♦ ♦غياب أو محدودية مسك بطاقات متابعة صيانة السيارات والعربات.
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التوصل إليها موزّعة حسب املجاالت الثالثة
ويحوصل الرسم البياين املوايل واملدرج بالدراسة النتائج التي ت ّم ّ
التي ت ّم تناولها:

وجاء يف الدراسة أ ّن «اإلخالل بقواعد الترصف السليم ،مهام كانت مسبباته ،سواء عن غري قصد أو دون
يكلف املجموعة الوطنية أمواال طائلة قد تتجاوز يف عديد الحاالت كلفة األفعال التي ترقى إىل الفساد
درايةّ ،
واملوجبة للتتبعات الجزائية .غري أنه ،وبقدر ما تحظى به مسألة مكافحة الفساد من إجامع ،فإن سوء الترصف
وعدم التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة تبقى من املامرسات املسكوت عنها ،وهو ما يساهم يف خلق الظروف
واألسباب املناسبة النتشارها .لذا ،فإ ّن محاربة الفساد مت ّر حتام عرب إصالح منظومة الترصف إلكسابها مزيدا
من الفعالية والنجاعة».
دليل المتصرف العمومي الجتناب أخطاء التصرف
رصف يف
أصدرت الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية سنة  2017دليل املترصف العمومي الجتناب أخطاء الت ّ
إطار مجهوداتها لتعزيز املقاربة الوقائية يف مجال الحفاظ عىل املال العام وضامن حسن الترصف.
ويهدف هذا الدليل إىل االرتقاء بقدرات املترصفني العموميني ومساعدتهم عىل حسن الترصف والتوقي من
الوقوع يف أخطاء الترصف وأن يكون مرجعا للمراقب العمومي يستدل به لتوحيد املفاهيم يف مجال تكييف
الخطأ أو األخطاء التي يرتكبها املترصف العمومي إضافة إىل تحسني أداء الهياكل العمومية بإدماج مبادئ
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الحوكمة الرشيدة وآليات التوقي من الفساد ضمن قواعد الترصف باعتبار أ ّن مكافحة الفساد ال تنبني فقط
عىل الزجر والعقاب ،بل عىل العمل الوقايئ واإلستباقي.
رصف املتداولة يف مجاالت ع ّدة مثل الترصف يف املوارد البرشية
ويتع ّرض ال ّدليل إىل مجموعة من أخطاء الت ّ
والتأجري ،الترصف املايل واملحاسبي ،الترصف يف املمتلكات ،الترصف يف الرشاء العمومي ،مع تدعيمه بالقرارات
الصادرة يف الغرض عن دائرة الزجر املايل .كام يتض ّمن كذلك تعريفا لدائرة الزجر املايل ولإلجراءات املتبعة لديها،

وجاء بالتقرير أن املترصف العمومي ليس يف مأمن من خطر ارتكاب أصناف من األخطاء تكون يف بعض
األحيان ،أكرث خطورة كاألخطاء ذات الصبغة الجزائية وأقل درجة منها كاألخطاء املهنية.
وقد ص ّنف التقرير باالعتامد عىل القانون  74لسنة  1985أخطاء الترصف بالنظر إىل طبيعة الجهة املترضرة:
أخطاء ترصف مرتكبة إزاء مصالح الدولة واملؤسسات العمومية اإلداريّة والجامعات املحل ّية من جهة وأخطاء
ترصف ترتكب إزاء املنشآت العمومية من جهة أخرى.
بالنسبة ألخطاء الترصف املرتكبة إزاء مصالح الدولة فهي كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانني واألوامر
والرتاتيب املنطبقة يف مادة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة واملؤسسات العمومية االدارية والجامعات املحلية.
أ ّما بالنسبة ألخطاء الترصف التي ترتكب إزاء املنشآت العمومية فتعترب كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانني
والرتاتيب واألوامر املنطبقة يف مادة الترصف يف املنشآت العمومية ويؤدي إىل حصول رضر مايل لهذه املنشآت.
كام تض ّمن الدليل مقارنة بني خطأ الترصف والخطأ املدين من جهة وخطأ الترصف والخطأ الجزايئ من جهة
أخرى إضافة إىل مقارنة بني خطأ الترصف والخطأ املهني.
ويستقل خطأ الترصف عن الخطأ املدين الذي ترتتب عليه دعوى جرب الرضر الالحق باإلدارة العمومية بصفة عامة،
ذلك أنه إذا كان يلزم مرتكب الخطأ املدين بالتعويض للغري عن الرضر الذي لحق به ،فإن مرتكب خطأ الترصف
تسلط عليه خطية يقع تقديرها طبقا ملا يقتضيه القانون وليس طبقا لحجم الرضر الحاصل للدولة أو املنشأة
العمومية تبعا لذلك فإن الدعوى من أجل خطأ الترصف ميكن القيام بها بالتوازي مع الدعوى املدنية يف جرب الرضر.
يستقل خطأ الترصف عن الخطأ الجزايئ و هو ما أقرته دائرة الزجر املايل منذ تقريرها السنوي األول ،إال أنه
ّ
و
يف بعض األحيان يصعب التمييز بينهام مثال عن ذلك :األفعال التي تكون جرمية االستيالء عىل أموال عمومية
أو التدليس لوجود رابط قوي بني خطأ الترصف و هذه الجرائم التي يراد منها الحصول عىل منافع دن وجه
حق .واعتربت دائرة الزجر املايل أن خطأ الترصف قد يتوفر فيه قرائن الخطأ الجزايئ عند يتوفر عنرص سوء
النية يف جانب مرتكبه ،مثال عن ذلك :العون العمومي الذي يتعمد مغالطة االدارة بإدراجه ملهام وهمية بغاية
الحصول عىل منح تنقل غري مرشوعة و قصد تقايض أموال بدون موجب.
كام متيز دائرة الزجر املايل بني األخطاء التي تكتيس طابعا مهنيا دون أن يكون لها أثر مايل والتي ترجع
مسؤولية النظر فيها وتسليط العقاب إىل السلطة االدارية املتخصصة.
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واختتم التقرير بجملة من املقرتحات والتوصيات لتفادي ارتكاب أخطاء الترصف يف مجاالت الترصف يف املوارد
البرشية والتأجري والترصف املحاسبي واملايل والرشاء والصفقات والترصف يف األمالك املنقولة وغري املنقولة.
1 .1التقرير الس��نوي الص��ادر عن الهيئة العام��ة لمراقبة المصاري��ف العمومية في
أكتوبر  2017والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016
تطبيقا ملقتضيات الفصل  19من األمر عدد  2878لسنة  2012املؤرخ يف  19نوفمرب  2012الذي اقتىض أن تعد
مصالح الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية كل عام تقريرا شامال يتعلق بتنفيذ امليزانية تبني فيه نتائج
عمليات الرقابة وتقدم ضمنه املقرتحات الهادفة لتحسني طرق الترصف.
  وتعترب مراقبة املصاريف العمومية التي يرجع احداثها إىل سنة  1912أقدم هيكل رقايب يف تونس وهي تضطلع
مبراقبة تنفيذ امليزانيات وضامن مطابقة أعامل الترصف للرتاتيب املعمول بها والتقيد برتاخيص امليزانية وبتبويب
املصاريف والحفاظ عىل التوازنات املالية يف إطار التوجهات العامة املعتمدة إلعداد امليزانية وكذلك مبطابقة
النفقات لربامج استعامل االعتامدات .كام تعمل الهيئة عىل االنخراط يف منظومة إصالح املالية العمومية من
خالل املساهمة يف أشغال مختلف اللجان الفنية املكلفة بتطوير منظومة املالية العمومية واعتامد منظومة
الترصف يف امليزانية حسب األهداف وذلك حسب ما أشار إليه التقرير ،وهي مشموالت تتنزل يف مسار الوقاية
من الفساد وتدعم مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة يف قطاع املالية العمومية،
وقد تض ّمن التقرير ثالثة أجزاء رئيسية خصص الجزء األول منها للمعطيات اإلحصائية العامة املتعلقة بتنفيذ
ميزانية سنة  2016وبنشاط مراقبي املصاريف العمومية مبختلف اللجان (لجان مراقبة الصفقات ومختلف
اللجان األخرى).
  أماّ الجزء الثاين فقد تعلق برصد اإلخالالت العامة والخصوصية املسجلة من خالل مراقبة تنفيذ امليزانية
واملتمثلة أساسا يف:
الشراءات العمومية :
♦ ♦تسجيل عدة نقائص يف مستوى إعداد مشاريع الصفقات نتج عنها تعطل يف انجاز هذه املشاريع
وتجاوز آجال إنجازها وطلب اعتامدات إضافية الستكاملها.
♦ ♦غياب إطار قانوين متكامل ينظم إجراءات الرشاء خارج إطار الصفقات أدى إىل ارتكاب عديد األخطاء
من قبل املترصفني.
♦ ♦ويف هذا املجال تض ّمن التقرير:
♦ ♦الدعوة إىل مزيد التقيد مبقتضيات األمر عدد  1039لسنة  2014واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
♦ ♦اصدار نص ترتيبي ينظم الرشاءات خارج الصفقات العمومية.
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التصرف في األعوان :
تفاقم عدد ساعات التدريس التكميلية املنجزة لدى مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي وتجاوز الحدود
القصوى املرخص فيها وتسويتها برتخيص استثنايئ.
ولتجاوز هذا االشكال ت ّم اصدار األمر الحكومي عدد  1322لسنة  2017املتعلق بضبط كيفية تأجري اإلرشاف
ومناقشة األعامل التي تختم الدراسات الجامعية.
تذاكر األكل:
غياب إطار مرجعي يحدد األعوان العموميني املنتفعني بخدمات بعنوان تذاكر األكل ويضبط القيمة املالية
للتذاكر وإجراءات إسنادها.
ولتج ّنب هذه اإلشكاليات فقد اقرتحت الهيئة العامة مرشوع منشور يف الغرض.
التصرّف في المهرجانات :
يشري التقرير إىل أ ّن وزارة الثقافة مل تنجح يف تطبيق أحكام األمر عدد  5183لسنة  2013املتعلق بضبط معايري
وإجراءات ورشوط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
ويقرتح يف هذا املجال اسناد التمويل العمومي إثر دعوة للرتشح من وزارة الشؤون الثقافية مبا يتيح املنافسة
بني أكرث من جمعية لتنظيم نفس التظاهرة أو املهرجان.
عقود اسداء الخدمات :
اتسمت جل عقود إسداء الخدمات لفائدة دواوين الوزراء بعدم الدقة من حيث تحديد املهام والخدمات
املوكلة للمتعاقد معه وإبرام هذه العقود والرشوع يف تنفيذها دون رصد االعتامدات الرضورية لذلك.
♦ ♦تخصيص االعتامدات الالزمة صلب القسم الثاين من ميزانية التسيري.
♦ ♦التقيد بالرتاتيب املنظمة لرشوط وإجراءات التعاقد مع املتقاعدين .
وخصص الجزء الثالث لتقييم بعض مجاالت الترصف العمومي من خالل فحص البيانات وتحليلها والقيام
ّ
باملقاربة الرضورية للوقوف عىل مخرجات العملية الرقابية من إشكاالت حقيقية ومقرتحات وتوصيات كفيلة
بتالفيها مستقبال وذلك يف املجاالت التالية:
الرقابة على كتلة األجور:
الحظ مراقبو املصاريف العمومية أ ّن عديد الصعوبات نتجت عن:
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♦ ♦ازدواج التمتع باالمتيازات العينية وباملنح أرجعه مراقبو املصاريف إىل عدم الولوج ملنظومة «انصاف»
من طرفهم.
♦ ♦غياب دليل عميل للرقابة عىل املرتبات واألجور الشهرية.
وطالب مراقبو املصاريف العمومية متكينهم من الولوج ملنظومة «انصاف» ملراقبة كل القرارات املدخلة عىل
املنظومة واألعامل التي لها تأثري مايل.
التصرف في أسطول السيارات :
♦ ♦ارتفاع عدد السيارات التي يفوق عمرها  01سنوات لتبلغ نسبة حوايل  %05من حجم األسطول وهو
ما أدى إىل الرتفيع يف كلفة الصيانة من قطع غيار ويد عاملة.
♦ ♦ويف هذا املجال ت ّم تقديم جملة من املقرتحات منها:
♦ ♦التفويت يف السيارات التي يفوق عمرها  01سنوات.
♦ ♦إعداد كراس رشوط منوذجي يتعلق بإسداء مختلف خدمات الصيانة لفائدة الدولة ومؤسساتها وذلك
من قبل مختصني يف املجال.
البرنامج الجهوي للتنمية :
♦ ♦تعطل بعض املشاريع من جراء وجود مشاكل عقارية واعرتاضات بعض املتساكنني.
♦ ♦غياب الدقة يف ضبط التقديرات وبرمجة املشاريع،
♦ ♦التأخري يف تنفيذ بعض الصفقات املتعلقة مبشاريع البنية األساسية بسبب عدم احرتام أصحاب الصفقات
لاللتزامات التعاقدية.
♦ ♦عدم مالءمة حجم وعدد املشاريع لإلمكانيات املادية والبرشية لإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان
والتهيئة الرتابية.
إبرام الصفقات بإجراءات مبسطة :
ذكر التقرير بأ ّن املنظومة القدمية للصفقات العمومية قد خضعت إىل تقييم شامل أسفر عن توصيات تك ّرس
آليات جديدة تضمن تحقيق وتبسيط إجراءات ابرام الصفقات العمومية.
ومتثلت هذه اإلجراءات يف إبرام الصفقات بإجراءات مبسطة وذلك عىل معنى الفصل  50من األمر عدد 1039
لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس 2014واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ينص عىل « :يتم إبرام
صفقات األشغال والتزود مبواد وخدمات والدراسات باعتامد اإلجراءات املبسطة وذلك عندما ترتاوح القيمة
التقديرية للطلبات باعتبار جميع األداءات :
♦
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♦من مائتي ألف دينار ( 200.000د) إىل خمسامئة ألف دينار ( 500.000د) بالنسبة لألشغال.

♦ ♦من مائة ألف دينار ( 100.000د) إىل مائتي ألف دينار ( 200.000د) بالنسبة للدراسات والتزود مبواد
وخدمات يف مجال اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال.
♦ ♦من مائة ألف دينار ( 100.000د) إىل ثالمثائة ألف دينار ( 300.000د) بالنسبة للتزود مبواد وخدمات
يف القطاعات األخرى.
♦ ♦من خمسني ألف دينار ( 50.000د) إىل مائة ألف دينار ( 100.000د) بالنسبة للدراسات يف القطاعات
األخرى».
وقد جاء بالتقرير أ ّن الصفقات املربمة وفق اإلجراءات املبسطة قد بلغ عددها سنة  3089 2016صفقة ت ّم
ادراجها مبنظومة أدب مبختلف عنارصها أي ما يعادل  % 28.66من مجموع الصفقات املدرجة مبنظومة أدب
خالل السنة املذكورة والبالغ  10775صفقة.
كام أشار التقرير إىل أ ّن الصفقات املتعلقة بالتزود مبواد عادية وخدمات تستأثر بالقسم األكرب مبجموع
 1945صفقة مبا يقابل  % 62.97من مجموع الصفقات املدرجة تليها الصفقات املتعلقة باألشغال مبا عدده
 1011صفقة أي ما يعادل  % 32من املجموع.
2 .الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري :القواعد السلوكية لإلشهار في وسائل
االتصال السمعي والبصري
تعترب الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي رشيكا أساسيا للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف إطار انخراط
الهيئات املستقلة وانصهارها يف املجهود الوطني إلرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأحدثت الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي مبوجب املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ يف  2نوفمرب
 2011واملتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي وبإحداث هذه الهيئة.
و تلعب الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي دورا هاما يف تعزيز قيم الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد يف خالل وظائفها التعديلية ومن أهمها ضامن حريّة الصحافة وتع ّدديّة وسائلها يف كنف احرتام
قواعد وأخالق ّيات املهنة .وتضمن الهيئة حق املواطن يف االعالم كم توفر مساحات واضحة ومنظمة ملامرسة
االتصال التجاري يف املجال باعتباره وسيلة أساسية لتمويل املؤسسة اإلعالمية ولضامن استقالليتها ،إضافة
شوط القانون ّية والسلوك ّية وات ّخاذ اإلجراءات اللّزمة يف حالة
إىل مراقبة مدى تق ّيد املؤسسات املعن ّية بال ّ
مخالفة هذه القواعد.
السمعي والبرصي بصالحيّات
وإىل جانب صالحيّاتها التنظيميّة والتأديبيّة ،تضطلع الهيئة العليا املستقلّة لالت ّصال ّ
الخاصة باالتصال السمعي والبرصي.
كل ما يتعلّق بالترشيعات
استشاريّة يف ّ
ّ
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وقد أصدرت الهيئة العليا لإلتصال السمعي والبرصي يف سنة  2017وثيقة توجيهية تتعلق بأهم القواعد
السلوكية لإلشهار يف وسائل االتصال السمعي والبرصي بهدف تنظيم مامرسة مختلف أصناف االتصال التجاري
مبا يضمن تفادي الخروقات املس ّجلة يف املجال.
وقد لوحظ من خالل هذه الوثيقة وجود العديد من الخروقات والتجاوزات التي من شأنها جعل املنشآت
االعالمية بيئة مالمئة لتشجيع منو الفساد اإلعالمي وقد استندت الهيئة يف هذا الخصوص عىل ما تض ّمنه
تقريرها السنوي لسنة  2015وكذلك تقارير وحدة الرصد،
وقد صدر عن الهيئة مجموعة من التوصيات الستكامل اإلصالحات يف مجال دعم النزاهة يف القطاع السمعي
والبرصي والتوقّي من الفساد.
ومن أهم هذه التوصيات:
♦ ♦الحفاظ عىل استقاللية وحياد وسائل اإلعالم.
♦ ♦إلزام وسائل اإلعالم بالشفافية.
♦ ♦مراقبة متويل وسائل اإلعالم.
♦ ♦نرش ثقافة الشفافية.
♦ ♦الحرص عىل املزيد من الشفافية والحامية القانونية للمستهلك من خالل تحديد أطر وآليات تطبيق
املامرسات اإلشهارية املستجدة.
♦ ♦إلزام الصحفيني والقامئني عىل املنشآت السمعية والبرصية بالتحيل بالضوابط املهنية والفصل بني املادة
اإلعالمية واملادة االشهارية حتى ال يختلط األمر عىل املتلقي.
♦ ♦لفت النظر إىل منتجي املسلسالت ومخرجيها إىل تفادي دمج اإلشهار يف السيناريوهات واإليهام بأنه
مسا من نزاهة األعامل املق ّدمة واملعروضة ويدخل
جزء من البناء الدرامي عىل اعتبار أ ّن ذلك يعد ّ
ضمن االشهار املقنع.
♦ ♦توجيه املؤسسات اإلعالمية إىل االلتزام باملبادئ القانونية األساسية التي تحكم قطاع االشهار يف تونس
واحرتام املامرسات واملعايري الدولية املعمول بها يف التعديل املستقل لإلعالم السمعي والبرصي.
♦ ♦رضورة اخضاع االتصال التجاري للترشيعات الجاري بها العمل مع مراعاة مبادئ املسؤولية االجتامعية
وقواعد املنافسة النزيهة.
3 .تقرير الجمهورية التونسية المتع ّلق بتنفيذ آلية استعراض اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد
تتمثل االتفاقية األممية ملكافحة الفساد أهم صك دويل يف هذا املجال يعرب عن الرؤية املشرتكة للدول األطراف
قصد إرساء نظام ناجع ملكافحة الفساد .وكانت تونس قد وقعت عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
يف مارس .2008
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وقد أفىض تعميم مواءمة الترشيع التونيس فيام يتعلق بالفصل الثالث (التجريم وانقاذ القانون) والفصل الرابع
(التعاون الدويل) اىل أهم االستخالصات التالية:
التجريم وإنفاذ القانون:
♦ ♦تجريم املجلة الجزائية الرتشاء املوظفني العموميني الوطنيني (فصول  83و 85و 87و.)88
♦ ♦ال ينص القانون التونيس عىل تجريم االرشاء أو االرتشاء فيام يخص املوظفني العموميني األجانب أو
موظفي املنظامت الدولية.
♦ ♦تجريم الفصل  87من املجلة الجزائية للمتاجرة بالنفوذ دون أن يشمل ذلك أفعال االلتامس والوعد
والعرض واملنح.
♦ ♦تجريم القانون التونيس يف الفصول  99 ،96و 100من املجلة الجزائية الختالس املمتلكات من قبل
املوظفني العموميني ويشمل ذلك جميع أنواع املمتلكات الخاصة والعامة عىل حد السواء.
♦ ♦تجريم الترشيع التونيس ألفعال ميكن اعتبارها مندرجة تحت إساءة استغالل الوظائف (الفصول 95
و 96من املجلة الجزائية).
♦ ♦عدم تضمني الترشيع التونيس ألحكام متعلقة باملسؤولية الجزائية للشخصيات االعتبارية اال فيام
يتعلق بغسل األموال.
♦ ♦غياب أحكام متعلقة بتخفيف عقوبة املتهمني الذين يقدمون عونا يعتد به يف التحقيق أو املالحقة
القضائية.
التعاون الدولي:
♦ ♦غياب ترشيعات مفصلة تنظم مسألة املساعدة القانونية املتبادلة   .
♦ ♦غياب قوانني محلية بشأن رسية املعلومات واألدلة املرسلة يف سياق طلب املساعدة القانونية املتبادلة.
♦ ♦غياب ترشيعات أو ترتيبات أو اتفاقيات تنظم التحقيقات املشرتكة.
♦ ♦غياب ترشيعات فيام يتعلق باستخدام أساليب التحري الخاصة.
♦ ♦غياب قانون متعلق بنقل اإلجراءات الجزائية
وينتظر أن ترشع الجمهوريّة التونس ّية يف تنفيذ آل ّية االعرتاض املتعلّقة بالفصلني  2و .5ويبقى ذلك رهن
تكوين فريق الخرباء الحكوميني املكلفني بإعداد تقرير التقييم الذايت الخاص بالفصلني املذكورين.
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 - 2التقارير الدولية
1 .تقرير مجموعة االزمات الدولية

تتّجه املالحظة اىل انّه سبق ان تع ّرضنا لهذا التقرير ،لك ّن ذلك ت ّم يف حدود معاينة ضعف اإلرادة السياسيّة
والتدابري املستوجبة ملكافحة الفساد.
جاء بالتقرير استفادة «رجال الظل» وأصحاب األعامل من املشاورات السياسية يف أعىل السلطة ومنها الرسيّة
بني رئيس الجمهوريّة وراشد الغنويش ،وأصبحوا يحركون خيوط اللعبة السياسية يف الكواليس دفاعا عن
مصالحهم االقتصاديّة.
نتيجة لذلك ،انترش لدى السكان الشعور بأن الدولة تعمل بطريقة «مافيوزية» ،وبدأت الثقة يف حكومة
يوسف الشاهد تضعف.

من جهة أخرى ،فإن كرثة اإلجراءات االقتصاديّة وضبابيتها واستخدامها من طرف موظفي اإلدارة ،كلها عوامل
تعزز شبكات الحامية والزبونية التي تساهم يف إحكام غلق املجال الذي يحمي النخبة االقتصاديّة التقليدية.
وبقدر ما تكون الترشيعات تقييدية وغامضة وزاجرة يكون هامش مناورة املوظفني كبريا.
فيام يتعلّق بالقانون الجزايئ ،وهو القلب النابض لرتسانة العقوبات الجزائية الحالية ،والساري املفعول منذ
 ،1913حني كانت البالد ترزح تحت نري االستعامر ،وحتى الفصول التي أثرته بعد استقالل البالد يف ،1956
كانت بغاية دعم سلطة النظام القائم ،لذلك يجد التونسيون أنفسهم أمام وضع قانوين غري آمن يتم تطبيقه
بصفة تقديرية وغري منتظمة .وهذا األمر يدفع املواطنني ،كل حسب مستواه ،إىل وضع اسرتاتيجيات حامية
خاصة ويف آخر املطاف اىل الدخول يف عالقات تغلب عليها الزبونية .فاألحكام القانونية األكرث قمعا واملوروثة
عن سلطة البايات والحامية الفرنسية ونظامي بورقيبة وبن عيل الزالت سارية املفعول بالرغم من دستور
يتسم به.
جانفي  2014واملنحى التحرري الذي ّ
بناء عىل ما سبق ،ينزع الكثري من املواطنني ،بغرض حامية أنفسهم من تعسف الدولة ،إ ّما إىل السعي املتواصل
للبحث عن أموال متكنهم من إنشاء شبكة عالقات أو دفع الرشاوى املطلوبة ،وإ ّما إىل دعم أشكال التضامن
املختلفة (قطاعية مهنية ،نقابية ،سياسية ،جهوية ،عائلية).
إ ّن هذه األشكال من التضامن تتقاطع وقد ساهمت تاريخيا يف نسج شبكات زبونية تتنافس إليجاد مكان يف
املؤسسات العمومية واالستفادة من مواردها ،وتعمل هذه الشبكات عىل أساس املحاباة واملحسوبية والنعرات
الجهويّة.
كام ا ّن مجموعة العائالت التقليدية النافذة تطالب مبزيد من الحرية للحصول عىل مشاريع يف قطاعات تسعى
إىل غزوها ،ويف نفس الوقت تصارع من أجل إحكام غلق القطاعات املحمية أو التنافسية التي تعمل بها.
تتجه اإلشارة اىل أنّه يف أغلب األحيان ،يدافع رجال ونساء األعامل عن مصالحهم املتبادلة برضاوة من خالل
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مواقعهم ،حيث يوجد األكرث نفوذا منهم يف حوايل مئة مجلس إدارة ،بداية من البنك املركزي ،مرورا باملؤسسات
املرصفية واملكاتب الحكومية ويف آخر السلسلة ،االتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .كام
يقيم العديد منهم عالقات زبونية مع كوادر اإلدارة العمومية (يف وزارات الداخلية والعدل واملالية) وكذلك مع
أعضاء األحزاب السياسية واملجتمع املدين واإلعالم وعامدة املحامني.
يرى أصحاب التقرير املاثل أنّه يجب فتح باب املنافسة االقتصاديّة لكل التونسيني وجعلها عادلة بينهم ،واتخاذ
تدابري ملكافحة الفساد وذلك لحامية السلطات العمومية من الشبكات الزبونية .بهذه الطريقة ميكن تحرير
الدولة من «سامرسة السياسة ومن تأثريات الترشيعات االعتباطية واملصالح الطفيلية».
يف الختام ،يالحظ أ ّن العرشات من رجال ونساء األعامل انتخبوا عىل قامئات حزب ّية (أهم التشكيالت السياسية
يف شبكات األعامل) وأضحوا أعضاء يف مجلس نواب الشعب ،ويتمتعون بالحصانة الربملانية وغري مطالبني
بالترصيح مبمتلكاتهم.
2 .تقرير مركز كارنيغي

تتّجه املالحظة اىل انّه سبق ان تع ّرضنا لهذا التقرير ،لك ّن ذلك ت ّم يف حدود معاينة ضعف اإلرادة السياس ّية
والتدابري املستوجبة ملكافحة الفساد.
«كان مفاجئا ،وفق مؤرشات خارجية ،أن يشهد املستوى العام للفساد ارتفاعا بعد الثورة .ففي العام ،2010
وضع «مؤرش مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية» تونس يف املرتبة  59من بني  178بلدا (الرقم  1هو
األقل فسادا) .ويف العام  ،2016هبطت تونس إىل املرتبة  75من أصل  176بلدا.
تشري املؤرشات الداخلية إىل منحى مامثل :ففي دراسة ملؤسسة كارنيغي للسالم الدويل أُجريت مع  391تونسيا
خالل شهري جويلية واوت  ،2017قال  76%من املستطلعة آراؤهم أنه بات هناك فساد يف تونس اليوم أكرث
من عهد بن عيل (الرسم البياين عدد .)1
متّت «دمقرطة» الفساد منذ الثورة ،وفق تعبري رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد شوقي الطبيب ،حيث
توصلت دراسة للمعهد الجمهوري الدويل ( )IRIإىل أن  17يف
أضحت أدوات الفساد متاحة ألي كان ،فقد ّ
املئة من التونسيني عانوا شخصياً من الفساد يف املستشفيات ،و 13يف املئة من رشطة املرور ،و 8يف املئة من
املحاكم ،و 8يف املئة من املدارس الرسمية ،و 6يف املئة من الرشكات الخاصة .ووفقاً للدراسة نفسها ،يعتقد
العديد من التونسيني ( )64%أنه عندما ميلك شخص ما «عالقات مق ّربة وجيدة» يحتمل للغاية أن «يتوفّر له
الرثاء الشخيص» أكرث من اعتامده عىل «الذكاء» (.)61%
جادل بعض الناشطني يف املجتمع املدين ،خالل ورشة عمل لكارنيغي يف سبتمرب  ،2017بأن الرأي العام التونيس
«يتخذ مواقف متسامحة من الفساد»».
م
وقد تض ّمن التقرير كذلك أ ّن ظاهرة الفساد باملنطقة الحدودية بني تونس وليبيا بلغت مستويات عالية ،م ّ
مكّن امله ّربني من استغالل خروج الوضع عن السيطرة يف الجانبني وتوسيع مجال نشاطهم ليشمل تهريب
وخاصة منها األسلحة.
املمنوعات
ّ
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الرسم البياني عدد 1

يتبيّ أ ّن السلطة السياسيّة ومنظومة الحكم يف حقبات ثالث (نظام بن عيل والرتويكا والنظام الحايل) قد
ساهمت بنسبة عالية يف تفشّ ظاهرة الفساد.
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يتبني أ ّن قرابة  %31فقط مل يعاين أبدا حالة فساد ،فيام عاينها نادرا ( )04-01قرابة  ،%91كام عاين قرابة
 %64حاالت فساد ولكن بصفة غري منتظمة ( ،)07-05أ ّما البق ّية (قرابة  )%22فكانت شاهدة عىل حاالت
فساد بنسق يكاد يكون يوميا.

يتبينّ أ ّن أكرث من  %25من املستجوبني يجمعون عىل ا ّن االولويّة يجب ان تو ّجه إىل اإلفالت من العقاب
ومعالجة االقتصاد غري املنظّم ( 702من .)193
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الرسم البياني عدد 5

رغم الحملة التي أعلنها رئيس الحكومة ض ّد الفاسدين يف موفىّ ماي  ،2017فالغريب أ ّن  366من املستجوبني
أي قرابة  % 94يرون أ ّن الحكومة مل تنجح يف التص ّدي للفساد ( ،)0-40أ ّما البق ّية فرتى أنّها نجحت بعض اليشء
( )22أو كثريا (.)3
1 .1تقرير المعهد الجمهوري الدولي ()IRI

أجرى املعهد خالل الفرتة املمت ّدة من  23نوفمرب إىل  3ديسمرب  2017بحثا لدى الرأي العام التونيس شمل
 1202مواطنا ومواطنة يغطّون كامل واليات ومعتمديّات البالد .تناول البحث عديد املحاور ،وفيام يه ّمنا
اخرتنا  3رسوم بيانيّة:

ظل الرأي العام يعترب أ ّن الفساد ميثّل رابع أكرب مشكل يف تونس ،وباستثناء ارتفاع ظريف يف ماي  2016فإ ّن هذا
ّ
الوعي ارتفع تصاعديّا من  5%يف جوان  2015إىل ما يقارب الضعف يف نوفمرب .)9%( 2017
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كانت نسبة الرضا عىل عمل الحكومة يف مكافحة الفساد يف نوفمرب  2017هي االرفع ( )% 54مقارنة مبثلها يف أفريل
 )% 34( 2017وديسمرب  ،)% 39( 2016وبالتبع ّية فإ ّن نسبة عدم الرضا تقلّصت إىل  % 42عن الفرتة املذكورة أ ّوال
بعد ان كانت  % 63يف الفرتة الثانية و % 58يف الفرتة الثالثة ،أ ّما الباقي (بني  3و )% 4فإنّه رفض اإلجابة.
الرسم البياني عدد 3

يف ترتيب الهيئات املستقلّة األكرث حضورا يف الفضاء العام ،اعترب املستجوبون أ ّن نسبة الرضا األرفع رجعت إىل الهيئة
الوطن ّية ملكافحة الفساد ( )% 70مع مراعاة نسبة رفض الجواب ( ،)% 14وحلّت ثانيا الهيئة العليا املستقلّة
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لالنتخابات بنسبة رضا قدرها  % 56مع رفض اإلجابة من قبل  ،% 21أ ّما املرتبة الثالثة فقد احتلتها هيئة
الحقيقة والكرامة بنسبة رضا قدرها  % 54مع رفض اإلجابة من قبل  ،% 20ث ّم جاءت يف املرتبة الرابعة الهيئة
العليا املستقلّة لالتصال السمعي البرصي بنسبة  % 48مع امتناع  % 25عن الجواب.
1 .تقرير ّ
منظمة الشفافية الدولية

أصدرت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ  21فيفري  2018مؤرش مدركات الفساد لسنة  2017والذي يتزامن
مع الذكرى الخامسة والعرشين لتأسيسها .يشمل مؤشّ مدركات الفساد  180دولة يقع تصنيفها حسب
مستوى الفساد يف القطاع العام ،عرب سلّم من األكرث فسادا  0إىل اقلّها .100
أحرزت تونس عىل تق ّدم طفيف من  41نقطة سنة  2016إىل  42نقطة يف سنة  ،2017لتحافظ عىل املركز 74
يف الرتتيب العام.
لنئ حاولت تونس التق ّدم عىل مستوى مكافحة الفساد ،إالّ ا ّن بعض املامرسات كقانون املصالحة االداريّة أث ّرت
سلبا عىل تلك املجهودات.
تأيت تونس يف املرتبة األوىل مغارب ّيا والسادسة عرب ّيا والثانية عرشة إفريق ًّيا.
عىل املستوى العاملي ،تتص ّدر الرتتيب نيوزيالندا ث ّم الدامنارك وفنلندا ،ويف ذيل الرتتيب سوريا ( )178وجنوب
السودان ( )179والصومال (.)180
وحسب التحاليل املع ّمقة ملنظمة الشفاف ّية الدول ّية ،تبني أن حياة الصحافيني والناشطني يف املجتمع املدين يف
الدول األكرث فسادا مه ّددة ،كام ا ّن االغتياالت التي طالت الصحافيني وقع معظمها يف الدول التي تعاين من
ارتفاع الفساد ،وتوصلت اىل ان كل الصحفيني تقريبا (نسبة  9عىل  )10الذين قُتلوا منذ سنة  2012قد لقوا
حتفهم يف بلدان ينترش فيها الفساد.
2 .2تقرير مجموعة الدول ضد الفساد «»GRECO

أنشأت مجموعة الدول ض ّد الفساد بتاريخ  12ماي  1999وهي عضو قا ّر يف مجلس أوروبا .وتضم هذه
املجموعة  45دولة أوروبية باإلضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية .وتعمل هذه املنظمة عىل تحسني قدرة
الدول األعضاء عىل محاربة الفساد وتحرص عىل ضامن تنفيذ التزاماتها يف هذا املجال.
من خالل زيارات ميدانية قامت بها مجموعة من الخرباء األجانب التابعني ملجموعة  GRECOلتونس خالل
الفرتة من  22إىل  26فيفري  2016مبشاركة خبريين من تونس قام الفريق بإجراء جلسات ومقابالت مع ممثيل
املنظامت الحكومية والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ودائرة املحاسبات والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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وممثلني عن مجلس نواب الشعب واللجنة التونسية للتحاليل املالية ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ورئاسة الحكومة والهيئة العليا للرقابة االدارية واملالية واملجلس األعىل للطلب
العمومي واملرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة
للاملية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية ووزارة العدل والقطب القضايئ االقتصادي واملايل
واملعهد األعىل للقضاء ومحكمة التعقيب والنيابة العمومية ووزارة املالية (اإلدارة العامة للرضائب واإلدارة
العامة للديوانة واإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص).
كام عقد الخرباء لقاءات مع ممثلني من املجتمع املدين والقطاع الخاص واملجموعة الدولية يف تونس ،وتم
وضع استبيان عىل أساس املعايري الدولية واألوروبية باستخدام املنهجية التي طورتها مجموعة الدول ملكافحة
الفساد وتم اعتامدها وتوزيعها عىل مختلف الهياكل يف تونس يف جويلية  .2015ويتمثل الهدف الرئييس من
هذا التقرير يف تقييم التدابري التي اتخذتها السلطات التونسية.
تضمن التقرير وصفا للوضع مع التحليل والنقد ويعرض مجموعة من االستنتاجات وجملة من التوصيات
املوجهة للسلطات التونسية من أجل تحسني مستوى االمتثال للمعايري األوروبية والدولية يف املجال.
ويندرج إعداد تقرير يف التشخيص العام لإلطار الترشيعي واملؤسسايت ملكافحة الفساد يف إطار مرشوع «تعزيز
الحكم الرشيد :مكافحة الفساد ومنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب» الذي يتم تنفيذه يف إطار برنامج «نحو دعم
الحكم الدميقراطي يف جنوب البحر األبيض املتوسط» والذي ينفذه مجلس أوروبا بتمويل من االتحاد األورويب.
ويهدف التشخيص إىل املساهمة يف بناء القدرات املؤسساتية وتحديد تدابري ملموسة لتعزيز نظم الوقاية
ومكافحة الفساد يف تونس بهدف تطابقها مع املعايري الدولية وال سيام معايري مجلس أوروبا ،ومرافقة الحكومة
التونسية يف عملية مكافحة الفساد من خالل إجراءات واقعية وفعالة.
ويقيم التقرير تفاعل وديناميكية األطراف ومدى تقيدها مبعايري مكافحة الفساد املعتمدة مبجلس أوروبا
ويساعد عىل تشخيص الفجوات يف السياسات الوطنية ملكافحة الفساد ويشجع الدول عىل إجراء اإلصالحات
الترشيعية واملؤسساتية الالزمة.
كام أوىص التقرير برضورة توفري املوارد املالية والبرشية الالزمة ملبارشة اإلصالحات وتنفيذ الربنامج.
وتضمن هذا التقرير جملة من املقرتحات والتدابري والتوصيات الكفيلة بتطوير إطار مكافحة الفساد يف تونس.
فقد أسفر التقرير عن  69توصية كمساهمة يف عملية اإلصالحات الحالية واملستقبلية ضد الفساد يف تونس.
ووجه دعوة للسلطات التونسية لالنخراط يف السياسة الدولية ملكافحة الفساد.
ويدعو التقرير إىل دعم الضامنات األساسية ملكافحة الفساد يف املجاالت التالية :القضاء واألمن والربملان والديوانة
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واإلدارة واألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية والصفقات العمومية والقانون الجزايئ واإلجراءات الجزائية
وإجراءات مصادرة األموال واملمتلكات واملالحقة القضائية والعقوبات املستوجبة بخصوص جرائم الفساد.
وتضمن التقرير عرض وتقديم توصيات عامة للخروج من الوضع الحايل للفساد يف تونس وذلك عرب:
1.1رصد امليزانية الكافية لضامن التنفيذ الفعيل لإلطار االسرتاتيجي للوقاية ومكافحة الفساد يف تونس.
2.2تقديم الدعم املادي والبرشي واللوجستي الرضوري لعمل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
3.3تفعيل الفصل  130من الدستور املتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
4.4مزيد دعم الجهود الوطنية وتوجيهها نحو مكافحة الفساد.
5.5اتخاذ اإلجراءات والقرارات من أجل الترسيع يف إرساء املحكمة الدستورية ومنحها اإلمكانيات الالزمة
من أجل تفعيل عملها وضامن حيادها واستقالليتها ،وتوفري الوسائل الالزمة ألداء عملها عىل الوجه
الصحيح.
6.6ضامن تبني التشاريع والنصوص التي تكرس مبدأ التفريق بني السلط.
7.7إرساء مجلس أعىل للقضاء مستقل عن كل تدخل وضبط املعايري التي متكن من وضع منظومة قضائية
تتوفر لها االستقاللية الكاملة وتدعيم امكانياتها.
وفضال عن التوصيات العامة تضمن التقرير توصيات خصوصية حسب القطاعات:
 - 1التوقي من الفساد في القضاء
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦تفعيل القوانني التي تؤسس ملبدأ الفصل بني السلط والحرص عىل ضامن االستقاللية الكاملة للسلطة
القضائية.
♦التنظيم القضايئ يشري إىل تعدد املحاكم (عدلية ،إدارية ،مالية وعسكرية).
♦االنتهاء من تركيز املحكمة الدستورية.
♦الدعم البرشي واملادي لتعزيز القدرات من أجل اضطالع القضاة مبهامهم عىل أكمل وجه.
♦اعتامد معايري موضوعية وشفافة يف توزيع القضايا عىل القضاة.
♦وضع ضوابط موضوعية يف تحديد معايري السلوك والنزاهة ،والتصدي لتضارب املصالح ،ومنع الهدايا
وغريها من االمتيازات.
♦توفري التكوين املستمر اإللزامي للقضاة.

 - 2تقييم قواعد توظيف وتعزيز قوات األمن
♦
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♦التضييق من الصالحيات التقديرية الواسعة وضامن احرتام املعايري القامئة عىل الكفاءة وفقا إلجراءات
موضوعية وشفافة.

♦
♦
♦
♦
♦

♦وضع التدابري املناسبة لتدعيم شفافية أنشطة قوات األمن الداخيل.
♦تقديم مبادئ توجيهية يف العالقات املهنية مع وسائل اإلعالم.
♦إدخال مدونة سلوك جديدة وقواعد مناسبة للوقاية من تضارب املصالح لعنارص قوات األمن الداخيل.
♦تعزيز تدريب قوات األمن الداخيل فيام يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد وقواعد السلوك.
♦توسيع التداول املنتظم لقوات األمن عىل األقل بالنسبة للوظائف الدنيا وفقا لقواعد موضوعية واضحة.

 - 3مكافحة الفساد في الديوانة
♦
♦
♦

♦وضع دليل إجراءات للحد من املخاطر ونقاط الضعف.
♦مواصلة الجهود لتبسيط اإلجراءات الديوانية.
♦اعتامد القواعد األخالقية واملعايري املناسبة واملالمئة ووضع قواعد وإجراءات فعالة ومحددة للتصدي
لتضارب املصالح ،ومنع الهدايا وغريها من املزايا غري املربرة ومكافحة الفساد.

 - 4مكافحة الفساد في اإلدارة العمومية
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦تعزيز الشفافية والتحكم يف إجراءات التوظيف عىل املستوى املركزي وعىل املستوى املحيل.
♦تعزيز اآلليات القامئة وتفعيلها لتعيني وترقية وتقييم املوظفني مبا يجعلها منصفة وعادلة وشفافة
ونزيهة.
♦اعتامد مدونة السلوك للموظفني العموميني وفرض عقوبات تأديبية ضد كل انتهاك للمدونة.
♦تحديد معايري التضارب الفعيل واملحتمل يف املصالح بخصوص جميع املسؤولني الحكوميني عىل جميع
مستويات اإلدارة.
♦تكريس مبدإ النفاذ إىل املعلومة لضامن الوصول الرضوري إىل البيانات والنظر يف نرش البيانات من قبل
املسؤولني املنتخبني واملعينني ،من أجل تعزيز شفافية القطاع العام.
♦تطبيق مبدإ التناوب ،عىل األقل يف قطاعات اإلدارة األكرث عرضة ملخاطر الفساد.
♦اتخاذ جميع التدابري املناسبة لتشجيع وتسهيل اإلبالغ عن الفساد يف اإلدارة العمومية.

 - 5التوقي من الفساد لدى البرلمانيين
♦

♦

♦إعداد مدونة سلوك ملزمة ألعضاء مجلس نواب الشعب وتحديد عقوبات رادعة يف صورة عدم
االمتثال لها.
♦تحديد معايري مضبوطة للتصدي لتضارب املصالح وتحقيق املنافع الشخصية وتلقي الهدايا وغريها من
املزايا واملنافع.
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 - 6تمويل األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية
♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦استكامل اإلطار الترشيعي املنظم لتمويل األحزاب السياسية وذلك بإصدار النصوص القانونية وتحديد
الضوابط الالزمة لتخصيص التمويل العمومي واملساعدات العمومية.
♦التأكيد عىل وجوبية مسك الحسابات والحفاظ عىل البيانات املالية املنصوص عليها يف القانون األسايس
لألحزاب السياسية.
♦تعزيز مبدأ الشفافية يف متويل الجمعيات ووسائل اإلعالم ونرش تقارير دائرة املحاسبات والتعامل
املوضوعي مع التقارير واإلحصائيات املتعلقة بالحياة السياسية.
♦تنفيذ العقوبات املنصوص عليها بقانون االنتخابات لجعلها متناسبة ورادعة وفعالة.
♦تجسيد الشفافية املالية يف مرشوع قانون االنتخابات البلدية من خالل وضع أحكام تنظم متويل
الحملة االنتخابية للمرتشحني واألحزاب السياسية.
♦توضيح املفاهيم املرتبطة بنفقات االنتخابات وبقواعد املحاسبة.
♦تعزيز التدابري املتعلقة بالتنسيق وتبادل املعلومات بخصوص فتح الحسابات البنكية من قبل املرتشحني
أو األحزاب السياسية بني مختلف املتدخلني.

 - 7منع الفساد في الشراءات العمومية
♦

♦
♦
♦
♦

♦اتخاذ التدابري الرضورية لتعزيز مبدأ الشفافية يف إيصال املعلومات املتعلقة بالرشاءات العمومية
للعموم.
♦الحرص عىل منع التعاقد مع نفس املتعامل االقتصادي لضامن مبدأي املنافسة والنزاهة.
♦الحد من استخدام التعديالت واملالحق بخصوص الرشاءات العمومية.
♦تعزيز صالحيات وقدرات اإلدارة عىل مراقبة تنفيذ العقود.
♦وضع مدونة سلوك وأخالقيات خاصة مبجال الرقابة يجمع كل األطراف املتداخلة وأصحاب املصلحة.

 - 8توصيات بخصوص السياسة الجزائية
♦
♦
♦
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♦تعدد النصوص الترشيعية املتعلقة مبكافحة الفساد دون تفعيلها.
♦رضورة إدراج املسؤولية الجزائية للذوات املعنوية كمبدإ عام.
♦تنقيح الفصول من  83إىل  91م.ج واملتعلقة بتجريم الرشوة يف القطاع العام ليصبح نصا عاما ويشمل
كل تدخل قام به املوظف حتى خارج صالحياته.

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦تجريم األفعال املتعلقة بتلقي املزايا واملنافع والعطايا لتشمل الغري باملعنى املطلق وال تقترص فقط
عىل العون العمومي.
♦تحديد العنارص املكونة للركن املعنوي يف جرائم الفساد يف القطاع العمومي.
♦التنصيص بصفة رصيحة عىل أحكام جزائية تتعلق بالجرمية املنظمة.
♦تجريم الرشوة يف القطاع الخاص بجميع أشكالها.
♦إصدار الترشيعات الالزمة لتجريم األفعال التي تكيف كجرائم فساد واملتعلقة باملوظفني األجانب.
♦افراد جرمية استغالل النفوذ للموظف العمومي بنص خاص عىل اعتبار أنها جرمية مستقلة بذاتها.
♦مراجعة اإلعفاء اآليل من املساءلة الجزائية يف حق مرتكب جرمية فساد مبجرد قيامه بالتبليغ عنها.

 - 3الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إطارا لمكافحة الفساد
خاصة
نظّم املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املؤ ّرخ يف  14نوفمرب  2011الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفسادّ ،
رصف يف املوارد البرشية واملال ّية.
فيام يتعلّق باملهام والصالحيات والهيكلة والت ّ
أوّال  :مهام الهيئة وصالحياتها

تض ّمن الفصل  13من املرسوم ،مها ّم الهيئة وصالح ّياتها ،ومنها عىل وجه الخصوص:
1.1اقرتاح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات املعنية،
2.2إصدار املبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات املعنية ملنع الفساد ونظم مالمئة لكشفه،
3.3الكشف عن مواطن الفساد يف القطاعني العام والخاص،
4.4تلقي الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها عىل الجهات املعنية مبا يف
ذلك القضاء.
5.5إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة مبكافحة الفساد،
6.6تيسري االتصال بني مختلف املصالح والجهات املعنية مبكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيام بينها،
7.7جمع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث قاعدة بيانات بهدف استغاللها يف
إنجاز املهام املوكولة إليها،
8.8نرش الوعي االجتامعي مبخاطر الفساد عن طريق الحمالت التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات
وإصدار النرشيات واألدلة وتنظيم الدورات التدريبية واإلرشاف عىل برامج التكوين،
9.9إنجاز البحوث والدراسات ذات العالقة مبكافحة الفساد أو املساعدة عىل إنجازها».
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ثانيا :تنظيم الهيئة

الرئيس
رئيس الهيئة هو رئيس اإلدارة ،وبهذا العنوان يتولّ:
♦ ♦اإلرشاف اإلداري واملايل عىل الهيئة وموظفيها مبا يف ذلك االنتداب.
♦ ♦تعيني كاتب عام للهيئة يتوىل تدوين مداوالتها ويسهر عىل تسيريها اإلداري تحت إرشاف الرئيس.
♦ ♦إعداد مرشوع امليزانية السنوية.
♦ ♦اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي للهيئة.
مجلس الهيئة
1.1الصالح ّيات (الفصل  21من املرسوم):
ينظر املجلس يف التوجهات األساسية لعمل الهيئة ويبدي رأيه يف املهام املوكولة إليها باألعداد  1و 2و5
و 8و 9من الفصل  13من هذا املرسوم واملذكورة أعاله.
كام يتوىل إقرار النظام الداخيل للهيئة واملصادقة عىل تقريرها السنوي.
يرتكب مجلس الهيئة (الفصل  )20من:
♦ ♦سبعة أعضاء عىل األقل من سامي املوظفني وممثلني عن هياكل الرقابة.
♦ ♦سبعة أعضاء عىل األقل عن منظامت املجتمع املدين والهيئات املهنية.
♦ ♦قاض عديل وقاض إداري وقاض مايل.
♦ ♦عضوين من قطاع اإلعالم واالتصال.
عىل أالّ يتجاوز العدد األقىص  30عضوا.
♦ ♦الرتكيبة الحال ّية (أمر حكومي عدد  359لسنة  2017مؤرخ يف  13مارس :)2017

72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

االسم واللقب

محمد الطرابليس
رمزي جالل
لطفي الحبيب
نجاة السوييس
خالد العريب
املولدي الجندويب
محمد النارص الجلجيل
عبد املجيد الزار
أمين زريبة
عيل اللوايت
زهري الهاشمي
حميد بن عزيزة
محمد العيادي
نجوى بوعصيدة
إسكندر السالمي
لسعد املساهيل
توفيق الشامري
منري قراجة
صالح الدين الزحاف
شيامء بوهالل
آمنة الجبالوي
مفتاح امليساوي
فرحات التومي
عبد الكريم الحيزاوي
رضا العرعوري
سعاد بلعزي
سليم الهنتايت
خميس العرفاوي
أمني الغايل
محمد الحبيب مقداد

النشاط

رئيس غرفة بدائرة املحاسبات
رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة و الشؤون العقارية
رئيس هيئة الرقابة العامة للاملية
مكلفة مبهمة بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية و املالية
رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة
أمني عام مساعد باالتحاد العام التونيس للشغل
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
رئيس االتحاد التونيس للفالحة و الصيد البحري
رئيس هيئة املهندسني املعامريني
كاتب وصحفي وناقد يف الفنون والثقافة
أستاذ جامعي استشفايئ يف الطب
أستاذ جامعي
قاض إداري
خبرية محاسبة
مستشار جبايئ
صيدالين باحث يف اقتصاد الدواء و مستشار لدى املنظمة العاملية للصحة
رئيس الشبكة الوطنية ملقاومة الفساد والرشوة
عضو مجلس هيئة الخرباء املحاسبني
خبري محاسب ورئيس لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد باملجلس الوطني التأسييس
رئيسة جمع ّية بوصلة
جامعيّة
رئيس الفرع الجهوي لهيئة املحامني بسيدي بوزيد
محام لدى التعقيب
إعالمي وجامعي
املساعد األ ّول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس
مستشارة مبجلس نواب الشعب
رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العموميّة
عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني
املدير التنفيذي ملركز الكواكبي للتح ّوالت الدميقراط ّية
محام
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الجلسات:
كل ثالثة أشهر عىل األقل (الفصل  20الفقرة  ،)6وقد التأم خالل سنة  2017يف:
ينعقد املجلس م ّرة ّ
1.1اجتامع  07أفريل  ،2017وتناول األعامل التالية:
♦ ♦استعراض أهم املستج ّدات والتح ّديات الخاصة بأعامل الهيئة ومناقشتها.
♦ ♦تقسيم أعضاء املجلس إىل فرق عمل بخصوص:
♦ ♦إصدار توصيات اسرتاتيجية.
♦ ♦دعم فريق إعداد التقرير السنوي.
♦ ♦مرشوع قانون الهيئة الدستوريّة.
رصف لسنة  2016وإعداد مرشوع ميزان ّية .2017
♦ ♦مراقبة ميزان ّية الت ّ
 .2اجتامع  14أفريل  ،2017وتناول األعامل التالية:
•املصادقة عىل ميزان ّية  2016ومرشوع ميزان ّية .2017
•عرض مخرجات فريق العمل حول مرشوع قانون الهيئات الدستوريّة.
 .3اجتامع  23أكتوبر  ،2017وتناول عرض التقرير السنوي لسنة  2016ومناقشته واملصادقة عليه.
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ثالثا :الموارد البشرية
يبلغ يف سنة  2017عدد العاملني بالهيئة ( 147عملة وإطارات وسطى وسامية) ،بعد أن كان العدد ال يتعدى  69يف سنة
 ،2016ويعزى هذا التطور الذي يفوق نسبة  100%إىل تنامي أنشطة الهيئة ومهامها وفروعها بالجهات.

يجدر التوضيح أ ّن أغلب ّية العاملني بالهيئة لهم مستوى جامعي ( )% 73,63وتبلغ نسبة أصحاب الشهائد العليا ()% 68,18
مع اإلشارة إىل أ ّن حوايل  % 31لهم مستوى بكالوريا مع خمس سنوات أو أكرث.

يتجىل أن الفئة العمرية إىل حدود  40سنة تبلغ .% 68,18
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طريقة االنتداب

ينقسم أعوان وإطارات الهيئة إىل  3أصناف:
♦ ♦ملحقون من إدارات عمومية (.)20
♦ ♦متعاقدون ملدة محددة (.)109
♦ ♦متعاقدون يف إطار عقود إسداء خدمات (.)18

الجنس

يتوزّع العاملون بالهيئة حسب الجنس إىل ( )% 60من اإلناث مقابل ( )% 40من الذكور.

رابعا :ميزانية الهيئة
تط ّور الميزانية السنوية للهيئة
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السنة

امليزانية (بالدينار)

2015
2016
2017

312.000,000
1.832.000,000
5.248.000,000

س�� ّجلت امليزانية الس��نوية املرصودة للهيئة تط ّورا خالل الس��نوات من  2015إىل  2017مر ّده باألساس ات ّساع
مشموالت الهيئة واالرتفاع البينّ ألعاملها وعدد فروعها بالجهات.
لقد تط ّورت امليزانية يف س��نة  2016مبا يقارب  6م ّرات مقارنة بس��نة  ،2015وتضاعفت مبا يقارب  3م ّرات يف
سنة  2017مقارنة بسنة .2016
اس��تأثرت مصاريف العنوان األ ّول بالنصيب األوفر من جملة النفقات بنس��بة  % 76,28وذلك لتغطية نفقات
األجور واألكرية ونفقات التسيري األخرى.
وتعلّقت نفقات العنوان الثاين أساس��ا برشاء تجهيزات وآالت تصوير سمعية برصيّة ومع ّدات إعالمية وتهيئة
وتجهيز الفروع الجهوية للهيئة ومركز الدراسات والتكوين واملعلومات حول مكافحة الفساد.
خامسا :اإلعالمية

انطلق��ت الهيئة ،بدعم من املنظامت الدولية (برنامج األمم املتحدة اإلمن��ايئ والوكالة األملان ّية للتعاون الدويل
 ،)GIZيف تنفيذ مجموعة من املش��اريع االس�تراتيجية ،ومن أبرز محاورها برنامج تطوير اإلدارة واملعلومات ّية
لسنة .2017
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متثّلت هذه املشاريع يف:
♦ ♦تركي��ز مركز بيانات متع��دد الوظائف ( :)DATACENTERتم اقتناء وتش��غيل مركز بيانات متعدد
الوظائ��ف ،ويتكون من أربعة خوادم ومزودات طاقة أساس��ية واحتياطي��ة وموصول باألنرتنت عالية
الرسعة ،إضافة إىل معدات حامية من القرصنة الخارجية.
كام تم تجهيز غرفة خاصة مبركز البيانات بتجهيزات الس�لامة األساس��ية ومكيّفات هوائية ،إضافة إىل معدات
تحدي��د درجة الحرارة وجهاز تلق��ايئ إلطفاء الحرائق وأجهزة تنظيم كهربائي��ة ،ليكون مركز البيانات يف وضع
اشتغال عىل مدى  24ساعة دون انقطاع.
♦ ♦اقتن��اء معدات إعالمية :نظرا لتطور عمل الهيئة يف س��نة ،2017إىل جانب القي��ام بانتدابات جديدة،
قامت الهيئة باقتناء حواسيب وآالت طباعة.
♦ ♦تجهي��ز الفروع الجهوية مبعدات إعالمي��ة وتركيز كامريات مراقبة وأنظمة حامي��ة :ت ّم تجهيز الفروع
الجهويّة بسوس��ة والقريوان وس��يدي بوزيد باملعدات اإلعالمية الالزمة .كام تم تركيز كامريات مراقبة
وأنظمة حامية وأجهزة إنذار صوتية ،وذلك لتعزيز سالمة املقرات الجهوية.
♦ ♦تطوي��ر منظومة اإلدارة اإللكرتونية للوثائق واملراس�لات واألرش��يف :عملت الهيئ��ة عىل تطوير هذه
املنظومة ،نظرا لظهور العديد من الحاجيات والخاصيات األخرى تباعا لتطور عمل الهيئة ،كام تم تركيز
هذه املنظومة مبركز البيانات حيث أصبحت متاحة لكافة موظفي الهيئة.
♦ ♦ اقتناء برنامج إدارة متكامل  :SAGE-ERPيد ّعم الربنامج املحاسبة وإدارة رواتب املوظفني وتخطيط
م��وارد الهيئة وتحدي��د امليزانية والترصف يف االقتناءات والنفقات ،إضافة إىل املحاس��بة الذكية وإدارة
األصول الثابتة املادية وغريها وإدارة املوارد البرشية للهيئة ،وهذا النظام مو ّحد ومتكامل.
♦ ♦اقتناء وتركيب موزعات الش��بكة اإلعالمية :ت ّم تغيري موزعات الشبكة اإلعالمية بأخرى حديثة تتامىش
مع مركز البيانات الذي تم تركيزه لضامن رسعة تدفق املعلومة.
♦ ♦تركيز منظومة معلوماتية إلدارة ملفات ش��بهات الفس��اد :ت ّم وضع هذه املنظومة التي مكنت مكتب
الضبط املركزي من إدراج جميع املعطيات الخاصة مبلفات ش��بهات الفساد إضافة إىل متكني املحققني
من تتبع ملفاتهم بصفة دورية.
مع املالحظة أ ّن هذه املنظومة هي من إنشاء فريق اإلعالمية بالهيئة.
♦ ♦اقتن��اء أجهزة بث مب��ارش وأجهزة تصوير رقمية :قام��ت الهيئة باقتناء هذه التجهي��زات ،وذلك لبثّ
أنش��طتها مبارشة عىل ش��بكات التواصل االجتامعي عن طريق األنرتنت ،إضافة إىل إمكانية تس��جيلها
وتخزينها وذلك إلثراء األرشيف السمعي البرصي للهيئة.
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إ ّن الحوكمة عىل معنى ما جاء يف مد ّونة س��لوك وأخالقيات العون العمومي «هي نظام للرقابة والتوجيه عىل
املستوى املؤسيس ،يحدد املسؤوليات والحقوق والعالقات مع جميع الفئات املعنية ويوضح القواعد واإلجراءات
الالزمة لصنع القرارات الرش��يدة املتعلقة بعمل الهيكل .وهو نظام يدعم العدالة والش��فافية واملساءلة ويعزز
الثقة واملصداقية يف بيئة العمل.

 - 1االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ص��ادق رئي��س الحكومة ونائب رئيس الهيئة الوقت ّية للقضاء العديل كممثّل للس��لطة القضائ ّية ورئيس النقابة
الوطنية للصحافيني التونسيني ورئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،عىل «امليثاق الوطني لتفعيل االسرتاتيج ّية
الوطن ّية للحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفس��اد وخطّة عملها ( ،»)2020 - 2016وذلك يف  09ديس��مرب 2016
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد.
تنقسم االسرتاتيج ّية مبدئ ّيا إىل فرتتني زمن ّيتني:
♦

♦خطّة عمل تغطي سنتي  2017و.2018

♦

♦خطّة عمل تغطّي سنتي  2019و.2020
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أوّال :ملخص ّ
خطة عمل االستراتيجية الوطنية 2018 - 2017

يل ّخص الرسم البياين التايل خطّة العمل بخصوص سنتي  2017و:2018
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المنجز خالل سنة 2017

تتمحور االس�تراتيجية الوطنيّة حول  6أهداف ،ووقع وضع خطّة عمل تنفيذية كملحق باالسرتاتيجيّة وتتضمن
ه��ذه الخطّة  16مبادرة مبا يس��اعد حتام الحكومة والهيئات الوطنية ومختل��ف مكونات املجتمع املدين عىل
العمل بشكل أفضل وتركيز الجهود وتوحيد األهداف.
الهدف  :1تعزيز اإلرادة السياس ّية يف الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الغايــة أ :املحافظة عىل اس��تمرارية اإلرادة السياسية للسلط العمومية لضامن حصول تغيري يف الحياة العامة
و تطوير مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
1.1إحالة  245ملف عىل أنظار القضاء خالل سنة .2017
2.2ارساء «جزر نزاهة» واملقصود بهذا املفهوم هو جزء من قطاع ت ّم اختياره بالتشاور بني الهيئة والطرف
الحكومي املعني كنموذج للحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفساد ،وللغرض ت ّم وضع خطط تنفيذية يف 4
قطاعات حيوية باالعتامد عىل ارتفاع املخاطر فيها:
قطاع الديوانة:

تم اختيار املكاتب الديوانية مبيناء حلق الوادي الشاميل ومعرب رأس جدير وادارة النظم الديوان ّية كجزر نزاهة.
وقد أسفر مرشوع جزر ال ّنزاهة بقطاع ال ّديوانة منذ انطالقه يف ىّ
موف سنة  2016عىل إنجازات ها ّمة وملموسة
يف خصوص ميناء حلق الوادي الشّ اميل جزيرة ال ّنزاهة األوىل التي انطلق بها املرشوع.
أس��فر مرشوع جزر ال ّنزاهة بقطاع ال ّديوانة منذ انطالقه يف ىّ
موف س��نة  2016عىل إنجازات ها ّمة وملموسة يف
خصوص ميناء حلق الوادي الشّ اميل جزيرة ال ّنزاهة األوىل التي انطلق بها املرشوع.
نجاح املرشوع ينسب أساسا إىل الديوانة التونس ّية من مديرها العام إىل كافة ض ّباطها وأعوانها املعنيني بتنفيذ
املرشوع منذ إنطالقه يف مويف س��نة  2016والذين أعربوا يف تنفيذ برنامج العمل عن إنخراطهم التّام ورغبتهم
يف مزيد تدعيم النزاهة بقطاع الديوانة.
اإلنجازات:

1.1إعداد تشخيص مع ّمق للوضع مبيناء حلق الوادي الشّ اميل.
2.2تحديد الحاجيات وضبط األولويات.
3.3إعداد خطّة تنفيذيّة للعمل.
4.4إرساء نظام حمل شارات التعريف من قبل أعوان وض ّباط ال ّديوانة املكلّفني مبراقبة املسافرين والبضائع
ووسائل ال ّنقل « »port de bagageبامليناء.
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5.5فصل ممرات الترسيح الديواين بامليناء.
بزي مميّز ومو ّحد وتنظيم حركتهم داخل امليناء (قميص أحمر).
ّ 6.6
خص َح َملة البضائع واألدباش ّ
7.7تنظيم النسخة األوىل للحملة التوعوية يف صائفة  2017وذلك:
♦ ♦بإحداث مكتب إتّصايل وإرش��ادي للهيئة الوطن ّية ملكافحة الفس��اد ت ّم تركيزه بقاعة الرحيل بامليناء
طيلة شهرما بني جويلية وأوت.2017
♦ ♦تنظي��م رحالت توعوية مش�تركة ب�ين الهيئة والديوانة يف مرافقة للمس��افرين ع�لى منت الباخرتني
«تانيت» و«قرطاج» يف اتجاه مرسيليا وجنوة ذهابا وإياّبا.
8.8تطوير  3تطبيقات إعالم ّية جديدة ت ّم وضعها عىل موقع واب اإلدارة العا ّمة للديوانة لفائدة التونسيني
املقيمني بالخارج والعائدين إىل أرض الوطن (رخصتي ووضعيتي ،وامتعتي).
♦ ♦إعداد ومضة توعويّة للحملة األوىل ووضة توعوية للحملة الثانية ت ّم بثّهام عن طريق وسائل اإلعالم
الس��مع ّية والبرصيّة للتعريف بالخدمات الديوانية الجديدة عن بعد يف خصوص التطبيقات الثالثة
ّ
املذكورة.
♦ ♦دخ��ول إجراء توزيع مطبوع��ات مطلب رخصة الجوالن وقامئة األمتعة املو ّردة عىل منت البواخر من
موانئ املأىت حيز التنفيذ.
♦ ♦تركي��ز  84كام�يرا ثابتة بأروقة التّرسي��ح الديواين بامليناء تم ربطها يف إط��ار املرشوع مبكتب رئيس
املكتب الحدودي بحلق الوادي الشاميل وذلك بتوفري التجهيزات اإلعالمية الالزمة.
♦ ♦اعت�ماد الديوانة لتجربة منوذجية يف حمل الكامريا من قب��ل األعوان والضباط بأروقة امليناء وت ّم يف
إطار املرشوع توفري  40كامريا محمولة.
♦ ♦تنظي��م دورة تدريبية لفائدة األعوان والضباط الحاملني للكامريا يف خصوص االس��تعامل وتس��جيل
وتخزين املعلومات والرجوع لها عند الحاجة وليس بصفة آلية،
وع�لى غرار حلق الوادي الش�مايل ت ّم إنجاز تش��خيص مع ّمق للوضع براس جدي��ر وتحديد الحاجيات وضبط
األولويات يف إطار خطّة عمل تنفيذيّة.
قطاع الصحة:
كل من املستش��فى الجهوي بجربة ومستش��فى الرابطة بتونس واملستش��فى الجهوي بجندوبة كجزر
اختيار ّ
خاصة
نزاهة ،ويف هذا اإلطار تم تعزيز قدرات اإلطارات بها من خالل التدريب يف مجال إدارة مخاطر الفساد ّ
فيام يتعلّق باألدوية والخدمات الصحية.
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قطاع البلديات:
اختيار بلديات جزيرة جربة الثالث (أجيم ،ميدون ،حومة السوق) كجزر نزاهة ،من أجل تحسني الحكم املحيل
خاصة عىل مستوى استخالص اآلداءات وإسناد
والعالقات مع املواطنني والح ّد من مخاطر املامرس��ات الفاسدة ّ
رخص البناء وإبرام الصفقات العمومية.
قطاع األمن:
♦

♦

♦اختي��ار مراكز األمن بالعطّار (معتمدية س��يدي حس�ين) وبامل��رىس الغربية من والي��ة تونس ومبنارة
الحامم��ات من والية نابل وببنقردان من والية مدنني ،كجزر نزاهة ،وت ّم العمل باألس��اس عىل تفعيل
أحكام مدونة قواعد سلوك العون العمومي من أجل تحسني نوعية الخدمات املقدمة للمواطنني.
املؤسس��ايت لالسرتاتيج ّية ،وذلك من خالل احداث ثالث لجان مبق ّرر رئيس الهيئة املؤ ّرخ
♦تدعيم الجهاز ّ
يف  24فيفري  :2017لجنة قيادة االس�تراتيجيّة ولجنة املتابعة والتقييم ولجنة مكلّف باالتّصال ،وهذه
اللجان منبثقة عن اللجنة الوطن ّية لالسرتاتيجية الوطن ّية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

الغايــة ب :حش��د الرأي العام بسياسات وبرامج الدولة يف مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإقناعه
بجدواها:
تهدف هذه الغاية إىل دفع املجتمع وتوعيته للوقوف كعني يقظة يف عملية تشخيص الفساد وكشفه واملبادرة
بالحل��ول الكفيل��ة ملقاومته .أنجز هذا عرب حم�لات توعوية يف عديد الفضاءات املفتوح��ة للعموم (فضاءات
تجاريّة يف تونس الكربى وسوسة ،مهرجانات قرطاج والحاممات وقليبية والكاف وسوسة وجرجيس) والفضاءات
االداريّة (ميناء حلق الوادي الش�مايل) ووس��ائل النقل (ملصقات يف الحاف�لات والبواخر ذهابا وإيابا يف اتّجاه
جنوة ومرسيليا).
الغاي��ة ج :الس��عي إىل الحصول عىل الدع��م اإلقليمي والدويل لتعزي��ز الجهود التي تبذله��ا الدولة يف مجال
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
قامت الهيئة بإبرام عديد االتّفاقيات الدولية إلرساء عالقات تعاون دويل فعالة يف املجال:
♦
♦

بكل من مرص واندونيسيا وفرنسا.
♦مع النظريات الوطن ّية للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ّ
♦م��ع أطراف دول ّية أخرى غري وطن ّية :املعهد الجمهوري الدويل واملنظمة اإلس�لامية للرتبية والعلوم
والثقافة والبنك األورويب لالستثامر.
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الغاية د :وضع خطة اتصالية عىل املستوى الوطني:
1.1تنفيذ برامج اتصالية توعوية ترتكز عىل جملة من الحمالت واألنشطة مبشاركة املجتمع املدين .وركّزت
الحمالت عىل:
♦ ♦التعريف بالرقم األخرض املجاين ملا له من دور هام يف التبليغ عن حاالت وش��بهات الفساد ،وخاصة
بالرشاكة مع الديوانة التي تعترب من «جزر النزاهة».
♦ ♦نرش أنش��طة الهيئة وتظاهراتها عرب عديد االل ّيات :مواقع التواصل االجتامعي ،النرشيات ،الندوات
الصحف ّية...
1.1الحضور املكثّف لرئيس الهيئة يف مختلف اإلذاعات والقنوات التلفزية والصحافة املكتوبة واإللكرتونية
يف إطار الحرب عىل الفس��اد والتعريف بالقانونيني األساس��يني املتعلّقني باإلبالغ عن الفس��اد وحامية
املبلغني وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
 .31.1إنجاز أنشطة وتظاهرات خاصة بالطفولة (ورشات رسم يف إطار حملة «مبدعون صغار ض ّد الفساد»)
وبالشباب.
الهدف  :2تشجيع املساهمة النشيطة للمواطنني يف جهود الدولة الرامية إىل إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الغايـة أ :ترشيك املواطنني ومنظّامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص يف بلورة سياسات الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد وتنفيذها:
1.1دعم دور الصحافة اإلستقصائية يف مكافحة الفساد من خالل عدد من الدورات التكوينية.
2.2التش��جيع عىل العمل الصحايف اإلس��تقصايئ من خالل تنظيم مس��ابقة يف الغ��رض مفتوحة للصحافة
املكتوبة والس��مع ّية البرصيّة وااللكرتون ّية ،وت ّم إس��ناد الجوائز املاليّة للفائزين ،وذلك يف اليوم الوطني
ملكافحة الفساد يف  08ديسمرب .2017
الغاي��ة ب :ترشي��ك املواطنني ومنظامت املجتمع املدين ووس��ائل اإلعالم والقطاع الخ��اص يف مراقبة ومتابعة
وتقييم برامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتدقيق فيها:
1.1تش��جيع منظامت املجتمع املدين عىل املس��اهمة يف مجال الحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفساد ،وت ّم
يف الغ��رض تنظي��م دورات تكوينية وملتقي��ات (امللتقى العريب للمجتمع امل��دين واإلعالم لنرش ثقافة
مكافحة الفساد) ،باإلضافة إىل تكوين اإلئتالف املدين ملكافحة الفساد يف  19أفريل  2017يف إطار خطّة
التشبيك ،فضال عن إبرام اتفاقيات رشاكة بني الهيئة ومنظامت املجتمع املدين.
2.2إرساء برنامج لدعم الجمعيات الناشطة يف مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ،وت ّم يف الغرض دعم
 56جمع ّية مببالغ تراوحت بني  10.000و 25.000دينار من أجل برامج متت ّد عىل سنتي  2017و.2018
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الهدف  :3تدعيم الشفافية وتيسري النفاذ إىل املعلومة
الغايـة ج :ضامن حق النفاذ إىل املعلومة لكل األشخاص:
اقترص الدور عىل مس��اندة هيئة النفاذ إىل املعلومة يف تفعيل القانون األس��ايس عدد  22لس��نة  2016املؤرخ
يف  24م��ارس  2016واملتعلق بالح��ق يف النفاذ إىل املعلومة والتعريف به ل��دى اإلدارة العموم ّية ومنظامت
املجتم��ع املدين ووس��ائل اإلعالم ،وكذلك ع�لى هامش التظاه��رات وامللتقيات التي تنظّمه��ا الهيئة الوطن ّية
ملكافحةالفس��اد.
الغايـة د :تعزيز الشفافية عىل مستوى عملية صنع القرارات املتعلقة باستعامل األموال العمومية:
ركّ��زت الهيئة عىل عديد وس��ائل الضغط به��دف الدفع نحو اخضاع الرشاءات العمومي��ة للمنصة االلكرتونية
وخاصة وسائل اإلعالم والبالغات اﻹعالم ّية وتقريرها السنوي .2016
،TUNEPS
ّ
الهدف  :4تعزيز املساءلة بهدف الحد من اإلفالت من العقاب وضامن مساواة جميع املواطنني أمام القانون
دون متييز
الغاية ج :إرس��اء منظوم��ة فعالة للترصيح باملمتلكات واملصالح والتبليغ عن حاالت الفس��اد وحامية املبلغني
وتجريم اإلثراء غري املرشوع:
1.1العمل عىل تفعيل القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املؤرخ يف  7مارس  2017املتعلق باإلبالغ عن
املختصة وإصدار النصوص التطبيقيّة.
الفساد وحامية املبلغني ،وخاصة تحديد الهياكل االداريّة
ّ
2.2استحثاث املصادقة عىل مرشوع القانون املتعلق بالترصيح عىل املمتلكات وتضارب املصالح ،مع اإلشارة
إىل أ ّن الهيئة و ّجهت رأيها يف الخصوص إىل مجلس نواب الشعب.
الهدف  :5تحسني آليات العمل وتعزيز قدرات األطراف املعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الغاية و :تعزيز قدرات وإمكانيات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
1.1قامت الهيئة بانتدابات جديدة ،كام فتحت فروع جهويّة ،وت ّم الرتفيع يف مواردها بصفة ملحوظة.

2.2تطورت أعامل مركز الدراس��ات واملعلومات والتكوين التابع للهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد ،كام ت ّم
إثراء مكتبته.
اله��دف  :6توضي��ح أدوار مختلف األط��راف العمومية املعنية مبجال الحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفس��اد
والتنسيق بينها
الغاية أ :توضيح أدوار مختلف األطراف العمومية املعنية مبجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتنسيق
بينها
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1.1مصادقة الربملان عىل القانون األس��ايس املتعلّق باألحكام املشرتكة بني الهيئات الدستوريّة املستقلّة ،إالّ
أ ّن اللجنة الوقتية للمصادقة عىل مشاريع القوانني قضت بعدم دستورية بعض فصوله.
2.2صدور القانون األس��ايس عدد  59املؤ ّرخ يف  24اوت  2017واملتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد.

 - 2االتصال والتواصل
االتصال

اعتمدت الهيئة عىل سياسة ات ّصالية تهدف يف مضمونها إىل دعم الجهود الوطن ّية يف الحرب عىل الفساد ،لهذا
ت ّم الرتكيز عىل مواضيع كربى مخصوصة ،أه ّمها:
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦الترسيع يف تفعيل القانون األس��ايس املتعلّق باإلبالغ عن الفس��اد وحامي��ة املبلّغني (إصدار النصوص
املختصة عىل معنى القان��ون ،تنفيذ قرارات الحامية الصادرة عن
التطبيقيّ��ة ،تحديد الهياكل اإلدارية
ّ
الهيئة.)...
♦الرتكيز عىل القانون األسايس املتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (أعامل املجلس بخصوص
املداوالت واملصادقة ،ابراز موقف الهيئة منه ،التعريف به.)...
♦كام ت ّم مواصلة العمل عىل مواضيع عامة ميكن وصفها بالدامئة ،ومنها:
♦التعريف بالهيئة وأنشطتها وإنجازاتها والعراقيل التي تعرتضها.
♦نرش ثقافة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
♦التعامل مع املجتمع املدين كرشيك اسرتاتيجي يف تحقيق أهداف الهيئة.
خاصة عن طريق الرقم األخرض.
♦التشجيع عىل التبليغّ ،
♦حثّ اإلدارة العمومية عىل االنخراط يف الحرب ضد الفساد ،والتعامل االيجايب مع الهيئة.

وخاصة ن�شر فحواها إعالم ّيا
ع�لاوة عىل ما س��بق ،ات ّجهت الهيئة نحو تكثي��ف التظاهرات مبختلف أنواعهاّ ،
بالتزامن مع انعقادها بهدف توسيع املستهدفني من هذه التظاهرات إىل رشائح أخرى.
يف األخري ،تجدر اإلش��ارة إىل أ ّن الهيئة واصلت العمل بش��عار «إ ّما تونس وإ ّما الفس��اد ،واحنا اخرتنا تونس»،
خاصة تحت
وهو ش��عار ات ّص��ايل وقع تب ّنيه يف  2016وأثبت نجاعته عرب ترديده يف عدي��د الدوائر والفضاءات ّ
ق ّبة الربملان.
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التواصل

عملت الهيئة عىل التنويع والتجديد يف وسائل التواصل ،مع الرتكيز عىل وسيلة الفايسبوك .وللغرض وقع توفري
جملة من املسالك املبارشة وغري املبارشة مع املواطنني.
 .1مكتب العالقات مع املواطن
ميثّ��ل مكتب العالقات مع املواطن حلقة الوصل األوىل واملبارشة يف العالقة مع املحيط الخارجي للهيئة ،مبا أنه
يوفر خدمات للمواطن مبقرها املركزي حيث أصبح املكتب قادرا ً خالل سنة  2017عىل:
♦ ♦اإلرشاد القانوين واإلجرايئ.
♦ ♦تلقّي اإلبالغات وترسيمها.
♦ ♦الر ّد عىل طلبات املواطنني بتقديم املعطيات عن امللفات والشكايات ومآالتها.
♦ ♦تحديد مواعيد املقابالت والتنسيق بني املواطن ومصالح الهيئة.
♦ ♦قبول مطالب الحامية.
 - 1الفروع الجهوية

أحدثت الهيئة فرعا أ ّوال بصفاقس يف ش��هر ماي  ،2016وبهدف دفع الالمركزيّة يف تنظيم عمل الهيئة وتقريبها
من املواطن يف الجهات ،ت ّم إحداث  4فروع جديدة يف سنة  2017وذلك بنابل والكاف وسوسة والقرصين.
الفرع الجهوي بصفاقس

والتقص:
أ -أعامل البحث
يّ
تع ّهد الفرع الجهوي بدراس��ة  282عريضة ،منها  192مودعة لديه من قبل املواطنني إ ّما بصفة مبارشة او عن
طريق الربيد ،والبق ّية ( 90عريضة) محالة عليه من قبل اإلدارة املركزيّة للهيئة.
والتقص ومصادقة رئيس الهيئة ،قام الفرع بإحالة  4عرائض عىل النيابة العموم ّية باملحكمة
بعد أعامل البحث
يّ
االبتدائ ّية صفاقس  1والقطب القضايئ االقتصادي واملايل ،وتتل ّخص مواضيعها يف:
♦ ♦رسقة األدوية من مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من قبل عامل به وبيعها لصيدلية خاصة.
♦ ♦طلب رشوة من قبل مترصف بالدائرة البلدية صفاقس الشاملية من أجل عدم تنفيذ قرار هدم.
♦ ♦تجاوزات عديدة باملبيت الجامعي البساتني بصفاقس.
♦ ♦ تجاوزات ع ّدة يف رشكة املجمع الكيميايئ (وحدة صفاقس).
ب -األنشطة والتظاهرات:
تتمثل هذه األنشطة والتظاهرات:
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 بالرشاكة مع اإلدارة العموم ّية:♦ ♦يف لقاء مع املكتبة العموم ّية بصفاقس ،مبق ّرها ،تحت عنوان «مثقفون ضد الفساد» ،وذلك بتاريخ 20
ديسمرب .2017
♦ ♦يف لقاء مع املكتبة العموم ّية بصفاقس ،مبق ّرها ،تحت عنوان «أطفال ضد الفساد» ،بتاريخ  22ديسمرب
.2017
 بالرشاكة مع املجتمع املدين:♦ ♦يف تظاهرة توعويّة مع الفرع الجهوي للمحامني بصفاقس وجمعية بيت الخربة بعنوان «دور املجتمع
املدين يف مكافحة الفساد العمراين والبيئي» ،وذلك يوم  18أفريل  2017مبدينة صفاقس.
♦ ♦يف حملة توعوية ملقاومة الفساد مع فوج الرتبية للكشافة التونسية وذلك يوم  18أفريل  2017مبدينة
صفاقس .كام تخللت الحملة مسابقة يف الرسم مبشاركة نادي الرسم التشكييل مبعهد الخليج بصفاقس.
♦ ♦يف ملتقى علمي مع الفرع الجهوي للمحامني بصفاقس وجمعية الحقوقیین بصفاقس حول «مكافحة
الفساد :بني انفالت الواقع وحدود الترشيع « ،وذلك يوم  22نوفمرب  2017مبدينة صفاقس.
الفرع الجهوي بنابل

والتقص:
أ -أعامل البحث
يّ
تع ّهد الفرع الجهوي بـ  201عريضة ،مفصلة كاآليت 188 :عريضة مودعة مبارشة لدى الفرع أو عن طريق الربيد
او الفاكس او الربيد اإللكرتوين ،و 13عريضة محالة من قبل اإلدارة املركزيّة للهيئة.
بعد البحث والتقيص يف  184عريضة ومصادقة رئيس الهيئة ،متّت إحالة  7منها عىل املحاكم املختصة ،وتتل ّخص
مواضيعها يف:
♦
♦
♦
♦
♦

♦افتعال شهادة يف عدم االستئناف يف كتابة املحكمة االبتدائ ّية بنابل.
♦تدليس امضاء مساعد رئيس بلدية نابل السابق يف املصلحة الفنية بنابل.
♦تزوير امضاءات وتدليس عقد بيع ببلدية الحاممات من قبل موظفني عموميني.
♦االبتزاز من قبل موظف باألمانة العامة للمصاريف بنابل.
♦تدليس عقد بيع من قبل عدل اشهاد.

ب -األنشطة والتظاهرات:
ت ّم تنظيم تظاهرة مبناس��بة افتتاح مقر فرع الهيئة بنابل ،وذلك باالش�تراك مع الفرع الجهوي للمحامني بنابل
حول «دور املجتمع املدين يف إرساء الحوكمة الرشیدة والوقایة من الفساد».
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الفرع الجهوي بالكاف

تلقّى الفرع الجهوي  41عریضة مبارشة ،ومتّت إحالتها عىل حالها إىل اإلدارة املركزيّة للهيئة بال ّنظر لعدم توفّر
محقّقني به.
أ ّما بخصوص األنشطة والتظاهرات ،فتمثّلت فيام ييل:
♦

♦

♦

♦ 18مارس  :2017عرض مرسحية «دار علجیة» يف إطار دعم الهيئة لجمعية «جس��ور املواطنة» ضمن
متويل مرشوعها «وطني أمانة» باملركب الثقايف «الصحبي املرساطي».
♦م��ن  25جويلي��ة إىل  08أوت  :2017حملة توعويّ��ة عىل هامش مهرجان بومخل��وف الدويل ،وذلك
مبشاركة شباب ناشط يف املجتمع املدين وممثلني مرسحيني.
♦م��ن  07إىل  14أكتوبر  :2017مبناس��بة مهرجان الفيلم القصري بالكاف ،ت��م تنظيم ملتقيات وحلقات
نقاش حول الس��ينام والثقافة الس��ينامئية يف عالقة مبكافحة الفس��اد ،كام تم تنظيم ورشات لألطفال
وحمالت توع ّية وتنشيطية باملدارس الريفية.

الفرع الجهوي بسوسة

تعهد الفرع الجهوي بـ  36عریضة وردت عليه مبارشة أو عن طريق الربيد ،ومتّت إحالتها عىل حالها إىل اإلدارة
املركزيّة للهيئة بال ّنظر لعدم تعيني محقّقني به.
أ ّما بخصوص األنشطة والتظاهرات ،فقد قامت الهيئة ومبناسبة افتتاح الفرع الجهوي للهيئة بسوسة بتنظيم يوم
علمي تحت عنوان «سوسة تكافح الفساد» ،وذلك بتاريخ  03نوفمرب ،2017باالشرتاك مع االتحاد العام التونيس
للشغل والرابطة التونسية للدفاع عىل حقوق اإلنسان والفرع الجهوي للمحامني بسوسة وكلية الحقوق بسوسة.
كام قام الفرع ،خالل الفرتة املمت ّدة من  22إىل  31ديس��مرب  ،2017وبالتعاون مع جمعية ،We love Sousse
بحمالت توعويّة ملكافحة الفس��اد والتبليغ عنه والتعريف بالفرع الجهوي للهيئة بسوس��ة ،وذلك بالفضاءات
التجارية الكربى.
الفرع الجهوي بالقصرين

تلقّى الفرع الجهوي مبارشة  22عريضة ،ومتّت إحالتها عىل حالها إىل اإلدارة املركزيّة للهيئة بال ّنظر لعدم توفّر
محقّقني به.
أ ّما بخصوص األنش��طة والتظاهرات ،نظّم الفرع حملة توعويّة يوم  14أكتوبر  2017تحت ش��عار «القرصين
تكافح الفساد» ،وذلك للتعريف بالفرع وبآليات حامية املبلّغني.
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 - 2الرقم األخضر المجاني للتبليغ عن حاالت الفساد

بدأ العمل به يوم  20ماي  2016وذلك يف حدود التوقيت اإلداري .يتم إرشاد املواطنني ،إىل جانب اإلجابة عن
استفس��اراتهم حول مآل ملفّاتهم ،وأخريا وعىل وجه الخصوص تلقّي تبليغاتهم وتدوينها يف اس��تامرات خاصة
واحالتها عىل قسم التحقيق يف حالة تض ّمنها البالغات عن الفساد.
 - 3البريد اإللكتروني

منذ شهر مارس  ،2016تم تخصيص بريد إلكرتوين ميكّن املواطنني من إيصال شكاياتهم عن بعد وهو
contact@inlucc.tn
وخالل سنة  2017تلقى هذا الربيد  714تبليغا ،وميثّل هذا العدد نسبة  12%من مجموع التبليغات.
 - 4الموقع اإللكتروني

يوفّر موقع الهيئة نسختني واحدة بالعربية واألخرى بالفرنسية ،ويتض ّمن املعطيات اآلتية:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦تقديم املوقع،
♦تقديم الهيئة،
♦أنشطة الهيئة،
♦آخر املستجدات،
♦معرض الصحافة،
♦اإلطار الترشيعي للهيئة،
♦الروابط الوطنية املفيدة.

 - 5مواقع التواصل االجتماعي

الفايسبوك:
بعد ثبوت نجاعة وسيلة الفايسبوك خالل سنة  ،2016قررت الهيئة دعمها بإجراءات وإمكان ّيات إضاف ّية،
تتمثّل يف:
♦
♦
♦
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الصورة.
♦انتداب
مختصني يف ّ
ّ
♦ربط الصفحة مبوقع الواب وصفحة التويرت الراجعني للهيئة.
♦اعتامد « »Charte Graphiqueمميّزة ملنشورات الهيئة.

♦ ♦تغطي��ة جميع التظاهرات املتعلّقة بالحوكمة الرش��يدة ومكافحة الفس��اد واملنظّم��ة من قبل او مع
الرشكاء من املجتمع املدين الناشطني عىل صفحات الفايسبوك.
♦ ♦خلق الفضول لدى الجمهور الواسع من مستعميل الفايسبوك لالطّالع عىل آخر مستج ّدات الحرب عىل
الفساد.
♦ ♦تعيني فريق من املحقّقني لإلجابة عىل التس��اؤالت القانون ّي��ة للمواطنني الواردة عىل بريد الصفحة أو
عىل التعليقات عىل منشوراتها ،وكانت نسبة اإلجابة بخصوص التساؤالت عرب الربيد  ،100%أ ّما مع ّدل
الر ّد عليها فهو ساعة.
وقد مكّن ذلك من تحقيق اإلضافة عىل منش��ورات الصفحة ،وأ ّدى إىل ارتفاع ملحوظ لعدد منخرطيها بنس��بة
تق��ارب  ،% 150ذل��ك أ ّن عددهم كان  14.000منخرط أواخر س��نة  2016ث ّم بل��غ  33.000منخرط يف نهاية
س��نة ( 2017رس��م بياين عدد  ،)1كام أ ّدى إىل ارتفاع التفاعل مع منش��ورات الصفحة إذ كان املع ّدل الشهري
طوال هذه الس��نة حوايل  18.100اطالع عىل منش��ورات الهيئة ،وبلغ رقام قياسيّا يف شهر نوفمرب  2017بقرابة
 198.000اطالع (رسم بياين عدد .)2
رسم بياني عدد  :1تط ّور عدد المنخرطين بالصفحة
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ّ
رسم بياني عدد  :2التط ّور الشهري
لالطالع على منشورات الصفحة

تجدر املالحظة ا ّن الهيئة اختارت مبدأ عدم االعتامد عىل اإلشهار املم ّول.
قناة يوتيوب:
تم إحداث القناة يف س��نة  ،2016وهي تتضمن كل الفيديوهات التي تخص الهيئة من حمالت تحسيسية
وومضات إشهارية تلفزية ،إىل جانب مداخالت رئيس الهيئة وأعضائها يف الندوات ووسائل االعالم.
اعتمدت الهيئة خالل سنة  2017عىل تقنية البث املبارش ( )Streamingعرب هذه القناة.
صفحة تويرت:
أحدثت الصفحة يف مارس  ،2016وتنرش فيها كل املستجدات من بالغات وأخبار وتقارير وصور ومعلومات
عن أنش��طة الهيئة (ندوات وحمالت تحسيسية وورش��ات عمل )...وكذلك األنشطة ذات العالقة من قبل
الهياكل األخرى.
 - 6النشرية الدورية

أصدرت الهيئة نرشيّتني:
♦ ♦نرشية شهر مارس  :2017تع ّرضت أله ّم أنشطة الهيئة خالل الثالث ّية األوىل ومنها ميثاق االئتالف املدين
ملكافحة الفس��اد ومرسح ّية «دار علج ّية» يف الكاف والتي عرضت أمام جمهور غفري أغلبه من الشباب
يؤسس ،جيل يرفض التطبيع مع الفساد» .كام تع ّرضت لبعض املضامني ،ومنها مقال
تحت شعار «جيل ّ
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حول قانون اإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني وتقديم مركز الدراسات واملعلومات والتكوين ملكافحة
الفساد خاصة فيام يتعلّق بالوظائف والتنظيم.
♦

♦نرشيّة ديس��مرب  :2017تع ّرضت أله ّم أنش��طة الهيئة ومنها ندوة «ثقافة الحوكمة وحوكمة الثقافة
يف الع��امل العريب اإلس�لامي» ( )2017/05/19ومب��ادرة الهيئة «مبدعون ض ّد الفس��اد» عىل هامش
املهرج��ان الدويل لفيلم الهواة بقليبية مبا تض ّمنته من ورش��ة الف ّن التش��كييل «مبدعون صغار ض ّد
الفس��اد» وحفل توقيع كتاب «املنظامت الدولية والحوكمة الرشيدة» ( )2017/11/20الذي تح ّملت
الهيئ��ة تكاليف طباعته ونرشه مجانا .ك�ما تض ّمنت النرشيّة تلخيصا لغايات االس�تراتيجيّة الوطنيّة
عىل إثر مرور س��نة ع�لى إمضائها ،وكذلك افتتاحيّة عنوانها «حذار ،فقطار الفس��اد ميكن أن يخفي
قطاراإلفس��اد».

 - 7البالغات االعالمية

مؤسسات أخرى ،وتعلّقت أه ّمها بـ:
أصدرت الهيئة  22بالغا إعالم ّيا ،والبعض منها كان باالشرتاك مع ّ
♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦

املختص وتوجيه بياناته عىل
♦تفعيل قانون اإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني (تحديد الهيكل اإلداري
ّ
الهيئة وإصدار النصوص التطبيق ّية) والذي شهد نسقا بطيئا ج ّدا.
♦انعقاد أوىل جلس��ات لجنة النظر يف مطالب الحامية وتسوية الوضع ّية للتبليغات خالل الفرتة املمتدة
من  14جانفي  2011إىل غاية  11مارس  ،2017وهي الفرتة الس��ابقة لصدور القانون األسايس املتعلّق
باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني.
♦موقف الهيئة من القانون األسايس املتعلّق باالحكام املشرتكة بني الهيئات الدستوريّة املستقلّة والقانون
األسايس املتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
♦املقرتحات الهامة واملستعجلة من الهيئة للحكومة والتي ت ّم التغايض عنها ويذكر منها عىل سبيل املثال:
♦مراجعة التسميات والتعيينات والرتقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد ومحسوبية.
♦تفعيل رئيس الحكومة لصالحياته كرئيس لإلدارة التونس��ية واتخاذ قرارات باإلقالة أو العزل أو اإلبعاد
عن دائرة القرار يف خصوص املس��ؤولني الذين تعلقت بهم ش��بهات فس��اد مايل وإداري ومتت إحالة
ملفاتهم من طرف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عىل القضاء يف انتظار استكامل األبحاث والتتبعات
القضائية يف حقهم.
♦الدع��م املا ّدي لعدد من الجمع ّيات ( )36يف إطار برنام��ج «متكني» بالرشاكة مع برنامج األمم املتّحدة
اإلمنايئ ،إىل جانب رصف القس��ط الثاين من مبال��غ الدعم املو ّجهة للجمعيات بالجهات الداخل ّية ()10
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♦

♦

خالل سنة  ،2017وأخريا اإلعالن عن قامئة الجمعيات ( )10التي ستتلقى دعام ماليا من الهيئة الوطنية
ملكافحة الفس��اد خالل س��نة  .2018يتبينّ أ ّن دعم الهيئة مال ّيا للجمع ّيات الناش��طة يف مجال حقوق
االنسان استفادت منه  56جمع ّية.
♦إحصائ ّيات حول مطالب الحامية املودعة لدى الهيئة يف إطار تطبيق قانون اإلبالغ عن الفساد وحامية
املبلغني.
♦تضامن مجلس الهيئة مع رئيسها وعائلته تجاه االعتداءات والتهديدات التي طالتهام.

 - 8الندوات الصحفية

عقدت الهيئة ندوتني صحفيتني:
♦

♦

♦ندوة باالشرتاك مع النقابة الوطنيّة للصحافيني التونسيني ،بتاريخ  25جانفي  2017مبق ّر النقابة ،لعرض
جملة األنشطة املشرتكة خالل هذه السنة.
♦ندوة بنزل بالعاصمة بتاريخ  23نوفمرب  2017لتقديم التقرير السنوي لنشاط الهيئة لسنة .2016

 - 3التكوين
أوّال :الهيئة مكوِّنا
اشتغلت الهيئة عىل تكوين الصحافيني االستقصائيني واملجتمع املدين بالعاصمة وبالجهات.
 -1التكوين الموجه للصحافيين االستقصائيين

نظّمت الهيئة يف هذا اإلطار  3دورات تكوين ّية:
♦
♦

♦

♦ 06جانفي  :2017دورة تكوين ّية موضوعها إنتاج أعامل صحف ّية حول الحوكمة الرشيدة بالجهات.
♦ 20و 21جانف��ي  :2017دورة تكوين ّي��ة ح��ول الربنامج الوطني لتكوي��ن الصحافيني يف مجال مكافحة
الفساد.
♦ 14إىل  16ديس��مرب  :2017ورش��ة تدريبيّة موضوعها «الصحافة االستقصائيّة حول التحويالت املاليّة»،
بالرشاكة مع مركز تطوير االعالم.

♦ ♦
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 - 2التكوين الموجه للمجتمع المدني

نظّمت الهيئة يف هذا اإلطار  7دورات تكوين ّية:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦ 15جانف��ي  :2017دورة تكوينيّ��ة حول املجتمع املدين ودوره يف مكافحة الفس��اد ،مو ّجهة للمجتمع
املدين بالقريوان.
♦ 11فيفري  :2017دورة تكوين ّية موضوعها املجتمع املدين يكافح الفس��اد ،بالرشاكة مع جمعية أطفال
وشباب للتنشيط واملواطنة الفاعلة والثقافة الرقم ّية بالقريوان.
♦ 25فيفري  ،2017دورة تكوينيّة موضوعها دور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد ،بالرشاكة مع جمعية
إرادة للتنمية بتوزر.
♦ 26فيفري  :2017دورة تكوين ّية موضوعها «الفس��اد :أس��بابه وسبل التوقي والح ّد منه» ،بالرشاكة مع
جمعية شباب قفصة.
♦ 03إىل  05مارس  :2017دورة تكوينيّة موضوعها مكافحة الفس��اد والتبليغ عنه ،بالرشاكة مع الكشّ افة
التونس ّية.
♦ 30مارس  :2017ورش��ة تدريب ّية حول «االستش��ارة الجهويّة للتمويل العمومي» ،بالرشاكة مع جمع ّية
الرصيف الثقايف بتوزر.
♦ 22ماي  :2017ورش��ة تدريبيّة حول دور الش��باب يف مكافحة الفس��اد ،مو ّجهة إىل نادي النزاهة بدار
الشباب بتستور.

ثانيا :الهيئة مستفيدا
خاصة يف التكوين األس��ايس والتكوين املس��تم ّر ،اس��تفادت الهيئة من دورات
يف إطار تنمية قدرات موظفيها ّ
تكوين ّية داخل البالد وخارجها.
 -1الدورات التكوينية التي أجريت بالداخل

انتفعت الهيئة من  13دورة تدريب ّية شملت التحقيق واالتّصال واإلعالم ّية واألرشيف:
♦
♦
♦
♦

♦ 20و 21جانفي  :2017دورة تكوينية يف « ، » Lean Managementبنزل بالعاصمة.
♦ 16إىل  18فيفري  :2017دورة تكوين ّية حول «الوساطة وإدارة الحوار» ،بنزل بالحاممات.
مبؤسسة األرشيف الوطني.
رصف يف األرشيف اإللكرتوين»ّ ،
♦ 04افريل  :2017دورة تكوين ّية حول «الت ّ
♦ 05و 06افري��ل و 17و 18م��اي و 22و 23جويلية  :2017ثالث دورات تدريب ّية لخل ّية االت ّصال بالهيئة،
حول اإلعالم واالتّصال ،تحت إرشاف إذاعة «صوت املانيا».
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♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦ 15أفريل  :2017دورة تدريب ّية ملحقّقي الهيئة حول شكليات تحرير املكاتيب ومنهج ّيتها.
♦ 22أفريل  :2017دورة تدريب ّية ملحققّي الهيئة حول جرائم الفساد.
♦ 25افريل  :2017دورة تكوينيّة حول «انتقاء الوثائق وامللفّات» ،مبؤسسة األرشيف الوطني.
مبؤسس��ة
رصف يف الوثائق واألرش��يف» ّ
♦ 23م��اي  :2017دورة تكوين ّية حول «املواصفات يف مجال الت ّ
األرشيف الوطني.
♦م��ن  25جويلي��ة إىل  15أوت  :2017دورة تكوين ّية حول تقني��ات االتّصال يف إطار برنامج مركز النداء
بالرقم األخرض ،بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
♦ 04و 05أكتوبر  :2017دورة تدريب ّية لفائدة خل ّية االت ّصال حول إعداد خطّة عمل للحمالت التحسيس ّية،
تحت إرشاف إذاعة «صوت املانيا».
♦ 22و 23نوفم�بر  :2017دورة تكوين ّي��ة حول «ش��كلية املتابع��ة التقن ّية لتموي��ل الجمع ّيات»’ ،بنزل
بالحاممات.
♦ 29نوفمرب  2017إىل  26جانفي  :2018تكوين أس��ايس ملحقق��ي الهيئة يف مجال اإلجراءات الديوانية،
تحت إرشاف املدرسة الوطن ّية للديوانة.
♦ 16و 17ديس��مرب  :2017دورة تكويني��ة يف اإلطار العام والقانوين الس��تغالل امل��وارد الطبيع ّية ،تحت
إرشاف معهد حوكمة املوارد الطبيعية ،بنزل بالحاممات.

 - 2الدورات التكوينية التي أجريت بالخارج

استفادت الهيئة من  5دورات تكوينية بالخارج:
♦

♦

♦

♦

♦
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♦ 17إىل  26أفري��ل  :2017دورة تدريب ّية يف التكوين يف مكافحة الفس��اد ،تحت إرشاف الوكالة الكورية
الجنوب ّية ملكافحة الفساد ،بكوريا الجنوب ّية.
♦ 14إىل  28أكتوبر  :2017دورة تدريب ّية يف برنامج  ،e-peopleبالعاصمة الكوريّة الجنوب ّية سيول ،تحت
إرشاف الوكالة الكوريّة للتعاون الدويل.
♦ 12إىل  24نوفم�بر  :2017دورة تكوين ّي��ة حول «تركيز برنامج مش��اركة املواطن يف مكافحة الفس��اد
 »e-peopleبالعاصمة الكوريّة الجنوب ّية سيول ،تحت إرشاف الوكالة الكوريّة للتعاون الدويل.
♦ 20إىل  24نوفم�بر  :2017دورة تكوين ّي��ة حول «الفس��اد :الرصد ،الوقاية ،الزج��ر» لفائدة فريق من
محققي الهيئة باملدرسة الوطنية للقضاء بباريس.
♦ 09إىل  14ديس��مرب  :2017دورة تدريبي��ة حول عديد املحاور يف مجايل الحوكمة الرش��يدة ومكافحة
الفساد ،باألكادميية الدولية الصيفية ملكافحة الفساد بدولة الكويت.

 - 4إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية
مارست الهيئة صالح ّياتها يف إبداء الرأي يف مرشوعني :القانون األسايس املتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد ،والقانون األسايس املتعلّق بالترصيح باملكاسب واملصالح ومبكافحة اإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح
بالقطاع العام.
 - 1مشروع القانون األساسي المتع ّلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
أث��ارت الهيئ��ة ضمن رأيها املو ّجه إىل رئيس مجلس ن ّواب الش��عب بتاريخ  19أفري��ل  2017عديد املالحظات
والنقائص التي ش��ابت مرشوع القانون األس��ايس يف جميع املراحل التي م ّر بها ،من صياغته إىل حني مناقش��ته
واملصادقة عليه من قبل مجلس نواب الش��عب .وقد استأنس��ت الهيئة يف ذلك بآراء خرباء يف القانون وأساتذة
نص املرشوع مع املنطق القانوين
وقضاة من ذوي الخربة من األقضية الثالثة .ومن بني مالحظات الهيئة تعارض ّ
واإلجراءات والدس��تور وااللتزامات الدولية التي تع ّهدت بها الجمهوريّة التونس�� ّية ،ورضب واضح الس��تقاللية
الهيئة وتكريس لتبعيّتها املاليّة للسلطة التنفيذيّة وتجريدها من الصالحيّات التي خ ّولها لها الدستور.
أوّال -إشكالية جهة المبادرة

عىل هذا املس��توى ،الحظت الهيئة أ ّن صياغة مرشوع القانون وإحالته عىل مجلس الن ّواب من قبل الس��لطة
التنفيذيّة أمر مناف للمنطق القانوين ،واعتربت أ ّن ذلك يع ّد محاولة من قبل الجهاز التنفيذي يف مواصلة وضع
اليد عىل املهام التي كانت تحت سلطته والتي سحبت منه مبقتىض الدستور الجديد ومنحت للهيئات املستقلّة.
وهذا العمل ال يتامىش مع التوزيع الجديد للس��لط الذي أق ّره الدس��تور من خالل إحداث الهيئات الدستوريّة
املستقلّة التي تعمل عىل دعم الدميقراط ّية وإسنادها مهام رقاب ّية وتعديل ّية ألعامل السلط .واعتربت الهيئة أ ّن
خاصة بالنظر إىل أحكام القانون األس��ايس املتعلّق باإلبالغ عن الفس��اد وحامية املبلّغني
ذلك يع ّد غري منطقيّ ،
الذي يضع الجهاز التنفيذي تحت رقابة الهيئة يف عديد املسائل.
ثانيا :إشكالية إجرائية

وقع تجاوز الهيئة الحال ّية وعدم الحصول عىل رأيها املس��بق يف مرشوع القانون وذلك خالفا ملا تقتضيه أحكام
الفصل  13من املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املحدث لها ،فمن غري املعقول إعداد مرشوع قانون يه ّم
إعادة تنظيم هيكل دون االس��تئناس برأي الهيكل املعني مس��بقا ،سيام أنّه هو املبارش للعمل عىل أرض الواقع
وهو األدرى بالتنظيم الذي يتامىش مع طبيعة العمل وبالصعوبات التي قد يخلقها التنظيم الجديد.
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ثالثا  -إشكالية على مستوى دستورية مشروع القانون

وخاصة منها املتعلّقة بنشاطها والنقائص
رفعت الهيئة عديد اإلشكال ّيات عىل مستوى دستوريّة مرشوع القانون ّ
الت��ي قد تعطّله .فتص�� ّور هيكل الهيئة الوارد باملرشوع ،ال يراع طبيعة عمله��ا وقارص عىل توفري اآلل ّيات التي
يستوجبها حسن أدائها ملهامها.
وقد أهمل املرشوع مس��ألة االس��تقاللية اإلداريّة واملال ّية للهيئة ،فمن الواضح غياب األحكام التي تك ّرس ذلك
بوضوح وبش��كل ف ّعال .بل خالفا لذلك ،فقد تض ّمن املرشوع أ ّن الهيئة تناقش ميزان ّيتها أم وزارة املال ّية وليس
أمام مجلس الن ّواب مبارشة وفقا ملا تقتضيه االس��تقالليّة ،وهو ما يفس��ح املجال للس��لطة التنفيذيّة الخاضعة
لرقابة الهيئة التحكّم يف استقالل ّيتها املال ّية .
بكل استقالل ّية عن باقي
وخالفا للدستور ،مل يفرد املرشوع الهيئة بسلطة ترتيب ّية متكّنها من مامرسة صالح ّياتها ّ
كل تد ّخل يف أعاملها ،وهو حرمان غري م ّربر واقعا وقانونا ،سيام
السلط ومن إنجاز مها ّمها وتسيري دواليبها ومتنع ّ
أنّه سبق منح هيئات دستوريّة أخرى السلطة الرتتيب ّية يف مجال اختصاصها كالهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات
وهيئة االتّصال السمعي البرصي.
هذا ويجدر التنويه كذلك إىل أ ّن املرشوع ض ّيق بش��كل الفت لالنتباه من الصالحيات التي أس��ندها الدس��تور
للهيئة بصفة مطلقة ،مماّ يجوز القول معه أنّه تراجع غري م ّربر مقارنة بالصالحيّات والس��لط املس��ندة للهيئة
الحالية ملكافحة الفساد مبقتىض املرسوم عدد  120لسنة  .2011فقد اكتفى املرشوع مبنح الهيئة لضابطة عدل ّية
خاصة
التقص يف حاالت الفساد بشكل ف ّعال وناجعّ ،
فرعية وليس��ت أصل ّية بطريقة متكّنها من مامرسة أعامل يّ
املختصة.
يف الحاالت املستعجلة التي قد تتأ ّخر الهيئة يف إنجازها يف انتظار حصولها عىل اذن يف ذلك من الجهة
ّ
املتعي متتيع أعضاء مجلس الهيئة الدستوريّة بصالحيّات الضابطة العدليّة ،سيام أنّها أسندت ألعوان
وكان من نّ
قس��م مكافحة الفس��اد .ويف نفس اإلطار ،مل يسند املرشوع صالح ّيات واس��عة لجهاز مكافحة الفساد ما عدى
والتقص املنصوص
الحجز والتفتيش ،ما من شأنه الحد من نجاعته ،مع التأكيد عىل أ ّن صالح ّيات جهاز الوقاية
يّ
عليه باملرسوم املذكور أوسع من ذلك بكثري.
رابعا -عدم انسجام المشروع مع التزامات تونس الدولية

مبقارنة املرشوع مع ما التزمت به تونس دول ّيا يف عالقة مبلف مكافحة الفساد ،وعىل وجه الخصوص التوصيات
واملؤسس��ايت ملكافحة الفس��اد يف تونس م��ن قبل خرباء املجلس
املنبثق��ة عن تقرير تش��خيص اإلطار القانون
ّ
االورويب ،س��يام أ ّن تونس ق ّدمت مطلب��ا لالنضامم إىل مجموعة دول ض ّد الفس��اد  GRECOالتابع للمجلس
املذكور ،يالحظ أ ّن املرشوع مل يراع املس��ائل املتعلّقة باس��تقالل ّية الهيئة وذلك بإخضاع مناقشة ميزان ّية الهيئة
للسلطة التنفيذيّة.
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وبال ّرغ��م م��ن أ ّن الهيئة مل يقع ترشكيها منذ البداية يف إعداد املرشوع إالّ يف مناقش��ة القانون عىل مس��توى
كل هاته املآخ��ذ والتحذير من خطورة اعتامده��ا ،إالّ أنّه ت ّم التغايض
مجل��س الن�� ّواب ،فقد قام��ت بعرض ّ
عن معظمها ومتّت املصادقة عىل املرشوع بأغلب هناته املخالفة للدس��تور التي تنال من اس��تقاللية الهيئة
وتس��اهميفش��للها.
خامس  -طعن أعضاء بمجلس نوّاب الشعب في دستوريّة مشروع القانون

كانت دستوريّة املرشوع بعد املصادقة عليه من قبل مجلس الن ّواب موضوع طعن من قبل  40نائبا لدى الهيئة
الوقت ّية ملراقبة دستوريّة مشاريع القوانني .وارتكز الطعن املذكور عىل  4نقاط كاآليت:
وخاصة منه الفصول  1و 32ألحكام الفصلني  125و 130من الدستور :حيث
1.1يف مخالفة املرشوع برمتّه ّ
ج��اء بالقانون أ ّن الهيئة ترتكّب من مجلس ينتخ��ب أعضاؤه من قبل مجلس الن ّواب وكذلك من جهاز
اداري يخض��ع لقانون الوظيفة العموم ّية ،وذلك يف مخالفة واضحة ألحكام الدس��تور الذي جاء به أ ّن
الهيئة الدس��توريّة تتك ّون فقط من أعضاء مستقلّني محايدين من ذي الكفاءة والنزاهة يقع انتخابهم
من قبل مجلس نواب الش��عب بأغلب ّية مع ّززة ،وبالتّايل فإ ّن اعتبار الجهاز اإلداري مك ّون من مك ّونات
الهيئة الدستوريّة مخالف ألحكام الدستور.
2.2يف مخالفة الفصلني  43و 51من مرشوع القانون ألحكام الفصلني  125و 130من الدس��تور :يتبينّ من
خالل قراءة مزدوجة للفصلني  43و 51من املرشوع أ ّن هذا االخري أوكل معظم السلطات والصالح ّيات
الدس��توريّة بصفة أصل ّية لفائدة الجهاز االداري غري الدس��توري وليس ملجل��س الهيئة املنتخب الذي
يفرتض فيه حس��ب الدستور أن يكون هو املرشف بصفة أصليّة ومبارشة عىل مهام الهيئة وصالحيّاتها،
سيام أ ّن االرشاف الفعيل عىل التسيري املبارش للجهاز االداري موكول للمدير التنفيذي وال يتمتّع املجلس
إال بسلطة جزئ ّية عليه .ويتّضح أ ّن مجلس الهيئة املنتخب وقع تجريده من الصالح ّيات الفعل ّية للهيئة
خالفا ملقتضيات الدستور.
3.3يف مخالفة الفصل  19من مرشوع القانون ألحكام الفصلني  125و 130من الدس��تور :س��حب س��لطة
الضابطة العدل ّية من مجلس الهيئة ورئيسها بتعلّة أ ّن الهيئات القضائ ّية وحدها تتكفّل بحامية الحقوق
أي أس��اس دس��توري .وكان م��ن املتعينّ  ،ويف أقىص
أي إنتهاك يف غري طريقه وليس له ّ
والحريّ��ات من ّ
الحاالت ،إخضاع الهيئة لرقابة قضائ ّية بعديّة عىل أعاملها ،وذلك انطالقا من كونها هيئة عليا ومستقلّة،
سيام أ ّن القانون ميكّن بعض السلط االداريّة من هذه الصالح ّيات.
4.4يف مخالفة الفصل  45من مرشوع القانون ألحكام الفصلني  125و 130من الدس��تور :ا ّن منح س��لطة
اعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائها ملجلس الن ّواب فيه رضب الس��تقالل ّية الهيئة ،بالنظر إىل أ ّن
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مجلس النواب مشمول بأعامل الهيئة وأ ّن ذلك قد يشكل وسيلة للضغط عليها .كام أ ّن مفهوم الخطأ
نص عليه املرشوع عىل أنّه أس��اس هذا االعفاء يبقى غامضا وفيه نيل واضح من مبدأ
الجس��يم الذي ّ
االس��تقالليّة ،رضورة أ ّن فقه القضاء املقارن اس��تحدث مفهوم «حق نك��ران الجميل» الذي مفاده أ ّن
الجهة التي تس ّمي أو تنتخب العضو ال ميكن لها إعفاؤه وذلك ضامنا الستقالل ّيته.
 - 1مرشوع القانون األس��ايس املتعلّق بالترصيح باملكاس��ب واملصالح ومبكافحة اإلثراء غري املرشوع وتضارب
املصالح
أبدت الهيئة رأيها ،ضمن مكتوب مو ّجه إىل رئيس لجنة الترشيع العام مبجلس ن ّواب الشعب بتاريخ  05نوفمرب
 ،2017يف فصول املرشوع مقرتحة باألساس:
 .1التعديالت التالية:
كل من يساهم يف تسيري مرفق عمومي
♦ ♦الفصل  :3رضورة التوسيع يف تعريف العون العمومي ليشمل ّ
رصفني يف املرافق
من رؤس��اء الجمعيات الرياضية واملكاتب الجامعية الرياضيّ��ة والهيئات املهنيّة واملت ّ
العمومية عىل أساس عقد لزمة أو ما شابهه.
♦ ♦الفصل  :4تعديل تعريف تضارب املصالح ومواءمته مع بق ّية النصوص الوطن ّية والدول ّية.
♦ ♦الفصل  :10تعديل م ّدة تجديد الترصيح من  3س��نوات إىل  5س��نوات ،تج ّنبا إلغراق الهيئة وما يعنيه
من إضعاف لنجاعتها وصوال إىل التقليص من استقالليّتها.
♦ ♦الفصل  :43اعتامد فرتة تقادم أطول.
♦ ♦الفصل  :50إقرار نتيجة قانون ّية عن عدم القيام بواجب الترصيح ،كاإلقالة أو سحب الخطّة ،مثلام هو
الحال بالنسبة إىل القانون عدد  17لسنة .1987
 .2اإلضافات التالية:
♦

♦
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♦ف��رض واجب الترصيح عىل القط��اع الخاص ،الرتباط هذا األخري وظيفي��ا وعمليّا بالقطاع العام ،فضال
عن أ ّن هذه اإلضافة يفرضها الدس��تور واالتفاقية األممية ملكافحة الفساد والنصوص الوطنية املتعلقة
مبكافحة الفساد.
♦اعتامد مقاييس موضوعية للرقابة عىل اإلثراء غري املرشوع يقع تحديدها مسبقا.

 - 5مركز الدراسات والمعلومات والتكوين حول مكافحة الفساد
 - 1من أهمّ مهامّ المركز وأهدافه:
♦
♦
♦
♦

♦

♦وضع اسرتاتيجيات وبرامج بحث وتكوين.
♦دراسة مظاهر الفساد وتحليل أسبابه وتغرياته.
♦تبادل التجارب والخربات مع املراكز واملؤسسات املامثلة اإلقليمية والعاملية.
♦تكوين رصيد معلومات وتوثيق ووضع برامج تدريب متعددة اللغات واالوعية حس��ب مختلف فئات
املستفيدين.
♦نرش ثقافة مكافحة الفساد.

 - 2أنشطة المركز:
ارتكز نش��اط املركز لس��نة  2017عىل وضع اس�تراتيجيات للتوثيق والبحث والتكوين ،وكذلك الرشوع يف رسم
الخط��ط العملية لتجس��يم هذه امله��ام واألهداف وذلك يف امليادي��ن الثالثة املتكامل��ة :املعلومات والبحوث
والتكوين.
تجسم النشاط املذكور يف الرسم التنظيمي التايل:
ّ
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اإلنجازات:

1.1وضع أس��س مكتبة معلوماتية تقدم أرصدة الوثائق والخدمات املتنوعة وفضاء بحث توثيقي متعدد
اللغات واالوعية :مطبوعات ووثائق سمعية برصية والكرتونية.
2.2رسم مخطط ملالمح املكتبة الرقمية بهدف تيسري البحث عن بعد.
الصلة).
3.3السعي لجمع الوثائق العلمية (األطروحات ومذكرات البحث وتقارير الرتبصات ذات ّ
4.4إصدار ونرش قانون حامية املبلغني بكتابة براي  BRAILLEيف جانفي .2017
5.5إص��دار الطبع��ة األوىل ملجموعة النصوص القانونية املتعلقة مبكافحة الفس��اد يف جوان 2000( 2017
نسخة) ،تم تحيينها يف طبعة ثانية يف أوت  4000( 2017نسخة) ،وزعت مجانا وهي غري معدة للبيع.
6.6تنظيم ندوتني علم ّيتني:
♦

♦

♦ملتقى علمي يومي  7و 8س��بتمرب  ،2017تحت عنوان «الفس��اد :التعقيدات وطرق املعالجة» ،وذلك
بالتع��اون مع برنامج االتحاد األورويب  ،TAIEXومن اهدافه اس��تخراج الدعائم املش�تركة التي تقوم
عليها منظومة الفساد عىل الصعيد الدويل وابراز خصوصية التجربة التونسية.
♦ورشة يوم  09أكتوبر  2017حول آفاق العمل باملركز طبق املعايري الدولية يف املجال ،وذلك بدعم من
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والوكالة الكورية للتعاون الدويل.

احصائيات حول نشاط المركز

 - 1مجموع املستفيدين وأصنافهم:
الجهة املستفيدة
وزارات
ادارات و هياكل وطنية
هيئة مكافحة الفساد
مجتمع مدين وصحافة
خلية الحوكمة (رئاسة الحكومة)
دائرة املحاسبات
باحثون ومرتبصون
قضاة و محامون
العدد الجميل
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عدد الخدمات
47
80
322
48
21
21
151
44
734

 - 2رصيد مكتبة املركز:
الكتب

578

وثائق «براي»

8

التقارير

88

البحوث الجامعية

6

املجموع

680

 - 6المجتمع المدني
تأسس��ت عالق��ة الهيئة مع املجتمع املدين عىل  3آليات :االت ّفاقي��ات والتظاهرات وائتالف املجتمع املدين
ملكافحة الفساد.
 - 1االتفاقيات
اتفاقية شراكة وتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

ت ّم إمضاء هذه االتّفاقية يف  25جانفي  ،2017ويرسي مفعولها ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦
♦

♦نرش وتطوير الحوكمة الرشيدة يف مجال العالقات واملعامالت االقتصاديّة.
♦إعداد برامج مشرتكة عىل املستوى الوطني والجهوي والقطاعي لتكوين مسريي املؤسسات عىل أساليب
الترصف الحديثة باعتامد آليات الحوكمة والصيغة التشاركية بني مكونات املؤسسات االقتصاديّة.

اتفاقية شراكة وتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ت ّم إمضاء هذه االتفاقية يف  10ماي  ،2017ويرسي مفعولها ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦

♦متكني الصحفيني من اكتساب الثقافة القانونية والتقنيات الالزمة للقيام بالتحقيقات اإلعالمية الخاصة
بقضايا الفساد واطالعهم عىل التجارب املقارنة يف مجال الصحافة االستقصائية.
♦املس��اهمة يف الحمالت التحسيس��ية يف مجال مكافحة الفس��اد واعداد الربامج التكوينية واإلصدارات
املرجعية واملقرتحات الترشيعية يف مجال الصحافة االستقصائية.
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اتفاقية إطارية مع منظمة الكشافة التونسية

أبرم��ت هذه االتفاقية يف  13ماي  ،2017وتبقى س��ارية املفعول ما مل يتق��دم أحد الطرفني بطلب تعديلها أو
الغائها.
ته��دف االتفاقية بالخص��وص إىل التعاون بني الطرفني يف إع��داد وتنفيذ برامج التوعية والتحس��يس يف مجال
مكافحة الفساد عىل املستوى الوطني والجهوي واملحيل.
اتفاقية شراكة مع المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية

ت ّم إمضاء االتفاقية يف  31جويلية  ،2017وتهدف بالخصوص إىل:
♦
♦

♦نرش مبادئ وقيم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف أوساط املثقفني واملبدعني.
♦دعم املهرجان يف دورته  ،32وذلك يف حدود مبلغ جميل قدره عرشة آالف دينار (10.000د).

اتفاقية شراكة مع جمعية لقاء المكان الدولي لفن الحاضر

تم امضاء االتفاقية يف  09أوت  ،2017وتهدف بالخصوص إىل:
♦
♦
♦

♦نرش مبادئ وقيم مكافحة الفساد يف أوساط املثقفني واملبدعني.
♦إعداد جداريّة ملجموعة من الفنانني التشكيليني موضوعها مكافحة الفساد.
♦دعم امللتقى يف دورته الثالثة ،وذلك يف حدود مبلغ جميل قدره مثانية آالف دينار ( 8.000د).

اتفاقية شراكة مع جمعية فنون للمسرح والسينما بالكاف

تم امضاء االتفاقية يف  19سبتمرب  ،2017وتهدف بالخصوص إىل:
♦

♦

♦

♦دعم حملة الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد من خالل األنش��طة الثقافية واإلبداعية طيلة أيام الدورة
الثانية من مهرجان الفيلم القصري بالكاف من  07إىل  14أكتوبر .2017
♦دعم الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد للمهرجان لوجس��تيا يف حدود مبلغ جميل قدره ستة آالف دينار
(6.000د).
♦تكفّل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بدفع الجائزة األوىل للمهرجان وقيمتها ألف دينار (1.000د).

اتفاقية شراكة مع جمعية «وي لوف سوسة

تم إمضاء االتفاقية يف  12ديسمرب  ،2017وتهدف بالخصوص إىل:
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»

♦

♦
♦

♦القيام بحمالت تحسيسية ملكافحة الفساد يف وسط املبدعني خالل الدورة الرابعة من املهرجان الدويل
لإليقاعات العامل بسوسة من  16إىل  23ديسمرب .2017
♦القيام بورشة «مبدعون صغار ض ّد الفساد» مبدرسة بسوسة بالتنسيق مع نوادي مواطنة.
♦التزام الهيئة بدفع تكاليف الطباعة املتصلة باملهرجان ،وذلك يف حدود مبلغ جميل قدره (2.000د).

اتفاقية تعاون مع مركز تطوير اإلعالم:

ت ّم إمضاء ات ّفاقية تعاون مع مركز تطوير اإلعالم بتاريخ  12ديس��مرب .2017وتهدف هذه االتفاقية إىل تدريب
 10صحفيني استقصائيني من مختلف وسائل االعالم الوطنية ومساعدتهم عىل إنجاز تحقيقات استقصائية حول
التحويالت املالية غري املرشوعة.
 - 2التظاهرات
جدول التظاهرات
العدد
الرتبي

التاريــخ

املكــان

الوالية

طبيعة
النشاط

املوضــوع

عـدد
األيام

املستفيـد

2017 /06/01

مركز تكوين اإلذاعة
التونسية

تونس

دورة تكوينية

إنتاج أعامل صحفية حول الحوكمة
الرشيدة بالجهات.

1

صحفيون من مختلف
جهات البالد منتمون إىل
عدة وسائل إعالم وطنية
وجهوية

2017 /01 /15

فضاء بن رجب –
القريوان

القريوان دورة تكوينية

املجتمع املدين ودوره يف مكافحة
الفساد

1

جمعية أطفال و شباب
للتنشيط و املواطنة الفاعلة
و الثقافة الرقمية بالقريوان

 20و/01/ 21
2017

مقر الهيئة الوطنيّة
ملكافحة الفساد،
مدينة تونس

تونس

دورة تكوينية

الربنامج الوطني لتكوين صحفيني يف
مجال مكافحة الفساد.

2

صحافيون

2017 /1 25/0

النقابة الوطنية
للصحافيني

تونس

عرض جملة األنشطة يف إطار العمل
ندوة صحفية املشرتك يف نرش ثقافة مكافحة الفساد
والحوكمة الرشيدة.

1

الرأي العام

2017 /04/02

مدرسة أبو القاسم
الشايب بقربة

نابل

مجتمع مدين

تركيز نادي املواطنة مبدرسة أبو
القاسم الشايب قربة.

1

تالميذ

2017 /02 /05

مدينة توزر

توزر

ورشة عمل/
مجتمع مدين

املجتمع املدين يف مكافحة الفساد،
بالرشاكة مع جمعية الرصيف الثقايف
بتوزر.

1

املجتمع املدين من توزر
وقفصة وقبيل

2017 /02 /11

فضاء بن رجب
مبدينة القريوان

املجتمع املدين يقاوم الفساد ،بالرشاكة
القريوان دورة تكوينية مع أطفال وشباب للتنشيط واملواطنة
الفاعلة والثقافة الرقمية.

1

املجتمع املدين بالقريوان

107

تظاهرة
حقوقية

املجتمع املدين و مكافحة الفساد.

1

املجتمع املدين باملهديّة

 2017 /02 /11ساحة حقوق
اإلنسان املهدية
مبدينة املهدية
2017 /02 /13

مدينة توزر

توزر

ورشة عمل

النفاذ اىل املعلومة ،بالرشاكة مع
جمعية الرصيف الثقايف بتوزر ومنظمة
املادة .19

1

املجتمع املدين بتوزر

2017 /02 /13

مقر الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد،
مدينة تونس

تونس

ورشة عمل

تفعيل الرشاكة مع املجتمع املدين.

1

منظمة أنا يقظ ،جمعية
إطارات الرقابة والتفقد
والتدقيق بالهياكل العمومية
التونسية  ،جمعية البوصلة،
مركز دعم  ،الجمعية
التونسية للمدققني
الداخليني ،جمعية الحوكمة
الرقمية  ،جمعية الشفافية
أوال  ،الجمعية التونسية
للتنمية والتكوين ،الجمعية
التونسية ملكافحة الفساد،
جمعية الصفصاف ،وجمعية
البيانات املفتوحة

2017 /02 /18

مدينة املنستري

املنستري

يوم توعوي

دور املجتمع املدين يف إرساء الحوكمة
الرشيدة والتوقي من الفساد ،بالرشاكة
مع الفرع الجهوي للمحامني باملنستري،
وت ّم تقديم عرض مرسحي بعنوان
“تونس الخرضاء” أث ّثه أطفال نادي
املواطنة باملدرسة االعدادية الطاهر
الحداد بالقلعة الكربى ،اىل جانب
تنظيم عدة أنشطة يف الرسم والرماية
والغناء يف ساحة الفنون باملنستري،
وتركيز عدد من املعلقات يف ساحة
الفنون وأهم شوارع مدينة املنستري.

1

مؤسسات الدولة واملجتمع
املدين

2017 /02 /25

مدينة توزر

توزر

دورة تكوينية

بالرشاكة مع جمعية إرادة للتنمية
بتوزر.

1

املجتمع املدين

2017 /02 /26

بلدية منوبة

منوبة

حملة توعوية التعريف بالرقم األخرض املجاين للتبليغ
ّ
عن حاالت وشبهات الفساد.

1

املواطنون

2017 /02 /26

مدينة قفصة

قفصة

الفساد :أسبابه وسبل التوقي و الحد
منه ،بالرشاكة مع جمعية شباب
قفصة.

1

املجتمع املدين

التبليغ عن الفساد يف الفضاءات
العامة وبعض اإلدارات.

1

املواطنون واإلدارة الجهوية
للملكية العقارية والرشكة
الوطنية الستغالل وتوزيع
املياه واإلدارة الجهوية
للشؤون االجتامعية والرشكة
الجهوية للنقل

الحاممات دورة تكوينية مكافحة الفساد والتبليغ عنه بالرشاكة
مع الكشافة التونسية.

3

قادة افواج الكشافة
التونسية

التعريف بقانون حامية املبلغني الذي
حملة توعوية صدر البارحة وبالرقم األخرض املجاين
للتبليغ عن حاالت وشبهات الفساد.

1

املواطنون

2017/ 02 /28
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دورة تكوينية

معتمديات فوسانة،
الزهور ،القرصين
والقرصين القرصين حملة توعيّة
الشاملية
الجنوبية

/03/ 05 - 03
2017

مدينة الحاممات

2017 /03 /08

الفضاءات التجارية
الكربى بوالية تونس

تونس

/03 /11 - 10
2017

كلية العلوم القانونية
رصف جندوبة ملتقى علمي
واالقتصاديّة والت ّ
بجندوبة

التشاركية يف إدارة الشأن املحيل.

2

الطلبة والباحثون واألساتذة
الجامعيون

عرض مرسحي بعنوان «دار علجية»،
للتعريف بالهيئة الوطنية ملكافحة
عرض مرسحي الفساد والرقم األخرض املجاين للتبيلغ
عن حاالت وشبهات الفساد وبقانون
وحملة
حامية املبلغني ،وذلك بالرشاكة مع
توعويّة
جمع ّية جسور املواطنة ومهرجان
«سيكا جاز».

2

املواطنون

تحويل ميناء حلق الوادي الشاميل إىل
جزيرة نزاهة ،بالرشاكة مع برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ والديوانة.

3

إطارات الديوانة وأعوانها

اختتام مرشوع «شباب ضد الفساد»
الذي تنجزه جمعية أطفال وشباب
للتنشيط واملواطنة الفاعلة والثقافة
الرقمية بالقريوان ،ومرشوع «معنيون
بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»
الذي تنجزه جمعية التنمية املندمجة
بالقريوان.

1

 18و/03 /19
2017

املركب الثقايف
الصحبي املرساطي
مبدينة الكاف

الكاف

/03 /23-25
2017

مدينة الحاممات

الحاممات

ورشة عمل

2017 /03 /25

فضاء بن رجب
مبدينة القريوان

القريوان

ورشة عمل

2017 /03 /30

مدينة توزر

توزر

«االستشارة الجهوية للتمويل
العمومي» حول وضع آلية لتحقيق
ورشة تدريبية شفافية إسناد التمويل العمومي
للجمعيات بتوزر ،بالرشاكة مع جمعية
الرصيف الثقايف بتوزر.

1

2017 /04/ 06

مدينة تونس

تونس

ورشة عمل

ورشة عمل حول سبل تفعيل التعهد
عدد  1من الخطة الوطنية لرشاكة
الحوكمة املفتوحة واملتعلق بانضامم
تونس ملبادرة الشفافية يف الصناعات
االستخراجية ،بالرشاكة مع مصالح
خلية االدارة االلكرتونية برئاسة
الحكومة و معهد حوكمة املوارد
الطبيعية.

1

2017 /04 /15

نزل قرص الضيافة،
مدينة سيدي بوزيد

سيدي
بوزيد

يوم توعوي

«دور املجتمع املدين يف إرساء الحوكمة
الرشيدة والوقاية من الفساد» وذلك
للتعريف بالهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد وبالرقم األخرض املجاين الخاص
بالتبليغ عن حاالت وشبهات الفساد،
بالتعاون مع والية سيدي بوزيد
والفرع الجهوي للمحامني بسيدي
بوزيد والفرع الجهوي للمحامني
بالقريوان والكشافة التونسية.

1

2017 /04 /18

مدينة صفاقس

صفاقس

تظاهرة
توعويّة

«دور املجتمع املدين يف مكافحة
الفساد العمراين والبيئي» ،بالتعاون
مع الفرع الجهوي للمحامني بصفاقس
وجمعية بيت الخربة.

1

املحامون واملجتمع املدين

2017 /04 /19

نزل املشتل ،مدينة
تونس

تونس

ميثاق
املجتمع املدين

التوقيع عىل ميثاق املجتمع املدين
ملكافحة الفساد.

1

املجتمع املدين

املجتمع املدين

املجتمع املدين

اإلدارة العمومية واملجتمع
املدين

املحامون واملجتمع املدين
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2017 /04/ 22

مق ّر جمعية إرادة
للتنمية بتوزر ،مدينة
توزر

توزر

2017 /05 /05

تونس

تونس

2017 /05/05

مدينة نابل

نابل

«القطاع املوازي عرب الحدود  :أبعاده
ندوة علمية وآثاره عىل االقتصاد التونيس» بالرشاكة
ّ
مع كنفدرالية مؤسسات املواطنة
التونسية.
حملة توعوية التظاهرة الجهوية حول الحوكمة
ّ
الرشيدة ومكافحة الفساد

1

املجتمع املدين

1

املجتمع املدين

1

اإلدارة العموم ّية واملجتمع
املدين

2017 /05 /12

مدينة تونس

تونس

«أهمية دور مجلس املنافسة يف
ندوة علمية التصدي للفساد» ،بالرشاكة مع مجلس
املنافسة.

1

اإلدارة العموميّة واملجتمع
املدين

/05 /15-16
2017

مقر املعهد الفرنيس
مبدينة تونس

تونس

األيام العلمية االوىل التونسية
الفرنسية ملكافحة الفساد تحت عنوان
ملتقى علمي «الوقاية من الفساد وزجره :رضورة
دميقراطيّة يف دولة القانون» ،بالرشاكة
مع السفارة الفرنسية بتونس.

2

رجال قانون واملجتمع املدين

/05 /19-21
2017

مدينة تونس

تونس

ملتقى إقليمي
علمي

«ثقافة الحوكمة وحوكمة الثقافة
يف العامل العريب واإلسالمي أي رؤية
اسرتاتيجية مشرتكة» ،بالرشاكة مع
اإليسيسكو.

3

2017 /05 /21

نزل املشتل ،مدينة
تونس

تونس

ندوة علمية

1

الصحافيون

2017 /05 /22

مقر الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد،
مدينة تونس

«دور الصحافة االستقصائية يف
مكافحة الفساد» ،عىل هامش املؤمتر
الرابع للنقابة الوطن ّية للصحافيني
التونسيني ،بالرشاكة مع الجمعية
التونسية للصحافة االستقصائ ّية.

تونس

ورشة تدريبية

«دور الشباب يف مكافحة الفساد».

1

أعضاء نادي النزاهة بدار
الشباب بتستور

/05 /24 - 23
2017

الحاممات

نابل

ورشة عمل

«ميزانية خطة عمل االسرتاتيجية
الوطنية للحوكمة الرشيدة» ،بالرشاكة
مع الوكالة الكورية للتعاون الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

2

أعضاء الهيئة واملجتمع
املدين

2017 /06 /07

مقر الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد،
مدينة تونس

تونس

يوم توعوي

توزيع نسخ من قانون اإلبالغ عن
الفساد وحامية املبلّغني بكتابة «براي»
الخاصة بفاقدي البرص.

1

ممثيل عدد من املعاهد
والجمعيات املعن ّية بفاقدي
البرص

تونس

تظاهرة

«يوم املواطنة» ،بالرشاكة مع الكشافة
التونسية.

1

املواطنون

ملتقى علمي

« الفساد والتهريب وانعدام األمن
والروابط الخطرية بينها».

2

املجتمع املدين

شارع الحبيب
 2017 /07 /01بورقيبة ،مدينة تونس

مقر الهيئة الوطنية
 2017 /07 / 7 - 6ملكافحة الفساد ،مدينة تونس
تونس
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ورشة عمل

اختتام مرشوع «دور نظم املعلومات
الجغرافية يف تطوير اإلدارة الرضيبية
املحلية» وذلك بإنجاز ورشة عمل
ختامية حول «إشكاليات التسجيل غري
القانوين لألرايض البلدية» ،بالرشاكة مع
جمعية إرادة للتنمية بتوزر.

املجتمع املدين

«تحديد أولويات متابعة التوصيات
املنبثقة عن تقرير تشخيص اإلطار
القانوين واملؤسسايت ملكافحة الفساد»،
بالرشاكة مع رئاسة الحكومة ومكتب
مجلس أوروبا.

1

اإلدارة العموم ّية واملجتمع
املدين

 2017 /07 /16مهرجان قرطاج الدويل تونس

حملة توعوية

حملة تحسيسية حول الرقم االخرض
املجاين للتبليغ عن الفساد و قانون
حامية املبلغني.

1

املواطنون

نابل

حملة توعويّة

«حاممات كيام تحبها بال فساد».

1

املواطنون

1

طلبة املدرسة

2017/ 07 /11

2017 /07/ 18

مدينة تونس

الحاممات

املدرسة الوطنية
 2017 /07 /26للديوانة بفندق الجديد

تونس

نابل

2017 /08 /02

مكتب الديوانة
النموذجي بحلق
الوادي الشاميل

تونس

ورشة عمل

يوم درايس «مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بقطاع
الديوان» ،بالرشاكة مع الديوانة.

اإلعالن عن إطالق الحملة التوعوية
مع
حملة توعوية املوجهة للتونسيني بالخارج ،بالرشاكة
الدويل 1
ّ الديوانة والوكالة الكورية للتعاون
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

الديوانة واملواطنون بالخارج

2017 /08 /12

مكتب الديوانة
النموذجي بحلق
الوادي الشاميل

تونس

يوم توعوي

مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة،
بالتعاون مع الديوانة.

1

أعوان الديوانة

/08 /19 - 12
2017

املهرجان الدويل لفيلم
الهواة بقليبية

نابل

حملة توعويّة

نرش مبادئ وقيم الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة
املهرجان.

8

املواطنون وهواة السنيام

«أوالدنا مروحني معانا لتونس واقفني»
 21-23/08/2017الخط البحري تونس -تونس حملة توعوية بالرشاكة مع الديوانة وبدعم من برنامج
ّ األمم املتحدة اإلمنايئ والوكالة الكورية
ومرسيليا
مرسيليا
للتعاون الدويل ،عىل منت الباخرة تانيت.

3

املوطنون بالخارج

نابل

تعميم قانون اإلبالغ عن الفساد وحامية
املبلغني ،بالرشاكة مع برنامج األمم
ورشة عمل
املتحدة يف تونس.

2

املجتمع املدين

2017/ 08 /26

جرجيس

مدنني

«الهجرة غري النظامية وعالقتها بشبكات
ندوة فكرية الفساد» ،بالرشاكة مع جمعية لقاء
املكان واملنتدى التونيس للحقوق
االقتصاديّة واالجتامعية.

1

/08 /29 - 27
2017

الخط البحري تونس-
جنوة

تونس
وجنوة

« أوالدنا مروحني معانا لتونس واقفني»
برنامج
حملة توعوية بالرشاكة مع الديوانة وبدعم
والوكالةمنالكورية 3
ّ األمم املتحدة اإلمنايئ
للتعاون الدويل ،عىل منت الباخرة قرطاج.

2017 /08 /27

جرجيس

مدنني

/09 /08 - 07
2017

تونس

تونس

/24 - 23
 /08 2017نزل اوسيانا ،الحاممات

طي الورق الياباين
ورشة فن ّ
حمل توعوية «األوريجامي» حول مخاطر الهجرة غري
النظاميّة ،بالتعاون مع جمعية املكان
لفن الحارض.
«الفساد :التعقيدات وطرق املكافحة»،
ملتقى علمي بالتعاون مع برنامج االتحاد األورويب
.TAIEX

املجتمع املدين بالجنوب
الرشقي

املواطنون بالخارج

1

األطفال

2

املجتمع املدين
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مقر الهيئة الوطنية
/15 - 14
 /09 2017ملكافحة الفساد ،مدينة تونس
تونس

2

خرباء يف مجال الصحة
واألدوية

/09 /27 - 25
2017

مدينة تونس

تونس

ملتقى علمي «املجتمع املدين واإلعالم رشكاء يف نرش
ثقافة مكافحة الفساد» ،بالتعاون مع
اقليمي
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

3

املجتمع املدين والصحافيون.

/09 /30 - 28
2017

جربة

مدنني

«تعزيز النزاهة يف بلديات جربة
ورشة عمل الثالث» ،بالرشاكة مع وزارة الشؤون
املحلية والبيئة وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ والوكالة الكورية للتعاون الدويل.

3

اإلدارة العمومية واملجتمع
املدين املحل

/09 /28 - 26
2017

الحاممات

نابل

مؤمتر دويل املؤمتر الدويل حول البحوث الجامعية يف
مجال الجامرك ،بالرشاكة مع الديوانة.

3

باحثون وجامعيون وطلبة

2017 /10 /05

مدينة الكاف

الكاف

حملة توعويّة

«مبدعون ضد الفساد» ،بالرشاكة
مع جمعية «الفن والسينام واملرسح
بالكاف».

1

املواطنون واملبدعون

يوم توعوي

«القرصين تكافح الفساد».

1

املواطنون

 2017 /10 /14املركب الشبايب،
القرصين مدينة القرصين
2017 /10/ 19

التعريف بنشاط الهيئة وطرق التبليغ
املركب الثّقايف
محمد صفاقس حملة توعوية عن الفساد ،مبناسبة عرض مرسحي
مبدينة
الجمويس
ّ
وباالشرتاك مع جمع ّية ليونس كلوب
صفاقس.
صفاقس.

/10 /20 - 19
2017

نزل املشتل ،مدينة
تونس

21/10/2017

طربقة

2017 /10 /29

ساحة القصبة ،مدينة
تونس

2017 /11 /03

مدينة سوسة

1

املواطنون واملرسحيون

2

اإلدارة العمومية واملجتمع
املدين

« مظاهر الفساد والسمرسة وآليات
التصدي» ،بالرشاكة مع الجمعية
التونسية للمحامني الشبان.

1

محامون واملجتمع املدين

تظاهرة « Balai Citoyenمكنسة
تونس تظاهرة توعويّة مواطن» تحت إرشاف أستاذة الفنون
الجميلة «هالة عموص».

1

املواطنون واملجتمع املدين

تونس

ملتقى دويل ملتقى وطني حول «املصادرة واملحاسبة
كآلية ملكافحة الفساد».

جندوبة ملتقى علمي

«سوسة تكافح الفساد» ،باالشرتاك مع
االتحاد العام التونيس للشغل والرابطة
يوم علمي التونسية للدفاع عىل حقوق اإلنسان
والفرع الجهوي للمحامني بسوسة وكلية
الحقوق بسوسة.

1

«من أجلهم» ،بالرشاكة مع جمعية رؤيا
بفضاء النادي الثقايف
مدينة تونس تظاهرة توعوية للمساعدة واملرافقة لفاقدي وضعاف
 2017 /11 /04الطاهر الحداد،
البرص ،مع فسحة موسيقية للفنان يارس
تونس
جرادي.

1

مواطنون من ذوي
االحتياجات الخصوص ّية

1

رجال قانون واملجتمع املدين
الجهوي

2017 /11 /22
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ورشة عمل

مخاطر الفساد يف قطاع األدوية.

مدينة صفاقس

سوسة

صفاقس ملتقى علمي

«مكافحة الفساد :بني انفالت الواقع
وحدود الترشيع».

رجال قانون وحقوقيون
واملجتمع املدين الجهوي

كلية العلوم القانونية
واالجتامعية
/11 /29 - 28
والسياسيةوبفضاء أرينا تونس
بتونس
2017
بالبحرية 1

امللتقى الدويل األول للحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد بقطاع الصحة،
ملتقى دويل بالرشاكة مع كلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتامعية بتونس.

2

أساتذة جامعيون وطلبة

املرسح البلدي تونس

تونس

حملة توعوية

مبدعون ضد الفساد

1

املواطنون واملرسحيون

 2017 /12 /23املرسح البلدي سوسة

سوسة

حملة توعوية

مبدعون ضد الفساد

1

املواطنون واملرسحيون

1

املواطنون

2017 /12 /08

 2017 /12 /31املغازات
الكربى مبدينة سوسة
سوسة

حملة تحسيسية باملغازات الكربى
حملة توعوية لتعريف بالفرع الجهوي للهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد

♦ ♦التظاهرات يف أرقام
1.1ت ّم تنظيم  68تظاهرة مع املجتمع املدين ،أي مبع ّدل يفوق التظاهرة يف أسبوع.
كل  3أيّام ونصف.
2.2امتدت التظاهرات عىل  102يوما ،أي مبع ّدل تظاهرة ّ
3.3ش��ملت التظاهرات  15والية ،فغابت عن  9واليات (بنزرت ،أريانة ،بنعروس ،س��ليانة ،باجة ،زغوان،
قابس ،قبيل ،تطاوين) ،ويتعينّ بذل مجهود إضايف للوصول إىل تنظيم تظاهرة واحدة عىل األقل بالوالية
الواحدة .توزّعت ه��ذه التظاهرات عىل واليات تونس ( )30ونابل ( )10وتوزر ( )5وصفاقس ومدنني
وسوسة والقريوان ( )3والبق ّية ( 1أو .)2
4.4ش��ملت التظاهرات  22مدينة أو معتمديّة منها ما هو خارج عن مركز الوالية (قليبية ،قربة ،قرطاج،
مم يعني وعىل خالف النقطة (ت) ،خلق نوع من
طربقة ،جربة ،جرجيس ،الحاممات ،فندق الجديد) .اّ
الالمركزيّ��ة داخل الوالية .توزّعت هذه التظاهرات ع�لى مدن تونس ( )29والحاممات ( )6وتوزر ()5
وسوسة وصفاقس ( )3والبقية ( 1أو .)2
 - 1ائتالف المجتمع المدني لمكافحة الفساد
انطلقت فكرة االئتالف بعد مش��اركة بعض الجمعيات الفاعلة يف مكافحة الفس��اد طيلة س��نة  2016يف بلورة
االس�تراتيجية الوطنية ملكافحة الفس��اد ،حيث قررت الهيئة ترشيك هذه الجمعي��ات كطرف يف رشاكة دامئة،
بهدف ضامن النجاعة يف تطبيق االس�تراتيجية الوطنية ملكافحة الفس��اد ،وذلك عرب تقنية التش��بيك .لذا متت
الدعوة لتكوين االئتالف وإبرام امليثاق الوطني ملكافحة الفساد.
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الميثاق الوطني لمكافحة الفساد

امتدت املحادثات طيلة  3أش��هر (من جانفي إىل مارس  ،)2017وقد تم التوقيع عىل النسخة النهائية من قبل
جميع األطراف يوم  19أفريل .2017
 أالجمعيات املكونة لالئتالفيتكون االئتالف من  28جمعية:
 .1جمعية التواصل مع اإلدارة التونسية.
 .2جمعية إطارات الرقابة والتفقّد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية.
 .3املعهد الدويل لإلمناء اإلنساين.
 .4جمعية املحاسبني الشبان.
 .5البوصلة.
 .6التحالف من أجل النهوض بالطاقات املتجددة.
 .7جمعية مهنيي املصادر املفتوحة.
 .8منظمة املادة .19
 .9الجمعية التونسية للمراقبني العموميني.
 .10الجمعية التونسية للتنمية والتكوين.
 .11الجمعية التونسية للمدققني داخل املؤسسات.
 .12الجمعية التونسية للحوكمة املحلية.
 .13جمعية عتيد.
 .14التحالف التونيس للنزاهة والشفافية.
 .15الجمعية التونسية ملكافحة الفساد.
 .16كنفدرالية املؤسسات املواطنة التونسية.
 .17مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان «دعم».
 .18الحوكمة املفتوحة.
 .19املنتدى التونيس للحقوق االقتصاديّة واالجتامعية.
 .20املعهد العريب لرؤساء املؤسسات.
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 .21جمعية أنا يقظ.
 .22الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
 .23الجمعية التونسية للصحافة االستقصائية/مركز تطوير اإلعالم.
 .24مراقبون.
 .25مرصد شاهد.
 .26جمعية الشبكة الوطنية ملقاومة الفساد.
 .27جمعية الصفصاف من أجل التنمية املستدامة.
 .28جمعية املرأة والريادة.
تتوزع الجمعيات حسب االختصاصات التالية:
االختصاص

العدد

النسبة

الحوكمة

9

32, 1 %

التدقيق

4

14.2 %

مالحظة االنتخابات

5

17.85 %

التكوين والبحوث

3

10.7 %

منظومات معلوماتية

3

10. 7 %

التنمية املستدامة

4

14.2 %

املجموع

28

100 %
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توزيع الجمعيات حسب االختصاص

 - 7الشراكة الوطنية
فقرتي ،الرشاكة مع الوزارات ،والرشاكة مع غريها من الهياكل العموم ّية.
يتض ّمن هذا الفصل نْ
 - 1الشراكة مع الوزارات
يف إط��ار دعم املجهودات الوطنية يف مكافحة الفس��اد وتدعيم التعاون بني مختلف مؤسس��ات الدولة ونظرا
ألهمية دور الوزارات بجميع مؤسساتها يف نرش قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أبرمت الهيئة
اتفاقيات رشاكة مع ع ّدة وزارات.
اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الثقافية

أبرم��ت ه��ذه االتفاقية يف  30جانف��ي  ،2017ويرسي مفعولها ملدة س��نة واحدة قابل��ة للتجديد باتفاق
الطرف�ين.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦
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♦ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرش��يدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الش��فافية يف مجال املعامالت
االدارية واملالية وأس��اليب الترصف املتعلقة بوزارة الشؤون الثقافية واملؤسسات التابعة لها أو الواقعة
تحت إرشافها.
املؤسسات الخاضعة إلرشاف الوزارة وتنفيذ برنامج التأهيل املتعلّق بها.
♦تحديد مناذج النزاهة من ضمن ّ

اتفاقية عمل مشترك مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة

تم إمضاء هذه االتفاقية يف  07جويلية  ،2017وحددت مدتها بسنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦

♦

♦ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرش��يدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الش��فافية يف مجال املعامالت
اإلدارية.
♦االنفتاح عىل أنش��طة الهيئة واالس��تفادة من تجارب وخربات الطرفني من خالل إعداد برنامج تكوين
ثنايئ.
♦إعداد وتنفيذ برامج توعية يف مجال مكافحة الفساد.

اتفاقية عمل مشترك مع وزارة الشؤون االجتماعية

تم إمضاء هذه االتفاقية يف  07جويلية  ،2017وحددت مدتها بسنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦
♦

♦ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرش��يدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الش��فافية يف مجال املعامالت
اإلدارية.
♦دعم التعاون والتشاور والتنسيق بني الطرفني.
♦إعداد برنامج تكوين ثنايئ يف مجال مكافحة الفساد.

اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية

أبرمت هذه االتفاقية يف  11جويلية  2017ملدة سنة واحدة ،وتهدف خاصة إىل:
♦
♦

♦
♦

♦تعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية يف مجال املعامالت اإلدارية.
♦االنفتاح عىل أنش��طة الهيئة واالس��تفادة من تجارب وخربات الطرفني ،من خالل إعداد برنامج تكوين
ثنايئ لتنمية قدرات اإلطارات واألعوان يف مجال مكافحة الفساد.
♦تنفيذ برامج التوعية يف مجال مكافحة الفساد من خالل تنظيم التظاهرات والحمالت التحسيسية.
♦توفري اإلحصائيات والبحوث والدراسات ذات العالقة بشبهات الفساد والرشوة.
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اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التربية

تم إمضاء هذه االتفاقية يف  10أوت  2017ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني ،وتهدف بالخصوص
إىل:
♦
♦

♦

♦ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية يف مجال املعامالت اإلدارية.
♦االنفتاح عىل أنشطة الهيئة واالستفادة من تجارب وخربات الطرفني لتعزيز القدرات يف مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ،وذلك من خالل وضع مبادئ توجيهية.
♦إعداد وتنفيذ برنامج توعوي مبخاطر الفساد.

اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

أبرمت هذه االتفاقية يف  09ديس��مرب  2017مبناسبة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفساد ،وتبقى سارية ملدة
سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف بالخصوص إىل:
♦

♦

♦ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية يف الهياكل الراجعة لوزارة
الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة.
♦إرس��اء مبادئ توجيهية للوقاية من الفس��اد ووضع نظم مالمئة ملكافحته وإلرس��اء مبادئ الش��فافية
والحوكمة يف مجال املوارد الطبيعية ،طبقا إلطار عام يحدد بالتنسيق بني طريف االتفاقية.

اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

أبرمت هذه االتفاقية يف  09ديس��مرب  2017مبناسبة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفساد ،وتبقى سارية ملدة
سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف بالخصوص إىل:
♦

♦

♦
♦
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♦املس��اهمة يف ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية يف الهياكل
الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية.
♦االنفتاح عىل أنشطة الهيئة واالستفادة من تجارب وخربات الطرفني لتعزيز القدرات يف مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ،وذلك من خالل وضع مبادئ توجيهية.
♦اعداد وتنفيذ برنامج توعوي مبخاطر الفساد.
♦تعاون الوزارة مع «مركز الدراسات والتكوين واملعلومات حول مكافحة الفساد» التابع للهيئة.

اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل

أبرمت هذه االتفاقية يف  09ديس��مرب  2017مبناسبة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفساد ،وتبقى سارية ملدة
سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف بالخصوص إىل:
♦

♦املس��اهمة يف ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الشفافية يف وزارة
التكوين املهني والتشغيل والهياكل الراجعة لها بالنظر.

♦

♦إرساء مبادئ توجيهية عامة للحد من الفساد والتوعية مبخاطره.

♦

♦تعاون الوزارة مع «مركز الدراسات والتكوين واملعلومات حول مكافحة الفساد» التابع للهيئة.

اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية

أبرمت هذه االتفاقية يف  09ديس��مرب  2017مبناسبة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفساد ،وتبقى سارية ملدة
سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف بالخصوص إىل:
♦

♦املس��اهمة يف ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الشفافية مبصالح
الوزارة واملؤسسات واملنشآت العمومية الخاضعة إلرشافها ،وذلك للتوقّي من مخاطر الفساد.

♦

♦اعداد وتنفيذ برنامج توعوي مبنافع الحوكمة الرشيدة ومبخاطر الفساد.

♦

♦تعاون الوزارة مع «مركز الدراسات والتكوين واملعلومات حول مكافحة الفساد» التابع للهيئة.

اتفاقية عمل مع وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنّ

أبرمت هذه االتفاقية يف  09ديسمرب  2017مبناسبة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفساد ،وحددت ملدة سنة
واحدة تجدد كل س��نة بعد عملية التقييم .تهدف إىل تحقيق غايات االس�تراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد ،وذلك وفقا لع ّدة آليات ومنها:
♦
♦

♦دعم تدابري تشارك ّية للكشف عن مواطن الفساد داخل الوزارة.
♦توفري املشورة ملعالجة شبهات الفساد اإلداري واملايل داخل هياكل الوزارة.
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اتفاقية شراكة مع وزارة المالية

تم إمضاء هذه االتفاقية يف  22ديسمرب  2017ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتّفاق الطرفني ،وتهدف خصوصا إىل:
♦

♦
♦

♦املس��اهمة يف ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وارساء قواعد الشفافية يف الهياكل
الراجعة لوزارة املالية.
♦اإلنفتاح عىل أنشطة الهيئة من خالل دعم التنسيق والتعاون بني الطرفني.
♦إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد.

اتفاقية إطارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أبرمت هذه االتفاقية يف  17أفريل  2017وهي تهدف بالخصوص إىل:
♦

♦
♦

♦تعزي��ز إنفتاح الهياكل الراجعة بالنظ��ر إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل أنش��طة الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد.
♦إعداد برنامج تكوين ثنايئ يف مجال مكافحة الفساد.
♦إرس��اء التعاون يف إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحس��يس يف مجال مكافحة الفساد يف قطاع التعليم
العايل والبحث العلمي.

 - 2الشراكة مع هياكل عمومية أخرى
اتفاقية عمل مشترك مع بلدية منوبة

تم إمضاء هذه االتفاقية يف  07أفريل  ،2017ويرسي مفعولها ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦

♦
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♦ترس��يخ مبادئ الحوكمة الرش��يدة وتعزيز قيم النزاهة وإرس��اء قواعد الش��فافية يف مجال املعامالت
اإلدارية.
♦جعل بلدية منوبة جامعة محلية منوذجية تطبق فيها أفضل مامرس��ات التسيري والترصف وفقا ملبادئ
الشفافية والنزاهة باعتامد آليات الدميقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
♦القيام بعمليات التأطري وتوفري املش��ورة ملعالجة ش��بهات الفس��اد اإلداري وامل��ايل داخل املصالح
البلدي��ة.

اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع مجلس المنافسة

ت ّم إمضاء االتفاقية يف  12ماي  ،2017ويرسي مفعولها ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦
♦

♦
♦

♦

♦نرش ثقافة املنافسة وأساليب املعامالت االقتصاديّة النزيهة.
♦تنفيذ برنامج عمل مش�ترك لتوثيق كل املعطيات املتعلقة باملبادئ العامة للحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد يف مجال املنافسة واملعامالت االقتصاديّة.
♦إحاطة مجلس املنافسة من قبل الهيئة بكل املؤرشات املتعلقة مبامرسات ته ّدد التوازن العام للسوق.
بكل املعطيات التي من ش��أنها الكش��ف والتصدي لعمليات
♦إحاطة الهيئة من قبل مجلس املنافس��ة ّ
الفساد االقتصادي.
♦العمل عىل تعزيز قاعدة بيانات كال الطرفني بالدراسات واملعلومات واإلحصائيات.

اتفاقية شراكة إطارية مع مركز التوثيق الوطني

أبرمت هذه االتفاقية يف  22سبتمرب  ،2017وحددت مدتها بأربع سنوات قابلة للتجديد بنفس البنود أو بإضافة
بنود جديدة.
تهدف االتفاقية بالخصوص إىل:
♦

♦

♦توثيق الذاكرة الوطنية يف مجال مكافحة الفساد من خالل جمع املعطيات والبيانات والوثائق املتعلقة
بهذا املوضوع واملتوفرة لديهام قصد دعم مرشوع الهيئة يف إحداث قاعدة بيانات.
♦تعزي��ز الرصيد الوثائق��ي للهيئة من خالل جمع وتوثيق ما يصدر من مق��االت بالخارج حول النزاهة
والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد والتي يت ّم نرشها عن اإلنرتنت.

اتفاقية شراكة مع مؤسسة اإلذاعة التونسية

أبرمت بتاريخ  30نوفمرب  ،2017وتهدف إىل التغطية االعالم ّية للمؤمتر الوطني الثاين ملكافحة الفس��اد يومي 8
و 9ديس��مرب  ،2017ويف املقابل تعطى االولويّة لهذه اإلذاعة يف اجراء املقابالت االعالم ّية واألخبار املتعلّقة بهذا
كل طرف والتي تتل ّخص يف تقاس��م األعباء اللوجس��ت ّية ،وتنتهي بانتهاء
تفصل هذه االتّفاقية التزامات ّ
الحدثّ .
املوج��ب.
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اتفاقية شراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية

أبرمت بتاريخ  30نوفمرب  ،2017وتتطابق مع االت ّفاقية الس��ابقة (ث) من حيث تبادل املنافع وتقاس��م األعباء
ومدة االتفاقية.
اتفاقية شراكة مع بلدية تونس

أبرمت بتاريخ  14ديس��مرب  2017مل ّدة س��نة واحدة قابلة للتجديد باتّفاق الطرف�ين ،وتهدف إىل جعل بلديّة
رصف وفقا ملبادئ الش��فاف ّية والنزاهة باعتامد
تونس جامعة محل ّية منوذج ّية تط ّبق فيها أفضل مامرس��ات الت ّ
اليات الدميقراط ّية التشارك ّية ومبادئ الحوكمة الرشيدة ،وتنجز هذه األهداف عرب عديد االل ّيات ومنها التكوين
والتوعية وتبادل التجارب والخربات.

 - 8التعاون الدولي
ج��اء بالفص��ل  14من املرس��وم عدد  120لس��نة  2011واملتعلّق مبكافحة الفس��اد أ ّن الهيئة تعمل «عىل
التعاون مع نظرياتها بالدول األجنبية واملنظامت الدولية املختصة ولها أن تربم معها اتفاقات تعاون يف مجال
اختصاصها .كام تس��عى إىل تبادل الوثائق والدراسات واملعلومات معها مبا من شأنه أن يكفل اإلنذار املبكر
بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها».
وقد أبرمت الهيئة يف هذا السياق  7اتفاقيات ،وميكن تقسيمها إىل اتفاقيات مع نظرياتها بالدول االجنب ّية وإىل
اتفاقيات مع أطراف دول ّية أخرى.
 - 1اتفاقيات الهيئة مع نظيراتها بالدول االجنبية
أمضت الهيئة ،بهذا العنوان ،ثالث ات ّفاقيات.
مذكرة تفاهم للتعاون مع هيئة الرقابة االداريّة بمصر

وتظل سارية ما مل يقع الرتاجع الرصيح عنها من أحد الطرفني.
أبرمت هذه االتفاقية مبرص يف  13أوت ّ ،2017
يسعى الطرفان للتعاون خاصة يف املجاالت التالية:
♦
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♦تبادل املعلومات بشأن التعليم املجتمعي لتعزيز الوعي العام مبكافحة الفساد.

♦
♦

♦تبادل املعلومات واملواد املهن ّية والخربات العلم ّية والفن ّية.
التقص والتحقيق.
♦التعاون يف مجاالت يّ

مذكرة تفاهم للتعاون مع لجنة القضاء على الفساد بإندونيسيا

ت ّم إمضاء هذه املذكرة بتونس يف  09ديس��مرب  2017مبناس��بة امللتقى الوطني الثاين ملكافحة الفس��اد ،وتبقى
سارية مل ّدة  5سنوات.
تهدف بالخصوص إىل:
♦
♦
♦

♦تبادل املعلومات والخربات واملامرسات الجيدة يف مجال الوقاية.
♦تبادل الخربات واملعلومات يف مجال الكشف عن الفساد.
♦إجراء دورات تدريب ّية لتبادل الخربات.

مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد ()AFA

أبرمت بباريس يف  14ديسمرب  ،2017وترسي مل ّدة سنتني عىل أن تت ّم مراجعتها إثر انقضائها.
تهدف بالخصوص إىل:
♦
♦

♦تبادل املعلومات ذات الجدوى.
♦إرساء تعاون عمليايت وفني.

 - 2اتفاقيات الهيئة مع جهات دولية أخرى
اتفاق شراكة مع المعهد الجمهوري الدولي ()IRI

أب��رم االت ّف��اق بتونس يف  12م��اي  ،2017مع املمثّلة الدامئ��ة للمعهد بتونس ،ويرسي مل ّدة س��نة عىل أن تت ّم
مراجعته بعدها.
خاصة إىل إرس��اء الحوكمة والتقليص من الفس��اد يف املس��توى املحليّ  ،وذلك بالتعاون مع
يهدف هذا االت ّفاق ّ
البلديات واملجتمع املدين.
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ّ
المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة
مذكرة تفاهم مع

ت ّم إبرام املذكّرة باملغرب يف  26ماي  ،2017وذلك مل ّدة  3سنوات تج ّدد تلقائ ّيا ما مل يرغب أحد الطرفني يف
انهائها.
تهدف إىل تنظيم مؤمترات وندوات وورشات عمل وإصدار دراسات وبحوث خاصة يف املجاالت التالية:
♦
♦
♦

♦نرش الوعي مبخاطر الفساد وأثره عىل املجتمع.
♦تعزيز السياسيات الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف الدول األعضاء.
♦تطوير اآلليات الرتبويّة والثقاف ّية وتفعيل دورها يف ترسيخ ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد.

مذكرة تفاهم مع البنك األوروبي لالستثمار ()BEI

أبرمت بلوكسمبورغ يف  20جوان  2017مل ّدة سنتني ،عىل أن تت ّم املراجعة بعدها.
خاصة إىل:
تهدف ّ
♦
♦

♦
♦

♦تبادل املعلومات يف إطار الوقاية والكشف ومعالجة حاالت الرشوة وتبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
♦مراقبة األموال املرصودة من قبل هذا البنك وضامن عدم اس��تغاللها يف أعامل تتعلّق بالفساد وتبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
♦التعاون العمليايت وذلك بتبادل املساعدات يف أعامل التحقيق.
♦التعاون الفني وذلك بتبادل تقنيات التحقيق وطرق معالجة املعطيات وامللفّات.

 - 3زيارات عمل واستطالع
زيارة استطالعية إلى الهيئة الكورية الجنوبيّة لمكافحة الفساد والحقوق المدنية

أدى وفد من الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد برئاس��ة رئيس الهيئة العميد ش��وقي الطبيب زيارة استطالعية
إىل جمهوري��ة كوري��ا الجنوبية خالل الفرتة من  6إىل  10مارس  2017وذل��ك بدعوة من رئيس الهيئة الكورية
ملكافحة الفساد والحقوق املدنية.
وقد كان الهدف من هذه الزيارة االطالع عىل التجربة الكورية يف مجال مكافحة الفس��اد وذلك لالستئناس بها
يف تونس.
لقد تأسس��ت الهيئة الكورية ملكافحة الفس��اد والحقوق املدنية يف  29فيفري  2008ويعمل بها ما يقارب 500
موظف و 15مندوبا يبارشون مهامهم تحت إرشاف رئيس الهيئة الذي هو يف رتبة وزير و 3من مساعديه وهم
يف رتبة نائب وزير.
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ومن أبرز مهام الهيئة الكورية يذكر:
♦ ♦التقيص يف ملفات الفساد،
♦ ♦نرش الوعي لدى املواطنني،
♦ ♦الوقاية من الفساد عرب تقييم املؤسسات من حيث درجة تعرضها ملخاطر الفساد،
♦ ♦العمل عىل تكريس الشفافية يف السياسات القامئة،
وتتميز املقاربة الكورية يف مكافحة الفساد باعتامد املناهج التالية:
♦ ♦إرشاك املواطنني يف الجهود الوطنية ملكافحة الفساد،
♦ ♦اعتامد التكنولوجيات الحديثة،
♦ ♦التعاون بني مختلف البلدان وتبادل الخربات يف مكافحة الفساد.
وقد أمكن للوفد التونيس التع ّرف عىل السياس��ات املتبعة وتنظيم العمل وداخل الهيئة الكورية واالطالع عىل
منظومة تقييم الجهود والتي تعرف بـ «  ،»AIAوهي منظومة مخصصة للمؤسسات التي تشغل أكرث من 150
موظفا .ومتكّن هذه املنظومة من خالل مؤرشات متطورة ومتغرية من تقييم وترتيب املؤسس��ات العمومية يف
كوريا الجنوبية من حيث تنفيذ سياسات دعم النزاهة.
ومن أهم املؤرشات املعتمدة للغرض املذكور يجدر ذكر:
♦ ♦إعداد مخطط ملكافحة الفساد،
♦ ♦ترشيك املوظفني يف مسار مكافحة الفساد،
♦ ♦ترشيك املجتمع املدين.
وميكّن هذا التقييم من تحديد املؤسس��ات التي هي عرضة للفساد أكرث من غريها واتخاذ اإلجراءات والتدابري
الالزمة للحد من مخاطر الفساد.
وتكون املؤسس��ات العمومية يف جمهورية كوريا الجنوبية مطالبة يف إطار هذه املنظومة بنرش نتائج تقييمها
مبوقعها الرس��مي عىل ش��بكة األنرتنت .كام تقوم الهيئة الكورية ملكافحة الفساد والحقوق املدنية بنرش نتائج
التقرير السنوي العام لنتائج التقييم مبختلف وسائل االعالم.
مثال :سنة  2016تحصلت الرشطة الكورية عىل املرتبة األوىل يف التقييم.
ك�ما ت ّم خالل هذه الزي��ارة إطالع الوفد التونيس ع�لى مرشوع « »e-peopleوهي منصة إلكرتونية تس��مح
للمواطن�ين بالتفاع��ل مع اإلدارات العمومية مبش��اغل املواطنني عرب هذه املنصة التي توف��ر منتدى إلكرتونيا
للنقاش واستطالع الرأي.
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وتجدر اإلشارة إىل أنّه منذ سنة  2016سجلت هذه املنظومة املئات من التوصيات املقرتحة من قبل املواطنني
وت ّم األخذ بالعديد منها ومكافأة مقرتحيها.
ويجدر التذكري يف هذا املستوى بأ ّن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد طرفا يف مرشوع تركيز منصة «»e-people
بتونس.
وقد كانت هذه الزيارة مناسبة لالطالع عىل التجربة الكورية يف مجال حامية املبلغني واالستئناس بها يف القانون
التونيس.
ومن أهم اإلجراءات املعتمدة يف املقاربة الكورية يذكر:
♦ ♦ضامن الحرية للمبلغ.
♦ ♦ضامن عدم املساس باملبلغ عىل املستوى املهني.
♦ ♦تعليق العمل بواجب التحفظ والرسية عند التبليغ عن حاالت الفساد.
♦ ♦رد االعتبار ومكافأة املبلغ كصيغة للتشجيع عىل التبليغ.
وكان كذلك الش��أن بالنسبة إىل الترصيح باملكتسبات حيث أمكن للوفد التونيس االطالع عىل التجربة الكورية
واالستئناس بها يف القانون التونيس.
وق��د كانت الزيارة مناس��بة لوقوف الوفد التونيس ع�لى جانب من أرسار نجاح التجرب��ة الكورية يف مجال
االس��تثامر يف مكافحة الفس��اد وإرساء أسس النزاهة والش��فافية وعىل مدى انعكاس ذلك عىل االقتصاد مام
جعل كوريا الجنوبية ترتقي إىل مصاف الدول املتقدمة.
توصل الوفد املشارك يف هذه الزيارة إىل التوصيات التالية:
وحيث ّ
♦

♦

♦
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♦العم��ل عىل تفعي��ل منظومة تقييم جهود مكافحة الفس��اد بالنامذج املتعلقة بج��زر النزاهة الواردة
مبرشوع تعزيز املس��اءلة والحوكمة الدميقراطية بتونس من خالل تدعيم النزاهة يف قطاعات الديوانة
والصح��ة واألمن والبلديات الذي متوله الوكالة الكورية للتع��اون الدويل وينفذه برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ.
♦اإلرساع يف تركيز منظومة الترصيح عىل املكاس��ب بتونس وذلك ملزيد تعزيز الش��فافية وتدعيم جهود
مكافحة الفساد.
♦العمل عىل تعزيز التعاون بني الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والوكالة الكورية للتعاون الدويل باعتامد
اتفاقية ثنائية للرشاكة بني الهيئتني التونسية والكورية الجنوبية.

زيارة عمل إلى هيئة الرقابة االدارية المصرية

أ ّدى وفد من الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفس��اد برئاس��ة رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب زيارة إىل جمهوريّة
مرص العربيّة وذلك تلبية لدعوة وجهت له من قبل هيئة الرقابة االداريّة املرصيّة.

وانطلقت الزيارة يوم  13أوت  2017باستقبال الوفد يف مق ّر هيئة الرقابة االداريّة يف القاهرة من طرف رئيسها
السيد الوزير محمد عرفان جامل الدين تخللتها مباحثات بخصوص سبل التعاون وتكثيف املجهودات الثنائية
بني البلدين من أجل تركيز آليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .وقد ت ّم عقب ذلك توقيع مذكرة تفاهم
للتعاون بني الهيئتني وتبادل الدروع التكرمي ّية بني الرئيسني التونيس واملرصي
وتهدف االت ّفاق ّية املربمة بني الطرفني إىل تشجيع التعاون وتعزيز يف املجاالت التالية:
تبادل الوفود سنويا

1.1توفري دورات تدريبية مهنية يف مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
2.2تبادل الخربات وتطوير املوارد البرشيّة.
3.3تبادل املعلومات واملواد املهن ّية يف العمل ملنع الفساد ومحاربته.

4.4تبادل الخربات العلمية والفنية يف مجال الكشف عن أعامل الفساد.
التقص ونتائج
التقص والتحقيق مع إلزام ّية املحافظة عىل رسيّة األبحاث وأعامل يّ
5.5التعاون يف مجاالت يّ
التحقيق والتع ّهد بواجب التحفّظ والحياد.
6.6االستضافة واملشاركة يف املنتديات وورش العمل ،والحلقات الدراس ّية واملؤمترات حول الحوكمة الرشيدة
ومحاربة الفساد.
7.7تبادل املعلومات بش��أن التعليم املجتمعي لتعزيز الوعي العام يف مكافحة الفس��اد ،مبا يف ذلك وسائل
اإلعالم والحمالت التحسيسية ،وتعزيز املشاركة الشعبية يف منع الفساد ومحاربته.
8.8تكوين لجنة مش�تركة تت��وىل وضع آليات تنفي��ذ االتّفاقية وتقدم تقريرا يف الغ��رض الرئييس للهيئتني
لالطّالع واملتابعة.
وقام وفد الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد بزيارة إىل مركز تدريب هيئة الرقابة االداريّة املرصيّة حيث ت ّم عقد
جلسة مباحثات مع نائب رئيس الهيئة للتدريب واستعراض أوجه التعاون وتبادل الخربات بني املركز ومصالح
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
واختتمت الزيارة بلقاء مع املدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية التي تعمل يف إطار الجامعة العربية،
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وت ّم تخصيص جلسة عمل الس��تعراض االستعدادات املتعلّقة بالتنظيم املشرتك للندوة اإلقليمية التي انعقدت
يومي  25و 26سبتمرب  2017بتونس حول «املجتمع املدين واالعالم رشكاء يف مقاومة الفساد».
زيارة عمل إلى الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد

أدى وفد من الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد برئاس��ة العميد ش��وقي الطبيب زيارة اس��تطالعية إىل الوكالة
الفرنس��ية ملكافحة الفساد بتاريخ  14ديسمرب  2017بدعوى من الس��يد شارل دوشان رئيس الوكالة الفرنسية
ملكافحة الفساد.
وكان الهدف من هذه الزيارة توقيع اتفاقية تعاون ورشاكة بني املؤسس��تني س��يت ّم مبقتضاها تطوير العالقات
التقص.
الثنائية من الجانبني التونيس والفرنيس يف مجاالت تبادل الخربات وتنمية القدرات وآل ّيات يّ
كام كان للوفد التونيس جلسة عمل مع اإلدارة العامة للوكالة الفرنسية للتح ّري واسرتجاع املمتلكات املصادرة
واملحجوزة بغاية االطالع عىل التجربة الفرنسية يف هذا املجال.
نصت بنود االتفاقية عىل التعاون الفني يف املجاالت التالية:
وقد ّ
يف مجال تبادل املعلومات:
♦

♦

♦تتفق الهيئتان عىل تبادل جميع املعلومات املتّصلة مبجال عملهم حسب حاجيات مع احرتام خصوصيات
كل منهام.
ّ
♦تبادل املعلومات بني الطرفني يف كنف الرسيّة املطلقة وال يجوز افشاؤها خارج إطار الهيئتني.

يف مجال التعاون الفني:
يلتزم الطرفان بتبادل املساعدات الفنية التي من شأنها أن تساهم يف مامرسة مهامهم ويشمل هذا التبادل:
♦
♦
♦
♦

♦الوسائل التقنية،
♦طرق دراسة وتحليل املعطيات،
♦التجهيزات واملعارف يف مجال تكنولوجيات املعلومات،
♦املعرفة القانونية واملامرسات العملية،

يف مجال حامية املعطيات:
♦
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♦يخض��ع للقوانني واإلج��راءات املعمول بها يف البلدين تبادل املعلوم��ات واملعطيات التي تحمل طابعا

♦

♦

شخص ّيا بني الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد،
كل طرف إعالم
♦يف صورة تقديم معلومات تتعلق مبعطيات ش��خصية وليس��ت لها جدوى يحمل عىل ّ
الثاين الذي يتوىل فورا فسخ هذه املعلومات.
كل طرف إعالم يف أرسع اآلجال الطرف
♦يف ح��ال تقديم معطيات يح ّجر القانون تقدميها توجب ع�لى ّ
املتلقّي الذي يحمل عليه فسخ هذه املعطيات مبارشة.
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مدخل

مكّن املرسوم االطاري عدد  120لسنة  2011الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من صالحيات واسعة يف الكشف
والتقص فيها وإحالة ما ثبت منها عىل الجهات املعن ّية
عن مواطن الفساد يف القطاعني العام والخاص والبحث
يّ
وخاصة القضاء وفق آليات حرصت الهيئة عىل العمل بها منذ إعادة انطالقها يف النشاط يف سنة .2016
ّ
والتقص الذي يع ّد من التشكيالت األساس ّية يف تركيبة الهيئة والذي
ويف ظل تواصل عدم تركيز جهاز الوقاية
يّ
خصه املرسوم االطاري املذكور مبامرسة صالحيات البحث والتقيص يف جرائم الفساد ،وحرصا من الهيئة عىل
ّ
االضطالع باملشموالت التي أوكلها إليها القانون ،تولّت خالل سنة  2017مزيد تدعيم اآلل ّيات واإلجراءات التي
التجأت إىل استنباطها لتفعيل صالح ّياتها ومامرسة مشموالتها وذلك عىل املستويات التالية:
تدعيم خلية التقصي
والتقص غياب
بناء عىل نجاح تجربة الهيئة يف تخطّي الصعوبات التي فرضها عىل نشاطها يف مجال البحث
يّ
والتقص تتك ّون من محقّقني من ذوي الخربة املهنيّة
الجهاز املختص وذلك من خالل تركيز خليّة للبحث
يّ
والكفاءة العمل ّية واملستويات العلم ّية العالية ،وأمام تزايد إقبال املواطنني عىل التبليغ الذي شهد نسقه إرتفاعا
ها ّما ،تولّت الهيئة تدعيم هذه الخل ّية بتعزيز عدد املحقّقني وبتنمية قدراتهم من خالل تكثيف الدورات
التدريب ّية لفائدتهم حرصا عىل ضامن الجودة والنجاعة يف أعاملهم.
العمل على استيفاء ّ
كل االمكانيات المتاحة للتحرّي والتقصي
كل السبل القانونيّة املتاحة لها يف
البت يف مآل العرائض وامللفّات واإلشعارات ،تحرص الهيئة عىل تو ّخي ّ
قبل ّ
تجميع املعطيات واملعلومات والبيانات وطلب االيضاحات والوثائق واملؤيّدات واألدلّة والحجج لدى مختلف
وخاصة .كام تع ّد السامعات من اآلل ّيات التي عملت
ومؤسسات وهياكل عموم ّية
ّ
الجهات املعن ّية من إدارات ّ
الهيئة عىل تكريسها باعتبارها آلية ناجعة الستيقاء ما يلزم من املعلومات التي من شأنها أن تساعد عىل التأكّد
من مدى جديّة التبليغ.
استقرار العمل بمبدأ المواجهة
مثّل العمل مببدأ املواجهة من الضوابط التي حرصت الهيئة عىل تكريسها خالل سنة 2017باعتباره من
الضامنات املكفولة بالدستور.
تراعي الهيئة يف مبارشة التحريّات واألبحاث يف خصوص امللفّات التي تتع ّهد بها ما يرد ضمن ردود الجهات
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بكل حياد وموضوع ّية
املبلّغ عنها من توضيحات ومؤيّدات واللجوء إىل سامعها عند االقتضاء والتحرير عليها ّ
للملف.
للتأكّد من قيام الشبهات من عدمه ضامنا لتقدير املآل الصحيح ّ
ختم أعمال البحث والتقصي وتحديد المآل
والتقص أمام الهيئة وتختم بأحد القرارات التالية:
تنتهي أعامل البحث
يّ
1.1إحالة امللف عىل القضاء عند ثبوت شبهة الفساد.
2.2الحفظ عىل مستوى الهيئة يف حالة عدم ثبوت شبهة الفساد أو خروج املوضوع عن االختصاص أو
لسبق التع ّهد بنفس املوضوع من قبل القضاء.
3.3اإلحالة عىل الجهات االداريّة يف خصوص امللفّات التي تخرج عن اختصاص الهيئة لك ّنها تطرح إشكاليات
تستوجب حلوال لدى االدارات أو الجهات االداريّة االخرى.
4.4االحالة عىل هيئة الحقيقة والكرامة يف خصوص امللفات التي تتعلّق بانتهاك حريّات أو حقوق أساس ّية
أو التي تسبق وقائعها تاريخ صدور القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24ديسمرب
 2013واملتعلّق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها .وقد بلغ عدد هذه امللفّات إىل ىّ
موف سنة  2017ما
مجموعه  2053ملفّا.
التقص من نتائج التحريّات واألبحاث املجراة
لب عمل الهيئة يبقى حصيلة ما انتهت إليه خل ّية يّ
وباعتبار ا ّن ّ
كل األجهزة والقطاعات كام
توسع منظومة الفساد ومت ّدده يف ّ
والتي كشفت بالنسبة إىل سنة  2017عن تواصل ّ
يتبينّ ذلك من الع ّينات من االحاالت عىل القضاء الوارد عرضها.

االحاالت على القضاء
جدول االحاالت على القضاء من قبل الهيئة
العدد

املوضوع

املختصة
الجهة
ّ

1

شبهة فساد و سوء ترصف يف املال العام برشكة اتحاد
«الفكتورينق» التي ميتلك البنك الوطني الفالحي أسهام
برأس مالها

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

2

شبهة فساد برشكة تحت القيد الديواين بتواطؤ من مقدم
باملكتب الجهوي للديوانة بنب عروس

املحكمة االبتدائيّة بنب عروس

اإلحالة عىل املحكمة االبتدائيّة بباجة
للتحقيق

3

شبهة فساد إداري و مايل باملدرسة االبتدائ ّية بشاطر
بنزرت الجنوبية

املحكمة االبتدائ ّية ببنزرت
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املــآل

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل للتحقيق

4

تجاوزات إدارية و مالية تتعلق برئيس مكتب تسيري حضرية
السيارات السابق بوزارة الرتبية

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

5

شبهة فساد يف دار الشباب بساقية الزيت من والية صفاقس
تتمثل يف تعمد املدير السابق إستغالل مداخيل كراء

املحكمة االبتدائ ّية بصفافس 1

6

شبهة فساد يف القباضة املالية بسبيبة تتمثل يف بيع مادة
التبغ خارج األطر القانونية و توزيعه عىل أساس املحسوبية

املحكمة االبتدائيّة بالقرصين

7

شبهة فساد يف االنتداب برشكة تتبع بنك االسكان واستغالل
املدير العام للرشكة ملنصبه من أجل انتداب ابنه دون
احرتام األطر القانونية

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

8

تجاوزات إدارية و مالية تنسب إىل املدير الجهوي للتكوين
و التشغيل بقفصة

املحكمة االبتدائ ّية بقفصة

9

شبهة فساد مايل و إداري بالجمعية الرياضية لكرة القدم
بأريانة

املحكمة االبتدائيّة بأريانة

التحقيق

10

شبهة فساد و تالعب بالبيانات الشخصية منسوبة لكاتب
باملحكمة االبتدائيّة بصفافس

املحكمة االبتدائ ّية بصفاقس 1

التحقيق

11

شبهة فساد مايل منسوبة لحاجب مبحكمة الناحية صفاقس
 1و زوجته

املحكمة االبتدائيّة بصفاقس 1

12

تجاوزات و إخالالت تتعلق برئيس الدائرة الفرعية للغابات
بتالة من والية القرصين مبعية حارس الغابات بإدارة
الغابات بتالة

املحكمة االبتدائ ّية بالقرصين

13

تعمد السلط القضائية و األمنية التغايض عن مجموعة من
املشتبه بهم وهم عصابة لبيع الخمر واملخدرات و تجار
ممنوعات ومهربني.

املحكمة االبتدائ ّية بالقرصين

14

تعطيل تنفيذ احكام قضائية و استغالل مساكن إدارية
تابعة ملصالح وزارة الفالحة و املوارد املائية و الصيد البحري
من قبل أشخاص فاقدي الصفة بالقرصين

املحكمة االبتدائيّة بالقرصين

15

شبهة فساد تتعلق باملندوب الجهوي للرتبية بأريانة واملمثل
القانوين لرشكة خاصة

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

16

شبهة فساد حول إستلزام السوق األسبوعية لبيع املواد
املختلفة و السوق الظرفية لبيع األضاحي باملالسني

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

17

شبهة فساد تتعلق ياستغالل نفوذ و منح مساعدات
إجتامعية لغري مستحقيها تنسب إىل مرشدة إجتامعية
بوحدة النهوض االجتامعي مبعتمدية سيدي عيل بن عون

املحكمة االبتدائيّة بسيدي بوزيد

التحقيق

18

شبهة فساد مايل و إداري صلب الوكالة الوطنية للكحول
تتعلق بالرئيس املدير العام للوكالة

املحكمة االبتدائ ّية بسوسة 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل للتحقيق

19

ضياع ملف قضايئ باملحكمة االبتدائيّة بقفصة

املحكمة االبتدائيّة بقفصة

20

شبهة فساد يف صفقات الديوان الوطني للتطهري

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

الحفظ

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل
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21

شبهات فساد إداري ومايل وإهدار للامل العام باملعهد
الوطني للبحوث يف الهندسة الريفية للمياه والغابات

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية لالبحاث
االقتصاديّة واملالية

22

شبهة فساد إداري و مايل باملعهد النموذجي «محمد فرج
الشاذيل» باملنستري

املحكمة االبتدائ ّية باملنستري

االحالة إىل فرقة األبحاث والتفتيش
للحرس الوطني

23

جرائم فساد إداري و مايل باملطعم الجامعي «ابن زيدون
«مبنوبة

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

التحقيق

24

جرائم فساد إداري و مايل باملطعم الجامعي «عيل
الدوعاجي» بتونس

املحكمة االبتدائ ّية بتونس1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

25

شبهة فساد تتعلق برسكلة الزيوت النباتية املستعملة

املحكمة االبتدائيّة بنب عروس

اإلحالة عىل إلدارة الفرعية ملكافحة
اإلجرام للحرس الوطني بن عروس

26

شبهة فساد و سوء ترصف و تسيري من طرف النائبة الجهوية
للمرأة مبركز التكوين املهني للمجلس الجهوي مبدنني

املحكمة االبتدائ ّية مبدنني

التحقيق

27

شبهة فساد تتعلق بشبكة تنشط يف تهريب النحاس
والعملة بالجم من والية املهدية

املحكمة االبتدائ ّية باملهدية

االحالة عىل منطقة الحرس الوطني
بالجم

28

حول شبهة فساد تتمثل يف افتعال طابع للذهب و ترويج
املصوغ املدلس

املحكمة االبتدائيّة باملهدية

التحقيق

29
30

شبهة فساد يف الصيدلية املركزية للبالد التونسية و مبستودع
توزيع أدوية املستشفيات بسوسة خالل سنوات 2012
و 2013و 2014و 2015و2016
شبهة فساد منسوبة ملدير مجمع الصحة األساسية مبنوبة
تتمثّل يف تغيري لوحة منجمية لسيارة راجعة بامللكية إىل
وزارة الصحة العمومية

املحكمة االبتدائيّة بسوسة 1

التحقيق

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

31

شبهات فساد مايل و إداري مبصحة العمران تتمثّل يف
فقدان كميات من األدوية الخصوصية و رصف أدوية دون
وصفات طبية وذلك بفتح ملفات وهمية بالصيدلية التابعة
للمصحة وتجاوزات مستوى الخزينة وعدم مسك دفاتر
واضحة باملصحة و رصف أموال دون وجه قانوين وكذلك
منافع شخصية و إسناد منح دون وجه قانوين

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

32

شبهة اختالس املال العام و تزوير وثائق بالدائرة البلدية
ببرئ شلوف من والية نابل منسوبة لوكيل املقابيض السابق
بالدائرة ومساعده

املحكمة االبتدائيّة بنابل

اإلحالة عىل الفرقة املركزية األوىل للحرس
الوطني

33

حول شبهات فساد تتعلق بإطارات سامية بسلك الديوانة
التونسية و بعدد من كبار التجار و امل ّوردين و رجال االعامل

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

اإلحالة عىل الفرقة املركزية األوىل للحرس
الوطني

34

شبهات تحيّل وتدليس وتجارة الذهب بدون رخصة

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

35

خاصة
شبهة فساد مايل و إداري برشكة ّ

36

حوا شبهة فساد إداري و مايل بديوان التونسيني بالخارج
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اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل للتحقيق

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل اإلدارة العامة لألبحاث
الديوانية

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

التحقيق

37

شبهة فساد تتعلق ببعض الرشكات املصدرة كليا

املحكمة االبتدائ ّية بنب عروس

التحقيق

38

شبهات فساد و تدليس و إستيالء عىل املال العام برشكة
ات ّصاالت تونس

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل للتحقيق

39

شبهة فساد يف الترصف يف صابة الزيتون مبنبت مدينة منزل
نور التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفالح ّية باملنستري

املحكمة االبتدائيّة باملنستري

40

شبهة فساد يف مركز اإلحاطة والتوجيه بالزهروين تتمثل يف
انتهاكات خطرية للحرمة الجسدية

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 2

41

شبهة فساد مبدرسة ابتدائيّة وحالة إهامل نتجت عنه وفاة

املحكمة االبتدائيّة بصفاقس 1

42

حول شبهة فساد يف القباضة البلدية بالقرصين

املحكمة االبتدائيّة بالقرصين

الحفظ

43

حول شبهة مايل و إداري وأخالقي باإلتحاد التونيس للتضامن
االجتامعي مبدنني

املحكمة االبتدائيّة مبدنني

اإلحالة عىل فرقة األبحاث العدليّة مبدنني

44

حول التالعب يف تأجري رؤساء املنشآت و املؤسسات
العمومية املنتهية مهامهم منذ سنة  2011وإهدار املال
العام

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

45

شبهة فساد تتعلق بإنجاز أحد مدارج ملعب حمدة العواين
بالقريوان

املحكمة االبتدائيّة بالقريوان

التحقيق

46

حول شبهات فساد باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان
والتهيئة الرتابية بالكاف

القطب القضايئ االقتصادي و املايل

التحقيق

47

حول شبهة فساد ببلدية سيدي بوزيد

املحكمة االبتدائيّة بسيدي بوزيد

التحقيق

48

شبهة فساد يف إيداع العارضة مبستشفى الرازي

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

49

شبهة فساد يف اسرتجاع مصاريف عالج وهمية من طرف
املديرة بتصفية بطاقات اسرتجاع مصاريف العالج باملركز
الجهوي للتأمني عىل املرض بسليانة

املحكمة االبتدائ ّية بسليانة

التحقيق

50

تحرير محرض إتفاق مبقر اإلدارة العامة لألداءات تضمن
اتفاق عىل عدم إشعار الجهات القضائية بجرائم مناط
القانون املتعلق باملعادن النفيسة.

القطب القضايئ االقتصادي واملايل

االحالة عىل الفرقة املركزية الثانية
للحرس الوطني

51

شبهة فساد يف صفقة اقتناء أحذية عسكريّة غري مطابقة
ملعايري السالمة

املحكمة العسكرية الدامئة بتونس

التحقيق

52

اختالس كميات من األدوية من قبل ممرض أ ّول مبركز
الص ّحة األساسيّة بالرشيفات مبعتمديّة سليامن من والية
نابل

املحكمة االبتدائيّة بقرمبالية

53

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

54

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة
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55

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بنب عروس

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية بنب عروس

56

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بنب عروس

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية بنب عروس

57

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

58

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

59

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

60

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

61

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بتونس

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

62

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

االحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

63

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

64

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

65

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمةاالبتدائ ّية مبنوبة

66

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

67

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

68

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

69

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

70

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بسيدي بوزيد

71

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

72

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية األوىل
لألبحاث والتفتيش بالعوينة

73

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بسيدي بوزيد

اإلحالة عىل الفرقة املركزية األوىل
لألبحاث و التفتيش بالعوينة

74

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بسيدي بوزيد

اإلحالة عىل الفرقة املركزية األوىل
لألبحاث و التفتيش بالعوينة
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75
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املظنون فيها عىل إعانات قارة ملنتفعني متوفني مبساعدة
السيدة نادية الدربايل بصفتها عون الربيد مبكتب الربيد
بدقاش

املحكمة االبتدائ ّية بسيدي بوزيد

153

شبهة االستيالء عىل امللك العمومي

املحكمة االبتدائ ّية بجندوبة

مكتب التحقيق الثالث

154

شبهة فساد باملدرسة العليا للفالحة بوليفة من والية الكاف

املحكمة االبتدائيّة بالكاف

التحقيق

155

التنكيل مببلّغني عن الفساد من قبل الجهات املبلغ عنها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

156

التنكيل مببلّغني عن الفساد من قبل الجهات املبلغ عنها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

157

التنكيل مببلّغني عن الفساد من قبل الجهات املبلغ عنها

املحكمة االبتدائ ّية بسوسة 1

158

شبهة رسقة قطع غيار شاحنات من املغازة املركزية لرشكة
نقل املواد املنجمية

املحكمة االبتدائ ّية بقفصة

159

شبهة فساد تتمثل يف االستيالء عىل عقار عقار ملك الدولة
الخاص

املحكمة االبتدائ ّية بباجة

اإلحالة عىل فرقة األبحاث العدلية
بالحرس الوطني بباجة

160

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

161

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

162

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

163

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

164

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

165

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية بالعوينة

166

شبهة االستيالء عىل ملك الدولة البحري

املحكمة االبتدائيّة بقرمبالية

167

شبهة االستيالء عىل أرض دولية واستغاللها دون وجه
واإلرضار بأموال الدولة

املحكمة االبتدائيّة بسليانة

التحقيق

168

حول شبهة فساد مبستشفى سهلول سوسة

القطب القضايئ اإلقتصادي و املايل

اإلحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

143

169

شبهة فساد تتمثّل يف جمع أستاذ تعليم إبدايئ متمتّع
بالعفو الترشيعي بني وظيفته ونشاط خاص

املحكمة االبتدائ ّية بالكاف

التحقيق

170

شبهات فساد تتعلّق باملدير الجهوي للمعهد الوطني
لإلحصاء بصفاقس

املحكمة االبتدائ ّية بصفاقس 2

التحقيق

171

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية منوبة

اإلحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

172

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

173

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

174

شبهة تجاوزات صلب اتفاقيتي رشاكة حول معالجة
النفايات بوالية زغوان

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

175

التنكيل مببلّغني عن الفساد من قبل الجهات املبلغ عنها

املحكمة االبتدائيّة بقرمبالبة

التحقيق

176

شبهة فساد باملستشفى املحيل بقرمبالية

املحكمة االبتدائ ّية بقرمبالبة

التحقيق

177

شبهة فساد متعلقة باملدير العام ملركز البحوث و الدراسات
اإلجتامعية

املحكمة االبتدائيّة بتونس

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

178

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة اإلبتائية مبنوبة

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

179

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة اإلبتائية مبنوبة

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

180

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة اإلبتائية بسليانة

التحقيق

181

شبهة تسلم رشوة من قبل كاتبة أوىل مبحكمة من أجل
التدخّل لدى القضاء

القطب القضايئ اإلقتصادي و املايل

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

182

حول تجاوزات يف إنجاز مرشوع تهيئة و توسعة مركز
التكوين والتدريب املهني بالجم

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

183

حول شبهات فساد إداري ومايل وتالعب مبخزونات الوقود
برشكة النقل بتونس

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

184

حول شبهات فساد إداري و مايل للامل العام يف صفقة رشاء
وصيانة عربات مرتو خفيف

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1

االحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

االحالةة عىل الفرقة االقتصاديّة

املحكمة االبتدائ ّية بالقريوان

اإلحالة عىل فرقة األبحاث والتفتيش
للحرس الوطني بالقريوان

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

االحالة عىل اإلدارة الفرعية لألبحاث
االقتصاديّة و املالية

185
186
187

144

رصف باإلدارة الجهويّة
شبهة تسلّم رشوة من طرف كاتبة ت ّ
للص ّحة بتونس قصد التدخّل لالنتداب بوزارة الص ّحة
استيالء مدير مدرسة بالقريوان عىل معاليم التسجيل
املخصصة لجمع ّية العمل التنموي القتناء مناديل
واألموال
ّ
للتالميذ
شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية قلعة
األندلس

188

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية سبيطلة

املحكمة االبتدائ ّية بالقرصين

189

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية جرجيس

املحكمة االبتدائ ّية مدنني

اإلحالة عىل فرقة الرشطة العدلية
بجرجيس

190

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية باردو

املحكمة االبتدائيّة تونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

191

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية قرطاج

املحكمة االبتدائ ّية تونس 1

اإلحالة عىل القطب القضايئ االقتصادي
واملايل

192

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية عني دراهم

املحكمة االبتدائ ّية بجندوبة

193

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية القرصين

املحكمة االبتدائيّة بالقرصين

194

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية سوسة

املحكمة االبتدائيّة بسوسة 1

195

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية الرسس

املحكمة االبتدائيّة بالكاف

التحقيق

196

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية مدنني

املحكمة االبتدائيّة مبدنني

اإلحالة عىل فرقة األبحاث العدلية
للحرس مبدنني

197

شبهات فساد يف الترصف اإلداري و املايل ببلدية طبلبة

املحكمة االبتدائ ّية باملنستري

التحقيق

198

شبهة فساد باملعهد العايل للرياضة و الرتبية البدنية بالكاف

املحكمة االبتدائيّة بالكاف

االحالة عىل اإلدارة الفرعية لألبحاث
االقتصاديّة و ملالية

199

االستيالء عىل أرايض غابيىة عىل ملك الدولة العام و عىل
أرايض تم التفويت فيها من طرف الخواص لفائدة الدولة

املحكمة االبتدائ ّية بنب عروس

االحالة عىل فرقة اإلبحاث العدلية
للحرس الوطني بفوشانة

200

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بنب عروس

االحالةعىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

201

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

االحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

202

شبهة فساد و تجاوزات إدارية و مالية صلب الوكالة
الوطنية للترصف يف النفايات

املحكمة االبتدائيّة بتونس 1

االحالة عىل القطب القضايئ اإلقتصادي
واملايل

203

شبهة فساد تتمثّل يف بيع عقار عىل ملك الدولة من قبل
أشخاص

املحكمة االبتدائ ّية بتونس 2

االحالة عىل اإلدارة الفرعية لألبحاث
االقتصاديّة

204

التنكيل مببلّغني عن الفساد من قبل الجهات املبلغ عنها

املحكمة االبتدائ ّية بزغوان

اإلحالة عىل فرقة الرشطة العدلية بزغوان

205

شكاية عىل معنى أحكام الفصل  70من املرسوم عدد 79
لسنة  2011مؤرخ يف  20أوت  2011املتعلق بتنظيم مهنة
املحاماة

الفرع الجهوي للمحامني بتونس

206

شكاية عىل معنى أحكام الفصل  70من املرسوم عدد 79
لسنة  2011مؤرخ يف  20أوت  2011املتعلق بتنظيم مهنة
املحاماة

محكمة اإلستئناف بتونس

التحقيق

145

207

شبهة فساد يف الترصف اإلداري واملايل بودادية الرشكة
اإليطالية التونسية الستغالل النفط

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

208

حول شبهة فساد يف استغالل مقاطع الحجارة الرخامية
مبعتمديتي تالة وجدليان من والية القرصين

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

االحالة عىل الفرقة االقتصاديّة

209

شبهات فساد يف قطاع املصوغ

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

210

شبهة فساد يف استغالل مقاطع الحجارة الرخامية
مبعتمديتي تالة وجدليان من والية القرصين

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

اإلحالة عىل الفرقة االقتصاديّة

211

شبهة فساد مايل وإداري برشكة البيئة و الغراسة والبستنة
بصفاقس التابعة للمجمع الكيميايئ بصفاقس

املحكمة االبتدائيّة بصفاقس 2

االحالة عىل القطب القضايئ اإلقتصادي
و املايل

212

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

213

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

214

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بأريانة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

215

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

216

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

اإلحالة عىل عىل الفرقة املركزيّة للحرس
الوطني بالعوينة

217

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

218

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية مبنوبة

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

219

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

االحالة عىل الفرقة املركزية للحرس
الوطني بالعوينة

220

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

اإلحالة عىل اإلدارة الفرعية للقضايا
اإلجرامية

221

شبهة فساد إداري و مايل باملبيت الجامعي البساتني

املحكمة االبتدائيّة بصفاقس 1

التحقيق

222

شبهة فساد تتعلق بتحويل عملة بدون موجب من طرف
رشكة نجمة الشامل يف إطار عملية تبييض أموال بتواطؤ مع
مسؤولني بالبنك املركزي التونيس

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

التحقيق

223

شبهة فساد بالبنك الوطني الفالحي

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

التحقيق

224

شبهة فساد إداري مبيناء رادس و ميناء حلق الوادي

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

اإلحالة عىل فرقة األبحاث االقتصاديّة

225

شبهة فساد وتجاوزات بالبنك الوطني الفالحي

القطب القضايئ اإلقتصادي واملايل

مكتب التحقيق األول

226

تقرير تكمييل حول شبهة فساد مبستشفى الرازي

املحكمة االبتدائيّة بتونس

الحفظ

146

227

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

228

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

229

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

230

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

231

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائيّة بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

232

نرش تدوينات ومقاالت مسيئة للهيئة ورئيسها

املحكمة االبتدائ ّية بتونس

االحالة عىل الرشطة العدلية باملنزه

233
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من إحاالت الهيئة على القضاء
 - 1شبهات فساد تتع ّلق بالملك العمومي
تع ّد العرائض واإلبالغات واإلشعارات املتعلقة بشبهات االستيالء عىل امللك
العمومي من أهم الشكايات الواردة عىل الهيئة من حيث العدد .ويعترب
االعتداء عىل امللك العمومي فعال مج ّرما عىل معنى أحكام املجلة الجزائية.

االستيالء على ملك الدولة الغابي
 .1شبهة فساد تتمثل في االستيالء على أرض تابعة
لملك الدولة الغابي بمنطقة برقو
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة محالة من قبل مصالح
رئاسة الحكومة وتضمنت التبليغ عن شبهة فساد تتمثل يف االستيالء عىل
أرض تابعة مللك الدولة الغايب من أجل استخراج مادة الطني ،حيث تولىّ
املدعو ( )...االستيالء عىل أرض مساحتها  08هكتارات جزء منها وقدره 03
هكتارات تابعة مللك الدولة الغايب ،حسب معاينة قامت بها اإلدارة الجهوية
ألمالك الدولة والشؤون العقارية ،بجهة هنشري بأوالد بن عمر الدريجة قطعة
بوحصري برقو ،مقابل مبلغ قدره مائتا ألف دينار 200.000د دفعه املستويل
إىل املدعو ( )...وهو حارس غابات ،بتواطؤ من بعض املوظفني واملسؤولني
باإلدارات املعنية وهم املدعو ( )...وهو موظف باإلدارة الجهوية ألمالك
الدولة والشؤون العقارية بسليانة ،واملدعو ( )...ويشغل خطة رئيس دائرة
الغابات بربقو سابقا وله عالقة مصاهرة باملشتىك به حارس الغابات (،)...
واملدعو ( )...وهو متفقد بوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري.
وقد تضمنت العريضة االشارة إىل أنه تم إشعار السلط املعنية باملوضوع ومل
تتول اتخاذ أي إجراء يف الغرض.
وأمام جدية التبليغ وتضافر القرائن يف ضوء نتائج أعامل البحث والتقيص،
تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
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تمثل الشكايات
المتعلقة بشبهات
اإلستيالء على الملك
العمومي أهم العرائض
الواردة على الهيئة من
حيث العدد

تراخي اإلدارة في
التصدي لعمليات
اإلستيالء على ملك
الدولة الغابي وصل
حد التواطئ

 .2شبهة استيالء على ملك الدولة الغابي بمنطقة إقرار الكثبان الرملية ببوكريم من
معتمدية الهوارية
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بإشعار عن طريق الرقم األخرض مفاده التبليغ عن شبهة االستيالء
عىل قطعة أرض عىل ملك الدولة الغايب من قبل املدعو ( )...وذلك مبنطقة إقرار الكثبان الرملية ببوكريم من
معتمدية الهوارية.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص يف املوضوع باعتبار خطورة املسألة خاصة وأن أرايض إقرار الكثبان الرملية
مبنطقة بوكريم تساهم بشكل كبري يف حامية املمتلكات العامة والخاصة واألرايض الفالحية من خطر زحف
الرمال وبالتايل الحفاظ عىل الرثوة الغابية للبالد التونسية.
وتولّت الهيئة مراسلة املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية إلجراء املعاينات امليدانية يف الغرض .وتأكدت الهيئة
من جدية شبهات الفساد اعتامدا عىل تقرير املندوبية الجهوية للفالحة بنابل ،وتأسيسا عىل نتائج أعامل
التقيص أحالت الهيئة امللف عىل القضاء.
 .3شبهة االستيالء على الملك العمومي الغابي بمنطقة الساليمية من والية جندوبة
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة يتعلّق موضوعها بشبهة االستيالء عىل امللك العمومي
الغايب تنسب للمدعو (.)...
وبارشت الهيئة أعامل التقيص وتوصلت مبراسلة إدارية من رئيس مصلحة الغابات بطربقة واملندوب الجهوي
للتنمية الفالحية بجندوبة تثبت شبهة االستيالء وتحوز املظنون فيه عىل ملك الدولة الغايب مبنطقة السالميية
يف جزء من القطعة عدد  26من غابة الحامدية.
والتقص أن املشتىك به استغل
كام تبني للهيئة من خالل أعامل البحث
يّ
نفوذ زوجته العدل منفذ للقيام بعملية تزوير يف إبرام عقود معاوضة
بنية االستيالء عىل قطعة أرض ثانية راجعة للملك العمومي كائنة مبنطقة
األرمال وتتمثل مساحة هذه القطعة يف  200مرت مربع كان قد تقدم
املظنون فيه مبطلب لدى املحكمة العقارية بفرع الكاف لتسجيلها إال
أن مطلبه جوبه بالرفض لغموض الحالة االستحقاقية.

إفتعال وثائق غير
صحيحة لإلستيالء
على أراضي على
ملك الدولة

وأمام جدية الشبهات تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
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 .4شبهة استيالء عمدة على أرض غابية على ملك الدولة بمنطقة مرناق
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة موضوعها التبليغ عن شبهة فساد تنسب إىل عمدة
( )...مبعتمدية ( )...تتمثل يف تعمده االستيالء عىل أرض غابية عىل ملك الدولة مبنطقة مرناق متسح حوايل
هكتارين وتقع قرب البحرية الجبلية «بحرية القصبة» دون وجه حق.
وتبني من خالل أعامل البحث التي قامت بها الهيئة إقدام املظنون فيه
عىل استغالل األرض املستوىل عليها ملدة سنوات وتهيئتها وقطع األشجار
املغروسة فيها وذلك لغاية تحقيق منافع وأرباح شخصية.
وتولّت الهيئة كذلك مراسلة وايل بن عروس التخاذ ما يتعني يف املوضوع،
وقد جاء يف معرض رده املوجه للهيئة بتاريخ  13أكتوبر  2017ثبوت قيام
الشبهة.

قيام عمدة باإلستيالء
على أرض على ملك
الدولة وقلع األشجار
وتهيئة األرض
واستغاللها لخاصة
نفسه

والتقص تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
وبناء نتائج أعامل البحث
يّ

االستيالء على ملك الدولة البحري
 .5شبهة االستيالء على قطعة أرض تابعة لملك الدولة
البحري
ورد عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ملف يتعلق بشبهة االستيالء عىل
ملك الدولة البحري من قبل املدعو ( ،)...وتتمثل الشبهة يف االستيالء عىل
قطعة أرض تتبع ملك الدولة البحري وذلك بتعمد املظنون فيه تشييد
منزل خاص به.

خصوصية الموقع
لم تمنع من
اإلستيالء على ملك
الدولة البحري

وقد بارشت الهيئة أعامل البحث والتقيص وتوصلت إىل وجود استغالل
نفوذ من قبل مسؤول سام يف الدولة وهو املدعو ( )...بصفته كاتب دولة لدى وزارة الداخلية للتدخل لفائدة
املظنون فيه من أجل تجاوز القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية لوقف األشغال.
كام قامت الهيئة يف إطار أعامل البحث والتقيص مبراسلة وايل نابل بتاريخ  18سبتمرب  2017إلجراء تحقيق يف الغرض.
وقد جاء الرد مفيدا بكون األشغال املنجزة تتعارض مع مثال التهيئة العمرانية يف خرق للرتاتيب الجاري
بها العمل ،وهو ما أ ّدى إىل استصدار قرار هدم للبناية موضوع الشبهة بتاريخ  20نوفمرب 2017من قبل
رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قربة من أجل تجاوز املدة القانونية للتسوية.
وأمام تضافر القرائن يف جدية الشبهات ،تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
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االستيالء على ملك الدولة الخاص
 .6شبهة االستيالء على ملك الدولة الخاص بمنطقة «غدير القلة الباراج» بالحرايرية
من والية تونس
تع ّهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبلف موضوعه شبهة االستيالء عىل
عقار مرسم بالسجل العقاري وتابع مللك الدولة الخاص كائن مبنطقة «غدير
القلة الباراج» بالحرايرية من والية تونس من قبل املدع ّويْن (.)...
وتولّت الهيئة يف إطار أعامل البحث والتقيص مراسلة وزير أمالك الدولة
والشؤون العقارية الذي أفاد يف رده بتاريخ  31جويلية  2017ثبوت شبهة
الفساد يف االستيالء عىل قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد ()...
بتونس وبيعها مبقتىض عقد محرر من قبل محام ومسجل لدى القباضة املالية بسيدي البشري .كام قام
املشتىك بهم باستعامل طرق ملتوية الستصدار رخص بناء وذلك لتشييد
بنايات فوق العقار املذكور .ويذكر أن املدعو ( )...استوىل عىل عقار
آخر موضوع الرسم العقاري عدد ( )...املعروف باسم «مدرسة برئ
الدروج» بوالية منوبة.
وأمام جدية التبليغ والذي تأكد بالتقرير الصادر عن وزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية ،أحالت الهيئة امللف عىل القضاء.
 .7شبهة االستيالء على قطعة ارض تابعة لملك الدولة الخاص بحي جندوبة الجنوبية
تولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد التقيص يف شبهة فساد منسوبة للمدعو ( )...وتتمثل يف االستيالء عىل
قطعة ارض تتبع ملك الدولة الخاص حيث تم إدماجها ضمن مثال التهيئة العمرانية الذي يتبع حي جندوبة
الجنوبية وقام بإنشاء مستودع عىل األرض املذكورة.
وبناء عىل نتائج أعامل البحث والتقيص تلقت الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد ردا من قبل وايل جندوبة بتاريخ  19ديسمرب  2017وجاء فيه أن
قطعة األرض موضوع شبهة الفساد تم االستيالء عليها من قبل أحد أبناء
«أوالد كلبون» الذي قام بإنشاء مستودع عىل مساحة  30مرتا مربعا .وقد
تعمد يف األثناء التفويت بالبيع يف قطعة األرض لفائدة املدعو ( )...املشتىك
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به حيث استأنف هذا األخري األشغال إلعادة بناء ما كان قد تم هدمه من قبل السلط املعنية.
وحيث تم تسجيل مخالفة بتاريخ  29/05/2017ضد املظنون فيه تتمثل يف شبهة البناء بدون رخصة عىل امللك
العمومي .كام تم إصدار قرار هدم بناء عىل محرض املعاينة وتم تكليف كل من الكاتب العام للبلدية ورئيس
فرقة الحرس الوطني بجندوبة بتنفيذ هذا القرار وذلك بتاريخ  18جوان .2017
وأحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائ ّية
رصف فيه دون وجه حق.
بجندوبة من أجل شبهة االعتداء عىل ملك الدولة الخاص والت ّ
 .8شبهة االستيالء على عقارات على ملك الدولة الخاص بحي المروج من معتمدية
القصر بوالية قفصة
ورد عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تبليغ حول شبهة االستيالء عىل عقارات عىل ملك الدولة كائنة بحي
املروج من معتمدية القرص بوالية قفصة من قبل مجموعة من األشخاص من أهايل املنطقة.
ويف إطار أعامل البحث والتقيص تولّت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مراسلة كل من السيد كاتب الدولة
املكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية والسيد املدير الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقارية بقفصة .ويف
األثناء تلقت الهيئة ر ّدا من قبل السيد وايل قفصة.
وتبني للهيئة بناء عىل ما سبق ثبوت وجود عديد البنايات والتجهيزات التي تم تشييدها من قبل األشخاص
املشتىك بهم .وتبينّ كذلك وجود بيوعات وعمليات تفويت يف بعض األجزاء من العقار عىل ملك الدولة.
ونظرا إىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولّت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .9شبهة االستيالء على أرض تابعة لملك الدولة الخاص بوالية سيدي بوزيد
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة مفادها التبليغ عن
شبهة االستيالء عىل أرض تتبع ملك الدولة الخاص بوالية سيدي بوزيد،
حيث أقدم املدعو ( )...عىل تشييد بناءات وتجهيزات لغاية تخصيصها
ملامرسة نشاط تجاري (ملعب ريايض ومأوى للسيارات) عىل أرض كان
قد تسوغها من وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
وتبني للهيئة من خالل مظروفات امللف أن املظنون فيه استغل عقد
التسويغ املربم بينه وبني الوزارة املذكورة وأقدم عىل اقتالع أشجار
الزيتون دون الحصول عىل ترخيص مسبق من السلط املعنية ،مماّ
يشكّل جرمية عىل معنى الفصل  6من القانون عدد  30لسنة 1987
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املؤرخ يف  12جوان 1987املتعلق بضبط رشوط قلع أو قطع أشجار الزيتون والفصلني 2و 3من األمر عدد 1496
لسنة  2002املؤرخ يف  19جوان  .2002وباإلضافة إىل ما سبق قام املظنون فيه بتحريف حدود قطعة األرض
املذكورة وأقدم عىل تغيري عالمات حدودها ،كام قام بتسييجها ببناء سوركام هو مثبت باملؤيّدات املرفقة.
وأمام جدية التبليغ وتضافر القرائن تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .10شبهة استغالل نفوذ لالستيالء على أراض على ملك الدولة
تلقت الهيئة إشعارا عن طريق الرقم األخرض املجاين تض ّمن التبليغ عن شبهة فساد متمثلة يف استغالل املدعو
( )...لنفوذه لالستيالء عىل أرض عىل ملك الدولة مبنطقة برج غربال بنب عروس.
وأفاد املبلّغ أ ّن املدعو ( )...وهو رئيس شعبة سابقا يف حزب التجمع املنحل
تع ّمد االستيالء عىل قطعة أرض عىل ملك الدولة وتولىّ بناء منزل بها وبيعه
للغري كام ا ّدعى أ ّن املعني باألمر ينوي االستيالء عىل أراض أخرى مجاورة.
وقامت الهيئة مبراسلة وايل بن عروس للتحري يف صحة االدعاءات وموافاة
الهيئة بنتيجة األبحاث.
وتبينّ بعد البحث والتثبت واملعاينة امليدانية التي قامت بها مصالح اإلدارة
الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بنب عروس بناء عىل اشعار
الوايل ،أ ّن املدعو ( )...استوىل فعال عىل قطعتي أرض عىل ملك الدولة
وتوىل تشييد مسكن عىل جزء من القطعتني والتفريط بالبيع يف الجزء الثاين لفائدة املواطن ( .)...كام أكدت
نفس املصالح من خالل ترصيحات األجوار أ ّن املعني باألمر كان ينوي االستيالء عىل قطعة أرض بيضاء محاذية
للقطعة التي ف ّرط فيها بالبيع للمواطن (.)...
وقد ثبت أثناء املعاينة وجود حاالت استيالء أخرى سيتوىل حرصها واستصدار قرارات اخالء ضد مستغليها.

كل ذلك تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية بنب عروس بتاريخ 12
وبناء عىل ّ
ديسمرب  2017والتي أحالتها بدورها عىل فرقة مكافحة االجرام بنب عروس بتاريخ  14ديسمرب .2017
 .11شبهة االستيالء على أرض على ملك الدولة الخاص بالمتلوي من والية قفصة
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة بالتقيص يف شبهة استيالء عىل عقار عىل ملك الدولة بحي السعادة من معتمدية
املتلوي بوالية قفصة من طرف املدعو (.)...
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وبارشت الهيئة أعامل التقص والبحث يف املوضوع مبكاتبة وزير أمالك
الدولة والشؤون العقارية قصد التحري فيام ورد بالعريضة.
وتأكّد من األبحاث املجراة من قبل مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك
الدولة والشؤون العقارية بقفصة صحة ما جاء بالعريضة حيث أ ّن
األرض محل االستيالء ترجع ملكيتها للدولة وهي مشمولة مبثال التهيئة
العمرانية لبلدية املتلوي ومص ّنفة كمنطقة خرضاء إضافة إىل أ ّن املظنون
فيه تعمد تسييج قطعة األرض بسياج يبلغ ارتفاعه مرتين عىل كافة
املساحة البالغة  850مرتا.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بقفصة بتاريخ 26
ديسمرب .2017
 .12شبهة تزوير عقد للتفويت في أرض على ملك الدولة الخاص بمنطقة الحرايرية
لصالح شركة على ملك أصهار الرئيس السابق
بارشت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أعامل البحث والتقص يف
شبهة فساد تتمثل يف االستيالء عىل أرض عىل ملك الرشكة التعاونية
األساسية للزيوت بالشامل الغريب الكائنة مبنطقة الحرايرية موضوع
الرسم العقاري عدد  ،63998حيث تم التحيل من قبل مجموعة من
األشخاص للتفويت يف العقار لفائدة رشكة البعث العقاري التكامل عىل
ملك عائلة أصهار الرئيس السابق.
ويف إطار أعامل البحث والتقص قامت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
مبراسلة كل من كاتب الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وحافظ
امللكية العقارية بتونس الذي أفادها بصحة ما جاء يف االدعاءات الخاصة بعملية التفويت املسرتابة وشبهة
تزوير عقود من أجل االستيالء عىل ممتلكات مؤسسة عمومية ،وكذلك تقديم إيضاحات حول الوضعية
االستحقاقية للعقار والتي تبني من خاللها وجود مطلبني يف التحيني مل يتم البت فيهام وهام موضوع العقدين
املشتبه يف صحتهام.
وبناء عىل ما توفر لدى الهيئة من معطيات جدية ،تولّت مراسلة رئيس املحكمة العقارية بتونس للتدقيق
والتحري يف صحة العقود .وتأكد من خالل ما أفاده به رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس أن عملية
التفويت يف الرسم العقاري عدد  63998كانت قد متت يف ظروف مسرتابة ومشبوهة.
إضافة ملا سبق تبني للهيئة من خالل ما توصلت به من معطيات تعزز الشبهة ،تتمثل يف قيام املشتىك بهم
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بالتالعب باسم الرشكة املالكة األصلية للعقار وهي الرشكة التعاضدية للزيوت بالشامل الغريب من قبل التعاونية
األساسية للزيوت بالشامل التونيس واستغالل تشابه األسامء لالستيالء عىل ممتلكات الرشكة األوىل يف الذكر.
وعليه أحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد امللف عىل أنظار وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائيّة بتونس
 2من أجل شبهات فساد ترقى إىل جرائم تحيل وتدليس ومسك واستعامل مدلس واالستيالء وبيع ماال ميلك.
 .13شبهة االستيالء على مقاطع الحجارة الرخامية بمعتمديتي تالة وجدليان
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبلف حول شبهة فساد تتعلق باستغالل
مقاطع للحجارة الرخامية دون وجه حق تابعة ملعتمديتي تالة وجدليان من
والية القرصين.
تأكد للهيئة من خالل توصلها بتقرير معاينات ميدانية ملقاطع الحجارة الرخامية
الصادر عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية استغالل دون صفة قانونية
من قبل مجموعة من الخواص ل  38مقطع للحجارة الرخامية مبعتمديتي تالة
وجدليان تنقسم كاآليت:
♦ ♦ 06مقاطع حجارة رخامية مبعتمدية جدليان متواجدة بكل من كدية أوالد طريف وبجبل الكريسة
وبجبل بوحبل وبعني الجديدة.
♦ ♦ 32مقطع حجارة رخامية مبعتمدية تالة تنقسم كاآليت12 :مقطع منها متواجد بجبل الدرشة و07
مقاطع حجارة رخامية متواجدة بجبل شاكر و 02مقاطع حجارة رخامية كائنة بجبل بوحبل و02
مقاطع حجارة رخامية كائنة بجبل مخنق و 02مقاطع حجارة رخامية كائنة بجبل بوكبوس و 01مقطع
حجارة رخامية كائن بجبل بولحناش و 01مقطع حجارة رخامية كائن بجبل الرويس و 05مقاطع
حجارة رخامية كائنة بجبل الشار.
وأمام حجم الخسائر الالحقة بالرثوة الوطنية وقيام الدليل عىل ثبوت تورط املجموعة املذكورة أعاله ،تولت
الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .14شبهة االستيالء على شبكة المياه العمومية بتواطؤ من موظفين بالدائرة
الفرعية الستغالل المنطقة السقوية بمجاز الباب من والية باجة
تعهدت الهيئة مبلف فساد يتعلق باستغالل مياه الشبكة العمومية دون وجه
قانوين من قبل املدعو ( )...وبإيعاز من قبل عدد من موظفي الدائرة الفرعية
الستغالل املنطقة السقوية مبجاز الباب من والية باجة.
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وتوصلت الهيئة من خالل تقرير املعاينات امليدانية املنجز من قبل مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
ّ
بباجة إىل أن العقار موضوع الري مبياه الشبكة العمومية واملتواجد باملنطقة السقوية مبجاز الباب ،يتمثل يف
أرض ألشجار مثمرة (إجاص) ومتسح  03هكتارات وذلك منذ تاريخ جويلية .2015
ورد كذلك بالتقرير آنف الذكر أن املدعو ( )...تعمد تحويل مياه الشبكة العمومية خارج املنطقة السقوية منذ
شهر أوت  2017لري أرض تسوغها من قريب له ( )...متواجدة خارج املنطقة السقوية املذكورة.
ونظرا إىل جدية الشبهة ،قامت الهيئة بإحالة امللف عىل القضاء.

الفساد في قطاع المعادن النفيسة
يعترب قطاع املعادن النفيسة من القطاعات االقتصاديّة الحيويّة يف
الدولة ،لذلك تفرض عليه سلطتها ومراقبتها بخصوص تنظيم القطاع
والسهر عىل مطابقته للنظم والترشيعات الجاري بها العمل.
وسعيا لتوفري كل الضامنات ملعامالت يف قطاع املعادن النفيسة ،وتعزيز
الثقة العامة يف التداول فيها ،تراقب أجهزة الدولة القطاع وتتص ّدى
لعمل ّيات الغش والتقليد.
رغم احتكار البنك املركزي لعمل ّية توريد الذهب الخالص وتوزيعه عىل الحرفيني ،يؤكّد املتابعون
للقطاع أن الكميات املعروضة تتجاوز بكثري ما يوفّره البنك املركزي ،مماّ يع ّزز الشبهات بخصوص
مصادرها ومطابقتها.
تخص هذا القطاع.
وقد تع ّهدت الهيئة مبوجب عرائض بخصوص هذا املجال بالتحقيق يف شبهات فساد ّ
 .15شبهة تكوين شبكة تتولى صنع الطوابع وافتعالها واستعمالها وبيع مصنوعات
تحمل عالمات طوابع مق ّلدة
تعهدت الهيئة مبقتىض عريضة يتعلق موضوعها بشبهة تورط مجموعة يف شبكة لالتّجار باملصوغ املدلس
وافتعال طابعه وذلك بتواطؤ عنارص أمنية بإحدى جهات مدينة املهدية.
وكشفت العرائض الواردة عىل الهيئة يف ذات املوضوع العديد من العصابات التي تتوىل تزويد السوق بكميات
من الذهب الغري مطابق للمواصفات والعيار وافتعال طابعه وذلك بعلم من أمني الصاغة بإحدى مدن والية
املهدية ،واألخطر من ذلك هو تورط بعض عنارص أمنية يف تسهيل عملياتهم ،كام جاء بالعرائض أن هذه
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املجموعة اختارت لها «السقيفة الكحلة» مكانا لالنتصاب صبيحة
كل يوم جمعة من طرف الباعة املتجولني وكذلك بالسوق األسبوعية
إلحدى املدن املجاورة كل يوم أحد.
وأصبحت هذه األفعال معلومة من طرف جميع العاملني يف تجارة
الذهب إال أنهم غري قادرين عىل مواجهة رئيس املجموعة ( )...الذي
يستغل نفوذه وعالقاته مع جهات أمنية تجعله فوق املحاسبة والردع،
كام سبق لهذا األخري أن تدخل لفائدة أحد التجار قصد ترسيح بضاعته من مصالح الديوانة بعد أن تم حجزها
وذلك مقابل مبلغ مايل رشوة ألطراف من الديوانة.
وبإجراء الهيئة ألعامل التحري والتقيص ،تبني صحة ما ورد من معلومات بأوراق امللف ثبت عىل إثر ذلك
تخصص نشاطها اإلجرامى ىف االتجار باملعادن النفيسة مجهولة
تورط هذه املجموعة يف تكوين تشكيل ِعصاىب ّ
املصدر وغري املطابقة للمواصفات ويشوبها الغش والتدليس وطرحها باألسواق لتحقيق أرباح غري مرشوعة.
والتقص ،تولت الهيئة إحالة امللف إىل النيابة العمومية إلدانة هذه املجموعة
ويف ضوء نتائج أعامل البحث
يّ
عىل معنى أحكام املجلة الجزائية و قانون املعادن النفيسة لسنة  2005ملا تشكله هذه األفعال من جرائم حق
عام وإرضارا بقطاع الذهب و إخالال بالنظام األمني للبالد.
 .16االتجار بالذهب دون رخصة والتزود بالمصوغ المدلس
وردت عىل الهيئة عريضة مفادها التبليغ عن وجود مجموعة من األشخاص املشتبه يف تعاطيهم لتجارة الذهب
بدون رخصة بقيادة املدعو ( )...رئيس املجموعة والتزود باملصوغ املدلس من مجموعة تجار حرفيني يف هذا
القطاع وهم كل من املدعو ( )...واملدعو ( )...واملدعو (.)...
وجاء بالعريضة أن املشتبه به األول (رئيس املجموعة) يتوىل التزود بالذهب املدلس من املدعو ( )2الذي
يستغل منزله بصفة رسية لتصنيع املصوغ املدلس واستعامل طابع مدلس قام بجلبه من الخارج.
واستغل الفاعل األصيل املشتبه به األ ّول ورئيس املجموعة نفوذه
ملامرسة الضغط عىل التجار باألسواق ،ولغض النظر عن هذه املامرسات
انتحل املدعو ( )...صفة الخبري ليوهم عامة الناس بأن الذهب املعروض
من قبل التجار املتعاملني معه سليم ومطابق للمواصفات.
وتوىل رئيس املجموعة رصد التحركات األمنية يف مكان انتصاب التجار
إلشعارهم عند أي مداهمة ،وله كذلك عالقات مع أطراف من سلك
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الديوانة ،حيث قام بتسوية وضعية بضاعة أحد التجار املتجولني وترسيح بضاعة من الذهب املحجوز بدفع
رشوة بقيمة 10.000د.
ويف عريضة ثانية واردة علينا يف نفس هذا اإلطار وتتعلّق بنفس هؤالء األشخاص ،جاء ما مفاده أ ّن الغش امتد
ليطال طريقة الوزن والتحيل عىل الحرفاء وتعمد املظنون فيهم (الباعة املتجولون) وزن قطعة املصوغ عدمية
القيمة واملصنوعة من النوابض الحديدية أو كريات الجبس املرصعة ويتم احتساب السعر عىل أساس أنها من
الذهب الخالص عيار  9و.18
كام وردت عىل الهيئة عريضة ثالثة مفادها نسبة شبهات ثراء فاحش ألحد املشتبه بهم صلب العرائض سالفة
الذكر .وبدراستها تبني أنه من بني أحد عنارص املجموعة وهو املدعو ( )...وجاء ذكر أنه خضع ملراقبة جبائية
صورية مل تشمل جميع ممتلكاته حتى ال يكشف أمره.
وبارشت الهيئة أعاملها والتحري يف خصوص العرائض الواردة صلب امللف وبادرت مبراسلة وزير الداخلية
إلشعاره بتواطؤ جهات أمنية وطلب معطيات يف الخصوص حول هويات هذه املجموعة وتحركاتها يف الجهة.
وتدعمت هذه الشبهات برد مصالح وزارة الداخلية ضد املظنون فيهم وتولت الهيئة بناء عىل ما توصلت إليه
ختم امللف وإحالته عىل النيابة العمومية ملواصلة التحقيقات وإجراء التتبعات القانونية الالزمة ضد املظنون
فيهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب إليهم من أفعال تنضوي تحت طائلة القانون الجزايئ.
 .17شبهات فساد في قطاع المعادن النفيسة بتواطؤ إطارات سامية بوزارة المالية
تلقّت الهيئة مكاملة هاتفية بتاريخ  2017 /10 /26مفادها التبليغ عن شبهة فساد يف تحرير اتفاق مبق ّر االدارة
املختصة باملخالفات والجرائم الحاصل لهم العلم بها
العا ّمة لألداءات يتعلّق بعدم اشعار الجهات القضائية
ّ
واملتعلّقة باملعادن النفيسة.
كام تلقّت الهيئة نسخة ضوئ ّية من املحرض موضوع التبليغ و باالطالع
عليه اتضح أنه ح ّرر بتاريخ  2017 /05/ 31يف إطار جلسة عمل اللجنة
املركزيّة للنظر يف عرائض املطالبني باألداء وتأطري أعامل املراقبة تحت
ارشاف املدير العام لألداءات وبحضور رئيسة وحدة النزاع الجبايئ
والصلح القضايئ ورئيس وحدة الربمجة والتنسيق والصلح اإلداري
ورؤساء املراكز الجهويّة ملراقبة األداءات بسوسة وصفاقس وتونس
ورؤساء مكاتب الضامن.
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والتقص ،وتبينّ لها من خالل محرض الجلسة املشار إليه أنّه ت ّم تخصيص ذلك
وبارشت الهيئة اعامل البحث
يّ
للنظر يف املحارض الجزائيّة التي وقع تحريرها من قبل أعوان مكاتب الضامن خالل الزيارات امليدانيّة ملحالّت
تجارة املصوغ وصنعه.
كام ات ّضح من خالل محرض الجلسة املشار إليه أنّه وقع االت ّفاق بني الحارضين عىل ع ّدة نقاط كان من بينها:
بالغش وتدليس الطوابع القانون ّية إىل
ّ
♦ ♦الرتيّث بخصوص إحالة محارض معاينة املخالفات املتعلّقة
املختصة قصد إثارة الدعوى العموم ّية وكذلك عمل ّيات املراقبة امليدان ّية.
املحكمة
ّ
♦ ♦تطبيق القانون بخصوص املحارض املح ّررة من قبل مكتب الضامن بسوسة ض ّد حريف يف املصوغ والتي
ت ّم حفظها سابقا ،مع الرتيّث بخصوص إحالة املحارض املتعلّقة باملخالفات املنصوص عليها بالفصل 34
من قانون املعادن النفيسة.
ومتثّل هذه االت ّفاقات خرقا واضحا ألحكام الفصل  29من مجلّة االجراءات الجزائ ّية الذي أوجب عىل سائر
خاصة أنّه يف صورة الحال فإ ّن
املوظفني العموميني إشعار وكيل الجمهوريّة مبا يبلغ لهم العلم به من جرائمّ ،
الفصل  40من القانون املتعلّق باملعادن النفيسة مل ميكّن الجهة االداريّة من الصلح.
حق املوظفني العموميني
واستنتجت الهيئة من أعاملها يف الخصوص ،أ ّن ما ورد مبحرض الجلسة يشكّل يف ّ
املشاركة يف جرمية صنع طوابع مقلّدة ومسكها واستعاملها طبقا للفصل  32من املجلّة الجزائيّة والفصلني 31
والتقص لدى الهيئة
و 3من القانون عدد  17لسنة  2005املتعلّق باملعادن النفيسة .واختتمت أعامل البحث
يّ
مبدئيّا وذلك بإحالة املوضوع عىل القطب القضايئ االقتصادي واملايل للتع ّهد به وتتبّع الضالعني فيه.

ويف تاريخ الحق لإلحالة ،حرض مبلّغ لدى الهيئة وأفاد بأ ّن الجلسة املذكورة تندرج يف إطار مساهمة االدارة
بشكل كبري يف استفحال ظاهرة الفساد يف قطاع املعادن النفيسة وضلوع إطارات سامية بوزارة املال ّية يف تعامل
مشبوه مع كبار املص ّنعني والت ّجار يف القطاع وحامية مصالحهم .وتولت الهيئة التحرير عليه وإضافة ما استج ّد
من معطيات اضاف ّية تدعم وجود الشبهات ضمن إحالة تكميل ّية.
ث ّم حرض لدى الهيئة مبلّغ ثان ،وأفاد مبعطيات جديدة تفيد صحة ما تض ّمنته اإلحالتان السابقتان ،األصل ّية
والتكميل ّية ،وتضيف أطرافا أخرى ضالعة يف املوضوع .وتولّت الهيئة إلحاق هذه املستج ّدات ضمن إحالة
تكميليّة ثانية للقطب القضايئ االقتصادي واملايل.
 .18شبهات فساد في قطاع المصوغ واألحجار الكريمة
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة تتعلّق بشبهات فساد يف
قطاع املصوغ واألحجار الكرمية .وتتمثّل هذه الشبهات أساسا حسبام جاء
بالعريضة يف مسك واستعامل الطوابع املزيّفة والتجارة املوازية واالحتكار
املخصصة للذهب
والتقليد والتهريب والتوريد خلسة وتزوير السجالّت
ّ
159

املع ّد للتكسري تنسب إىل ت ّجار وحرفيني يف قطاع املصوغ بجهات تونس وصفاقس ومدنني وقابس وسوسة
ينشطون ضمن شبكات.
وتوصلت إىل جملة من املعطيات
التقص يف خصوص الشبهات التي أثارتها العريضةّ ،
وبارشت الهيئة أعامل يّ
التي تؤكّدها وتدعم تو ّرط املظنون فيهم وتتوزع كاآليت:
•في خصوص رئيس مكتب الضمان بتونس خالل الفترة من أواخر التسعينات إلى غاية
شهر أوت :2015

ينسب إىل املظنون فيه معامالت مشبوهة مع ت ّجار وحرفيني تتمثّل يف متكينهم بطرق غري قانون ّية من إنجاز
معامالت بأسامء غريهم وبهويّات غري صحيحة ومبسك دفاتر مدلّسة يف خصوص الذهب املع ّد للتكسري وذلك
بغاية إخفاء حقيقة حجم الكميات املشرتاة والصيغ غري القانون ّية املعتمدة يف استغاللها واستعاملها والتالعب
يف االت ّجار بها .كام تو ّجه إليه اتهامات بالتواطؤ مع الحرفيني يف خصوص عدم إدخال كامل كميّات الذهب
املع ّد للتكسري التي يشرتونها إىل مكتب الضامن قصد تشميعها مبا ميكّنهم من إخفاء الحجم الحقيقي لرقم
معامالتهم ويساعدهم عىل الته ّرب الرضيبي.

وحسب املعلومات واإليضاحات الواردة عىل الهيئة ،فإ ّن املعني باألمر يحصل عىل عموالت من قبل الحرفيّني
وت ّجار املصوغ مبناسبة عمل ّيات تشميع الذهب املع ّد للتكسري.
ومن بني الشبهات املنسوبة للمظنون فيه ،يرد كذلك ذكر رفضه لإلجراء املتعلّق بالتعيري الثاين للمصوغ
الخاص بذلك كان مغلقا طوال فرتة رئاسته ملكتب
الخاص بإثبات العيار الحقيقي له بدليل أ ّن املخرب
ّ
الضامن بتونس.

وأ ّما التعيري الثاين فهو عملية تهدف إىل التحقّق من العيار الحقيقي للذهب املشكوك فيه ،ويت ّم وفق االجراءات
التالية:
♦

♦

♦

♦
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♦يتق ّدم الحريف أو الوسيط الذي يعرف يف أوساط قطاع املصوغ بـ
«الحماّ ر» باملصنوعات من املصوغ إىل مكتب الضامن ضمن جدول
إيداع.
رصح
♦يقوم مكتب الضامن بجرد املصوغ من حيث الوزن والعيار امل ّ
به واملصدر وطبيعة املعدن النفيس ضمن جدول قبول.
♦يتولىّ مكتب الضامن تعيري املصنوعات من املصوغ عىل حجر املحك
كتعيري أ ّول.
♦يف صورة ّ
الشك لدى مكتب الضامن يف دقّة العيار تحال املصنوعات

من املصوغ إىل املخرب قصد القيام بالتعيري الثاين وهي الوسيلة الوحيدة املوثوق بها يف تحديد العيار
بدقّة.
♦

♦يف ضوء نتيجة العيار الثاين يتولىّ مكتب الضامن إ ّما إحالة املصنوعات من املصوغ للطبع بعد ثبوت
عيارها القانوين أو تحرير محرض عىل معنى الفصل  37من القانون عدد  17لسنة  2005املتعلّق
باملعادن النفيسة ويت ّم بالتايل تكسري املصوغ وإرجاعه إىل صاحبه بعد إمضائه محرض صلح ودفع
املعاليم املستوجبة.

ويعترب االجراء املتعلّق بالتعيري الثاين عىل درجة عالية من األهم ّية ،وعدم العمل به يؤ ّدي إىل نتائج خطرية ويفسح
املجال لتمرير مصوغ دون العيارات القانون ّية للطبع وتداولها يف أسواق املعادن النفيسة عىل أنّها ت ّم مراقبتها.
•في خصوص مجموعة من تجار المصوغ والحرفيين بتونس:

نسبت العريضة إىل أحد كبار ت ّجار املصوغ بسوق الربكة رشاء عدد كبري من سبائك الذهب والقيام بإدخال جزء
منها إىل مكتب الضامن باسم تاجر متواطئ معه وقسط آخر باسم تاجر ثان.
كام و ّجهت له ات ّهامات مبسك دفاتر مدلّسة تتض ّمن هويات غري صحيحة وذلك يف خصوص الذّهب املع ّد
للتكسري.
كام جاء بالعريضة وجود مظاهر االثراء املشبوه عىل التاجر الكبري املعني بالنظر إىل قرص الفرتة الزمن ّية
وخاصة عدد املحالّت الراجعة له
التي أصبح يتعاطى خاللها مهنة االتّجار يف املصوغ ،حيث تنامت مكاسبه
ّ
واملستويات العالية ألجور العاملني لديه .وحسب ما توفّر لدى الهيئة من معطيات يف هذا الخصوص ،فإ ّن هذه
املحالّت املتع ّددة يتولىّ املظنون فيه فتحها مبع ّرفات جبائ ّية بأسامء األجراء لديه ،وذلك بغاية الته ّرب الرضيبي.
توصلت الهيئة من خالل األبحاث التي أجريت حول املعني أنّه يتاجر يف الذهب مجهول املصدر وأنّه
كام ّ
يرتأّس شبكة بتونس العاصمة تتك ّون من حرفيني وت ّجار تربطه بهم معامالت مشبوهة فضال عن عالقاته مع
صاحب مصنع مصوغ ورئيس شبكة أخرى مبدينة صفاقس.
وتض ّمنت العريضة كذلك شبهات منسوبة إىل أحد التجار من أفراد الشبكة املتواجدة بتونس العاصمة
تتمثّل يف رشاء كم ّيات من الذهب املكسرّ وعدم القيام بتصنيعها وتوزيعها عىل ت ّجار املصوغ بجهة صفاقس
الخاص بوالده الذي يتض ّمن كذلك أسامء وهويّات غري صحيحة
ّ
مستعمال لذلك دفرت الذهب املكسرّ
ومك ّررة عديد امل ّرات.
وانتهت أبحاث الهيئة يف خصوص هؤالء إىل أ ّن الرئيس السابق ملكتب الضامن بتونس كان عىل بيّنة من
عدم وضوح مصادر الذهب املتداول بني أفراد الشبكة ومن الحجم الكبري للكم ّيات التي يتعاملون بها وعدم
ترصيحهم بحقيقة أرقام معامالتهم ،ويعترب سكوته عن هذه املامرسات تواطؤا مع هذه الشبكة.
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•في خصوص صاحب مصنع مصوغ ورئيس شبكة مشبوهة بصفاقس

نسبت العريضة إىل املعني شبهات تهريب الذهب إىل القطر الليبي والقيام بالتقليد مع جهات ليب ّية عن
طريق أحد الحرفيني بجهة صفاقس واملتعاملني معه.
وعىل غرار الشبكة املنتصبة بتونس العاصمة ،يقوم املعني مبسك دفاتر للذهب املع ّد للتكسري بهويّات غري
صحيحة ومك ّررة والتبادل بالهويّات مع أصحاب الورشات بوالية صفاقس.
•في خصوص عضوين بشبكة صفاقس

التقص يف هذا الخصوص ،تبينّ أحد أعضاء الشبكة وهو
حسبام ورد عىل الهيئة من معلومات يف إطار أعامل يّ
رصح به بليبيا وأنّه يعرف بكونه املز ّود الرئييس لوالية
صاحب مصنع للمصوغ بتونس ميتلك كذلك مصنعا غري م ّ
مدنني بالذهب واملصوغ.
وورد بالعريضة أ ّن املعني هو من يتولىّ التعامل مع الجهات الليب ّية يف التقليد
وتهريب الذهب بواسطة علب الشام ّية ،كام نسبت له االت ّجار بالذهب امله ّرب
عىل النحو املذكور والذي يقع عرضه ليال عىل الطريق العام.
بكل تلك
تحصلت عليها الهيئة ،تبينّ أ ّن املعني يقوم ّ
ومن بني املعطيات التي ّ
العمليات املشبوهة من تهريب إىل القطر الليبي وتقليد وات ّجار خارج االطر
القانون ّية يت ّم مبع ّية رشيك له يف رشكة تنشط يف مجال بيع مستلزمات قطاع املصوغ مثل ما ّدة الجبس الخاص
الصب وغريها.
بصب الذهب وآالت
ّ
ّ
•في خصوص عضو آخر بشبكة صفاقس

جاء بالعريضة أ ّن هذا العضو وهو تاجر للمصوغ بصفاقس ومن كبار مه ّريب الذهب إىل القطر الليبي يتولىّ
توريد الذهب خلسة من تركيا ،وأشارت إىل أنّه كثري الرت ّدد عليها وتتعلّق به شبهات يف التعامل مع هذا البلد.
•في خصوص تاجر سابق للمصوغ بجهة صفاقس والرئيس الحالي للغرفة الوطنية
لصانعي المصوغ باالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

لكل العمليّات املشبوهة الحاصلة يف قطاع املصوغ بجهة صفاقس،
ينسب إىل املعني أنّه من الرؤوس املدبّرة ّ
وتعلّقت به شبهات إدخال كم ّيات كبرية من الذهب املع ّد للتكسري باستعامل عديد الدفاتر التي هي عىل
التفص من دفع الرضائب
ملك ت ّجار وحرفيني آخرين وذلك بغاية الترصيح برقم معامالته الحقيقي وبالتّايل يّ
املستوجبة ،فضال عن التقليد وبيع الذهب املغشوش مع شبكة صفاقس.

162

وقد حظي املعني بدعم كبري من قبل وزير تجارة سابق الذي يواصل ارتباطه بعالقات مشبوهة مع أفراد شبكة
صفاقس عن طرق مكتبه كمحام.
والتقص ،تبينّ أ ّن املعني مل يعد ميارس نشاطه
وحسب ما توفّر لدى الهيئة من معطيات يف إطار أعامل البحث
يّ
حصته الشهريّة إىل حرفيني آخرين.
يف صنع املصوغ ،وأنّه يتولىّ  ،يف مخالفة واضحة للقانون ،بيع ّ
•في خصوص أحد تجار المصوغ بوالية قابس

ينسب للمظنون فيه االنتامء إىل شبكة صفاقس واملشاركة معهم يف املعامالت املشبوهة عىل نحو ماسبق بيانه.
وتفيد املعطيات الواردة عىل الهيئة أ ّن شبكة صفاقس نظرا إىل ق ّوتها املال ّية تحظى بدعم من عديد االطراف
وتوصلت
مبن فيهم الوزير السابق املذكور وأ ّن املصالح االداريّة واملاليّة بالجهة تخضع لسيطرة هذه الشبكةّ .
الهيئة بقامئة يف أشخاص متواجدين بوالية سيدي بوزيد إضافة إىل شخص آخر متواجد بوالية مدنني تتوفّر
لديهم عديد الحقائق حول شبهات الفساد املب ّينة آنفا ،وقد ت ّم م ّد القضاء بالقامئة مرفوقة بأرقام هواتفهم
الج ّوالة للتح ّري معهم.
•في خصوص أربعة تجار مصوغ بتونس

مختصة يف توريد األحجار الكرمة واالتّجار بها عىل غري الصيغ القانون ّية .وتشري
ينسب إىل هؤالء تكوين شبكة
ّ
تح ّركاتهم الحدوديّة إىل سفرهم إىل الخارج ويف نفس الوقت..
•في خصوص أحد تجار المصوغ بسوسة

ينسب إليه تهريب الذهب لتصنيعه بالخارج بتواطؤ من أطراف ديوان ّية يقوم بإرشائهم .ويتبينّ من
كل م ّرة.
خالل ما توفّر لدى الهيئة من معطيات أنّه وقع إيقافه عديد امل ّرات ويت ّم االفراج عنه يف ّ
بكل دقّة إىل املسؤولني عنها
تحصلت عليها الهيئة يف ضوء نتائج أعاملها ،ونسبتها ّ
وبناء عىل املعطيات التي ّ
بكل من تونس العاصمة وصفاقس يف التهريب والتقليد والتوريد
من ت ّجار وحرفيني ينشطون يف إطار شبكات ّ
الخاصة بالذهب املع ّد للتكسري والتالعب بالتعيري
خلسة واالتّجار خارج االطر القانون ّية والتالعب بالدفاتر
ّ
وعدم الترصيح ملكاتب الضامن بحقيقة كميّات الذهب التي هي بحوزتهم ومبصادرها وعدم الترصيح بحقيقة
املعامالت والته ّرب الرضيبي تع ّد قرائن قويّة ومتظافرة عىل جديّة التبليغ،
وعليه ،ت ّم ختم امللف وإحالته عىل أنظار القطب القضايئ االقتصادي واملايل.
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التهــريب
 .19تهريب النحاس واالتجار بالعملة
توصلت الهيئة بإشعار بواسطة الرقم األخرض يتعلق فحواها بالتبليغ عن شبهة
تورط شبكة يف تهريب النحاس واالتجار بالعملة الصعبة بإحدى مدن والية
املهدية.
وبارشت الهيئة أعامل البحث والتقيص وتولت باستدعاء املبلغ الذي أفاد أن
هذه املجموعة تستعد ملغادرة الرتاب التونيس عىل إثر اإليقافات األخرية التي طالت مجموعة من رؤوس
الفساد الذين يتولون متويل أفراد هذه الشبكة التي تحوم حولها شبهات فساد جدية وتفيد تورطهم يف قضايا
التهريب ويف التجارة املوازية ملادة التبغ وتهريب النحاس واالتجار بالعملة الصعبة.
ونظرا لخطورة التبليغ تولت الهيئة االتصال بقاعة العمليات بوزارة الداخلية وإعالمهم بفحوى اإلشعار قصد
اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة إليقاف هذه املجموعة التي تهدد األمن العام للبالد.
وحيث وبالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تم إعالم الهيئة أنه متت إحالة األبحاث لفرقة الحرس الوطني
بالجهة .وقد أثبتت التحريات تورط هؤالء مع رجيل أعامل (شقيقني) تم إيقافهام خالل الحملة التي طالت
البعض من رؤوس الفساد ،وبناء عىل ذلك أحالت الهيئة امللف عىل النيابة العمومية لفتح بحث قضايئ ضد
كل من ستثبت إدانته يف ملف الحال.

تستر السلط األمنية على مجموعة من العصابات المتورّطة في جرائم حقّ عام
 .20شبهة تواطؤ السلطات األمنية مع مجموعة من العصابات
تلقت الهيئة شكاية صادرة عن مجموعة من األهايل بجهة القرصين يعرضون من خاللها وجود شبهة تسرت
من قبل السلطات األمنية عىل مجموعة من تجار ممنوعات ومه ّربني يقومون باالستيالء عىل أراض عىل ملك
أهلها بالغصب والقوة.
وحيث أن املشتبه بهم أصبحوا يعبثون يف الجهة دون محاسبة أو ردع من السلطات األمنية بالجهة دون ردع
من السلطات األمنية لوجود شبهة تواطؤ يف املوضوع.
وتولت الهيئة إحالة امللف عىل أنظار القضاء للتعهد من قبل النيابة العمومية وفتح تحقيق يف املوضوع
وتتبعهم من أجل ما نسب إليهم.
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الفساد االداري والمالي
أحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عددا من امللفات عىل القضاء يف مواضيع
تتعلق بشبهات إداري ومايل ،ونظرا إىل تع ّدد وتن ّوع مواضيع اإلبالغات وشبهات
الفساد املايل واإلداري املتّصلة سيت ّم فيام ييل عرضها مب ّوبة.
 .21شبهات فساد وتجاوزات بالوكالة البلدية للتصرف
وبمحافظة المقابر اإلسالمية بالجالز
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب مراسلة واردة عليها من قبل رئيس النيابة الخصوصية لبلدية
تونس مفادها وجود شبهات فساد وتجاوزات مبحافظة املقابر اإلسالمية بالجالز منسوبة إىل العون بالوكالة
رصف بالجالّز ( )...وإىل املقاول (.)...
البلديّة للت ّ
وتبني للهيئة من خالل املراسلة املذكورة وجود عمليات دفن دون خالص املعلوم
البلدي املستوجب الذي يت ّم استخالصه من قبل املقاول عوضا عن وكالة املقابيض
مماّ ألحق رضرا فادحا مبستحقات البلديّة باإلضافة إىل إقدام العون التابع للوكالة
البلدية للترصف بالجالز عىل استعامل سيارة عىل ملك زوجته لنقل املوىت لحسابه
الخاص.
وأمام تضافر القرائن وجدية الشبهات ،تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .22شبهة فساد تتعلق بعضو المجلس البلدي ببلدية المسعدين
تع ّهدت الهيئة مبوجب إحالة صادرة من مصالح رئاسة الحكومة تتعلق بشبهة فساد تنسب إىل املدعو ()...
وهو ممرض للصحة العمومية وعضو املجلس البلدي ببلدية املسعدين ورئيس لجنة األشغال بها وذلك إىل
حدود سنة  .2012أقدم املظنون فيه إىل إسناد رخص بناء وإعداد مقاسم مخالفة ملثال التهيئة وذلك مقابل
مبالغ مالية.
وتوصلت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف إطار أعامل البحث والتقيص
مبكتوب من وايل سوسة بتاريخ  24نوفمرب  2017ر ّدا عىل مراسلة الهيئة يف
 20جوان  2017لفتح بحث إداري يف املوضوع ،ببعض املعطيات التي تشكّل
شبهة فساد جدية تتمثل يف تعاطي املشتىك به ( )...بصفة غري قانونية لنشاط
«فني يف القيس» وهو ما يجعله يف وضعية تضارب مصالح باعتباره رئيس
لجنة األشغال بالبلدية.
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ومتت إحالة امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بسوسة عىل أساس الفصلني  96و97
يف فقرته الثالثة من املجلة الجزائية باعتبار أن املظنون فيه بصفته موظفا عموميا عمد إىل مامرسة نشاط مهني
خاص عالوة عىل استغالل صفته عضو باملجلس البلدي ملامرسة نشاط فني يف قيس األرايض لغاية تحقيق أرباح
لخاصة نفسه واإلرضار باإلدارة.
ومنافع شخصية ال وجه لها ّ
 .23شبهة فساد تتع ّلق بموظف بمدرسة ابتدائية
تلقت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تبليغا عن شبهة فساد تتعلق بأستاذ
تعليم ابتدايئ مبارش باملدرسة االبتدائيّة  02مارس  1934بوالية الكاف
ومتمتع بالعفو الترشيعي العام .تنسب إىل هذا األخري شبهة فساد إداري
تتمثل يف االزدواج الوظيفي ومامرسة نشاط تسيري مؤسستني تربويتني حيث
أنه يدير شؤون روضة أطفال ومدرسة خاصة كائنتني بحي الصخرة من
مدينة الكاف.
وتبني للهيئة من خالل أعامل البحث متتع املشتىك به بتغطية اجتامعية مزدوجة من خالل انخراطه الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي ،والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية.
ومبزيد التقيص بخصوص مامرسة املذكور لنشاط ثان ،سجلت الهيئة عديد التجاوزات يف حق املطلوب تتمثل
أساسا يف مخالفة القوانني والرتاتيب الجاري بها العمل من كراسات رشوط وغريها فيام يتعلق بتسيري شؤون
املؤسستني املذكورتني ،كام تم تجاهل أدىن رشوط السالمة املتعلقة برياض األطفال مام قد يهدد سالمة األطفال
الذين يف عهدته.
وأمام جدية الشبهات املنسوبة للمظنون فيه تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .24شبهة فساد تتع ّلق بموظف بإدارة الملكية العقارية بنابل وآخر بوالية نابل
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبلف يتعلق بشبهة فساد تنسب إىل موظفني عموميني ،فاألول وهو
موظف بإدارة امللكية العقارية بنابل والثاين موظف بوالية نابل .وتتمثل شبهة الفساد
يف استغالل موظف عمومي صفته إلجراء بيوعات وعمليات عقارية غري قانونية حيث
أقدم املوظف بإدارة امللكية العقارية عىل إبرام عقود يف حق أشخاص من خالل تزوير
إمضاءاتهم إلمتام البيوعات وبالتايل توريطهم يف ترصفات غري قانونية خارجة عن إرادتهم.
وبختم أعامل البحث والتقيص أحالت الهيئة امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية
باملحكمة االبتدائيّة بنابل.
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 .25شبهة فساد تنسب لرئيس نيابة خصوصية ووكيل مقابيض ببلدية وموظف
بمنشأة عمومية
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بعريضة يف خصوص وجود شبهة تدليس تنسب إىل كل من رئيس
النيابة الخصوصية لبلدية القلعة بوالية قبيل ووكيل املقابيض ببلدية القلعة وممثل الرشكة الوطنية التصاالت
تونس .وتتمثل شبهة الفساد يف إقدام املوظفني املذكورين عىل القيام بأعامل تدليس وثائق رسمية من أجل
االستيالء عىل قطعة أرض عىل ملك خواص.
وبختم أعامل البحث والتقيص أحالت الهيئة امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية
بقبيل.
 .26شبهة فساد بالوكالة العقارية للسكنى
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبلف موضوعه يحوم حول شبهات فساد مايل وإداري صلب الوكالة
العقارية للسكنى فرع ( )...تنسب إىل كل من مدير اإلدارة العملية ورئيس مصلحة مراقبة الترصف والتدقيق
الداخيل وكاهية مدير اإلدارة الفرعية للترصف يف املشاريع ورئيس مصلحة االستخالص واالستغالل ومترصف
رئيس مسؤولة عن املصلحة املالية .تجدر اإلشارة أن جل األشخاص املذكورين هم مجهولو املقر حاليا.
وبارشت الهيئة أعامل التحري وتوصلت إىل أن مالبسات القضية تتمثل يف
حرمان العارض من الحصول عىل مقسم مهيأ بتقسيم سهلول ( )...التابع
للوكالة العقارية املعن ّية وذلك بالرغم من أقدمية مطلبه والذي يرجع إىل
سنة  1997عىل غرار تجديد املطلب يف مناسبات مختلفة.
وتبني للهيئة من خالل أعامل البحث والتقيص وبعد دراسة التقارير املحالة
عليها من قبل اإلدارة العامة للوكالة العقارية للسكنى والتي تتعلق مبحارض
معاينة ميدانية يف إسناد املقاسم الفردية بتقسيم ( )...من والية سوسة
توفر معطيات تبعث عىل الشك والريبة حيث أكد الرئيس املدير العام
للوكالة العقارية للسكنى من خالل معرض رده عىل مراسلة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بكون عملية
التقسيم وإسناد املقاسم الفردية متت وفق احرتام مبدأي أقدمية املطالب وعدم متلك الطالب وقرينه ملقسم
آخر مبدينة سوسة .غري أنه اتضح عدم جدية هذه املعطيات فتمت مراسلة الهيكل املعني من قبل الهيئة وهو
ما أفىض إىل توصل هذه األخرية مبحارض معاينة ومنها محرض معاينة بتاريخ  08ماي  2004والذي تضمن ما
يفيد وجود منتفعني مبقاسم فردية ترجع أقدمية مطالبهم إىل تاريخ الحق ملطلب العارض كام هو مبينّ من
خالل جدول محرض املعاينة املذكور وحسب ما يظهره الرتتيب التسلسيل لتلك املقاسم .وحيث ومبزيد التحري
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من الردود املقدمة من قبل الوكالة العقارية للسكنى اتضح أنها متضاربة وغري جدية حيث جاء يف معرض ردها
بإمكانية وقوع سهو يف إدراج ملف العارض يف عملية القرعة واستخلصت الهيئة من كل ذلك بأن ردود الوكالة
العقارية للسكنى كانت مبنية عىل مغالطات ومعطيات ال أساس لها من الصحة والواقع عالوة عىل إحداث
الشك والريبة فيام يتعلق بنزاهة وحياد لجنة إسناد املقاسم.
وتو ّجهت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبكتوب ثان للهيكل املعني إال أن الرئيس املدير العام أقدم عىل
حجب املعلومات واالستفسارات موضوع الطلب وعدم الرد عىل مراسالت الهيئة املو ّجهة له يف عديد املناسبات
الالحقة.
وأمام جدية التبليغ وتضافر القرائن تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .27شبهات فساد في الشركة الوطنية لسوق الجملة ببئر القصعة
كل من الرئيس املدير
ورد عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ملف يتعلق بشبهات فساد مايل وإداري ض ّد ّ
العام السابق للرشكة الوطنية لسوق الجملة ببرئ القصعة والرئيس املدير العام الحايل للرشكة ومراقب الدولة
بالرشكة وعضو مجلس إدارة الرشكة وممثّل وزارة التجارة وممثّل وزارة املاليّة واملكلف مبكتب الدراسات
والربمجة والتخطيط بوزارة املالية،
ومببارشة الهيئة ألعامل التقيص خلصت غىل تأكيد الشبهات املتمثّلة يف توظيف معلوم إضايف قدره دينار واحد
كل علبة موز بداية من سنة  ،2015وذلك دون سند قانوين صحيح ودون وصوالت مرقّمة ،عىل أن يت ّم
عىل ّ
تقاسمه مناصفة بني الرشكة والتعاضديّة العماّ ل ّية لسوق الجملة.
كام تم الوقوف من خالل أعامل البحث والتقيص عىل عديد الخروقات والتجاوزات يف إدارة الرشكة الوطنية
رصف يف مواردها عالوة عىل الخرق الواضح والرصيح للقانون والرتاتيب الجاري بها العمل.
وسوء الت ّ
وتد ّعم لدى الهيئة قيام الشبهات اآليت ذكرها من خالل ر ّد مصالح وزارة املاليّة عىل مراسلة الهيئة:
♦ ♦غياب الرقابة االقتصاديّة عىل قطاع بيع الغالل املستوردة وعدم خضوعه
للرضيبة املستوجبة قانونا بالنظر إىل أهمية حجم املبادالت،
♦ ♦قسمة املعاليم املوظفة عىل عمليات االسترياد بني إدارة الرشكة الوطنية ألسواق
الجملة ببرئ القصعة وبني التعاضدية العاملية لسوق الجملة وهو ما يعد خرقا واضحا
للقواعد القانونية املتعلقة باستخالص معاليم بالسوق ذات املصلحة الوطنية ببرئ
القصعة (األمر عدد  2876لسنة  2011املؤرخ يف  05أكتوبر )2011
♦ ♦مخالفة القوانني والرتاتيب املنظمة لتعاطي نشاط وكالء البيع داخل السوق،
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أقل مماّ يستحقّه العملة (األمر
♦ ♦االقتطاعات لفائدة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي والتي هي ّ
عدد  573لسنة  1970املتعلق بنظام أجور الحاملة بأسواق الجملة بتونس وسوسة)،
♦ ♦معاليم الكراءات السنويّة يف استغالل املواقع داخل أجنحة السوق غري مضبوطة بصفة قانونية ،عىل
غرار عدم احرتام الرتاتيب املنظمة الستغالل الفضاءات والتي من املفروض أن يتم فيها اعتامد نظام
الرتخيص لإلشغال الوقتي للملك العمومي،
♦ ♦إحداث خلل بني نسبة املساهامت العمومية ونسبة املساهامت الخاصة يف االكتتاب املكون لرأس مال
الرشكة الوطنية لسوق الجملة ببرئ القصعة باعتبارها مؤسسة عمومية وهذا التباين يف املساهامت من
شأنه أن يهدد الصبغة العمومية للرشكة.
وأمام خطورة األفعال التي تشكل معها جرائم عىل معنى القانون الجزايئ توجب إحالة امللف عىل أنظار
القضاء.
 .28تجاوزات بمركز البحوث والدراسات االجتماعية
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة مفادها أن املشتىك به بصفته املدير العام ملركز البحوث والدراسات االجتامعية
الذي هو تحت إرشاف لوزارة الشؤون االجتامعية قد قام بعديد التجاوزات واالخالالت يف إطار مبارشته ملهامه.
وقد جاء بالعريضة أن هذا األخري قد استغل منصبه وقام بانتدابات مبارشة باإلدارة مخالفا للرتاتيب والقواعد
األساسية الجاري بها العمل يف االنتداب بالقطاع العموم وخاصة مخالفة األمر عدد  567لسنة  1997التعلق
برشوط وصيغ االنتداب املبارش باملؤسسات العمومية.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص يف املوضوع ودراسة الوثائق املرافقة للعريضة وتبني
لها أن املشتىك به قد تعمد تكليف أحد األعوان بتسيري إدارة املصالح املشرتكة
للمركز مع االمتيازات املخولة لخطة مدير دون أن يخضع لتأشرية وزير الشؤون
االجتامعية ،مخالفا بذلك النصوص القانونية والرتتيبية املعمول بها.
ومبزيد التقيص تبني من مراسلة املديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم املؤسسات
واملنشآت العمومية أن ما اتخذه املشتىك به من قرارات متعلقة بانتداب غري
مربرة ومخالفة للقواعد األساسية لالنتداب بالقطاع العمومي :انتداب ثالثة أعوان
استقبال ومستكتب ومهندس كهرباء صناعية.
وبناء عىل ق ّوة القرائن وتضافرها أحالت الهيئة امللف عىل أنظار النيابة العمومية إلجراء التتبعات الالزمة ضد
املشتىك به من أجل ما نسب إليه.
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 .29شبهات فساد مالي باالتحاد الوطني للمرأة التونسية
تلقت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بتاريخ  19أكتوبر  2016عريضة ،يتعلق موضوعها بنسبة شبهات فساد
مايل للنائبة الجهوية السابقة لالتّحاد الوطني للمرأة التونس ّية مبدنني.
وتولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد التقيص والتحري يف املوضوع حول الشبهات املثارة وطالبت النيابة
الجهوية بتقريرها األديب واملايل لسنتي  2015-2016وجميع املؤيدات املتعلّقة بالرصف.،
ومتّت إفادة الهيئة أن النائبة الجهوية املذكورة قد وقع عزلها بتاريخ  15مارس  2017وأنها تتحمل كامل
مسؤولياتها قبل هذا التاريخ خاصة فيام يتعلّق بالترصف املايل والتعطيل الحاصل يف تسديد أجور املدربات
واإلطارات التابعة لهذه املراكز رغم توفر االعتامدات املخصصة للغرض بالحساب الجاري للمنظمة الخاص
باملراكز املذكورة.
ونظرا إىل عدم كفاية ر ّد النيابة الجهوية و ّجهت الهيئة مكتوبا لرئيسة املنظمة
للحصول عىل بعض اإليضاحات اإلضافية للتثبت من مدى صحة االدعاءات
املنسوبة للنائبة املشتىك بها.
توصلت الهيئة مبذكرة توضيحية يف الغرض بتاريخ  12جويلية  2017من
وقد ّ
رئيسة املنظمة تؤكد من خاللها صحة ما نسب للنائبة املذكورة.
وحيث ثبت أن النيابة الجهوية قد شاب حساباتها املالية بعض الغموض وعدم الدقة
مام حال دون رصف ميزانية مراكز التكوين املحالة من املجلس الجهوي للنيابة مام
أثار العديد من االحتجاجات و العراقيل يف التسيري.
وحيث ورد مبكتوب رئيسة املنظمة أن اإلدارة املركزية قد تدخلت لتذليل هذه الصعوبات بدعوة املشتىك بها
إىل احرتام اإلجراءات الواجب اتباعها لتحرير التقارير املالية و إعداد امليزانية وفقا لالتفاقية اإلطارية وتقديم
كل مؤيّدات الرصف.
بامللف ما مفاده أ ّن املعن ّية باألمر تقدمت بجملة من التقارير املالية إىل اإلدارة املركزية للمنظمة تختلف
وجاء ّ
الواحدة منها عن األخرى مام دفع باإلدارة املركزية إىل التشكيك يف شفافيتها و دعوتها إىل احرتام إجراءات الرصف.
وباعتبار أن قرار العزل ال يوقف التتبع يف حقه املظنون فيها ،تولت الهيئة إحالة امللف للقضاء.
 .30شبهات فساد مالي وإداري بالشركة التعاونية المركزية للخدمات الفالحية
«موتوكوب»
تعهدت الهيئة مبقتىض عريضة يتعلق موضوعها بالتبليغ عن شبهات فساد منسوبة إىل بعض مسؤويل رشكة
«موتوكوب».
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وبارشت الهيئة أعامل التحري يف مظروفات امللف وتأكّدت الشبهات بتقرير تفقد منجز يف الغرض من قبل وزارة
اإلرشاف وهي وزارة الفالحة واملوارد املائ ّية والصيد البحري وذلك بطلب من الهيئة والذي جاء فيه ما ييل:
•بخصوص المهمات بالخارج

أكدت نتائج التفقد أن هناك من ليست لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك وهم كل من املدعوة ( )...إطار إداري
مبكتب الضبط واملدعو ( )...سائق بالرشكة.
كام ثبت تكفل الرشكة مبصاريف مهامت السفر إىل الخارج ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض املنخرطني واملتعاملني
معها من إدارات أخرى .وقد بلغت جملة هذه املصاريف حوايل 26.000د.
•بخصوص انتداب ابنة المدير العام وابنة أخ رئيس مجلس اإلدارة وتقاضيهما لمرتبات عالية

تض ّمن تقرير التفقد أن االنتدابات العائلية ال تخص املذكورتني أعاله فقط إذ تبني أيضا انتدابات مبارشة
بالتدخل والوساطة واملحاباة لبعض أبناء وأقارب أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني والعملة وأقارب املسؤولني
بوزارة الفالحة وبرشكة تكرير النفط املزود الرئييس للرشكة.
•بخصوص الوضعية المهنية والحالية للمدير العام

أثبت التقرير أن املدير العام رغم بلوغه للسن القانونية للتقاعد فإنه يواصل
العمل بالرشكة مع متتّعه بنفس االمتيازات وبدخله القار وجراية تقاعده علام
أن وزارة اإلرشاف مل تبد موافقتها عىل طلب التمديد للمعني باألمر.
•بخصوص الهدايا التي تم اقتناءها من قبل المدير العام البنته
على حساب الشركة

جاء بتقرير التفقّد أنّه خالفا للهدايا املتمثلة يف مجموعة من األقالم املميزة
واملستلزمات املكتبية وقطع ديكور التي ت ّم التع ّرف عىل مآلها ،فإنّه مل يتسنى
معرفة مآل العطورات التي يقدر مثنها مبا قيمته 1.600د و1.700د.
•بخصوص التصرف في السيارات اإلدارية ووصوالت البنزين

أفادت التحريات وجود وصوالت وقود ترتاوح قيمتها بني 3600د و4300د تندرج سنويا يف باب املحسوبية
والعطايا لقضاء املصالح خاصة .كام تبني أن رئيس مجلس اإلدارة يتمتع بسيارة إدارية وكمية من البنزين يف
حدود 320د دون سند قانوين.
وبختم أعامل التقيص أحالت امللف عىل أنظار لنيابة العموم ّية لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل.
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 .31شبهات فساد إداري ومالي وأخالقي بإحدى المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة
الشؤون االجتماعية
بتاريخ  30أفريل  2016تلقت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بناءا عىل مكتوب من وزارة شؤون املرأة واألرسة
واملحال عىل الهيئة من مصالح رئاسة الحكومة واملتعلق موضوعه بنسبة شبهات فساد إداري ومايل وأخالقي
باستغالل النفوذ منسوبة ملترصف جهوي بإحدى املؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون االجتامعية.
وبدراسة امللف واملؤيدات املصاحبة له ،تم الوقوف عىل العديد من التجاوزات اإلدارية التي ترتقي إىل شبهات
رصف االداري واملايل للمؤسسة املعن ّية باألمر وسوء ترصف يف مال املؤسسة وعدم
فساد إداري ومايل تتعلق بالت ّ
رصف الجهوي املشار إليه تسخري عاملة
اعتامد الشفافية يف الرشاءات وإهدار للامل العام .كام ينسب إىل املت ّ
تنظيف وطبخ تؤجر عىل حساب املؤسسة لخدمته مستغالّ بذلك وظيفه للمنفعة الخاصة.
وتضمن امللف ما مفاده اعتامد املشتىك به لسياسة الوالءات وتوزيع املهام باملحسوبية واملحاباة ،مع االخالل
مببدأي الشفافية والنزاهة يف املناظرات مستغال عالقته الخاصة باملدير العام ليقوم بانتداب كل من زوج
شقيقته وشقيقة زوجته وابن عمه .كام أنّه يضع عىل ذمته سيارتني من نوع « كونقو « و « فورد  »4*4ألغراضه
الشخصية دون القيام باملهام اإلدارية املوكولة له ودون اصطحاب سائق وذلك لعدم مراقبته.
وكام ورد بامللف نسبة شبهات فساد أخالقي تأكّدت بترصيحات كتابية
بخصوص الترصفات الالأخالقية املرتكبة من طرفه.
ونظرا لصفته املهنية بالجهة وعالقاته الوطيدة باملسؤولني وبأطراف
املنحل مل يجرؤ أحد عىل مقاضاته.
ّ
سياسية بحزب التجمع
وحيث تم إعالم وزير الشؤون االجتامعية والوزير املكلف باإلصالح
اإلداري لدى رئيس الحكومة بتاريخ  16ماي  2012دون التوصل بأي ر ّد.
وأمام جدية الشبهات أحالت الهيئة امللف واملؤيدات املصاحبة له عىل
أنظار وكيل الجمهورية إلجراء التتبعات القانونية الالزمة.
 .32شبهة فساد في استرجاع مصاريف عالج وهمية بأحد المراكز الجهوية للتأمين
على المرض
تبعا إلشعار وارد عن طريق الرقم األخرض ،تولت الهيئة فتح ملف يف موضوع التبليغ املتعلق بوجود شبهة
فساد يف اسرتجاع مصاريف عالج وهمية من طرف املديرة املكلفة بتصفية بطاقات اسرتجاع املصاريف بأحد
املراكز الجهوية للتأمني عىل املرض.
ويف إطار مبارشة أعامل التقيص يف املوضوع تولت الهيئة جمع املعلومات الالزمة للتثبت من مدى صحة
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هذا اإلبالغ ،وذلك مبكاتبة املدير الجهوي للصندوق الوطني للتأمني عىل املرض
ومطالبته مب ّدها بنسخة من التقرير الداخيل ونسخة من محرض جلسة تأديبية ضد
املشتبه فيها حول التجاوزات واإلخالالت املرتكبة من جانبها واملتمثلة يف إحداث
وافتعال وثائق وهمية واستغالل صفتها لتحقيق منافع شخصية إىل جانب ارتكابها
لعديد التجاوزات عىل مستوى التسيري املايل واإلداري بالفرع الجهوي للتأمني عىل
املرض.
وحيث أدىل أحد األطباء بشهادة مفادها أن الوصفات الطبية واألعامل الطبية
التي قدمتها املشتىك بها قصد اسرتجاع مصاريف عالج مل يقع تسليم أي منها لهاته
األخرية وهي شهائد مفتعلة وأن االمضاء ليس امضاؤه وأنّه تحوم حولها شبهات
تدليس وافتعال.
كام تضمن تقرير التفقّد الذي اذن الصندوق بإنجازه شهادة املرشف عىل مخرب التحاليل والطبيب املبارش والتي
تؤكّد عدم ص ّحة الوثائق املقدمة.
التقص أحالت الهيئة امللف عىل أنظار القضاء.
وبناء عىل نتائج أعامل يّ
 .33شبهات فساد إداري ومالي ببلدية سليمان
تعهدت الهيئة بالبحث والتقيص يف عريضة ينسب من خاللها جملة من التجاوزات ملجموعة من اإلطارات
واملوظفني العاملني ببلدية سليامن وبارشت الهيئة أعامل التقيص مبراسلة البلدية التي أرفقت ر ّدها بتقرير
تفقد مع ّد من التفقدية العامة بوزارة الداخلية.
وبعد الدراسة والتحري تبينّ قيام الشبهات التالية:
♦ ♦متتع رئيس املصلحة الفنية بالبلدية مبنحة سكن دون وجه حق ،حيث واصل هذا األخري التمتع مبنة
السكن املحددة بـ  35د شهريا خالل الفرتة املرتاوحة بني شهر أكتوبر
 2011وشهر جانفي .2014
♦ ♦بتعليامت من كاهية املدير الفني أو رئيس النيابة الخصوصية يت ّم دعم
املقاولني بآالت البلدية واملوارد البرشية إلنجاز أشغال موضوع صفقات
مربمة معهم من قبل البلديّة ،عىل غرار صفقة تعبيد الطرقات لسنة 2014
املسندة للرشكة التونسية لألشغال العمومية والخدمات أو من خالل
القيام بإصالح األعطاب التي تطرأ عىل الوسائل التابعة لهم باملستودع
البلدي ،كام هو الشأن بالنسبة للمقاول املكلف بأشغال التنوير العمومي
أو بتمكينهم يف عديد الحاالت من إيواء معداتهم باملستودع البلدي.
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♦ ♦إخالالت عىل مستوى إسناد رخص بناء منسوبة إىل املكلف باملصلحة الفنية.
•عدم رشع ّية تركيبة اللجنة الفن ّية إلسناد الرخص.
وبناء عىل ما تقدم فقد تعززت الشبهات يف حق رئيس املصلحة الفنية للبلدية لتورطه عن سوء نية مخالفا
الرتاتيب الجاري بها العمل ومستغال وظيفه للحصول عىل منافع بدون وجه حق ،و تقرر إحالة امللف عىل
أنظار النيابة العمومية لتتبعه قضائيا وفقا ملا يقتضيه القانون.
 .34شبهة تجاوزات تنسب لموظفين ببلدية سليمان
تعهدت الهيئة بعريضة بتاريخ  06ديسمرب  2016مفادها وجود شبهات
إداري ومايل فساد تتعلق مبوظفني ببلديّة سليامن.
والتقص ،واستنادا إلجابة البلدية بتاريخ 07
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
نوفمرب 2017املصحوبة بتقريري تفقد أع ّدتهام التفقدية العامة لوزارة
الداخلية توصلت إىل تجديد جملة التجاوزات التي تنسب إىل مجموعة
من اإلطارات واملسؤولني بالبلدية عىل غرار املساعد األول لرئيس النيابة
الخصوصية والتي تتمثّل يف اضطالع املساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية برئاسة اللجنة املحلية للتضامن
االجتامعي بالجهة وهي جمعية تتمتع مبنحة سنوية تسند لها من البلدية بلغ مجموعها 73.200د.
وقد تبني مبناسبة مراجعة التقارير األدبية و املالية للجنة املحلية أن املنحة املسندة لها من طرف البلدية يتم
سحبها من الحساب البنيك للجمعية من طرف رئيسها و هو املساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية ليقع
رصفها مبقر البلدية يف شكل مساعدات مالية شهرية لفائدة عدد من األعوان و عملة البلدية ،تضبط قامئتهم
بصفة مسبقة بالتنسيق بني رئيس النيابة الخصوصية آنذاك ومساعده األول وترتاوح قيمتها بني 50د و610د.
ويشكل الترصف عىل هذا النحو خرقا ألحكام مجلة املحاسبة العمومية.
كل ذلك أحالت الهيئة امللف عىل أنظار النيابة العمومية للتعهد واإلذن يفتح بحث تحقيقي يف
وبناء عىل ّ
املوضوع.
 .35شبهة اختالس أموال عمومية من قبل مرشدة اجتماعية
بوحدة النهوض االجتماعي
تلقت الهيئة بتاريخ  2016 /08/ 19عريضة مفادها التبليغ عن شبهة فساد مايل
وإداري تنسب ملرشدة اجتامعية بوحدة النهوض االجتامعي تتعلق أساسا بإسناد
بطاقات عالج مجاين ومنح اجتامعية ألشخاص مقربني منها دون األخذ بالوضع
االجتامعي لألشخاص املنتفعني.
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وبارشت الهيئة أعامل التقيص وراسلت وايل الجهة قصد إجراء التحريات الرضورية وموافاتها مبا آل إليه النظر
يف خصوص املعطيات الواردة بالتبليغ.
واستنادا إىل طلب الهيئة تم توجيه مراسلة للسيد وزير الشؤون االجتامعية و انتهت أعامل التحري و البحث
املجراة إىل وجود العديد من التجاوزات واالخالالت املؤكدة يف حق املشتبه فيها بإسنادها لدفاتر عالج مجانية
ومنح اجتامعية لبعض أقاربها واملقربني منها عىل غرار والدتها يف إطار قامئة املنتفعني بالربنامج الوطني إلعانة
العائالت املعوزة بالدائرة مخالفة بذلك الرتاتيب املعمول بها.
التقص وتأكّد الشبهات املثارة أحالت الهيئة امللف عىل النيابة العمومية لدى املحكمة
وبناء عىل نتائج أعامل يّ
االبتدايئ بسيدي بوزيد.
 .36شبهة إهدار مال عام بأحد فروع المعهد الوطني لإلحصاء
تعهدت الهيئة استنادا للتبليغ املوجه لها من طرف مترصفة بأحد فروع املعهد
الوطني لإلحصاء الراجع بالنظر لوزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل،
مفاده وجود شبهات فساد تحوم حول املدير الجهوي للمعهد.
وبارشت الهيئة أعاملها بفتح ملف استقصايئ حول املوضوع وبادرت بسامع
العارضة والتحرير عليها واستدعاء أطراف داخل املعهد وسامع مديرين
مركزيني وإحدى املوظفات ومكاتبة كل من املدير العام الملعهد ووزير التنمية
واالستثامر والتعاون الدويل قصد فتح بحث يف املوضوع.
وأفرزت أعامل الهيئة وجود جملة من التجاوزات اإلدارية واملالية تتمثل يف سوء الترصف واالستهالك املفرط
للوقود من قبل املظنون فيه واالستعامل املفرط للسيارات االدارية املكرتية واملخصصة للعمل امليداين بدون
موجب.
وبناء عىل نتائج التحريات واألبحاث وجديّة القرائن ،تم ختم امللف وإحالته عىل القضاء.
 .37شبهة فساد تتعلق برئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية واألنشطة
التابعة وعقيد مباشر بالجيش الوطني
وردت عىل الهيئة عريضة صادرة عن نائب رئيس الجامعة التونسية للطريان
النموذجي تضمنت التبليغ عن شبهة فساد مايل وإداري بالجامعة املذكورة
تتمثل يف سوء ترصف مايل وتدليس محارض جلسات واستيالء عىل أموال الجامعة.
وتبني من مظروفات امللف أن رئيس الجامعة يعد املسؤول األول عن هذه
الشبهات املثارة وتعلقت به العديد من الشكاوى واالشعارات املو ّجهة إىل كل من
وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير شؤون الشباب والرياضة .وت ّم مالحظة
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العديد من االخالالت املالية من طرف املحاسب املعتمد من الجامعة خالل السدايس الثاين لسنة  2016الذي
توىل إعالم رئيس الجامعة املشتبه به واملترصف املايل املدعو ( )...إال أن املعنيني باألمر مل يحركا ساكنا.
وتبينّ من املؤيدات املرفقة بالعريضة أن املشتبه به قد استوىل عىل أموال الجامعة املخصصة لتنظيم تظاهرة
رايل تونس الجوي األول «للبارموتور والطريان الخفيف» من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة وهو ما يؤكده
محرض االستالم املمىض من قبل رئيس الجامعة ورئيس لجنة تنظيم التظاهرة التي مل تتسلم إال مبلغ  3.000د
من مجموع املبلغ املخصص واملقدر بـ 10.000د.
وحيث وباإلضافة إىل ذلك ،أقدم املشتبه به عىل خرق الرتاتيب والقوانني املعمول بها بانتداب مترصف مايل
وخالص أجرته لشهر جانفي من تاريخ تقدميه ملطلب انتداب  01/01/2017والحال أنه مل يبارش بصفة فعلية
إال يف شهر فيفري .2017
وبناء عىل كل هذه املعطيات والقرائن القوية املتضافرة فإن هاته األفعال يف حق رئيس الجامعة هي أفعال
موجبة للتتبع جزائيا.
وعليه ،تولت الهيئة إحالة امللف عىل النيابة العمومية باملحكمة العسكرية الدامئة للصفة لفتح تحقيق من
أجل ما نسب إىل املظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث.
 .38شبهة تدليس إمضاء مساعد رئيس بلدية نابل
تعهدت الهيئة مبقتىض عريضة مجهولة املصدر بتاريخ  2017 /06 /12مبلف
فساد يتعلق بشبهة تدليس إمضاء مساعد رئيس بلدية نابل السابق يف وثيقة
الرتخيص إلدخال التيار الكهربايئ.
وتتمثل الوقائع يف تعمد موظف باملصلحة الفنية للبلدية إصدار الوثيقة باسم
مساعد رئيس البلدية وذلك بوضع ختمه وتذيليه بإمضاء مخالف إلمضائه
الحقيقي ،علام وأن مساعد رئيس البلدية املذكور مل يعد مبارشا منذ سنة 2010
وقت ارتكاب الفعل وحل محله شخص آخر.
وتفيد املعطيات أن إجراء املقارنة بني الوثيقة موضوع التدليس وبقية املكاتيب املمضاة تعزز وتؤكد وجود
االختالف وهو ما استوجب التحرير عىل مساعد رئيس البلدية املذكور واملوظف الذي أقدم عىل ذلك.
واستنادا إىل ذلك ،ومع وجود قرائن مادية وأدلة قوية تفيد أن األفعال املنسوبة ملوظفي املصلحة الفنية
بالبلدية خالل شهر فيفري  2011قد تكون مرتبطة بأعامل غري مرشوعة وجرائم محتملة ،قررت الهيئة إحالة
امللف عىل أنظار القضاء الستكامل األبحاث الالزمة وتتبع كل من سيكشف عنه البحث.
 .39شبهات فساد إداري ومالي ببلدية الزريبة
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد إشعارا عن طريق الرقم األخرض يتعلّق موضوعها بتجاوزات إدارية
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ومالية لرئيس النيابة الخصوص ّية لبلديّة الزريبة األسبق.
وتتمثّل الشبهات موضوع التبليغ يف استغالل املعني ملنصبه
قصد الحصول عىل نصيب من مداخيل الحماّ م الشعبي
واالنتفاع من محصول املداخيل املتأتّية من بيع تذاكر الدخول
للحماّ م وكذلك التواطؤ مع عملة شبّاك التذاكر ومدخل الحامم
الذين يت ّم اختيارهم بدقّة لتسهيل طريقة التعامل معهم.
والتقص يف املوضوع ،وللغرض
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
متّت مراسلة الس ّيد وايل زغوان من اجل الحصول عىل معطيات يف خصوص فحوى التبليغ .وقد تبينّ من خالل
التحريّات لدى مصالح الوالية وجود قرائن قويّة ومتضافرة تدعم وجود الشبهات الواردة بالتبليغ.
وأكّدت املعطيات املتوفّرة وجود عالقة وطيدة تربط رئيس النيابة الخصوصيّة األسبق بالعون املكلّف بالحماّ م
الشعبي ،كام أ ّن العماّ ل البلديني العاملني بش ّباك التذاكر يقومون باقتطاع التذاكر وإعادة بيعها باستمرار ،ليقع
بعد ذلك تقاسم املرابيح غري املرشوعة.
ونظرا إىل جديّة التبليغ وحجم الرضر الحاصل عن املامرسات املشار إليها ،حتّم عىل الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .40شبهات فساد وتجاوزات إدارية ومالية بالمعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج
درمش
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد تبليغا مبارشا يتعلّق بخروقات وشبهات فساد باملعهد العايل إلطارات
الطفولة بقرطاج درمش.
وتوصلت بتقرير تفقّد إداري ومايل أع ّدته التفقديّة
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
والتقص يف املوضوعّ ،
يّ
العامة بوزارة املرأة واألرسة والطفولة د ّعم وجود شبهات الفساد املبلّغ عنها ورفع عديد النقائص والتجاوزات
املال ّية األخرى.
توصلت الهيئة إىل الوقوف عليها ،ثبت
ومن جملة التجاوزات التي ّ
تو ّرط مديرة املعهد خالل الفرتة من  26جانفي  2010إىل غاية شهر
جويلية  2011يف املخالفات التالية:
♦

♦تأجري عدد من أساتذة التعليم الثانوي عىل أساس املقدار
املخ ّول ملساعد التعليم العايل مام أ ّدى إىل الرفع من عدد
الساعات االضافيّة وبالتايل ،وذلك يف مخالفة رصيحة ألحكام
الترشيع والرتاتيب الجاري بها العمل.
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♦ ♦خالص خدمات مق ّدمة من قبل إطار تدريس تتعلّق بإحداث موقع واب وصيانة تجهيزات إعالم ّية يف
شكل ساعات إضاف ّية.
♦ ♦عدم التق ّيد يف تأجري الساعات االضاف ّية بطبيعة الدروس املح ّددة يف نظام الدراسات مماّ أ ّدى إىل الرفع
من عدد الساعات وبالتّايل من كلفة التأجري.
♦ ♦عدم االلتزام بقواعد احتساب الساعات التكميل ّية.
باملؤسسة ق ّدرت بـ 20.113,878د.
وقد جاء بتقرير التفقّد املذكور أ ّن جملة هذه التجاوزات ألحقت أرضارا مالي ّة ّ
التقص ،ثبت أ ّن املديرة املذكورة تولّت تأجري أعامل تأطري دون اعتامد سند قانوين ما نتج عنه
كام أنّه مبزيد يّ
رضر مايل قدره 30.852,200د ،كام تولّت التخفيض من الساعات األسبوعيّة املطالب إنجازها من  18إىل 14
مماّ أ ّدى إىل الرتفيع يف عدد الساعات االضاف ّية التي ت ّم احتسابها دون وجه حق من كلفة التأجري.
وثبت كذلك تو ّرط مدير املعهد الذي بارش مهامه منذ شهر أوت  ،2011والذي نسب إليه ما ييل:
وخاصة
♦ ♦تجاوزات إدارية ومال ّية يف اسناد واحتساب تأجري الساعات االضاف ّية لفائدة اطارات التدريسّ ،
تأجري عدد من أساتذة التعليم الثانوي عىل أساس املقدار املخ ّول ملساعد التعليم العايل مام أ ّدى إىل
الرفع من عدد الساعات اإلضافيّة ،فضال عن إدخال تغيريات بخ ّط يده عىل عدد الساعات املنجزة فعليّا
من بعض اطارات التدريس وعدم االلتزام بالسقف املح ّدد لذلك يف غياب للرتاخيص الالزمة .وبلغت
جملة االرضار املال ّية النات ّجة عماّ سبق ذكره مبلغا قدره 14.763,459د.
♦ ♦تأجري أعامل التأطري خالل سنتي  2011و 2012دون سند قانوين مماّ انج ّر عنه رضر مايل مبا قدره
44.583د.
♦ ♦املحاباة يف تسجيل بعض الطلبة خارج الصيغ والرشوط القانون ّية.
كام تلقّت الهيئة ثالث عرائض مشفوعة مبؤيّدات متض ّمنة إثارة لشبهات فساد مايل وإداري وعلمي منسوبة
ملدير املعهد منذ أوت  .2011وورد بهاته العرائض ما ييل:
♦ ♦عدم تطابق بني جداول االوقات وعدد من الساعات االضاف ّية مماّ نتج عنه حصول املدير وأحد
األساتذة عىل األموال بطريقة غري رشعيّة.
♦ ♦تقسيم ساعات العمل يف املاجستري بطرق ملتوية وتخصيصها لفائدته ولنفس األستاذ دون إنجازها
فعليّا.
للسفر إىل فرنسا وأملانيا مبع ّدل م ّرة يف الشهر وانعدام الشفاف ّية يف هذه العمل ّيات
♦ ♦احتكار املدير املذكور ّ
لعدم عرضها بأكملها عىل الهياكل الرشع ّية.
♦ ♦تنظيم مشبوه لرحلة سنوية إىل فرنسا وأملانيا لفائدة الطلبة املق ّربني من املدير غياب الشفاف ّية يف يف
اختيار الطلبة ومساهامتهم املال ّية.
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الخاصة باملعهد ألغراض ليست لها صلة بأنشطة املعهد ويف إطار أنشطة املجتمع
♦ ♦استعامل الحافلة
ّ
املدين ،وذلك عىل حساب املعهد.
بتخصصات ال صلة له بها كالسينام والوسائل السمع ّية البرصيّة.
♦ ♦إغراق املعهد ّ
♦ ♦فتح الخطط للرتقيات واالنتدابات وكذلك النقل من املعهد واالستقدام اليه مبا ال يتامىش مع حاجياته
ودون توفّر الرشوط املطلوبة يف املستفيدين وذلك عن طريق املحاباة واملحسوب ّية.
♦ ♦حصوله عىل ترقيات ورتب باعتامد أسلوب الرسقة العلميّة بدليل أربعة مقاالت ق ّدمها العارض مرفقة
بالعريضة.
غش تتعلّق بطالب وطالبة يف مرحلة املاجستري ت ّم مسكهام
♦ ♦املحاباة واملحسوبيّة والتسترّ عىل حاالت ّ
يف حالة تل ّبس.
والتقص ،تولّت
وأمام جديّة التبليغ وخطورة األفعال املنسوبة للمبلّغ عنهم ويف ضوء نتائج اعامل البحث
يّ
الهيئة إحالة امللف عىل انظار القضاء.
 .41شبهة اختالس المال العام وتزوير وثائق بالدائرة البلدية بئر شلوف نابل
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة تتعلّق بشبهة اختالس املال العام وتزوير وثائق بالدائرة البلديّة
ببرش شلّوف بنابل.
وتتمثّل هذه الشبهات يف قيام وكيل املقابيض السابق بالدائرة البلديّة املذكورة
باختالس جزء من االموال التي ميسكها .وقامت الهيئة مببارشة أعامل البحث
والتقص يف املوضوع ،ومبراسلة رئيس النيابة الخصوص ّية وأمني املال الجهوي
يّ
توصلت بوثائق تؤكّد وجود االخالالت وتتمثّل يف قراري إعفاء وكيل املقابيض
ّ
ووكيل املقابيض املساعد من مهامهام إضافة إىل وصلني.
وقد ثبت من خالل املعطيات التي توفّرت لدى الهيئة وجود نقص يف األموال
املمسوكة من وكيل املقابيض قدره 1.850,500د ،وعليه متّت إحالة امللف عىل القضاء.
 .42شبهات فساد مالي بشركة اتصاالت تونس
تعهدت الهيئة بعريضة مفادها قيام شبهات فساد وتدليس واستيالء عىل املال العام تنسب إىل عاملني برشكة
االتصاالت ( )...إذ عمد الفاعالن إىل تسويق عبوات شحن للهواتف الجوالة خارج اإلطار القانوين ،مام ألحق
خسائر كبرية باملنشأة ،وتنسب هذه األفعال إىل كل من ( )...مسؤول سابق بإدارة اإلعالمية وهو يشغل حاليا
خطة املسؤول عن البيوعات و( )...املسؤول عن منظومة  E-voucherو( )...املدير املركزي للتدقيق وكذلك
( )...املدير املركزي للتفقد.
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ومبابرشة البحث والتقيص يف املوضوع ،خلصت الهيئة إىل رفع قرائن جدية عىل قيام الشبهات املثارة بالعريضة
وهي كاآليت:
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦تسويق بطاقات شحن غري صالحة لالستعامل.
♦تالعب بالتحويالت بني الهواتف ( ،)Transfert TT Cashذلك
أ ّن أسعار الشحن املتداولة أقل من السعر املح ّدد من قبل رشكة
إتصاالت تونس ،وتت ّم العمل ّية خارج اإلطار القانوين كام أ ّن عائداتها
ال تدخل خزينة الرشكة.
♦طبع سالسل من بطاقات الشحن دون توزيعها ،بغرض فتح الباب
للقيام الحقا بعمليات التح ّيل.
♦عدم وجود أثر لخالص وصل طلبية صادر عن رشكة  BITAKAيف
 100.000بطاقة شحن بدينار واحد.
♦امتناع ( )...املسؤول عن منظومة  E-voucherعن تقديم بطاقات
الشحن عن املدة املرتاوحة من  2015إىل .2017
♦العثور عىل وصل طلبية بقيمة 30.000د وآخر بقيمة 100.000د يحمالن نفس العدد ،إضافة اىل عدم
مطابقة رقم الوصلني مع رقم الفاتورة.

♦

♦عدم تسجيل أرقام بطاقات الشحن قبل أكتوبر  ،2015مام تعذّر معه إجراء مراقبة.

♦

♦عدم تسجيل أرقام بطاقات الشحن التي تم طبعها ومل يتم تشغيلها يف .2016

♦

♦العثور عىل  13.771رقم لبطاقات شحن بقيمة دينارين لكل منها مل يقدم بشأنها فريق اإلعالمية أي
تفسري وال تتطابق مع االستخالصات املفرتضة يف خصوصها ،وعىل عدد  1.5مليون رقم لبطاقة شحن
تم طبعها خارج الكوتا املسموح بها.

وقد تأكّدت هذه الشبهات من خالل تقرير التدقيق املنجز من قبل مكتب خربة أجنبي بتكليف من الرشيك
اإلمارايت بعد أن تبني عدم الجدية يف تقريري التفقد والتدقيق الداخيل اللذين أجرتهام الرشكة ،حيث وأمام
تلكّؤ إدارة املنشأة املعنية ،وامتناعها عن م ّد الهيئة بعديد الوثائق يف املوضوع ملواصلة التقيص ،فقد تولت
الهيئة ختم أعاملها حسب ما توفر لديها من وثائق ،أحالت نتائج أعاملها إىل وكيل الجمهورية باملحكمة
االبتدائ ّية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد املظنون فيهم وكل من سيكشف عنه البحث.
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 .43شبهات فساد بشركة نقل تونس
تعهدت الهيئة بعريضة مفادها وجود شبهة فساد بخصوص استيالءات طالت مخزون املحروقات لدى رشكة
نقل تونس خالل السنوات  2012إىل  ،2015قدرت بنقص غري مربر قيمته 1.105.000د ،حيث ومببارشة الهيئة
ألعامل التقيص فقد تبني أن:
♦ ♦قيمة الفوارق السلبية بلغت  586ألف دينار حيث ارتفعت قيمة رشاء املحروقات مقارنة بسنة 2011
وقدرت مبا يعادل  4.561م د رغم تراجع نسبة استهالك املحروقات خالل سنة  ،2012وهي شبهة
تنسب قانونا للرئيس املدير العام للرشكة (.)..
♦ ♦قيمة الفوارق السلبية بلغت  143.894ألف دينار سنة  2013و 265.638ألف دينار سنة 2014
و 240.741ألف دينار سنة  ،2015نسبت للرئيسة املديرة العامة للرشكة ()...
♦ ♦خضوع الرشكة ( )...للتدقيق اإلجباري والدوري يف الطاقة حسب ما جاء باألمرين عدد  50و 51لسنة
 1987واملنقحني باألمر عدد  2144لسنة  2004واملتعلق بضبط رشوط خضوع املؤسسات املستهلكة
للطاقة للتدقيق اإلجباري والدوري يف الطاقة إال أنها مل متتثل للقيام بعملية
التدقيق منذ صدور النصوص املتعلقة بضبط رشوط خضوع املؤسسات
املستهلكة للطاقة للتدقيق اإلجباري .وتعللت يف املقابل بأنها أبرمت صفقة
مع مكتب دراسات خالل سنة  2009إال أن هذا األخري مل يف بتعهداته وتم
نتيجة لذلك فسخ عقد الصفقة دون اللجوء إىل إبرام صفقة أخرى وهو فعل
يتناقض وتوجهات السياسة الوطنية التي تهدف إىل الحفاظ عىل الطاقة
وترشيدها.
ومبزيد التقيص تولت الهيئة االستعانة بالوثائق واملراجع التالية أبرزها:
♦

♦
♦

رصف والتدقيق» للسنة
♦تقرير مراقب الحسابات «الرشكة العامل ّية للت ّ
املحاسبية ،2012
♦تقارير مراقب الحسابات «رشكة تكوين استشارة» للسنوات املحاسب ّية  2013و 2014و،2015

رصف يف املخزون لدى رشكة «نقل تونس» ف.ش واملرفوع إىل الرئيسة املديرة
♦وأخريا ،تقرير مدير الت ّ
العا ّمة بتاريخ  17مارس .2015

وقد تبني جدية هذه الشبهات الواردة بالعريضة مام دفع الهيئة إىل ختم أعاملها ،وذلك بإحالة امللف عىل
السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بتونس  1للقيام بإجراءات التتبع الالزمة يف شأنه.
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 .44شبهة فساد بالجمعية الرياضية بأريانة
ورد عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بتاريخ  28ديسمرب  2016تبليغا
عرب الرقم األخرض ،مفاده شبهة خروقات جسيمة يف الترصف املايل بالجمعية
الرياضية بأريانة منسوبة لرئيسها ( )...وأمني مالها ()...
وتولت الهيئة القيام بالتحريات االزمة بخصوصها واالستئناس بتقرير التفقد
املجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ  13مارس
 2017تبني وجود جملة من التجاوزات متثلت يف:
♦

♦

♦عدم الترصيح يف التقارير املالية مبداخيل قدرها  610ألف دينار ،منها
 40ألف دينار من بلدية أريانة ،عن املدة املمتدة من 2015 /09 /25
إىل ،2016 /11/ 30
♦إدراج نفقات يف نفس التقارير دون تربيرها باملؤيدات قدرها  534ألف دينار عن نفس الفرتة.

وحيث تضافرت القرائن لتدعم جدية الشبهات املنسوبة للمشتىك بهم مام دفع الهيئة إىل ختم أعامل التقيص
يف خصوص شبهة الفساد التي تدخل تحت طائلة أحكام الفصل  99من املجلة الجزائية ،تولت الهيئة إحالة
امللف إىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائيّة بأريانة.
 .45فساد إداري ومالي باإلدارة العامة للمصالح اإلدارية والمالية لوزارة الفالحة
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة مجهولة املصدر تنسب جرائم فساد إداري ومايل
باإلدارة العامة للمصالح اإلدارية واملالية لوزارة الفالحة إىل كل من ( )...مديرة عامة للمصالح اإلدارية واملالية
و( )...مدير املصالح اإلدارية.
وبارشت الهيئة أعامل البحث والتقيص التي أفضت إىل توصلها بتقرير تفقد
مجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الفالحة والذي عزز جدية الشبهات
املنسوبة للمذكورين أعاله بخصوص قيامهم بتجاوزات وتالعب باملال العام حيث
متت مخالفة األمر عدد  1855لسنة  1990املؤرخ يف  10نوفمرب  1990املتعلق
بضبط نظام تأجري رؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية والرشكات ذات األغلبية
العمومية كام تم تنقيحه باألمر عدد  1لسنة  1992واألمر عدد  2564لسنة 2006
وكذلك منشور السيد الوزير األول عدد  4بتاريخ  29جانفي  ،1992وذلك بـ:
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♦

♦

♦سحب امتياز مايل بصفة غري رشعية ورصف منح مالية وامتيازات عينية دون وجه رشعي عىل أشخاص
ال تتوفر لديهم الرشوط القانونية.
♦انتفاع بعض اإلطارات بامتيازات ومنح مالية وإدراج أسامئهم مبنظومة «إنصاف» بصفة مدير عام
إدارة مركزية دون وجه حق ويف غياب أوامر لتسميتهم ومتكنهم من تلك االمتيازات.

وقد ألحقت هذه التجاوزات رضارا كبريا باإلدارة وتسببت يف رصف أموال غري مستحقة يف مبخالفة رصيحة
للقانون وبناء عىل محاباة وترضيات.
والتقص ،أحالت الهيئة امللف إىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائ ّية بتونس 1
وبختم أعامل البحث
يّ
للقيام بإجراءات التتبع يف شأنه.
 .46شبهة فساد بالقباضة البلدية بالقصرين
وردت عىل الهيئة عريضة تتعلق بشبهة فساد مايل وإداري بالقباضة البلدية
بالقرصين.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص بخصوص ما ورد بالعريضة من شبهات فساد
تعلقت ببعض مسؤويل وأعوان بالقباضة املذكورة.
ويف نطاق التحري طلبت الهيئة من اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية
واالستخالص إجراء تفقد عىل القباضة موضوع التبليغ.
وتوصلت الهيئة بنتائج التقرير النهايئ املنجز يف الغرض وتبني من خالله ثبوت انتفاع أبناء وأقارب بعض األعوان
البلدية بالقرصين مبنح استثنائية يف شكل إعانات وذلك مبوجب قرارات صادرة عن رئيس اللجنة االجتامعية
ورئيس النيابة الخصوصية بناء عىل عالقة القرابة التي تربطه باملنتفعني ودون اعتامد ملقاييس موضوعية
وشفافة عند اسنادهم لهذه املنح ،مام يدفع إىل الشك يف أهلية وصفة املنتفعني بهذه املنح دون غريهم ،وهو
ما ميثل محاباة يف جانبهم ويشكل مظهرا من مظاهر الفساد.
وحيث ثبت أن املظنون فيهم قد عمدوا إىل متكني أفراد أرسهم باالنتفاع بأموال عمومية بعنوان منح استثنائية
دون وجه حق مستغلني صفتهم والخطة التي يشغلونها ،أحالت الهيئة امللف عىل أنظار القضاء.
 .47شبهة فساد بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة بتبليغ تض ّمن اشعارا بشبهة فساد باملعهد العايل
للرياضة والرتبية البدنية بالكاف.
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وبارشت الهيئة أعامل التقيص وفقا ملقتضيات املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011وتولت مراسلة وزارة
الشباب والرياضة ملدها بنسخة من تقرير التفقد املنجز يف الغرض من طرف املصالح املختصة ،وتولت الهيئة
دراسة نتائج هذا التقرير وقد توصلت إىل وجود جملة من االخالالت أهمها:
♦

♦متكني أعوان بكميات من الحليب دون وجه حق.

♦ ♦تكليف موظفني بخطط وظيفية دون استجابتهم للرشوط
املستوجبة يف هاته الخطط ودون الحصول عىل مصادقة سلطة
االرشاف ،عىل غرار تسمية املدعو ( )...بخطة كاتب عام واملدعوة
( )...بخطة رئيس مصلحة النرش والتوثيق والرتجمة ومكلفة
باإلرشاف عىل مصلحة املوظفني وتكليفها مبجموعة من املهام
املتصلة بالكتابة العامة.
♦ ♦سوء ترصف يف اسطول السيارات والحافالت متعلق مبدير املعهد ( )...متمثلة يف تحصيل موارد غري
منزلة مبيزانية املؤسسة ودون سند قانوين ،تص ّنف يف خانة اختالس أموال عمومية.
♦ ♦عدم احرتام اإلجراءات املستوجبة لكراء الفضاءات الرياضية التابعة للمعهد
♦ ♦اخالال ت عىل مستوى تسجيل بعض الطبلة.
وعليه ،تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائيّة بالكاف.
 .48شبهة فساد في عملية إتالف  696سيارة وعربة و 389دراجة نارية تابعة لوزارة الداخلية
تعهدت الهيئة مبوجب تبليغ من مواطن بالتقيص يف شبهة فساد يف عملية
إتالف وسائل نقل تابعة لوزارة الداخلية،
وجاء بالتبليغ أ ّن صفقة االتالف املذكورة ت ّم اهداؤها لتاجر الخردة ()...
رغم عدم توفر املواصفات الفنية يف عرضه ودون القيام بعملية إشهار يف
الصحف لضامن مشاركة واسعة ملسدي مثل هذه الخدمات إضافة إىل أ ّن
املعني باألمر مل يقم بإتالف كل املعدات بل ترصف يف البعض منها بالبيع
عوض قصها وضغطها وتحويلها يف شكل قوالب لرشكة الفوالذ.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص وطلبت من وزير أمالك الدولة والشؤون
العقارية إصدار إذن مبأمورية للبحث يف ظروف ومالبسات عملية التفويت
يف وسائل النقل املذكورة.
وتوصلت الهيئة بتقرير نهايئ يف الغرض والذي يستنتج منه وجود شبهات
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فساد ومخالفات إجرائية أهمها:
♦ ♦اختيار عملية االتالف عوضا عن التفويت يف العربات حطاما مام حرم ميزانية الدولة من موارد هامة
باعتبار أ ّن العملية شملت  696سيارة وعربة و 389دراجة نارية.
♦ ♦االذن باإلتالف من طرف مصالح وزارة الداخلية دون أي ترخيص من مصالح الوكالة الفنية للنقل الربي.
♦ ♦اإلذن يف إتالف  435عربة بها تنصيص بعدم القابلية للتفويت ت ّم اتالفها دون مراجعة اإلدارة العامة
للديوانة.
♦ ♦اإلذن يف اتالف  72سيارة قابلة للتفويت يف مخالفة للمكتوب الصادر عن وزير أمالك الدولة والشؤون
العقارية الذي استثنى هذا الصنف من السيارات
♦ ♦غياب  39رقم لهيكل سيارات شملتها عملية االتالف مع العلم وأ ّن عملية قص رقم هيكل السيارة
تعترب أول عملية يقوم بها مسدي الخدمات قبل رفع العربة من مستودعات وزارة الداخلية.
♦ ♦عدم احرتام مبادئ النزاهة والشفافية عند اختيار مسدي الخدمات حيث تبني غياب أي اشهار للعملية
واالكتفاء باالتصال املبارش ببعض املزودين.
♦ ♦غياب كراس رشوط يحدد الرشوط اإلدارية والفنية للمشاركة يف عملية اسداء خدمة االتالف وطريقة
فرز العروض ومراحل االتالف املزمع القيام بها.
♦ ♦حرمان الدولة من مبلغ مايل بحساب وزن املعدات املزمع اتالفها.
وبناء عليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة نتائجها عىل وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بتونس.
 .49شبهة فساد مالي وإداري متعلقة بالمدير الجهوي للتكوين والتشغيل بقفصة
تعهدت الهيئة مبقتىض إحالة من قبل مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بعريضة تبليغ صادرة عن مجموعة
من أعوان وإطارات هياكل التكوين املهني والتشغيل بخصوص شبهات فساد مايل وإداري متعلقة باملدعو ()...
املدير الجهوي للتكوين والتشغيل بقفصة.
استغل منصبه كمدير جهوي للتكوين
ّ
وجاء بالعريضة أ ّن املدعو ()...
والتشغيل لتحقيق منافع وامتيازات لصديقته املدعوة ( )...وأفراد عائلتها،
حيث مكنها من االنتفاع بآليات التشغيل يف أكرث من مناسبة دون وجه حق.
كام شملت املنافع أفراد عائلتها عىل غرار اسناد شهادة مدلسة يف الكفاءة
املهنية لشقيقتها ( )...كتمكينها من االنتفاع بآليات التشغيل ،كذلك كان
الشأن بالنسبة لشقيقيها ( )...و( )...إضافة إىل متكينها من وصوالت البنزين
الخاصة باملؤسسة بدون موجب قانوين.
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وبارشت الهيئة أعامل التقيص وتوصلت إىل ثبوت الشبهات املنسوبة إىل املدعو ( )...بناء عىل تقرير التفقدية
العامة بوزارة التكوين املهني والتشغيل بعد اجراء بحث يف الغرض .وعليه اتخذت وزارة التكوين املهني
والتشغيل جملة من اإلجراءات تتمثل يف تسجيل قضايا يف شأن املدعوتني ( )...و( )...من أجل قبض أموال
عمومية دون وجه حق باالعتامد عىل وثائق مفتعلة .أ ّما بالنسبة للمتهم الرئييس ( )...فقد ت ّم تسليط عقوبة
إدارية يف حقه تتمثل يف إعفائه من مهامه كمدير جهوي للتكوين والتشغيل بقفصة ونقلته للعمل باإلدارة
الجهوية للتشغيل بتوزر وبالتايل مل يقع محاسبته جزائيا رغم خطورة األفعال املنسوبة إليه وهو ما جعل الهيئة
تحيل امللف عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائيّة بقفصة بتاريخ  07سبتمرب .2017
 .50شبهة فساد مالي وإداري وإهدار للمال العام بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة
الريفية والمياه والغابات
تلقت الهيئة مجموعة من الشكايات سواء مبقتىض إحالة من رئاسة الحكومة أو مبارشة مبقرها املركزي أكدت
جميعها عىل وجود شبهات فساد إداري ومايل وإهدار للامل العام باملعهد الوطني للبحوث يف الهندسة الريفية
واملياه والغابات.
وبالنظر إىل جدية وخطورة األفعال املنسوبة لألطراف الضالعة فيها بارشت
الهيئة أعامل التقيص وتوصلت مبجموعة من الوثائق أهمها تقرير تأليفي
وجزء من تقرير تفقدي مجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الفالحة.
وتولت الهيئة دراسة وتحليل املعطيات الواردة بتقارير التفقد الواردة
من وزارة االرشاف ليتبني لديها صحة ما جاء بالعرائض وأ ّن ما ت ّم نسبه
للمشتىك بهم يشمل:
♦ ♦التالعب يف أموال املشاريع املتأتية من اتفاقيات البحث العلمي
والتعاون الدويل وذلك بالتخيل عن اتباع قواعد الترصف الواردة
مبجلة املحاسبة العمومية وخاصة املراقبة املسبقة للنفقات.
♦ ♦التالعب يف أذون املأموريات والرتبصات بالخارج وذلك بتمكينهم من منح خالفا ملقتضيات القانون
والرتاتيب الجاري بها العمل.
♦ ♦عدم تسجيل الرشاءات باملغازة املركزية للمعهد دون تقديم تربير مقنع.
♦ ♦التالعب بكميات الوقود املوضوعة عىل ذمة املعهد يف شكل مقتطعات.
وعليه أحالت الهيئة نتائج ما توصلت إليه إىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بأريانة بتاريخ  13جوان .2017
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 .51شبهة فساد متعلقة برئيس حظيرة سيارات سابق بوزارة التربية
تعهدت الهيئة مبوجب إحالة من مصالح رئاسة الحكومة بعريضة صادرة عن عامل وسواق بحظرية تابعة
لوزارة الرتبية حول جملة من التجاوزات اإلدارية واملالية منسوبة لرئيسهم السابق عند إدارته ملستودع
الحظرية والترصف يف موارده.
استغل يف العديد من املناسبات قرابته من مسؤولني نافذين بالوزارة لتج ّنب
ّ
وورد بالعريضة أ ّن املعني باألمر
مختلف اإلجراءات املتخذة يف شأنه مماّ أ ّدى إىل تدهور وضعية املرفق الذي يديره وإهامل موارده وتجهيزاته.
وتولت الهيئة مبارشة أعامل التقيص وتوصلت مبذكرة تأليفية لنتائج تفقد الترصف يف أسطول السيارات التابع
لوزارة الرتبية أجرته هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
وأفضت نتائج التفقد إىل الوقوف عىل تأكيد الشبهات املوجهة للرئيس السابق للحظرية.
وعليه تولّت الهيئة ختم أعاملها وأحالت امللف عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية تونس  1بتاريخ 19
جويلية .2017
 .52شبهة فساد متعلقة بمحافظ شرطة
تلقت الهيئة مبقتىض إحالة من قبل مصالح رئاسة الحكومة عريضة
تبليغ عن شبهة فساد متعلقة برئيسة مكتب الجوازات مبنطقة األمن
الوطني مبنوبة سابقا ،تتمثل أساسا يف افتعال وتدليس جوازات سفر
وبطاقات تعريف وطنية باإلضافة إىل تحقيق منافع ألحد املهربني.
وجاء بالعريضة أ ّن محافظ الرشطة املدعوة ( )...تعمدت يف العديد
من املناسبات تدليس وافتعال بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر
مستغلة صفتها كمسؤولة عن الجوازات مبنطقة األمن الوطني مبنوبة.
كام ورد بالتبليغ أ ّن محافظ الرشطة املذكورة قامت بتدليس بطاقات تعريف وطنية ألحد املهربني ()...
وأدرجت هويته بجواز سفرها كزوج لها وسافرت معه لتغطية عملية تهريب قام بها هذا األخري.
وبارشت الهيئة التحري فيام ورد بالعريضة وت ّم اشعار وزير الداخلية باملوضوع لإلذن ملصالحه بفتح تحقيق
يف الغرض ،فتبني من خالل األبحاث التي أجرتها التفقدية العامة لألمن الوطني ثبوت تورط املدعوة ( )...يف
األفعال املنسوبة إليها.
وبناء عىل هذه املعطيات ونظرا لخطورة املسألة ،متت إحالة امللف إىل السيد وكيل الجمهورية باملحكمة
االبتدائ ّية مبنوبة بتاريخ  20نوفمرب  2017لفتح تحقيق قصد تتبع املظنون فيها وكل من سيكشف عنه البحث،
187

 .53شبهة فساد متعلقة بموظف باألمانة العامة للمصاريف
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة من مواطن بالتحري يف شبهة فساد
منسوبة ملوظف باألمانة العامة للمصاريف التابعة لوزارة املالية.
وأفادت العريضة أ ّن املوظف املذكور يستدرج املوظفني القادمني لإلدارة
من أجل استخراج شهادة يف عدم االقتطاع من املرتب واستغالل حاجتهم
للامل ،ويقنعهم بتوفريها لفائدتهم مقابل اإلمضاء عىل كمبيالة،
وقد مكّنت أعامل البحث والتقيص املنجزة من طرف الهيئة باالستناد
عىل شهادة أحد ضحايا هذا املوظف من تأكيد صحة األفعال املنسوبة
إليه،
وعليه تولت الهيئة إحالة امللف إىل وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائيّة تونس  1لإلذن بفتح بحث قصد تتبع
املظنون فيه.
 .54شبهة استيالء أخصائية اجتماعية على إعانات قارة لمنتفعين متوفين
تعهدت الهيئة مبقتىض إحالة من طرف وزير الشؤون االجتامعية السيد مبلف تعلق بشبهة فساد متثلت يف
استيالء املدعوة ( )...أخصائية اجتامعية بوحدة النهوض االجتامعي بجلمة عىل إعانات قارة ألربعة منتفعني
متوفني وذلك مبساعدة املدعوة ( )...عون بريد مبكتب الربيد بدقاش.
وللوقوف عىل صحة شبهة الفساد ت ّم االعتامد عىل تقرير التفقدية العامة للشؤون االجتامعية وعىل تقرير
إدارة التفقد بالديوان الوطني للربيد.
وات ّضح من خالل تقرير التفقدية العامة لوزارة الشؤون االجتامعية بتاريخ  19جانفي  2017أ ّن املدعوة ()...
أخلّت بواجبها املهني حيث أنّها مل تقم باتخاذ االجراءات الرضورية لتعويض  4منتفعني باملساعدات القارة
مبنتفعني جدد بالرغم من انقضاء سنة عىل وفاتهم وهم ( )...و( )...و( )...و(.)...
كام تبينّ من خالل تقرير إدارة التفقد بالديوان الوطني للربيد بتاريخ  11جانفي
 2017استخالص حواالت صادرة عن الربنامج الوطني للعائالت املعوزة تخص
املنتفعني املتوفني املذكورين بني سنتي  2015و 2016مبكتب الربيد بدقاش.
وتبينّ من نفس التقرير أ ّن عمليات االستخالص املذكورة قامت بها املدعوة ()...
التي كانت ترسل جميع املبالغ املستخلصة إىل املدعوة ( )...يف نفس يوم إنجاز
عمليات الدفع.
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وأثبتت نتائج التقارير تو ّرط األخصائية االجتامعية ( )...يف شبهة االستيالء عىل اإلعانات املذكورة مبساعدة عون
الربيد ( .)...وعليه تولّت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالتها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بسيدي
بوزيد.
 .55شبهات فساد مالي وإداري بالوكالة الوطنية للكحول
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بعريضة تتعلّق بشبهات فساد مايل وإداري صلب منشأة عمومية
وتنسب إىل الرئيس املدير العام وكل من سيكشف عنه البحث وتتعلّق شبهات الفساد باالنتدابات والرتقيات
وبسوء تسيري مرفق عمومي ،فضال عن وجود شبهات فساد مايل تتعلق بإهدار أموال عمومية ،وتتمثل هذه
الشبهات يف:
1.1الخرق الواضح ألحكام القانون عدد  112لسنة  1983املتعلق
بضبط النظام األسايس العام ألعوان الدولة والجامعات املحل ّية
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،حيث تم اعتامد
ّ
صبغة التعاقد املبارش يف االنتداب خالل الفرتة املمتدة من سنة
 2010إىل سنة .2013
2.2شبهة محاباة يف إسناد الرتقيات وخرق مبدأي املساواة وتكافؤ
الفرص وإسناد خطط وظيفية ألشخاص ال تتوفر فيهم الكفاءة
والرشوط املطلوبة.
3.3خرق اإلجراءات القانونية املتعلقة بتنظيم املناظرات الداخلية للرتقية يف الرتبة والتي من املفروض أن
تت ّم بقرار وزير املالية.
4.4منح الرتقيات استنادا إىل مقررات إدارية داخلية صادرة عن اإلدارة العمومية للمنشأة دون الرجوع يف
ذلك إىل سلطة اإلرشاف.
كمؤسسة خطرة.
5.5خرق القانون املنظم لنشاط املنشأة بعد الحصول عىل ترخيص ّ

6.6شبهة فساد مايل يف الصفقة العمومية املربمة مع املزود األجنبي للامدة األولية ،ومخالفة كراس الرشوط
واملواصفات الفنية للمواد املراد توريدها املنصوص عليها بالفصل  52من األمر عدد  1039لسنة 2014
واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
7.7تجاوزات فيام يتعلق بالجودة املطلوبة يف اإلنتاج وعدم احرتام املقادير املستوجبة من خالل تركيز
مادة امليتانول بنسبة مرتفعة خالفا ملا يسمح به بروتوكول األدوية األورويب ،مماّ يشكل خطرا كبريا
ويهدد صحة املواطن     .
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وقد تأكدت للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد صحة شبهات الفساد بناء عىل تقرير صادر يف الغرض عن هيئة
الرقابة العامة للاملية .ومن خالل أعامل البحث والتقيص تولت الهيئة إحالة امللف عىل أنظار السيد وكيل
الجمهورية باملحكمة االبتدائيّة بتونس لفتح تحقيق ضد املشتبه به وكل من سيكشف عنه البحث.

التجاوزات بالمؤسسات الجامعية
 .56شبهة فساد مالي وإداري بمبيت جامعي بصفاقس
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بعريضة من قبل مسؤول مرشف عىل إدارة مبيت بصفاقس من أجل
التبليغ عن شبهات فساد مايل وإداري باملبيت الجامعي املذكور الراجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية
للجنوب.
وقد تولت الهيئة مبارشة أعامل البحث والتقيص وتوصلت إىل أن هذه الشبهات تنسب إىل إطارين إداريني بوزارة
التعليم العايل والبحث العلمي وهام كل من املدير العام الحايل لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ومتفقد
إداري ومايل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،عالوة عىل تورط عاملني باملبيت ومن بينهام حافظ املغازة.
وحيث تولت الهيئة دراسة العريضة والوثائق املصاحبة لها ،وتأكد لديها قيام الشبهات املثارة من قبل العارض
وهي:
♦

♦

♦
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♦وجود مغازة املبيت الجامعي يف وضعية غري قانونية من خالل عدم
مطابقة األثاث والتجهيزات والسلع لقامئة الجرد املضمنة مبحرض تسليم
املهام من قبل املدير السابق للمبيت ،وتعمد حافظ املغازة تجاهل
إمتام عملية الجرد بالرغم من التنبيه عليه وتوجيه عدة مراسالت إدارية
داخلية ،عالوة عىل شبهة اختالسات وتجاوزات مالية باملغازة .وقد تولىّ
العارض يف األثناء مراسلة الجهات اإلدارية املعنية وعىل رأسها املدير
العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب دون التوصل إىل نتيجة
إيجابية.
♦الترصف غري السليم يف املوارد البرشية للموظفني العاملني باملبيت
الجامعي اليشء الذي أحدث شغورا يف الوظائف وعدم التوازن لضامن استمرارية املرفق العام.
♦التسرت عىل غيابات بعض املوظفني ورصف أجور لغري مستحقيها عالوة عىل متتع أعوان بعطل مرض
تجاوزت املدة القانونية مع االحتفاظ بحقهم يف التأجري الكامل.

♦

♦

♦محاوالت تهدف إىل إلحاق أرضار مادية جسيمة باملبيت من خالل إقدام كل من املدعوين ( )...و()...
باالعتداء بالعنف املادي عىل األعوان واملمتلكات باملؤسسة املذكورة وتحريض أعوان آخرين عىل
التمرد وعدم الخضوع للواجبات املهنية .وقد توصلت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبجموعة من
التسجيالت الصوتية واملرئية تثبت جملة هذه األفعال.
♦خروقات يف اإلجراءات اإلدارية من قبل فريق التفقد املايل واإلداري تنسب للمدعو ( )...وذلك مبناسبة
تكليفه مبهمة التفقد باملبيت الجامعي حيث امتنع عن استظهاره مبا يفيد تكليفه مبهمة التفقد عالوة
عىل رفضه تقديم ما يفيد تسلمه ملجموعة من الوثائق اإلدارية واملالية األصلية من أجل اصطحابها
معه للقيام بأعامل التدقيق .باإلضافة إىل تجاهل فريق التفقد الوضعية املسرتابة للمغازة.

تجدر اإلشارة بكون املتفقد املذكور كان قد تعلقت به شبهة فساد مايل تتمثل يف رسقة معدات وذلك عندما
كان يرشف عىل مصلحة التنشيط الثقايف والريايض بديوان الخدمات الجامعية.
وحيث وبناء عىل جدية التبليغ وتضافر القرائن تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء لفتح تحقيق ضد املشتبه
بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
 .57تجاوزات في التصرف اإلداري والمالي بالمطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة
تعهدت الهيئة مبقتىض شكايتني يتعلّق موضوعهام بشبهة تجاوزات طالت أوجه الترصف اإلداري واملايل باملطعم
الجامعي ابن زيدون مب ّنوبة للسنوات  2013و 2014و 2015منسوبة إىل مديرة املطعم الجامعي.
وبارشت الهيئة أعامل البحث والتقيص يف املوضوع التي أفضت إىل الحصول عىل تقرير تفقد منجز يف
الغرض من قبل التفقدية العامة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي مبقتىض إذن مبهمة مؤرخ يف 29
أفريل .2016
وبعد إطالع الهيئة عىل التقرير املذكور ودراسة الوثائق واملؤيدات املرفقة به ،تد ّعم وجود الشبهات التي
تتمثّل يف مجملها فيام ييل:
♦ ♦التالعب بالفواتري ويف طريقة استخالصها وقيدها.
♦ ♦التالعب بقواعد الرشاء العمومي وعدم احرتام مبدأ املنافسة.
♦ ♦عدم احرتام اإلجراءات املتعلقة بقبول العروض وطرق قيدها وتسجيلها
حسب تواريخ ثابتة ومرتبة.
♦ ♦مخالفة الرتاتيب املعمول بها يف مجال تفعيل املنافسة وشفافية الطلبيات
العمومية وذلك بالتعامل مع نفس املزودين.
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♦

♦

♦رصف واقتناء رشاءات من امليزانية املخصصة للمطعم دون محرض تسليم ممىض من قبل حافظ
املغازة .ويف غياب صفة وأسامء املنتفعني بذلك وقع إدراج معطيات مغالطة صلب التقارير الشهرية
مقارنة مبا هو مدون بالدفاتر.
♦غياب محارض إتالف املواد من مغازة املطعم واملقدرة قيمتها بحوايل  37ألف دينار خالل السنتني
الجامعتني  2014 /2013و.2015/ 2014

وخلصت الهيئة بعد التحري يف هذه املعطيات إىل ثبوت تعمد مديرة املطعم الجامعي مبعية حافظ املغازة
واملكلف بتسيري املصلحة املالية ووكيل الدفوعات ووجود قرائن جدية تدين ترصفاتهم بنية االستيالء عىل
املال العام واستغالل الصفة الستخالص فائدة ال وجه لها للنفس أو للغري أو لإلرضار باإلدارة ومخالفة الرتاتيب
لتحقيق الفائدة أو إلحاق الرضر املشار إليهام.
وبناء عىل ذلك ،ويف ختام أعاملها ،أحالت الهيئة امللف عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية مبنوبة
إلجراء التتبعات القانونية الالزمة ضد املظنون فيهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب إليهم
من أفعال.
 .58تجاوزات إدارية ومالية بالمطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس
توصلت الهيئة بشكاية بتاريخ  27سبتمرب  2017مفادها حصول تجاوزات إدارية ومالية باملطعم الجامعي عيل
الدوعاجي بتونس منسوبة لكل من املدير السابق وحافظ املغازة والبعض من األعوان املرشفني عليها.
التقص ،راسلت الهيئة يف الغرض وزارة اإلرشاف التي تولت بدورها اإلذن بإجراء مأمورية
ومببارشة أعامل يّ
مبقتىض إذن مبهمة بتاريخ  03أكتوبر .2014
وأفضت نتائج تقرير التفقد املنجز إىل الوقوف عىل جملة التجاوزات املتعلقة بالتزود العمومي والتالعب باملال
العام وتورط املظنون فيهم يف ذلك.
والتقص من قرائن قويّة ومتظافرة عىل وجود جرائم تستدعي التت ّبع
وبناء عىل ما استخلصته أعامل البحث
يّ
الجزايئ ،تولت الهيئة إحالة نتائج أعاملها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بتونس.
 .59شبهة توزيع لحوم غير صالحة لالستهالك بالمدرسة العليا للفالحة بوليفة الكاف
حيث تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة من مواطن بالتقيص يف شبهة فساد حول عملية
توزيع لحوم غري صالحة لالستهالك باملدرسة العليا للفالحة بوليفة الكاف.
وجاء يف العريضة أ ّن املسؤول عن استالم املواد الغذائية باملعهد يتع ّمد قبول لحوم غري صالحة لالستهالك
إضافة إىل تزوير الفواتري بالتواطؤ مع املزود.
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وبارشت الهيئة التقيص يف موضوع التبليغ وتولت مراسلة وزارة الفالحة واملوارد
املائية والصيد البحري يف مرحلة أوىل للتحري يف فحوى التبليغ دون جدوى،
وبعد انقضاء فرتة من الزمن دون وصول رد من الوزارة املعنية تولت الهيئة
ارسال تذكري بخصوص التحري يف املوضوع ،بقي كذلك دون رد.
وأمام جمود الوزارة وسلبيتها وأمام خطورة األفعال املنسوبة للمظنون فيهم
لتعلقها بصحة املقيمني باملدرسة ،متّت إحالة امللف عىل النيابة العمومية
باملحكمة االبتدائيّة بالكاف بتاريخ  27ديسمرب .2017

االستيالء على تبرعات
 .60شبهة استيالء على أموال مخصصة لبناء صومعة جامع
تعهدت الهيئة بالتقيص يف شبهة فساد مبوجب عريضة يف خصوص تعمد رئيس اللجنة املكلفة ببناء صومعة
جامع بالضواحي الغربية للعاصمة املدعو ( )...اختالس جزء من األموال املخصصة لهذا املرشوع.
تولت الهيئة مبارشة أعامل التقيص وتولت سامع املبلغ بخصوص فحوى التبليغ والذي توىل تسليمها جملة من
الوثائق تتعلق بصحة ما جاء بالعريضة.
ومبزيد التقيص تبينّ أ ّن رئيس اللّجنة املذكور استوىل يف مرحلة أول عىل جزء من أموال التربعات التي كانت يف
عهدته بدل إيداعها يف الحساب الجاري املخصص لبناء الجامع كام يقتيض القانون.
كام ثبت أنه استم ّر يف بيع القصاصات الخاصة بالتربعات واالستيالء عىل
مداخيلها رغم استكامل بناء الصومعة وذلك بإيهام وايل الجهة بكون
األشغال مل تستكمل وحصوله عىل اذن للرتخيص له يف جمع األموال.
وحيث ثبت استيالء املشتبه به عىل األموال املوضوعة تحت يده بحكم
القانون ولغاية معينة ،وهي أموال خاصة تحت عنوان تربعات ،وذلك
دون وجه حق.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية
باملحكمة االبتدائ ّية تونس  2بتاريخ  13نوفمرب .2017
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قطاع الصحة
يشكل قطاع الصحة املجال األكرث اتصاال باملواطن وذلك الرتباطه
بالحياة البرشية ،لذلك تويل الهيئة أهمية كبرية للملفّات الواردة
عليها يف خصوص هذا القطاع ،ويرد منها:
 .61شبهة فساد بمصحة خاصة
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بتبليغ عرب الرقم األخرض
مفاده قيام شبهة فساد باملصحة الخاصة ( )...بتعمد إلحاق
أرضار بدنية خطرية بصحة املرىض أدت إىل حالة وفاة.
ومببارشة أعامل التقيص فقد تبينّ قيام الشبهات التالية:
♦ ♦عدم احرتام املعايري الصحيّة الرضوريّة،
♦ ♦انعدام املعايري الفن ّية لقاعة العمل ّيات،
♦ ♦انعدام الصيانة،
وقد انجر عن هذه التجاوزات إىل وفاة شخصني عىل إثر عمل ّيتني جراح ّيتني ،إضافة إىل حصول حاالت تعفّن
تعكّرت عىل إثرها الوضع ّيات الصح ّية للمرىض.
وتنسب مسؤولية هذه األفعال قانونا إىل صاحب املصحة ،وهو طبيب أخصايئ يف الجراحة.
وقد تأكّدت هذه الشبهات عىل إثر قيام وزارة الص ّحة بإجراء تفقّد ،بناء عىل إشعار يف الغرض من طبيبة
توصل فريق التفقّد إىل اثبات
مختصة يف أمراض النساء والتوليد ابنة أحد الضح ّيتني املشار إليهام اعاله ،وقد ّ
الصادر بتاريخ  24أفريل  ،2017عىل وجه الخصوص
االخالالت والتجاوزات املذكورة أعاله وأوىص يف تقريره ّ
بأ ّن الوضع ّية «تستدعي الغلق الفوري» للمص ّحة.
وبناء عىل ما تقدم فإن األعامل سالفة الذكر تعترب أفعاال مجرمة رصاحة عىل
معنى الفصول  217و 225و 297من املجلة الجزائية والفصول  5و 6من مجلة
واجبات الطبيب التي متّت عىل أساسها إحالة امللف إىل وكيل الجمهورية
باملحكمة االبتدائ ّية بن عروس.
وتجدر االشارة ‘ىل أنّه وإىل حدود إحالة امللف عىل القضاء من قبل الهيئة بتاريخ
 25ديسمرب  2017يبدو أنّه مل يقع غلق املص ّحة ،رغم ما يشكله إبقاؤها بحالة
مبارشة من تهديد حقيقي لصحة املرىض واستنزاف ألموالهم بداعي العالج.
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 .62شبهات فساد مالي وإداري بإحدى المصحات
الخاصة
تعهدت الهيئة مبقتىض عريضة مبارشة مفادها التبليغ عن وجود شبهات فساد بإحدى املصحات
ّ
تتمثل أساسا يف فقدان كميات من األدوية الخصوصية ورصفها دون وصفات طبية ;وذلك بفتح ملفات وهمية
بالصيدلية التابعة للمصحة باإلضافة إىل تجاوزات عىل مستوى الخزينة وعدم مسك دفاتر مع رصف أموال
دون وجه قانوين.
التقص يف امللف وطالبت وزارة الص ّحة مبدها بجملة تقارير
ونظرا لخطورة املوضوع بارشت الهيئة أعامل يّ
التفقد التي تم االذن بإنجازها حول املصحة .ومتكّنت الهيئة من خاللها من الكشف عن التجاوزات عىل
املستوى االداري واملايل لهذه املصحة وذلك استنادا عىل ما ورد بالتقرير عدد  ،2016/ 19والتي تتمثّل فيام ييل:
♦ ♦حصول أعوان املصحة عىل كميات من األدوية دون وجه حق ووصفة طبية ودون الخضوع ألي فحص
طبي مع عدم دفع معلوم التسجيل.
♦ ♦ملفات طبية تحمل معطيات وهمية.
♦ ♦معاينة تكرار الفحوصات الطبية بالنسبة لبعض املرىض ويف
حيز زمني وجيز ،وانتفاع نفس املرىض بكميات من األدوية
بصفة مفرطة تتجاوز املقادير القصوى.
وثبت من خالل نتائج أعامل التفقد ،تعمد أعوان التسجيل باملصحة
تسجيل وصفات طبية بأسامئهم للحصول عىل كميات األدوية غري
مبالني مبا يسببه ذلك من أرضار برشية ومادية ومن اعتداء عىل حق
املواطنني املرىض للحصول عىل الحق يف العالج.
وحسب العينة التي متت دراستها والتي غطّت السنوات من  2011إىل  2016فإن الخسائر الالحقة باملؤسسة
جراء نهب ورسقة األدوية بلغت أرقاما خيالية حيث فاقت ماليني الدنانري حسب ما أورده تقرير دائرة
املحاسبات لسنة .2016
ومتثّل جملة هاته األفعال جرمية يف حق املواطنني إضافة ملا تكلفه للدولة من خسائر مادية ،وهو ما يستدعي
التدخل الفوري والعاجل لوقف استنزاف موارد الدولة وإيقاف نزيف إهدار املال العام وتتبع بارونات الفساد
مع مشاركة مسؤولني من قطاع الصحة.
وقد أحالت الهيئة بناء عىل املعطيات املتوفرة لديها امللف عىل أنظار النيابة العمومية باملحكمة
االبتدائيّة بتونس إلجراء التحقيقات الالزمة واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتتبع كل من سيكشف عنه
البحث.
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 .63تجاوزات بالمستشفى الجهوي بالقصرين
تلقت الهيئة عريضة مفادها التبليغ عن وجود تجاوزات باملستشفى الجهوي
بالقرصين وتحديدا مبصلحة الفوترة منسوبة ملترصفة باملصلحة املذكورة.
وجاء بالعريضة أن هذه األخرية قد تعمدت تسجيل املرىض الوافدين عىل
املستشفى وأفراد عائلتهم املنتفعني بخدمات الصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة االجتامعية وبخدمات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي،
ثم تقوم بنسخ دفاتر عالجهم وتسجيلهم ألكرث من مرة قصد الرتفيع يف
مداخيل املستشفى وهو ما يتسبب يف إثقال كاهل الصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة االجتامعية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
ومبزيد التقيص والتحري يف املوضوع تم الوقوف عىل العديد من التجاوزات
االدارية باملصلحة املذكورة من قبل نفس املوظفة حيث تبني أنها تولت تسجيل بعض األشخاص املنتفعني
بالضامن االجتامعي عديد املرات بلغ عددهم  15شخصا وتسجيل انتفاعهم بالخدمات الصحية صوريا.
وحيث تأكد أ ّن األفعال املرتكبة من قبل املظنون فيها مخالفة للرتاتيب القانونية مستغلة وظيفتها الستخالص
امللف عىل القضاء إلجراء التتبعات الالزمة.
فائدة ال وجه لها لنفسها أو لغريها أو لإلرضار باإلدارة ،أحالت الهيئة ّ
 .64شبهات فساد إداري ومالي بأحد المستشفيات الجامعية
تعهدت الهيئة مبلف يتضمن عريضة مفادها أن العارضان قد شاهدا شخصا
يقوم بطريقة شبه يومية بحمل أكياس من األدوية إىل إحدى الصيدليات
املحاذية ملصحة (.)...
وبسامع العارضني والتحرير عليهام أفادا بأنهام توليا االستفسار عن هوية هذا
الشخص وأفادا بأنه شخص يدعى ( )...وهو عامل باملستشفى يقوم برسقة
األدوية وبيعها للصيدليات الخاصة.
ومبا أ ّن أعامل التقيص تستدعي إجراء جملة من املعاينات والتفتيشات واألبحاث ،تولّت الهيئة إحالة امللف
عىل أنظار القضاء إلجراء التحقيقات الالزمة ضد املظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث.
 .65تجاوزات بمجمع الصحة األساسية بمنوبة
تعهدت الهيئة بشكاية مفادها قيام مدير مجمع الصحة األساسية مبنوبة بتغيري اللوحة املنجمية للسيارة نوع
«بولو» بيضاء اللون الراجعة بامللكية لوزارة الصحة العمومية.
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وقد متت معاينة هذا التدليس من قبل املتفقد .وبارشت الهيئة أعامل البحث والتحري وتولت مكاتبة الوكالة
الفنية للنقل الربي قصد الحصول عىل نسخة من امللف األصيل للسيارة التي تم إدخال تغيريات عىل لوحتها
املنجمية لتحديد املسؤوليات.
وتوصلت الهيئة بالرد الذي تبني من خالله أنه وبالرجوع للسجل الوطني للعربات تبني أن هذه العربة مسجلة
منذ أفريل  2005إىل حد هذا التاريخ باسم الوزارة.
وميثل ما أتاه املشتىك به من أفعال جرمية من أجل االستيالء عىل ممتلكات الدولة واملال العام.
وبناء عىل كل هذه املعطيات ،تم ختم امللف من قبل الهيئة لثبوت الشبهة وإحالته عىل النيابة العمومية
لإلذن بتتبع املظنون فيه جزائيا وكل من سيكشف عنه البحث.
 .66شبهة استيالء على أدوية من مركز الصحة األساسية بالشريفات
تعهدت الهيئة بتبليغ مبوجب مكاملة عرب الرقم األخرض من مواطنة من منطقة الرشيفات مبعتمدية سليامن
من والية نابل مفادها وجود شبهة تجاوزات إدارية ومالية مبركز الصحة األساسية بالرشيفات متمثلة يف
اختالس كميات من األدوية من قبل املدعو ( )...وهو ممرض أول مبركز الصحة املذكور.
استغل يف العديد من املناسبات الخطة التي يشغلها لرسقة األدوية من مكان
ّ
وورد بالتبليغ أ ّن املعني باألمر
عمله والتفريط فيها بالبيع.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص يف املوضوع وطلبت من اإلدارة الجهوية للصحة العمومية بنابل اجراء زيارة
تفقد ملركز الصحة األساسية بالرشيفات للوقوف عىل صحة التبليغ ومدى ص ّحو وجود تجاوزات إدارية ومالية
باملركز من عدمه.
ووردت نتائج التفقد عىل الهيئة والتي أفضت إىل وجود عديد اإلخالالت التي ترتقي إىل شبهة فساد مايل
وإداري وتتمثل يف:
♦ ♦ضعف منظومتي الرقابة واإلدارة باملركز :حيث أ ّن املدعو ()...
يتوىل إدارة مركز الصحة األساسية مبختلف جوانبها وما تتضمنه
من ترصف يف ك ّميات األدوية مبفرده وبدون تطبيق املنظومات
الخاصة بحفظ األدوية واستغاللها وتوظيفها ،مام أدى إىل غياب
تام لنظام مسك حسابية املواد بكل ما تقتضيه من جداول ارسال
وبطاقات حركة مخزون ومراقبة الطلبيات الشهرية الخاصة
بكم ّيات األدوية.
♦ ♦التالعب مبخزون بعض األدوية الخطرية والخاضعة مبارشة إىل وزارة الصحة كاملؤثرات العقلية
 Lorazépam 2.5 mgحيث ت ّم تسجيل نقص هام يف الكميات املتوفرة من هذه املادة يف غياب ما
يربر هذا النقص.
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♦ ♦ت ّم العثور بحوزة املعني باألمر عىل مادة  Méprobmate 400mgوهي مؤثرات عقلية خطرية من
شأنها أن تؤدي إىل حالة اإلدمان بالنسبة ملتعاطيها حيث ثبت أ ّن املمرض املذكور قام بالتزود مبارشة
بهذه املادة من مقر عمله إضافة إىل العثور داخل محفظته عىل مادة  Tramalوهي مسكن قوي
يؤدي إىل حاالت إدمان خطري يف صورة غياب املتابعة الصحية ،كام ت ّم العثور داخل الحقيبة الخاصة
للمدعو ( )...عىل مواد صيدلية وطبية أخرى تستعمل يف اإلسعافات األولية والجراحات السطحية دون
تحديد وجهتها.
وبعد التحقق من هذه التجاوزات تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة امللف بتاريخ  09نوفمرب  2017عىل
النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بقرمبالية.
 .67شبهة االستيالء على مادة «الكيتامين» المخدر من مستودعات الصيدلية المركزية
تعهدت الهيئة مبوجب إشعار من مواطن بالتقيص يف ملف فساد تعلق
موضوعه باالستيالء عىل مادة «الكيتامني» املخدر من مستودعات
الصيدلية املركزية خاصة مبستودع توزيع أدوية املستشفيات بسوسة
خالل سنوات  2012و 2013و 2014و 2015و.2016
وبارشت الهيئة أعامل التقيص وتولت مراسلة الصيدلية املركزية لالستفسار
حول املوضوع وأكدت هذه األخرية تكرر ظاهرة نقص مادة الكيتامني يف
العديد من املستودعات التابعة لها.
وتولت إدارة التفقد والجودة التابعة للصيدلية املركزية إجراء أعامل
التدقيق التي تبينّ من خاللها إختفاء  05قوارير من املادة املذكورة مبستودع توزيع األدوية للمستشفيات
بسوسة التابع للصيدلية املركزية وقد اتجهت الشكوك نحو حارس املستودع نظرا لتضارب أقواله إضافة إىل
مخالفته لتعليامت رئيس املستودع.
وتبينّ أ ّن فقدان كمية هامة من هذه املادة الخطرية كان بسبب عدم احرتام اإلجراءات واملعايري القانونية التي
ضبطها املرشع يف تداول املواد املخدرة وهو ما سهل عديد الرسقات مبخازن الصيدلية املركزية.
ويشتبه ان يكون مرتكبو هذه العمليات عىل ارتباط ببعض شبكات ترويج املواد السمية.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وأحالت نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بسوسة بتاريخ 19
أفريل .2017
 .68شبهة فساد بالمستشفى المحلي بقرمبالية
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة من موظفني باملستشفى املحيل بقرمبالية حول شبهات
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فساد تعلقت مبدير املستشفى املدعو ( )...ومجموعة من اإلطارات
الطبية وشبه الطبية خاصة منهم املدعو ( )...واملدعو ( )...واملدعوة
(.)...
وأفضت أعامل التقيص وفقا ملقتضيات املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة
 2011إىل توصل الهيئة مبجموعة من الوثائق واملؤيدات والشهادات
تبينّ من خاللها ما ييل:
♦ ♦االشتباه يف اختالس املدعو ( )...املسؤول األول عن مستودع
السيارات لكمية من الوقود واستغالل سيارات املصلحة بدون
وجه حق وعدم فتح مدير املستشفى لبحث جدي يف املوضوع.
♦ ♦قيام مدير املستشفى ( )...بانتداب  3أعوان تربطه بهم عالقة قرابة.
♦ ♦قيام الدكتورة ( )...بأعامل طبية باملصحات الخاصة خالل أوقات عملها وخارجها.
♦ ♦تسلّم الدكتور ( )...لرشاوي مقابل تسليم شهائد طبية أولية للعنف ولحوادث الطرقات مع قيامه
برتفيع عدد أيام الراحة للمتمتعني بهاته الشهادات عىل عكس ما تقتضيه حالتهم الصحية.
♦ ♦إجراء الدكتور ( )...عمليات جراحية مبقابل داخل املستشفى.
♦ ♦استعامل سيارات اإلسعاف التابعة للمستشفى لنقل املرىض من املستشفى إىل املصحات الخاصة.
♦ ♦تغايض مدير املستشفى عىل التجاوزات املذكورة وتسرته عىل األطراف التي قامت بذلك رغم علمه بها.
وبناء عىل ذلك وبانتهاء أعامل البحث والتقيص أحالت الهيئة امللف إىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية
بقرمبالية بتاريخ  29ديسمرب .2017
 .69شبهة فساد تتعلق باالستيالء على المعاليم المتأتية
من تسجيل المرضى بمستشفى مح ّلي بوالية أريانة
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة تتض ّمن التبليغ عن شبهة فساد تتمثل يف
تورط بعض العملة واملوظفني واألطباء يف االستيالء عىل املعاليم املتأتية من
تسجيل املرىض مبستشفى من والية أريانة.
وجاء يف العريضة أ ّن بعض العاملني بشباك تسجيل املرىض بشباك القبول
يتعمدون عدم تسجيل كل املرىض بالسجل املعد للغرض وعدم تسليمهم
وصوالت خالص بل االكتفاء بتسليمهم وصفة طبية مسجل عليها اسم
املريض فحسب ،اليشء الذي يضمن لهم فيام بعد عملية االستيالء عىل
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معاليم التسجيل التي مل تضمن بالدفرت ومل تسلم فيها وصوالت خالص قانونية تحمل اسم املريض ولقبه واملبلغ
الذي قام بدفعه ورقم الوصل وتاريخه.
وتولت الهيئة مبارشة أعامل التقيص وت ّم سامع موظفة باملستشفى والتي قدمت جدوال متعلقا بسنة 2015
يبني بوضوح الفارق بني عدد املرىض املسجلني بدفاتر تسجيل املرىض مبكتب القبول وعدد املرىض املسجل
بدفاتر العيادات التي يقع اسداؤها من طرف األطباء.
وبينّ الجدول أ ّن العيادات غري املسجلة أي املستوىل عىل املعاليم بعنوانها قد بلغ بني شهر فيفري وشهر
ديسمرب من سنة  2015بلغ  12.648عيادة.
وتعززت األدلة بشهادة أدلت بها مريضة كانت قد توجهت للمستشفى املذكور ومل يقع مدها بوصل خالص بل
اكتفوا مبدها بشهادة طبية عليها اسم ابنتها املريضة ولقبها دون ذكر املعلوم الذي ت ّم دفعه للتسجيل وذكرت
أنها تعرضت لهذا الترصف يف مناسبتني بنفس املستشفى.
هذا وقد تولت الهيئة سامع مسؤولة سابقة باملستشفى وأكدت صحة ما جاء بالعريضة وأضافت بأ ّن جميع
املمرضني باملستشفى يجمعون بني عملهم يف املستشفى وبني العمل لحسابهم الخاص وذلك بفتح محالت متريض
خاصة بهم يف الجهة كام يقومون برسقة مواد طبية وشبه طبية من املستشفى الستعاملها مبحالتهم الخاصة.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وأحالت نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائيّة بأريانة بتاريخ 11
ديسمرب .2017
 .70شبهة فساد مالي وإداري بمصحة الضمان االجتماعي بالعمران
تعهدت الهيئة مبوجب مجموعة من العرائض الواردة عىل مصالحها من مواطنني بالتقيص يف ملف تعلق بشبهة
فساد مايل وإداري مبصحة العمران تتمثل يف:
♦ ♦فقدان كميات من األدوية الخصوصية ورصف أدوية دون وصفات طبية وذلك بفتح ملفات وهمية
بالصيدلية التابعة للمصحة.
♦ ♦تجاوزات عىل مستوى الخزينة وعدم مسك دفاتر واضحة باملصحة.
♦ ♦رصف أموال دون وجه قانوين.
♦ ♦تحقيق منافع شخصية وإسناد منح دون وجه قانوين.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص والنظر يف العرائض وتولت مراسلة الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي للقيام بأعامل تفقد ومراجعتها بخصوص النتائج
املتوصل إليها.
وقد توصلت الهيئة يف ضوء ر ّد الصندوق إىل رفع التجاوزات التالية:
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♦ ♦عدم وجود جرد دوري لألدوية مام يعيق التفطن إىل النقص الحاصل يف األدوية.
♦ ♦عدم تأمني مستودع األدوية وعدم وضع كامريا مراقبة.
وملزيد التحري والبحث تحصلت الهيئة عىل تقرير تفقد ثان حول التحري يف عمليات تحيل تعرض لها
املضمونون االجتامعيون من طرف عون باملصحة.
وحيث يشتبه أن يكون ما قامت به العون املعنية بارتباط بعديد حلقات «التمعش» من املال العام باملصحة
املذكورة والتي وردت عىل الهيئة العديد من التشكيات يف شأنها.
وعليه تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية تونس 1
بتاريخ  19أفريل .2017
 .71شبهة اختالس أموال بالمؤسسة العمومية للصحة شارل نيكول
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة ممضاة من أطباء باملؤسسة العمومية للصحة شارل نيكول بالتقيص يف شبهة
تجاوزات متعلقة برئيسة قسم باملستشفى املذكور.
ويف إطار مبارشتها ألعامل التقيص قامت الهيئة مبراسلة وزارة الصحة قصد اجراء التحريات وإفادتها حول ما
ورد بالعريضة وتوصلت من الوزارة بتقرير تفقد منجز من فريق من التفقدية الطبية.
وتولت الهيئة دراسة التقرير املذكور والذي تبينّ من خالله العديد من االخالالت املتعلقة برئيسة القسم
املذكورة:
♦ ♦القيام بعيادات يف إطار النشاط التكمييل الخاص دون التقيد
بالرزنامة الواردة بالرتخيص املسند لها.
♦ ♦ترشيك ابنتها يف تعويضها بالقيام بعيادات يف نشاط تكمييل خاص
يف اختصاص طب األعصاب رغم أنها طبيب استشفايئ مساعد.
♦ ♦تحويل املرىض املوجهني إليها من العيادات الخارجية إىل عيادات
تؤمنها يف إطار النشاط التكمييل الخاص مع عدم الترصيح بالعدد
الحقيقي للمرىض الذين تفحصهم.
♦ ♦ترشيك كاتبة طبية يف استخالص مثن االستكشافات والتحاليل
وتوجيه املرىض للقسم املكلف بإجرائها يف تجاوز للرتاتيب التي
تفرض وجود اتفاقية خاصة بني إدارة املستشفى والطبيب فيام
يتعلق باالستكشافات والتحاليل التي يأذن بها.
كام تبينّ من خالل املقارنة بني عدد املرىض الذين ت ّم فحصهم واملرصح بهم إلدارة املستشفى والتقديرات
املستخرجة من املفكرات ( )les agendasخالل سنتني فوارق مبا عدده  2.442مريضا .وقدرت الخسائر املادية
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للمستشفى مببلغ 97.730د إضافة إىل الخسائر املنجرة عن عدم الترصيح بعمليات االستكشاف املكملة
للفحوصات والتي مل يقع تحديدها بتقرير التفقد.
وحيث خرج تقرير التفقد بجملة من التوصيات من بينها دعوة مدير املؤسسة العمومية للصحة شارل نيكول
إىل العمل عىل اسرتجاع املبالغ املالية املتعلقة باالستكشافات املنجزة يف إطار النشاط التكمييل الخاص لكنه
تغافل عن املبالغ الخاصة بالعيادات غري املرصح بها والبالغة 97.730د.
وعليه تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية تونس .1
 .72شبهة فساد في احتجاز العارضة عنوة ودون رضاها بإحدى المؤسسات العمومية
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة يتعلق موضوعها بشبهة فساد تتمثل يف احتجاز العارضة
عنوة ودون رضاها بإحدى املؤسسات العمومية للصحة بتعلة ضعف مداركها العقلية.
وللغرض ،بارشت الهيئة أعامل التقيص والبحث وتم التحرير عىل العارضة التي أفادت بوجود تواطؤ من
مسؤول سابق بوزارة الصحة مع أحد أفراد عائلتها يتمثل يف إجبارها عىل أخذ دواء يف شكل حقنة.
وقد أكدت العارضة أن الدواء له آثار جانبية خطرية جدا وحالتها الصحية ال تستوجب أخذه.
ونظرا لخطورة األفعال املرتكبة يف حق العارضة وإثارة شبهة تواطؤ ،أحالت الهيئة عىل أنظار النيابة العمومية
إلجراء التتبعات الالزمة ضد املظنون فيهم وكل من سيكشف عنهم البحث من أجل ما نسبته العارضة.

شبهات فساد تتع ّلق بجمعيات
 .73شبهة استغالل جمعية دينية وهمية لجمع أموال على
خالف الصيغ القانونية
تعهدت الهيئة مبوجب تبليغ عرب الرقم األخرض للتحري يف شبهة فساد متعلقة
بجمعية دينية.
وجاء بالتبليغ أ ّن رئيس الجمعية املذكورة يتعمد التالعب بحسابات الجمعية
لتحقيق أرباح شخصية بالتواطؤ مع أحد املحاسبني.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص يف املوضوع وتولت مراسلة وزارة الشؤون
الدينية بخصوص الشبهات التي تحوم حول نشاط الجمعية والتي تعذر عليها
مساءلتها لعدم تلقيها أي دعم عمومي عن طريق الوزارة.
وواصلت الهيئة التحري حول الجمعية الدينية املذكورة ومتّت مراسلة الكاتب العام للحكومة وإعالمه بوجود
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تجاوزات وتالعب بحسابات الجمعية لتحقيق مآرب شخصية وباإلجراءات املتخذة من طرف الهيئة يف هذا
الصدد ،وطلب التدقيق يف حساباتها ومد الهيئة باملعطيات املتوفرة.
ومبراجعة لسجل الجمعيات من طرف اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب السياسية تبينّ أ ّن هذه الجمعية غري
مكتسبة للشخصية القانونية لعدم نرشها بالرائد الرسمي وبالتايل فهي غري مدرجة بسجل الجمعيات.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة امللف عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بالقريوان بتاريخ
 20نوفمرب  2017قصد تتبع رئيس الجمعية ومحاسبها من أجل استغالل جمعية دينية وهمية لجمع
األموال عىل خالف الصيغ القانونية.
 .74شبهة تحيل مجموعة من الجمعيات على أهالي المفقودين والعالقين خارج تراب الوطن
تعهدت الهيئة مبقتىض عريضة ممضاة من عائالت بعض الشباب املفقودين والعالقني بالخارج بخصوص
شبهة فساد متعلقة بأربع جمعيات مهتمة مبلف املفقودين والعالقني ،الذين تع ّمدوا املتاجرة مبلفات أبنائهم
واستغاللهم لتلقي أموال منهم دون القيام بأي إجراء ،ودون تقديم إجابات بخصوص األعامل املنجزة من
طرفهم ض ّد كل من:
•جمعية «أ.ج» ورئيسها ()...
•جمعية «إ.ت.ع.خ» ورئيسها ()....
•جمعية «أ.م» ورئيستها ()...
•جمعية «ش.م» ورئيستها (.)...
وبارشت الهيئة أعامل التحري والتقيص فيام ورد بالعريضة وتولّت مراسلة الكاتب العا ّم للحكومة لإلذن
ملصالحه بفتح بحث يف الغرض واتّخاذ التدابري القانونية الالزمة يف الغرض.
وتلقّت الهيئة جوابا من املكلف باإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب بخصوص متابعة املوضوع ،فيام مل يقع
االستدالل عىل باقي الجمعيات وعددها ثالث جمع ّيات.
وقد اكتفت مصالح الكتابة العامة للحكومة بالتنبيه عىل الجمعيات املذكورة.
وعليه ،تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة امللف إىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بتونس  1بتاريخ 25
ديسمرب .2017
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االنتداب
 .75شبهة تسلم رشوة من أجل التدخل لالنتداب بوزارة الصحة
تعهدت الهيئة بالتقيص يف شبهة تسلم رشوة من أجل التدخل لالنتداب
بوزارة الصحة ضد ( )...كاتبة ترصف باإلدارة الجهوية للصحة بتونس ،حيث
تفيد العريضة أن املعنية باألمر تسلمت رشوة قيمتها  2.000دينار ،لكنها مل
تف بوعدها يف خصوص االنتداب.
وجاء بالعريضة أنه تم إعالم املديرة الجهوية للصحة يف خصوص هذه
الشبهة التي تولت بدورها إعداد تقرير يف الغرض أحالته عىل وزارة الصحة.
ويفيد التبليغ أن وزارة الصحة مل تحرك ساكنا ،لذلك تم توجيه مراسلة إىل
الوزارة بتاريخ  30نوفمرب  2016ملد الهيئة بردها هذا ومل تتلقى الهيئة أية
إجابة يف هذا الخصوص ما يستنتج معه التقصري بالرغم من تضمن امللف
ملؤيدات جدية.
وبناء عىل التحريات التي توصلت بها الهيئة فإنه متت إحالة امللف إىل
القطب القضايئ االقتصادي واملايل لفتح تحقيق يف شأن الشبهة املثارة عمال بأحكام الفصلني  29و 30من مجلة
اإلجراءات الجزائية.
 .76ملف فساد واستغالل نفوذ بالوكالة الوطنية لحماية المحيط
وردت عىل الهيئة عريضة صادرة عن مجموعة من أعوان الوكالة الوطنية لحامية املحيط أفادت املؤيدات
املصاحبة لها بوجود شبهة تجاوزات ومحاباة يف االنتدابات منسوبة للمدير العام الحايل.
وجاء أيضا بالعريضة أن املدير العام الحايل قد توىل تسمية زوجته يف خطة مديرة اإلعالمية ومتكينها من امتيازات
مادية دون وجه حق والحال أنها مل تبارش مهامها بصفة فعلية طبقا للقرار الصادر عن املدير العام السابق للوكالة،
كام تم إفادتنا أن املشتىك به قد قام باإلمضاء عىل قرار اإللحاق الخاص به حال مبارشته ملهامه كمدير عام مبا
يخالف الرتاتيب والقوانني الجاري بها العمل مستغال بذلك نفوذه يف متتيع زوجته بأجر قيمته 881,246د.
ورفع العارضون األمر للتفقدية العامة بالوزارة التي عقدت جلسة بالوكالة للبحث والتحقيق.
وحيث ويف إطار مهامها ،تولت الهيئة إحالة العريضة إىل وزير الشؤون
املحلية والبيئية لفتح تحقيق يف املوضوع ،الذي تبني من إجابته ثبوت
الشبهات يف حق املشتىك به وبناء عىل تقرير التفقدية العامة تقرر
إحالة القرار باإللحاق عىل النيابة العمومية وقد تعهدت الفرقة الثانية
لألبحاث بالعوينة بالبحث طبقا لقرار اإلحالة العدلية.
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وحيث وبتوصلنا بالتقرير املجرى تأكد أن قرار تكليف زوجة املشتىك به بخطة مديرة إعالمية مل يتم التعاطي
معه بكامل شفافية ومل يتم تسجيل مقرتح التسمية ال عىل مستوى مكتب الضبط بالوكالة وال عىل مستوى
مكتب الضبط بالوزارة ،أما مقرر التسمية وعىل إثر تأشريه من قبل سلطة اإلرشاف تم تسجيله مبكتب الضبط
بالوكالة دون التنصيص عىل موضوع التسجيل ،ودون أن يتم عرضه عىل أنظار مجلس املؤسسة مبا يعد خرقا
لإلجراءات املعتمدة يف التكليف بالخطط الوظيفية.
وتبني كذلك ،أنه تم تسميتها لتمكينها من منح الخطة قبل إلحاقها مبؤسسة أخرى خاصة وأنها مل تبارش مهامها
عىل رأس إدارة االعالمية منذ تكليفها إضافة إىل ذلك تبني وجود مغالطة عىل مستوى تاريخ املقرتح ومقرر
التكليف بالخطة الوظيفية مبا يشكل تغيريا متعمدا للحقيقة.
وحيث أن متكني هذه األخرية من الجمع بني منح مرتبطة بخطتني
وظيفيتني مختلفتني وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون والرتاتيب.
وعليه ،تم ختم أعامل البحث والتقيص ق ّررت الهيئة إحالة امللف عىل
أنظار القضاء إلجراء التتبعات القانونية الالزمة ضد املظنون فيهم وكل
من سيكشف عنه البحث.
 .77تجاوزات في االنتدابات ببلدية سليمان
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بعريضة مفادها وجود شبهات فساد يف انتداب موظفني ببلدية
سليامن.
وبارشت الهيئة تحرياتها يف الخصوص وتولت مراسلة البلدية بتاريخ  20أكتوبر  2017لطلب معطيات حول
األسامء املذكورة يف العريضة والتي تحوم حولها شبهات فساد يف عملية انتدابهم وتوضيح النقاط التالية:
طريقة االنتداب (مناظرة أو تعاقد).
♦ ♦تحديد قامئة املنتدبني وتاريخ ترسيمهم.
♦ ♦م ّد الهيئة بجميع املعلومات واملعطيات التي متكن من معرفة
نوع العالقة التي تربط املنتدبني الجدد ببقية اإلطارات
واألعوان املشغلة.
♦ ♦طلب محارض جلسات لجنة االنتدابات ورأيها حول املوضوع.
وتلقت الهيئة إجابة البلدية مصحوبة بتقرير تفقد قامت به مصالح
التفقدية العامة بوزارة الداخلية مؤرخ يف  31ديسمرب  2012وبنسخة من تقرير ثان تولت القيام به خالل
شهري أفريل وماي من سنة .2015
وتولت الهيئة دراسة الوثائق والتقارير الواردة عليها وتم الوقوف عىل جملة التجاوزات واملتمثلة أساسا يف:
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♦

♦انتداب  07أعوان متعاقدين بصفة أعوان وقتيني يف رتبة ملحق إداري ومساعد تقني وكاتب ترصف
ومستكتب إدارة.

♦

♦ترسيم عدد  54عامال متعاقد يف مجال التنظيف وعامالن من الصنف الثالث.

♦

♦تويل رئيس البلدية السابق اإلمضاء عىل انتداب  06أعوان عرضيني بصفة أعوان وقتيني.

وقد أشار التقرير إىل أن البلدية اعتمدت املغالطة حني أدرجت بقرار االنتداب عونني عرضيني األمر الذي
ال ميت للواقع بصلة حيث تبني أن املعنيتني باألمر موجودتان بالبلدية منذ بداية شهر فيفري 2018
كمرتبصتني ملدة ثالثة أشهر فقط األمر الذي يستدعي معه التساؤل ويربر الشكوك حول مدى قانونية
هذه الوضعية.
وقد تبني أنه وقع تسوية وضع ّية املعن ّيتني يف مخالفة رصيحة للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل يف االنتداب
والتعاقد وتحمل رئيس البلدية األسبق املسؤولية مبارشة.
وحيث تبني من خالل ذلك أن املظنون فيه قد استغل صفته النتداب أعوان تربطه بهم عالقات شخصية أو
قرابة متعمدا التالعب بإجراءات االنتداب لتحقيق مصلحة خاصة ويشكل يف جانبه فعال يجرمه القانون.
وعليه ،أحالت الهيئة بتاريخ  27ديسمرب  2017نتائج أعاملها عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية باملحكمة
وكل من سيكشف عنه البحث.
االبتدائ ّية بقرمبالية للتعهد وتتبع الظنون فيه ّ
 .78شبهة رشوة مقابل الحصول على وظيفة
تلقت الهيئة عريضة مفادها شبهة طلب رشوة من العارض مقابل انتدابه بسلك الرشطة البلدية.
وجاء أيضا بالعريضة أن العارض قد طلب تقسيط املبلغ املقدر قيمته بـ  3آالف دينار وتعهد بدفع 500د
بعنوان دفعة أوىل والبقية تباعا.
وحيث أن املشتبه به قد اصطحب العارض إىل مقر الرشطة البلدية بالدائرة البلدية وتوجه بالقول إىل األعوان
«هذا زميلكم باش يويل يخدم معاكم» وذلك لبعث الطأمنينة يف نفسية العارض.
وعىل إثر ذلك واصل املشتبه به مامطلة العارض سواء بغلق هاتفه
الجوال قبل أن يقطع االتصال بينهام نهائيا.
وبناء عىل ذلك ،أحالت الهيئة موضوع امللف إىل القضاء نظرا ملا
تستدعيه األبحاث والتحريات إلجراء التتبعات القانونية الالزمة ضد
املظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب إليه.
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 .79انتداب على أساس المحاباة واستغالل النفوذ بشركة متفرعة عن بنك عمومي
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة من موظفي رشكة وسيطة ببورصة تونس ومتفرعة عن بنك عمومي بالتقيص يف
شبهة فساد تعلقت باملدير العام للرشكة املذكورة.
استغل منصبه
ّ
وجاء بالعريضة أ ّن املدير العام للرشكة
النتداب ابنه يف الرشكة دون احرتام اإلجراءات املعمول بها
ودون مناظرة.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص والبحث وقامت مبراسلة
الرئيس املدير العام للبنك العمومي ،والذي أكّد للهيئة يف
رده صحة اإلجراءات التي جاءت يف العريضة.
وتبينّ من أعامل التدقيق والتفقد التي أذن بها الرئيس املدير العام للبنك املذكور لبعض الرشكات املتفرعة
من البنك أنّه وقع فعال انتداب املوظف املعني باألمر وترسيمه بعد  10أشهر من تاريخ االنتداب دون احرتام
اإلجراءات املعمول بها ودون علم مجلس اإلدارة ،وعىل ضوء ذلك قرر انهاء انتدابه وإحالة والده عىل التقاعد
رغم أنه يتمتع بسنة ملواصلة مبارشة العمل.
وباطالع الهيئة عىل قرار الرئيس املدير العام للبنك ات ّضح أ ّن املعني باألمر اشتغل كموظف يف الرشكة ملدة سنة
مستغال نفوذ والده املدير العام.
وعليه تولت الهيئة ختم أعامل التقيص وإحالة نتائجها عىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية تونس 1
بتاريخ  29أوت  2017لتتبع املظنون فيهام جزائيا.
 .80شبهة فساد متمثلة في تنظيم مناظرة صورية لتسوية وضعية عمال الحضائر
ببلدية سيدي بوزيد
بالتقص يف شبهة فساد يف مناظرة النتداب أعوان ببلدية سيدي بوزيد.
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة
يّ
وتفيد العريضة أ ّن املناظرة املذكورة مل تحرتم اإلجراءات املعمول
بها وخرقت مبدأي الشفافية واملساواة حيث أنّها خضعت إلرشاف
موظفني بالبلدية لهم عالقة باملرتشحني ،فضال عن عدم تعيني مختص
فني يف مجال اختصاص االختبار ،إضافة إىل التالعب بالخطط.
وبارشت الهيئة أعامل البحث والتقيص يف املوضوع ووجهت مراسلة

207

إىل البلدية التي تبينّ من ر ّدها صحة ما جاء بالعريضة .وعىل إثر سامع الكاتب العام للبلدية أفاد أ ّن املناظرة
تم تنظيمها لعملة الحظائر الذين يعملون بالبلدية منذ أكرث من  6سنوات بعد الضغوطات التي سلطوها عىل
البلدية وتهديدهم بإيقاف رفع الفضالت وحرق املستودع ،وقد ت ّم انتداب كل عون يف الخطة التي كان يشغلها
منذ  6سنوات مام دفع البلدية قامت إىل القيام مبناظرة صورية ت ّم من خاللها خرق القانون واإلجراءات
املعمول بها يف االنتداب بالقطاع العمومي.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة نتائجها عىل السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بسيدي بوزيد
بتاريخ  19جوان .2017

الفساد في توزيع التبغ
 .81شبهة فساد في توزيع التبغ بالقباضة المالية بسبيبة والية القصرين
تعهدت الهيئة مبوجب تبليغ عرب الرقم األخرض من مواطن حول تجاوزات حاصلة بالقباضة املالية بسبيبة من
والية القرصين فيام يتعلق مبنتوجات االختصاص متثلت يف تعمد أعوان القباضة املذكورة بيع التبغ خارج األطر
القانونية وتوزيعه عىل أساس املحسوبية واملحاباة.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص وتولت مراسلة وزارة االرشاف لفتح بحث يف
املوضوع للوقوف عىل صحة البالغ وتوصلت بتقرير تفقد من الجهات املختصة
تبني منه وجود تجاوزات وإخالالت يف القباضة املذكورة.
ومن بني املخالفات املرفوعة بالتقرير ،ت ّم تسجيل تفاوت يف عمليات توزيع مادة
التبغ من خالل متكني بعض املتزودين من كميات أكرب من غريهم دون موجب قانوين ودون مربر.
وبناء عىل ما تقدم تبينّ أ ّن أعوان القباضة قد عمدوا إىل تحصيل منفعة ملجموعة من املتزودين دون وجه حق
مستغلني صفتهم وخطتهم .وهو ما يعزز جدية الشبهات يف انخراطهم يف أعامل مخالفة للقانون وترتقي إىل
شبهة فساد.
وعيله ،قامت الهيئة بختم أعامل التقيص وإحالة ما توصلت إليه إىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائ ّية
بالقرصين بتاريخ  07سبتمرب .2017
 .82شبهة فساد في توزيع التبغ بقباضة مالية بوالية القيروان
تعهدت الهيئة مبوجب العديد من البالغات عرب الرقم األخرض من مواطنني من مدينة القريوان حول تجاوزات
حاصلة بقباضة مالية بوالية القريوان فيام يتعلق مبنتوجات االختصاص متثلت يف تعمد أعوان القباضة املذكورة
بيع التبغ خارج األطر القانونية وتوزيعه عىل أساس املحسوبية والتعامل مع املحتكرين واملضاربني.
وبارشت الهيئة أعامل التقيص للوقوف عىل صحة البالغات وتولت مراسلة وزارة االرشاف ملبارشة إجراءات
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التفقد يف املسألة ،وتوصلت بتقرير محرر من طرف خلية التفقد الجهوية
باملنستري التابعة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص تبينّ من
رصف القابض السابق.
خالله وجود تجاوزات وإخالالت يف فرتة ت ّ
وتبينّ أ ّن القابض السابق كان يقوم بإعادة توزيع بقايا املواد سواء مبوجب
القسمة أو مبوجب غياب بعض املتزودين وتقسيمها عىل املتزودين
املتواجدين يف القباضة نهاية يوم التوزيع وهو ما يعترب مخالفة للتعليامت
العامة الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بخصوص
إحكام توزيع مواد االختصاص.
ولوحظ أ ّن الطلبيات املمررة يف نهاية عملية التوزيع تحصل عىل كميات أكرب من أنواع التبغ املحلية مقارنة
بالطلبيات املمررة يف بداية عملية التوزيع التي تتحصل عىل نفس الكميات من األنواع املذكورة ،إضافة إىل أ ّن
كل مرة بهذه الزيادة يف الكميات وهي مجموعة ترتاوح بني  10و 20متزودا.
نفس األشخاص تقريبا يتمتعون يف ّ
وبناء عىل ما تقدم يكون القابض السابق قد عمد إىل تحصيل منفعة ملجموعة من املتزودين دون وجه حق
مستغال صفته وخطته.
وعيله قامت الهيئة بختم أعامل التقيص وإحالة ما توصلت إليه من نتائج إىل النيابة العمومية باملحكمة
االبتدائ ّية بالقريوان بتاريخ  12ديسمرب .2017

الفساد بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية
تضطلع املندوب ّيات الجهويّة للتنمية الفالحية مبهام واسعة يف مجاالت دعم
األمن الغذايئ والحفاظ عىل املوارد الطبيع ّية والص ّحة البيطريّة وتطوير
منظومات اإلنتاج .ويع ّد اخرتاقها من قبل منظومة الفساد رضبا ألحد
مق ّومات التوازن االقتصادي واالجتامعي للبالد ،سيام أنّها يف عالقة مبارشة
باإلنتاج الفالحي الّذي يع ّد أساس ّيا يف التنمية مبختلف جهات البالد.
وقد تلقّت الهيئة عديد التبليغات املتعلّقة بشبهات فساد باملندوب ّيات
لعل أبرزها
وتوصلت بناءا عىل نتائج التحريّات لديها إىل الوقوف عىل ثبوت عدد منهاّ ،
الجهويّة للفالحةّ ،
األمثلة التالية.
 .83فساد بإحدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية
تبعا إلشعار واردة غىل الهيئة عن طريق الرقم األخرض يف خصوص شبهة فساد بإحدى املندوبيات الجهوية
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للتنمية الفالحة منسوبة ألحد األعوان وهو عامل صنف  4وتتمثّل
يف إيهام املواطنني بانتدابهم وذلك بغرض الحصول عىل منافع مادية.
وتعهدت باملوضوع للبحث والتقيص يف مدى صحة االدعاءات وتولت
يف األثناء مكاتبة املندوب الجهوي للتنمية الفالح ّية قصد طلب إجراء
تفقد حول املوضوع.
وانتهت أعامل التحري املنجزة من قبل مصالح املندوبية املعنيّة إىل
ثبوت ارتكاب املعني باألمر تجاوزات أثناء أداء مهامه كمكلف مبكتب األعوان بدائرة الغابات متثلت يف تشغيل
شخص أجنبي عن اإلدارة ضمن فريق العمل املكلف بتأمني حصص استمرار مجابهة الحرائق كعامل إطفاء
عىل حساب الحضائر وذلك دون اتباع اإلجراءات والرتاتيب الجاري بها العمل وذلك بغاية الحصول عىل منفعة
وتحصل يف املقابل عىل مبالغ مالية ناهزت 900د كام هو مؤكد برد
شخصية إضافة إىل إيهامه ملوطن بتشغيله
ّ
وزارة الفالحة يف الغرض.
وقد اعتربت االدارة أن ما أتاه العامل املشتىك به يف ملف الحال يعد خرقا جسيام لواجب التحفظ وإرضارا بسمعة
اإلدارة وهيبتها وإتيانه لترصفات تبعث عىل التشكيك يف نزاهته وأمانته واتخذت يف حقه إجراءات تأديبية وإيقافه
تحفظيا عن العمل وإحالة ملفه إىل املكلف العام بنزاعات الدولة لتتبعه من أجل ما نسب إليه.
امللف عىل أنظار القضاء لتتبع املظنون فيه وفقا ملا يقتضيه
وتولت الهيئة تأسيسا عىل نتائج اعاملها إحالة ّ
القانون.
 .84شبهة استيالء رئيس الدائرة الفرعية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية بالقصرين على ملك الدولة الغابي
ورد عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ملف موضوعه شبهة فساد تنسب
إىل رئيس الدائرة الفرعية للغابات باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بالقرصين .وتتمثّل الشبهة يف االستيالء عىل امللك الغايب للدولة دون وجه
حق ،وتتمثل األفعال املشبوهة يف استغالل منطقة غابية من خالل اقتالع
األشجار والقيام بغراسات لع ّدة أصول زيتون ولوز ،باإلضافة إىل مخالفات
غابية أخرى وذلك بتواطؤ من حارس الغابات.
وقد بارشت الهيئة أعامل التقيص وذلك مبراسلة وزارة الفالحة واملوارد
املائ ّية والصيد البحري لفتح بحث يف املوضوع وموافاتها بنتائجه .وتوصلت الهيئة برد الوزارة بتاريخ  18أوت
 2017والذي جاء مؤكدا وجاهة وقوة الشبهة املثارة وأنه تم اإلذن للتفقدية العامة للوزارة بإجراء بحث إداري
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يف املوضوع .وقد جاء فيه كذلك أ ّن الوزارة تولّت عقد مجلس تأديب وتسليط عقوبات عىل حارس الغابات
بخطية مالية قدرها  60دينار ،وهي عقوبة مخففة جدا وال تعكس خطورة األعامل التي قام بها.
وحيث وأمام غياب الرقابة الداخلية الالزمة وجدية الشبهات وخطورتها عىل امللك الغايب تولت الهيئة إحالة
امللف عىل القضاء.
 .85شبهات فساد في التصرف في محصول صابة الزيتون «بمنبت مدينة منزل نور»
بوالية المنستير
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالبحث والتقيص يف شبهة فساد
يتمثل موضوعها يف وجود جملة من التجاوزات تتعلق بالترصف يف محصول
صابة الزيتون «مبنبت مدينة منزل نور» الخاضعة إلرشاف املندوبية الجهوية
للتنمية الفالح ّية باملنستري ،حيث قام املدعو ( )...صاحب معرصة زيتون
مبعتمدية جماّ ل بشحن صابة الزيتون لفائدته وذلك بتواطؤ من مجموعة
من املسؤولني اإلداريني بإدارة الغابات باملندوبية الجهوية للتنمية الفالح ّية
باملنستري وهم كل من املندوب الجهوي للتنمية الفالح ّية ورئيس دائرة الغابات باملندوبية ،وموظف باملندوبية.
وراسلت الهيئة وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري الذي أفادها يف معرض رده بحصول جملة
التجاوزات املتعلقة بالتفويت يف محصول صابة الزيتون خالفا للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل عىل غرار
عدم ضبط كراس الرشوط الخاص ببيع صابة الزيتون عىل أصولها من قبل مصالح املندوبية الجهوية للفالحة.
كام كام جاء يف ر ّد الوزير للهيئة ثبوت تجاوزات يف األسعار بخصوص عملية التفويت يف حطب الوقود.
وأمام جديّة الشبهات وخطورة التجاوزات تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.

الصفقات العمومية
تع ّد الصفقات العموميّة من املجاالت األكرث عرضة ملخاطر
الفساد بال ّرغم من إخضاعها ملنظومة قانون ّية متط ّورة وتحكمها
قواعد مضبوطة تنظم مختلف املراحل التي مت ّر بها من ضبط
الواجبات واإلعداد والرقابة واالبرام والتنفيذ واملتابعة واالستالم
والختم النهايئ.
وباعتبار ال ّدور االقتصادي واالجتامعي للصفقات العموم ّية
211

ومساهمة منظومتها يف دعم مبادئ املنافسة واملساواة والشفاف ّية ونظرا إىل الحجم الهام لالعتامدات واألموال
خاصة بهذا املجال الذي يعترب مساحة كربى ملكافحة الفساد
التي ترصف يف إطار الصفقات ،تويل الهيئة عناية ّ
وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة.
 .86شبهات فساد تتع ّلق بالممثل العام السابق للخطوط التونسية بإسبانيا
والبرتغال
توصلت الهيئة بعريضة مفادها أ ّن املمثّل العام السابق للخطوط التونس ّية بإسبانيا والربتغال قام مبناسبة أداء
ّ
رصفات ترقى إىل شبهات فساد إداري ومايل.
مهامه باملمثلية بت ّ
وتض ّمنت العريضة ما مفاده أ ّن املعني باألمر تعاقد مع رشكة إشهار بعثتها زوجته قبيل ايّام من تاريخ التعاقد،
وذلك من أجل تزويد الخطوط التونس ّية مبستلزمات اشهاريّة بقيمة  24.000أورو ،يف حني أ ّن القيمة املسموح
بها ال تتجاوز ثلث هذا املبلغ ،فضال عن مواصلة التعامل مع صاحب وكالة رحالت مقيمة بالربتغال وذلك بعد
محل تت ّبعات من قبل
إعالن إفالسه وبالرغم من أنّه مدين للخطوط التونس ّية مببلغ مائتي ألف أورو وهو ّ
مؤسسات أخرى دائنة من بينها نزل سياح ّية تونس ّية.
ّ
والتقص يف هذه الشبهات ،قامت الهيئة مبراسلة رشكة الخطوط التونسية من أجل
ويف إطار أعامل البحث
يّ
طلب معطيات حول املوضوع .وأكّدت الرشكة يف ر ّدها ص ّحة ما ورد بالعريضة وذلك بعد إجراء عمل ّية تفقّد.
وباالطّالع عىل تقرير التفقّد متّت معاينة وجود االخالالت التالية:
♦

♦

♦

♦
♦
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♦اقتناء هدايا اشهارية مببلغ قدره  24.042,70أورو دون توفّر امليزان ّية ودون الحصول عىل موافقة
املختصة.
املصالح املركزيّة
ّ
بكل مراحل االقتناء ،من استشارة
♦قيام املمثّل شخص ّيا ّ
مبارشة ،وابرام الصفقة واالذن بتسبقة  75%من الثمن
وتسلّم البضاعة وتوزيعها ،وذلك دون اعالم العونني
املوسعة يف مثل هذه
املعنيني بإنجاز مراحل االستشارة ّ
العمل ّيات.
♦غياب ما يفيد متابعة عمل ّية تسلّم كامل الـ  7.500هديّة
اشهارية وتوزيعها.
♦حصول تضارب مصالح بينّ يف إسناد وإبرام الصفقة.
♦التهاون يف استخالص مستحقّات الخطوط التونس ّية التي هي يف ذ ّمة أحد متع ّهدي السفرات والتي
بلغت  171.142أورو ،باإلضافة إىل عدم أخذ االحتياطات الالزمة إزاء وكيلها بتقديم ضامن مايل منذ
سنة .2014

والتقص أحالت الهيئة امللف
بناء عىل جديّة الشبهات املنسوبة إىل املعني باألمر وعىل نتائج أعامل البحث
يّ
عىل أنظار القضاء.
 .87شبهة فساد في صفقة تهيئة الملعب البلدي بالسرس
تع ّهدت الهيئة بتبليغ وارد عليها عن طريق الرقم األخرض مفاده وجود شبهات فساد تتعلّق بصفقة تهيئة
امللعب البلدي بالرسس.
وقد أشار املبلّغ إىل أن بلديّة الرسس تعمدت عدم إشهار طلب العروض عىل نطاق واسع من أجل ضامن عدم
يصب يف مصلحة الفائز بالصفقة.
مشاركة العديد من املنافسني وهو ما ّ
والتقص يف املوضوع ،وتأكّد للهيئة
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
من تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة الرسس لسنة
 2015أ ّن البلديّة مل ّ
تتول إثراء املنافسة مام ساهم يف ضعف عدد
املشاركني الذي اقترص عىل اثنني ،وذلك من خالل عدم ادراجها
لطلب العروض مبوقع الواب الخاص بالصفقات واقتصارها عىل
نرشه يف صحيفة واحدة.
كام تض ّمن التقرير بعض املامرسات التي من شأنها أن تع ّزز شبهة
لعل اه ّمها السامح للمقاول بالرشوع يف التنفيذ قبل تقدميه للضامن املايل الذي شهد تأخريا
التواطؤ مع الفائز ّ
تجاوز الشهرين.
وبناء عىل هذه القرائن القوية واملتضافرة واملؤكّدة بتقرير دائرة املحاسبات ،أحالت الهيئة املوضوع عىل
القضاء.
 .88شبهة فساد في صفقة شراء شركة نقل تونس لعربات مترو خفيف
توصلت الهيئة بعريضة مشرتكة من قبل نائب مبجلس نواب الشعب
ّ
وأحد إطارات رشكة نقل تونس مرفقة بوثائق تتعلّق بشبهة فساد يف
صفقة رشاء رشكة نقل تونس لـ  39عربة ميرتو وصيانتها.
والتقص ،بالتحقّق يف الوثائق املرفقة
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
بالعريضة وما تض ّمنته من مؤيّدات وقرائن تدعم اال ّدعاءات املض ّمنة
بها.
التقص تولّت الهيئة التحقّق من تقرير مراقب الحسابات
ومبزيد
يّ
املتعلّق باالجراءات االداريّة واملال ّية املنجز بتاريخ  8جوان ،2016
واتضح من خالله وجود عربات غري جاهزة لالستعامل بسبب نقص
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يف قطع الغيار .وقد تبينّ أ ّن ذلك يعود إىل اخالل املز ّود بالتزاماته املحمولة عليه مبقتىض بنود العقد الذي
ابرمه مع رشكة نقل تونس إذ أنّه مل يقم بتوفري قطع الغيار املذكورة ،بل التجأ عوضا عن ذلك إىل العربات غري
الجاهزة لالستعامل من اجل انتزاع قطع غيار منها واستعاملها لصيانة عربات أخرى ،وذلك دون مسك دفرت
خاص يقع فيه تسجيل كافة املعطيات املتعلقة بتلك العملية.
وقد أشار نفس التقرير إىل أن رشكة نقل تونس ،مل تقم بختم الصفقة وذلك لتواتر االعطاب الفنيّة بالعربات.
ظل وجود  40%منها
خاصة يف ّ
كام أكّد التقرير عىل غياب التقارير الشهريّة
الخاصة مبتابعة استعامل العربات ّ
ّ
يف حالة تجميد.
وقد أفاد املبلّغان بأ ّن الرئيس املدير العام للرشكة خالل فرتة إبرام الصفقة له نفس اللقب العائيل مع املزود
وتربطه به صلة قرابة ،وهو ما يع ّزز وجود شبهة تضارب مصالح وتواطؤ يف ابرام الصفقة املشبوهة.
توصلت أبحاث الهيئة إىل أ ّن الرئيس املدير العام املذكور مل يراع مقتضيات املصلحة العامة
وعالوة عماّ سبقّ ،
رصف يف املرفق العمومي وتغاىض عن مامرسة سلطته يف توقيع الجزاء عىل املز ّود يف عدم احرتام
وحسن الت ّ
بنود العقد ،وهو ما يدعم وجود الشبهات.
وتولّت الهيئة بناء عىل نتائج اعاملها احالة امللف عىل انظار القضاء.
 .89شبهة فساد إداري ومالي بديوان التونسيين بالخارج
تلفّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر حول شبهات فساد اداري واملايل يف تنظيم مصائف لفائدة أبناء التونسيني
بالخارج منسوبة إىل بعض االطارات املركزيّة والجهويّة لديوان التونسيني بالخارج إىل جانب الجمعيّة التونسيّة
لتنشيط الطفولة.
والتقص فيام تض ّمنته العريضة من ا ّدعاءات .ويف هذا االطار متّت مراسلة املدير
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
توصلت الهيئة بتاريخ  30جانفي  2017مبكتوب املدير العام
العام للديوان قصد اجراء االبحاث الالزمة .وقد ّ
للديوان املتض ّمن لنتائج االبحاث التي أجريت يف الغرض.
وباالطّالع عىل ما ورد بالر ّد ،ات ّضح للهيئة أ ّن الديوان اعتاد عىل
تنظيم مصائف لفائدة أبناء التونسيني بالخارج خالل العطلة
الصيفية اعتامدا عىل امكانياته الذات ّية ،االّ أنّه خالل صائفة ،2014
ويف خطوة غري اعتياديّة ،عدل مدير الشؤون القانون ّية عن تكليف
مصالح الديوان بتنظيم مثل هذه املصائف بعد أن قامت هذه
األخرية باالجراءات الالزمة بالحجز بصفة رسم ّية ،وذلك بإبرام ثالث
ات ّفاقيات بني الديوان والجمع ّية التونس ّية لتنشيط الطفولة ،أسند
مبقتضاها تنظيم املصائف لتلك الجمعية عىل أساس التكفّل بتنظيم
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النشاط املربمج لفائدة املشاركني مبا يف ذلك االقامة الكاملة والرحالت الرتفيهية والتنقل.
ويعترب هذا التمشيّ مخالفا لإلجراءات القانونية للصفقات املتعلّقة بالخدمات من خالل االتّفاق املبارش مع
الجمع ّية املذكورة دون التق ّيد مببادئ املنافسة وإسناد الصفقة مبقتىض اتّفاقيات مبارشة بقيمة جمل ّية بلغت
162.008,500د.
عالوة عماّ سبق ،أكّد مكتوب املدير العام للديوان إخالل الجمع ّية بالتزاماتها وعدم ادائها للربامج املنصوص
عليها باالتّفاقيات وهو ما ا ّدى اىل الغاء عديد الرحالت واالنشطة .فضال عن عدم قيامها بتأمني املشاركني
وتنصلها من تع ّهداتها املاليّة أمام النزل مماّ جعل إدارة الشؤون االداريّة واملاليّة للديوان تتد ّخل للتكفّل
ّ
بتسديد الفواتري مبارشة تفاديا لتعطيل مغادرة املشاركني.
كام ثبت من خالل التح ّريات لدى الديوان ،أ ّن مدير الشؤون االدارية واملالية ،بالرغم من عدم وفاء الجمع ّية
مبا التزمت به ،فإنّه مكّنها من تسبقات ماليّة بلغت قيمتها الجمليّة 71.385د ،مستغالّ يف ذلك صفته من أجل
استخالص فائدة ال وجه لها للغري واالرضار باإلدارة عىل معنى الفصل  96من املجلّة الجزائ ّية.
توصلت أبحاث الهيئة إىل أ ّن رئيس الجمعيّة املعنيّة ينتمي إىل نفس الجهة التي ينتمي إليها السيّد
وحيث ّ
مدير الشؤون االدارية واملال ّية ،فضال عن أ ّن هذا األخري كان مندوبا جهويّا للديوان بوالية سوسة يف نفس الفرتة
التي كانت فيها الجمع ّية تتّخذ القلعة الصغرى مق ّرا مركزيّا ها قبل أن تنتقل إىل تونس العاصمة.
وانتهت تحقيقات الهيئة إىل الكشف عن سابقة املدير الشؤون االدارية واملالية يف الفساد ،حيث سبق أن
استغل صفته عندما كان مندوبا جهويّا بوالية سوسة من اجل انتداب ابن شقيقته دون املرور باجراءات
ّ
املناظرة ودون ان تكون له املؤ ّهالت الكافية التي تخ ّول له العمل مبصالح الديوان.
وبناء عىل ما تق ّدم أحالت الهيئة امللف عىل أنظار القضاء.
 .90شبهة فساد في صفقة ببلدية المهدية تتع ّلق بالتزود بزي الشغل لسنة 2016
تع ّهدت الهيئة بعريضة يتعلّق موضوعها بشبهة فساد يف صفقة تز ّود بلديّة املهديّة بزي الشغل لسنة .2016
وتوصلت أثناء ذلك بجملة الوثائق من بينها مراسلة للمكلّف بالرشاءات
وبارشت الهيئة أعامل البحث
والتقصّ ،
يّ
بالبلديّة وتقرير لحافظ املغازة ووصوالت وطلبات تزود ومحرض جلسة .وتبينّ من خالل التحقيقات التي
توصلت بها ما ييل:
أجرتها الهيئة والوثائق التي ّ
♦ ♦تقاعس املكلّفة مبصلحة الصفقات وعدم ارسال ع ّينات من أزياء
الشغل التي وقع اختيارها إىل حافظ املغازة بهدف مقارنتها
باألزياء التي سيتولىّ تسليمها املزودون.
♦ ♦عدم تخصيص ك ّراس رشوط للغرض.
مختص للتحقّق من مطابقة االزياء ،سيام
♦ ♦عدم االستعانة بخبري
ّ
215

أنّه يف سنة  2015الحظ حافظ املغازة عدم تطابق االزياء املسلّمة من املز ّودين مع الع ّينات املختارة.
♦ ♦توزيع وصوالت ممضاة من طرف رئيس النيابة الخصوص ّية عىل العملة األعوان املعنيني بغرض التز ّود
مبارشة من أحد املز ّودين ،بالرغم من أ ّن طلبات التز ّود تض ّمنت تسليم البضاعة إىل حافظ املغازة ومل
تنص عىل التز ّود عن طريق الوصوالت.
ومبزيد التح ّري ،تبينّ أنّه يف إطار أحد طلبات التز ّود وقع اقتناء وتسلم عدد  163حذاء ،يف حني أ ّن املنتفعني
أيضا بعد تف ّحص االحذية من قبل حافظ املغازة أنّها ال تتوفّر عىل
بزي الشغل يبلغ عددهم  .138كام لوحظ ّ
خاصة بالنظر إىل مثنها البالغ 59,590د.
رشوط السالمة ّ
التقص يف املوضوع ،أ ّن طلب التز ّود تض ّمن ثالثة
كام ثبت أيضا من الوثائق التي ّ
تحصلت عليها الهيئة يف إطار يّ
قمصان ورسوالني وحذاء ،وأنّه من أجل ذلك ت ّم الرتفيع يف قيمة وصل التزود الواحد من 217,400د بالنسبة
لقميصني ورسوالني وحذاء إىل  248,900بالنسبة لثالثة قمصان ورسوالني وحذاء ،يف حني أ ّن العملة مل يتسلّموا
لكل واحد منهم.
فعل ّيا إالّ قميصني ورسوالني وحذاء واحد بالنسبة ّ
وبناء عىل هذه االخالالت التي شابت عمليّة التز ّود واملتمثّلة يف غياب ك ّراس الرشوط وعدم فحص العيّنات
وعدم التحقق من مطابقة البضاعة للع ّينات املختارة فضال عن الكم ّية ،انتهت أعامل الهيئة إىل وجود قرائن
جديّة عىل قيام شبهات فساد يف الصفقة وتنفيذها ،وعليه متّت إحالة امللف عىل القضاء.
 .91شبهات فساد في بلدية المنستير في صفقة اقتناء حاويات وفي لزمة السوق
االسبوعية
ورد عىل الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة تنسب لرئيس النيابة الخصوص ّية لبلديّة املنستري تجاوزات يف
صفقة اقتناء  10حاويات كبرية الحجم لوضع الفضالت واخالالت يف لزمة السوق االسبوعيّة.
والتقص يف املوضوع ،وتولّت سامع العارض
وقد بارشت الهيئة البحث
يّ
الذي سلّمها قرصا مضغوطا يتض ّمن تسجيال ملكاملة هاتف ّية ونسخة
من محرض معاينة عدلية .وقد ثبت من للهيئة من تقرير دائرة
املحاسبات حول الرقابة عىل مصالح بلديّة املنستري خالل سنة 2017
والذي ثبت من خالله عدم استالم البلديّة لحاويتني دون وجود أي
ألي إجراء
سبب واقعي أو قانوين واضح .وأمام عدم اتخاذ البلديّة ّ
تجاه هذا النقص ،بل أكرث من ذلك قامت بطرد املبلّغ نتيجة لتبليغه
لدى الهيئة وتعاونه مع عضو الفريق الرقايب لدائرة املحاسبة .وتجدر
االشارة يف هذا االطار إىل أ ّن الهيئة أسندت الحامية للمبلّغ مبقتىض
قرار يلزم البلديّة بارجاعه للعمل وفق مقتضيات القانون االسايس عدد
 10لسنة  2017واملتعلّق باالبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني ،إالّ أ ّن
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البلدية مل تقم بتنفيذ القرار.
ويف خصوص لزمة السوق االسبوع ّية ،ات ّضح للهيئة من خالل املؤيدات التي أضافها املبلّغ لعريضته ومن خالل
تقرير دائرة املحاسبات ،أ ّن ك ّراس الرشوط تضمن رشوطا اقصائ ّية بهدف توجيهها لفائدة مشارك بعينه ،فضال
عن رصد بعض املامرسات األخرى من قبيل منع بيع الك ّراس ،مماّ يع ّزز وجود شبهة التوجيه واملحاباة واالقصاء.
كل ما سبق بيانه ،أحالت الهيئة امللف عىل وكيل الجمهوريّة لدى املحكمة االبتدائ ّية باملنستري
ىل ّ
وبناء ع ّ
امللف عىل التحقيق ،كام قامت سلطة
الذي أذن يف البداية باالحتفاظ برئيس النيابة الخصوص ّية ث ّم تولىّ إحالة ّ
االرشاف بعد ذلك بعزل املعني من منصبه.
 .92تجاوزات في إنجاز مشروع تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم
وتوسعته
وردت عىل الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة تكشف مالبسات شبهات فساد شابت انجاز مرشوع الوكالة
الوطن ّية للتكوين املهني واملتمثّل يف انجاز مرشع تهيئة مركز التكوين والتدريب املهني بالجم وتوسعته.
وتتمثّل الشبهات املض ّمنة بالعريضة يف عدم التق ّيد باالحكام املنظّمة للصفقات العموم ّية كااللتزام بالرشوط
رصف يف االموال العموم ّية والغش والتح ّيل واهدار
التعاقديّة وك ّراسات الرشوط واملواصفات الفنية وقواعد الت ّ
املال العام ،ويتل ّخص أه ّمها فيام ييل:
ملف مشاركتها.
♦ ♦قيام ممثّل الكتب املكلّف بالدراسات بإرشاد ممثل الرشكة الفائزة بالصفقة يف اعداد ّ
يل قدره 23.000د،
♦ ♦قيام الرشكة الفائزة بالصفقة باالستحواذ عىل بقايا الهدم والتفويت فيها مقابل مبلغ جم ّ
ينص عىل خالف ذلك.
يف حني أ ّن تلك البقايا تع ّد من ممتلكات الوكالة طاملا أ ّن ك ّراس الرشوط مل ّ
♦ ♦سكب خليط من الجبس واملاء داخل االساس اال ّول لإليهام بأ ّن االسمنت املستعمل من الصنف االغىل
مثنا وملضاعفة الكم ّية املطلوبة لردم االساس بـ 6م ّرات.
♦ ♦استعامل فواضل االسس القدمية يف ردم االسس الجديدة ،ورفع كم ّية ضئيلة للتضليل عىل الردم القديم.
♦ ♦استعامل استمنت مستقدم من القطر الليبي.
♦ ♦انحالل االسمنت مبج ّرد هطول االمطار وبروز تباعد يف الهيكل الحديدي واضطرار الرشكة اىل لحامه
باالساس ّيات.
♦ ♦تع ّمد الرشكة ايداع كشوفات مؤقتة ألعامل تركيب الحديد تفوق االشغال الحقيق ّية وتقدميها بطرق
تعمل من خاللها عىل تضليل االدارة.
يخص الغطاء الحديدي والغطاء الواقي من الرياح من حيث سمك
♦ ♦عدم احرتام املواصفات الفن ّية فيام ّ
الطولة.
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♦ ♦املغالطة يف احتساب املادة املقطعيّة وأشغال تبليطها مبضاعفتها  4م ّرات مقارنة بقيمتها الحقيقيّة.
♦ ♦عدم احرتام الرشوط الفن ّية يف بناء املساحات وبسطها.
♦ ♦مخالفة املواصفات الفن ّية يف استعامل االسمنت ،كاالقتصار عىل استعامل  75كغ يف املرت املك ّعب عوضا
عن  350كغ.
♦ ♦فوترة أشغال بناء قاعدة سور املركز يف حني أنّه ت ّم االبقاء عىل القاعدة القدمية.
♦ ♦فوترة تكاليف تشييد بيت الحراسة م ّرتني.
♦ ♦التالعب والغش بنوع ّية النحاس من حيث السمك وما ّدة الحديد من حيث الكثافة يف املرت املربّع.
والتقص يف املوضوع ،وأ ّدت اعاملها إىل الوقوف عىل عدة
وتولّت الهيئة يف نطاق اختصاصها إجراء البحث
يّ
اخالالت .حيث أ ّن املرشوع شهد تعثرّ ا منذ املراحل االوىل سببه عدم احرتام الفائز بالصفقة املتعلّقة بدراسة
املرشوع مل ّدتها املحددة بـ  120يوما ،ورغم تواصل تقاعسه وتوجيه لـ  3تنابيه خالل سنوات  2008و2010
و 2011وكذلك بالرغم من أ ّن مدير مشاريع املراكز بالوكالة اقرتح فسخ الصفقة عندما بلغ التأخري  94يوما ،اال
أنّه تواصل التعامل معه إىل أ ّن قام بإعداد الدراسة خالل سنة  ،2013أي بتأخري بلغ الـ  4سنوات.
كام تبينّ أيضا وجود ع ّدة شبهات عىل مستوى الصفقة املتعلّقة
بإنجاز املرشوع ،حيث تم تسجيل فوارق بني القيمة االصل ّية للصفقة
والقيمة الحقيقية بعد االنجاز تجاوزت نسبتها  ،% 40واستدعت
اللجوء إىل ابرام ملحق أول بقيمة 285.596,119د وملحق ثان بقيمة
4.271,600د كلّها عىل سبيل التسوية خالفا للترشيع املتعلق بتنظيم
الصفقات ودون إعالم الوكالة .ويذكر كذلك أ ّن الرشكة تق ّدمت
محل خالف
مبرشوع ملحق ثالث بقيمة  916.545,485لك ّنه ال يزال ّ
خاصة بعد أن رفضت اللجنة الوزاريّة للصفقات
بني الوكالة واملقاولّ ،
العموم ّية املصادقة عليه.
وقد قامت الهيئة يف إطار تحقيقاتها باستدعاء ممثّل عن الوكالة،
وحرض لديها رئيس وحدة متابعة االشغال الذي أكّد وجود اخالالت
ككل.
شابت الصفقة وأ ّن سببها يعود لصفقة الدراسات التي أث ّر عىل إنجاز املرشوع ّ
ومكّن ممثّل الوكالة الهيئة من تقرير أنجزته التفقّدية العامة بوزارة التكوين املهني والتشغيل .وقد تض ّمن
التقرير ما يؤكّد وجود الشبهات .وأشار التقرير إىل أنّه ت ّم إختيار نفس املكتب للفوز بثالث صفقات وإبرام
عقود دراسات معه لبناء مركزي تكوين بدوز وباطرو وتهيئة مركز بالكاف ،إالّ أنّها آلت جميعها للفسخ
املخل بتع ّهداته يف
بسبب عدم االلتزام ببنود الصفقة .وهذا الرتاخي يف تنفيذها وتع ّمد قبول مشاركة املكتب ّ
الصفقات والفوز بها يؤشرّ حسب التقرير لوجود عالقات مشبوهة واستغالل نفوذ.
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موضحا أ ّن بعض
رصح ممثّل الوكالة كذلك أ ّن الدراسات املنجزة من قبل املكتب مل تكن دقيقة بدرجة مقبولة ّ
و ّ
مبلف الصفقة ،وعند التفطّن بها خالل تنفيذ الصفقة اكتفى املكتب املعني
فصول املرشوع مل يقع ادراجها ّ
يؤسس لشبهة فساد قامئة عىل املحاباة والتقصري يف
با ّدعاء السهو عن ادراجها عند اعداد الصفقة ،وهو ما ّ
االداء واالخالل بالواجب.
وأضاف ممثّل الوكالة أ ّن متابعة إنجاز الصفقة واملصادقة عىل كشوفات الحسابات الوقتيّة موكول إىل نفس
املكتب املكلّف بالدراسات وأ ّن صاحب صفقة االشغال يتكفّل بدفع راتبي مرقبا الحظرية الذين يقومان بتمثيل
املكتب للقيام بهذه امله ّمة ،وهو ما يجعلهام يف وضع ّية تضارب مصالح وتبع ّية يف نفس الوقت.
 .93شبهة فساد في استشارات نقل األرشيف ورفعه منسوبة لكاهية مدير التوثيق
والمحفوظات بوزارة الصحة
تع ّهدت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد بعريضة صادرة عن رئيس مصلحة التوثيق باإلدارة الفرعية للتوثيق
واملحفوظات بوزارة الص ّحة مفادها استغالل كاهية مدير التوثيق واملحفوظات بوزارة الص ّحة لوظيفته لتوجيه
استشارات رفع األرشيف ونقله لفائدة أطراف تربطه بهم عالقة فضال عن االذن خالفا للقانون بنقل جزء من
األرشيف الط ّبي ملستشفى فرحات حشّ اد بسوسة واتالفه.
والتقص يف املوضوع وت ّولت يف البداية سامع العارضة التي ق ّدمت قرصا
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
رصفة
ليزريا يتض ّمن تسجيال للقائها باملمثّل القانوين لرشكة
ّ
مختصة يف إتالف األرشيف وكذلك املظنون فيه ومت ّ
مساعدة يف الوثائق واالرشيف ومترصفة مساعدة مبستشفى فرحات حشاد ،إضافة إىل مدير مصنع الرشكة
ومؤسسة األرشيف الوطني ومن أجل الحصول عىل املعطيات
املذكورة أعاله .كام تولّت مكاتبة وزارة الص ّحة ّ
الالزمة للوقوف عىل ص ّحة اال ّدعاءات املض ّمنة بالعريضة.
واستخلصت الهيئة من املعطيات املتوفّرة لديها وجود الشبهات التالية:
♦ ♦طلب املضنون فيه ألموال من املمثل القانوين للرشكة املذكورة ،وقد رفض هذا الخري م ّده بها مبارشة
وطلب منه التنقل إىل املصنع التابع لها واالت ّصال بالقابض.
♦ ♦رفض املظنون فيه القيام بذلك لعلمه بوجود أجهزة مراقبة.
♦ ♦اقرتاح املظنون فيه عىل ممثّل الرشكة نقل أبواب وشبابيك
من االملنيوم ومع ّدات إعالمية غري صالحة ومرتوكة مبق ّر وزارة
الص ّحة من اجل اتالفها ،ورفض املمثّل ذلك.
♦ ♦حرص املظنون فيه عىل إنهاء االتفاقية املربمة بني الوزارة
والرشكة املذكورة باعتبار أ ّن ممثّلها رفض عروض املظنون فيه،
وذلك بات ّهام أعوانها برسقة رفوف حديدية من مستودع الوزارة.
♦ ♦عدم فتح بحث ج ّدي يف حادثة الرسقة.
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مؤسسة لرفع ونقل األرشيف وتوجيهها وتفطّن رئيس الديوان
♦ ♦تالعب املظنون فيه بإجراءات اختيار ّ
لذلك.
♦ ♦تلقّي املظنون فيه ألموال من قبل الفائز باالستشارة إثر الرشوع يف تنفيذها.
♦ ♦التفريط يف كم ّيات هامة من أرشيف وزارة الص ّحة والهياكل التابعة لها وتفطّن مدير الديوان الجديد
بذلك.
♦ ♦امتناع الفائز باالستشارة عن مواصلة دفع مبالغ ماليّة للمظنون فيه واعتامد هذا األخري عىل أحد
ناقيل األرشيف كان يتعامل مع الفائز باالستشارة لنقل األرشيف يف صورة عدم توفّر شاحنات لدى
هذا األخري.
♦ ♦قيام املظنون فيه بإرسال ناقل األرشيف املذكور انفا إىل مستشفى فرحات حشّ اد بسوسة من اجل رفع
أرشيف غري مؤشرّ عليه ونقله إىل مصنع الرشكة املذكورة سابقا وتفطّن املمثّل القانوين بذلك.
كل عمل نقل وبيع وذلك دون اطار
♦ ♦متكني املظنون فيه ناقل األرشيف من رفعه مقابل مبلغ 200د عن ّ
قانوين.
♦ ♦ظهور عالمات ّ
تدل عىل ثراء املظنون فيه كرشاء سيارة مرسيدس يف اآلونة األخري وتواتر سفره لفرنسا.
وبناء عىل نتائج أعامل التقيص أحالت الهيئة امللف عىل انظار القضاء.
 .94شبهات فساد باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بالكاف
تع ّهدت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد بعريضة تتعلّق بشبهات فساد باإلدارة الجهويّة للتجهيز واإلسكان
والتهيئة الرتاب ّية بالكاف يف انجاز مسلكني ريفيني بطول  12,66كم يف إطار أشغال تهيئة وتعبيد املسالك
بكل من معتمديتي القصور والدهامين بوالية الكاف.
الريف ّية ّ
وتبينّ من العريضة واملؤيّدات والوثائق الالحقة أ ّن الشبهات املبلّغ عنها تتحوصل إجامال كاآليت:
♦ ♦قبول اإلدارة بأشغال ال تتطابق مواصفاتها مع املواصفات الفنية املنصوص عليها بكراس رشوط صفقة
األشغال من حيث الكميات والجودة.
♦ ♦خالص املقاولة بعنوان أشغال بكميات مل يت ّم إنجازها فعليّا.
♦ ♦اتخاذ اإلدارة لقرارات فن ّية بصفة منفردة بدون ترشيك املكتب الف ّني للمراقبة وذلك خالفا للرشوط
التعاقديّة.
♦ ♦إعداد واعتامد كشوفات كميات أشغال ال تستجيب للرشوط التعاقدية.
ملف التبليغ ما مفاده أ ّن هذه التجاوزات واالخالالت قد ترتّب عنها رضر مايل للدولة ق ّدره العارض
وقد تض ّمن ّ
مبا جملته 585.919د.
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كل من املدير الجهوي للتجهيز
وتنسب الشبهات موضوع العريضة إىل ّ
واإلسكان والتهيئة الرتاب ّية بالكاف واملهندس رئيس املرشوع وكاهية مدير
الجسور والطرقات بنفس اإلدارة الجهويّة.
وبالنظر إىل أ ّن العريضة صادرة عن وكيل املكتب التونيس للهندسة
املدنيّة والريفيّة الذي تربطه باإلدارة عالقة تعاقديّة يف إطار مراقبة إنجاز
والتقص يف املوضوع
املسلكني املذكورين ،بارشت الهيئة اعامل البحث
يّ
وتولت مراسلة وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتاب ّية من أجل القيام
بعمل ّية تفقّد ميداين يف الغرض وإجراء االختبارات الفن ّية الالزمة وم ّد
الهيئة بالتقارير.
وتلقّت الهيئة ر ّدا من الوزير مصحوبا بالتقرير املتض ّمن ملل ّخص لنتائج التفقّد واالختبارات املنجزة من قبل
كل من التفقديّة العامة واإلدارة العامة للجسور والطرقات بالوزارة ومركز التجارب وتقنيات البناء الخاضع
ّ
الرشاف الوزارة.
وقد خلص التقرير إىل نتائج تؤكّد االخالالت والتجاوزات التي أثارها املبلّغ فيام ييل:
♦ ♦التقصري يف متابعة إنجاز األشغال من قبل االدارة وعدم القيام مبا يلزم وتغييب مكتب اإلحاطة الفن ّية
والتخليّ عن خدماته يف جزء هام من مراحل انجاز املرشوع ،األمر الذي أ ّدى عىل عدم التق ّيد باملواصفات
بلف ح ّد خالص املقاولة يف أشغال مل تقم بإنجازها فعليا قد تفوق قيمتها 586.000د.
♦ ♦تع ّمد املقاولة عدم االلتزام بإنجاز كم ّيات الترتيب طبقا للدراسة الفنية فضال عن النقص الواضح يف
جودة املواد املستعملة وطريقة إنجاز التغليف السطحي.
♦ ♦عدم القيام بتقرير اختبار تكمييل من قبل مصالح مركز التجارب وتقنيات البناء من خالل أخذ عينات
وحفريات جديدة ملزيد التثبت يف سمك طبقة القاعدة ومؤرش الرتصيص ومؤرش اللدونة بطبقة األسس.
♦ ♦تراخي املقاولة وتل ّددها يف تقديم ملفات املطابقة لتحديد الكم ّيات النهائ ّية واملنجزة فعل ّيا.
كام جاء يف ر ّد الوزير املشار إليه أنّه وعىل إثر إجراء البحث امليداين ،أذن برضورة انجاز عمليات املطابقة
لكميات االشغال املنجزة قصد ضبط املبالغ غري املستحقّة من املقاولة واتّخاذ اإلجراءات املناسبة لتدارك ذلك.
والتقص لدى الهيئة بثبوت االخالالت والتجاوزات التي ترتقي إىل شبهات فساد ،متّت
وبانتهاء أعامل البحث
يّ
امللف عىل أنظار النيابة العموم ّية لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل بتاريخ  10أكتوبر .2017
إحالة ّ
بكل املستج ّدات يف خصوص
وحيث واصل املبلّغ م ّد الهيئة بالوثائق واملؤيّدات التكميليّة وإحاطتها علام ّ
تعاطي الوزارة مع امللف ،وقد أودع لديها يف هذا السياق عريضة تكميل ّية تتض ّمن جملة من االخالالت مرفقة
مبجموعة من الوثائق واملؤيّدات مفادها تواتر القرائن الجديّة واالدلّة عىل قيام الشبهات.
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ويذكر العارض من هذه االخالالت تع ّمد اإلدارة عدم إدراج بامللف املعروض إلبداء الرأي املثال الهنديس
املصادق عليه بالصفقة واملتعلّق باملقطع العريض النموذجي الذي يضبط عرض الطريق وحاشيته ،فضال عن
تغييب التجارب املخربيّة التي تتعلّق مبواصفات دمك أتربة الردم.
وأوضح العارض أ ّن تغييب مثل هذه املعطيات يخدم مصلحة املقاولة مبا ميكنها من احتساب اشغال إضافية
للعرض الفعيل واملنجز للطريق وكذلك من أشغال إضافيّة بتعلّة أنّها تندرج يف إطار أشغال إصالحات ،فضال
عن أ ّن مركز التجارب وتقنيات البناء مل يتط ّرق يف التقرير الصادر عنه واملعتمد من قبل اإلدارة العامة للجسور
والطرقات إىل التجارب املخربيّة التي تتعلّق مبواصفات دمك أتربة الردم مضيفا أ ّن غياب مثل هذه التجارب
ميكن من إبراء ذمة مخرب تحاليل الرتبة واملواد االنشائ ّية بالكاف.
وأكّد العارض أ ّن غياب هذه املعطيات املخربيّة مكّن املقاولة من االقدام عىل انجاز أشغال تخفي العيوب
الحاصلة يف مواصفات دمك االتربة مستدالّ مبحرض معاينة من قبل عدل منفّذ.
وقد أرفق العارض عريضته باملحرض املذكور الذي يثبت قيام املقاولة بأشغال إضاف ّية وجديدة مبواقع املرشوع
موضوع التبليغ وذلك حسب ما أورده بهدف تغيري الكميات الفعلية لتي وقع ضبطها قبل القبول الوقتي
رصف املقاولة عىل
لألشغال مبا يتيح للمقاولة تدارك املبلغ املايل املستخلص من آخر كشف حساب ،مؤكّدا أ ّن ت ّ
املختصة باإلدارة الجهويّة بالكاف.
النحو املذكور ال ميكن أن يكون بدون علم املصالح
ّ
ومتّت إضافة هذه املعطيات ضمن إحالة تكميل ّية ،سيام أنها عىل غاية االهم ّية ال فقط ملزيد تأكيد الشبهات
موضوع اإلحالة االصليّة بل يف إثارة مامرسات مشبوهة جديدة.
 .95شبهة فساد في إنجاز أحد مدارج ملعب حمدة العواني بالقيروان
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة مجهولة املصدر تتعلّق باخالالت جوهريّة ته ّم انجاز أحد مدارج
ملعب حمدة العواين بالقريوان اكتشفها مقاول بناء عند تكليفه بتوسعتها.
وتض ّمنت العريضة أ ّن املقاول املذكور ت ّم تكليفه من طرف بلديّة القريوان ضمن صفقة عموم ّية بتوسعة
مدارج امللعب وذلك بتشييد مدرج جديد بني مدرجني أنجزا منذ سنوات سابقة .وعند كشف األسس املحاذية
ألحدهام بغاية ربطها مع املدرج الجديد املزمع إنجازه تبينّ له وجود اخالالت جوهريّة تتمثّل فيام ييل:
♦ ♦حديد األسس غري مغطّى بالقدر الكايف من اإلسمنت وفق املواصفات العاديّة.
♦ ♦وجود شقوق عىل مستوى األسس.
♦ ♦خلل عىل مستوى األعمدة.
وتوصلت يف الغرض
والتقص،
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
ّ
يّ
بتقرير اختبار قام به املقاول عىل نفقته يظهر أ ّن نوعيّة االسمنت
املسلّح املستعملة غري مطابقة للمواصفات العاديّة وال تتوفّر فيها
الرشوط الدنيا للسالمة املتعارف عليها..
222

امللف عىل الس ّيد وكيل الجمهوريّة
وبالنظر إىل خطورة وضع ّية املدارج امله ّددة باالنهيار ،قامت الهيئة بإحالة ّ
لدى املحكمة االبتدائ ّية بالقريوان التّخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة واالذن مبواصلة األبحاث يف املوضوع.
 .96شبهات فساد في صفقات الديوان الوطني للتطهير خالل الفترة من  2007إلى 2016
مبلف محال من قبل وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة يتض ّمن
تع ّهدت الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد ّ
رصف يف الصفقات
تقريرا أ ّول ّيا الهيئة الرقابة العامة للمصالح العموم ّية أنجز بتاريخ  18أوت  2016ويتعلّق بالت ّ
بالديوان الوطني للتطهري.
والتقص بتف ّحص التقرير والتحقّق من
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
تحصلت
خاصة وحيدة ّ
املعطيات الواردة به ،تأكّد تعامل الديوان مع رشكة ّ
دون غريها عىل  15صفقة وذلك دون اعتامد القوانني والرتاتيب املنظّمة
للصفقات العموميّة ،وذلك يف إخالل واضح ملبدأي املنافسة واملساواة
أمام الطلب العمومي.
وقد ثبت للهيئة من خالل أوراق امللف أ ّن الرئيس املدير العام للديوان
كل
يقوم بالتمديد بصفة منفردة يف الصفقات الجارية ،وذلك رغم رفض ّ
من لجنة الصفقات ومجلس إدارة الديوان املصادقة عىل ذلك.
وأمام إرصار الرئيس املدير العام للديوان عىل تنفيذ الصفقات بالتفاوض املبارش رغم رفض مجلس االدارة ذلك،
خاصة
يتع ّزز وجود شبهة الفساد والعالقة املشبوهة بني الرئيس املدير العام واملمثّل القانوين للرشكة
الخاصةّ ،
ّ
رصف يف املال العام والشفاف ّية والنزاهة ويواصل تجاوز االجراءات املتعلّقة بتنظيم
وأنّه يرفض التق ّيد مببادئ الت ّ
الصفقات.
وأمام جديّة الشبهات ،تولّت الهيئة إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
 .97شبهات فساد في صفقة بوزارة الدفاع الوطني
وردت عىل الهيئة مكاملة عن طريق الرقم األخرض من شخص رفض الكشف عن هويته مفادها التبليغ عن
إبرام مصالح وزارة الدفاع الوطني لصفقة اقتناء اثني عرشة ألف ( )12.000جوز حذاء عسكري من رشكة
خاصة تبني عند عملية التسليم عدم مطابقتها للمواصفات املتفق عليها سيام
فيام يتعلق مبعايري السالمة.
وأكد املبلغ أن السلع موضوع البضاعة تم توريدها من الصني بواسطة إحدى
الرشكات الخاصة ،كام أفاد بأن البضاعة موضوع الصفقة قد تم حجزها مبيناء
رادس من طرف مصالح الديوانة وأنه تم فتح بحث إداري يف الغرض لوجود
شكوك قوية بوجود شبهة فساد وراء اختيار املزود.
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وعليه ،فقد تولت الهيئة إحالة امللف إىل السيد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري للتعهد وفتح بحث
قضايئ حول مالبسات الصفقة.
 .98شبهة فساد في صفقة ببلدية قلعة األندلس
تلقّت الهيئة إفادة واردة عن طريق الرقم األخرض الخاص تنسب إىل الرئيس األسبق للنيابة الخصوصية لبلدية
قلعة األندلس شبهة فساد يف صفقة أشغال التنوير العمومي لسنة .2013
واقتضت أعامل البحث والتقيص يف املوضوع االطالع عىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املالية لبلديّة
قلعة األندلس لسنة  2015الذي تضمن قرائن قوية تدعم جدية فحوى التبليغ.
وأكّد التقرير املشار إليه وجود نقائص شابت إجراءات إعداد الصفقات
وإبرامها تعلقت بإعداد كراسات الرشوط وعدم اعتامدها لإلطار الترشيعي
املنظم للصفقات.
فعىل سبيل املثال ،تم التنصيص ضمن كراسات الرشوط املتعلقة
باالستشارة عدد  2013 /04عىل األمر امللغى للصفقات عوضا عن األمر
الجديد عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس .2014
وتولت البلدية يف  22أوت  2014اإلعالن للمرة الثالثة عن االستشارة رقم
 2013 /04املتعلقة بأشغال مرشوع التنوير العمومي بقيمة 50.000د ،وعىل إثر اختيار املزود صاحب العرض
األقل مثنا مببلغ  33.441.2د ارتأت لجنة الرشاءات املنعقدة بتاريخ  2014 /12/ 12إلغاء االستشارة دون تربير.
وتم اإلعالن عن نفس االستشارة للمرة الرابعة بتاريخ  2015 /03 /06شارك فيها مزود واحد أرست عليه بعرض
مايل قيمته  38.422د أي بزيادة  4.980.200د مقارنة بالعرض األقل مثنا املقدم مبناسبة اإلعالن الثالث عن
االستشارة.
وحيث بات واضحا أن البلدية قد تالعبت بإجراءات الصفقة وخالفت الرتاتيب املعمول بها مع خرق مبادئ
املساواة واملنافسة لخدمة مصالح شخص معني مام يعزز الشبهات حول وجود تواطؤ واتفاق بني املعنني
باألمر.
وعليه ،وأمام ثبوت التجاوزات ،تولت الهيئة اختتام أعاملها وإحالة امللف عىل النيابة العمومية لفتح تحقيق
يف مالبسات الصفقة وإجراء التتبعات القانونية ضد رئيس النيابة الخصوصية وكل من يثبت تواطؤه يف
املوضوع.
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اللــــزمات
اللزمة هي العقد الذي يفوض مبقتضاه شخص عمومي
إىل شخص آخر ،الترصف يف مرفق عمومي أو استعامل
واستغالل أمالك أو معدات عمومية وذلك مبقابل يستخلصه
رصف
لفائدته من املستعملني .ويخضع إسناد اللزمات والت ّ
فيها إىل مبادئ الحوكمة والشفاف ّية والنزاهة ولقواعد
رصف يف امللك واملال
املنافسة .ونظرا لعالقة اللزمات بالت ّ
العموميني ،ميكن أن تشوبها أعامل قد ترتقي إىل شبهة
الفساد ،سواء يف مرحلة االسناد أو خالل مرحلة التنفيذ.
ويف هذا الص ّدد ،تلقّت الهيئة عديد التبليغات عن شبهات فساد شابت بعض اللزمات ،وأ ّدت أعامل البحث
والتقص فيها إىل ثبوت البعض منها ،من ذلك ما ييل.
يّ
 .99شبهة فساد في استلزام السوق االسبوعية لبيع المواد المختلفة والسوق الظرفية
لبيع االضاحي بالمالسين
والتقص يف املوضوع بناء عىل تقرير تفقّد محال عليها من قبل بلديّة تونس حول
تع ّهدت الهيئة بالبحث
يّ
استلزام السوق االسبوع ّية لبيع املواد املختلفة والسوق الظرف ّية لبيع االضاحي باملالسني .وبارشت الهيئة أعامل
والتقص يف املوضوع وذلك باالطّالع عىل فحوى التقرير واملؤيّدات املرفقة به وتولّت استدعاء الشاكني
البحث
يّ
وتوصلت إىل وجود إخالالت جوهريّة بقواعد املنافسة
يف األصل لدى مصالح البلديّة لسامعهم أمام الهيئةّ ،
عىل مستوى اسناد اللزمة ،أ ّدت حتام إىل إقصاء الشاكني من طلب العروض دون وجه حق ،وإىل حرمان البلديّة
من تحقيق أرباح إضافية
وتتمثّل أه ّم هذه االخالالت التي تشكّل قرائن متظافرة عىل
وجود شبهات الفساد اآليت ذكرها:
♦

♦

♦تع ّمد التضييق يف إجراءات قبول املشاركني يف املنافسة
وذلك عرب اعتامد آجال قصرية لطلب العروض وقبول
العروض باإليداع املبارش فقط.
♦اعداد ك ّراس رشوط مقتضب وعام من حيث إسناد
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اللزمة واستغالل األسواق والرقابة والضامنات وإجراءات املراجعة والفسخ ،وهو ما من شأنه أن مينح
القامئني عىل اللزمة مجاال أوسع للتقدير ،ما من شأنه أن يكون مدخال من مداخل الفساد.
♦ ♦عدم تسجيل عريض الفائز باللزمتني املشبوهتني بالكنش الخاص بالوصالت عىل غرار بق ّية العروض.
رصح بأ ّن العرضني املذكورين ت ّم
وقد تض ّمن تقرير التفق ّد أ ّن رئيس مكتب الضبط املركزي للبلديّة ّ
إرسالهام من طرف الكاتب العام بالنيابة للبلديّة عن طريق حاجبه ،وهو ما يؤكّد وجود عالقة بني
الكاتب العام بالنيابة والفائز بالصفقتني.
يتمسك بأ ّن ظرفه ت ّم فته واالطّالع عىل
♦ ♦وجود تقاطعات غري متطابقة عىل ظرف أحد املشاركني الذي ّ
املبلغ املايل الذي اقرتحه.
♦ ♦مخالفة االمر عدد  1039لسنة  2004املؤ ّرخ يف  13مارس  2014واملتعلّق بتنظيم الصفقات ومنشور
رصف
وزير الداخليّة عدد  10املؤ ّرخ يف  7جوان  2013واملتعلّق بالتذكري بأه ّم املقتضيات املتعلّقة بالت ّ
يف األسواق الراجعة للجامعات املحل ّية ،وذلك بعدم تخصيص دفرت خاص بتسجيل ك ّراسات الرشوط
املسلّمة وهويّة من تسلّمها وسندات خالص الضامن املايل.
والتقص التي خلصت إىل وجود شبهات فساد جديّة ،وقامت بإحالة امللف
وعليه ،ختمت الهيئة أعامل البحث
يّ
عىل أنظار القضاء.
 .100شبهة فساد في إسناد لزمة السوق األسبوعية بالمنستير
تلقّت الهيئة تبليغا عن طريق الرقم األخرض مفاده وجود شبهة محاباة واخالالت يف اسناد لزمة السوق
األسبوعية منسوبة لرئيس النيابة الخصوص ّية لبلديّة املنستري والفائز باللزمة.
والتقص يف الشبهات موضوع التبليغ وفق الصالحيّات التي أسندها لها
وقد قامت الهيئة مببارشة البحث
يّ
املرسوم االطاري عدد  120لسنة  2011املؤ ّرخ يف  14نوفمرب  2011واملتعلّق مبكافحة الفساد .ويف هذا االطار
توصلت إىل وجود مخالفة لإلجراءات القانون ّية الجاري بها العمل ولقواعد املنافسة ،حيث ثبت من خالل ملف
ّ
اللزمة أ ّن آخر أجل لقبول العرض كان مح ّددا بستة أيام فقط بداية من إعالن طلب العروض .كماّ ثبت رفض
مصالح البلديّة تقديم الوثائق الالزمة للمشاركة يف اللزمة لفائدة أحد الراغبني يف املشاركة ،وذلك من خالل
محرض طلب تسليم الوثائق ،وهو ما يتناقض ومراسلة البلديّة املو ّجهة
للس ّيد وايل املنستري التي أكّدت عىل وجود الوثائق املذكورة.
وتولّت الهيئة مكاتبة الوايل املعني الذي أفادها بتقرير التحقيق
يخص اللزمة املعن ّية والذي انتهى
املجرى من قبل مصالح الوالية فيام ّ
كل الرشوط الرتتيب ّية املعمول بها.
إىل ص ّحة جميع اإلجراءات وتوفّر ّ
إالّ أنّه مبوازنة ما رد بتقرير مصالح الوالية مع الوقائع واملؤيّدات التي
توصلت إليها الهيئة ،تع ّزز وجود شبهات الفساد.
ّ
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وحيث ثبت لدى الهيئة أ ّن هذه املامرسات التي أقدمت عىل ارتكابها البلديّة تهدف إىل دعم أحد املشاركني
الذي يحتكر استلزام السوق االسبوع ّية منذ سنوات وإقصاء غريه ،وهو ما يندرج تحت طائلة الفساد وهو ما
ت ّم بناء عليه إحالة املوضوع عىل أنظار القضاء.
 .101شبهة فساد في لزمة السوق األسبوعية بسبيطلة
تلقّت الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد تبليغا عن طريق الرقم األخرض مفاده وجود شبهات فساد يف لزمة
السوق االسبوع ّية بسبيطلة.
وقد أفاد املبلّغ ا ّن البلديّة املعنيّة تسمح للمستلزم باستغالل فضاء
السوق القديم ،بدال عن الفضاء الجديد الذي كلّفت تهيئته أمواال طائلة
من خزينة البلديّة ،وذلك نظرا لكون السوق القديم يد ّر عىل املستلزم
أرباحا أكرث.
وتوصلت بقرائن
وقد بارشت الهيئة اعامل البحث
والتقص يف املوضوعّ ،
يّ
قويّة عىل ص ّحة هذه اال ّدعاءات .واقتضت أعامل التج ّري االطّالع عىل
تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املاليّة لبلديّة سبيطلة لسنة 2015
الذي ورد به« :وتبينّ أنّه بالرغم من قيام البلديّة بتهيئة فضاء جديد للسوق االسبوع ّية بقيمة تجاوزت 400
ألف د منذ سنة  ،2012إالّ أنّه مل يت ّم الرشوع بعد يف استغالل هذا الفضاء إىل ىّ
موف شهر نوفمرب  2016من
قبل املستلزم وذلك بالرغم من تنصيص ك ّراسات الرشوط عىل الفضاء الجديد باعتباره عنوان السوق االسبوع ّية
موضوع االستلزام».
كام تبينّ من خالل التقرير ،أ ّن البلديّة ال تقوم مبطالبة املستلزم بتقديم قوائم ّ
مفصلة يف املقابيض الشهريّة مماّ
ال يسمح لها مبراقبة مدى تق ّيده بتطبيق املعاليم املح ّددة بك ّراسات الرشوط وال بتقييم املداخيل السنويّة التي
ميكن اعتامدها كأسعار افتتاحيّة يف السنة القادمة.
والتقص لدى الهيئة بوجود تخاذل من البلديّة تجاه املستلزم مماّ مكّنه من تحقيق
وانتهت أعامل البحث
يّ
فوائد ال وجه لها ،وعىل هذا األساس متّت إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
 .102شبهة فساد في لزمة األسواق األسبوعية بمدنين
تلقّت الهيئة إفادة عن الطريق الرقم األخرض تتعلّق بشبهة فساد يف
إسناد بلديّة للزمة جميع األسواق االسبوعيّة مبدنني لفائدة شخص واحد.
والتقص يف املوضوع الذي اقتضت االطّالع
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
عىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة مدنني لسنة
.2015
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وقد ورد بهذا التقرير ما يؤكّد إسناد جميع األسواق لفائدة شخص واحد ومبقتىض بتّة واحدة ،كام أضاف أ ّن
البلديّة مل ّ
تتول التنبيه عىل املستلزم لعدم احرتامه لجدولة خالص األقساط كام مل تقم بتوظيف الغرامة املال ّية
للتأخري .وقد أشار التقرير املذكور إىل أ ّن مجموع أصل الدين املتخلّد بذمة املستلزم قد بلغ 212.840د وأ ّن
خطايا التأخري غري املوظّفة قد بلغت 112.500د.
والتقص يف هذا املوضوع إىل إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
وخلصت أعامل البحث
يّ
 .103شبهة فساد في إسناد لزمة السوق األسبوعية بعين دراهم
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد تبليغا عن طريق الرقم األخرض مفاده وجود شبهات فساد يف اسناد
بلديّة عني دراهم للزمة السوق االسبوعيّة لفائدة شخص ال تتوفّر فيه الرشوط الالزمة.
والتقص يف املوضوع ،والتي اقتضت االطّالع عىل تقرير دائرة املحاسبات
وحيث بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
حول الرقابة املال ّية لبلديّة عني دراهم لسنة .2015
ومن خالل ما ورد بالتقرير املذكور ،تأكّدت الشبهات الواردة بالتبليغ،
حيث تض ّمن قيام البلديّة بإسناد اللزمة لشخص مل يستظهر مبا يفيد
حصوله عىل مع ّرف جبايئ ملستلزم أسواق ويتمثّل نشاطه حسب بطاقة
تعريفه الوطن ّية يف بيع األثاث .كام أفاد التقرير بأ ّن املستلزم تخلّدت
بذ ّمته ديون قيمتها 11.683,332د بعنوان استغالل سوق اسبوع ّية اخرى،
كام أنّه تولىّ عند تقديم العرض رصد مبلغ ضامن وقتي قيمته 4.450د ومل
ميس مببدأي املساواة
يستكمل بقية الضامن املقدرة بـ 11.500د إالّ بعد قرابة الشهرين ،وهو ما من شأنه أن ّ
واملنافسة باعتبار أ ّن مسألة الضامن تؤث ّر عىل املشاركة يف البتّة.
والتقص يف املوضوع إىل وجود مخالفات ملقتضيات ك ّراسات الرشوط ومنشور وزير الداخليّة
وانتهت أعامل البحث
يّ
وإخالل مببدأي املنافسة واملساواة وترتقي إىل شبهات فساد ،وعليه متّت إحالة املوضوع عىل أنظار القضاء.
 .104شبهة فساد في لزمة االنتصاب اليومي ولزمة وقوف السيارات بالقصرين
تلقّت الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد تبليغا عن طريق الرقم األخرض مفاده
وجود شبهات فساد يف استغالل لزمة االنتصاب اليومي ولزمة وقوف الس ّيارات
بالقرصين بدون إبرام عقود يف الغرض.
والتقص يف الغرض التي اقتضت اإلطّالع عىل
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة القرصين لسنة .2015
وحيث أكّد التقرير أ ّن البلديّة مكّنت املستلزمني من استغالل اللزمتني بقيمة
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بلغت عىل التوايل 88.5د و15.1د وذلك دون احرتام قانون اللزمات ودون ابرام عقدين يف الغرض .ومل ّ
تتول
ظل غياب الضامن املايل ،مل تتمكّن البلديّة من استخالص
إسقاط حقّهام إالّ يف شهر أكتوبر  ،2015لكن ويف ّ
خاصة أنّها وإىل ىّ
موف شهر نوفمرب  2015مل تستخلص البلدية مواردها بهذا العنوان.
مستحقّاتها ّ
والتقص عىل ثبوت الشبهات موضوع التبليغ ،وعليه متّت إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
وانتهت أعامل البحث
يّ
 .105تجاوزات في اتفاقيتي شراكة حول معالجة النفايات
تع ّهدت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد بعريضة محالة عليها من قبل مصالح رئاسة الحكومة وصادرة عن وايل
زغوان تتعلّق بشبهة تجاوزات يف اتّفاقيّتي رشاكة بخصوص معالجة وتثمني النفايات املنزليّة واملشابهة أبرمتا
بتاريخ  15ديسمرب  2014بني رئيس املجلس الجهوي لوالية زغوان ورؤساء النيابات الخصوص ّية لبلديّات والية
زغوان من جهة وبني رشكة خاصة من جهة ثانية.
وتض ّمنت العريضة جملة من املآخذات تتعلّق بغياب الصبغة القانون ّية
للمرشوع وعدم احرتام امل ّدة القانون ّية وعدم تفعيل املنافسة رغم وجود ع ّدة
مستثمرين تق ّدموا مبقرتحات مشاريع يف الغرض.
والتقص يف الغرض ،وتولت مراسلة الس ّيد
وقد بارشت الهيئة اعامل البحث
يّ
وزير الشؤون املحل ّية والبيئة .وتبينّ من خالل التح ّريات التي أجرتها التفقّدية
العامة للوزارة بطلب من الهيئة جملة من االخالالت تتمثّل أه ّمها فيام ييل:
♦

♦

♦عدم قيام الرشكة بدراسة الجدوى الفنيّة والبيئيّة واالقتصاديّة واملاليّة للمرشوع وفق مقتضيات القانون
عدد  23لسنة  2008املتعلّق بتنظيم اللزمات .فرغم أ ّن عرض الرشكة كان تلقائ ّيا فإنّه ال يعفيها من
القيام بذلك.
♦االخالل مببادئ املنافسة والشفافية والنزاهة بالنظر إىل تع ّدد املطالب املتعلّقة باقرتاح مشاريع مامثلة.

وبعد االطّالع عىل فحوى تقرير التفقّد املقدم للهيئة واالخالالت الواردة به ،وعىل ر ّد اإلدارة الجهويّة ألمالك
الدولة والشؤون العقاريّة بالوالية املعن ّية تبني أ ّن تخصيص جزء من العقار الدويل املوضوع عىل ذ ّمة وزارة
مصب مراقب للنفايات املنزل ّية واملشابهة لفائدة الرشكة يعترب مخالفا لإلجراءات والرتاتيب
الفالحة إلنجاز
ّ
الجاري بها العمل.
وبناء عىل وجود قرائن قويّة ومتظافرة تد ّعم وجود شبهات الفساد املبلّغ عنها ،تولت الهيئة بإحالة املوضوع
عىل أنظار القضاء.

229

الفساد في اإلشغال الوقتي للملك العام
.106شبهة فساد في ابرام اتفاقية اشغال وقتي للملك العام من قبل المندوبية
الجهوية للتربية بأريانة
تلقّت الهيئة عريضتني عىل التوايل بتاريخ  21مارس  2016و 16جويلية  2016مصحوبتني مبؤيّدات وتتعلّقان
بشبهات فساد منسوبة إىل املندوب الجهوي للرتبية بأريانة سابقا واملدير العام لالمتحانات بوزارة الرتبية
حال ّيا ( )...يف إمضاء عقدي اشغال وقتي للملك العام يف  27مارس  2012و11
أفريل  2012مع رشكة ( )...لرتكيز  3الفتات اشهاريّة بفضاء املندوب ّية الجهوية
للرتبية بأريانة ومعهد حنبعل واملدرسة االعداديّة بربج البكّوش.
وخاصة من تقرير التفقّدية العامة لوزارة الرتبية بتاريخ
وثبت من أوراق امللف ّ
 08ديسمرب  ،2016ما ييل فيام يتعلّق بإبرام العقدين ومك ّوناتهام:

♦ ♦عدم مراعاة مراسلة مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة
املؤسسات الرتبويّة لغاية
بتاريخ  12أفريل  2010حول رفض استغالل ّ
اشهاريّة ،ر ّدا عىل طلب االستشارة املق ّدم يف الغرض من وزير الرتبية،
وال كذلك مراسلة الكاتب العام للحكومة بتاريخ  25جوان 2012
واملتض ّمنة لنفس الجواب ر ّدا عىل استشارة مامثلة.
♦ ♦تجاوز الصالح ّيات من قبل املندوب وعدم االلتزام مبا ورد يف مقرتحه
الذي حظي مبوافقة الوزير آنذاك( )...والذي يتل ّخص يف املوافقة عىل الفتة واحدة ،مبا يعني اتّفاقا
واحدا ،وذلك بالرتفيع يف عدد الالفتات االشهارية من واحدة اىل ثالثة فضال عن إضافة اتّفاقية أخرى
تتعلّق باملدرسة االعداديّة برج البكّوش.
♦ ♦التخفيض يف معلوم الكراء املقرتح من رشكة ( ،)...مماّ ترت ّب عنه تحقيق منفعة للرشكة قدرها 4.000د
سنويّا ،مع اإلشارة إىل أ ّن م ّدة العقد مح ّددة بـ  5سنوات قابلة للتجديد ضمن ّيا.
وعليه تأكد من تقرير التفقّد أ ّن هذا العمل يشكّل جناية عىل معنى الفصل  96من املجلّة الجزائيّة.
رصف يف أمالك الدولة والتعاقد بخصوصها لدى املندوب الجهوي
♦ ♦عدم توفّر الصفة من أصله يف الت ّ
املذكور.
♦ ♦عدم استكامل االتّفاق ّيتني للمقومات القانون ّية الرضوريّة من ذلك:
♦ ♦التعاقد باملراكنة،
ملؤسسات إشهاريّة أخرى أن تق ّدمت
♦ ♦عدم احرتام مبادئ الشفافية واملنافسة ،والحال أنّه سبق ّ
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مبطالب يف الغرض قوبلت بال ّرفض.
♦ ♦عدم التنصيص ال عىل الحساب البنيك الذي ين ّزل فيه معلوم
اإلشغال ،وال عىل صاحبه.
♦ ♦التعارض بني وظائف املدارس واملعاهد (املنصوص عليها
بالقانون التوجيهي عدد  80املؤ ّرخ يف  23جويلية 2002
واملتعلّق بالرتبية والتعليم املدريس) التي يطغى عليها طابع
املرفق العام اإلداري ،وبني غاية العقدين التي هي تجاريّة
رصفة.
♦ ♦أ ّما بخصوص تنفيذ االت ّفاق ّيتني ،فقد ثبتت التجاوزات التالية:
♦ ♦تنزيل مداخيل الكراء لفائدة جمع ّية دعم االنشطة الثقاف ّية
واالجتامعيّة والتنمويّة باملندوبيّة ،رغم أ ّن هذه املداخيل متأتّية من استغالل عقار تابع للدولة ،مماّ
املؤسسة الرتبويّة.
كان يفرتض معه تنزيلها بالحساب الجاري للعون املحاسب باملندوب ّية أو مبيزان ّية ّ
♦ ♦النشاط الذي قامت به الجمع ّية املذكورة واملتك ّونة باألساس من أعضاء هم أعوان باملندوب ّية ،يشبه
أي مراقبة إداريّة ،وأضحت
نشاط املصالح التابعة لذات املندوب ّية ،واستعملت هذه األموال دون ّ
بالتّايل شبيهة بالصناديق السوداء ،سيام أنّها ال متسك السجالّت املحاسبيّة ومل تق ّدم تقاريرها االدبيّة
واملالية منذ بعثها.
♦ ♦عدم التق ّيد بالفصل الثالث الذي يلزم رشكة ( )...بـ :
♦ ♦تركيز ع ّداد فرعي للكهرباء،
♦ ♦خالص معلوم استهالك الكهرباء،
املؤسسات العموم ّية املعن ّية ألعباء مال ّية اضاف ّية غري مستوجبة قانونا ،ق ّدرت بخمسة
مماّ نتج عنه تك ّبد ّ
أضعاف استهالكها العادي ،وذلك طوال م ّدة العقد.
والتقص ،أحالت الهيئة امللف عىل القضاء.
وبانتهاء أعامل البحث
يّ
 .107استخالص معاليم استغالل الملك العمومي ببلدية قرطاج
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد إشعارا عن طريق الرقم األخرض مفاده شبهة فساد ومحاباة يف استخالص
معاليم استغالل امللك العمومي من قبل صاحب محل بيتزاريا مبنطقة قرطاج درمش.
والتقص يف الشبهات موضوع التبليغ وفق الصالح ّيات التي أسندها لها املرسوم
وتولت الهيئة مببارشة البحث
يّ
وتوصلت يف هذا اإلطار
االطاري عدد  120لسنة  2011املؤ ّرخ يف  14نوفمرب  2011واملتعلّق مبكافحة الفسادّ ،
بتقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة قرطاج لسنة .2015
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وقد ورد بهذا التقرير أنّه رغم قيام املجلس البلدي بالتخفيض يف معلوم استغالل امللك العمومي ،فإنّه مل يقع
محل بيتزاريا مبنطقة قرطاج درمش
كل االكشاك .وقد تض ّمن كذلك أ ّن ّ
االلتزام بتطبيق هذه التعريفة عىل ّ
املستحق ومن دون م ّربر.
حظي مبعلوم جزايف يتض ّمن خصام بنصف املبلغ
ّ
وبتقاطع مضمون التقرير مع فحوى االشعار ،تع ّزز وجود الشبهات ومتّت إحالة املوضوع عىل القضاء.

التجاوزات المتعلقة باآلثار
مل يسلم الرتاث األثري من أعامل الفساد وذلك من خالل مامرسات تنقيب غري رشعية واالتجار فيه مام يؤثر
سلبا عىل رصيد البالد من املوروث التاريخي الوطني الذي يقيم الدليل عىل تعاقب الحضارات عىل تونس.
 .108االعتداء على منطقة أثرية بمعتمدية الناظور من والية زغوان
♦ ♦تعهدت الهيئة بعريضة يتعلق موضوعها بقيام مجموعة من األشخاص
باالعتداء عىل منطقة أثرية مبعتمدية الناظور من والية زغوان ،وتفيد
املعطيات أ ّن اآلثار التي عرث عليها بهذه املنطقة تعود حسب خبري
للنقائش الرومانية إىل نهاية القرن الثاين وبداية القرن الثالث ميالدي.
وتوصلت إىل معطيات مفادها
وبارشت الهية أعامل البحث والتقيص
ّ
أن املظنون فيهم قد قاموا بعزل هذه املنطقة وذلك بغلق كل املمرات
والطرقات الغابية أمام مستعمليها من األجوار الذين ميلكون أراض فالحية
قريبة منها ،حتى يتمكنوا من الحفر والتنقيب دون رقيب.
وأثبتت املعاينات التي قامت بها وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري املخالفات الغابية وما لحق
باألرايض الغابية من آثار النبش بهدف التفتيش عىل اآلثار املنقولة أو الثابتة بدون الحصول عىل ترخيص
مسبق من طرف املصالح املختصة ومخالفة القوانني.
وعليه أحالت الهيئة امللف عىل أنظار القضاء.
 .109تجاوزات بموقع أثري بوالية سليانة والتصرف فيه دون وجه حق
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة مفادها وجود شبهة تجاوزات مبوقع أثري بوالية سليانة والترصف فيه دون وجه
والتقص بتوجيه مبراسلة إىل وزارة الشؤون الثقافية إلشعارها بالشبهات
حق .وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
املثارة بالعريضة والتخاذ اإلجراءات الالزمة يف الخصوص لحامية املوروث التاريخي والثقايف.
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وبالنظر إىل خطورة موضوع العريضة ،تولّت الهيئة إحالتها كذلك عىل أنظار النيابة العمومية باملحكمة
االبتدائ ّية مرجع النظر لفتح تحقيق ضد املظنون فيهم وكل من سيكشف عنه البحث.

الفساد بالمؤسسات التربوية
 .110شبهة فساد إداري ومالي بالمعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير
تلقّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة مجهولة املصدر يتعلّق موضوعها
بنسبة جرائم فساد إداري ومايل لبعض إطارات وأعوان املعهد النموذجي مح ّمد
فرج الشاذيل باملنستري.
والتقص يف العريضة،
وبارشت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد أعامل البحث
يّ
وتوصلت بتقرير بحث إداري ومايل صادر عن التفقّدية العامة االداريّة واملاليّة
ّ
لوزارة الرتبية .وبتف ّحص التقرير ت ّم الوقوف عىل جملة من التجاوزات والخروقات
املرتكبة من قبل البعض من مسؤويل املعهد النموذجي فرج الشاذيل سواء بالتالعب
بالفواتري أو بطريقة استخالصها وكذلك التالعب بقواعد الرشاء العمومي من خالل التظاهر باحرتام مبدأ املنافسة
خاصة مبز ّودين فضال عن مسك ك ّنش وصوالت
عند التز ّود باملواد املطلوبة ،وذلك من خالل مسك فواتري فارغة ّ
تسلّم مختوم من أحد املز ّودين إىل جانب تدليس وثائق مال ّية لاليهام بوجود رشاء عمومي ،وهي تجاوزات مل
تقترص عىل املدير السابق ،بل شملت كذلك حافظ املغازة واملكلّف بالخليّة املاليّة.
ومل تقترص هذه التجاوزات عىل التالعب بالرشاءات ،بل إىل تعمد الغش فيام يقدم من وجبات غذائية لتالميذ
املعهد كوضع لحوم الدجاج يف مادة الجافال من قبل أحد األعوان إلخفاء رائحته الكريهة وهي أفعال خطرية
تتعلق بالصحة العامة.
وتواصل التغايض عن هذه التجاوزات من قبل املدير الجديد ،حيث ابدى سلب ّية واضحة ومل يقم باملتابعة
الرضورية لسري العمل مبغازة املواد الغذائيّة وعدم الجديّة يف مراقبة املطبخ وكذلك عدم الحرص عىل املعالجة
املحاسب ّية للمخزون واملعروفة بحساب ّية املواد واستعامل تقنيات القيد
ووسائله وطرقه وآليات املتابعة والتقويم وهي من أهم أساليب
رصف يف املخزون لحفظه وصيانته.
الت ّ
باملؤسسة الرتبويّة ،وذلك من خالل
وات ّسعت حلقات شبهات الفساد
ّ
تع ّمد املدع ّوة سناء باشا مستكتبة إدارة مكلّفة مبكتب الضبط تقديم
شهادة مدرس ّية مدلّسة لغاية انتدابها باملعهد املذكور .وقد أثبت تقرير
سجل املصادقة عىل الشهادات
التفقّد عدم ص ّحتها عند الرجوع إىل ّ
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املدرس ّية باملندوب ّية الجهويّة باملنستري ،إضافة إىل عدم ص ّحة املعطيات الواردة بها واملتعلّقة باملصادقة والتي
تحمل توقيعا مز ّورا للمندوب الجهوي السابق.
وحيث وأمام خطورة األفعال وثبوتها وتعدد الفاعلني ،أحالت الهيئة امللف عىل أنظار القضاء.
 .111تجاوزات بمدرسة ابتدائية ببنزرت
وردت عىل الهيئة عريضة محررة من طرف أولياء تالميذ مدرسة ابتدائية ببنزرت يتعلق موضوعها بشبهات
فساد تحوم حول مدير املدرسة.
والتقص مكاتبة الس ّيد
وبادرت الهيئة بدراسة امللف واملؤيدات املصاحبة له ،وتولت يف إطار أعامل البحث
يّ
وزير الرتبية لطلب إجراء تقرير تفقد يف الغرض ومد الهيئة بنتيجة أعاملها.
وباالطالع عىل ما ورد عليها من قبل مصالح الوزارة ،خلصت الهيئة إىل ثبوت
االخالالت التالية:
♦ ♦تسلم مدير املدرسة ملبالغ مالية كمعلوم مشاركة يف رحلة عىل منت
حافلة املندوبية الجهوية للرتبية ببنزرت.
♦ ♦تسلم املشتىك به ملبالغ مالية مقابل نشاط ترفيهي وقع إلغاؤه.
♦ ♦مطالبة التالميذ بدفع مبالغ مالية لطباعة االمتحانات رغم توفر
االعتامدات بحساب جمعية العمل التنموي.
♦ ♦جمع أموال دون وجه حق من املدرسني بتعلة إصالح عطب بآلة الطباعة.
وباعتبار أ ّن هذه األفعال يف مجملها ترتقي إىل شبهات فساد مايل وإداري ،متت إحالة امللف عىل أنظار القضاء
وكل من عىس أن تكشف األبحاث.
إلثارة التت ّبعات يف خصوص مدير املدرسة ّ
 .112تجاوزات إدارية ومالية لمدير المدرسة االبتدائية األسوار بالقيروان
توصلت الهيئة بعريضة محالة عليها من مصالح رئاسة الحكومة تنسب من خاللها تجاوزات إدارية ومالية
ملدير املدرسة االبتدائيّة األسوار بالقريوان وكل من سيكشف عنه البحث.
وتتلخص الوقائع يف قيام املشتىك به باالستيالء عىل األموال املخصصة لجمعية العمل التنموي والتي ت ّم جمعها
من التالميذ بعنوان معاليم التسجيل واقتناء ميداعات مدرسية.
والتقص يف موضوع العريضة وتولت مراسلة
وتعهدت الهيئة بالبحث
يّ
املندوب الجهوي للرتبية بالقريوان للتحري يف هذا الخصوص.
ومتّت يف مناسبة ثانية مراسلة وزير الرتبية من أجل مزيد التح ّري يف
املوضوع ولطلب مرفقات تقرير التفقد وامللف الخاص مبدير املدرسة.
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توصلت إليها الهيئة ،ت ّم الوقوف عىل وجود االخالالت التالية:
وبدراسة األوراق التي ّ
♦ ♦عدم حصول التالميذ عىل وصوالت مقابل دفع مثن امليدعة.
♦ ♦عدم تسلّم أغلب التالميذ مليداعاتهم رغم دفع املعاليم املستوجبة.
♦ ♦قيام مدير املدرسة بتسلم معلوم ترسيم بقيمة 3د عوضا عن 2د.
♦ ♦عدم قيام املدير بتسجيل معاليم الرحلة املدرسية بدفرت عمليات جمعية العمل التنموي املنظمة يف
بداية عطلة الربيع للسنة الدراسة  2014 /2013والتي شارك فيها  96تلميذا.
♦ ♦عدم إيداع املدير ملعاليم استخلصها من التالميذ بعنوان السنة الدراسية .2015 /2014
♦ ♦تكرار نفس األسامء يف قوائم معاليم الرتسيم الخاصة بالسنة الدراسية .2014 /2013
وبثبوت األفعال يف حق مدير املدرسة ،وبال ّنظر إىل أنّها موجبة للتتبع عىل معنى الفصل  96من املجلة الجزائية،
متّت إحالة امللف عىل النيابة العمومية إلجراء التتبعات القانونية الالزمة ضده.
 .113شبهة فساد بالمدرسة االبتدائية «بئر الغرايب» بمعتمدية بئر علي بن خليفة
من والية صفاقس
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة مفادها
وجود شبهة فساد باملدرسة االبتدائ ّية «برئ الغرايب» مبعتمدية برئ
عيل بن خليفة من والية صفاقس تتمثل يف قيام املدعو ( )...وهو
مكلف بشؤون املدرسة املذكورة بإيواء شقيقه باملنزل الوظيفي
املوجود داخل املدرسة وذلك بصفة غري قانونية .كام أقدم املظنون
فيه عىل تربية دواجن وغريها من الحيوانات األخرى بساحة املدرسة
مام ترتب عنه تراكم األوساخ وانبعاث الروائح الكريهة ،وتفاقمت
حالة اإلهامل لدرجة أصبحت معها هذه املؤسسة الرتبوية مصبا
للفضالت تعطلت معه املجموعات الصحية التي أصبحت يف حالة مرتدية جدا بسبب اإلهامل والتسيّب .وقد
تسبب ذلك يف تسجيل إصابة  33طفال بااللتهاب الفريويس للكبد وهو ما أ ّدى إىل وفاة أحد التالميذ متأثرا
بإصابته باملرض املذكور يف عالقة سببية لحالة اإلهامل.
وبناء عىل ما تقدم متت إحالة امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بصفاقس للكشف
عن مالبسات حالة الوفاة ألحد التالميذ باملدرسة املذكورة وتتبع املظنون فيه واألطراف املسؤولة التي سيكشف
عنها البحث.
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الديـــوانة
تع ّد الديوانة من أكرث القطاعات أهم ّية وحساس ّية وذلك بالنظر إىل أنّها
تضطلع بعديد األدوار الحيويّة ،بداية بالدور الجبايئ فهي تقوم باستخالص
املعاليم املوظّفة عىل التوريد والتصدير ،مرورا بالدور االقتصادي فهي
الحصن الذي يحمي االقتصاد والصناعة والفالحة الوطنيّة واملستهلك
من االقتصاد املوازي ،ووصوال إىل الدور األمني الذي يرتكز عىل مكافحة
التهريب واملواد غري املطابقة للمعايري الصح ّية.
ومن هذا املنطلق ،تع ّد الديوانة من القطاعات التي هي عرضة ملحاوالت
الزج بها يف منظومة الفساد.
ويف هذا اإلطار تلقت الهيئة عديد امللفّات للتبليغ عن شبهات فساد منها ما ييل:
 .114شبهة ارتشاء مقدم بالمكتب الجهوي للديوانة ببن عروس من أجل تقييم
بضاعة موردة ّ
بأقل من قيمتها الحقيقية
توصلت الهيئة بشكاية مجهولة املصدر تعلّقت بشبهة رشوة تلقتها مق ّدم باملكتب الجهوي للديوانة بنب عروس
ّ
بأقل من قيمتها الحقيق ّية.
من قبل رئيس مدير عام برشكة خاصة من أجل تقييم بضاعة مو ّردة ّ
وورد بالشكاية أ ّن املبلّغ سبق له أن أعلم مصالح الديوانة بنب عروس باملوضوع إالّ أنّها مل تتفاعل مع إعالمه
ومل تح ّرك ساكنا.
وجاءت الشكاية مرفقة بقرض مضغوط يحتوي عىل تسجيل مص ّور لواقعة تسلّم الرشوة تأكّدت من خالله
الشبهة ومتّت بناء عىل ذلك إحالة املوضوع للقضاء.
 .115شبهة فساد تتع ّلق بتواطؤ إطارات من الديوانة ببن عروس في عملية تصدير
زيوت مدعمة بدون رخصة من قبل شركة موضوعة تحت القيد الديواني
بالتقص يف عريضتني تتعلقان بوجود شبهات فساد منسوبة آلمر فصيل املستودعات باملكتب
تع ّهدت الهيئة
يّ
املختصة يف استغالل الزيوت النبات ّية
الجهوي للديوانة بنب عروس واملمثّل القانوين لرشكة تحت القيد الديواين
ّ
املستعملة وتحويلها إىل مادة «بيو ديازل» واملوضوعة تحت القيد الديواين.
وتتمثّل هذه الشبهات يف تصدير الرشكة املعنية لزيوت مد ّعمة دون حصولها عىل الرتاخيص االداريّة الالزمة،
وذلك بتواطئ من آمر الفصيل املذكور مقابل حصوله عىل منافع شخص ّية.
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وباستدعاء عون بالديوانة ملتحق للعمل بالرشكة املذكورة يف إطار وضعها تحت القيد الديواين ،أفاد بأنّه قام
يف عديد املناسبات بحجز زيوت نق ّية ومد ّعمة مع ّدة للتصدير عىل أساس أنّها زيوت مستعملة مح ّولة ،إالّ
كل من رئيس املكتب الجهوي للديوانة بنب عروس والسيّد آمر الفصيل
أ ّن اشعاراته يف الغرض املو ّجهة إىل ّ
أي تفاعل .كام أشار إىل أنّه يت ّم مترير تصاريح مغلوطة
املذكور مل تلق ّ
لفائدة الرشكة وذلك عن طريق الولوج بطريقة وغري قانونية للمنظومة
االلكرتون ّية «سندة».
ومبراسلة اإلدارة العا ّمة للديوانة قصد اجراء األبحاث الالزمة ،تبينّ كذلك
أ ّن الرشكة املعن ّية تقوم بالتصدير دون الحصول عىل الرتاخيص االداريّة،
كام ثبت أنّها تقوم بتصدير كميّات من الزيوت تفوق الكميّات املو ّردة
تحت نظام القبول املؤقّت وذلك دون اثبات مصدر هذه الزيادة.
والتقص السالف ذكرها ،متّت إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
وبناء عىل أعامل البحث
يّ
 .116شبهة فساد تتع ّلق باطارات سامية بسلك الديوانة التونسية وبعدد من كبار
التجار والموردين ورجال األعمال
تع ّهدت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد مبجموع العرائض ومبلفّات التبليغ املبارش يف جلسات سامع لديها
والتي مفادها إثارة شبهات فساد حول إطارات سامية بسلك الديوانة التونس ّية يف عالقة بتجار وموردين
وبرجال أعامل.
والتقص بجمع املعلومات لدى جميع الجهات منها بالخصوص اإلدارة العامة
وبارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
للديوانة ووزارة الداخليّة ومش ّغيل الهاتف الج ّوال «إتّصاالت تونس» و»أوريدو» وبسامع إطارات سامية بسلك
الديوانة من بينهم أحد املظنون فيهم البارزين العميد بالديوانة (.)...
وبادرت الهيئة منذ شهر فيفري  2017بإحاطة السيد رئيس الحكومة علام بهذا امللف وطالبته باتّخاذ إجراءات
حساسة لها عالقة بالعمل الديواين يف انتظار
احتياط ّية عاجلة كابعاد املظنون فيه ( )...عن ّ
كل مسؤول ّية ّ
استكامل البحث.
وتتمثّل هذه الشبهات يف وجود عالقات تربط عميد بالديوانة مع مجموعة من كبار الت ّجار ورجال االعامل
وأباطرة التهريب مكنته من تكوين ثروة كبرية .وتض ّمنت العرائض الواردة عىل الهيئة وجود اجامع داخل
كل من ( )...و( )...و()...
األوساط الديوانيّة عىل ارتباط العميد املذكور بهؤالء والذين من بينهم جاء ذكر ّ
والشقيقني ( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و()...
وتوفّرت لدى الهيئة من خالل هذه العرائض ،معطيات مفادها تواطؤ مدير األبحاث الديوانية يف تجاوزات
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تجاه مو ّرد مل يرضخ يف سوق قطع الغيار املستعملة ملطالب أحد كبار املو ّردين وصاحب جريدة الثورة نيوز
الذي تربطه به عالقات مشبوهة ،فضال عن وجود تجاوزات خطرية تتمثّل يف إسداء تعليامت إىل أبناء الحرس
الديواين امليدانيني بتغيري أماكن متركز مختلف الدوريات مماّ يساعد عىل فسح املجال أمام امله ّربني للمرور
دون قيد ودون رقابة.
ونفى العميد ( )...أثناء سامعه أمام الهيئة الشبهات املنسوبة إليه يف عالقته بصاحب «الثورة نيوز» املدعو ()...
يف خصوص تقديم التسهيالت له يف مجال توريد قطع الغيار ومح ّركات السيارات املستعملة وتزويده باملعلومات
املتصلة بالعمل الديواين التي كان يستعملها البتزاز أعوان الديوانة والتجار املوردين خشية التشهري بهم «بجريدة
الثورة نيوز» .كام نفى كذلك أن تكون له معامالت وعالقات مشبوهة مع التاجر املو ّرد (.)...
وأكّدت التحريات واألبحاث والسامعات يف أوساط إطارات سامية بالديوانة جديّة الشبهات املنسوبة إىل
حساسة عمل بها كإدارة االستعالمات لربط عالقات مشبوهة
العميد ( )...من حيث استغالله ملوقعه بإدارات ّ
مع ت ّجار وموردين ورجال أعامل وصاحب جريدة «الثورة نيوز» املدعو (.)...
وحرض لدى الهيئة أحد كبار الت ّجار واملو ّردين املدعو ( )...وأفاد
رصح بتورط العميد ( )...معه يف عمليات توريد مشبوهة بتوفري
و ّ
الحامية له وتسهيل أعامله من حيث االجراءات الديوانية مقابل
عمولة يدفعها له شهريا مببلغ قدره 3.000د.
وثبت لدى الهيئة من كشوفات املكاملات الهاتف ّية مع املش ّغل
«اتّصاالت تونس» واملشغل «أوريدو» وجود مكاملات مبجموع
ساعات مط ّولة وعدد هام من االرساليات بني العميد ( )...والتاجر
( )...مام يستنتج معه قيام عالقة وطيدة بينهام كام جاء يف االبالغ.
وجاء بأحد امللفات الواردة عىل الهيئة ما مفاده أ ّن هناك إجامعا داخل
األوساط الديوان ّية عىل قيام شبهات فساد يف حق العميد ( )...من حيث ربطه العالقات املشبوهة مع أباطرة
التهريب مام مكنه من جمع ثروة كبرية.
كل من ( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و( )...و(.)...
وجاء ذكر من هؤالء ّ
والخاصة بالعميد ( )...قيام عديد الشبهات
وتبني من بطاقة االرشادات املع ّدة من قبل إدارة االمن الديواين
ّ
حوله.
ويف خصوص املدعو ( )...وفضال عام سبق بيانه من وجود عالقات مشبوهة تربط العميد ( )...تأكّد للهيئة
من خالل تح ّريات حوله لدى وزارة الداخل ّية تو ّرطه بصفته رئيسا للغرفة النقابية لتجار قطع غيار السيارات
املستعملة بجهة منزل كامل واحتكاره لعمليات التوريد باعتباره الوسيط املهم يف هاته العمليات وسيطرته
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عىل جميع مسالك التوريد بحكم رئاسته للغرفة النقابية وانتفاعه بعموالت متفاوتة.
وتأكد كذلك من التحريات لدى وزارة الداخلية تورط صاحب «الثورة نيوز» يف التشهري بعدد من منتسبي
أسالك األمن والديوانة والجيش وغريهم وتلفيق التهم لهم مام يستوجب تتبعه جزائيا.
ويف باب التحريات التي قامت بها الهيئة حوله لدى االدارة العامة للديوانة جاء باملراسلة الواردة علينا بتاريخ
 08فيفري  2017والوثائق املصاحبة له ما مفاده قيام عالقات مشبوهة بينه وبني العديد من االطارات بسلك
الديوانة وهم العقيد ( )...والرائد ( )...والرائد ( )...والرائد ( )...والرائد ( )...والنقيب ( )...والرائد ( )...والنقيب
( )...والنقيب ( )...واملالزم األ ّول ( )...والوكيل األ ّول ( )...والوكيل ( )...والوكيل األ ّول ( )...والوكيل ( )...والوكيل
( )...والعريف ( )...والعريف (.)...
وجاء بالبطاقة عدد  41املرفقة باملراسلة املذكورة أ ّن املدعو ( )...أصبح له تأثري عىل سري العمل بالديوانة من
خالل رشاء الوالءات والتشهري بالضباط واالعوان بجريدته األسبوعية الثورة نيوز حقا وباطال.
كل من املدعو ( )...مدير الحرس الديواين
وتوفّر بامللفّات واالبالغات الواردة عىل الهيئة ما مفاده تو ّرط ّ
والعميد ( )...مدير األبحاث الديوانيّة والعميد ( )...نائب مدير األبحاث الديوانيّة يف عالقات مشبوهة بالتاجر
املو ّرد (.)...
وتوفر للهيئة من املعطيات واملعلومات التي تفيد تورط هؤالء العمداء املذكورين وكذلك العميد ( )...والعميد
( )...يف عالقات ومعامالت مشبوهة مع صاحب جريدة «الثورة نيوز».
ومن الوثائق الواردة عىل الهيئة تجدر االشارة إىل املراسلة املو ّجهة إىل املدير العام للديوانة بناريخ  02أكتوبر
 2012من قبل مكتب األستاذ ( )...املحامي لدى التعقيب التي تفيد تواطؤ مدير األبحاث الديوانية والعميد
( )...مع ( )...يف تجاوزات تجاه منوبه ( )...الذي مل يرضخ يف سوق قطاع الغيار ملطالب (.)...
وورد عىل الهيئة مبلف آخر ما مفاده وجود تجاوزات خطرية وتواطؤ كبري من طرف بعض املديرين باإلدارة
العامة للديوانة وذلك إلسداء التعليامت إىل منظوريهم من أبناء الحرس الديواين امليدانيني قصد تغيري أماكن
متركز مختلف الدوريات العاملة من أجل مقاومة آفة التهريب التي تنخر االقتصاد الوطني مماّ يساعد عىل
فسح املجال أمام املهربني للمرور دون قيد ودون رقابة .وجاء امللف مرفقا بقرص مضغوط يحتوي عىل ترصيح
رئيس النقابة املو ّحدة ألعوان الديوانة بإحدى القنوات التلفزية.
وبالنظر إىل مدى خطورة الشبهات املبلّغ عنها ومدى جديّة املؤيّدات والقرائن املتوفّرة وما يتطلّبه امللف من
أبحاث مع ّمقة وشهادات متعددة واستنتاجات واستقراءات وإصدار للبطاقات القضائ ّية الالزمة واإلجراءات
متت إحالة امللف عىل أنظار القضاء.
التحفّظية غري املتاحة للهيئة بإمكاناتها الحال ّيةّ ،
وبعد إحالة امللف عىل القضاء ،توفّرت لدى الهيئة معطيات اضاف ّية حول معاملة مشبوهة للعميد املذكور
مع املو ّرد املعني متثّلت يف توريد حاويتني تحتويان عىل تجهيزات مطعم مفكّكة .وأفاد املبلّغ أثناء سامعه

239

رصحا قمرقيا قام بترسيح الحاويتني املذكورتني بأمر من العميد بالديوانة املتّهم الرئييس يف
بأنّه وبصفته م ّ
هذا امللف .وأكّد املبلّغ عىل أنّه ميتلك أدلّة أخرى ض ّده تتمثّل يف إرساليّات قصرية بينهام وزوج شقيقة العميد
املكلّف مبرشوع مطعم مبنطقة خزامة بسوسة .ومتّت إحالة هذه املعطيات ضمن إحالة تكميل ّية من اجل
للملف األصيل املعروض عىل القضاء.
إضافتها ّ

عدم استخالص المستح ّقات الراجعة للدولة
والبلديات
تعترب مستحقّات الدولة من أه ّم موارد امليزانيّة ،وتع ّد تعبئة امليزانيّة
إحدى ضامنات استمراريّة املرفق العمومي ودميومته ،فعدم استخالص
هذه املستحقّات يؤ ّدي حتام إىل عجز هذا املرفق عن تقديم الخدمات.
وعليه ،مكّن املرشع القباضات ومكاتب االداءات والبلديات من سلطات
واسعة يف ما ّدة استخالص هذه املستحقّات ،وهو ما يدفعنا للتساؤل عن
املوسعة ومدى اعتبار التقاعس فيها مدخال من مداخل الفساد.
سبب عدم استغالل هذه السلطة ّ
ويف هذا اإلطار ،أحالت الهيئة  10ملفّات 6 ،منها تتعلّق بالقباضة املال ّية واملكتب الجهوي ملراقبة األداءات
بزغوان ،و 4منها تتعلّق ببلديّات.
 .117عدم استخالص مستح ّقات الدولة المتخ ّلدة بذمم مجموعة من الفنيين بعنوان
كراء أراض دولية فالحية
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد باملكتب الجهوي ملراقبة االداءات بزغوان تتمثّل
بأي اجراء للتبّع واستخالص ديون راجعة للدولة متخلّدة
يف عدم القيام ّ
بذمم مجموعة من التقنيينّ بعنوان كراء أراض دول ّية فالح ّية.
وجاءت العريضة مرفقة بـ  29وثيقة محاسبيّة صادرة عن مكتب مراقبة
أي إجراء منذ
االداءات املذكور تبينّ من خاللها أ ّن هذا األخري مل يبارش ّ
سنة  1999من اجل استخالص ما قيمته 1.741.986,498د موزّعة عىل
ثالثني مدينا.
وقد قامت الهيئة مبراسلة وزارة املال ّية لالستفسار والوقوف عىل األسباب
تتوصل
الحقيقية التي دفعت الهيكل املعني لعدم السعي الستخالص هذه الديون الراجعة لل ّدولة ،إالّ أنّها مل ّ
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بأي ر ّد .واعتربت الهيئة أ ّن صمت الوزارة يشكّل اقرارا ضمن ّيا بص ّحة اال ّدعاءات الواردة بالعريضة ،وذلك
خاصة أمام صدقيّة الوثائق املحاسبيّة يف إثبات وجود الديون وغياب إرادة
استئناسا مبا استق ّر عليه فقه القضاءّ ،
حقيقي للقيام بأي إجراء من أجل استخالص هاته الديون.
ّ
 .118عدم استخالص مستح ّقات الدولة المتخ ّلدة بذمم بعض شركات االحياء
والتنمية الفالحية
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املال ّية بزغوان واملكتب الجهوي ملراقبة
بأي اجراء الستخالص مستحقّات الدولة املتخلّدة بذمم عدد  6رشكات
االداءات بزغوان تتمثّل يف عدم القيام ّ
االحياء والتنمية الفالحية.
وجاءت العريضة مرفقة بوثائق محاسبيّة مثبتة لوجود الديون ولعدم سعي الجهة االداريّة الستخالصها والتي
بلغ جملتها 2.297.921,42د واملوزّعة عىل  6رشكات كاآليت:
♦ ♦247.267,024د ،مل يقع استخالص دينها إالّ يف حدود 30د منذ
سنة .2002
♦ ♦351.890,683د ،مل يقع استخالص دينها االّ يف حدود 1.008د منذ
سنة .2002
♦ ♦343.019,399د ،مل يقع استخالص دينها إالّ يف حدود 5.924,004د منذ سنة .2009
♦ ♦392.493,386د ،مل يقع استخالص دينها إالّ يف حدود 14.638,080د عىل مناسبتني يف سنتي  2010و.2015
♦ ♦601.066,778د ،مل يقع استخالص دينها االّ يف حدود 57.771,220د.
♦ ♦362.184,140د ،مل يقع استخالص دينها االّ يف حدود 30.822,940د.
وقد قامت الهيئة بدراسة الوثائق املحاسب ّية املرفقة بالعريضة ،ووقفت عىل الحجم الكبري للديون املتخلّدة
بذ ّمة الغري والراجعة للدولة ،وتأكّدت من تقاعس الجهات االداريّة يف تت ّبع وإستخالص تلك الديون ،مماّ ع ّزز
لديها وجود شبهات فساد جديّة حول هذا امللف ،رضورة أن تشعب هذا امللف وتداخل العديد من األطراف
فيه دفع الهيئة إىل إحالته عىل النيابة العموم ّية لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل.
 .119غلق باتيندة شركة خاصة دون تسوية مستح ّقات الدولة المتخلدة بذمتها
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املاليّة بزغوان تتمثّل يف غلق باتيندة رشكة
خاصة دون تسوية مستحقّات الدولة املتخلّدة بذمتها ذ ّمتها والبالغة قيمتها 85.198,285د.
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثيقة محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن استخالص هذه املستحقّات.
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والتقص زبادرت مبراسلة وزارة املال ّية
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
يف الغرض من أجل الكشف عن هويّة املوظّف الذي تولىّ غلق الباتيندة
املذكورة دون سداد الديون العالقة بها وتقديم تفسري بخصوص ذلك دون
جدوى ،اغالق الباتيندة قبل استخالص الديون التي بقيت دون سداد.
وأمام صمت الوزارة واحجامها عن الر ّد ،قامت الهيئة بإحالة امللف عىل
املختصة التي تتوفر
القضاء الذي سيقوم بإحالتها عىل الجهات األمن ّية
ّ
لديها االل ّيات التقن ّية والفن ّية من أجل الكشف عن املسؤول عن ارتكاب شبهة الفساد.
 .120غلق باتيندة شركة خاصة دون تسوية مستح ّقات الدولة المتخ ّلدة بذمتها
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املال ّية بزغوان تتمثّل يف غلق باتيندة رشكة
خاصة دون تسوية مستحقّات الدولة املتخلّدة بذ ّمتها والبالغة قيمتها 517.439,468د.
ّ
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثيقة محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن
استخالص هذه املستحقّات.
والتقص بتوجيه مراسلة اىل وزارة
وقد تولّت الهيئة مبارشة أعامل البحث
يّ
املال ّية يف الغرض من أجل الكشف عن هويّة املوظّف الذي تولىّ غلق الباتيندة
املذكورة دون سداد الديون العالقة بها ،لكن دون جدوى ،وبقيت املراسلة
وخاصة أمام ثبوت
دون إفادة .وحيث ويف غياب التفاعل اإليجايب لإلدارة،
ّ
وجود الديون واغالق الباتيندة دون استخالصها ،انتهت أعامل الهيئة بإحالة امللف عىل القضاء.
 .121غلق باتيندة شركة خاصة دون تسوية مستحقات الدولة المتخ ّلدة بذمتها
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املال ّية بزغوان تتمثّل يف غلق باتيندة رشكة
خاصة دون تسوية الديون املتخلّدة بذ ّمتها والراجعة للدولة والبالغة قيمتها 355.763,939د.
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثيقة محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن
استخالص الديون العموم ّية املتخلّدة بذ ّمة الرشكة.
وقد قامت الهيئة مبراسلة وزارة املال ّية يف الغرض من أجل الكشف عن هويّة
املوظّف الذي تولىّ غلق الباتيندة املذكورة دون سداد الديون العالقة بها.
وخاصة أمام ثبوت وجود الديون واغالق
أي ر ّد
وحيث يف ّ
ّ
ظل عدم تلقّي ّ
الباتيندة دون استخالصها ،قامت الهيئة بإحالة امللف عىل القضاء الذي تتوفّر
لديه االليات التي تفتقر لها الهيئة من أجل الكشف عن املسؤول عن ارتكاب
شبهة الفساد.
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 .122غلق باتيندة شخص دون تسوية مستح ّقات الدولة المتخلدة بذمته
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املاليّة بزغوان تتمثّل يف غلق باتيندة
لصاحبها ( )...دون تسوية مستحقّات الدولة املع ّمرة لذ ّمتها والبالغة قيمتها 29.258,437د.
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثيقة محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن استخالص هذه املستحقّات.
والتقص ،قامت الهيئة مبراسلة وزارة املال ّية يف الغرض ،إالّ أ ّن هذه املراسلة
ويف إطار مبارشة أعامل البحث
يّ
بقيت دون ر ّد .وأمام ثبوت وجود املستحقّات واغالق الباتيندة دون استخالصها وعدم استجابة اإلدارة لطلباتها،
قامت الهيئة بإحالة امللف عىل القضاء.
 .123غلق باتيندة شخص دون تسوية المستح ّقات المعمرة لذمته
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد بالقباضة املال ّية بزغوان تتمثّل يف غلق باتيندة
لصاحبها ( )...دون تسوية مستحقّات الدولة املع ّمرة لذ ّمتها والبالغة قيمتها 49.188,317د.
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثيقة محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن استخالص هذه املستحقّات.

والتقص يف الشبهات املذكورة ،قامت الهيئة مبراسلة وزارة املال ّية يف الغرض لكن دون جدوى.
ويف إطار البحث
يّ
وأمام عدم تفاعل االدارة وثبوت وجود املستحقّات واغالق الباتيندة دون استخالصها ،قامت الهيئة بإحالة
امللف عىل القضاء.
 .124عدم قيام المكتب الجهوي لمراقبة االداءات بزغوان باإلجراءات القانونية
الستخالص مستح ّقات الدولة مما ادى إلى سقوطها بمرور الزمن
تلقّت الهيئة عريضة مجهولة املصدر تتعلّق بشبهة فساد باملكتب الجهوي ملراقبة االداءات بزغوان تتمثّل يف
عدم القيام باإلجراءات القانون ّية الالزمة من أجل استخالص مستحقّات للدولة قدرها 12.925.906,250د مماّ
ظل الظروف الصعبة التي تعيشها
أدى إىل سقوطها مبرور الزمن وتفويت الفرصة من أجل استخالصها ،سيام يف ّ
املاليّة العموميّة واالقتصاد الوطني.
وجاءت هذه اال ّدعاءات مد ّعمة بوثائق محاسب ّية أكّدت هذا التغايض عن
استخالص الديون العموميّة.

والتقص التي أوكلها
وقد قامت الهيئة يف إطار مبارشتها لصالح ّيات البحث
يّ
لها القانون مبراسلة وزارة املال ّية يف الغرض من أجل الكشف عن هويّة
املسؤولني هذا التغايض ،لكن دون جدوى .وأمام صمت الجهة االداريّة
وثبوت وجود الديون واغالق الباتيندة دون استخالصها ،قامت الهيئة
بإحالة امللف عىل القضاء.
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 .125تجديد عقود وتراخيص من قبل بلدية باردو دون استخالصها لمستح ّقاتها
تلقّت الهيئة إشعارا عن طريق الرقم األخرض مفاده تع ّمد بعض مسؤويل بلديّة باردو تجديد عقود وتراخيص
لفائدة  5رشكات والتغايض عام تخلّد بذمتّها من مستحقّات لفائدة البلديّة .وقد أفاد املبلّغ بأ ّن القامئني بالشأن
البلدي قد أقدموا عىل ارتكاب هذه املامرسات بال ّنظر إىل العالقة التي تربطهم بأصحاب هذه الرشكات.
والتقص الرجوع إىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة
واقتضت اعامل البحث
يّ
املاليّة لبلديّة باردو لسنة  2015يف إطار برنامج التنمية الحضاريّة والحوكمة
املحل ّية ،تبينّ أنّه تض ّمن عنارص ومعطيات تد ّعم جديّة هذا التبليغ.
وحيث ورد بهذا التقرير أن الديون املذكورة بلغت يف مجملها 112.734,4د،
وأ ّن البلديّة مل تقم بأية مساع جديّة الستخالص هذه الديون واكتفت بتوجيه
لكل رشكة .وقد أشار التقرير إىل أ ّن تجديد التعاقد والرتاخيص
تنابيه فردية ّ
ملدينيها أ ّدى إىل تفاقم الديون املتخلّدة بذ ّمتهم إزاء البلديّة.
وحيث وبال ّنظر إىل جديّة الشبهات وخطورتها ،سيام أنّها تد ّعمت بتقرير دائرة املحاسبات املشار إليه ،متّت
إحالة املوضوع عىل القضاء.
 .126عدم قيام بلدية سوسة بأي إجراء من أجل استخالص المستح ّقات الراجعة لها
تلقّت الهيئة إشعارا عن طريق الرقم األخرض مفاده عدم قيام مسؤويل بلديّة سوسة بأّي إجراء من أجل استخالص
مستحقّات متخلّدة بذ ّمة مدينيها وهم أشخاص يزعم املبلّغ أنّهم من املق ّربني من القامئني بالشأن البلدي.
والتقص الرجوع إىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة سوسة لسنة
واقتضت اعامل البحث
يّ
 2015يف إطار برنامج التنمية الحضاريّة والحوكمة املحليّة ،تبينّ أنّه تض ّمن عنارص ومعطيات تد ّعم جديّة هذا
التبليغ.
وحيث ورد بهذا التقرير أن املستحقّات الجمل ّية املتخلّدة بذ ّمة مديني البلدية ،ودون اعتبار الديون املتعلقة
باألداء عىل العقارات املبن ّية واملعلوم عىل األرايض غري املبن ّية ،قد بلغت
6.279.872د ،وأ ّن البلديّة مل تسع الستخالصها حتّى أنّها مل تقم بأي عمل
قاطع للتقادم يف خصوص جزء هام منها قدره 595.023د ،مماّ أ ّدى إىل سقوط
حق املطالبة بها ،وهو ما يع ّزز كذلك جديّة الشبهات الواردة بالتبليغ.
ّ
وحيث ،وبال ّنظر إىل جديّة الشبهات وخطورتها ،سيام أنّها تد ّعمت بتقرير
دائرة املحاسبات املشار إليه ،متّت إحالة املوضوع عىل القضاء.
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 .127عدم قيام بلدية طبلبة بأي إجراء من أجل استخالص المستح ّقات الراجعة لها
تلقّت الهيئة إشعارا عن طريق الرقم األخرض مفاده عدم قيام مسؤويل بلديّة طبلبة بأّي إجراء من أجل
استخالص مستحقّات متخلّدة بذ ّمة مدينني يزعم املبلّغ أنّهم من املق ّربني من القامئني بالشأن البلدي.
والتقص الرجوع إىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة طبلبة لسنة
واقتضت اعامل البحث
يّ
 2015يف إطار برنامج التنمية الحضاريّة والحوكمة املحل ّية ،تبينّ أنّه تض ّمن عنارص ومعطيات تد ّعم جديّة هذا
التبليغ.
وحيث ورد بهذا التقرير أن املستحقّات الجمل ّية املتخلّدة بذ ّمة مديني
البلدية ،ودون اعتبار الديون املتعلقة باالداء عىل العقارات املبن ّية واملعلوم
عىل األرايض غري املبن ّية ،قد بلغت 185.847د ،وأ ّن البلديّة مل تقم بأي عمل
قاطع للتقادم يف خصوص جزء هام منها قدره 54.000د ،مماّ أ ّدى إىل سقوط
حق البلديّة فيها ،وهو ما يع ّزز كذلك جديّة الشبهات الواردة بالتبليغ.
ّ
وحيث ،وبال ّنظر إىل جديّة الشبهات وخطورتها ،سيام أنّها تد ّعمت بتقرير دائرة املحاسبات املشار إليه ،متّت
إحالة املوضوع عىل القضاء.
 .128عدم قيام بلدية جرجيس بأي إجراء من أجل استخالص المستح ّقات الراجعة لها
تلقّت الهيئة إشعارا عن طريق الرقم األخرض مفاده عدم قيام مسؤويل بلديّة جرجيس بأّي إجراء من أجل
استخالص مستحقّاتها املتخلّدة بذ ّمة مدينيها الذين ي ّدعي املبلّغ أنّهم من املق ّربني من القامئني بالشأن البلدي.
والتقص الرجوع إىل تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املال ّية لبلديّة جرجيس لسنة
واقتضت اعامل البحث
يّ
 2015يف إطار برنامج التنمية الحضاريّة والحوكمة املحل ّية ،تبينّ أنّه تض ّمن عنارص ومعطيات تد ّعم جديّة هذا
التبليغ.
وحيث ورد بهذا التقرير أن البلديّة مل تقم بأي عمل من أعامل التتبّع القاطعة للتقادم يف خصوص املعاليم
املوظّفة عىل العقارات التي تعود لسنة  2007وما قبلها ،مماّ أ ّدى إىل سقوط حقّها يف املطالبة بها.
وحيث ،وبال ّنظر إىل جديّة الشبهات وخطورتها ،سيام أنّها تد ّعمت بتقرير دائرة املحاسبات املشار إليه ،متّت
إحالة املوضوع عىل القضاء.
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الفساد في القضاء
 .129ضياع ملف قضائي بالمحكمة االبتدائية بقفصة
ملف قضايئ
وردت عىل الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد عريضة تتعلّق بضياع ّ
باملحكمة االبتدائيّة بقفصة .وأفاد العارض بأنّه عندما حاول الحصول عىل
امللف بأكمله .وقد أشار إىل
نسخة من الحكم الصادر يف شأنها ،فوجئ بضياع ّ
أن كتابة املحكمة أعلمته بأ ّن آخر أثر مللفّه كان بتاريخ  01جويلية  2016عندما
ت ّم إخراجه من االرشيف.
والتقص يف املوضوع ،إالّ أنّه مل يثبت من
وقد بارشت الهيئة أعامل البحث
يّ
خالل القرائن املتوفّرة لديها إرتباط هذا الضياع باعامل قد ترتقي إىل شبهات فساد .ولكن وبالنظر إىل خطورة
والبت فيه.
املوضوع ،متّت إحالة امللف إىل القضاء ملزيد التح ّري
ّ
 .130شبهة تدليس وثائق صادرة عن كتابة المحكمة االبتدائية بنابل
تع ّهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بعريضة تتعلّق بإصدار شهادة مدلّسة يف عدم استئناف حكم جناحي
صادر بتاريخ  16فيفري  .2017وقد أفاد العارض بأنّه تسلّم الشهادة املذكورة بتاريخ  02مارس  ،2017بينام
تلقّت الكتابة مطلبا يف االستئناف بتاريخ سابق وهو  20فيفري .2017
امللف مرفوقا بجميع الوثائق التي تؤكّد هذه االفعال ،وبعد التث ّبت فيها والتأكّد من ق ّوة القرائن
وحيث ورد ّ
وتظافرها ،متّت إحالة املوضوع عىل النيابة العمومية.
 .131شبهة فساد والتالعب بالبيانات الشخصية بمحكمة
تبعا لعريضة واردة عىل الهيئة صادرة عن مجموعة من الدائنني مفادها التبليغ عن شبهة فساد وتالعب
بالبيانات الشخصية الخاصة للمدعو ( )...باملنظومة االعالمية للمحكمة .وحيث تبني أنه قد تم تسجيل هذا
األخري بهوية مغلوطة بغاية عدم إدراج هويته ضمن قامئة املفتش عنهم وبالتايل التفيص من املسؤولية الجزائية
ألجل جرمية إصدار شيك دون رصيد.
وحيث بارشت الهيئة أعامل البحث والتحري ودراسة الوثائق
واملعطيات املتوفّرة لديها فتبني بأن التالعب طال جميع أعداد القضايا
الواقع تضمينها خالل سنوات 2013و 2014و 2015وهو أمر ال ميكن
أن يتصادف فعله مع كل عملية إدخال بيانات إىل املنظومة اإلعالمية،
رضورة أن مفتعل التحيني الجديد غايته املغالطة.
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ومن خالل أعامل البحث والتقيص راسلت الهيئة اإلدارة العامة لألمن العمومي التابعة ملصالح وزارة الداخلية
لطلب اإلفادة بإرشادات تخص املظنون فيه ،فتبني أن هوية املظنون فيه تتشابه مع هوية املسمى ( )...تحت
نفس عدد بطاقة التعريف الوطنية املخالفة متاما من حيث تاريخ الوالدة واسم األم ،وهو ما يعزز شبهة
التالعب املوجهة ملفتعل التحيني الجديد باملحكمة.
وبناء عليه ،تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
 .132شبهة فساد مالي وإداري تنسب إلى حاجب بمحكمة
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة تعلق موضوعها بشبهة فساد مايل وإداري تنسب
إىل حاجب مبحكمة الناحية بصفاقس  ،1حيث نصب هذا األخري زوجته مبقر املحكمة املذكورة ووظفها لرقن
األحكام مقابل مبالغ مالية من أصحابها.
وبناء عىل ذلك أحالت الهيئة امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائيّة بصفاقس للتعهد
والتحقق من شبهة الفساد.
 .133شبهة ارتشاء قاضية
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة وردت عليها عن طريق الربيد تتعلق بشبهة تلقي
رشوة تنسب إىل قاضية .ومن خالل ما توصلت به الهيئة من مؤيدات قاطعة للشك تتمثل يف نسخة من
محادثة إلكرتونية موضوعها طلب أموال رشوة مقابل التوسط من أجل إطالق رساح متهم موقوف عىل ذمة
التحقيق يف قضية جزائية بنية التفيص من العقوبة .وقد متكنت الهيئة من كشف هوية الوسيط يف جرمية
الرشوة وهو املحامي املدعو (.)...
وأمام تظافر القرائن يف جدية الشبهة ،تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.

تعطيل تنفيذ األحكام القضائية
تع ّد ظاهرة تعطّيل تنفيذ االحكام القضائيّة ،وخاصة من قبل االدارة ،من أبرز
مشاكل العدالة يف تونس .وأمام التص ّدي للتنفيذ ،وضباب ّية اإلطار القانوين
خاصة بعد  14جانفي .2011
وقصوره يف جرب التنفيذ ،تع ّمقت هذه الظاهرة ّ
خاصة عندما تبارشه االدارة ملا متثّله
ويع ّد االمر عىل درجة عالية من الخطورةّ ،
من جهاز تنفيذي للدولة يفرتض فيه أن يكون أ ّول من يسهر عىل تنفيذ القانون
وأحكام القضاء ،وال عىل خرق القانون واضعاف القضاء واذالل املتقايض.
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وشهد الترشيع التونيس تط ّورا يف هذه املسألة ،إذ أصبح تعطيل قرارات السلطة القضائ ّية فسادا وذلك عىل
معنى الفصل  2من القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املؤ ّرخ يف  07مارس  2017واملتعلّق باإلبالغ عن
الفساد وحامية املبلّغني.
نص واضح يج ّرم هذا الفعل ويعاقب عليه بعقوبة تتامىش ودرجة خطورته ،التجأت الهيئة
ويف ّ
ظل عدم وجود ّ
إلحالة امللفّات املتعلّقة بتعطيل تنفيذ االحكام القضائيّة عىل أساس املخالفة الواردة بالفصل  315من املجلّة
ينص عىل أنّه »:يعاقب بالسجن مدة خمسة
الجزائ ّية الوارد بباب املخالفات املتعلّقة بالسلطة العامة والذي ّ
عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم ...الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين
والقرارات الصادرة ممن له النظر».
ولنئ كان هذا الفصل ملجأ لالرتقاء بالفعلة إىل درجة التجريم ،إالّ أ ّن العقوبة تبدو ضعيفة مقارنة بخطورة
الفعل وال ميكن أن تؤ ّدي إىل ردع مثل هذه املامرسات.
 .134عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة الدولة بالخروج من مساكن ادارية
لعدم الصفة
تع ّهدت الهيئة بعريضة مفادها وجود تعطيل لتنفيذ أحكام قضائ ّية تقيض بالخروج من مساكن إداريّة تابعة
ملصالح وزارة الفالحة واملوارد املائ ّية والصيد البحري لعدم الصفة.
توصلت الهيئة بجدول يتض ّمن قامئة يف االحكام الصادرة لفائدة الدولة بالخروج من املساكن املذكورة التي
وقد ّ
مل يقع تنفيذها ،وبلغ عددها  45مسكنا.
ظل تأ ّخر الر ّد ،متّت إحالة
والتقص ،قامت الهيئة مبراسلة الوزارة املعن ّية ،إالّ أنّه ويف ّ
ويف إطار اعامل البحث
يّ
املوضوع مبارشة عىل املحكمة االبتدائ ّية بالقرصين

شبهات فساد في عدم تنفيذ قرارات هدم
 .135شبهة طلب رشوة من قبل أحد أعوان الشرطة البلدية
مقابل عدم تنفيذ قرار هدم
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة مفادها إيقاف أشغال من قبل الرشطة البلدية
واستدعاء العارض لتسوية الوضعية مبقر البلدية.
وبتوجه العارض إىل الدائرة البلدية ،كان يف استقباله مترصف الدائرة املدعو

248

( )...الذي أعلمه بتشيك األجوار من األشغال وبصدور قرار هدم يف الغرض
عارضا عليه تسوية وضعيته مقابل مبلغ مايل قيمته 2.000د ،إال أن العارض
أبدى رفضه ولكن تحت التهديد والضغط قام بتسليم أحد أعوان الرشطة
البلدية 470د.
وأفاد العارض أ ّن هذا األخري قد واصل ابتزازه واالتصال به من رقم النداء
( )...لتسديد بقية املبلغ من قبل العارض الذي بقي مياطله مام أثار الرغبة
يف التشفي منه وتنفيذ قرار الهدم من قبل أعوان الرشطة البلدية.
وحيث أن ما ارتكبه العون املظنون فيه يعد عدم تنفيذ قرار إداري مبقابل مايل عالوة عىل جرمية تلقي رشوة
القامئة يف حقه.
وبناء عىل ما تق ّدم أحالت الهيئة امللف عىل النيابة العمومية إلجراء التتبعات القانونية لالزمة ضد املظنون
فيه وكل من سيكشف عنه البحث.

غســل األمــوال
ارتفع خطر غسل األموال يف تونس يف السنوات األخرية بشكل الفت رغم
تدعم املنظومة القانونية ملكافحة الفساد ومنع غسل األموال ،غري أنه أصبح
من الرضوري اتخاذ الخطوات الواقعية الالزمة لتفعيلها خصوصا فيام يتعلق
باملنظومة الترشيعية البنكية ويعترب القطاع البنيك الحلقة األضعف يف مسار
تطبيق القوانني املتعلقة مبنع غسل األموال.
وقد وردت عىل الهيئة عدة إفادات تولت البحث والتدقيق فيها منها ملف
يتعلق بشبهة عملية غسل أموال منسوبة إىل رشكات تونسية ( )...منها ما هو
مرتبط برشكات أجنبية ومنها ما هو متعلق برشكات وطنية.
 .136شبهة غسل أموال منسوبة لشركتين
تونسيتين
تعهدت الهيئة بتبليغ مفاده وجود شبهة غسل أموال منسوبة
لرشكتني تونسيتني ( )...و( )...وجاء بأوراق امللف وصول
تحويالت مالية مشبوهة من رشكات أجنبية (منتصبة يف
مالذات رضيبية منها جزر العذراء الربيطانية ومولدافيا) عرب
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بنوك أجنبية إىل الرشكة ( )...عرب الحسابات البنكية التابعة لها واملفتوحة لدى البنك ( )...والبنك ( ،)...تحوم
حولها شبهة غسل أموال باعتامد معامالت ال تعكس حقيقة نشاطها.
ومببارشة البحث والتقيص تولت الهيئة مكاتبة البنكني املعنيني مبسك حسابات الرشكتني املعنيتني ،وقد جاء الرد
بخصوص املعامالت الجارية بني الطرفني بوصول تحويل مايل قيمته  4.953.000دوالر أمرييك بتاريخ  12أفريل
 2013نزل يف حساب الرشكة املعنية ( )...عىل أساس أنه لتمويل عملية تصدير مواد صناعية فيام ورد بالفاتورة
التي أدلت بها الرشكة الحقا أن العملية تتعلق بتصدير متور.
وكذلك بوصول تحويل قيمتها  95.240.000دوالر أمرييك بتاريخ  11جويلية  2013لحساب الرشكة املعنية
واملختصة يف تعبئة وتربيد التمور عىل أساس أن املعاملة تخص رشاء مواد بناء فيام تفيد الفاتورة املقدمة من
الرشكة املذكورة أن العملية تتعلق بتصدير متور.
ومبزيد البحث والتقيص ودراسة الردود الواردة عىل الهيئة من قبل البنكني املذكورين تعززت لدى الهيئة
شبهات جدية يف غسل األموال منسوبة للرشكتني املعنيتني ،وهذه القرائن قد تدفع إىل استنتاج سلبية البنكني
املعنيني إىل حد اعتبارهام مشاركتني يف العملية بناء عىل:
♦ ♦تقصري البنكني املعنيني بالعمليات املذكورة يصل حد التواطؤ رضورة إحجامهم عن القيام مبا يلزم
للكشف عن حقيقة التحويالت املشبوهة يف خرق واضح وفادح للفصلني  107و 109من القانون
األسايس عدد  26لسنة  2015املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ،اللذان يوجبان عىل البنوك
إتخاذ تدابري العناية وواجب اليقظة تجاه الحرفاء.
♦ ♦ضعف املنظومة الترشيعية البنكية التونسية للتصدي ومنع غسل األموال املشبوهة والتي يحرصها
البنك املركزي ،مام يتجه معه التحيني الدوري للمنظومة البنكية ملكافحة الفساد للتصدي لكل العمليات
املتعلقة بتدفق األموال املسرتابة.
 .137شبهة فساد مالي وتبييض أموال
تلقت الهيئة عريضة كتابية من طرف نائب مبجلس نواب الشعب
يتعلق موضوعها بشبهة فساد تتمثل يف تحويل عملة بدون موجب
قانوين من طرف رشكة تونسية بتواطؤ من مسؤولني بالبنك املركزي
التونيس.
كام جاء بالعريضة أنه سبق إشعار لجنة التحاليل املالية بوجود
شبهة تبيض أموال تتعلق برشكة تجارة دولية غري مقيمة وذلك
من طرف بنك دويل بتونس ،ورغم ذلك فقد تحصلت عىل ترخيص
الستعامل حسابها الخارجي.
ويف إطار متابعة تنفيذ الرتاخيص املسندة إليها من طرف البنك املركزي
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التونيس تم التفطن إىل التجاوزات التالية:
♦ ♦تم فتح االعتامد لفائدة رشكة للتوريد ( )...إال أن معاملة التصدير متت يف جزء منها مع هذه الرشكة
ويف جزء ثان مع رشكة ( ،)...كام أثبتت التصاريح الديوانية والفواتري أن البضاعة التي تم تصديرها
هي زيوت نباتية بقيمة 4.013.100د والحال أن املبلغ الذي تم تنزيله بالحساب الخارجي بقيمة
7.272.000د وهو املبلغ الذي تم إسناد الرتاخيص بخصوصه من طرف البنك املركزي التونيس.
♦ ♦تم فتح االعتامد لفائدة رشكة ( )...للتوريد إال أن معاملة التصدير متت مع رشكة ( ،)...كام ورد بوثائق
االعتامد املقدمة من طرف رشكة ( )...أن البضاعة هي زيت الذرة والحال أنه ثبت من خالل التصاريح
الديوانية أن البضاعات كانت حفاظات.
كام تبني أن املبلغ الذي تم تنزيله بالحساب الخارجي الراجع لرشكة ( )...بقيمة  7.999.200د والحال أن مثن
البضاعة حسب الفاتورات املقدمة 3.466.008,750د.
وحيث مل ترد عىل البنك املركزي تصاريح ديوانية تثبت أن البضاعة قد تم تصديرها فعليا رغم مطالبتها بذلك
من بنك (.)...
وبإجراء مهمة تفقد من طرف البنك املركزي حول تقييم منظومة مقاومة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من
طرف بنك ( )...تم التفطن إىل وجود شبهة تبيض أموال تتعلق برشكة ( )...وأن معامالت التصدير متت دون
استيفاء الرشوط التي ألزمها بها البنك املركزي من بينها وجوب تقديم الوثائق التي تثبت إمتام عملية التصدير
فعليا من جانبها.
وأمام غموض العمليات وتضارب املعطيات املقدمة تم إشعار لجنة التحاليل املالية بتاريخ 2017 /07 /12
من طرف بنك ( )...مبلف رشكة ( )...عىل اعتبار أن معامالتها مسرتابة ويشتبه يف ارتباطها بتحويالت مشبوهة
وأموال متأتية من أعامل غري مرشوعة.
ورغم هذه التجاوزات وجدية الشبهات املنسوبة لها إال أنه وبتاريخ  2017 /07/ 07توجه وكيل الرشكة مبراسلة
إىل محافظ البنك املركزي حول إسناد رشكة ( )...ترخيصني بخصوص اعتامدين األول بقيمة  5.498.100د والثاين
بقيمة 6.526.200د ،فكان لها ذلك بإسنادها ترخيص ثالث.
وتن ّم هذه الخروقات عىل إمكانية تواطؤ مسؤولني من البنك املركزي مع الرشكة املعن ّية وتربير إسناد هذه
الرتاخيص بطريقة عشوائية ومخالفة للقانون ولواجب الحيطة واليقظة.
وحيث أن هاته األفعال تحيل إىل أحكام الفصل  92من قانون  2015املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسيل
األموال وتجريم فعل التواطؤ عىل معنى الفصل  96من املجلة الجزائية وأحالت الهيئة امللف عىل النيابة
العموم ّية بالقطب االقتصادي واملايل للتعهد.
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 .138شبهة جريمة غسل أموال متعلقة بمتفقد مالي بمركز جهوي لمراقبة األداءات
تعهدت الهيئة مبوجب إحالة من مصالح رئاسة الحكومة إضافة إىل عريضة واردة عىل مصالحها عرب الفاكس مبلف
حول تجاوزات ومعامالت مريبة قد تشكل جرمية غسل أموال متعلقة مبتفقد مايل مبركز جهوي ملراقبة األداءات.
وتولت الهيئة مبارشة أعامل التقيص وراسلت الوزارة املعنية باألمر ملدها بكشف يف األموال واألصول الراجعة له
بامللكية وتوصلت يف مرحلة أوىل بالتصاريح الجبائية واألمالك العقارية واملنقولة واألصول املتوفرة باملنظومات
اإلعالمية التابعة لوزارة املالية واملتعلقة باملعني باألمر وزوجته وأبنائه.
كام ت ّم يف مرحلة ثانية التثبت يف الحسابات البنكية التابعة له ولزوجته
وأبنائه.
وتبينّ للهيئة قيام املتفقد املذكور وزوجته بعديد العمليات العقارية التي
مكنتهم من الحصول عىل مرابيح محرتمة نتيجة املتاجرة يف العقارات
دون الترصيح بها ،إضافة إىل أ ّن األموال املنقولة والعقارية للمظنون
فيه ال تتامىش مع دخله القار مام قد يخفي جرمية غسل أموال نتيجة
استغالل املعني باألمر للتسهيالت التي خولتها له خصائص وظيفته.
وعليه تولت الهيئة ختم أعاملها وإحالة نتائجها عىل وكيل الجمهورية
باملحكمة االبتدائ ّية بتونس  1بتاريخ  27ديسمرب .2017
 .139شبهة غسل أموال منسوبة إلى شركة خاصة
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة تتعلق بشبهة فساد مايل وغسل أموال تنسب لرشكة ()...
يف شخص وكيلها وممثلها القانوين املدعو ( .)...وقد تبني للهيئة من خالل مظروفات امللف أن الرشكة موضوع
الشبهة تخضع للنظام القانوين الجبايئ املتعلق بالرشكات املصدرة كليا ،وقد أقدمت هذه الرشكة عىل تغيري
وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف العمل باألداء واملعاليم الرضيبية من
مجال التصدير الكليّ إىل بيعها باألسواق املحليّة وهو ما يعد شبهة
فساد مايل وخرقا واضحا ملقتضيات القانون الجبايئ.
ومن خالل أعامل البحث والتقيص تأكد للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
أن الشبهة املنسوبة إىل الرشكة املظنون فيها ترقى إىل مستوى الجرمية
املنصوص عليها بالباب الثاين من القانون األسايس عدد  26لسنة 2015
واملتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال ومخالفة رصيحة ألحكام
الفصل  92من القانون املذكور عىل اعتبار أن الرشكة املشبوهة قد
انتفعت بأموال نتيجة تعمدها تغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف
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العمل باألداء واملعاليم الرضيبية من مجال التصدير الكيل إىل بيعها باألسواق املحلية ،وبالتايل انتفاعها بدون
وجه حق بنسبة األداء عىل القيمة املضافة التي توظف عىل البضائع التي يتم توزيعها يف األسواق املحلية والتي
كان من املفروض دفعها كرضيبة وبالتايل تكون هذه األموال مشبوهة وغري مرشوعة عىل معنى القانون املذكور.
وحيث وبناء عىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد إحالة امللف عىل أنظار وكيل
الجمهورية لدى املحكمة االبتدائ ّية بنب عروس لفتح تحقيق ضد املشتبه بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
 .140شبهة فساد مالي وغسل أموال منسوبة إلى شركة خاصة
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة تتعلق بشبهة فساد مايل وإداري تنسب لرشكة ( )...يف
شخص وكيلها وممثلها القانوين املدعو ( )...وذات املعرف الجبايئ عدد (.)...
وحيث تبني للهيئة من خالل مظروفات امللف أن الرشكة موضوع الشبهة
تخضع للنظام القانوين الجبايئ املتعلق بالرشكات املصدرة كليا ،وعليه فإن
ما أقدمت عليه هذه الرشكة من تغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف
العمل باألداء واملعاليم الرضيبية من مجال التصدير الكليّ  ،وذلك ببيعها
باألسواق املحل ّية يعد شبهة فساد مايل وخرقا واضحا ملقتضيات القانون
الجبايئ.
وتأكد للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من خالل أعامل البحث والتقيص
أن الشبهة املوجهة ضد الرشكة املظنون فيها ترقى إىل مستوى الجرمية
املنصوص عليها بالباب الثاين من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015واملتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل
األموال ومخالفة رصيحة ملقتضيات أحكام الفصل  92من القانون املذكور عىل اعتبار أن الرشكة املشبوهة
قد انتفعت بأموال متأتية لها نتيجة تعمدها تغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف العمل باألداء واملعاليم
الرضيبية من مجال التصدير الكيل إىل بيعها باألسواق املحلية ،وبالتايل انتفاعها بدون وجه حق بنسبة األداء
عىل القيمة املضافة التي توظف عادة عىل البضائع التي يتم توزيعها يف األسواق املحلية والتي كان من
املفروض دفعها كرضيبة وبالتايل تكون هذه األموال مشبوهة وغري مرشوعة عىل معنى القانون املذكور.
وبناء عىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد إحالة امللف عىل أنظار وكيل
الجمهورية لدىاملحكمة االبتدائ ّية بصفاقس  2لفتح تحقيق ضد املشتبه بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
 .141شبهة فساد مالي وغسل أموال منسوبة إلى شركتين خاصتين
تخص رشكتني تخضعان للنظام القانوين الجبايئ الخاص
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بشبهة فساد مايل ّ
بالرشكات املصدرة كل ّيا ،وهي كل من رشكة ( )...يف شخص ممثلها القانوين املدعو ( )...ورشكة (.)...
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والتقص إىل أن هاته الرشكات تقوم
وخلصت الهيئة من خالل أعامل البحث
يّ
بتغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف العمل باألداء واملعاليم الرضيبية
من مجال التصدير الكليّ  ،وذلك ببيعها باألسواق املحليّة .وحيث يرتتّب
عن هذا التح ّيل الجبايئ عدم خالص األداء عىل القيمة املضافة املستوجب،
وبالتايل تحقيق ربح غري مرشوع عىل معنى الفصل  92وما بعده من القانون
األسايس عدد  26املؤ ّرخ يف  07أوت  2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع
غسل األموال.
وبناء عىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولت الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد إحالة امللف عىل أنظار وكيل الجمهورية لدىاملحكمة االبتدائيّة
مبنوبة لفتح تحقيق ضد املشتبه بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
 .142شبهة فساد مالي وغسل أموال منسوبة إلى شركة خاصة
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة تتعلق بشبهة فساد مايل
وإداري تنسب لرشكة ( )...يف شخص ممثلها القانوين وذات املعرف الجبايئ
عدد ( )...والكائن مقرها ب (.)...
وقد تبني للهيئة من خالل مظروفات امللف أن الرشكة موضوع الشبهة
تخضع للنظام القانوين الجبايئ املتعلق بالرشكات املصدرة كليا ،وعليه فإن ما
أقدمت عليه هذه الرشكة من تغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف العمل
باألداء واملعاليم الرضيبية من مجال التصدير الكليّ  ،وذلك ببيعها باألسواق
املحل ّية يعد شبهة فساد مايل وخرقا واضحا ملقتضيات القانون الجبايئ.
وتأكد للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من خالل أعامل البحث والتقيص أن الشبهة املوجهة ضد الرشكة املظنون
فيها ترقى إىل مستوى الجرمية املنصوص عليها بالباب الثاين من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015واملتعلق
مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ومخالفة رصيحة ملقتضيات أحكام الفصل  92من القانون املذكور
عىل اعتبار أن الرشكة املشبوهة قد انتفعت بأموال متأتية لها نتيجة تعمدها تغيري وجهة الرشاءات املنتفعة
بتوقيف العمل باألداء واملعاليم الرضيبية من مجال التصدير الكيل إىل بيعها باألسواق املحلية ،وبالتايل انتفاعها
بدون وجه حق بنسبة األداء عىل القيمة املضافة التي توظف عادة عىل البضائع التي يتم توزيعها يف األسواق
املحلية والتي كان من املفروض دفعها كرضيبة وبالتايل تكون هذه األموال مشبوهة وغري مرشوعة عىل معنى
القانون املذكور.
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وبناء عىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد إحالة امللف عىل أنظار وكيل
الجمهورية لدى املحكمة االبتدائيّة باملنستري لفتح تحقيق ضد املشتبه بهم وكل من سيكشف عنه البحث.
 .143شبهة فساد مالي وغسل أموال منسوبة إلى  3شركات خاصة
تخص ثالث رشكات تخضع للنظام القانوين الجبايئ
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بشبهة فساد مايل ّ
للرشكات املصدرة كل ّيا ،وهي كل من رشكة ( )...يف شخص ممثلها القانوين املدعو ( )...واملسجلة باملعرف
الجبايئ تحت عدد ( ،)...ورشكة ( )...يف شخص ممثلها القانوين املدعو ( )...واملسجلة باملعرف الجبايئ تحت
عدد ( ،)...ورشكة ( )...مرخص لها تحت عدد ( )...ومعرفها الجمريك عدد (.)...
وقد تبني للهيئة من خالل أعامل البحث أن هاته الرشكات تقوم بتغيري وجهة الرشاءات املنتفعة بتوقيف
العمل باألداء واملعاليم الرضيبية من مجال التصدير الكليّ  ،وذلك ببيعها باألسواق املحليّة .وحيث يرتتّب عن
هذا التح ّيل الجبايئ عدم خالص األداء عىل القيمة املضافة املستوجب ،وبالتايل تحقيق ربح غري مرشوع عىل
معنى الفصل  92وما بعده من القانون األسايس عدد  26املؤ ّرخ يف  07أوت  2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب
ومنع غسل األموال.
وبناء عىل جدية الشبهة وتظافر القرائن تولت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد إحالة امللف عىل أنظار
وكيل الجمهورية لدىاملحكمة االبتدائ ّية بتونس  1لفتح تحقيق ضد املشتبه بهم وكل من سيكشف عنه
البحث.

الفساد في الموانئ التجارية
 .144شبهة فساد إداري بميناء رادس وميناء حلق الوادي
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالتقيص حول شبهات فساد تنسب
إىل كل من الرئيس املدير العام لديوان البحرية التجارية واملوانئ ومدير
ميناء حلق الوادي ورادس واملدير املركزي والرئيس املدير العام للرشكة
التونسية للمالحة ووكيل رشكة( )...لشد وفك رباط السفن وموظف بديوان
البحرية التجارية،
وحيث تم إقصاء ( )...رشكة مختصة يف شد وفك رباط السفن مبينايئ رادس وحلق الوادي من مامرسة نشاطها
واحتكار رشكة منافسة وهي رشكة ( )...ملامرسة النشاط املذكور.
وتوصلت الهيئة يف إطار أعامل التقيص بجملة من الوثائق واملؤيدات وكذلك من خالل ثالثة محارض معاينة
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مسجلة تثبت مبقتضاها منع رشكة ( )...من مامرسة نشاطها يف شد وفك رباط السفن بالرغم من امتالكها
تفويضا قانونيا من الوكيل البحري الذي كلفها بذلك.
وثبت من خالل أعامل التقيص للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بخصوص نشاط رشكات الخدمات البحرية
داخل املوانئ البحرية التجارية تدخل كل من الرئيس املدير العام لديوان البحرية التجارية واملوانئ ومدير
ميناء حلق الوادي ورادس واملدير املركزي والرئيس املدير العام للرشكة التونسية للمالحة للمساهمة يف احتكار
رشكة ( )...ملامرسة نشاط شد وفك رباط السفن داخل امليناءين املذكورين دون غريها من الرشكات متارس
نفس النشاط .وذلك من خالل تلقيهم ملنافع مادية وعينية من قبل املدعو ( )...موظف بإدارة املوانئ البحرية
التجارية ومساهم يف رأس مال رشكة (.)...
وتبينّ للهيئة من خالل مكتوب املدير العام للرشكة التونسية للمالحة الذي كان قد استند عىل تقرير التفقدية
العامة بوزارة النقل وجود عديد اإلخالالت التي ترقى إىل مستوى شبهات فساد إداري وتنسب إىل إدارة ميناء
رادس.
وتولت الهيئة دراسة الوثائق والردود الواردة عليها والتي تؤكد قيام الشبهات املثارة وهي:
♦

♦

♦

♦

♦

♦عدم متكني رشكة ( )...من تعاطي مهنة شد وفك رباط
السفن بالرغم من احرتامها لكراس الرشوط لتعاطي املهنة،
♦عدم ترشيك رشكة ( )...لجلسة عمل انعقدت بتاريخ /28
 2012 /03بديوان البحرية التجارية واملوانئ والتي اتخذ يف
خضمها قرارضم عامل هذه األخرية إىل الرشكة املتوسطية
للخدمات البحرية،
♦تراجع دور السلطة املينائية أسفر عن نقص يف عمليات
الرقابة السنوية وعدم مسك وتحيني ملفات رشكات الخدمات البحرية،
♦تعمد خرق الرشكة املتوسطية للخدمات البحرية لكراس الرشوط ،إىل جانب عديد الخروقات
والتجاوزات األخرى،
♦رصد لعديد التجاوزات وشبهات فساد مايل وإداري تنسب إىل املدعو ()...وهو موظف مبارش بديوان
البحرية التجارية واملواين تحت الرقم املهني عدد (.)...

وأمام جدية الشبهات املنسوبة للمظنون فيهم تولت الهيئة إحالة امللف عىل القضاء.
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 .145شبهة فساد بميناء سوسة التجاري
تعهدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مبوجب عريضة يتعلّق
موضوعها بشبهة فساد مبيناء سوسة التجاري تنسب إىل كل من
املمثل القانوين لرشكة متخصصة يف وكاالت نقل بحري ومدير ميناء
سوسة التجاري.
وتتمثل وقائع الشبهة يف استحواذ رشكة متخصصة يف وكاالت نقل
بحري مقرها يف سوسة عىل مساحات شاسعة من أرصفة امليناء يف
إطار اإلشغال الوقتي للملك العمومي وذلك بصفة غري قانونية ودون
الحصول عىل ترخيص مسبق.
ويف إطار أعامل البحث والتقيص قامت الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد مبراسلة وزير أمالك الدولة الذي أفادها بصحة هذه اإلدعاءات حيث سبق تأكيد مثل هذه التجاوزات
من خالل تقرير الرقابة العامة لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ نوفمرب  2013حول إسناد
واستغالل ترخيص الشغال وقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية مبدينة سوسة من طرف الوكالة
البحرية (.)...
كام عمدت الرشكة املذكورة إىل القيام ببناءات وتجهيزات ثابتة عىل تلك املساحات املستحوذ عليها عىل غرار
املامرسات األخرى والتي تخل مبدأي املساواة والشفافية يف إسناد طلب العروض العمومي.
أحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائيّة
بسوسة للتعهد والتحقق من شبهة الفساد.
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جدول االحاالت على القضاء من قبل الوزارات
اﻟﻮزارة
وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

الوزارة

ملصالح املعنية

عدداﻹﺣﺎﻻت
ﻋﺪد
اإلحاالت

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﻌﻨﻴﺔ

 32إﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺷﻬﺎدة إﻳﺪاع ﰲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻐ�

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﻧﺒﻠﻴﺰﻳﺮ

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ وﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن ﻟﺴﻨﺔ 2015

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩﻗﻴﺔ

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻋﲆ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت

وﻛﺎﻟﺔ دﻓﻮﻋﺎت اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﴫي واﻟﺴﻴﻨ� ﺑﻘﻤﺮت

ﺛﺒﻮت اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  2.173.868ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ
)ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ(

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺮﻃﺎج

ﺛﺒﻮت ﺗﻮرط  3أﻋﻮان ﻋﺎﻣﻠ� ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﻞ اﻟﻐ�
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﻏ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺧﻼص ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن
وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴ� اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ) .اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﲇ
ﻟﻺﺳﺘﻴﻼء  86.868.255دﻳﻨﺎر.
ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.287.900
دﻳﻨﺎر.

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﺮﻧﺎﻗﻴﺔ

اﳌﻮﺿﻮع

املوضوع

وﻛﺎﻟﺔ دﻓﻮﻋﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺪﻧﺪان

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﻴﻞ دﻓﻮﻋﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺪﻧﺪان ﺑﻘﻴﻤﺔ  90دﻳﻨﺎر.

اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺤﲇ ﺑﺘﱪﺳﻖ

ﺛﺒﻮت ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﺔﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻴﻴﺔ ﺑﺒﻠﻎ
 375.486.549دﻳﻨﺎر

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻮﻋﺮادة

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  8.169.424دﻳﻨﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺎﺑﺾ واﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺤﺠﻮز اﳌﴩوﺑﺎت اﻟﻴﺤﻮﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ )ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ(
ﻋﺪم ﺛﺒﻮت اﳌﺤﺎﺑﺎة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎﺟﺮوﻳﻦ
اﳌﻴﺘﺐ اﻟﺤﺪودي ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺳﻨﺎن

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  27.062.423دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺎﺑﺾ

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻘﺮدان

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  2.648.000دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﻛﻴﻞ )ﺗﻢ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﺒﻠﻎ(

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺠﺮﺑﺔ

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  463دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﻴﲇ
اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ )ﺗﻢ اﺳﱰﺟﺎع ﻣﺒﻠﻎ  45دﻳﻨﺎر(

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺤﲇ ﺑﻴﺪون

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  11.819.300دﻳﻨﺎر )ﺗﻢ
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ(

وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﺔ اﺳﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻧ� ووﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﻴﻞ
اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ووﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﺒﻠﻎ 14.395.400
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺤﲇ ﺑﺴﻴﺪي ﻣﺨﻠﻮ ﺑﺪﻧ� اﻟﺮاﺟﻌﺘﺎن
دﻳﻨﺎر )ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ(
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺑﺪﻧ�
اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻮن ﺑﺒﻠﻎ ﻗﺪره
اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻬ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎ ﺑﺪﻧ�
360د
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اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  02ﻣﺎرس  1934ﺑﺪﻧ�

ﺛﺒﻮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺼﺪ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮ ﻋﺪل إﺷﻬﺎد

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘ�وان

اﻓﺘﻌﺎل اﻵذن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﺪة وﺻﻮﻻت

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﻘﺎﺑﺲ

ﺛﺒﻮت إﺳﺘﻴﻼء اﻟﻮﻛﻴﻠ� ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﻠﻎ
 9.699.500دﻳﻨﺎر

وزارة اﻟﻨﻘﻞ

 53إﺣﺎﻟﺔ

ﻗﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺴﻮﺳﺔ

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺟﻮﻻن ﺑﺒﻠﻎ  1.500.000دﻳﻨﺎر

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻐﺮى

ﺛﺒﻮت إﺳﺘﻴﻼء وﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره
 3.720.750دﻳﻨﺎر)ﺗﻢ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﺒﻠﻎ(

ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻐﺮى

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﺑﺒﻠﻎ  2.500.000دﻳﻨﺎر

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى ﺑﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺴﺘ�

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  64.167.532ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌ�

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻓﺴﺦ اﻟﻴﺮاء دون
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺔﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ

وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ دار اﻟﺸﺒﺎب ﺳﻴﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻔﺎﻗﺲ

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  511.250دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﻛﻴﻞ )ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ(

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ

ﺛﺒﻮت ﺗﺪﻟﻴﺲ اﻟﻮﺻﻞ

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  07ﺷﺎرع ﻓﺮﺣﺎت ﺣﺸﺎد ﻗﻔﺼﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﴎﻗﺔ ﻣﺼﻮغ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺳﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﻴﻞ
اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻠﻐﺖ  32.505.817دﻳﻨﺎر

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺎﺔﺮ اﳌﻌﻤﻮري ﺑﻨﺎﺑﻞ

ﺛﺒﻮت ﺗﻮرط وﻛﻼء اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﰲ اﻹﺳﺘﻴﻼء
ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﺧﻼد

ﺛﺒﻮت اﺳﺘﻴﻼء وﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ 6.578.390
دﻳﻨﺎر

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺑﻞ

ﺛﺒﻮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺒﻠﻎ  27.947.000دﻳﻨﺎر

اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺔﻴﺒﺔ

ﺛﺒﻮت اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ  174.500.000دﻳﻨﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﻳﺪاع اﺳﻣﻮال ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري
اﻟﱪﻳﺪي ﺳﻣ� اﳌﺎل اﻟﺠﻬﻮي واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ
 5.500.000ﻧﻘﺪا.
ﺗﺪﻟﻴﺲ وﻣﺴﻚ واﺳﺘﻌ�ل ﻣﺪﻟﺲ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻴﺎ ) 01إﺣﺎﻟﺔ(

ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة ) 03إﺣﺎﻻت(

ﺗﺪﻟﻴﺲ واﻓﺘﻌﺎل وﺛﻴﻘﺔ إدارﻳﺔ وﻣﺴﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌ�ﻟﻬﺎ
)ﻣﻠﻔﺎن(
اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺒﺎﻟﻎ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺿﺪ ﴍﻛﺔ
آﻣﺎدﻳﻮس ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺒﻨﺰرت ) 03إﺣﺎﻻت(

اﺧﺘﻼس دﻳﻦ ﻣﺮﺗ�
ﴎﻗﺔ ﻣﻌﺪات )ﻣﻠﻔﺎن(

دﻳﻮان اﻟﻄ�ان اﳌﺪ� واﳌﻄﺎرات ) 01إﺣﺎﻟﺔ(

ﴎﻗﺔ ﻣﻌﺪات
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اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﴫﻳﻦ ) 02إﺣﺎﻻت(

ﺗﺰوﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت إﻋﺎﻗﺔ واﺳﺘﻌ�ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺘﺤﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﴍاء ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻘﺎر ﻋﲆ ﻣﻠﻚ
اﻟﴩﻛﺔ

ﴍﻛﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺸﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﴪﻳﻌﺔ ) 03اﺣﺎﻻت(

ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ واﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ ﻣﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻣﻠﻔﺎن(
اﺧﱰاق ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﴩﻛﺔ

ﴍﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ )12إﺣﺎﻟﺔ(

ﴎﻗﺔ ﻣﻌﺪات ) 07ﻣﻠﻔﺎت(
اﺧﻼﻻت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎت ) 05ﻣﻠﻔﺎت(

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﱪي ) 05اﺣﺎﻻت(

اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﺎوزات ﺧﻼل إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات
رﺧﺺ ﺳﻴﺎﻗﺔ
ادراج ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
دون اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮا�
ﺷﻄﺐ ﻣﱰﺷﺤ� ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﺧﺘﺒﺎر رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
اﻹرﺷﺎء وﺣﺼﻮل ﺗﺠﺎوزات ﺑﺸﺄن ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﺮﺑﺎت
ﺗﻮرط ﻣﻤﺘﺤﻦ رﺧﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﰲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﺎوزات ﺧﻼل اﺟﺮاء اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑ� اﳌﺪن ) 07اﺣﺎﻻت(

ﺧﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺠﺮد اﳌﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2011
اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ )ﻣﻠﻔﺎن(
ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﺗﻦ وﴎﻗﺎت واﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ )03
ﻣﻠﻔﺎت(
اﺳﺘﻐﻼل أﻣﻼك ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﴍﻛﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺴﻴﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ) 01إﺣﺎﻟﺔ(

ﴎﻗﺔ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﴩﻛﺔ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﱰﺻﻴﻒ ) 05اﺣﺎﻻت(

ﴎﻗﺔ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﺪات )ﺣﺎوﻳﺎت وراﻓﻌﺎت(

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )  02إﺣﺎﻟﺔ(

اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ) 04اﺣﺎﻻت(

ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻠﺐ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ وﻣﻮاد أﺧﺮى ) 03اﺣﺎﻻت(
ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﺳﻢ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺠﻮي ) 04اﺣﺎﻻت(

ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻄﺎت رﺻﺪ اﻟﺰﻻزل وﴎﻗﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات )03
اﺣﺎﻻت(
اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﲆ ﺳﻴﺎرة إدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
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وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 202إﺣﺎﻟﺔ

وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

 11إﺣﺎﻟﺔ

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )أﻋﻮان ﻗﻮات اﺳﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ وأﻋﻮان اﻟﺴﻠﻚ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺸﱰك(
ﺗﺠﺎوز ﺣﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻹﺑﺘﺰاز
اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
اﻹرﺗﺸﺎء
اﻟﺘﺤﻴﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﱰاﺗﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻮي
اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺴﻚ واﺳﺘﻌ�ل ﻣﺪﻟﺲ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ) 10إﺣﺎﻻت(

ﻋﻘﺎر ﻛﺎﺋﻦ ﺑﻨﻬ اﻟﻘﺮش اﺳﻛﱪ ﺑﺘﻮﻧﺲ
إﺳﻨﺎد ﻋﻘﺎر دوﱄ ﻓﻼﺣﻲ ﺑﺴﻴﺪي ﺛﺎﺑﺖ وﻻﻳﺔ أرﻳﺎﻧﺔ
وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻘﺎر ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻌﴫة دﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺰﻳﺖ ﺑﺤﻲ اﻟﺰﺔﻮر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ ﻋﻘﺎر دوﱄ ﺑﻨﻮﺑﺔ
ﺗﺠﺎوزات ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻮزارة
اﻟﺘﴫ ﺑﻮدادﻳﺔ أﻋﻮان وإﻃﺎرات اﻟﻮزارة
ﺣﻮل ﻋﺪم ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺻﻚ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺘﴫ ﰲ ﻋﻘﺎر دوﱄ ﻓﻼﺣﻲ ﺑﻨﻌﺴﺎن ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﻦ
ﻋﺮوس
ﻇﺮو وﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزال اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ
ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻃﺮ واﺗﻬﺎم ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﳌﻮﻇﻒ
ﺑﺎﻹرﺗﺸﺎء
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اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺳﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺴﻴﺪي
ﺑﻮزﻳﺪ )(01
وزارة اﻟﺘﻴﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  02إﺣﺎﻻت

وزارة ﺷﺆون اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  20إﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺘﴫ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ

اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻴﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ ) 01إﺣﺎﻟﺔ( ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدة اﺛﺒﺎت ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ
اﻹدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻞjﻛﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺒ ﻋﺮوس
)01اﺣﺎﻟﺔ(

اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﴫ اﻟﺴﻌﻴﺪ )03
إﺣﺎﻻت(

ﺳﻮء ﺗﴫ
ﴫ ﰲ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺨﺒﺰ
ﺧﻄﺄ ﺗ ّ
ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ إﻣﻀﺎء ﺳﺳﺎﺗﺬة ﻋﲆ أوراق اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

دار ﺷﺒﺎب )ﻏ� ﻣﺤﺪدة(

ﴫ ﺿ ّﺪ ﻣﺪﻳﺮ دار اﻟﺸﺒﺎب
ﺧﻄﺄ ﺗ ّ

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﴫ ﺿ ّﺪ ّ
ﺷﺒﻬﺔ أﺧﻄﺎء ﺗ ّ
اﺳورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﴫ ﺿ ّﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ واﳌﻴﻠّﻒ
ﺷﺒﻬﺔ أﺧﻄﺎء ﺗ ّﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻻﺷﻐﺎل

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺮﻳﺎ

ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺎﳌﻨﺰه اﻟﺴﺎدس

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺺ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺮﻳﺎ

ﴫ ﺿ ّﺪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
-ﺷﺒﻬﺔ أﺧﻄﺎء ﺗ ّ

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ) 02إﺣﺎﻟﺔ(

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻹدارة ﺟﺮاﻳﺎت ﺷﻬﺮﻳّﺔ دون ﻣﻮﺟﺐ ﺿ ّﺪ رﺋﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻮان وﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳّﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴّﺔ
واﻟﺘﻴﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺪوب ﺟﻬﻮي
ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد إداري وﻣﺎﱄ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﻤﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد إداري وﻣﺎﱄ ﺿ ّﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻣ�
ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻲ

دار اﻟﺸﺒﺎب ﻗﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺿ ّﺪ ﻣﺪﻳﺮ دار اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺒﻲ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺿ ّﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻣ� اﳌﺎل

دار اﻟﺸﺒﺎب ﻗﻠﻌﺔ اﺳﻧﺪﻟﺲ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺿ ّﺪ ﻣﻨﺸّ ﻄ�

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺺ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺿﺪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻣﻴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻬﺎ

ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ )ﻏ� ﻣﺤﺪّدة(

اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﴫ ﰲ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ
ّ
ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﰲ اﻟﺘ ّ
واﳌﺘﺄﺗ ّﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺿّ ﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺔ
واﻣ� ﻣﺎﻟﻬﺎ
اﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ

ﴍﻛﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﴫ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﺪﻳﺮ
اﺧﻼﻻت وأﺧﻄﺎء ﺗ ّ
اﻻﻋﻼﻣ ّﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت

دار اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ
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وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ

 07إﺣﺎﻻت

وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ

 07إﺣﺎﻻت

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻴﻮﻳﻦ واﻟﺮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﳻ

ﻓﺴﺎد ﻣﺎﱄ ﺿ ّﺪ م.ع.ب

ﺟﻤﻌﻴﺔ )ﻏ� ﻣﺤﺪّدة(

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ

ﴎﻗﺔ ﻋﺪد  19ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺤﻤﻮل ﻋﲆ ﻣﻠﻚ اﻟﻮزارة ﻣﻦ
ﻣﻘ ّﺮﺔﺎ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺒﺎب اﻟﺨﴬاء

اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﺑﺒ ﻋﺮوس

ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﺪد  04ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻼج ﻣﺠﺎ�

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺧﱪاء ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
واﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﰲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺴﺒﻘﺔ
ﻋﲆ اﺳﺟﺮ واﻹدﻣﺎج ﰲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻋﺘ�دات دون اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿ ّﺪ
ح.ب
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻠﻐ�
واﻹﴐار ﺑﺎﻹدارة ﺿ ّﺪ ح.ب

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ) 03إﺣﺎﻻت(

اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣ�رﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ
ﺑﻘﺎﺑﻞ ﺿ ّﺪ ز.ز
اﻹرﺷﺎء واﻻرﺗﺸﺎء ﺿ ّﺪ ع.ح و .م
اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﺑﺴﺠﻨﺎن )ﺑﻨﺰرت(

ﺣﺮق وﻧﻬﺐ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ) 02إﺣﺎﻻت(

ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎن
إزاء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎن
إزاء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻘﺎﺑﻞ

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد اداري وﻣﺎﱄ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺼﻔﻘﺎت وأذون ﺗﺰود
ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات إﻋﻼﻣﻴﺔ

داﺋﺮة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ) 02إﺣﺎﻻت(

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺣﻮل اﺧﻼﻻت إدارﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺴﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﱰﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ
ﻧﻘﺺ ﰲ ﻛﻤ ّﻴﺔ اﻟﻔﻮل اﳌﴫي اﳌﺨ ّﺰن ﺑﻀﻴﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

وزارة اﳌﺮأة واﺳﴎة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  01إﺣﺎﻟﺔ
وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

 02إﺣﺎﻻت

ﻏ� ﻣﺤﺪد

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰرع ﻟﻮاﻟﺐ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
اﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺔ ﳌﺮﻳﻀ�

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ

ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺴﻴﺮﻳ� ﻣﻊ
ﻣﻬﺮﺑ� ﺑﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮورﺔﻢ ﰲ اﻻﺗﺠﺎﺔ�
اﻟﺘﻮﻧﴘ واﻟﻠﻴﺒﻲ
ﴫ ﺿ ّﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ ح.م
ﺧﻄﺄ ﺗ ّ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻹﻃﺎرات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻘﺮﻃﺎج درﻣﺶ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳ� ﺑﺎﳌﻨﺴﺘ�
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻘﺎﺑﺲ

اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿ ّﺪ
ﴫ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴّﺔ
ﴫ اﳌﻴﻠّﻒ ﺑﺨﻠﻴّﺔ اﻟﴩاءات واﻟﺘ ّ
اﳌﺘ ّ
م.ر.ش
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻔﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻓﺎﺋﺪة ﻻ وﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
واﻹﴐار ﺑﺎﻹدارة وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﱰاﺗﻴﺐ ﺿ ّﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ
ع.س.ب
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وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﺳﻴﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ  08إﺣﺎﻻت
اﻟﱰاﺑﻴﺔ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت  06إﺣﺎﻻت
اﳌﺘﺠﺪدة

ﴍﻛﺔ ﻓﺴﻔﺎط ﻗﻔﺼﺔ

إﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺸﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪة
ﴍﻛﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اﳌﻨﺠﻤﻴﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد

اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻴﻴﻤﻴﺎﺋ اﻟﺘﻮﻧﴘ ) 04إﺣﺎﻻت(

اﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﺑﻘﻔﺼﺔ ك.ق
ﺗﺠﺎوزات ﰲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﰲ اﻟﻔﻮاﺿﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﺨﺮدة
ﺿﺪ .ق
ﺳﻮء ﺗﴫ واﺳﺘﻴﻼء داﺧﻞ ﴍﻛﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻐﺮاﺳﺔ
ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﺔﺎ م.م واﻟﻨﺎﻇﺮ اﺳول ل.ل

وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ

 01إﺣﺎﻟﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون اﳌﺤﻠ ّﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ  06إﺣﺎﻻت

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺎﻻت

وزارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ�
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺣﺎﻻت
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺣﺎﻻت

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺎﻻت

وزارة ﺗﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺣﺎﻻت
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اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

اﺧﺘﻼس واﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﺪة
ﴍﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻴﱰو ﺳﻮد و ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﻲ
وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﺼﻤﻮدي
ﺗﺪﻟﻴﺲ واﻓﺘﻌﺎل وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻒ ﺑﺄﻣﻮرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ب.ش.

وﻛﺎﻟﺔ ﺣ�ﻳﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﴩﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﲇ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺑﻌﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻴﻠّﻒ ﺑﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻨﺎﺑﻞ واﻟﺤ�ﻣﺎت

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ وﺛﻴﻘﺔ واﻓﺘﻌﺎل ﺗﺮﺧﻴﺺ اداري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﴫ ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄ�ة.
ﴍﻛﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘ ّ

اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺷﺒﻬﺔ إﺧﻼﻻت وﺗﺠﺎوزات ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ
اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺴﻴﺪي ﺻﺎﻟﺢ.

ﺑﻠﺪﻳّﺔ اﳌﻬﺪﻳّﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻠﻔﺎت ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻠﺪﻳّﺔ اﳌﻬﺪﻳّﺔ

ﺑﻠﺪﻳّﺔ ﻗﺎﺑﺲ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻮﻛﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ
ﻣﻄﺮش ﻗﺎﺑﺲ

ﺑﻠﺪﻳّﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ

ﺷﺒﻬﺔ اﺧﻼﻻت وﺧﺮوﻗﺎت ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻛﺮاء
"ﻣﻘﻬﻰ ﺳﻴﺪي اﻟﺸﺒﻌﺎن ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ"

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺎﻻت

وزارة اﻟﺼ ّﺤﺔ

 10إﺣﺎﻻت

اﻟﻘﺼﺎب ﻟﻠﺠﱪ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﺳﻋﻀﺎء
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ّ

ﺛﺒﻮت اﺳﺘﻬﻼك وﺗﺮوﻳ ﻣﺎدة ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول "أ"
ﻛ�دة ﺳﺎ ّﻣﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﻘﻔﺼﺔ

ﺛﺒﻮت ﺗﻮرط ﺳﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮر ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋ ﻗﺮﺑﺔ

ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻃﺒﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ

ﴍﻛﺔ "" WTT

ﺛﺒﻮت ﺣﺼﻮل ﺗﺠﺎوزات

ﴍﻛﺔ " "MEDETECاﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮرﻳﺪ

ﺛﺒﻮت ﺣﺼﻮل ﺗﺠﺎوزات

وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺤﲇ ﺑﻴﺪون ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺪﻧ�

اﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺑﺎﻟﻘ�وان

ﺗﻮرط ﻧﺎﻇﺮ ﰲ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﺔ اﺳﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﴫﻳﻦ

ﺗﺠﺎوزات ﰲ اﻟﺘﴫ ﰲ ﻣﺨﺰون اﺳﺛﺎث واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺤﲇ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ

ﺛﺒﻮت ﺣﺼﻮل اﺧﻼﻻت ﰲ اﻟﺘﴫ

اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ )  (GSHﻣﻘﺮﺔﺎ ﺑﺤﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺰﺔﻮر1

ﺗﻮرط اﻟﴩﻛﺔ ﰲ ارﺗﻴﺎب ﺗﺠﺎوزات

يتبينّ من الجدول أعاله ما ييل:
أ .ارتفاع عدد الوزارات التي استجابت لطلب الهيئة يف خصوص م ّدها بإحاالتها عىل القضاء املتعلّقة
بالفساد ،وذلك بفضل االتفاقيات املربمة مع الوزارات.
ب .تقلّص عدد الوزارات التي مل تستجب للهيئة ،حيث كان  8يف سنة  2016وأصبح  3يف سنة :2017
 وزارة العدل. وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل (مل تستجب كذلك خالل سنة .)2016 وزارة الشؤون الدين ّية (مل تستجب كذلك خالل سنة .)2016ج .ارتفاع ملحوظ لعدد االحاالت من الوزارات عىل القضاء (القضاء الجزايئ العديل مبا يف ذلك القطب
القضايئ االقتصادي واملايل ودائرة الزجر املايل والقضاء العسكري) ،حيث مل يتع ّد العدد  48إحالة يف
سنة  ،2016يف حني بلغ  368يف سنة  ،2017أي بنسبة فاقت سبعة أضعاف.
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 - 3حماية المب ّلغين
تعريف الحماية
ع ّرف القانون األسايس عدد  10املؤ ّرخ يف  07مارس  2017واملتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني،
مفهوم الحامية يف فصله الثاين بكونها« :جملة اإلجراءات الهادفة إىل حامية املبلّغ عن الفساد ،سواء كان

ذات طبيعية أو معنوية ض ّد مختلف أشكال االنتقام أو التمييز التي قد تسلّط عليه بسبب تبليغه عن
حاالت الفساد ،سواء اتّخذ االنتقام من املبلّغ شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات مق ّنعة وبصفة عامة
تعسفي يف حقّه ،مبا يف ذلك اإلجراءات التأديب ّية كالعزل أو اإلعفاء أو رفض الرتقية و رفض طلب
كل إجراء ّ
كل
النقلة أو النقلة التعسف ّية أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهام ،يسلّط ض ّد املبلّغ أو ض ّد ّ
شخص وثيق الصلة به».

التعريف بالقانون المتع ّلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المب ّلغين
وقد حرصت الهيئة منذ صدور القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املتعلّق باإلبالغ عن الفساد وحامية
املبلّغني عىل التفاعل اإليجايب مع هذا القانون ،فعملت عىل التعريف به ومبضامينه ومزاياه وبالضامنات
القانون ّية الواردة به.
ويف هذا اإلطار تولّت الهيئة بدعم من برنامج األمم املتّحدة االمنايئ تنظيم أربع ورشات للتعريف باإلطار
القانوين لإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني وذلك بجربة والحاممات خالل شهر أوت  2017والقريوان خالل
شهر أكتوبر وسوسة خالل شهر نوفمرب.
وقد شارك يف إدارة أشغال هذه الورشات أعضاء اللجنة املشرتكة ومحقّقني بالهيئة وقضاة وأعضاء مبجلس نواب
الشعب وإطارات من مختلف الوزارات والهياكل العموم ّية وممثّلني عن املجتمع املدين وكذلك بعض املبلغني
طالبي الحامية.
وحسبام تض ّمنه التقرير املع ّد يف الغرض ،اعتمدت الورشات األربع عىل مقاربة جمعت بني الجانب النظري
يف التعريف بالقانون وأهم ّيته وتبسيط مفاهيمه وتوضيح االجراءات الواردة به والجانب التطبيقي من خالل
تدارس حاالت عمل ّية مستوحاة من تجربة من تجربة الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد يف تطبيق القانون.
وت ّم كذلك خالل هذه الورشات عرض مشاريع النصوص التطبيق ّية لالستشارة بهدف تقديم مقرتحات يف
شأنها.
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وأسفرت مختلف هذه الورشات عن توصيات تتمثّل أساسا يف االرساع بإصدار النصوص التطبيق ّية ومتكني الهيئة
من االمكان ّيات املاديّة والبرشيّة واستحثاث الهياكل العموم ّية لتعيني الهيكل االداري املختص.
وباإلضافة إىل هذه الورشات ونظرا إىل أهمية القانون األسايس املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني
وتلبية لحاجة املبلغني التي تأكّدت للهيئة من خالل االستفسارات وطلبات االرشادات واالستيضاحات الواردة
خاصة عن طريق الرقم األخرض ،تولّت تنظيم أيّام توعية وتحسيس بعديد الواليات ملزيد
عليها يف هذا الصدد ّ
تبسيط أحكام هذا القانون وتقريب مفاهيمه من مختلف رشائح املجتمع.
تل ّقي مطالب الحماية والبتّ فيها
ت ّم يف إطار األحكام االنتقال ّية للقانون األسايس عدد  10لسنة  2017املؤ ّرخ يف  07مارس  2017واملتعلّق باإلبالغ
عن الفساد وحامية املبلغني ومبوجب الفصل  39منه إحداث لجنة مشرتكة بني الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد
كل من تولىّ التبليغ عن حالة
للبت يف مطالب الحامية وتسوية الوضع ّية التي يتق ّدم بها ّ
ورئاسة الحكومة ّ
فساد وذلك بعد  14جانفي  2011وإىل حدود دخول القانون ح ّيز النفاذ رشيطة أن يثبت املعني باألمر تقدميه
رضره ج ّراء ذلك.
مللفّات تبليغ عن فساد وت ّ
وت ّم بتاريخ  26جويلية  2017صدور مق ّرر عن الكاتب العام للحكومة يتعلّق بضبط تركيبة هذه اللجنة.
وقد ورد عىل الهيئة يف هذا الصدد ما مجموعه  154مطلبا يف الحامية وتسوية الوضع ّية تع ّهدت بها اللجنة
خاصة فيام يتعلّق
املذكورة فور مبارشتها ملهامها وتولّت فرزها من حيث توفّر الرشوط الشكلية املستوجبة ّ
باآلجال.
وقد بتّت اللجنة إىل ىّ
موف سنة  2017يف  9من هذه املطالب وأصدرت يف شأن مثانية منها ( )08قرارات بإسناد
الحامية مقابل رفض مطلب واحد (.)01
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ويربز الجدول املوايل توزيع القرارات املسندة يف إطار اللجنة املشرتكة حسب الجهة املعن ّية:
املبلّغ

القرار

الوزارة املطالبة بتنفيذ القرار

()...

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

اإلرجاع لسالف العمل وتسوية الوضعية املهنية

()...

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

اإلرجاع لسالف العمل وتسوية الوضعية املهنية

()...

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

نقلة املبلّغ إىل وزارة الصحة

()...

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

تسوية الوضعية املهنية

()...

وزارة الشؤون االجتامعية

الكف عن الهرسلة وتوفري اإلرشاد القانوين

()...

وزارة النقل

اإلرجاع لسالف العمل وتسوية الوضعية املهنية

)(...

وزارة النقل

تسوية الوضعية املهنية

)(...

وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل

الكف عن الهرسلة

وباإلضافة إىل ذلك ،تلقّت الهيئة خالل سنة  2017ما مجموعه  75مطلبا يف الحامية تتعلّق بإبالغات عن الفساد
ت ّم تقدميها بعد دخول القانون األسايس عدد  10لسنة  2017ح ّيز التنفيذ .وإىل ىّ
موف سنة  ،2017بتّت الهيئة يف 5
منها ،بإصدار  4قرارات برفض إسناد الحامية وقرار واحد بإسناد الحامية يتعلّق مبوظّف مبنشأة عموم ّية خاضعة
إلرشاف الوزارة املكلّفة بتكنولوجيا االت ّصال واالقتصاد الرقمي ،وذلك عىل خلفيّة رفض تجديد عقد الشغل الذي
يربط املبلّغ باملنشأة املعن ّية دون مربرات موضوع ّية خالفا مليثاق رشاكة بني الطرف التونيس ورشيك أجنبي ،وذلك
بسبب تبليغه عن شبهات فساد باملنشأة املذكورة .وجاء مبنطوق القرار الزام املنشأة بإيقاف جميع االجراءات
حق املبلّغ وابقاء الحالة عىل ما كانت عليه كمبارش باملنشأة املعن ّية بنفس الخطّة.
املتّخذة يف ّ
وبالتّايل ،وإجامال ،يرتفع العدد الجميل ملطالب الحامية بعنوان سنة  2017إىل  229مطلبا ،والقرارات الصادرة
يف ما ّدة حامية املبلّغني إىل  14قرارا  9منها بإسناد الحامية و 5بال ّرفض.
ويف خصوص االجراءات املتّبعة يف دراسة مطالب الحامية ،حرصت الهيئة عىل العمل بسامع املبلغني طالبي
الحامية والتث ّبت من قيام العالقة السببية بني الرضر الحاصل والتبليغ واعتمدت الهيئة كذلك مبدا مواجهة
الض ّد بتوجيه إشعار كتايب له بوجود طلب حامية.
الشكايات الجزائية من أجل التنكيل بمب ّلغين
واملؤسسات املبلّغ عنها أو من
قامت الهيئة بإحالة  5دعاوى جزائ ّية من أجل التنكيل مببلّغني من قبل اإلدارات
ّ
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بعض املسؤولني فيها ،وذلك عىل معنى الفصل  35من القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املتعلق باإلبالغ
عن الفساد وحامية املبلغني ،والذي اقتىض ما ييل:

«يعاقب بالسجن من ستّة أشهر إىل سنتني كل من يلجأ إىل اتّخاذ تدابري انتقام ّية أو الرتهيب أو التهديد مبارشة
أو بواسطة وبأ ّي شكل من األشكال ض ّد شخص املبلّغ أو أ ّي شخص من األشخاص املشار إليهم بالفصل  26من
هذا القانون.
ويف صورة إلحاق رضر جسدي أو معنوي جسيم ،يعاقب الفاعل بالسجن من خمس ( )5إىل عرش ()10
سنوات».
ويربز الجدول التايل الشكايات الجزائية التي أحالتها الهيئة يف هذا الخصوص:
تاريخ التبليغ

املبلّغ عن الفساد

املحكمة /املآل

الهيكل

2016 /26/05

()...

املحكمة االبتدائيّة مبنوبة

وزارة الفالحة واملوارد املائيّة
والصيد البحري

2016 /01/11

()...

املحكمة االبتدائ ّية بقرمبالية /مكتب
التحقيق عدد 2

وزارة الص ّحة

2016 /22/12

()...

املحكمة االبتدائ ّية بزغوان /الفرقة
العدلية بزغوان

وزارة املالية

2016 /22/12

()...

املحكمة االبتدائ ّية بزغوان /الفرقة
العدلية بزغوان

وزارة املالية

2016 /25/02
2016 /25/05

مجموعة من أساتذة معهد
بورقيبة للغات الحية

املحكمة االبتدائ ّية بتونس /اإلدارة
الفرعية للقضايا اإلجرامية

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

وفيام ييل مل ّخص للشكايات املعروضة عىل أنظار القضاء عىل معنى الفصل  35من القانون املذكور:
تعرض مب ّلغ لهرسلة وتدابير انتقامية نتيجة لإلبالغ عن شبهة فساد بالمندوبية
الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة من موظفة باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبنوبة حول شبهة فساد
باملندوبية املذكورة.
وأحالت الهيئة بناء عىل أعامل التقيص املجراة بشأن التبليغ شكاية جزائية عىل النيابة العمومية باملحكمة
االبتدائ ّية مبنوبة والتي تولت بدورها إحالة امللف عىل فرقة األبحاث االقتصاديّة واملالية للبحث.

269

وتقدمت املبلغة للهيئة بطلب حامية وتسوية وضعية عىل معنى أحكام الفصل  39من القانون األسايس عدد
 10لسنة  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني متمسكة بتعرضها لتدابري انتقامية متثلت يف
هرسلتها ،طالبة نقلتها إىل وزارة أخرى.
ومتت دراسة امللف من طرف اللجنة املشرتكة املكلفة بالنظر يف مطالب الحامية وتسوية الوضعية والتي
تشكلت مبوجب املقرر املؤرخ يف  26جويلية  2017عن الكاتب العام للحكومة تفعيال ألحكام الفصل  39من
القانون األسايس عدد  10بالباب الخامس منه املتعلق باألحكام االنتقالية ،وثبت لها يف إطار أعاملها جدية ما
متسكت به املبلغة من تدابري انتقامية.
وعليه أصدرت اللجنة املشرتكة قرارها بإسناد الحامية لها ونقلتها لوزارة أخرى والكف عن هرسلتها وتم اعالم
وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري بفحوى القرار إال أنه ت ّم تتبعها جزائيا من طرف املظنون فيهم
نتيجة تبليغها.
وبناء عليه أحالت الهيئة امللف عىل السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية مبنوبة لإلذن بفتح بحث عىل
معنى مقتضيات الفصل  35من القانون األسايس عدد  10لسنة  2017ضد املضنون فيهم.
تعرض مب ّلغة لهرسلة وتدابير انتقامية نتيجة لإلبالغ عن شبهة فساد بالمستشفى
المحلي بقرمبالية
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة من قبل قابلة باملستشفى املحيل بقرمبالية وممرض رئيس
بقسم الجراحة بنفس املستشفى من أجل شبهات فساد باملستشفى املذكور.
ويف إطار أعامل البحث والتقيص قامت الهيئة مبراسلة وزارة الصحة يف املوضوع بتاريخ  22أوت  2017ومل
تتلقى ردا من هذه األخرية.
توصلت الهيئة يف األثناء بتقرير صادر عن التفقدية الطبية بوزارة الصحة من خاللها يتبني صحة االدعاءات
الواردة عىل الهيئة .تتمثل شبهات الفساد فيام ييل:
♦ ♦شبهات اختالس لكمية من الوقود واستغالل سيارات املصلحة بدون وجه حق.
♦ ♦انتدابات مشبوهة عىل أساس املحاباة.
♦ ♦القيام بأعامل طبية باملصحات الخاصة خالل أوقات العمل باملستشفى وخارجها.
♦ ♦تلقي رشاوي مقابل تسليم شهائد طبية مزورة.
♦ ♦استعامل يف غري محله لسيارات اإلسعاف.
♦ ♦إجراء عمليات جراحية مبقابل مايل.
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وأحالت الهيئة بناء عىل كل هذه املعطيات شكاية عىل معنى أحكام الفصل  96من املجلة الجزائية عىل أنظار
السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بقرمبالية.
وتقدم املبلغني مبطلبي حامية وتسوية وضعية عىل معنى أحكام الفصل  39من القانون األسايس عدد  10لسنة
 2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني متمسكني بتعرضهام إىل جملة من التدابري االنتقامية بسبب
تبليغهام.
ومتت دراسة امللف من طرف اللجنة املشرتكة املكلفة بالنظر يف مطالب الحامية وتسوية الوضعية ،وثبت لها
يف إطار أعاملها جدية ما متسك به الطالبني من هرسلة متثلت أساسا يف االستجوابات واإلحاالت املتكررة عىل
مجلس التأديب وصوال إىل اإليقاف عن العمل والحرمان من التأجري.
وقد أحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائيّة
بقرمبالية لإلذن بفتح بحث عىل معنى مقتضيات الفصل  35من القانون األسايس عدد  10لسنة .2017
تعرّض مب ّلغة لهرسلة وتدابير انتقامية نتيجة لإلبالغ عن شبهات فساد باإلدارة العامة
للمحاسبة العمومية واالستخالص وقباضة زغوان والمكتب الجهوي لألداءات بزغوان
وردت عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عريضة من قبل متفقدة بالقباضة املالية بزغوان من أجل شبهات
فساد باإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص وقباضة زغوان واملكتب الجهوي لألداءات بزغوان.
وأحالت الهيئة بناء عىل أعامل التقيص املجراة بشأن تبليغ املترضرة جملة من الشكايات الجزائية عىل النيابة
العمومية باملحكمة االبتدائ ّية بزغوان والتي تولت بدورها إحالة امللف عىل فرقة األبحاث االقتصاديّة واملالية
وعىل القطب القضايئ واالقتصادي واملايل عىل معنى أحكام الفصل  96من املجلة الجزائية.
وتقدمت املبلغة مبطلب حامية وتسوية وضعية عىل معنى أحكام الفصل  39من القانون األسايس عدد 10
لسنة  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني متمسكة بتعرضها لتدابري انتقامية وترهيب من عدة
أطراف ال سيام تكوين ملف تأديبي ضدها بغاية املساس مبسارها املهني وهرسلتها.
ومتت دراسة امللف من طرف اللجنة املشرتكة املكلفة بالنظر يف مطالب الحامية وتسوية الوضعية ،وثبت لها
يف إطار أعاملها جدية ما متسكت به الطالبة من هرسلة وتعمد إخضاعها إىل االستجوابات املتعددة وذلك لغاية
إعداد ملف تأديبي ميس مبسارها املهني.
وقد أحالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد امللف عىل أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائ ّية
بقرمبالية لإلذن بفتح بحث عىل معنى مقتضيات الفصل  35من القانون األسايس عدد  10لسنة .2017
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تعرض مب ّلغين لهرسلة وتدابير انتقامية نتيجة لإلبالغ عن شبهة فساد بمعهد
بورقيبة للغات الحية
تعهدت الهيئة مبوجب عريضة من  3أساتذة مبعهد بورقيبة للغات الحية بالتقيص يف شبهة فساد باملعهد
املذكور.
وأحالت الهيئة بناء عىل أعامل التقيص املجراة بشأن تبليغ املترضرين شكاية جزائية عىل النيابة العمومية
باملحكمة االبتدائ ّية بتونس والتي تولت بدورها إحالة امللف عىل القطب القضايئ االقتصادي واملايل عىل معنى
الفصل  96من املجلة الجزائية.
وتقدمت املبلغون للهيئة بطلب حامية وتسوية وضعية عىل معنى أحكام الفصل  39من القانون األسايس عدد
 10لسنة  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني متمسكني بتعرضهم لتدابري انتقامية متثلت يف عدم
منحهم ساعات التدريس الكافية لتجديد عقد العمل عىل عكس باقي زمالئهم ،كام ت ّم التنكيل بهم من خالل
اعتامد جملة من التدابري اإلدارية التي تحول دون تحصيل مستحقاتهم املالية كام تعيق حصولهم عىل عقود
تجديد مبوجب آلية التعاقد املعمول بها باملؤسسة.
ومتت دراسة امللف من طرف اللجنة املشرتكة املكلفة بالنظر يف مطالب الحامية وتسوية الوضعية والتي
تشكلت مبوجب املقرر املؤرخ يف  26جويلية  2017عن الكاتب العام للحكومة تفعيال ألحكام الفصل  39من
القانون األسايس عدد  10بالباب الخامس منه املتعلق باألحكام االنتقالية ،وثبت لها يف إطار أعاملها جدية ما
متسك به املبلغون من تدابري انتقامية آلت إىل حرمانهم من بعض الحقوق اثر التبليغ لدى الهيئة.
وقد أحالت الهيئة امللف عىل السيد وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائ ّية بتونس لإلذن بفتح بحث عىل معنى
مقتضيات الفصل  35من القانون األسايس عدد  10لسنة  2017ضد املظنون فيهم.
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الشكايات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة : 2017
عرفت الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد تطورا يف عدد الش��كايات الواردة عليها إذ بلغت  9189منها  3851يف
شكل عرائض وملفات وردت سواء عرب مكتب الضبط أو عرب اإلحاالت أو عن طريق الربيد العادي أو اإللكرتوين
أو ع��ن طري��ق الفاكس أو مبوجب التعهد التلقايئ ،فيام تم تلقي بقية امللفات وعددها  5398بواس��طة الرقم
األخرض املجاين.
و يعكس ارتفاع عدد امللفات الواردة عىل الهيئة إستقرار الهيئة يف املحافظة عىل اسرتاتيجية تدخلها التي دأبت
عليها منذ  2016واعتامد الحمالت التحسيسية للتعريف بدورها وحث املواطنني عىل التشهري بالفساد.
وقد أمكن من خالل قاعدة تخزين امللفات ومعالجتها معلوماتيا وتحليليا تصنيفها عىل أساس املحاور التالية :
توزيع الملفات حسب
♦
♦
♦
♦
♦

♦هوية املبلغ
♦اإلختصاص
♦طبيعة النزاع
♦والية املبلغ
♦الهيكل املعني

أوال  :التوزيع الجغرافي للملفات (الواليات) :

تتوزع امللفات الواردة عىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد عىل جميع واليات الجمهورية دون إس��تثناء ،كام
ورد عىل الهيئة جملة من امللفات من خارج أرض الوطن وعددها  13ش��كاية وهو مؤرش موضوعي يدل عىل
الوعي بخطورة آفة الفساد والحاجة امللحة يف مقاومتها وهو شعور عام ومشرتك بني جميع املواطنني يف جميع
الجهات.
وتبق��ى والية تونس للس��نة الثانية عىل التوايل الوالية األوىل يف نس��بة امللفات الواردة ع�لى الهيئة ()% 14.97
مبجموع  1376ش��كاية وجاءت واليات صفاقس ونابل وسوسة والقرصين والقريوان وبن عروس وسيدي بوزيد
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يف مس��توى ثان يف عدد امللفات الوافدة عىل الهيئة ،إذ س��جلت صفاقس أعىل نسبة يف هذا املستوى بـ 5.87%
ووالية س��يدي بوزيد بـ  ،% 3.72هذا ويالحظ أن بعض الواليات ذات الكثافة الس��كانية العالية (قابس ،منوبة
ومدنني) تقاربت نسب التبليغ لديها مع جملة الواليات ذات الكثافة السكانية الضعيفة (توزر ،تطاوين ،زغوان).
ثانيا  :اإلختصاص :

تت��وزع امللفات الواردة عىل الهيئة إىل صنفني ،صنف أول يندرج ضمن إختصاص الهيئة وصنف ثان يخرج عن
إختصاصها.
وقد مثلت ملفات اإلختصاص  % 51.92من مجموع امللفات الواردة عىل الهيئة أي بحس��اب  4771ملفا ،ويف
املقابل مثلت ملفات عدم اإلختصاص  % 43.16أي ما يساوي  3966ملفا.
ولق��د ع��رف عدد امللفات ذات اإلختص��اص الواردة عىل الهيئ��ة إرتفاعا ملحوظا يعكس إس��تيعاب املواطنني
إلختصاص الهيئة ،وهذا التطور هو نتيجة مبارشة للحمالت التحسيسية املكثفة عرب الوسائل اإلعالمية واإلتصال
املبارش الذي قامت به الهيئة للتعريف باختصاصاتها القانونية.
ثالثا  :هوية المبلغ :

تم تصنيف العارضني أو املش��تكني إىل أربعة أصناف ،مع أنه يجب اإلش��ارة بكون  % 27.39منهم مل يفصحوا
عن هوياتهم ( )2517وهو رقم مرتفع ،ومؤرش لوجود أزمة ثقة يف ذهن املبلغ يف جدية حاميته .ورغم صدور
القانون املتعلق بحامية املبلغني عن قضايا الفساد ،فإننا سننتظر السنوات املقبلة لظهور مفعوله.
وقد وقع تقسيم العارضني إىل :
♦
♦
♦
♦

♦ذكر
♦أنثى
♦مجهول
♦شخص معنوي ،مجموعة من األشخاص ،جمعيات

ويبق��ى العنرص الالفت للنظر هوالطابع الفردي للش��كايات حيث نجد أكرث من ثلثي العارضني هم أش��خاص
تقدموا فرادى ،حيث أن الش��كايات الواردة تحت تشكيل جامعي (مجموعة من األشخاص ،جمعيات )...تبقى
ضعيفة جدا ( )% 1.23من املجموع.
كام يالحظ كذلك أن العنرص النسايئ وإن كان أبعد عن إرتكاب الفساد ،فإن املؤرشات تؤكد بكون املرأة قليلة
التبليغ عن الفساد ،إذ ال تتجاوز نسبة التبليغ لديها  % 10.56التي تبقى نسبة ضعيفة جدا.
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رابعا  :الهيكل المعني :

تتوزع امللفات الواردة عىل الهيئة إىل عدة أصناف تتمحور يف مجملها حول :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦الوزارات
♦البلديات
♦الواليات
♦املعتمديات
♦مؤسسات ومنشآت عمومية
♦رشكات خاصة
♦لجان ،هيئات
♦جمعيات
♦هياكل الدولة

ولنئ كان الش��ائع والطابع الغالب عىل األطراف املش��تىك بهم ظاهريا هو إندراجهم ضمن صنف «أش��خاص
القانون الخاص» فإن تجميع الش��كايات وإعادة تبويبها باعتبار الهيكل املعني (الدولة ،املؤسس��ات العمومية
وشبه العمومية) يضعنا أمام معطى واقعي هو تقدم الفساد املؤسيس عىل الفساد الفردي.
خامسا  :طبيعة النزاع :

تم تصنيف النزاعات موضوع الشكاوى إىل ستة أصناف محورية هي:
♦ ♦فساد إداري ومايل
♦ ♦نزاعات مختلفة غري جزائية
♦ ♦حاالت أخرى
♦ ♦جرائم إقتصادية ومالية
♦ ♦صفقات عمومية
♦ ♦نزاعات جزائية
وبقيت نس��بة كبرية نس��بيا  % 31.62من املجموع الوارد عىل الهيئة غري خاضعة ألي تصنيف وذلك للغموض
املحيط بها ولغياب املعلومة الثابتة بخصوصها.
وقد ثبت من خالل هذا التوزيع أن الفس��اد اإلداري واملايل ميثل الجزء األكرب من القضايا وامللفات الواردة عىل
الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد إذ بلغ  % 30.85من املجموع تليها نزاعات مختلفة غري جزائية بـ % 19.23
ثم نزاعات جزائية بـ  % 5.76مع بعض األصناف األخرى بنسب ضعيفة نسبيا ترتاوح بني  % 2.32و.% 2.39
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اإلستخالصات :
ميكننا أن نستنتج مام سبق ما ييل :
أوال  :إس��تقرارا يف العدد الجميل للملفات الواردة عىل هيئة مكافحة الفس��اد سنة  2017مقارنة بسنة 2016
وذلك بفضل إس��تمرارية الهيئة يف سياس��ة اإلتصال املبارش واس��تخدامها لوس��ائل اإلتصال الحديثة
للتحسيس بخطورة الفساد ورضورة التبليغ عنه.
ثانيا  :مكافحة الفس��اد والتش��هري به ليس��ت وقفا عىل جهة دون أخرى ،فكل واليات الجمهورية إنخرطت
يف مس��ار مقاومة الفس��اد والتبليغ عن حاالته مبختلف أوجهه ،س��واء كان الفساد مايل أو إداري أو
إقتصادي وإن كان ذو صبغة جزائية أو غري جزائية وعموما كانت الش��كاوى منسجمة ومتناسبة مع
املعطيات الدميغرافية للواليات ما عدى بعض الواليات ،حيث ظلت الشكاوى دون الحجم الدميغرايف
للوالية وذلك إما لضعف تدخل الهيئة فيها وإما لخلوها من قضايا الفساد الهامة.
ثالثا  :إس��تمرار هيمنة الفس��اد املؤسيس عىل ملفات الشكاوى الواردة عىل الهيئة رغم ارتفاع حجم املشتىك
بهم من صنف األفراد وقد تواصلت ظاهرة الش��كاوى مجهولة املصدر التي بلغت نسبتها % 27.39
من املجموع والذي ميكن تفس�يره بحالة التوجس والخوف م��ن تبعات التبليغ ،رغم صدور القانون
األس��ايس عدد  10لسنة  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني واملجهودات املبذولة من
طرف الهيئة للتعريف بأهميته وهو ما ميكن أن نجد له أثرا يف املستقبل القريب.
رابعا  :تواصل إستقرار نسبة امللفات التي ترجع إىل إختصاص الهيئة مقارنة بسنة  2016حيث بلغت % 51.92
من مجموع امللفات ،وهو رقم يرتجم إستيعاب املواطن إلختصاص الهيئة والذي ميثل النتيجة املبارشة
لحمالت التحسيس املكثفة التي تقوم بها الهيئة مام يجنبها اإلرهاق يف مسائل ليست من إختصاصها،
ويدفعها للرفع من قدراتها وإمكانياتها يف معالجة ملفات الفساد وإحالتها عىل الجهات املختصة.
خامس��ا  :مثل الفس��اد اإلداري واملايل والجرائم االقتصادية القس��ط األوفر من ملفات الفس��اد املرفوعة إىل
الهيئة وهي ملفات متثل يف املجموع  % 33.17من امللفات التي تلقتها الهيئة حيث بلغ عدد امللفات
املتعلقة بها  3001حالة.
نستخلص من ذلك أن الفساد اإلداري واملايل والجرائم االقتصادية تخص بالدرجة األوىل املؤسسات.
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سادسا  :تلقت الهيئة خالل سنة  2017عدد  5338مكاملة عرب الرقم األخرض املجاين أحيلت منها  3109عىل
قس��م التحقيق باعتبارها تبليغات عن ش��بهات فساد ،فيام وقع حفظ البقية إما لخروجها عن مجال
إختصاص الهيئة ( )1472أو لطلب إرش��ادات عامة لتعلقها مبتابع��ة مآل ملفات مودعة لدى الهيئة
( )757ويالحظ إس��تقرار يف العدد الجميل للمكاملات مقارنة بسنة  2016التي سجلت  5594مكاملة
وذلك بفضل إس��تمرار الهيئة يف بذل الجهد يف التوعية والتحسيس والحث عىل التبليغ وأرساء ثقافة
مكافحة الفساد.
س��ابعا  :ينقسم املتصلون بالرقم األخرض إىل ذكور ( )3386وإناث ( )595مع بقاء ( )1351حالة غري محددة
و( )06صادرة عن شخص معنوي أو مجموعة من األشخاص أو جمعيات.
وبقيت نسبة التبليغ لدى اإلناث ضعيفة وإن كانت املرأة أبعد عن إرتكاب الفساد مقارنة بالرجل فهي قليلة
التبليغ عنه.
ثامنا  :لوحظ أن أكرث من ثلث التدخالت وردت من ستة واليات هي تونس ،صفاقس ،نابل ،القرصين ،سوسة
والقريوان وهي ذات الواليات التي تحتل املرتبة األوىل يف جدول توزيع امللفات حس��ب والية املبلغ،
وقد تفاعلت الهيئة الوطنية ملكافحة الفس��اد إيجابيا مع هذا الرتتيب وأحدثت فروعا جهوية لها يف
الواليات التي عرفت أعىل نسب يف التبليغ خالل سنة .2016
تاس��عا  :لوحظ الرتاب��ط بني التبليغ وتوقيت العمل ،فالنس��بة األضعف (بني  3و )% 5تخص تقريبا أش��هر
الصيف ،جوان وجويلية وأوت وسبتمرب والنسبة األعىل ( % 10أو أكرث) تتعلق بأشعر الذروة جانفي
وفيفري ومارس وأفريل ونوفمرب وديسمرب وشهر ميهد لهذا التغيري بني الشهرين (ماي وأكتوبر) ذلك
بنسبة (بني  6و )% 7تتوسط النسبتني املذكورتني أعاله.
عاش��را  :تتوافق املداخالت عىل الخط األخرض مع ما تم إس��تنتاجه من امللفات الواردة عىل الهيئة من كون
الفساد اإلداري الحكومي والعمومي يشكل القسط األوفر من شكاوى املواطنني.
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إحصائيات الشكايات الواردة على الهيئة سنة 2017
توزيع امللفات الواردة عىل الهيئة سنة  2017حسب املصدر:
مصدر الشكاية

عدد امللفات الواردة

النسبة املئوية

عن طريق الرقم األخرض

5338

%58.10

مبارشة عرب مكتب الضبط

1878

%20.44

عن طريق الربيد

748

%8.14

عن طريق الربيد االلكرتوين

714

%7.77

عن طريق الفاكس

345

%3.75

إحاالت

125

%1.35

تعهد تلقايئ

41

%0.45

العدد الجميل للشكايات

9189

%100

يتب�ّي�نّ من الجدول أعاله أ ّن الرقم األخرض هو املصدر الرئييس لالبالغات الواردة عىل الهيئة يليه إيداع امللفّات
مبارشة لدى مكتب الضبط املركزي ث ّم وبنسب متقاربة الربيد والربيد االلكرتوين.
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توزيع امللفات الواردة عىل الهيئة سنة  2017حسب هوية املبلغ:
هوية املتصل

العدد

النسبة املئوية

ذكر

5589

%60,82

أنثى

970

%10,56

مجهول

2517

%27,39

شخص معنوي  /مجموعة من األشخاص  /جمعيات ...

113

%1,23

العدد الجميل

9189

%100

يحتل املرتبة األوىل بنسبة % 60,82
•يالحظ أ ّن التبليغ من قبل الذكور ّ
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توزيع امللفات الواردة عىل الهيئة سنة  2017حسب االختصاص:
توزيع امللفات حسب االختصاص

عدد امللفات

النسبة املئوية

اختصاص

5223

%56,84

عدم إختصاص

3966

%43,16

العدد الجميل

9189

%100

يتبني من الجدول أعاله ارتفاع عدد ملفات االختصاص ( ،)5223مقارنة مبا كانت عليه يف س��نة .)2198( 2016
وينم ذلك عن تنامي وعي املواطنني مبفهوم التبليغ عن ش��بهات الفس��اد واستيعابهم الختصاص الهيئة نتيجة
للحمالت التوعويّة والومضات اإلشهاريّة واألنشطة التي أنجزتها الهيئة و التي اتسع نطاق املستهدفني بها.
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توزيع امللفات حسب طبيعة النزاع:
طبيعة النزاع

عدد امللفات

النسبة املئوية

فساد إداري و مايل

2835

%30,85

نزاعات مختلفة غري جزائية

1767

%19,23

حاالت أخرى

2906

%31,62

جرائم اقتصادية و مالية

266

%2,89

صفقات عمومية

213

%2,32

نزاعات جزائية

529

%5,76

يف طور الدرس

673

%7,32

العدد الجميل

9189

%100
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توزيع امللفات حسب والية املبلغ:
الوالية

العدد

النسبة املئوية

تونس

1376

14,97%

صفاقس

539

5,87%

نابل

468

5,09%

سوسة

397

4,32%

القرصين

390

4,24%

القريوان

355

3,86%

بن عروس

342

3,72%

سيدي بوزيد

313

3,41%

بنزرت

303

3,3%

جندوبة

301

3,28%

املنستري

290

3,15%

قفصة

280

3,05%

أريانة

261

2,84%

املهدية

245

2,67%

باجة

223

2,43%

الكاف

209

2,27%

سليانة

194

2,11%

منوبة

167

1,82%

زغوان

165

1,8%

مدنني

163

1,77%

قابس

149

1,62%

تطاوين

55

0,6%

قبيل

45

0,49%

توزر

45

0,49%

مجهولة املصدر

1901

20,69%

العاملي

13

0,14

العدد الجميل

9189

100%

الست األوىل التي تحتلّها واليات تونس وصفاقس ونابل وسوسة والقرصين و القريوان ،هي
يالحظ ا ّن املراتب ّ
ذاتها يف الجدول املتعلّق بالرقم األخرض حافظت عىل نفس الرتتيب يف خصوص التبليغ بواسطة الرقم األخرض.

284

285

توزيع امللفات حسب الهيكل املعني:
عدد امللفات

النسبة املئوية

الهيكل املعني
وزارة الداخلية
وزارة الفالحة و املوارد املائية و الصيد البحري
وزارة املالية
وزارة الصحة
وزارة العدل
وزارة الرتبية
وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية
وزارة ال ّنقل
وزارة الشؤون االجتامعية
وزارة الطاقة و املناجم و الطاقات املتجددة
وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الرتابية
وزارة التجارة
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
وزارة التكوين املهني و التشغيل
وزارة شؤون الشباب والرياضة
وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
وزارة الشؤون الثقافية
وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرى و املتوسطة
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الشؤون الدينية
وزارة الشؤون الخارجية
وزارة املرأة واألرسة والطفولة
رئاسة الحكومة
وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان

530
451
430
305
303
288
277
246
227
168
159
151
135
87
54
48
45
40
40
33
24
22
20
19
18
17
1

5,77%
4,91%
4,68%
3,32%
3,30%
3,13%
3,01%
2,68%
2,47%
1,83%
1,73%
1,64%
1,47%
0,95%
0,59%
0,52%
0,49%
0,44%
0,44%
0,36%
0,26%
0,24%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%
0,01%

طلب إرشادات من الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
بلديات
واليات
مؤسسات و منشآت عمومية
رشكات خاصة
جمعيات و منظامت وطنية
هيئات مستقلة
مجالس جهويّة
مجلس نواب الشعب
سفارات
يف طور الدرس والتقص
العدد الجميل

778
671
303
271
191
160
15
6
4
3
2649
9189

8,47%
7,30%
3,30%
2,95%
2,08%
1,74%
0,16%
0,07%
0,04%
0,03%
28.83%
%100
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إحصائيات الرقم األخضر
توزيع املكاملات الواردة عىل الرقم األخرض حسب الوالية :

♦

♦

الوالية

عدد املكاملات

النسبة املئوية

تونس
صفاقس
نابل
القرصين
سوسة
القريوان
سيدي بوزيد
بن عروس
جندوبة
املنستري
املهدية
بنزرت
قفصة
باجة
الكاف
سليانة
زغوان
أريانة
منوبة
مدنني
قابس
توزر
قبيل
تطاوين
مجهولة املصدر
العدد الجميل

638
331
292
262
243
233
223
207
185
183
179
174
173
160
136
135
116
113
107
104
79
32
31
30
972
5338

%11,95
%6,20
%5,47
%4,91
%4,55
%4,36
%4,18
%3,88
%3,47
%3,43
%3,35
%3,26
%3,24
%3,00
%2,55
%2,53
%2,17
%2,12
%2,00
%1,95
%1,48
%0,60
%0,58
%0,56
%18,21
%100

الس��ت األوىل تحتلّها نف��س الواليات يف هذا الجدول وكذل��ك يف الجدول املتعلّق
♦يالح��ظ أ ّن املراتب
ّ
بامللفّات الراجعة الختصاص الهيئة.
♦يالح��ظ كذلك أ ّن الهيئة تفاعلت مع هذا الرتتيب وأحدثت بالتّايل فروعا يف الواليات التي عرفت أعىل
نسب يف التبليغ خالل سنة .2016
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توزيع املكاملات الواردة عىل الرقم األخرض حسب موضوع املكاملة :
موضوع املكاملة

العدد

النسبة املئوية

تبليغ عن شبهة فساد

3109

%58,24

حاالت أخرى (عدم اختصاص)

1472

%27,58

متابعة ملف أو طلب إرشادات

757

%14,18

العدد الجميل للمكاملات

5338

%100

يالحظ أ ّن الهيئة تلقّت  5338مكاملة أحيلت منها  3109عىل قسم التحقيق بالهيئة عىل أنّها تبليغات عن
شبهات فساد ،فيام وقع حفظ البق ّية إ ّما لخروجها عن مجال اختصاص الهيئة ( )1472أو لطلب إرشادات عامة
أو لتعلقها مبتابعة مآل ملفّات مودعة لدى الهيئة ( .)757ويالحظ استقرار يف العدد الجميل للمكاملات يف
سنة  2017مقارنة بسنة  2016التي س ّجلت  5594مكاملة ،وذلك بفضل ثبات الهيئة عىل بذل الجهد يف التوعية
والحث عىل التبليغ وارساء ثقافة مكافحة الفساد.
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توزيع املكاملات الواردة عىل الرقم األخرض حسب الشخصية القانونية والجنس :

♦

290

هوية املتصل

عدد املكاملات

النسبة املئوية

ذكر

3386

%63,43

مجهول

1351

%25,31

أنثى

595

%11,15

شخص معنوي  /مجموعة من األشخاص  /جمعيات ...

6

%0,11

العدد الجميل

5338

%100

♦يالحظ أ ّن املرأة وإن كانت أبعد عن ارتكاب الفساد مقارنة بالرجل ،فهي قليلة التبليغ عنه.

توزيع املكاملات الواردة عىل الرقم األخرض حسب الشهر :

♦

الشهر

عدد املكاملات

النسبة املئوية

جانفي

782

%14,65

فيفري

629

%11,78

مارس

550

%10,30

أفريل

560

%10,49

ماي

339

%6,35

جوان

218

%4,08

جويلية

205

%3,84

أوت

204

%3,82

سبتمرب

278

%5,21

أكتوبر

368

%6,89

نوفمرب

527

%9,87

ديسمرب

678

%12,70

العدد الجميل

5338

%100

تخص تقريبا أشهر الصيف:
♦يالحظ الرتابط بني التبليغ وتوقيت العمل ،فالنسبة األضعف (بني  3وّ )% 5
جوان وجويلية وأوت وس��بتمرب ،والنسبة األعىل ( % 10أو أكرث) تتعلّق بأشهر الذروة :جانفي وفيفري
ومارس وأفريل ونوفمرب وديس��مرب ،وش��هر مي ّهد لهذا التغيري بني الفرتتني (ماي وأكتوبر) وذلك بنسبة
تتوسط النسبتني املذكورتني أعاله.
(بني  6وّ )% 7
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اﺳﺘﺨﻼﺻﺎت

 - 1الصعوبات والعراقيل
الوطني ،األمر
كان رهان الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد منص ّبا عىل تشكيل رأي عا ّم مشارك يف هذا املجهود
ّ
تم فيه قطع أشواط مه ّمة بدليل ما صارت تحظى به الهيئة من ثقة لدى املواطن كام تب ّينه عمل ّيات سرب
الذي ّ
ومؤسسة األمن
املؤسسة العسكريّة
اآلراء التي أحلّت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد يف املرتبة الثالثة بعد
ّ
ّ
تم كسبه ،نسب ّيا ،رغم
مؤسسات الدولة وهياكلها .عىل أنّ هذا الرهان قد ّ
الوطني من حيث نسبة الثقة يف ّ
ّ
الصعوبات والعراقيل املتعدّ دة التي تعرتض عمل الهيئة سواء من قبل بعض الوزارات والهياكل العموم ّية أو
املندسة يف مجال اإلعالم.
من قبل بعض املامرسات داخل املرفق القضا ّيئ أو من قبل بعض شبكات الفساد
ّ
وعاينت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد أصنافا من العراقيل منها:
على مستوى الوزارات والهياكل العمومية:
 .1عدم تفاعل معظم الهياكل العموم ّية مع الفصل  7من قانون اإلبالغ عن الفساد وحامية املبلّغني والذي
كل الهياكل اإلداريّة ،بال ّرغم من إصدار الهيئة لعديد البالغات يف الغرض.
مختص يف ّ
فرض تعيني هيكل
ّ
 .2عدم التعامل الج ّدي ض ّد الفساد من قبل بعض الوزارات ،من ذلك حالة تتعلّق بشبهة تدليس جوزات
سفر وبطاقات تعريف ض ّد رئيسة مكتب الجوازات مبنطقة األمن مب ّنوبة ( ،)...وتحقيق منافع ألحد
امله ّربني املدعو ( ،)...حيث أفادت وزارة الداخل ّية بطلب من الهيئة أ ّن الشبهة ثابتة حسب تقارير
التفقديّة العامة لألمن الوطني .وبناء عليها ،ت ّم إيقاف املبلّغ عنها عن العمل وإحالة املوضوع عىل
اإلدارة العامة لألمن العمومي ،إالّ أنّه مل يقع تت ّبعها جزائ ّيا.
رصف يف محصول صابة الزيتون
نفس السلب ّية الحظناها تقريبا يف خصوص شبهة فساد حول الت ّ
مبنبت منزل النور التّابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفالح ّية باملنستري من قبل رئيس دائرة الغابات
باملندوب ّية (.)...
وترى الهيئة يف مثل هذه الحاالت ،أ ّن سلطة الوزير تكاد تكون مقيّدة بالنظر لثبوت الشبهة ولجسامة
ام يؤكّد عكس ّيا أ ّن االفراط يف إعامل السلطة التقديريّة وعدم تقييدها أو التقليص منها
األفعال ،م ّ
يشكّل مدخال من مداخل الفساد ،وعندها يضحى من أخطأ يف التقدير البديهي يف مرتبة املتواطئ.
 .3عدم التجاوب وبدرجات متفاوتة مع الهيئة من قبل بعض الوزارات:
عدم التجاوب كليّا من قبل بعض الوزارات والهياكل ومنها وزارة الفالحة واملوارد املائيّة والصيد البحري
ووزارة الص ّحة العموم ّية.
عدم التجاوب جزئ ّيا من قبل بعض الوزارات والهياكل ومنها وزارة الشؤون االجتامع ّية.
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«إعالم» الفساد واإلفساد:
كحق وكمامرسة ح ّرة .ونظرا إىل األهم ّية التي يكتسيها
من الحقوق والحريات املكفولة بالدستور االعالم ّ
اإلعالم يف اإلسهام يف تنمية الوعي لدى التونسيني بخطورة الفساد وبرضورة التص ّدي له والتوقّي منه ويف
التعريف بالقوانني واآلليات املوضوعة للغرض أمضت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بتاريخ  25جانفي 2017
اتفاقية رشاكة وتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني والتي تضمنت من بني أهدافها تعزيز انخراط
الصحافيني يف التعريف بالهيئة ومبشموالتها وتغطية نشاطها واملساهمة يف الحمالت التحسيسية يف مجال
مكافحة الفساد واعتبار اإلعالم رشيكا أساسيّا وفاعال يف مجال مكافحة الفساد والتوقّي منه.
وبادرت الهيئة مبناسبة تجديد تركيبة مجلسها باقرتاح ترشيك عضو ممثل عن اإلعالم وقد ت ّم األخذ بهذا
املقرتح مبقتىض االمر الحكومي عدد  359لسنة  2017املؤرخ يف  13مارس  2017واملتعلق بتسمية األعضاء
مبجلس الهيئة.

وأمثرت هذه الرشاكة وهذا التعاون بني اإلعالم والهيئة نجاحات وإنجازات عىل عديد املستويات يذكر منها
التفاعل اإليجايب واالنخراط الكبري لإلعالميني يف التعريف بالهيئة ومبهامها وباملستجدات الترشيعية يف مجاالت
مكافحة الفساد والتوقّي منه وإرساء الحوكمة الرشيدة ومق ّوماتها وتبسيط مفهومها وترسيخها لدى املجتمع
التونيس ومواكبة األنشطة املكثّفة للهيئة والحمالت التوعوية املتنوعة التي تقوم بها وتغطيتها من قبل وسائل
كل الومضات اإلشهارية التوعويّة يف خصوص
االعالم السمعية والبرصية والصحافة املكتوبة وكذلك تب ّني بثّ ّ
خاصة بقطاع الديوانة.
التبليغ عن الفساد وحامية املبلغني ومشاريع جزر النزاهة ّ
كام تسجل الهيئة إسهامها بواسطة دورات تكوينية وتدريبية لفائدة الصحفيني يف متكني العديد منهم من
كل ما
اكتساب الثقافة القانونية والتقنيات الالزمة للقيام بالتحقيقات اإلعالمية الخاصة بقضايا الفساد يف ّ
ميكن أن ينشأ عنها من تتبعات تأديبية أو قضائية وإطالع الصحفيني عىل التجارب املقارنة يف مجال الصحافة
االستقصائية واإلسهام كذلك يف تنمية القدرات لفائدة الصحفيني االستقصائيني ملساعدتهم عىل اكتساب الحرفية
العالية يف مجال مكافحة الفساد.
للصحفيني ويف الصحفيني االستقصائيني ويف
وإ ّن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد إذ تكرب يف النقابة الوطنية ّ
الصحفيني ويف االعالم عموما هذا التفاعل اإليجايب مع الهيئة واالنخراط التام يف مسار مكافحة الفساد يف
تونس فإنّها تشري إىل نشأة ما يعرف بالصحافة الصفراء التي تتز ّعمها ،يف هذه الفرتة ،ما يعرف «بجريدة الثورة
نيوز» لصاحبها( )...مع «املد ّونني» املرتبطني معه بدوائر الفساد والصفحات والحسابات واملواقع العاملة يف
دائرته أو مافيا «صحافة املجاري» عىل معنى البيان الصادر بتاريخ  16جويلية  2016عن النقابة الوطنية
كل من رئيس جمعية
للصحفيني التونسيني واملمىض من قبل رئيسها السيد ناجي البغوري ،وكذلك من قبل ّ
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مديري الصحف السيد الطيب ال ّزهار ،ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان العميد عبد الستار
بن موىس ،ورئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب.
وقد تضمن البيان املشرتك تنبيها شديد اللهجة إىل خطورة هذه الظاهرة وتنامي وتريتها يف االنتهاكات للقانون
وألخالقيات الصحافة ويف التشهري وهتك األعراض ونرش املعطيات الشخصية وكذلك إىل تح ّولها إىل عصابات
متخصصة يف االبتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية
إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة
ّ
الرأي والتعبري.
ويف نفس السياق ،الحظت جمعية القضاة التونسيني أ ّن هذه العصابات االجرامية يف تناغم مع بعض املرتزقة
يف االعالم قد اخرتقت حرم السلطة القضائية وأصبح لها نفاذ إىل معلومات من املفروض أن تكون بحوزة القضاء
دون سواه وأصبحت تستغلها يف االبتزاز واملساومة تحت غطاء االعالم وحرية الرأي.
واستنكرت جمعية القضاة التونسيني هذا االنحراف الخطري باملرفق القضايئ والتواطؤ مع االعالم الفاسد الذي
يوظف جهوده يف خدمة لوبيات الفساد يف محاولة منه لتضليل الرأي العام والتغطية عىل جرامئهم .كام
استنكرت جمعية القضاة التونسيني يف بيانها عدم الحرص صلب السلطة القضائية عىل متابعة سري القضايا
وعىل تنفيذ األحكام الصادرة ض ّد صاحب جريدة «الثورة نيوز» وعدد من «املد ّونني» العاملني معه.
والحظت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد أنّها ورئيسها العميد شوقي الطبيب كانت يف صدارة الجهات
االسرتاتيجية التي يستهدفها صاحب جريدة «الثورة نيوز» واملد ّونون العاملون يف دائرته بالحمالت الكيدية
واملغرضة واملمنهجة نظرا ملا تشكّله هذه املؤسسة ،بتجذرها يف مكافحة الفساد يف تونس ،من خطورة بالغة
لكل القطاعات ،والذين طالتهم يد الهيئة من خالل
عىل منظومة الفساد وعىل لوبيات املفسدين املخرتقني ّ
امللفات والعرائض الواردة عليها والتي أحالتها ّإىل القضاء وأسفرت يف البعض منها عىل إيقافات.
وقد توفّر لدى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من العرائض وامللفات واإلبالغات ما يؤكّد تو ّرط صاحب ما
يعرف بجريدة «الثورة نيوز» عىل سبيل املثال يف معامالت وعالقات مشبوهة مع إطارات سامية بقطاع الديوانة
وبكبار الت ّجار واملو ّردين ورجال األعامل وامله ّربني من ذلك متكينه من تسهيالت يف مجال نشاطه وهو توريد
قطع الغيار ومح ّركات الس ّيارات املستعملة ويف املقابل يت ّم تزويده من قبل إطارات عليا بالديوانة مستغلة
يف ذلك مواقعها الحساسة باملعلومات واملعطيات حول برمجة التد ّخالت الديوانية ومداهمة املستودعات
واألماكن املشبوهة والتي كان يست ّغلها ملساومة التجار واملو ّردين واملهربني وابتزازهم و م ّده كذلك مبعلومات
ضد أعوان الديوانة املتورطني معهم والذين كانوا يذعنون إلرادته خشية التشهري بهم.
ويف عالقة بالديوانة ،أحالت الهيئة للقضاء ما يؤكد أن املدعو ( )...صاحب «الثورة نيوز» ،بفضل عالقاته
السامني بالديوانة ،أصبح له تأثري مبارش عىل سري العمل بالديوانة من خالل
املشبوهة مع البعض من الضباط ّ
رشاء الوالءات بالتشهري بالضباط واألعوان عىل صفحات جريدته املذكورة.
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وحسب ما تض ّمنته االبالغات الواردة عىل الهيئة ،كان املذكور يقوم بنرش مقاالت ض ّد رجال أعامل وشخصيات
بحق الر ّد
وطنية وموظفني ،ث ّم يتوىلّ االت ّصال بهم بواسطة «سامرسة» يش ّغلهم لحسابه لحثّهم عىل املطالبة ّ
عىل صفحات جريدته مقابل مبالغ ماليّة ها ّمة.

كام ورد عىل الهيئة من االبالغات مبختلف وسائل االتصال املتاحة للمبلغني ما مفاده ارتباط صاحب «الثورة
نيوز» بعالقات مشبوهة مع جهات أمنية ومع موظفني بإدارة األداءات يز ّودونه مبعلومات تتعلّق مبعطيات
شخصية يحيك حولها قصصا ويفتعل شبهات للنيل من شخصيات وطنية ومن رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة
والصفحات االلكرتونية املرتبطة به.
الفساد عىل صفحات جريدته أو عىل املواقع ّ
ني الطابع املركّب لهذا ال ّنوع من الفساد اإلعالمي الذي حاولت مامرسته الجريدة املذكورة واملواقع
ومن مثّة ،يتب ّ
اإللكرتون ّية والصفحات الفايسبوك ّية املرتبطة بها ،والذي بحكم تعدد صيغ استعامالته وتوظيفه لصالح ع ّدة
أطراف يف مواقع مختلفة يجعل جرائم الفساد املتّصلة به مركّبة بعضها فوق بعض ،ويجعل الناشطني يف هذا
كل االتجاهات وعىل جميع املستويات وذلك حسب
الحقل يف سلسلة مرتابطة ترابطا متينا ،تشتغل حلقاتها يف ّ
كل طرف يف هذه املنظومة.
ما متليه معطيات اللحظة ودرجة أهم ّية الدور الذي يضطلع به ّ
ومن مخاطر هذا النوع من الفساد ،أنّه صار يفرز مشهدا سياسيا يجد فيه املسؤول يف الدولة نفسه خاضعا
يف اختياراته ملنظوريه ومن خاللهم إلمالءات املنظومة الفاسدة التي تحرص أن تكون قريبة من مراكز القرار
وقادرة عىل التأثري فيه بفضل ما يوفّره لها ذلك املوقع من معلومات يت ّم استعاملها ونرشها حسب ما متليه
املصالح الضيقة بغاية االبتزاز أو املساومة أو التموقع يف املشهد.

ووعيا منها بخطورة مثل هذه االخرتاقات ألجهزة الدولة رفعت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عديد القضايا
الجزائية ض ّد املدعو ( )...صاحب جريدة «الثورة نيوز» عىل معنى نسبة أمور غري قانونية ملوظف عمومي عىل
معنى الفصل  128من املجلة الجزائية واإلساءة عىل الشبكة العمومية لإلتصاالت عىل معنى الفصل  86من
مجلة االتصاالت والقذف عىل معنى الفصل  245و 247من املجلة الجزائية وإحالة معطيات شخصية خالفا
للفصل  89من القانون األسايس املتعلق بحامية املعطيات الشخصية وكذلك من أجل الثلب عىل معنى الفصلني
 55و 56من مرسوم الصحافة.
ومبتابعة مآل هذه الشكايات وأمام ما ت ّم مالحظته من سري غري عادي لخ ّط هذه القضايا أمام املحاكم راسلت
الهيئة يف مناسبتني كالّ من وزير العدل والهيئة الوقتية للقضاء العديل وكذلك املجلس األعىل للقضاء وأحاطت
هذه الجهات الرسمية والقضائية علام مبا ال يدع مجاال ّ
للشك عىل تواطؤ قضاة مبحاكم سوسة مع الشخص
املذكور.
ويف هذا املضامر ،قدمت الهيئة للجهات املعنية تبيانا تحليل ّيا تفصيل ّيا ملظاهر هذه الشبهات الجدية .فقد تأكد
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جل القضايا املنشورة ض ّد صاحب «الثورة نيوز» لدى املحكمة االبتدائ ّية بسوسة  1تأخذ حتام اتّجاهني
أ ّن ّ
اثنني ال ثالث لهام:
♦ ♦فإما أن يحال فيها املدع ّو ( )...أمام املجلس الجناحي باملحكمة االبتدائ ّية بسوسة بتهمة اإلساءة للغري
عرب شبكات التواصل االجتامعي طبقا للفصل  86من مجلة االتصاالت أو أن يحال عىل معنى املرسوم
 115لسنة  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش بالرغم من أنه ليست له صفة صحفي وال
يوجد بحوزته من الوثائق الرسمية ما يفيد ذلك خصوصا بعد أن تربأت منه النقابة الوطنية للصحفيني
التونسيني ونفت متكينه من بطاقة مهنية ،وقد أصدرت بيانا رسميا يف الغرض.
♦ ♦وإ ّما أن يفتح فيها تحقيق يقع التعهد به من طرف مكتب التحقيق األول بنفس املحكمة ،علام بأن
عدد القضايا املتعهد بها من طرف قايض التحقيق بهذا املكتب( )...املعروف لدى العموم بعالقاته
الوطيدة باملظنون فيه قد تجاوز اثنتني وعرشين قضية ،إالّ أنّها مل تنجز يف شأنها أي عمل يذكر عدا
حفظ قضيتني !
كل القضايا نفس االتّجاه ،وأن يكون القايض املتع ّهد هو نفسه يف جميعها دون
فمن املثري للشبهات أن تأخذ ّ
كل القضايا والسهر عىل الحيلولة
أن يستدعي ذلك انتباه وكيل الجمهورية وهو املحمول عليه قانونا متابعة ّ
دون مبارشتها والتعهد بها من طرف نفس القايض ،فضال عن عدم حرص وكيل الجمهورية عىل نرش كل القضايا
التي ته ّم املذكور.
املعني ابتدائيا بالخطايا عىل معنى
ومن القرائن الجديّة يجدر ذكر أ ّن القضايا املحكوم فيها ض ّد الشخص
ّ
املرسوم  115لسنة  2011املتعلق بحرية الصحافة تع ّد بالعرشات ويقع استئنافها دامئا أمام نفس الدائرة ،ويت ّم
البت فيها من طرف القايض نفسه ( ،)...ويقيض فيها جميعا إ ّما بالنقض أو بالتعديل أو بالح ّط من العقاب إىل
ّ
ما دون الح ّد األدىن القانوين .كام يجدر التأكيد كذلك أ ّن هذه القضايا ال يقع تعقيبها من طرف وكيل الدولة
العام رغم مخالفتها للقانون.
أ ّما القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية باإلدانة فإنه ال يقع تنفيذها وال حتّى اإلعالم بها رغم أنّه من الثابت
املعني وذلك
أ ّن املتّهم يرت ّدد بصفة مستمرة عىل املحكمة .وقد لوحظ كذلك التالعب باألحكام الصادرة ض ّد
ّ
بتحريف هويّته والح ّط من العقاب إىل خطايا رمزية وعدم التنفيذ.
وقد أعربت الهيئة لدى الجهات القضائية والرسمية املعنية عن استغرابها لهذا املنحى يف خط سري القضايا
املنشورة ض ّد املعني باألمر الذي احرتف التأثري وخلق نفوذ لدى مسؤولني بالدولة وهيئاتها وذلك بهدف
تحقيق غايات إجرامية ورضب الثقة العامة يف مؤسسات الدولة كاألمن والقضاء والجيش .وليس ّ
أدل عىل
ذلك من الك ّم الهائل من املقاالت التي طالت وال تزال العديد من الشخصيات الوطنية والقضاة واألمنيني
والسياسيني ورؤساء الهيئات الوطنية والدستورية.
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وملجابهة هذا التواطؤ وحالة اإلفالت من العقاب تو ّخت الهيئة يف خصوص القضايا التي رفعتها ض ّد املعني
السبل القانونية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه واستجالب بعض القضايا من محاكم سوسة إىل تونس بواسطة مؤسسة
ّ
املكلف العام بنزاعات الدولة لضامن املسار الصحيح لهذه القضايا.
وقد عملت الهيئة منذ استفحال الظاهرة عىل تحميل املسؤوليات ملختلف الجهات ال ّرسمية وهي أساسا رئاسة
الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية يف مراسالت ع ّدة انطالقا من سنة  .2016وقد كانت هذه الجهات
ص التي أنجزتها الهيئة يف خصوص هذه الجريدة وصاحبها وجرائم الفساد
عىل ب ّينة من نتائج أعامل التق ّ
املنسوبة إليه.
بالصحافة أيّة عالقة وأنّه توىلّ استعامل
وقد أكّدت الهيئة يف مختلف هذه املراسالت أ ّن املدعو ( )...ال تربطه ّ
منشوره املس ّمى «الثورة نيوز» للتح ّيل واالبتزاز والتهديد وربط عالقات مختلفة مستغالّ حالة االنفالت اإلعالمي
وعدم وجود رادع ليحيط نفسه مبجموعة من املحامني والقضاة واألمنيني ورجال األعامل واملوظفني واإلطارات
اإلدارية.
خاصة املو ّجهة إىل رئيس الحكومة أ ّن البالد التونسية تعيش وضعا استثنائيا
وقد نبّهت الهيئة يف مراسالتها ّ
من حيث تع ّرضها ألخطار إرهابية وبروز أشكال جديدة للفساد اإلداري واملايل املمنهج الذي يعتمد التنظيم
والتناسق بني أوساط مال ّية وإدارية وقضائية وشبه صحافية وغريها...
ون ّبهت كذلك إىل أ ّن عمل هذه املجموعات يعتمد عىل شبكة عالقات مبصالح مختلفة منها رجال أعامل
وأمن ّيون وقضاة ومحامون وض ّباط ديوانة ،ويعتمد أساليب العصابات يف االتّصال بالضحايا والتهديد والوعيد
والنرش والثلب وهتك األعراض.
وقد بذلت الهيئة الوطن ّية ملكافحة الفساد يف إطار الصالحيات التي يخ ّولها لها املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة
 2011جهودا عىل ع ّدة مستويات ومع عديد الجهات من قضاء ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة
العدل ووزارة الداخلية للتص ّدي لهذه الظاهرة الخطرية التي ترمي إىل اكتساح قطاع اإلعالم وتكريس مامرسات
اإلعالم الفاسد واملفسد يف اآلن نفسه يف أبشع صوره من ابتزاز وثلب وانتهاك الحرمات وهتك االعراض وهرسلة
وتشكيك وانتهازية وارتزاق غري مرشوع وتشويه وترهيب وترغيب ومساومة ومغالطة ومراوغة...
فعىل مستوى القضاء ق ّدمت الهيئة يف شخص رئيسها ما مجموعه  22شكاية ض ّد جريدة «الثورة نيوز»
وصاحبها من أجل الحملة املمنهجة التي استهدفته عىل جميع املستويات الشخصية واملهنية بحكم موقعه
عىل رأس هذه املؤسسة ،كام عملت الهيئة عىل تفعيل الصالحيات التي يخ ّولها لها املرسوم اإلطاري خاصة يف
ينص عىل:
فصله  33منه يف خصوص اإلجراءات التحفظية والّذي ّ
«ميكن لرئيس الهيئة بناء عىل مداولة لجهاز الوقاية والتقص وعند وجود أدلة جدية حول اقرتاف جرائم فساد
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أن يطلب من السلط املختصة اتخاذ اإلجراءات التحفظية املناسبة ضد املشتبه يف ارتكابهم تلك الجرائم ملنع
إحالة األموال واملمتلكات موضوع الجرمية أو تبديلها أو الترصف فيها أو نقلها أو إتالفها .كام ميكن لرئيس
الهيئة بناء عىل مداولة لجهاز الوقاية والتقص أن يطلب من السلط املختصة اتخاذ اإلجراءات التحفظية
املناسبة عند وجود خرق واضح للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل».
ويف هذا اإلطار ونظرا إىل خطورة املوقع الذي يحتله املدعو ( )...يف مخطط الفساد الذي يشرتك فيه مع شبكة
تجمع لوبيات الفساد واملهربني واألطراف الفاسدة يف أجهزة الدولة من ديوانة وأمن وقضاء ومصالح وأجهزة
إدارية كإدارة الرضائب وامللكية العقارية وغريها،
وبناء عىل ذلك ،ونظرا لقوة الح ّجة املقدمة من قبل الهيئة أصدرت املحكمة االبتدائ ّية بسوسة بتاريخ 9
أوت 2016يف مرحلة أوىل وبصفة فورية إذنا للمصالح املختصة بتحجري السفر عليه إىل خارج البالد التونسية
وذلك عرب كامل نقاط العبور الربية والبحرية والجوية بالبالد التونسية وذلك عىل معنى أحكام القانون األسايس
عدد 6لسنة  2004املنقّح للقانون عدد  40لسنة  1975واملتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر .كام أصدرت
املحكمة العسكرية يف مرحلة ثانية حكام يقيض بسجنه.
وبادرت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد منذ  10أوت  2016بتوجيه مراسلة إىل السيد رئيس الحكومة تض ّمنت
إىل جانب إعالمه بخطورة األفعال اإلجرام ّية التي ترتكبها شبكة اإلعالم الفاسد بزعامة شخص ال تربطه
بالصحافة واإلعالم أيّة عالقة ،وبأن املعني باألمر توىل استعامل الوسيلة اإلعالمية املذكورة للتحيل واالبتزاز
والتهديد وربط عالقات مختلفة -إىل جانب ذلك ،طلبت الهيئة ضمن هذه املراسلة من رئيس الحكومة تفعيل
كل الرشوط القانونية لذلك.
قانون الطوارئ وإيقاف إصدار الوسيلة اإلعالمية املذكورة نظرا لتوفّر ّ
أي إجراء ضد جريدة «الثورة نيوز» ونظرا ملا تشكّله هذه الجريدة من
وأمام عدم اتخاذ رئاسة الحكومة ّ
مساس باألمن العام أعادت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد الك ّرة وطلبت مجددا من رئيس الحكومة ث ّم من
وكل
وزير الداخلية تفعيل قانون الطوارئ وإيقاف إصدار «جريدة الثورة نيوز» يف صيغتها الورقية وااللكرتونية ّ
كل منهام
والصفحات عىل مواقع التواصل االجتامعي املرتبطة بها وذلك مبقتىض مراسلتني و ّجهتا إىل ّ
املواقع ّ
عىل التوايل بتاريخ  28و 30مارس .2017
وبناء عىل الجهود املبذولة من قبل الهيئة للتص ّدي ملنظومة الفساد واإلفساد ،وعمال مبقتضيات األمر عدد50
توصلت الهيئة إىل استصدار قرار يقيض بإيقاف الجريدة املذكورة.
لسنة  1978املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ّ
اسلتي الهيئة الوطنية
وقد جاء يف ّ
نص القرار الصادر بتاريخ  18أفريل  2017عن وزير الداخلية أنه بناء عىل مر ْ
ملكافحة الفساد املوجهتني لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية واملتعلقتني بطلب تفعيل قانون الطوارئ يف حق
الجريدة األسبوعية «الثورة نيوز» التي يصدرها املدعو ( )...واملتضمنتني طلب إتّخاذ اإلجراءات القانونية
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الالزمة عىل أساس الفصل  8من األمر  50لسنة  1978املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إليقاف جريدة «الثورة
نيوز» يف نسختيها الورقية واإللكرتونية وجميع املواقع التابعة لها عىل شبكة التواصل االجتامعي ومنعها من
التداول تبعا ملا تشكّله من تهديد لألمن العام ،وبناء كذلك عىل املكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة تحت عدد
 3797/01بتاريخ  31مارس  ،2017فقد تض ّمن القرار أنه يت ّم بداية من تاريخ صدوره وإىل غاية انتهاء حالة
الطوارئ إيقاف الجريدة املذكورة يف نسختيها الورقية واإللكرتونية ومنع نرشها وتداولها وغلق جميع املواقع
اإللكرتونية التابعة لها عىل شبكة التواصل االجتامعي ،وأنه يت ّم كذلك حجز جميع النسخ املنشورة للجريدة
ووسائل الطبع واإلنتاج والتسجيل الرقمي وااللكرتوين عند االقتضاء »...
وتن ّبه الهيئة يف هذا الخصوص إىل أن تنفيذ القرار ت ّم بصفة جزئية حيث ت ّم االقتصار عىل إيقاف جريدة
«الثورة نيوز» يف صيغتها الورقية واإللكرتونية يف حني ظلت جميع املواقع التابعة لها عىل صفحات التواصل
االجتامعي تقوم بنفس الدور الذي كانت تلعبه الجريدة املذكورة.
خاصة منذ
بل أكرث من ذلك فإن هذه املواقع والحسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي قد تكاثر عددها ّ
إيقاف الجريدة ليصل عددها يف سنة  2017إىل  29والتي أخذت ع ّدة أشكال كاملواقع والحسابات والصفحات
عىل مواقع التواصل اإلجتامعي «فايسبوك» وهي تعمل يف إطار تنسيق فيام بينها من حيث مجاالت تد ّخلها
وتبادل نفس املقاالت وتكرار نرشها.
اإلعالمي عرب مواقع إلكرتون ّية ناشئة ،وعرب صفحات
وقد رصدت الهيئة استئناف حمالت الفساد واإلفساد
ّ
منسوبة إىل «مد ّونني» مرتبطني بدوائر الفساد ،إىل جانب تشكّل تنظيامت مشبوهة من حيث كثافة نشاطها
رصح بها كـ «شبكة املدونني
وطبيعة املجاالت التي تغطيها كـ «املنظمة الوطنية ملكافحة الفساد» وأخرى غري م ّ
األحرار» وذلك خالفا لإلجراءات القانونية املعمول بها يف تكوين الجمعيات.
وكل الجهات واألطراف الفاعلة يف مكافحة الفساد
وال يفوت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أن تدعو الحكومة ّ
إىل رضورة التص ّدي إىل مخاطر االنحراف يف بعض وسائط اإلعالم والذي بحكم طابعه املركّب يلعب دورا
متع ّدد االتّجاهات لفائدة دوائر الفساد ،ويتجاوز الفساد إىل اإلفساد.
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 - 2التوصيات والمقترحات
اعتمدت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف صياغة التوصيات واملقرتحات واملبادئ التوجيهية العامة عىل نتائج
أعاملها يف مجال التقص ،وكذلك يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك
وفقا ملا هو محمول عليها مبوجب أحكام الفصل  13من الفقرة  1و 2والفصل  14من املرسوم اإلطاري عدد
 120لسنة  . 2011وبناء عىل ما تق ّدم:
توصــي الهيئة بـ :

1

العمل عىل تفعيل دور «املجلس األعىل للتص ّدي للفســاد واســرتداد أمــوال وممتلكات الدولة
رصف فيها» الذي أحدث مبقتىض األمر عدد  1425لســنة  2012املؤرخ يف  31اوت 2012
والتــ ّ
والذي مل يجتمع إال يف مناســبتني :األوىل يف 30أكتوبــر  2012والثانية يف  17ماي  2013بالرغم
من أهمية مشــموالته املتمثلة يف «متابعة و تنســيق أعامل مختلف اللجان والهياكل الوطنية
رصف يف األموال واملمتلكات املكتسبة بطرق غري رشعية الراجعة
املكلّفة مبصادرة واسرتجاع والت ّ
للدولــة واملوجودة بداخل البــالد أو بخارجها ،و متابعة نتائج أعــامل الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد»

2

االرساع يف إعــداد تقريــر التقييم الذايت من قبل فريق الخــرباء الحكوميني فيام يتعلق بالفصل
( 2التدابري الوقائية) والفصل ( 5اســرتداد املوجودات) من االتفاقية األمم ّية ملكافحة الفســاد
التي صادقت عليها تونس يف سنة .2008

3

تعجيــل النظر يف التدقيق االداري و املــايل بخصوص مصادرة أمالك الرئيس الســابق وعائلته
والتــرصف والتفويــت فيها ،خاصة بعد صدور تقرير دائرة املحاســبات الذي أقر بوجود عديد
التجاوزات والخروقات.

4

ات ّخــاذ التدابــري املالمئة وتوفري الوســائل الرضورية لعمــل هيئة النفــاذ إىل املعلومة ،وتكوين
املوظفــني ومعاونيهم واملكلفــني بالر ّد عىل مطالب الحصول عليها ،وتحميلهم مســؤولية عدم
حق العموم واملجتمــع املدين يف النفاذ إىل
االلتــزام مبقتضيات القانون يف هذا الشــأن لضامن ّ
املعلومة.
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5

االرساع يف إصدار األوامر التطبيقية املتعلقة بعديد القوانني ذات الصلة مبجال مكافحة الفساد،
وخاصة منها القانون األسايس عدد  10لسنة  2017املؤرخ يف  7مارس  2017املتعلق باإلبالغ عن
الفســاد وحامية املبلغينن و قانون النفاذ إىل املعلومة ( القانون األســايس عدد  22لسنة 2016
املتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة).

6

تقديم الدعم املادي والبرشي للقطب القضايئ االقتصادي واملايل ودائرة املحاسبات.

7

تكثيف تكوين القضاة يف مجاالت الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

8

مراجعة االطار الترشيعي املتعلق بتمويل األحزاب السياســية والجمعيات ،مبا يضمن الشفافية
التامة يف التمويل وصوال إىل إرساء منظومة النزاهة يف الحياة العامة.

9

الرشوع الفــوري يف تطبيق نظامي الحكومة املفتوحــة  OPEN-GOVوالحكومة اإللكرتونية
 E-GOVERNEMENTلدعم الشفافية لتيسري خدمات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية باملرفق
العمومي والح ّد من البريوقراطية.

10

إطالق حملة تحسيســية عرب مختلف وســائل اإلعالم ضد الفســاد بأنواعه عــىل غرار الحملة
الوطنية ضد اإلرهاب مع ترشيك املجتمع املدين.

في مجال االنتدابات والترقيات والتسميات في الوظيفة العمومية :
توصــي الهيئة بـ :

11
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املحل ،وتدعيم
تعزيز الرقابة عىل إجراءات االنتدابات املعمول بها مبا يف ذلك عىل املســتوى ّ
اآلليــات املتوفّرة وإنفاذها يف مجال االنتداب وترقيــة وتقييم األعوان العموميني مبا يضمن أن
تكون مو ّحدة و ُمنصفة وشفافة ومحايدة.

12

مراجعة التسميات والتعيينات والرتقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلّقت بهم شبهات
فساد قويّة ،ومل تتخذ يف شأنهم أيّة إجراءات إداريّة.

13

النظر يف إدماج أحكام مد ّونة سلوك وأخالقيات العون العمومي الصادرة مبقتىض األمر الحكومي
عدد  4030لسنة  2014ضمن القانون األسايس للوظيفة العمومية مبا يرتتب عىل خرقها تسليط
عقوبات تأديبية ،بهدف :
 إكسائها الطابع اإللزامي ،سيام يف ظل عدم ثبوت الصبغة االلزامية والقاطعة ملدوناتالسلوك عامة.
 االرتقاء بها من املرتبة الرتتيبية إىل املرتبة الترشيعية -إثارة التتبع التأديبي يف حالة خرقها.

14

اســتكامل وتفعيل املعايري املســتهدفة لتضارب املصالــح الحقيقية واملنتظرة ،واألنشــطة غري
املتالمئة والثانوية ملجمل األعوان العموميني عىل مختلف املستويات وال ّرتب باإلدارة (موظفون،
متعاقدون ،منتخبون ،منتمون ألســالك خصوصية مبن فيهم القضاة) ...و توفري اآلليات الوقائية
والرقابية املالمئة لتفعيل تلك املعايري.

15

تفادي اللّجوء إىل االنتداب املبارش للقطع مع املحاباة و املحسوبية.

16

تعزيز الرقابة عىل آليات ترقية األعوان العموميني باعتامد معايري موضوعية وشــفافة وموحدة
ومنصفة.

17

ضـــرورة إيقاف العمل باالتفاقيات املربمة مع بعض األطــراف النقابية فيام يتعلّق بتخصيص
نســـبة مـن االنتدابــات لفـائـدة أبناء األعوان وكـل مـا من شـــأنـه أن يخـل مببدأ املســاواة
التمش
وحسـن الترصف يف املرفق العام .سيام وأ ّن املحكمة اإلداريّة سبق أن أكّدت خرق هذا ّ
ملبدأي املســاواة وتكافــؤ الفرص ،وبالتايل عدم مرشوعية هذه االنتدابات .وكان ذلك مبناســبة
ر ّدها عىل االستشارة الخاصة عدد  2014/636بطلب من رئاسة الحكومة.
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18

اعتــامد مبادئ توجيهيــة واضحة بخصوص حاالت انتقال األعــوان العموميني للعمل بالقطاع
الخاص لتفادي الوقوع يف حاالت تضارب مصالح.

في مجال الرقابة والتفقد:
توصــي الهيئة بـ :

19

تدعيم نظم الرقابة بغاية ضامن أكرث نجاعة لعمليات املراقبة والتدقيق التي تقوم بها هيئات
الرقابة العا ّمة والتفقديات الوزارية ومتكينها من استقاللية وظيفية أوسع مبا ميكنها من املبادرة
تلقائيا أو عند تلقي شكاوى مبهام تفقد بحسب أهمية املخاطر التي تتفطن إليها يف إطار القيام
مبهامها ،وإمكانية إشعار النيابة العمومية مبارشة بحاالت الفساد عند االقتضاء.

20

إرساء إصالحات عىل منظومة الرقابة بتوحيدها و دعم استقالليتها وتدعيم امكانياتها.

21

مراجعة النظام القانوين لتعيني كبار املســؤولني يف مجــاالت الرقابة والتفقد والتدقيق والعقود
(الصفقات العمومية) يف اتجاه تكريس مبدأ التناوب والتداول بعد مدة معقولة.

22

نرش تقارير التفقد وإرساء آليات فعالة لتعميم ومتابعة التوصيات ،والتنسيق وتبادل املعلومات
والتعاون ،يف إطار مهامت تفقد مشرتكة مع مختلف األطراف املتداخلة مبا فيها الهيئة الوطنيّة
ملكافحة الفساد.

23

متابعــة وتنفيذ التوصيــات الواردة بتقارير التفقد يف خصوص معاقبة وتتبع بعض املســؤولني
باإلدارة العمومية الذين ثبتت يف شــأنهم تجاوزات ترقى إىل جرائم فســاد حيث لوحظ تراخي
أو تغايض السلطات املبارشة أو سلطات اإلرشاف عن متابعتهم سواء بإحالة املشبوه فيهم عىل
مجالس التأديب أو القضاء.
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24

توســيع مجــال املراقبة املوكولة لهيئة مراقبي الدولة ليشــمل املؤسســات ذات املســاهامت
العمومية وتقييم األداء واملردودية العمومية.

25

دعم االمكانيات البرشية واللوجستية واملادية للجهات املختصة يف العمل الرقايب مبايساعد عىل
االرتقاء مبساهمتها يف مجال حوكمة املؤسسات واملنشآت العمومية.

26

منح وظيفة التفقد االداري واملايل االستقاللية الوظيفية.

27

إحكام التنسيق والتكامل بني مكونات منظومة الرقابة عىل املؤسسات واملنشآت العمومية من
خالل تبادل التقارير واملذكرات والعمل عىل توحيد املواقف الرقابية واعتامد مقاربة تشــاركية
عند برمجة املهامت الرقابية والتنسيق عند إنجازها .

28

دعم قدرات التفقديات الوزارية وتطوير جودة الرقابة والتفقد.

29

إدارج املعايري الدولية يف مسارات العمل الرقايب.

30

تنفيــذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد يف خصوص محاســبة وتتبع بعض املســؤولني باإلدارة
العموميــة الذين ثبتت يف شــأنهم تجاوزات ترتقي إىل جرائم فســاد ،ســواءا كان ذلك بإحالة
املشتبه فيهم عىل مجلس التأديب أو عىل القضاء.

31

فرض إصدار تقارير دورية من طرف كل هياكل الرقابة و نرشها للعموم.
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32

اإلذن بإجراء تدقيق ومســح شــامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد ودائرة املحاســبات للثالث
ســنوات األخرية بغرض إجراء التتبعات القضائيّة يف ملفات الفســاد التي أشارت إليها التقارير
وت ّم تجاهلها من طرف اإلدارة.

33

تطويــر عمل الرقابة من خالل إيجاد اآلليات للتنســيق والتعاون بــني الهياكل الرقابية وتوفري
الحاميــة الكافية لها ،باإلضافة إىل التعاون مع الهياكل املعنية األخرى كالهيئة الوطنيّة ملكافحة
الفساد.

34

تدعيــم إمكانيات التفقّديــات الوزارية يف مجال مراقبة مراحل تنفيــذ وختم إنجاز الصفقات
العمومية.

35

إيجاد آلية للتدخل الوقايئ الرسيع يف حاالت الفساد الثابتة والواضحة.

36

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

في مجال التدقيق الداخلي
توصـي الهيئة بـ:

37

تركيز وظيفة التدقيق الداخل بكل منشآة عمومية وإيالئها املكانة التي تستحق.

38

منح املدقق الداخل االستقاللية التامة لالضطالع مبهامه عىل الوجه األمثل.
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39

العمل عىل إصدار نص قانوين ينظم نشاط التدقيق.

40

إرساء لجان التدقيق ووظيفة الترصف يف املخاطر.

في مجال تحسين التصرف في الشراءات العمومية
تويص الهيئة بـ :

41

فــرض إصدار تقارير يف املجال من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي ،وكذلك هيئة املتابعة
واملراجعة ،واملرصد الوطني للصفقات.

42

تطويــر نظام معلومــات يعتمده كل املتدخلــني يف املجال مبا يضمن توفــر املعلومة الكافية،
وبالتايل ات ّخاذ القرارات يف اإلبّان.

43

اعتامد نظام تشهري موضوعي مبلفات الفساد يف الصفقات العمومية.

44

وضع منظومة قانونية لألخطاء الجزائية ذات الصلة بالترصف يف الصفقات العمومية.

45

تعزيز التنسيق بني جميع الهياكل املتداخلة يف متابعة الرشاء العمومي ومراقبته.

46

ترسيــع تركيز لجنة إقصــاء املتعاملني االقتصاديــني الذين ثبت إخاللهــم بتع ّهداتهم ومببادئ
النزاهة من املشــاركة يف الصفقات العمومية طبقا ملقتضيات األمر عدد  2016-498املؤ ّرخ يف
 8أفريل .2016
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47

مراجعة مقتضيات القانون عدد  74لســنة  1985املتعلّق بأخطاء الترصف ملزيد ضبط األخطاء
الخاصــة بالرشاء العمومي ،وكذلك إعادة النظر يف العقوبات املســلطة حتى تتوازن مع أهمية
األخطاء باإلضافة إىل رضورة مراجعة إجراءات اإلحالة املعتمدة.

48

ســحب الترصيح عــىل املمتلكات الشــخصية والعائليــة للمتدخلني واملترصفــني يف الرشاءات
العمومية.

49

اســتكامل إرســاء منظومة الصفقات العمومية طبقا لألمر عدد  1039لســنة  2014املؤرخ يف
13مارس .2014

50

تعميم تطبيق املنظومة اإلعالمية للصفقات والرشاءات العمومية « ،»TUNEPSوالتي وضعت
عىل ذمة الهيئة العليا للطلب العمومي دون أن تعمل بالشكل املراد منها.

51

اعتامد الربمجة السنوية للرشاءات لتفادي اللجوء إىل تجزئتها.

52

إحكام تنظيم حاالت اللجوء إىل االتفاقات أو املالحق التكميلية للصفقات.

53

العمــل عىل تفادي التعامل مع نفــس املزودين بخصوص الرشاءات التي ال تتجاوز الحد األدىن
للجوء إىل إجراءات طلب العروض.

54

التنظيم الدقيق للحاالت االســتثنائية للجوء إىل املالحق للعقــود االدارية ،بغرض إحكام ضبط
الحاجيــات يف إطــار العقود األصلية للصفقات حامية للامل العام و تعزيز الشــفافية و احرتام
قواعد املنافسة و تجنب االنحراف باإلجراءات مبا يجعل االستثناء مبدأ.
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55

وضع خارطة للمخاطر يف الرشاءات العمومية وتكريس اعتامدها لتحسني الترصف.

56

العمــل عــىل تعميم منظومة الترصف حســب األهــداف كجزء من إصــالح منظومة الترصف
العمومي وفرض اعتامد رقابة الترصف والتدقيق الداخل يف كل الهياكل العمومية.

57

تطوير الخدمات االستشــارية يف مجــال الصفقات العمومية لفائدة املشــرتين العموميني من
طرف الهيئة العليا للطلب العمومي.

58

العمل عىل تكوين وتحسيس املتعاملني مع املشرتين العموميني والتنسيق مع هياكلهم املهنية.

59

تطوير قدرات اإلحصاء وجمع املعلومات من طرف املرصد الوطني للصفقات.

60

إصدار مجلة جامعة للنصوص املتعلّقة بالطلب العمومي.

61

رضورة العمل بدليل إجراءات متابعة تنفيذ الصفقات.

62

إرساء موقع واب مفتوح للعموم يتضمن معطيات الصفقة التي هي يف طور اإلنجاز مبا يضمن
الشفافية املطلوبة عىل مستوى اإلنجاز والتبليغ عن أي إخالل يتم رصده.
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في خصوص أسطول السيارات االدارية
توصـي الهيئة بــ:

63

إرساء أنظمة للمراقبة االلكرتونية عن طريق .GPS

64

تشديد عمليات املراقبة عىل استعامل أسطول العربات والسيارات االدارية وخاصة املراقبة عىل
الطريق.

65

إصدار منشــور من رئيس الحكومة يكلــف فيه مراقبي املصاريف ومراقبــي الدولة ومجالس
اإلدارة مبتابعة تحيني قوائم العربات املكونة لألسطول.

في مجال اإلشهار :
توصـي الهيئة بـ:

66

إصدار الرتاتيب الالزمة يف خصوص اإلشــهار (لوحات ثابتة ،متحركة ،مضيئة )..داخل الفضاءات
التي تأوي مرافق عمومية أو يف حرمها (املؤسسات االستشفائية ،املؤسسات التعليمية والجامعية،
الفضاءات الثقافية )..أي باألســاس املرافق العموميــة االدارية ،والتي رمبا تتعارض طبيعتها مع
االشهار التجاري ،ويكون املنشور إما ملنعه أو لتنظيمه حسب رشوط و إجراءات وآجال محددة.

قطاع الطاقة والمناجم
توصـي الهيئة بـ :

67

االنضامم ملبادرة الشــفافية الدولية يف الصناعات االستخراجية ملا لهذا االنضامم من انعكاسات
رصف يف الرثوات املنجمية واملناخ االستثامري.
إيجابية عىل حوكمة الت ّ

68

دعم شــفافية القطاع وإتاحة املعطيات املتعلقة باســتغالل املــوارد الطبيعية و املوارد املتأتية
منها.
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69

اإلرساع مبراجعة مجلة املحروقات و املناجم مبا يضمن التوقي من الفســاد وذلك بإدراج أحكام
تهم الشفافية والحوكمة.

70

تفعيل التعهد املتعلق بانضامم تونس إىل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية من خالل
إستكامل الخطوات العملية لتشكيل «مجلس أصحاب املصلحة» وهو ما دعت إليه الهيئة من
خالل رسالة مفتوحة وجهتها إىل رئيس الحكومة بتاريخ  14أفريل .2017

71

القيــام بإصالحات جوهرية متكن من تكريس معايري حوكمة املوارد الطبيعية وتعرب عن احرتام
سيادة الشعب التونيس عىل ثرواته.

قطاع األمن :
توصـي الهيئة بـ:

72

الخاصة بانتــداب وترقية عنارص قوات األمــن ال ّداخل بالح ّد من
تقييــم القواعد والرتتيبــات
ّ
املشموالت الواسعة والتقديرية ( )discrétionnairesوتوضيحها ورسم صدورها ،كتأمني متاسك
واحرتام املعايري القامئة عىل املستوى والكفاءة ،وذلك وفقا إلجراءات موضوعية وشفافة.

73

اعتامد اختبارات النزاهة والتدقيق يف البحث عن السوابق أثناء إجراءات انتداب عنارص قوات
األمن الداخل وترقيتهم.

74

اعتــامد مد ّونة ســلوك جديدة وقواعد مالمئــة للوقاية من تضارب املصالــح لدى قوات األمن
الداخل وذلك ببيان قواعد تجنب تضارب املصالح وقبول الهدايا وشتى أشكال الرشوة والفساد
والتبليغ عنها.

75

تدعيــم التكوين املســتمر واملُســتهدف لدى هذه القــوات بخصوص تدابري مكافحة الفســاد
والقواعد السلوكية.
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76

اعتامد وتوســيع نطاق التناوب أو التداول املنتظم زمنيا عىل املراكز لعنارص هذه القوات عىل
الحساسة ،وذلك وفقا لقواعد واضحة وموضوعية.
األقل بالنسبة للمسؤولني عن الوظائف ّ

أعوان الديوانة
توصـي الهيئة بـ :

77

ومنسقة للمخاطر ،لزيادة فعالية أنظمة الرقابة.
التطبيق املنهجي ملقاربة مالمئة ومناسبة ّ

78

وضع أدلة إجراءات بهدف الحد من السلطة التقديرية واملخاطر ونقاط الضعف.

79

مواصلة الجهود الرامية إىل رقمنة اإلجراءات الديوانية التي من شأنها إرساء مزيد من الشفافية
وتيسري وتبسيط املعامالت.

80

التطبيق املو ّحد دون اســتثناءات لقواعد التنــاوب والتداول املنتظم بخصوص املصالح واملراكز
الحساسة.
ّ

81

تب ّني قواعد أخالقية ومهنية خصوصية ومناسبة ألعوان الديوانة.

82

إرساء قواعد وإجراءات ناجعة وخصوصية تهدف إىل تج ّنب تضارب املصالح ومنع قبول الهدايا
وغريها من االمتيازات غري املستحقة ،وبصفة عامة التوقّي من كل أشكال الفساد.

83

توفــري دورات تكوينية متواصلة وهادفة لفائــدة األعوان حول نُظم وتطبيق القواعد األخالقية
والوقاية من تضارب املصالح والفساد بصفة عامة.
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84

العمل عىل توحيد اإلجراءات بني مختلف املكاتب الديوانية.

85

ترشــيد االمتيازات الجبائية املمنوحة لفائدة املعاقني عضويا عند توريد ســيارة شخصية مهيأة
حســب اإلعاقة ،وفقا للضوابط التالية وذلك بالنظر إىل االقبال عىل توريد الســيارات الفاخرة
والباهظة الثمن :
 الحد من القوة الجبائية لهذه السيارات. -الرتفيع يف أجل تجديد االمتياز من خمس سنوات إىل عرش سنوات.

86

إحــداث خطة ملحقــني ديوانيني باملراكــز الدبلوماســية والقنصلية بالخارج وذلك مبســاندة
اإلدارة العامــة للديوانة ومختلف هياكلها من تفقدية عامة ونظــم ديوانية وأبحاث ونزاعات
واســتعالمات ومرصد وإدارة املنشإ ...إلخ يف استقصاء املعلومات الستغاللها يف عمليات املراقبة
الالحقة وملساندة التونسيني بالخارج ودعم املجهودات لجلب االستثامر وذلك عن طريق توفري
املعلومات والتعريف باالجراءات الديوانية الجاري بها العمل وباالمتيازات الجبائية املتاحة.

قطاع الصحة :
توصـي الهيئة بـ :

87

الخاص لألطباء باملستشــفيات «Activité Privée
تفعيل آليات الرقابة عىل النشــاط التكميل
ّ
 »Complémentaireوذلــك بتعزيز وتفعيل آليات الرقابة لتج ّنــب التجاوزات كعدم التقيد
بالرزنامة املح ّددة برتاخيص النشاط ،وتحويل املرىض من العيادات الخارجية إىل عيادات النشاط
التكميل الخاص ،وعدم الترصيح إلدارة املستشــفى بأعامل االستكشــاف املُك ّملة للفحوصات،
فحصهم..
وكذلك عدم الترصيح بالعدد الحقيقي للمرىض الذين يت ّم ُ

88

وضــع منظومة معلوماتية ،موحدة لتج ّنب رسقة األدوية أو الح ّد منها عىل مســتوى صيدل ّيات
املؤسسات العموم ّية للص ّحة.
ّ
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89

مراجعــة املنظومة القانونية للمصحات الخاصة إىل جانــب رضورة وضع قواعد اجرائية وفنية
دقيقة بخصوص املراقبة االدارية والفنية من قبل مصالح وزارة الصحة.

90

رضورة اعتامد نظام التنسيق بني جميع الوحدات الصحية عىل املستوى الجهوي.

91

تكثيــف الندوات واللقاءات وورشــات العمل املتخصصة ملناقشــة واقع قطاع الصحة وســبل
تطويره.

92

الخاصــة الصادر مبقتىض قرار
باملؤسســات الصحية
ّ
العمــل عىل تحيني كراس الرشوط املتعلّق ّ
الصحة العمومية بتاريخ  28ماي  2001واملُنقح بالقرار املؤرخ يف  24ديسمرب2007 .
وزير ّ

الصندوق الوطني للتأمين على المرض
توصـي الهيئة بـ :

93

العمل بالبطاقة الذكية يف أحســن اآلجال مبا يضمن تحســني الخدمــات للمضمون االجتامعي
ومسدي الخدمات الطبية وضامن الشفافية وردع حاالت الفساد والح ّد منها.

94

التحكّم يف نظام معالجة ملفات اسرتجاع املصاريف والتكفل بالعالج من قبل مسدي الخدمات
الطبية بالتخزين اإللكرتوين مبا يضمن عدم تشتتها أو ضياعها وتيسري البحث عنها واستخراجها.

95

تحســني املنظومة املعلوماتية بطريقة متكّن اإلطار الطبي واملسؤولني من الولوج إىل مستندات
امللف األ ّويل مبا يضمن حســن القرار وتســديد املســتحقات يف آجال معقولــة ومراقبة أفضل
لقرارات العالج الصادرة عن مراكز الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض.

96

تكثيف عمليات املراقبة والتدقيق املُو ّجهة للكشــف عن حاالت الفوترة املزدوجة واســتعامل
امللصقات عدمية الصالح ّية.
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97

وضــع منظومة مراقبة تعنى بعمليات الــرشاء والبيع عىل الرصيف «  » Cession à quaiالتي
تقــوم بها الصيدلية املركزية وإعالم هيــاكل الرقابة للدولة بهذه العمليات مبا يف ذلك أســامء
الرشكات واملواد وكمياتها وأســعارها وموانئ التوريــد والتصدير ،وذلك قصد التثبت من مدى
التطابق بني الفوترة والبيان الجمريك قصد التقليص إىل أدىن حد من البيانات الديوان ّية الكاذبة.

98

إجــراء جــرد لكافة عمليات البيــع عىل الرصيف ولقيمتهــا ،وللرشكات املتمتعــة بهذا اإلجراء
االســتثنايئ منذ  2011حتى يتســنى معرفة حجم عمليات التوريد غري املرخص فيها قانونيا مع
تحديد حاالت العود.

99

الحــرص عــىل رضورة إجراء كل الــرشاءات العمومية لألدوية واملســتلزمات الطبية عرب منصة
املبسطة.
 TUNEPSمبا يف ذلك الصفقات ذات اإلجراءات ّ

100

إحداث مركزية رشاءات ( )centrale d achatتعنى برشاء كافة املستلزمات االستشفائية تف ّعل
عرب منظومة « .» TUNEPS

تمويل األحزاب السياسية والجمعيات
توصـي الهيئة بـ :

101

استكامل اإلطار الترشيعي الذي ينظم متويل األحزاب السياسية وعملها ،بإصدار النصوص التي
تث ّبت اإلطار املحاسبي وتح ّدد رشوط منح املساعدة العمومية ،ثم الحرص عىل تطبيقها بشكل
فاعل ورسيع.

102

يخص التمثيليات املحلية لألحزاب ،إن وجدت ،وكذلك
إضفاء أكرث وضوح عىل الحســابات فيام ّ
بخصوص األنشــطة االقتصاديّة املبارشة والهامشية من جهة ،وإرساء قواعد للشفافية أكرث دقة
عىل مســتوى متويل الجمعيات والصحف ووســائل التواصل التي ينبغي تحسني إطار عملها يف
الفرتات االنتخابية من جهة أخرى.
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103

تعيني هيكل مركزي يكلَّف بنرش أدلة األحزاب السياسية ومجمل الوثائق واإلحصاءات يف مجال
الشفافية املال ّية يف الحياة السياسية ،وذلك دون ااملساس بقدرة كل إدارة أو مؤسسة عىل نرش
هذه املعلومات مبارشة ،مبا ُميكّن من متابعة اإلجراءات والعقوبات املال ّية املتّخذة واستخالصها.

104

توضيح مفهوم النفقات االنتخابية وقواعدها املحاسبية.

105

إضفاء النجاعة يف مجال الرقابة عىل متويل الحمالت االنتخابية منذ بداية الحملة ،وذلك باعتبار
إمكانيــات وقدرات ومشــموالت مختلف األطــراف املتد ّخلة ،وتعزيز تعاونهــا ،واعتامد نظام
عقوبات صارمة متناسبة ورادعة.

106

اعتامد آليات تنســيقية من شــأنها أن متكن من الكشف عن الحسابات البنكية للمرتشحني أو
األحــزاب وتبادل املعلومات بخصوصهــا بني مختلف األطراف املعنية (الهيئة العليا املســتقلة
لالنتخابــات ،دائرة املحاســبات ،البنك املركزي التونــيس ،الربيد ،الديوانــة )...ووضع إجراءات
خصوصية تســمح مبراقبة التدفقات املال ّية األجنبية غري املرشوعة ،سواء املبارشة أو عن طريق
الجمعيات املحل ّية.

107

إحداث صندوق يخصص للتمويل العمومــي للجمعيات يقع متويله يف إطار ميزانيات الهياكل
العمومية املانحة.

108

رضورة احرتام الشفافية والدميقراطية ومراعاة املصلحة العامة يف تدبري الجمعيات و تسيريها.

109

تبني قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الخريية واملستفيدين واملتربعني.

110

إصدار دليل موحد ملسريي الجمعيات.
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في السياسات الجزائية
توصـي الهيئة بـ :

111

إدراج املسؤولية الجزائية للذوات املعنوية كمبدأ عام باملجلة الجزائية.

112

مســاءلة وتحميل الذوات املعنوية يف شــخص ممثليها القانونيني عن جرائم الفساد واستغالل
النفوذ التي يقرتفونها بواسطة عقوبات مالية رادعة.

113

مؤسيس الرشكات بحقوقهم املدنية والسياسية
اعتامد إجراءات للمراقبة والتحقق من متتّع ّ
تأطري سلطات النيابة العمومية لضامن رسعة ونجاعة تتبع املجرمني وعدم اإلفالت من العقاب
وذلك بـ:

114

 مراجعة أحكام الفصل  02من مجلة اإلجراءات الجزائية بتقييد سلطة إثارة التتبعات أوالحفظ التي ميلكها وكالء الجمهورية بأجل مح ّدد من تاريخ تقديم الشكاية عىل غرار ما
هو معمول به بالترشيعات املُقارنة ،فإذا مل يُتخذ قرار بالتتبع أو الحفظ يف األجل املذكور
فإ ّن ذلك يفتح للمترضر باب القيام عىل املسؤولية الخاصة ضامنا لعدم اإلفالت من العقاب.
رشع وكيل الجمهورية إزاء» شكاية مل تبلغ ح ّد الكفاية
 مراجعة الفصل  ،13حيث مكّن امل ّمن التعليل أو التربير أن يطلب إجراء بحث مؤقّت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إىل
أن تو ّجه تهم أو تصدر عند االقتضاء طلبات ض ّد شخص معني».

115

إصــدار تعليامت واضحة من وزير العدل يف شــكل منشــور للنيابة العموميــة بإعطاء ملفات
خاصة أ ّن أغلــب امللفّات التي
الفســاد األولويّــة يف البحث والتحقيق واإلحالــة عىل املحاكمّ ،
أحالتها اللّجنة الوطن ّية لتقص الحقائق حول الرشوة والفساد منذ  2011مل يت ّم الفصل فيها.

116

التنصيص بصفة رصيحة عىل اعتبار «العرض» من قبل الرايش و» الطلب» من قبل املرتش من
ضمن جرائم الرشوة يف القطاع العام.
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117

إصــدار الترشيعات الالزمة لتجريــم األفعال التي تكيف كجرائم فســاد والصادرة عن األعوان
العموميني األجانب وأعضاء املجالس العمومية األجنبية واملوظفني الدوليني.

118

إفراد جرمية اســتغالل النفوذ للموظف العمومي كجرمية مســتقلة بذاتهــا و تخصيصها بنص
خاص.

119

إصــدار النصوص املجرمة لجرائم الرشــوة املنســوبة للمحكمني الوطنيــني و الدوليني و أعضاء
اللجان الدوليني.

120

إلغاء النصوص القانونية املتعلقة بوجوب التجريم املزدوج لألعامل التي تشــكل جرائم فســاد
واستغالل نفوذ واملرتكبة بالخارج من طرف مواطنني تونسيني (موظف عمومي أو نائب مبجلس
شعب) .

121

إعطــاء األولوية للبت يف ملفات الفســاد يف نطاق السياســة الجزائية للدولــة املنصوص عليها
بالفصل  115من الدستور.

في قطاع التبغ
تويص الهيئة عىل ضوء عدد العرائض واإلشعارات يف خصوص شبهات الفساد يف قطاع التبغ والبالغ عددها 57
ملفا يف سنة  2017بــ :

122

عــىل إدارة التوزيع مبصنع التبغ بالقريوان والوكالة الوطنيــة للتبغ والوقيد إعالم جميع املراكز
كتابيا بأي تغيري يف الحصص املحددة.

123

عىل رؤســاء املراكز توزيع مواد االختصاص تعليق برنامــج التوزيع املحدد للمتزودين وتحديد
أيام التزود األسبوعية لكل متزود.

124

الحرص عند توزيع مواد االختصاص عىل تسليم املواد املدرجة بالفاتورة إال لصاحبها.
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125

التأكيد عىل أنه يف حالة إلغاء فاتورة رضورة وضع ختم «فاتورة ملغاة» وكتابة سبب االلغاء من
قبل رئيس املركز مع حفظ الفاتورة امللغاة.

126

يتعني عىل رؤســاء املراكز عند االشــتباه يف وجود نقص بأحد الطرود املحكمة الغلق عدم فتح
الطرد وتحرير محرض يف الغرض وطلب معاينته من قبل املصنع.

127

يتوىل رؤساء مراكز توزيع مواد االختصاص شهريا إرسال قامئة يف الرخص غري الناشطة إىل إدارة
التوزيع.

128

العمل عىل تطبيق اسرتاتيجية توزيع التبغ باملصنع.

في قطاع الفالحة
توصـي الهيئة بـ:

129

التــزام واحتكام جميع األعــوان العموميني من مختلف األصناف والرتــب اإلدارية ومهام كان
موقعهم الوظيفي مبختلف املصالح املركزية والجهوية واملؤسســات واملنشآت العمومية تحت
اإلرشاف إىل مد ّونة سلوك وأخالقيات العون العمومي لتحسني نظم اإلدارة والترصف العمومي
وتعزيز قيم النزاهة والشــفافية واملساءلة فضال عن تطوير مناخ العمل وتركيز أسس الحوكمة
الرشيدة.

130

ترشيد الترصف يف املوارد البرشية من حيث االنتدابات والتكليف وتوزيع املهام.

131

س ّد الشغورات بالخطط الوظيفية بصفة مرحلية ووفقا لألوليات.
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132

دعم التأطري عرب وضع مخطط لتكوين اإلطارات واألعوان ورسكلتهم يف جميع مجاالت الترصف.

133

التقيد بأحكام القانون األسايس للميزانية خاصة فيام يتعلق بتوفر االعتامدات واحرتام التبويب
املنصوص عليه.

134

التق ّيد بأحكام مجلة املحاسبة العمومية يف إنجاز املصاريف وتفعيل املنافسة يف اختيار املزودين
ومسدي الخدمات واحرتام قاعدة العمل املنجز.

135

الحرص عىل حامية حقوق اإلدارة والسعي الستخالص املستحقات الراجعة لها.

136

االلتزام والتقيّد بالرتاتيب املنظمة للصفقات العمومية يف مختلف إجراء إبرام الصفقة وتنفيذها
وذلــك بإحكام تنظيم عمليات الربمجة والحرص عىل إعداد الدراســات وعىل إنجاز املشــاريع
وتع ّهدها وحسن إعداد ملفات الصفقات لتنفيذها يف اآلجال املح ّددة.

137

إرساء قواعد الترصف السليم يف التجهيزات واملع ّدات.

138

العمل عىل حسن تطبيق النصوص القانونية املتعلقة باستغالل املساكن اإلدارية.

139

إحــكام الترصف يف املباين واملســاكن اإلداريــة وحامية العقارات والتأكيد عىل رضورة تســوية
اإلشــغال بصفة غري رشعية وتوظيفها حســب الحاجة وتفعيل األحــكام الصادرة بعنوان إخالء
بعض املساكن املستغلة بدون صفة.

316
322

140

القيام بالجرد املادي لألصول وتحيني دفرت الجرد السنوي.

141

إحكام الترصف يف السيارات اإلدارية وترشيد نفقات املحروقات وتعميم منظومة متابعة حركة
السيارات عرب األقامر الصناعية.

142

إحكام وترشــيد ومتابعة صيغة الرتاخيص يف اســتعامل ســيارات املصلحة بصفــة ثانوية لغاية
شخصية والتقيد برشوط إسنادها وكميات الوقود املتعلقة بها.

143

اســتعامل ســيارات املصلحة يف نطاق حاجيات املصلحة اإلدارية دون ســواها وخالل التوقيت
اإلداري وإخضاع بعض الحاالت االستثنائية إىل ترخيص خاص من رئيس اإلدارة.

144

إيالء العناية الالزمة لحســابية املواد الخاصة مبقتطعات الوقود من حيث مســك دفاتر توزيع
الوقود وحفظها والقيام الدوري للجرد.

145

إرســاء نظام مراقبة داخل ملقارنة كميات املحروقات املســتهلكة واملسافات املقطوعة حسب
العداد ومدى مالءمتها للمعطيات املدرجة باألذون مبأمورية.

146

رضورة العمل عىل تجهيز املناطق الســقوية تجهيزا عرصيا وتوفري اإلحاطة والتأطري ملســتغل
هذه اآلرايض نظرا ملســاهمة املناطق الســقوية يف رفع مردودية اإلنتاج الفالحي وتنويعه ويف
التشغيل بالوسط الريفي وتوطني املتساكنني بأراضيهم.

147

الحــرص عــىل التقيد بالرتاتيب املتعلقــة باملعاينة واملراقبة الصحية ملنتوجــات الصيد البحري
املنزلة باملوانئ.

148

تأطري الدوائر الجهوية للصيد البحري والتواصل معها وحثّها عىل تنظيم العمل واحرتام الرتاتيب
الخاصة بإسناد الرخص ومراقبة املنتوجات البحرية ومتابعة نشاط وحدات الصيد البحري.
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149

اإلرساع يف تصفيــة وضع ّيــة الغابات التي تخضع لنظام تثبيت الكثبــان الرمل ّية عىل غرار غابة
دارشيشو بوالية نابل.

في البرنامج الجهوي للتنمية
توصـي الهيئة بـ:

150

إحكام برمجة املشــاريع املمولة من الربنامج الجهوي للتنمية انطالقا من تشخيص مدقق لواقع
كل جهــة ونقاط القوة والضعف وإدراج املشــاريع التي تتامىش وواقــع كل جهة وكل منطقة
ّ
مع اعتامد املقاربة التشــاركية يف إقرار املشاريع عىل غرار ما هو معمول به بالنسبة للمشاريع
املمولــة من صندوق القروض ومســاعدة الجامعات املحلية هــذا إىل جانب ترشيك الوزارات
املعنية يف خصوص هذه املشاريع.

151

االلتزام بعرض مقرتحات املشاريع عىل املجالس املحلية للتنمية والنيابات الخصوصية للمجالس
الجهويــة واعتامد رزنامة تضبط آجــال انجاز كل مرحلة مبا يف ذلك مراحل اإلنجاز من الربمجة
إىل االبرام والتنفيذ ومن شأن هذا اإلجراء أن يسهم يف اإلرساع يف إنجاز هذه املشاريع إضافة إىل
الحد من اإلشكاليات املتعلقة باعرتاضات املواطنني يف خصوص انجاز بعض املشاريع.

152

الحرص عىل عدم برمجة االعتامدات للمشــاريع إال بعد التأكد من تسوية الوضعيات العقارية
وإمتام عملية التفويت وتغيري الصبغة تفاديا لإلشكاليات العقارية.

153

العمل عىل توفري اإلمكانيات املادية والبرشية لإلدارية واملصالح الجهوية املكلفة بإنجاز ومتابعة
املشــاريع عىل غرار مصالح اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلســكان مبا ميكنها من االضطالع بهذا
الدور عىل الوجه املطلوب خاصة يف ظل تنامي عدد املشاريع أمام ضعف اإلمكانيات.
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154

اإلرساع بإعــداد تطبيقــة إعالمية ف ّعالة متكّن الهيــاكل العمومية وجميــع املتدخلني يف تنفيذ
لحل
الربنامــج من املعطيات الحينية الخاصة باملشــاريع مبا ميكن اتخاذ اإلجــراءات الرضورية ّ
اإلشكاليات يف إبانها.

155

حثّ املجالس الجهوية وأصحاب املنشــأ املفوض عىل تطبيق ما تضمنته كراســات الرشوط يف
الصفقــات من اإلجراءات زجرية يف حــال تقاعس أصحاب الصفقــات أو إخاللهم بالتزاماتهم
التعاقدية.

156

إحكام إعداد التقديرات املالية للمشاريع حتى ال تتجاوز كلفة املشاريع عىل إثر طلب العروض
االعتامدات املرسمة بامليزانية.

157

العمل عىل إعادة برمجة بقايا االعتامدات يف خصوص التدخالت واملشاريع التي تشكو صعوبات
فضها يف وقت وجيز والتي تنطلق إجراءات إبرام الصفقات يف شــأنها وكذلك بالنســبة
ال ميكن ّ
لبقايا االعتامدات التي ت ّم ختم الصفقات يف شأنها وتوظيفها يف مشاريع جديدة وذلك بالتنسيق
مع جميع األطراف املتدخلة.

في قطاع الثقافة والمحافظة على التراث
توصـي الهيئة بـ:

158

رضورة توفري التطبيقات اإلعالمية للترصف يف املهرجانات.

159

رضورة إعداد دليل إجراءات للتظاهرات الثقافية الكربى وذلك عىل املستوى الفني والتنظيمي
بغاية حوكمة املهرجانات.

160

رضورة مراجعة املنظومة الترشيعية املتعلقة بالحفاظ عىل الرتاث املادي.
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على الصعيد الدولي
توصـي الهيئة بـ:

161

الترسيع يف املصادقة عىل االتفاقية اإلفريقية ملنع ومكافحة الفساد.

162

رضورة انضامم تونس إىل مجموعة دول ضد الفســاد ( )GRECOلتكون أول دولة من شــامل
افريقيا ومن العامل العريب تنض ّم إىل هذه املجموعة.

163

تفعيل التعاون بني تونس والدول األطراف يف مجال اسرتداد األصول واألموال املنهوبة بالخارج.
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ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﻛﺮﺍﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ"
ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ّ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺘﺪى "ﻛﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ" اﻟﺴﻮﻳﺴﺮ ّﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪورة
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻈﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﺧﻼل اﻳﺎم ﻣﻦ  25إﻟﻰ  28أﻛﺘﻮﺑﺮ  .2017وﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮرت اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻤﺜﺎرة ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل ا£رﻫﺎب وأزﻣﺔ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ .ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﻮزراء واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻣﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻨﺘﺪى "ﻛﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ" اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ °ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ
وﻟﻤﺠﻬﻮداﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﺣﻮﻛﻤﺔ رﺷﻴﺪة ودﻓﻊ ﻣﺴﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺪى "ﻛﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ" أﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻤﻨﺘﺪى
ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﺮ °ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﻤﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
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اﻟﻤﺮﺳﻮم ا ﻃﺎري ﻋﺪد  120اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011
واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

المرسوم االطاري عدد  120المؤ ّرخ في  14نوفمبر  2011والمتعلّق بمكافحة

الفساد
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  56اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  04أوت 2017
واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

القانون األساسي عدد  56المؤ ّرخ في  04أوت  2017والمتعلّق بهيئة الحوكمة

الرشيدة ومكافحة الفساد
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ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢبالمكاسب وتضارب
بالتصريح
المتع ّلق
اﻟﻘﺎﻧﻮناألساسي
القانون
مشروع
رأيرأيالهيئة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺮوع
فيﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
غيروﺗﻀﺎرب
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
المشروع
المصالح واالثراء
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 – Iﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ :

 - 1ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﻡ
 - 2ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 - 3ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

 – IIﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ :

 - 1ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 - 2ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
 - 3ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
 - 4ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
 - 5ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ

 – IIIﺇﺭﺳﺎﺀ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ »: «Les llots d’intégrité
 - 1ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﻡ
 - 2ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ
 - 3ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 - 4ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
 - 5ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ

 – VIﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ :

 - 1ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 - 2ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
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ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  9ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ، 2020-2016
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ، 2018-2017
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ  6ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺗﻢ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ  16ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ،ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺗﻼﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ .

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ  9ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016
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ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
07

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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 - Iﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﻡ
واﻓﻘﺖ ﺗـﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 16
ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  25ﻓﻴﻔﺮي  ،2008وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻋﺪد  763ﻟﺴﻨﺔ 2008
اﻟﻤﺆرخ  24ﻣﺎرس  .2008ﺛﻢ أودﻋـﺖ ﺻـﻚ ﺗﺼـﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﺪى اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2008إﻻ ّ
أن ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺣﻜﺎﻣــﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وردت ﻓﻲ ﻗــﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺘﻌــﺪدة ،ﺑﻤــﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻤﺠﻠــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ وﻣﺠﻠـﺔ ا¬ﺟـﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ واﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮازات
اﻟﺴﻔﺮ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬــﻮد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ا¬رﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ
اﻣﻮال )اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .(2015
وﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ  20ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﻮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
ﻓﺈن ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ ا¬ﻳﻔﺎء
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وإﺑﻼغ اﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪول اﻃﺮاف اﺧﺮى ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد.
وإﺛﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2016ﺑﺎدرت
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإرﺳﺎء
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة .إذ أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  77ﻟﺴﻨﺔ 2016
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ  2016اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¬ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺆﺧﺮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد
 59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻛﻤﺎ أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا¬ﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ،رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ
اﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎ
وﺗﻼﻓﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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 - IIﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
 - 1ﻓﻲ ا ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  11ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ا ﻃﺎري ﻋﺪد  120ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﻄﺮه واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ
ﻛﺸﻔﻪ وإﺛﺒﺎﺗﻪ وإﻗﺮار ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد واﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ.
وﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ا£ﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،وﻓﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ ﻧﻈﺎﻣـﺎ ﻣﺘﻜـﺎﻣ ً
ﻼ ﻟﻀـﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ أو
اﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ أو اﻟﺸـﻬﻮد أو اﻟﺨـﺒﺮاء اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺸﻬﺎدة أو أﻗﺎرﺑﻬﻢ أو ﺳﺎﺋﺮ ا£ﺷﺨﺎص اﻟﻮﺛﻴﻘﻲ اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﺮﺗﻜـﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻬـﻢ ﻣـﻦ اﻧﺘﻘﺎم أو ﺗﺮﻫﻴﺐ.
وﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ا£ول اﻟﺬي ﺳﻦ واﺟﺐ ا ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺼﻞ  29ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
ا ﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻂ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ أن ﻳﺨﺒﺮوا وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺎ
ا ّﺗﺼﻞ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وأن ﻳﻨﻬﻮا إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ا رﺷﺎدات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
وا£وراق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه ا£ﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ،ﻓﻲ واﻗﻊ ا£ﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ  253ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺬﻳﻊ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻜﺘﻮب أو ﺗﻠﻐﺮاف أو
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻐﻴﺮه ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  93ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺷﻲ أو اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺬي ﻗ ْﺒﻞ
ّ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻرﺗﺸﺎء وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  45ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ا£ﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  6ﻟﺴﻨﺔ  2004اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3ﻓﻴﻔﺮي 2004
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ وإﺗﻤﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  40ﻟﺴﻨﺔ  1975اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻣﺎي  1975اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮازات
اﻟﺴﻔﺮ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ
ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻦ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻮرا ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ
ّ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إرﺷﺎدات وﺑﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺣﻮل ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
)ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب( .وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه ا£ﺣﻜﺎم ا£ﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وا ﺧﻮة وا£ﺧﻮات واﻟﻘﺮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧ ّﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ ا ﺷﻌﺎر.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو اﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ّ
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ  37ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا£ﺳﺎﺳﻲ ﻋـﺪد  26ﻟﺴـﻨﺔ 2015اﻟﻤــﺆرخ  7أوت  2015واﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ
ﺑــﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬــﻮد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ا رﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ ا£ﻣﻮال ،ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ
ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻋﻦ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺎﻻ
ﺑﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣﻮل ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ا رﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ .وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه ا£ﺣﻜﺎم :
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• اﻟﻮاﻟﺪان واﺑﻨﺎء واﻟﻘﺮﻳﻦ،
• اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن واﻃﺒﺎء ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ أو
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ،
• اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن وﻓﻘﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد  115ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﺷﻌﺎر.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو اﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ّ
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس
 2017اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺮﻳﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ و/أو ﻋﺒﺮ
وﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮة ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﺟﺴﻴﻤﺔ وﻋﺎﺋﺪات إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﺻﺎرﻣﺔ.
واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ إﻧﻔﺎذ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ(
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﻔﻴﺰ اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﺳﺎس ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اول ،إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﻎ وإﺟﺮاءات اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وآﻟﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص .وأﻟﺰم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻞ ادارة وإرﺳﺎء
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﺃﻫﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  10ﻟﺴﻨﺔ
 2017ﺍﻟـﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  7ﻣـﺎﺭﺱ  2017ﺍﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻖ
ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ

ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
 -ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ

ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺑﻼﻏﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻣﻊ ﺍﻻﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،

• ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  06ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﻥ
ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ.

 -ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ،6ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻥ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ
ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 07ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻥ
ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺩﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  6ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  15ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻲ
ﻇﺮﻑ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻳﻤﺪﺩ ﺍﻻﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺯﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻓﺘﻘﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺣﻴﻦ
ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﺮ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  6ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻊ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ
ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ.

ﻣﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  02ﻓﻘﺮﺓ ﺝ ﻣﻨﻪ.
 ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎﺍﻟﻤﺒﺪﺃ :ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ  10ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻳﺘﺤﺼﻞ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ :ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  03ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  10ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻫﻮ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻜﻔﻮﻑ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻳﺤﺮﺭ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ
ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ.
 ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ:ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ  12ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺟﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ.
 ﺟﺰﺍﺀ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺒﻌﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺯﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ
ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺪ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻤﺴﺎﺭ
ﺧﺎﺹ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻃﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ  12ﻣﻨﻪ.
 ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ،
ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺘﻰ ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.

 -ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ
ﻧﻴﺔ ﻭﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺪ ﺃﻱ
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺃﻡ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
• ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ:
• ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒ ّﻠﻎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
• ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ.
• ﻻ ﺗﺴﻨﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻ ﻟﻠﻤﺒ ّﻠﻎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
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•ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ :ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﺪﺣﺾ
ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻛﻴﺪﻳﺎ ﻻ ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻴﺊ
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ .19
•ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  20ﻣﻨﻪ.
•ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺼﺪﺭ
ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 3ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ
ﻭﻳﻌﻠﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 10
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ
ﺃﺟﻞ  7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
•ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺿﺪﻩ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎﺩ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  25ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
 ﻧﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ،
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺮﻳﻨﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﺒﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ،
 ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮﻳﺔﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻘﺖ
ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﻦ
 2011/01/14ﻭﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

- 2ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد .ﻓـﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻘﻀـﺎة وأﻋﻀـﺎء
اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴـﺔ ،أﻧﺸـﺄت ﺗـﻮﻧﺲ اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻛﺠﻬــﺎز ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﺘﻤﺘــﻊ
ﺑﺼــﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺤــﺮي ﻋــﻦ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺧـﻼل
إﻧﺸـﺎء اﻟﻘﻄـﺐ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ اﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﺑﺘـﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ،
ﱠ
اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ.
ﻟﻴﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد
وﻗﺪ ﺗﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا¬ﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  77ﻣﺆرخ ﻓﻲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2016إﺣﺪاث
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺘﺒﻊ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ .وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ
ّ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ـ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
ـ اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
 اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﺼﺮف.ـ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ـ ﺗﻤﻮﻳﻞ ا¬ﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ـ ا¬ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ
ّ
وﻗﻀﺎة ﺑﺪواﺋﺮ اﻻﺗـﻬـﺎم وﻗـﻀـﺎة ﺑﺎﻟـﺪواﺋﺮ اﻟﺠـﻨﺎﺣـﻴﺔ واﻟﺠـﻨـﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻄـﻮرﻳﻦ اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻲ واﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻓﻲ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻘﺎﻧﻮن  2017اﻟﻤﺘﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻃﺮق اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﺒﻞ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ.
وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻃﺎري ﻋﺪد  120ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ.

ﺃﻫﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  59ﻟﺴﻨﺔ
 2017ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  24ﺃﻭﺕ  2017ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
• ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ.
• ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
• ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﻬﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻛﺸﻔﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
• ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
• ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺗﻜ ّﺮﺱ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮ ّﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
• ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
• ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ
ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.

-1ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ

• ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  59ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺗﺠﺎﻩ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
• ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻮﺍﻃﻨﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ.
• ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
• ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ
ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ.
• ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
• ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ.
• ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
• ﺗﺴﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬـﻴﺌـﺔ ﻭﺟـﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣـﺸـﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟـﻘـﻮﺍﻧـﻴﻦ
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• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎﺩ
ﺟﺪﻳﺔ،ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻛﺘﺤﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻭ
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺃﻥ
ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

-2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
•ﺗﺮﻛﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻣﻦ:
ـ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،
ـ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

وﺗﺠﺪر اﺷﺎرة أﺧﻴﺮا ،إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻚ اﻟﻤﺮﻛـﺰي
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻠﻌـﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ اﻣـﻮال واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ إﺻﺪار وﻧﺸﺮ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ رﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ وﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻋﻼم ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وإﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ارﻫﺎب
وﻏﺴﻞ اﻣﻮال ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  120ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋـﺪد  26ﻟﺴـﻨﺔ 2015اﻟﻤــﺆرخ 7
أوت  2015واﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬــﻮد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ارﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻣﻮال.

 - 3ﻓﻲ ﺗـﻀـﺎرب اﻟﻤـﺼـﺎﻟﺢ وا ﺛـﺮاء ﻏـﻴـﺮ اﻟﻤـﺸـﺮوع واﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟـﻤـﻜﺎﺳـﺐ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت )ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص(
ّ
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  17ﻟﺴﻨﺔ  1987اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  10أﻓﺮﻳﻞ  1987اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻦ ُ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ ا ﺻﻨﺎف ﻣﻦ ا ﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ .وﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﺴﻔﺮاء واﻟﻮﻻة ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأﻋﻀﺎء اﻟﺪواوﻳﻦ
اﻟﻮزارﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻮزارات واﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ وﻣﺪﻳﺮي ادارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ اول واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأﻋﻮان إدارة اﻟﺘﺠﺎرة وأﻋﻮان ادارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻛﻞ ﻋﻮن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔأو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ادارﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم آﻣﺮ ﺻﺮف أو
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻈﺮة ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ وأﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻋﻮان ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ )ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺴﻨﺔ  2003وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا¬ﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم( ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
17

ﺃﻫﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ )ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ
ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻬﻦ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻛﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ(.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭﺿﺒﻂ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺨﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ
ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ:
 ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﻫﺎ،
 ﺇﻋﻼﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ،
 ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎﻡﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ
ﺣﺼﺺ ﺷﺮﻛﺎﺕ ،ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ،
 ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎﻡﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ
ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،

 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼﻞﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ ،ﺗﻜﻮﻥ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪﻩ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ .ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻭﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻀﺒﻄﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ
ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ
ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ
ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻷﺟﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪﺓ
 5ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ
ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﺃﻭ
ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻔﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
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ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺈﺑﻼﻍ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  73ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2016ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ

ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﻧﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ،ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
 ﻧﺸﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ.
 ﺣﻠﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻻﻳﺤﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  22ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻣﺆرخ ﻓﻲ  24ﻣﺎرس  2016اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ّ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻌﺰزا ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن
أو ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأي اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ودﻋﻢ ّ
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻳﻀﺎ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ وﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

 - IIIﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 - 1ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أوﻟﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﺧﻴﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺟﺪر إﻋﺪاد وﺻﻴﺎﻏﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
1.1
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼؤﻣﻬﺎ وﺻﺪورﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻀﺒﻂ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﺠﺪر اﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ
1.2
ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا ﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺘﻨﺼﻬﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﻟﺴﺪ
ﻓﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﺴﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ،إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .وﻟﻬﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ا¯ﺣﺮى ﺟﺮد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﺮدا دﻗﻴﻘﺎ وﺷﺎﻣﻼ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ
ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻬﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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ورد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ  2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
1.3
 7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد
 59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻮﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة .ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺟﺪر أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  ،2017اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 7ﻣﺎرس  ،2017ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﻮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻠﻘﻲ ا ﺑﻼغ ﻋﻨﻪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ.
وﻟﻌﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻧﺼﻮص ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻮا،
واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮده اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ،ﻋﻠﻰ اﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  39و 40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 62إﻟﻰ  66ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ
 2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺴﺒﻖ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7
1.4
ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ
 2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد دراﺳﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد وإﺻﺪار وﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس 2017
1.5
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
 24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ .ورﻏﻢ
ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻫﻤﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ا·ن ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻧﻘﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ،اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ وإدراﻛﻬﻤﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺑﻨﺼﻮﺻﻬﻤﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪد  8اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  17ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ إﻋﺪاد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاءات
ﻋﺮﺿﻬﺎ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.

 - 2ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت

ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺣﺴﻦ إﻧﻔﺎذ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪي اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

<< اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
واﺣﻜﺎم وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻌﺎرض اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ
وواﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻋـﻮان اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟﺼــﺒﻐﺔ ا دارﻳــﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻊ واﺟﺐ اﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس 2017
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ أو ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ا داري اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  40ﻟﺴﻨﺔ  1972اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  1ﺟﻮان  1972اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ( وإﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﻳﻢ ا ﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻘﻴﺢ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ا ﻃﺎر أن ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﻐﺮض ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
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ﺣﻴﺚ ﻳﺠـﺮم اﻟﻔﺼـﻞ  91ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻠـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ إرﺷﺎء اﻟﻤـﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟـﻮﻃﻨﻴﻴﻦ،
ﺻـﺮﻳﺢ ﺑﺸـﺄن ﻓﻌـﻞ اﻟﻌـﺮض وﻻ ﺑﺸـﺄن ارﺗﻜـﺎب
ﻧـﺺ
ﻟﻜـﻦ أﺣﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺗﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ
ٍ
ٍ
اﻓﻌـﺎل ﺑﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻏﻴﺮ ﱠ
أن ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﺗﻤﻠﺆه اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﻴﺚ
ً
ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻮﻋﻮد أو اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ
ﺗـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء .وﻻ ﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼﻞ 91
ﺷـﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن آﺧﺮ.
وﺗﺠـــﺮم اﻟﻤﺠﻠـــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـــﺔ ارﺗﺸـــﺎء اﻟﻤـــﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤـــﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟـــﻮﻃﻨﻴﻴﻦ )اﻟﻔﺼـــﻮل  83و
 84و 85و 87و .(88وﻻ ﻳـﻨﺺ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺠـﺮﻳﻢ اªرﺷﺎء أو اﻻرﺗﺸـﺎء ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺺ
اﻟﻤـﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﻴﻦ اﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼﻞ  87ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ ،ﺑﻴﺪ ﱠ
َ
أن أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒـﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ،وﻻ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻟﺘﻤﺎس أو أﻓﻌﺎل اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻌﺮض واﻟﻤﻨﺢ.
وﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼﻞ  92ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋـﺪد  26ﻟﺴـﻨﺔ 2015اﻟﻤــﺆرخ  7أوت 2015
واﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬــﻮد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اªرﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻣﻮال ﻏﺴﻞ ﻋﺎﺋـﺪات
اﻟﺠﺮﻳﻤـﺔ .وﻻ ﻳﻔﺮق ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ اﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮم اﺻﻠﻲ )ﻗﻴﺎم اﻟﺸـﺨﺺ
ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﻐﺴﻞ ارﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو "ﻏﺴﻞ اﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻲ"( وﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻐﻴﺮ .وﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺻﻠﻴﺔ .وﺗﺠﺪر اªﺷﺎرة ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺎر أي ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ إﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻐﺴـﻞ اﻣـﻮال )اﻟﻔﺼـﻞ  .(96وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬه
اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ اªﺧـﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ ﻟÁﺷـﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌـﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا اﻟﺠﺮاﺋﻢ .وﻋﻼوة
ﱠ
ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠـﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت واﻟﻌﻘـﻮد ﺗﻨﻄﺒـﻖ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻮل  82و 83و .(107وﻻ ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻘﻮﺑـﺎت
ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺳـﻮى ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻐﺴﻞ اﻣﻮال.
وﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻐﺴـﻞ اﻣـﻮال وﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﺻﻠﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﺎرج
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .وﺗﺴﺮي اﺣﻜــﺎم اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ )اﻟﻔﺼــﻞ
 ،(32واﻟﻮﻓﺎق اﻟﻔﺼﻼن ) 131و ،(132واﻟﺸﺮوع )اﻟﻔﺼﻞ  (59ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻣﻮال.
وﺟﺮﻳﻤـﺔ اªﺧﻔـﺎء أﻳﻀـ Éﻣﺸـﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼـﻞ  32ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻠـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻓﻌـﺎل
اﻟـﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺠــﺮم أﺣﻜــﺎم اﻟﻔﺼــﻮل  96و 99و 100ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ اﺧــﺘﻼس
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻗـﺪ ﺟﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﻧﺴﻲ أﻓﻌـﺎ ً
ﻻ ﻋﺪﻳـﺪة ﻳﻤﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﺗﺤـﺖ
إﺳـﺎءة اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇـﻴﻒ )اﻟﻔﺼﻼن  95و 97ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ( .وﺑﺎªﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ،
ﻳﻌﺘـﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﻇـﻒ اﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ،أو ﻣــﻦ ﻳﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻤﻮﻇــﻒ اﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ،ﺧﺼــﺎﺋﺺ
وﻇﻴﻔﺘــﻪ أو وﺳــﺎﺋﻞ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ )اﻟﻔﺼﻞ  114ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ(.
وﻳﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻓﻌﺎ ً
ﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻼس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع
اﻟﺨـﺎص ﻣﺜـﻞ إﺳـﺎءة اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻣﻤﺘﻠﻜـﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت ،أو اﻻﺳـﺘﻴﻼء ﺑﻄﺮﻳـﻖ اﻻﺣﺘﻴـﺎل أو ﺧﻴﺎﻧـﺔ اﻣﺎﻧــﺔ
)اﻟﻔﺼــــﻮل  258و 263و 297و 300ﻣــــﻦ اﻟﻤﺠﻠــــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴــــﺔ؛ واﻟﻔﺼــــﻞ  223ﻣــــﻦ ﻣﺠﻠــــﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(.
أﻣﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  244ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻠـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻌﺒـﺎرات ﻋﺎﻣـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام أي
وﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤـﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ اªدﻻء ﺑﺸـﻬﺎدة زور .وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ،ﻓﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ ﻻ ﻳﺠـﺮم اﺳـﺘﺨﺪام
اﻟﻘـﻮة اﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ أو اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ أو اﻟﺘﺮﻫﻴـﺐ أو اﻟﻮﻋـﺪ ﺑﻤﺰﻳـﺔ ﻏـﻴﺮ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ أو ﻋﺮﺿـﻬﺎ أو ﻣﻨﺤﻬـﺎ ﻟﻠﺘـﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اªدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ادﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ .وﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼﻞ  116ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺣـﻖ ﻣﻮﻇـﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻞ أو ﺗﺮك أﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻖ وﻇﻴﻔﺘﻪ.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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ﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼﻞ  32ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .وﻳﺠﺮم اﻟﻔﺼـﻞ  59ﻣـﻦ
اﻟﻤﺠﻠـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴـﺔ اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜـﺎب أي ﺟﺮﻳﻤـﺔ ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ:
• ارﺗﺸـﺎء اﻟﻤـﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟــﻮﻃﻨﻴﻴﻦ،
• واﺧــﺘﻼس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت أو ﺗﺒﺪﻳــﺪﻫﺎ أو ﺗﺴــﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻤــﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ،
• وﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻣﺎﻧﺔ،
• وﻏﺴﻞ اﻣﻮال،
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮص ﺗﺠﺮم ا¤ﻋﺪاد ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¤ﺟﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤـﺪت ﺗـﻮﻧﺲ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻘﻮﺑـﺎت ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ ﻟﻤـﺪة ﺗﺘـﺮاوح ﺑـﻴﻦ ﻋـﺎم واﺣـﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ¨،
ﱢ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋﺎﺋﻘـﺎ أﻣـﺎم ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
ﺑﺎ¤ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺒﻌﻴﺔ .وﻻ
ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ .وﺗﺄﺧﺬ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﻈـﺎم اﻟﻤﻼﺣﻘـﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ .ﺣﻴﺚ
ﱢ
ﺗـﻨﻈﻢ اﻟﻔﺼـﻮل  28و 30و 36ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ا¤ﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  56ﻣﻦ اﻟﻨﻈـﺎم اﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻋـﻮان اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟﺼــﺒﻐﺔ ا¤دارﻳــﺔ )اﻟﻨﻈــﺎم اﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻌــﺎم( ﻋﻠــﻰ إﻳﻘــﺎف أي
ﻣﻮﻇــﻒ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر .وﻳﺠـﺐ
ﻓـﻮرا رﻓـﻊ اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻟـﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ،وﺧﺼﻮﺻـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻣـﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻻرﺗﺸـﺎء أو اﺧـﺘﻼس
اﻟﻤـﺎل اﻟﻌـﺎم أو اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ .وﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺤـﺎﻛﻢ أن ﺗﻔـﺮض اﻟﺤﺮﻣـﺎن ﻣـﻦ
ﺗـﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻻرﺗﺸﺎء ،وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺎءة
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤـﺎل اﻟﻌـﺎم وﻏﺴـﻞ اﻣـﻮال .وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﺣﻜﺎم أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ .وﻳﺠــﻮز ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ﺗﺘــﺮاوح ﺑــﻴﻦ ا¤ﻧــﺬار
وﺑــﻴﻦ اﻟﻌــﺰل دون اﻟﺤﺮﻣــﺎن ﻣــﻦ ﺟﺮاﻳـــﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ ﺑﺎ¤ﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑـــﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴـــﺔ )اﻟﻔﺼـــﻞ
 51ﻣـــﻦ اﻟﻨﻈـــﺎم اﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم(.
وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  93ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺷﻲ أو اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟـﺬي
ﻳﻜﺸـﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء أي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﻤـﺎ
ﻳﺜﺒـﺖ ذﻟـ .ﺑﻴﺪ ﱠ
أن ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻻ ﻳﻨﻄﺒـﻖ إﻻ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷـﻮة ﺗﺤﺪﻳـﺪا دون ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ
اﻟﻔﺴـﺎد )ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻏﺴﻞ اﻣﻮال ،ا¤ﺧﻔـﺎء ،اﻻﺧـﺘﻼس ،إﺳـﺎءة اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ،إﻋﺎﻗـﺔ ﺳـﻴﺮ
اﻟﻌﺪاﻟـﺔ( .وﺑﺎﻟﻤﺜـﻞ ،ﻓﻠـﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ اﺷـﺨﺎص اﻟﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺳـﺒﻖ ﻟﻬـﻢ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﺑﻬـﺪف ﺣﺮﻣـﺎن ﻣـﺮﺗﻜﺒﻲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ واﺳﺘﺮداد ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪات .وﻻ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ وﻻ
ﻳـﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻋﻘﻮﺑـﺔ اﺷـﺨﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻊ
ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7
ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¤ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ.
• ا ﺳﺮاع ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 7
ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¤ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ
 2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻧﻘﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻬﻨﺎت اﻟﻮاردة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¤ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻣﺮ ا¤ﺳﺮاع ﺑﺘﻨﻘﻴﺤﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.
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• اﻋﺘﻤﺎد أدﻟﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  7ﻣﺎرس  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻬﺎ.
• اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ وﻇﻴﻔﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺣﻜﺎم
اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  59ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  24أوت  2017اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺿﺒﻂ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
• ﺿﺒﻂ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﻴﻜﻞ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
• ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﺼﺮ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻴﻎ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
• إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
• إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺪاب أﻋﻮان ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﻢ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ.
• ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻜﺸﺎف
أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ.
• إرﺳﺎء وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ.
• اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻎ وآﻟﻴﺎت ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاءة أو
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟ·دارة( واﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ.
• اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻊ
اﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
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 - Iﺍﻻﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
أﺳﻨﺪ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﻃﺎري ﻋﺪد  120ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 13
ﻣﻨﻪ واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء و ﺑﺎﺷﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ رﻏﻢ ﻏﻴﺎب ﺟﻬﺎز
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺬي ﻏﺎﺑﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ.
وﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﻘﺼﻲ وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻰ ﺣﺪود 30
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎز اﻟﺘﻘﺮﻳﺮإﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد  117ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﺑﺪورﻫﺎ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت وﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﺻﺪار اﻧﺎﺑﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻨﺔ
أو ﻓﺮق اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ او ا·دارة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ¶ﺑﺤﺎث اﻻﺟﺮاﻣﻴﺔ .
وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮزارات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وزارة
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ و اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
وا·ﺳﻜﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ا·دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﻼم وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ .
وﺗﻌﻠﻘﺖ أﻫﻢ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻇﺮات واﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت
وﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮﺷﻮة وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .
ﺗﻮزﻋﺖ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
• وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت
واﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ وﻣﺴﺎﻟﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮل واﻓﺘﻌﺎل أﺧﺘﺎم اﻟﺬﻫﺐ وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﻐﺮض أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻜﺎﻳﺔ أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﻤﻬﺪﻳﺔ واﻟﻘﺼﺮﻳﻦ وﺳﻮﺳﺔ واﻟﻘﻴﺮوان .
• وزارة اﻟﺼﺤﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري ﻛﺎﻟﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﺿﻲ وﺳﺮﻗﺔ ادوﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮان
وﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وأرﻳﺎﻧﺔ وﺳﻮﺳﺔ وﻧﺎﺑﻞ
• وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
وﻣﻌﺎﻫﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺑﻨﺰرت واﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ.
• وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ ا§ﻃﺎرات ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد إداري وﻣﺎﻟﻲ
ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺳﻮﺳﺔ وﻣﻨﻮﺑﺔ.
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• وزارة اﻟﻨﻘﻞ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت
أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻣﻨﻮﺑﺔ وأرﻳﺎﻧﺔ .
• وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ  :ﻧﺴﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري وﺗﺪﻟﻴﺲ
وﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻬﺎت ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﺮﺧﺺ ،ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺑﻞ
وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ووﻻﻳﺔ أرﻳﺎﻧﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ
أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻧﺎﺑﻞ وأرﻳﺎﻧﺔ و ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ وزﻏﻮان وﺳﻮﺳﺔ
واﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ.
• وزارة اﻟﻌﺪل  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺷﺒﻬﺎت ﺗﺪﻟﻴﺲ وﺛﺎﺋﻖ وﺗﻼﻋﺐ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ا ﻋﻼﻣﻴﺔ ورﺷﻮة ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ أرﺑﻊ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺑﻞ وﻗﺮﻣﺒﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﺎﻗﺲ .
• وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﻃﺎﻟﺖ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد إداري وﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﺣﺎﻃﺔ واﻳﻮاء وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺗﻮﻧﺲ . 2
• وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻃﺎرات اﻣﻨﻴﺔ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد اداري وﻣﺎﻟﻲ وﺗﺪﻟﻴﺲ ﻟﺠﻮازت ﺳﻔﺮ
وﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﻨﻮﺑﺔ .
• وزارة اﻟﺘﺠﺎرة  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﺿﺎﺣﻲ
ﺗﻤﺖ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ.
• وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد اداري
وﻣﺎﻟﻲ وﺻﻔﻘﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺎﻟﺖ إداراة اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ وادارات اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﺎز اﻟﺒﺎب
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﻘﺼﺮﻳﻦ وأرﻳﺎﻧﺔ وﺑﺎﺟﺔ.
• وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد إداري
و ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻻدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻘﻔﺼﺔ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺠﻬﻮي ﺑﻤﺪﻧﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺷﻜﺎﻳﺘﻴﻦ أﺣﻴﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﻘﻔﺼﺔ وﻣﺪﻧﻴﻦ .
• وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد اداري
وإﺳﺘﻼءات ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻮاص  .ﻃﺎﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻬﺎت ادارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻢ اﻳﺪاع ﺧﻤﺲ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ  2وﺑﻦ ﻋﺮوس وﻧﺎﺑﻞ وﻗﻔﺼﺔ
.
• وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﺳﻜﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد اداري
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ و ﺑﺎدارة اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰواﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﻜﺎف وﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ
ﺣﻮل ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﺳﻨﺎد اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﻜﺎف و ﺳﻮﺳﺔ.
• وزارة ﺷﺆون اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ واداري ﺑﺪور
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ وﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄرﻳﺎﻧﺔ وﺑﺈﻧﺠﺎز ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪارج ﻣﻠﻌﺐ ﺣﻤﺪة اﻟﻌﻮاﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺮوان ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ  1وأرﻳﺎﻧﺔ واﻟﻘﻴﺮوان .
• ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻃﺎرات ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد اداري ﺣﻮل ﺗﺼﺪﻳﺮاﻟﺰﻳﻮت
اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺷﻜﺎﻳﺘﻴﻦ ﺗﻤﺖ اﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﺒﻦ ﻋﺮوس و ﺗﻮﻧﺲ .
• ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻮك  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و إداري ﺑﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻔﺎﻛﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ أﺳﻬﻤﻬﺎ و ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺗﻤﺖ اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وأرﻳﺎﻧﺔ .
• ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻼم  :ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ﺑﺎﻻﺳﺎءة ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﻮن ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وأرﻳﺎﻧﺔ و
ﺑﻨﻌﺮوس وﻣﻨﻮﺑﺔ وﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ.
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• اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت  :ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻻﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ وا ﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ﺑﺈﻳﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻬﻢ واﻟﺘﻮﺳﻂ رﺟﺎﻋﻬﻢ رض اﻟﻮﻃﻦ وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺳﺒﻊ ﺷﻜﺎﻳﺎت أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ 1وﺗﻮﻧﺲ  2واﻟﻘﻴﺮوان.
وﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻘﻀﺎء ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2017ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
.1ﻧﻔﺲ اﻻﺣﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻋﻼم (
.2ﺑﺮوز وزارات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ول ﻣﺮة ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
.3ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  07ﻣﺎرس 2017
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ اﻟﺬي أﺿﺎف ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد
ﺻﻠﺐ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ا ﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
• وﺗﺬﻛﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﻃﺎري ﻋﺪد  120اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011ﻓﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺬي ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه
ﻳﺤﺠﺮ ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ.
• ﺗﺘﻤﺴﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻦ
اﻟﻔﺴﺎد و ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ.

اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﻟﻌﺪد اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2017إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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 - IIﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ
ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  07ﻣﺎرس  2017واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ .
وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺮاﺳﻠﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  39ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا¢ﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﺎ
ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺚ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ
اﻟﻔﺼﻞ  07ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ادارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﺑﻼغ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻫﺬا وﺗﻠﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺣﺪ و ﺳﺒﻌﻴﻦ )(71
ﻫﻴﻜﻼ ادارﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺤﺎل ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  7ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ا¢ﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺗﺘﺠﺎوز ا¢ﻟﻒ ﻫﻴﻜﻞ إداري .
ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﻪ واﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2017ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺻﺪار اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ا¢ﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ
اﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ إﻧﺠﺎزه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ
ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ واﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻼﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺻﺤﺒﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻫﺬا .
وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻋﻼم وﺟﻤﻴﻊ ا¢ﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ¢ﻫﻢ اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ,
ﺗﻨﻈﻴﻢ أرﺑﻊ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب واﻟﻮﺳﻂ واﻟﺸﻤﺎل  ,وﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺎت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻧﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻬﺬا .
ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ا¢ﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  10ﻟﺴﻨﺔ  2017ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻤﺒﻠﻎ واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮاء أﻣﺎم ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ أو
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻬﺎ .
وﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ا¢وﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2017واﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺮت ﻣﻨﺬ ذاك اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺮارات ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ
واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ووزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻗﺮار وﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺷﻜﻼ .
وﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  10ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ  39اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ¢ﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺻﺪار ﻧﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻟÊﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
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 - IIIﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻻﻣﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻋﺪﻳﺪ
اﻟﻔﺮوع اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت أول اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2016ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﻗﺲ واﻟﻜﺎف ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻌﺚ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺮوع أﺧﺮى ﻓﻲ  2017ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ و
ﻧﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﺔ واﻟﻘﻴﺮوان وﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ.
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ  :اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻣﺎي  2016وﻗﺪ ورد ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  305ﻋﺮﻳﻀﺔ
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻜﺎف  :اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻜﺎف ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ
 53ﻋﺮﻳﻀﺔ
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﻳﻦ  :اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15اﻓﺮﻳﻞ  2017وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ
اﻟﻤﻜﺘﺐ  16ﻋﺮﻳﻀﺔ
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺴﻮﺳﺔ  :اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺴﻮﺳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  31ﺟﻮﻳﻠﺔ  2017وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ
اﻟﻤﻜﺘﺐ 21ﻋﺮﻳﻀﺔ
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻘﻴﺮوان  :اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺎﻟﻘﻴﺮوان ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2017
• اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺴﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ  :ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

 - IVﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﻳﺪﺧﻞ إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ إﻃﺎر أداء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ّ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 120ﻟــﺴﻨﺔ  2011واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
<< ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴ ّﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺪوات
<< ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
ّ
واﻟﻠﻘﺎءات وإﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت واد ّﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒ ّﻴﺔ واﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
<< إﻧﺠﺎز اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻫﺎ..

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻮم  27أﻛﺘﻮﺑﺮ  2016ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻟﺬﻟﻚ ،وﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ّ
" أ ّﻳﺔ رؤﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد"،
ﺗﻢ اﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
ّ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻋﻼم ﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻳﻜﻮن ﺳﻨﺪا ﻋﻤﻠ ّﻴﺎ وﻋﻠﻤ ّﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ .وﻋﻠﻰ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
أﺳﺎس ذﻟﻚ ّ
ّ

ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ:
-1
ّ

• ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت،
•إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ،
ﻳﻘﺪم ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ،وﻳﻘﺘﺮح ﺣﻠﻮﻻ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠ ّﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد،
•ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺻﺪ
ّ
ذﻣﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار،
•إرﺳﺎء أداة ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ّ
•اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب ،وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺑﺚّ
ادوات اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ،
•إﻋـﺪاد وﺗـﻨـﻈﻴﻢ اﻟﻤـﻨـﺘـﺪﻳﺎت واﻟـﻤـﻠـﺘـﻘـﻴـﺎت ودورات اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد..
ﺗـﻢ ﺗﻜـﻠـﻴـﻒ ﺧـﺒـﻴـﺮة ﻓـﻲ ﻧـﻈـﻢ اﻟﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت رﺳـﺎء اﻟـﻨـﻮاة اوﻟﻰ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻤﺮﻛﺰ
وﻟﻠﻐﺮضّ ،
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ.
ﻣﺨـﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻮن
ّ
ّ

 - 2ﻣﺤﺎور ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮﻛﺰ:

ﺑﺎﻟ ّﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻪ اﻟﻤﺒ ّﻴﻨﺔ أﻋﻼه ،ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ:
ﺛﻢ ﻗﺴـﻢ اﻻ ّﺗﺼﺎل
ﻗﺴـﻢ ﺗﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﻤـﻌـﻠﻮﻣـﺎت وﺗـﻮﺛـﻴـﻘـﻬﺎ ،وﻗـﺴـﻢ اﻟـﺪراﺳﺎت واﻟـﺒـﺤﻮثّ ،
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ.
•ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ :ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ورﻗ ّﻴﺔ ،ﺳﻤﻌ ّﻴﺔ ﺑﺼﺮ ّﻳﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺑﺤﻮث ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
أوإﻟﻜﺘﺮوﻧ ّﻴﺔ ورﻗﻤ ّﻴﺔ ّ
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤ ّﻴﺔ وﺗﻘﻨ ّﻴﺔ،
•اﻟﺪراﺳـﺎت واﻟـﺒـﺤﻮث  :ﻳـﺴـﺘـﺄﻧﺲ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰ ﺑـﻤـﺎ ﺗـﻨـﺸـﺮه دور اﻟﻨـﺸـﺮ وﻣـﺮاﻛـﺰ اﺑـﺤـﺎث اﻟـﺠﺎﻣـﻌ ّﻴﺔ
ّ
ّ
ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ
ّ
ّ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻ ّﻴﺎﺗﻪ
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد
ّ
ّ
واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻰ
وﻣـﺆﺷﺮات ﻗـﻴـﺎس اﻟﻔـﺴﺎد،
اﻻﻗﺘﺼﺎد ّﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ّﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـ ّﻴﺔ ،وإﻗـﺎﻣـﺔ إﺣـﺼـﺎﺋ ّﻴﺎت
ّ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد،
•اﻻ ّﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ :وﻳﻌـﻨﻰ اﻟﻘـﺴـﻢ ﺑﺈﻧـﺸﺎء وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ أدوات ووﺣـﺪات ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ووﺳﺎﺋﻞ
ّ
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻴﺪاﻧ ّﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤ ّﻴﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ أﺻﻨﺎف اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ َﻣﻌﺎرض
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺪوات
وﻣﻠﺼﻘﺎت وﻛﺘ ّﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ّ
واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒ ّﻴﺔ.

 - 3إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺮﻛﺰ :

ﻗﺪﻣﺖ
ﺑﺎدر اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﺣﺪاﺛﻪ ) 27أﻛﺘﻮﺑﺮ  (2016ﺑﺈﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺟﺪوى ّ
ّ
ﻳﺘﻜﻮن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي
ﻣﺪﻗﻘﺎ
ﺗﺼﻮرا
ّ
ّ
ّ
ﺗﺆدي إﻟﻰ:
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ّ
• اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﻗﻤ ّﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮواﺑﻂ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
• ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺨﺒﺮات
ّ
ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺼﻠﺔ
• ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ّ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺎت ذات ّ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﺎﻟ ّﻴﺎ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ا¡وﻟﻰ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .واﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻛﻤﺎ ّ
ﻛﺮاس ﺷﺮوط ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀﺮور ّﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﻓﻀﺎءاﺗﻪ.
ّ
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اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،وﺗﺄﺛﻴﺜﻪ ،وﺗﺠﻬﻴﺰه ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
ﺗﻘﺪم ،ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻀﺎء
وﺗﻢ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ّ
ّ
ّ
ﺗﻢ:
اﻟﻤﻜﺘﺒ ّﻴﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻘ ّﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .وﺑﻤﻮازاة ذﻟﻚّ ،
ّ
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ،
• ﻧﺸﺮ ﻛﺘ ّﻴﺐ
ّ
• ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻤﻌ ّﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮ ّﻳﺔ ،وﺣﻔﻆ واﺳﺘﺮﺟﺎع
ّ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ،
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء
ﺔ
ﺧﺎﺻ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻗﺎﻋﺪة
• إﻋﺪاد
ّ
ّ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ،
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ
• إﻧﺠﺎز دﻟﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ّ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮر،
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤ ّﻴﺔ وا²ﻛﺎدﻳﻤ ّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻛﻠﻴﺔ
• اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ّ
اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ،
واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
اﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
• إﻃﻼق
ّ
ّ
ّ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ واﻧﺘﻈﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أنْ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﻬﺪف
ّ
ُﻳ ّ
ﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ،
• وأﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻧﺸﺮ ّﻳﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس وأوت ودﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2016

 - 4اﺻﺪارات :

ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺻﺪارات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ أوت و دﻳﺴﻤﺒﺮ و ﻣﺎرس
.1
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ  15ﺟﺎﻧﻔﻲ  2016اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  15اوت 2016
.2
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻوﻟﻰ
.3
.4
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاي
.5
Les organisations internationales et la bonne gouvernance
.6
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
.7

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
33

 - 5اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ :

وﻋﻴﺎ ﺑﺨﻄﻮرة آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﻬﺪا ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﻟﻬﺎ
ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟ ّﺘﻲ
ّ
ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﺗﺼﻮرات
ّ
اﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﺑﺮام ﻋﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻟﻮزارات او ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺤﻮرت اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﻔﺘﺎح
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب
وﺧﺒﺮات ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺘﻌﺎون
ﻓﻲ اﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ و اﻟﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻨﺰاﻫﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
■ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  :ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻻﺧﻴﺮة و ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﺮﺑﺔ  +اﻟﺮاﺑﻄﺔ  +ﺟﻨﺪوﺑﺔ . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻗﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻻدوﻳﺔ34

■ وزارة اﻟﻨﻘﻞ  :ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻛﻤﺎ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﺼﻲ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
■ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  :ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 اﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺻﻼﺣﻴﺔ ) ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺼﺎدﻗﺔ م ع اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ( وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺎرات اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺣﻮل آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﺼﻲ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻴﻨﺎء ﺣﻠﻖ اﻟﻮادي ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮذﺟﻲ.■ وزارة اﻟﺸـﺆون اﻟﻤـﺤـﻠـﻴـﺔ  :ﺣـﻴـﺚ ﺗﻢ اﺑـﺮام اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2017وﺗﻢ اﺗﺒﺎع
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
• اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ )ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق وﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻴﺪون و ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺟﻴﻢ(
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ – ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق.
■

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

■

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

■

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

■

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ

■

وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

■

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

■

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

■

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ

■

ﻛﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ CONECT

ﻫﺬا وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺼﺪد اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات ﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ،وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﻜﺎن ،وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ووزارة اﻣﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺮاب اﺑﺪاء ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ و ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻜﺮة وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺮوس وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى
وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎف.
اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻬﺪف  1ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺿﻔﺎء دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد"

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
35

وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺣﻮل " اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد" و ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ " ارﺳﺎء وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت
ﺗﻌﺎون دوﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد " ﺣﻴﺚ ﺗﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد .
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺎس ﺗﻢ اﺑﺮام ﻋﺪة ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اوروﺑﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣﻮل " ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ "

ﻫﺬا اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ واﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﻌﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻰ إﺑﺮام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﺑﻠﺪان ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ
 20ﺑﻠﺪا ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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 - Iﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
 1.1اﻃﺎر اﻟﻌﺎم

ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﺪف اول ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ )" ،(2018-2017ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻂ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺿﻔﺎء دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد" .وﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻳﺔ أ" :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻂ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد" وﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ":2اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮذج »ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ« ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ".

 1.2اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ »ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ« ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﻠﻮك اﻓﺮاد ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة ﻋﺪة إذ ﻫﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ
ﻟﻠﻔﺴﺎد )ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ أو إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( أوﻋﻠﻰ
وﺻﻒ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات وﻫﻲ:
 - 1ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد،
 - 2وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
 - 3ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ،
 - 4اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻻﺗﺼﺎل،
 5-ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻀﻮء أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أدوات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ا ﺛﺮ
) (suivi d’impactاﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ .وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻﻼح .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة )(certification
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻧﻈﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

 1.3ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ

ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮق واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ
) (appropriationوﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎدة:
• ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﺰﻳﺮة ) :(CPﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار .وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺨﺒﺮاء وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪدة .وﺗﺘﺮأس ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺪف ،وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع )اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ا£ﻧﻤﺎﺋﻲ( .وﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة أﻳﻀﺎ ﻛﻜﻴﺎن ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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اﻣﺮ.

وﺗﺘﻢ دﻋﻮة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﺧﺮى إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻛﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إذا ﻟﺰم

• اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ) : (CTﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪى
اﻟﺨﺒﺮاء .وﻫﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات.
• اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  :ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻟﺘﺰام
واﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻧﺸﻄﺔ .وﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ وﻳﺘﺄﻟﻒ
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .واﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻚ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ.
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ

 - IIﺟﺰﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﺔ
وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻖ اﻟﻮادي اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ورأس اﻟﺠﺪﻳﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﺰر ﻧﺰاﻫﺔ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وأﻫﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﻬﻢ.
ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اوﻟﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺣﻠﻖ اﻟﻮادي اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ ) ،(dédouanementواﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻛﺎب ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء
ﺣﻠﻖ اﻟﻮادي ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻃﺎر ﺷﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
)اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﺘﺮﺻﻴﻒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا£ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻤﺎﺋﻲ ،اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ(
و اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.
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وﻗﺪ ﻣﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺰام اﻋﻮان ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻋﻮان إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻼﺛﺔ ) (03ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اªﺟﺮاءات اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ووﺿﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ .اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اوﻟﻰ"وﺿﻌﻴﺘﻲ" ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﻃﻼع
اﻟﺤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮردة )ﻣﺼﻔﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻔﻴﺔ( وذﻟﻚ ﺑﺈدراج اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﻨﺠﻤﻲ أو
رﻗﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ أو رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ أو رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ.
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "رﺧﺼﺘﻲ" ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ إدراج اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻤﺎرة ورﻗﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ رﻣﺰ ﺗﺸﻔﻴﺮ "."Code QR
وﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪودي ،ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ إدراج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻔﻴﺮﻫﺎ.
واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "أﻣﺘﻌﺘﻲ"ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ
إدراج اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻣﺘﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻣﺘﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(
وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ .وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ رﻣﺰ ﺗﺸﻔﻴﺮ"."Code QR

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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وﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪودي.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ "ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ" ﻭ "ﺭﺧﺼﺘﻲ"ﻭ "ﺃﻣﺘﻌﺘﻲ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺗﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻲ رأس اﻟﺠﺪﻳﺮ إذ
وﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ.

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
• إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ اﻟﻮادي اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
• إﻋﺪاد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﺠﺪﻳﺮ.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻼﺛﺔ ) (03ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ا«ﺟﺮاءات
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
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 - IIIﺟﺰﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﺮﺑﺔ ،ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺮﺑﻄﺔ  -ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﻨﺪوﺑﺔ .واﺳﺘﻨﺪت ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﺪوى،
• اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻀﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﺮاﺑﻄﺔ وﺟﻨﺪوﺑﺔ وﺟﺮﺑﺔ( .وﻋﺮﺿﺖ ﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه وﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا´ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ا³ﻧﻤﺎﺋﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه )اﻟﻤﺪﻳﺮون ،وﻣﺪﻳﺮو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ا³دارﻳﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮاءات،
ﺑﺎ³ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ  58ﻣﻮﻇﻔﺎ .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات،
ﺗﻠﻘﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  19ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺗﺪرﻳﺒﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺘﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺧﺒﺮاء وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )وﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا´ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ا³ﻧﻤﺎﺋﻲ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ.

ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ  20ﻭ 21ﺃﻓﺮﻳﻞ 2017

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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رﻛﺰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ا ول ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ا دوﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا دوﻳﺔ )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻔﻘﺪ واﻟﺘﺮوﻳﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ
ﻟدوﻳﺔ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺘﻮزﻳﻊ( ،وﻳﻘﺘﺮح ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﻠﻮل .اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ورﻛﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ آﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت )اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ،اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ،اﻟﺪﻓﻊ( .وﻗﺪ ﺷﺮﺣﺖ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺪواﻓﻊ وراء ﻫﺬه اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ،وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ،
وﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺴﺎد ،وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺮﺿﻰ )(système de file d’attente
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﺗﺠﻬﻴﺰات إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) (dossier médical informatiséوﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي
ﺑﺠﺮﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
• ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
)ﺟﻨﺪوﺑﺔ ،اﻟﺮاﺑﻄﺔ-ﺗﻮﻧﺲ و ﺟﺮﺑﺔ(.
• ) (58ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻨﻤﻮذﺟـﻴﺔ اﺳﺘﻔـﺎدوا
ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارةاﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ) (19ﻣﻮﻇﻔﺎﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وواﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎدﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ا±دوﻳﺔ.
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
• ﺗـــﺮﻛــﻴــﺰ ﻣــﻨــﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻜـــﺘـﺮوﻧـــﻴـﺔ ﻟـــﻘـــﺒــﻮل اﻟﻤـﺮﺿــﻰ
) (système de file d’attenteﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﺮﺑﺔ.
• اﻗﺘـﻨـﺎء ﺗﺠﻬـﻴﺰات إﻋﻼﻣـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧــﻬﺎ ﺗـﺤـﺴـﻴـﻦ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) (dossier médical informatiséوﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺠﺮﺑﺔ.
• اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﻮي
ﺑﺠﺮﺑﺔ
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 - IVﺟﺰﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻓﻲ إﻃﺎر إرﺳﺎء ﺟﺰر اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺜﻼث ﻛﻨﻤﺎذج
ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت )أﺟﻴﻢ ،ﻣﻴﺪون ،ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق(.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﺿﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻮن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ووزارة
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ ّﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻗﺪ وﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة:
 .1اﺳﺘﺨﻼص ا³داءات،
 .2رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء،
 .3اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
 .4اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه وﻗﻊ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت .ISO 37001

ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺟﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ 30-28 ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
45

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
• اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺜﻼث ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ
)أﺟﻴﻢ ،ﻣﻴﺪون ،ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق(.
• إﻋﺪاد ﺧﺎرﻃﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
).(cartographie préliminaire des risques de corruption
• اﻧﻄﻼق ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت .ISO 37001

 - Vﺟﺰﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻣﻦ
وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻦ ﺑﺴﻴﺪي ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻄﺎر،اﻟﻤﺮﺳﻰ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﺎرة اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت وﺑﻦ
ﻗﺮدان ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻣﻦ و ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك
ﻟﻘﻮى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪى  24ﻋﻮﻧﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮات اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ و32
ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﺎن اﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻮر ﻧﺸﺮﻫﺎ ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
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ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
• اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ا ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺪي ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌـﻄﺎر ،اﻟـﻤﺮﺳﻰ اﻟـﻐﺮﺑـﻴـﺔ،
ﻣﻨﺎرة اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت وﺑﻦ ﻗﺮدان ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ا ﻣﻦ.
• ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻘﻮى ا ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺪى
 24ﻋـﻮﻧﺎ ﻣـﻦ أﻓـﺮاد ﻗـﻮات ا ﻣﻦ اﻟﺪاﺧـﻠـﻲ اﻟﻤـﻨـﺘـﻤـﻴـﻦ ﻟﻠـﻤـﺮاﻛـﺰ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ و 32ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘـﻤﻊ اﻟﻤـﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨـﺘـﻤﻴﻦ ﻟﻠـﺠـﺎن
ا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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ﺇﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ .ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ،ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ( ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ
ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .

 - Iﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻨﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•  58%ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
• 42%ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ

 - IIﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻧﻌﻘﺎد ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23و 24ﻣﺎي  2017ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤـﺸـﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟـﻮزرات اﻟﻤﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻤـﺒـﺎدرات اﻟﻤـﻀـﻤـﻨـﺔ ﺻـﻠـﺐ ﺧـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻞ اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﻴـﺠـﻴﺔ
) (2018-2017ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻃﺮح وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺣﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ ﺧـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻞ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗﻴـﺠـﻴـﺔ ﺑﺤـﺴـﺐ اﻫـﺪاف اﻟﻤﺮﺳـﻮﻣﺔ
و اﻻوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ :
<< اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اوﻟﻰ  :ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻞ وزارة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺧـﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻫـﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ.

 1-اﻟﻤﺰاﻳﺎ :

 اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ادارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻣﺞ ﺧـﻄـﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗﻴـﺠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻤﺒﺎدرات وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

 2-اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :

 اﻟﺒﻄﻲء ﻓﻲ ادارة اﻟﻤـﻴـﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨـﺘـﻠﻒ اﻟـﻮزرات اﻟﻤﻌـﻨـﻴـﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤـﻜـﻤﻬﺎ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 -ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزرات وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 2017- 2016
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.................................................................................................
<< اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :إدارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺑﺮام ﻋﻘﺪ ادارة ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻬﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ و ﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﺤﻞ ﻧﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺼﺮف .

 1-اﻟﻤﺰاﻳﺎ:

 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري )ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (واﺿﻔﺎءاﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
 ﻗﺪرة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ رﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

 2-اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :

 ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد دارةاﻟﻤﺸﺮوع.
 -اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﺣﻜﺎم ادارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ.

.................................................................................................
<< اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻣﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺔ ) (Fonds de concoursﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

 1-اﻟﻤﺰاﻳﺎ:

 ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ اﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺎدرة. ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ اﺧﺮى. -ﻣﺮوﻧﺔ اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق أﻣﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺔ.

 2-اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :

 ﺑﻄﺊ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻣﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺨﻀﻮﻋﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. -ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ وإﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق أﻣﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺔ )إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزاري(

.................................................................................................
<< اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺗﺼﺮف ﺣﺴﺐ ا§ﻫﺪاف UGPO

 1-اﻟﻤﺰاﻳﺎ:

 اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ. -وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ رﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎدرات.

 2-اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ :

 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻻﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺗﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﻫﺪاف. ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﺣﺪاث وﺣﺪة ﺗﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔﺣﺴﺐ اﻻﻫﺪاف.
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اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻨﺔ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ SNJT

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 25ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

ﻛﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  26 CONECTﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

 30ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

 13أﻓﺮﻳﻞ 2017

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

 17أﻓﺮﻳﻞ 2017

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺪوﻟﻲ

 08ﻣﺎي 2017

اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ SNJT

 10ﻣﺎي 2017

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 12ﻣﺎي 2017

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

 13ﻣﺎي 2017

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  26 ISESCOﻣﺎي 2017

اﻟﺒﻨﻚ اروﺑﻲ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر BEI

 20ﺟﻮان 2017

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺎﻧﻲ Giz

 03ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ

 04ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ

 07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

 11ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻔﻠﻢ اﻟﻬﻮاة ﺑﻘﻠﻴﺒﻴﺔ

 31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻔﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ

 08أوت 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﺳﻜﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﻤﺮأة واﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻼم

 12دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 14دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وي ﻟﻮف ﺳﻮﺳﺔ )(We Love Sousse

 17دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

 10أوت 2017

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ادارﻳﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 13أوت 2017

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻨﻮن ﻟﻠﻤﺴﺮح واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎف

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

ﻫﺎﻟﺔ ﻋﻤﻮص  -اﻟﻤﻜﻨﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  23 Balai Citoyenأﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

اذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
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اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ

 25ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

ﻛﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

 25ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

 30ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

 17أﻓﺮﻳﻞ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 12ﻣﺎي 2017

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺪوﻟﻲ IRI -

 12ﻣﺎي 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 07ﺟﻮان 2017

 07ﺟﻮان 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

 11ﺟﻮان 2017

اﻟﺒﻨﻚ اﻻروﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر BEI -

 20ﺟﻮان 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ

 04ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

 10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻔﻠﻢ اﻟﻬﻮاة ﺑﻘﻠﻴﺒﻴﺔ

 31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻔﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ

 09أوت 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ادارﻳﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻨﻮن ﻟﻠﻤﺴﺮح واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎف

 13أوت 2017

 19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

 22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﺳﻜﺎن واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ KPK -

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

وزارة اﻟﻤﺮأة واﻻﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد AFA -

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

 14دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ  2017ﻓﻲ ﺻﻮر

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺣﻮل ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎدة ا ﻓﻮاج

 03أﻓﺮﻳﻞ 2017

 01ﻣﺎرس 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻻﺗﻼف اﻟﻤﺪﻧﻲ

 19أﻓﺮﻳﻞ 2017

اﻻﺗﻼف اﻟﻤﺪﻧﻲ

 19أﻓﺮﻳﻞ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻳﺎم اﻟﻔﺮﻧﻜﻮ-ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

ورﺷﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻨﺎدي اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﺪار اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺘﺴﺘﻮر دور اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 22ﻣﺎي 2017

 15ﻣﺎي 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

إﺻﺪار ﻧﺴﺦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮاي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻗﺪي اﻟﺒﺼﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ

 07ﺟﻮان 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

إﺻﺪار ﻧﺴﺦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮاي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻗﺪي اﻟﺒﺼﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ

ﻳﻮم ﺗﺤﺴﻴﺴﻲ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ

 26ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2017

 07ﺟﻮان 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﺤﻠﻖ اﻟﻮادي

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ا ﻋﻼم

 25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

 02أوت 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻋﻼم ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 27 - 25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻋﻼم ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 27 - 25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺜﻼث

ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 30 - 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

 19أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

 21أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

 19أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺗﻜﺮﻳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻨﺤﻪ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺪى "ﻛﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ" ﻟﺴﻨﺔ 2017

 27أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻴﻦ اﻧﻔﻼت اﻟﻮاﻗﻊ وﺣﺪود اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  -ﻧﺪورة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ

 22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻨﺪوة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

اﻟﻨﺪوة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻨﺪوة اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

 27 - 1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اول ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد 2017

 09دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ

 15دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻧﺪوة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ
واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

 21دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2017

