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تـحّول الفـسـاد فـي ظّل النظام الذي كان قائما قبل 14 جانفي   
والفراغ  واالقتصادّي  السياسّي  الفـساد  في  لـها  تـجد  شـبـكة  إلى   2011
التشريعّي وتراخي الدور الرقابّي أرضّية خصبة لالنتعاش والتّمّدد لتشّكل 
منظومة قائمة الذات صارت حديث الرأي العاّم في الداخل، وموضع إدانة 

في التقارير الدولّية. 

وال ريب فـي أّن آفـة الـفـساد وتــركـتـه الـثـقـيـلة قـد كـانتا الـقـادح   
لتحّركات شعبّية احتجاجّية استمّرت متقّطعة على مدى سنوات طويلة 
 14 إلى   2010 ديسمبر   17 من  والسياسّي  االجتماعّي  الحراك  إلى  أّدت  حّتى 
البالد  تراب  علي  بن  ا¬سبق  الرئيس  بمغادرة  عّجل  والذي  جانـفي2011، 

وحدوث التغيير في نظام الحكم.

وبـعـد نـحـو ست سـنـوات من الـثـورة وخــالفـا ´مــال وتـوّقـعات   
التوّسع  عن  منظومته  كّفت  وال  الفساد  حجم  ينحسر  لم  الّتونسيين 
والتمّدد في كّل ا¬جهزة والقطاعات. بل إّن الوقائع والمؤّشرات وا¬رقام 
والتقارير تقول إّن آفة الفساد قد استفحلت في السنوات ا¬خيرة في ظّل 

غياب االستقرار السياسّي ودّقة المرحلة االنتقالّية التي تشهدها البالد. 

وكان من الواضح أّن الترسانة التشريعّية القائمة، حينئذ، لم تمنع   
استشراء الفساد، وأّن مصادقة تونس على االّتفاقيات ا¬ممّية في الغرض 
وتحّول  والجدد،  القدامى  الفاسدين  قاعدة  توّسع  دون  تحْل  لم 
ما  وهذا  والعباد.  البالد  مستقبل  يهّدد  حقيقّي  خطر  إلى  أنشطتهم 
ظّل  في  مضاعفة  مسؤولّية  الفساد  لمكافحة  الوطنّية  الهيئة  حّمل 
التركة الثقيلة لملّفات الفساد، وتواتر الملّفات المستجّدة كّل يوم، وجرأة 

الفاسدين على الدولة، ووهن اÀدارة، والثغرات التشريعّية.  

آلّيات  عن  والفحص  القائم  الوضع  بتشخيص  الهيئة  تكتف  ولم   
الميدان  على  تكون  أن  اختارت  ولكّنها  ذلك،  أهّمية  على  الفساد  اشتغال 
في  معركتها  لتخوض  والشهود  والضحايا  المتضّررين  مع  مباشرة 
التصّدي لهذا الغول حيثما وجد، عبر البحث والتقّصي عن جرائم الفساد 
في القطاعْين العاّم والخاّص، وعبر نشر ثقافة محاربة الفساد بالتحشيد 

والتعبئة والتوعية والتحسيس.

العميد شوقي الطبيب 
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إّن الهــيــئـة الوطــنـّيـة لمــكافـحـة الفسـاد ومـنـذ إحـداثـها فـي   
مّما  واالستبعاد  وا�قصاء  التهميش  من  طويال  عانت  قد   2011 نوفمبر   14
ساهم في تكبيلها والحّد من مكانتها وعرقلة مهاّمها وجعلها حبيسة 
رغبة  دونما  المناسبات  في  تساق  التي  الفضفاضة  والعناوين  الجدران 
طريق  على  لوضعها  الّالزمة  ا�دوات  من  تمكينها  في  حقيقّية  سياسّية 
مالئم تتوّفر فيه كّل السبل الّالزمة لخوض حرب بال هوادة على الفساد 
من  اليوم  تعاني  التي  الدولة  مؤّسسات  مع  جنب  إلى  جنبا  والمفسدين 

هذا الداء الذي ينخرها ويثقل كاهلها، ويهّز ثقة المواطنين فيها.

ومنذ أن تحّملنا مسؤولّية ا�شراف على الهيئة الوطنّية لمكافحة   
مع مختلف الّسلط الّدستورّية   صرحاء  الفساد، آلينا على أنفسنا أن نكون 
ومع الشـعـب، وأْن نـمـضي مبـاشـرة إلـى تـشـخـيـص الـوضـع فـي هـذه 
المؤّسسة المهمة في بناء الجمهورية الثانية، وأن نأتي على حالة الهزال 
الرغبة  أّن  إلى  المسؤولين  أنظار  ونلفت  عليه،  وجدناها  الذي  الشامل 
الحقيقّية في محاربة الفساد والقضاء عليه يجب أن تترجم فعليا على 
أرض الواقع إلى قرارات وإجراءات توفر كّل ما يلزم للهيئة لتؤّدي مهاّمها 
على أكمل وجه. وهذا ما المنا عليه البعض في بادئ ا�مر، ولكن سرعان 

ما بدأ التفاعل مع ما طلبناه يعرف طريقه إلى النور. ولم يخب رهاننا.

عرفه  الذي  والمقلق  الخطير  بالتفشي  ا�صداح  عن  نتوان  لم   
في  الفوري  االنطالق  ضرورة  إلى  ونّبهنا  ومؤّسساتنا.  بالدنا  في  الفساد 
وتفتح  يوم،  بعد  يوما  تستفحل  التي  الخطيرة  الظاهرة  لهذه  التصّدي 
الباب لعرقلة مجهودات الدولة في التصّدي �خطار أخرى وفي صدارتها 
الحرب على آفة ا�رهاب، قناعًة مّنا بأّن خوض مثل هذه الحروب ال يكون إال 
بتظافر جهود كامل المجموعة الوطنية وبمساهمة فّعالة من المواطن 
الفساد  باستشراء  يتهّدده  الذي  بالخطر  دراية  على  يكون  أن  يجب  الذي 
في وطنه. منذ توّلينا لمهاّمنا، شرعنا في بلورة خّطة متكاملة للبدء في 
الهيئة  مقّدرات  بناء  إعادة  وفي  الفساد  لمكافحة  استراتيجية  تأسيس 
الداخلية، والتسريع في إنجاز المهاّم الموكولة إليها بمقتضى المرسوم  

ا�طاري عدد 120 لسنة 2011 المنّظم لمكافحة الفساد.

ثقة  بناء  وهو  ا�ّول،  هدفها  تحقيق  في  جزئيا  الهيئة  ونجحت   
عن  فضال  الفساد،  بمكافحة  المعنّية  الدولة  مؤّسسات  في  المواطن 
الساحتْين  في  العام  الرأي  اهتمامات  صدارة  الى  بقوة  الملّف  هذا  إعادة 
معه  والتعامل  المكانة،  من  يستحّق  ما  إيالئه  مع  وا�عالمّية  السياسّية 
كشأن وطني ملّح.. وقد ترجم ذلك في أولوّيات حكومة الوحدة الوطنية 
الجديدة التي جعلت هذا الملّف في المرتبة الثانية في قائمة أولوياتها. 
االّتجاهات،  جميع  وفي  هوادة،  بال  الماضية  ا�شهر  طيلة  الهيئة  وعملت 
الحرب  في  والمساهمة  ا�ضافة  تقديم  بإمكانه  أّن  قّدرت  من  كّل  ومع 
على الفساد، ووضعت البرامج والخطط، وسعت لتوسيع دائرة المشاركين 

في هذه المهّمة بعقد االّتفاقيات والشراكات.



إن معركة مكافحة الفساد، رغم ما أنجز، طريقها طويل ويحتاج   
والحّس  الدائمة،  السياسّية  ا�رادة  أساسه  متكامل  جماعّي  مجهود  إلى 
على  والحرص  القانون،  وعلوية  اليقظة،  والعين  الشعبّي،  المواطني 
وطنّية  وخّطة  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  استقاللية  مواصلة 

محكمة وواضحة المعالم تنتهي بالتنفيذ الجّيد والتطبيق الناجع.

ويأتي تقرير الهيئة لسنة 2016 ليعكس التصميم الذي كان يحدونا   
منذ انطلقنا في أعمالنا في مارس 2016. وقد أردناه أن يكون مشتمال على 
ما أنجزناه وما هفونا إليه. فكان ال بّد من وضع آفة الفساد ومكافحتها 
السياسّي  والتأطير  التاريخّي  التأصيل  جهة  من  العاّم  إطارها  في 
من  ضرورّية  للتشخيص  محاولة  على  لنفتح  والمؤّسساتي،  والتشريعّي 
داللة  إلى  بعد  فيما  لنمّر  بالفساد،  الموضوعّية  المعرفة  تعميق  أجل 
مخصوصة  هيكلة  لها  قاّرة  هيئة  إلى  خصوصّية  لجنة  من  االنتقال 
واختصاصات وصالحّيات. وهو ما انعكس إيجابّيا، طيلة سنة 2016، على أداء 
والدراسات،  والبحوث  والتدريب،  والتكوين  والتواصل،  االّتصال  في  الهيئة 

وتشبيك العالقات محّليا وإقليمّيا ودولّيا. 

فرق  إليه  انتهت  ما  حصيلة  يبقى  العمل  هذا  لّب  أّن  على   
تعّلقت  التي  الفساد  ملّفات  عن  والتقّصي  البحث  أعمال  من  المحّققين 
بعديد المؤّسسات والمنشآت العمومّية. وهي حصيلة تكشف عن حجم 
القطاعات  أّن  حّتى  الشعب  مقّدرات  وعلى  العاّم  المال  على  االعتداء 
العمومّية التي ترصد لها الميزانيات الطائلة �نقاذها من العجز هي في 

ا½صل هياكل ينخرها الفساد.

عقدنا  فقد  يومّي،  جهد  مجّرد  ليست  الفساد  على  الحرب  و½ّن   
تركيز  أجل  من  المدنّي  المجتمع  مكّونات  بمعّية  النضال  على  العزم 
دستورّية  هيئة  باعتبارها  الفساد  ومكافحة  للحوكمة  الوطنّية  الهيئة 
مـشـروع  تـفـعـيـل  عـلـى  ذاتـه  الـوقـت  فـي  وعـمـلـنا  الصالحّيات،  كاملة 
االسـتـراتيجّية الـوطـنـّية للـحوكمة ومكـافحة الفـساد حّتى ال يـبقى حبرا 

على ورق. 

والمؤمل أن تساهم التوصيات والمقترحات التي ختمنا بها تقريرنا   
السنوّي في دفع الجهود لمحاربة الفساد وردع المفسدين في إطار دولة 

النزاهة والشفافّية والحوكمة الرشيدة.
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قائمة السيدات و الّسادة
أعضاء مجلس الهيئة الوطنية
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يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة الوطنّية لمكافحة الفساد
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رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح
العمومية

رمزي جالل

رئيس هيئة الرقابة العامة المالك الدولة
والشؤون العقارية

يونس المصمودي

رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية



نجاة السويسي

مكلفة بمهمة  بالهيئة العليا
للرقابة ا�دارية والمالية

خالد العربي

مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة
ل�شراف على اللجنة العليا للصفقات

وهيئة المتابعة والمراجعة
 

نجيب العبيدي

رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف
العمومّية

عفيفة النابلي

المكّلف العام بنزاعات الدولة

المولدي الجندوبي

ا�مين العام المساعد ل�تحاد العام
التونسي للشغل

محّمد الّناصر الجلجلي

رئيس مجلس الجامعات
وعضو المكتب التنفيذي

عبد المجيد الّزار

رئيس االتحاد التونسي للفالحة
والصيد البحري

منير قراجة

عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين

    



أيمن زريبة

رئيس هيئة المهندسين المعماريين

ا�سعد بن أحمد

صحفي

عبد اللطيف الفراتي

صحفي

علي اللواتي

كاتب

زهير الهاشمي

أستاذ جامعي استشفائي  في الطب

حمّيد بن عزيز

 استاذ جامعي
رئيس جامعة تونس

توفيق الشماري

مجتمع مدني

ا�سعد المساهلي

صيدالني باحث في اقتصاد الدواء
ومستشار لدى المنظمة العالمية للصحة



إسكندر السالمي

مستشار جبائي

نجوى بوعصيدة

خبيرة محاسبة
خبيرة عدلية
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  ٣ فيفري ٢٠١٦ 
بـمـقـتـضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 
مؤرخ في 3 فيفري 2016 سمي السيد شوقي 
الطبـيـب رئيـسا للهـيئة الـوطـنيـة لمكافحة 

الفساد ابتداء من 6 جانفي 2016 .

  ٢٣ فيفري ٢٠١٦ 
ا	مـضاء بـقـصـر الـحكـومـة بـالـقـصـبة على 
بمجال  الخاّصة  التفاهم  مذكرة  مذكرة 
الحوكمة وتشريك المواطن في إطار تنفيذ 
للشكاوى  ا	لكترونّية  "المنظومة  مشروع 
وا	بالغ عن حاالت الفساد (e-people) "، وذلك 
والحوكمة  العمومّية  الوظيفة  وزير  بحضور 
الوطنية  الهيئة  ورئيـس  الفسـاد  ومقاومة 
لمكافحة الفسـاد ورئـيـس الـهـيئة الـكورية 

لمقاومة الفساد والحقوق المدنّية.

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

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

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

  ١٧ مارس ٢٠١٦
رئيس الهيئة يلتقي السيد سليم شاكر وزير 
خصص  وقد  بالقصبة،  الوزارة  بمقر  المالية 
الهيئة  ميزانية  دعم  اليات  لبحث  اللقاء  هذا 
بعنوان سنة 2016  وتسهيل عملها والشروع 
لميزانية  المخّصصة  االعتمادات  برمجة  في 
على  المالية،  وزير  وشدد   . لسنة 2017  الهيئة 
على  وحرصها  الهيئة  لعمل  الوزارة  "دعم 
لتسخير  الالزمة  ا�جراءات  كافة  اتخاذ 
الممكنة  واللوجستية  المادية  المتطلبات 

والكفيلة بتيسير عملها".

٢٣ - ٢٤  مارس ٢٠١٦  
الداخلية  الرقابة  "منظومة  علمية  ندوة 
ومدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي: 

إنجازات وآفاق" بتونس العاصمة

٢٤ مارس ٢٠١٦  
سفير بريطانيا بتونس هاميش كووال يؤدي 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  مقر  الى  زيارة 
الفساد حيث التقى بالعميد شوقي الطبيب 
التعاون  سبل  الطرفان  وتباحثا  الهيئة  رئيس 

في عديد من القضايا المشتركة.

فيفري

مارس
٠٣ مارس ٢٠١٦  

العمـيد شـوقـي الطـبيب يؤدي اليمين أمام
رئيس الجـمـهوريـة البـاجـي قـايد السـبـسي
كـثـاني رئـيـس للـهـيـئة الوطنية لـمـكافـحة

الفساد خلفا ل¦ستاذ سمير العنابي.

١١ مارس ٢٠١٦  
يستقبل  الصيد  الحبيب  الحكومة  رئيس 
الهيئة  رئيس  بالقصبة  الحكومة  بقصر 
شوقي  العميد  الفساد  لمكافحة  الوطنية 

الطبيب.
الهيئة  ميزانية  دعم  سبل  اللقاء  تناول  وقد 
في  فعليا  تنطلق  حتى   ،  2016 سنة  بعنوان 
البشري  الدعم  الى  با�ضافة  مهامها،  اداء 
من اطارات وأعوان عبر اليات االلحاق، وتعيين 
اعضاء جهاز التقصي والوقاية للهيئة وسد 

شغورات مجلسها.
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أفريل
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١٣ أفريل ٢٠١٦  
استقبال سعادة سفير اندونيسيا بتونس روني 
الهيئة  رئيس  طرف  من  يوليانتورو  براسيتيو 
شوقي  العميد  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
من  العديد  في  التعاون  سبل  لبحث  الطبيب 
ا�ندونيسية  الهيئة  بين  سيما  وال  القضايا 

لمكافحة الفساد ونظيرتها التونسية.
السفير  سعادة  قدم  الخصوص  هذا  وفي 
علما  الهيئتين،  بين  تعاون  إتفاقية  مشروع 
سابقة،  تعاون  عالقات  بينهما  تربط  بأنه 
في  الناجحة  النماذج  من  أندونيسيا  وتعتبر 

مكافحة الفساد.

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

الحي ا�ولمبي – تونس

١٦ أفريل ٢٠١٦  
ملـتقى بـالـعـاصـمـة حول " تـجـربة الـقـطب 
القـضـائي الـمـالي فـي مـكـافـحـة الـفـساد 

أنموذجا"

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

ومكافحة الفساد.

٢٨ أفريل ٢٠١٦  
اجتماع فريق العمل المكلف باعداد مشروع 
بنزل  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الخطة 
البـلـفـدير بتـونس، بـحـضـور مـمثـلي كل من 
ووزارة  العدل  ووزارة  الشعب  نواب  مجلس 
ومكافحة  والحوكمة  العمومية  الوظيفة 
ا¹نمائي  المتحدة  ا�مم  وبرنامج  الفساد 
والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة 
للتنسيق ¹عداد ا¹ستراتيجية  الفساد، وذلك 

الوطنية لمكافحة الفساد.

٢٥ مارس ٢٠١٦  
التونسية  الجمعية  مع  بالتعاون  تقنية  ندوة 
المتحدة  ا�مم  وبرنامج  الفساد  لمكافحة 

االنمائي : "التبليغ كأداة لمكافحة الفساد".
لتقديم المنظومة الجديدة لمكافحة الفساد 
(منظومة  الجنوبية  كوريا  في  المعتمدة 
e-people) التي ستركز في 2017  بالتعاون بين وزارة 
ومكافة  والحوكمة  العمومية  الوظيفة 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  والهيئة  الفساد 

والهيئة الكورية لمكافحة الفساد.



٠٢ ماي ٢٠١٦  
التـوقيع بين مدير المركز ا�فريقي للصحافيين 
واالتصاليين السيد الصادق الحمامي ورئيس 
العميد  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
بإرساء  تتعلق  اتفاقية  على  الطبيب،  شوقي 
شراكة وتعاون بين كل من المركز االفريقي 
والـهـيـئة  واالتـصـالـيـيـن  الصحفيين  لتـدريب 
مــجـال  في  الصـحافــيـين  تـكـويـن  بـهـدف 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

٠٥ ماي ٢٠١٦  
الصفقات  في  للفساد  التصّدي  "آليات  ندوة 
العمومية" نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة 
التونسية  الجمعية  مع  بالتعاون  الفساد 
للمراقبين العموميين وجمعية إطارات الرقابة 
العمومية  بالهياكل  والتدقيق  والتفقد 
التونسية وبرنامج ا¦مم المتحدة ا�نمائي  بدار 

الجامعات – الحي ا¦ولمبي، تونس.

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

صفاقس الجديدة.

.......................................................................................................................................................................
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  ٢٣ - ٢٤ ماي ٢٠١٦
القانون  مشروع  صياغة  حول  الخبراء  ندوة 
ا¦ساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 

الفساد.

  ٢٤ ماي ٢٠١٦
نـــدوة  حــول : دور الـــقــــاضـــي ا�داري فــي 
مكافحة الفساد بالتعاون مع اتحاد القضاة 

ا�داريين.

  ٢٦ ماي ٢٠١٦
قضاة  التحاد  التنفيذي  المكتب  من  وفد 
محـكمة المـحـاسـبـات يـعـقـد جلسة عمل

الهيئة  رئيس  الطبيب  شوقي  العميد  مع 
الوطنية لمكافحة الفساد تم خاللها تبادل 
وجهات النظر حول السبل الكفيلة للتعاون 
على  االتفاق  تم  وقد  والهيئة،  االتحاد  بين 
واالتحاد  الهيئة  بين  تعاون  اتفاقية  إمضاء 

وعلى تنظيم ندوة مشتركة.

ماي
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٢١ ماي ٢٠١٦  
تركيز رقم نداء مجاني

عن  التبليغ  في  الراغبين  كافة  ذمة  على 
من  الخدمات  مختلف  لطلب  أو  الفساد  حاالت 
سهولة  من  المواطنين  تمكين  بهدف  الهيئة 
االتصال بالهيئة طيلة التوقيت االداري للتبليغ عن 
موظفين  بتخصيص  الهيئة  قامت  وقد  الفساد 
من بين الكفاءات العاملة فيها يعملون بالتناوب 
عليه لضمان استمرارية الخدمة دون التاثير على 

السير العادي لعمل الهيئة في مجال التقصي .
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١٠ جوان ٢٠١٦  
الهيئة  رئـيـس  الـطـبـيـب،  شـوقـي  الـعـمـيـد 
الوطنية لمكافحة الفساد يستقبل  العميد 
الـرابـطـة  رئـيـس  مـوسـى،  بـن  السـتـار  عـبـد 
التــونــسـيـة للـدفـاع عـن حـقــوق انــســان

في إطار زيارة مجاملة للهيئة.

١٤ جوان ٢٠١٦  
تحت إشراف رئيس الحكومة الّسيد الحبيب 
بحضور  مـضـيـق  وزاري  مـجـلـس  الصـيـد 
قـانون  مشـروع  في  للـنـظر  الهيئة  رئيس 
يـتـعلق باالبـالغ عـن الـفساد وحماية المبلغين 

عنه.   

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

المقاومة الفعلية للفساد .

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

وتنفيذها وتقييمها. 

جويلية
١١ - ١٢ جويلية ٢٠١٦  

الــدورة التـدريـبـيـة حــول: "آلــيــات الـتـقـّصي
فـي مـلـفـات الـفـسـاد االداري" التي نظمتها 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باالشتراك 

مع المجلس ا¿وروبي.

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

عن حاالت الفساد.

٠٢ جوان ٢٠١٦  
بتونس  ا¿مريكية  المتحدة  الواليات  سفير 
دانــيـال روبـنـشـتـاين يــؤدي زيــارة مـجـامـلـة
الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  مقر  إلى 
رئيس  الطبيب  شوقي  بالعميد  التقى  أين 
في  الهيئة  نشاط  الطرفان  وتناول  الهيئة 

مكافحة الفساد.



١٤-١٦  جويلية ٢٠١٦  
الفساد  مكافحة  ثقافة  لنشر  حملة 
حاالت  عن  ل�بالغ  المواطنين  لتشجيع 
الفساد والتعريف بالرقم ا�خضر وبمختلف 

طرق التبليغ بمهرجان بنزرت الدولي.

١٦ جويلية ٢٠١٦  
لتشجيع  الـفـساد  ثـقـافة مــكافـحـة  نـشـر 
الـفـسـاد  حــاالت  عـن  ل�بــالغ  المـواطــنـيـن 
طرق  وبمختلف  ا�خضر  بالـرقم  والتعـريف 

التبليغ  بمهرجان الحمامات الدولي.

١٨ جويلية ٢٠١٦  
ثـقـافـة  نـشـر  إلى  تهدف  حملة  تنظيم 
المــواطـنـيـن  الـفـساد لتشجيع  مـكـافـحـة 
والتعريف  الــفــسـاد  حــاالت  عـن  ل�بـالغ 
التبليغ   طرق  وبمختلف  ا�خـضر  بالـرقم 

بمدينة  القيروان.
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أوت
من ٠١ إلى ٠٦ أوت ٢٠١٦  

ورشـــة تـــكــوين المــكــونين في الصحافة 
الفساد  مكافحة  مجال  في  االستقصائية 
الـتـشـريـعي  (الدورة التدريبية ا�ولـى) ا¢طـار 
بمـقر  الفـسـاد  لمـكـافـحـة  والمـؤسـساتـي 
المــركــز ا¢فــريــقــي لــتــدريــب الـصحفيين 

واالتصاليين.

من ١٦ إلى ٢٠ أوت ٢٠١٦  
الــمـكـونــيــن  تكـويــن  لورشة  الثانية  الدورة 
مـجال  فـي  االستـقـصائية  الـصــحافــة  في 
مـكافحة الفساد بـمـقـر الـمـركــز ا¢فريقي 

لتدريب الصحفيين واالتصاليين.
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١٨ أوت ٢٠١٦  
الحبيب الصيد يؤدي  رئيس الحكومة السيد 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  مـقـر  إلـى  زيـارة 
الفــســاد، حــيــث اطــلـعــه رئيــس الـهـيـئـة

العميد شوقـي الـطـبيب على ظروف العمل 
العمل  وسائــل  تطـور  عـلى  وتعـرف  بالهيئة 
بالهيئة مسديا تشجيعاته لمختلف االطارات 
الـعـمل  مـزيد  عـلى  إيـاهم  وحـاثا  الـعامـلـة 
رئـيـس  الـسـيد  بالمناسبـة  وأشرف  والمثابرة، 
بحضور  ممتازة  عمل  جلسة  على  الحكومة 
أعـضـاء مـجـلـس الـهـيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد. 

٢٦ أوت ٢٠١٦  
الهـيـئـة الـوطـنـية لـمـكافـحة الفساد توقع

في شخص رئيسها العميد شوقي الطبيب 
العالم  ”إعالن حرية االعالم في  على وثيقة 
العـربي“ بـحـضـور وفـد مـمـّثل عـن الـنـقـابـة 
الوطـنـيـة للـصـحـفـيـيـن التونسيين واالتحاد 
الدولي للـصـحـفـيـين والمفـوضّية السـامية 
لحـقـوق االنـسـان ومـنـظمة ا°مم المتحدة 
للثـقـافـة والعـلـوم والتربية واالتـحـاد الـعام 

التونسي للشغل.

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

من  ٠٢ إلى ٢١ سبتمبر ٢٠١٦  
والتي  التوعوية  الحمالت  سلسلة  إنطالق 

شملت أربع محّطات استخالص وهي : 

• محطة االستخالص بمرناق التابعة لوالية 
 2016 سبتمبر   2 الجمعة  يوم  من  عروس  بن 

سبتمبر 2016. إلى غاية يوم 06

التابعة  بالنفيضة  االستخالص  محّطة   •
غاية  إلى   2016 سبتمبر   15 من  سوسة  لوالية 

يوم 19 سبتمبر 2016.

• محّطة االستخالص بهرقلة التابعة لوالية 
سوسة من 8 سبتمبر 2016 إلى غاية 11 سبتمبر

.2016

التابعة  صالح  بسيدي  االستخالص  •محّطة 
لوالية صفاقس يومي الثالثاء 20 وا�ربعاء 21

سبتّمبر 2016.

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

سبتمبر

ندندوة صحفية لعرض تقر
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١٦- ١٧ سبتمبر ٢٠١٦  
ورشة عمل تحضيرية وإمضاء اتفاقية تعاون 
وشراكة بين الهيئة ومجموعة من مكونات 
تحت  الداخلية  بالجهات  المدني  المجتمع 
شـعـار "المـجـتـمع الـمـدنـي يـقاوم الفساد

من سبتمبر2016 إلى مارس 2017"

١٧ سبتمبر ٢٠١٦  
مكونات  مع  شراكة  في  تدخل  الهيئة 
إمضاء  عبر  الجهات  في  المدني  المجتمع 
اتفاقيات شراكة و تعاون مع عشر جمعيات 
أطلقتها  التي  الدعوة  اثر  بالجهات،  تنشط 
بالجهات  المدني  المجتمع  لمنظمات 
الداخلية، لتقديم مشاريع للتمويل من طرف 
مبادئ  ارساء  في  المساهمة  بغاية  الهيئة 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٦  
الـكـورية  الـوكـالـة  لمـوظـفـي  عـمـل  ورشة 
لمكافحة  الوطنية  والهيئة  الدولي  للتعاون 
ودعـما  الخـبرات  تـبـادل  أجـل  مـن  الـفـســاد 
بـلـوغ  أجـل  من  الفساد  مكافحة  لـجـهـود 

أعلى درجات النزاهة والشفافية.

أكتوبر
على امتداد شهر أكتوبر ٢٠١٦ 

الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  من  بدعم 
للتنشيط  وشباب  اطفال  جمعية  نظمت 
والمواطنة الفاعلة والثقافة الرقمية بالقيروان 
ضد  ”شباب  عنوان  تحت  تحسيسية  حمالت 
الحوكمة  مبادئ  ارساء  اجل  ”من  الفساد 
انطلقت  والتي  الفساد  ومقاومة  الرشيدة 
اكتوبر بداية  في  القيروان  والية  بمعتمديات 

2016 وتواصلت إلى غاية شهر فيفري 2017.

٠٤  أكتوبر ٢٠١٦  
إدماج  حول  التدريبية  الدورة  أشغال  إنطالق 
مـكافحة  مـجهـودات  في  الـنـوع  سيـاسـة 
الوطـنـيـة  الهـيـئـة  تـنـظمها  الـتي  الفسـاد 
الـهـيـئـة  بـالتـعـاون مـع  الـفـسـاد  لمكـافحة 
أوروبا  ومعهد  الـدولي  للتـعـاون  السـويـديـة 
الوسطى للقانون بتشيكيا والجمعية الدولية 

للنساء القاضيات.

١٠ أكتوبر ٢٠١٦  
العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية 
لمـكـافــحــة الـفـســاد يـلـتـقي السـيد نـعمان 
الـوطـنـيـة  الهيـئـة  رئيس  الشـيخ  محـفـوظ 
لمكافحة الفساد بليبيا والسيد محمد جمعه 
الصديق  وا²ستاذ  الوقاية،  إدارة  مدير  رمضان 
الشهود،  حماية  مكتب  مدير  معيتيق،  أحمد 
البلدين  الـتـعاون مع  وقد تناول اللـقاء سـبـل 
الشـقـيـقـيـن فـي مـجـال مكـافحة الـفـساد 

وا²رضـية الـمـشتركة µتفاقية عمل وتعاون. 
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١٣ أكتوبر ٢٠١٦  
اجتماع مع جمعية تالة المتضامنة في إطار 
مستقبل  أجل  من  متضامنات  نساء   " برنامج 
في  القدرات  وتنمية  الدعم  لتقديم  أفضل" 
مجال الحوكمة المحلية ومكافحة الفساد . 

١٦ أكتوبر ٢٠١٦  
ا�خـضـر  بالـرقـم  خـاصـة  تـوعــويـة  حـمـلـة 
وحـاالت  شـبـهـات  عـن  لـلـتـبـليغ  المـجـانـي 
الفـسـاد، نـظـمـها الـفـرع الجـهـوي للـهـيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد بصفاقس بالشراكة 
بمناسبة  الصفاقسي  الرياضي  النادي  مع 
المقابلة الرياضـيـة الـتـي جـمـعـتـه بالشبيبة 
القيروانية بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

٢٤ أكتوبر ٢٠١٦  
الّشاهد  يوسف  الّسيد  الحكومة  رئيس 
بحضور  ـّق  مضي وزاري  مجلس  على  يشرف 
الّسيد رئيس الهيئة، حول مشروع قانون دعم 
وذلك  المشروع  غير  ل¯ثراء  والتصدي  الّنزاهة 
المنظومة  إرساء مقومات  إطار مواصلة  في 
القــانـونـيـة لمــقــاومــة الفــساد والحـوكمة 

الرشيدة بالقطاع العام.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٦  
وسائل  بمختلف  التبليغ  طرق  حول  حملة 

النقل العمومي في صفاقس.

طيلة شهر نوفمبر ٢٠١٦  
ا�ذاعة الجمعياتية هنا القصرين

عن  عبارة  "دوسيات"وهو  برنامج  إنطالق 
كل  شهرية  نصف  إذاعية  حوارية  حلقات 
حول  تتمحور  مواضيع  تطرح  ثالثاء  يوم 

الفساد ومكافحته.
حلقات   - بوليتيك"  غير  "من  برنامج  إنطالق 
حوارية إذاعية نصف شهرية كل يوم أربعاء 
الحوكمة  حول  تتمحور  مواضيع  تطرح 
وطرق  اسسها  مفهومها،  الرشيدة 

تطبيقها داخل مؤسسات الدولة.
ومضات تحسيسية شهرية تبث خالل شهر 
بحساب  إخبارية  نشرة  كل  قبل  كامل 
 6 إنتاج  تم  إجماال  أي  شهر  كل  ومضتين 
المتراوحة  الفترة  في  تحسيسية  ومضات 

بين أكتوبر وديسمبر 2016. 

نوفمبر

٠٤ نوفمبر ٢٠١٦  
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  بمقر  إنتظمت 
الوحدة  إعداد  من  عمل  ورشة  الفساد 
 (GIZ) ا¢لماني  الدولي  للتعاون  االستشارية 
لمشروع  ا¢ولي  االستطالع  نتائج  لتقديم 

دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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

مقاالت متنوعة شملت أخبار الهيئة.
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١٤ نوفمبر ٢٠١٦  
التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك وتبادل 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  بين  الخبرات، 
الفساد و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
بينهما  التعاون  وتطوير  لتعزيز  وذلك  بليبيا، 
أقرت  المشتركة، وقد  المنفعة  على أساس 
االتفاقية، تكوين لجنة مشتركة تتولى وضع 
في  تقرير�  وتقدم  االتفاقية  تنفيذ  اليات 

الغرض لرئيسي الهيئتين.

١٩ - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦  
التدريبية  الدورة  فعاليات  الحمامات،  بمدينة 
بواليات  االعالم  وسائل  بممثلي  الخاصة  الثانية 
سيدي  قـفصة،  (قـصـرين،  والسـاحل  الـوسـط 
بوزيـد، المهدية، المنستير، سوسة، القيروان) 
صحفيين  لتكوين  الوطني  إطارالبرنامج  في 
في مجال مكافحة الفساد، وهي من تنظيم 
ومركز  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
تونس لحرية الصحافة وستتواصل هذه الدورة 

على إمتداد يومين (19 و20 نوفمبر2016).

من ٢١ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦  
ببرلين  ا�وروبية  لكاديمية  استطالعية  مهمة 
في اطار مشروع االكاديمية الدولية للحوكمة - 

برلين.

ديسمبر
٠١ ديسمبر ٢٠١٦  

الوطنية  الهيئة  بين  تعاون  إتفاقية  توقيع 
لمكافحة الفساد والوكالة ا�لمانية للتعاون 
تعاون  وإعالن  يورو،  مليون   3 بقيمة  الدولي 
مكافحة  دعم  مشروع  بخصوص  مشترك 
الفساد في تونس. وسيمتد مشروع التعاون، 
شهر  موفى  إلى   2017 جانفي  شهر  من 

ديسمبر 2019. 

٠٧ ديسمبر ٢٠١٦  
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقدم 
لرئيس الحكومة النسخة النهائية من مشروع 
التي  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
في  فعالة  وخطوة  لتونس  هاما  انجازا  تعتبر 
تشجيعا  وتعّد  الفساد  على  الحرب  اطار 
مكافحة  مجال  في  المجتمعية  للمبادرة 
الى  والنفاذ  الشفافية  مناخ  وتدعيم  الفساد 
المعلومة وترسيخ مبدأ المساءلة والقطع مع 

ظاهرة االفالت من العقاب. 

٠٨ ديسمبر ٢٠١٦  
لمكافحة  الوطني  المؤتمر  فعاليات  انطالق 
الفساد تحت شعار «مّتحدون ضّد الّرشوة من 
بحضور  وا�مان»  والّسالم  الّتنمية  تحقيق  أجل 
العمومية  الوظيفة  وزير  السادة  من  كل 
الهيئة  رئيس  البريكي،   عبيد  والحوكمة، 
شوقي  العميد،  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
الطبيب، الممثل الدائم لبرنامج ا�مم المتحدة 
المستشارة لدى رئيس  ا¾نمائية، الكبير علوي،  
المجتمع  مع  بالعالقة  مكلفة  الجمهورية 
المدني، سعيدة قراش،  رئيس هيئة مكافحة 

الفساد بدولة فلسطين، السيد رفيق النتشة.
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٠٩ ديسمبر ٢٠١٦  
انـطـالق فـعـالـيـات الـيـوم الـثـانـي للـمـؤتـمـر 
الوطـنـي لـمـكـافـحـة الـفـساد تـحـت شـعـار 
«مـّتـحـدون ضـّد الـّرشـوة مـن أجــل تـحـقـيـق 
الّتــنمـيــة والــّسـالم وا�مــان» بحـضور السـيد 

يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

والذي تم خالله إمضاء إتفاقية تعاون و تبادل 
خبرات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

و نظيرتها بدولة فلسطين.

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

الوطنية للصحفيين التونسيين.  

٠٩ ديسمبر ٢٠١٦  
إبـرام اتـفـاقـيـات شـراكة وتـعـاون بين الهيئة 

الوطـنـية لمكافحة الفساد و:

وزارة النقل

وزارة الصحة

ا±دارة العامة للديوانة
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١٦ - ١٧ ديسمبر ٢٠١٦  
المؤتـمر الـعـربـي الـعـلـمـي حـول مـكافحة 
الفــســـاد الـذي أقــيـم تحــت عنوان : إدماج 
ا�سس الدولية لمكافــحــة الــفــسـاد فــي 

أعمال ا�دارة العامة، 
بالـمـعـهد الـعـربـي لـروؤسـاء الـمـؤسـسات، 
بــرعـــايــة ا�مــيــن الــعـام للجامعة العربية

و با�شتراك بين المنظمة العربية للشفافية 
العربية  والمــنظـمة  الفســاد  ومكــافــحــة 
الدول  لجـامـعـة  التابـعة  ا�داريــة  للتــنمية 

العربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

٢١ ديسمبر ٢٠١٦  
الوطنية  الهيئة  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع 
لمكـافـحـة الفسـاد ووزارة الفالحـة والموارد 

المائية والصيد البحري.

٢٠ ديسمبر ٢٠١٦  
لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية 
الهيئة  إلى  تستمع  الشعب  نواب  بمجلس 
مشروع  حول  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
القـــانـــون عــدد 41 - 2016 الــمتــعـلق با�بـالغ

عن الفساد و حماية المبلغين عنه .

٢٠ ديسمبر ٢٠١٦   
الســيــد الــمـهـدي بـن غـربـيـة، وزيـر الـعالقة
الـمـدني  والمجتمع  الدستورية  الهيئات  مع 
وحـقــوق ا�نــسان، يـجـــتــمع بـمـــقـر الـوزاة

رئـيـس  الـطـبـيـب  شـوقـي  الـعمـيد  مع 
الفســاد،  لمكافحـة  الوطنـيــة  الـهيئة 
�ستعراض المالمح الكبرى لمشروع القانون 
الدستـوريــة  للهيئـة  المنظم  ا�ساسي 
الفـسـاد  ومـكافـحة  الرشـيدة  للـحوكمة 
الوزاري  المـجلس  على  عـرضـه  سـيتم  الذي 

القادم.

١٦ - ١٧ ديسمبر ٢٠١٦  
دورة لـتـكــويــن المـكـونـيـن فـي الصـحـافة 
االستقـصـائية فـي مـجـال مـكافحة الفساد 
التشريعي  ا�طار  الثالثـة)  التدريبية  (الدورة 
والمؤســساتي لمــكــافـحـة الفساد بمدينة 

الحمامات.
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يقــوض  الضارة.فهــو  األثــار  عديــد  عنــه  تترتــب  غــادر  وبــاء  الفســاد  إن   «
الديمقراطيــة و ســيادة القانــون ،ويــؤدي إلــى ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق 
ــاة،  ــة الحي ــور نوعي ــة وتده ــات التجاري ــد المعام ــال بقواع ــان واإلخ اإلنس
ويوفــر األرضيــة إلزدهــار الجريمــة المنظمــة و اإلرهــاب وغيــر ذلــك مــن 

المخاطــر المهــددة للبشــرية.
وتســري هــذه الظاهــرة فــي عديــد البلــدان الكبيــرة او الصغيــرة ،الغنيــة 
أو الفقيــرة، غيــر أن آثارهــا فــي العالــم النامــي أكثــر مــا تكــون تدميــرا . وأول 
المتضرريــن مــن الفســاد هــم الفقــراء بتحويــل األمــوال الضروريــة للتنميــة 
وبتقويــض قــدرات الحكومــات علــى توفيــر الخدمــات األساســية، ويــؤدي 
إلــى التحيــز و الظلــم و يثبــط اإلســتثمارالداخلي و الخارجــي.و الفســاد 
هــو رئيســي فــي تدهــور اإلقتصــاد وعقبــة فــي طريــق التنميــة و تخفيــف 

حــدة الفقــر «.

األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان
في تقديمه لوثيقة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
الممضاة في  المكسيك  في 11 ديسمبر 2003





1- التأصيل التاريخي

لقــد كان الفســاد وال يــزال مــن المشــاكل األساســّية التــي تعتــرض 
البــاد بعــد البطالــة والقصــور فــي التصــّدي لألعمــال اإلجراميــة 
والفقــر والتهميــش االجتماعــّي. وال أدّل علــى ذلــك مــن أّن كلفــة 
الفســاد وســوء التصــّرف علــى االقتصــاد الوطنــي عاليــة جــّدا، إذ 
ــة علــى أّن الفســاد يلتهــم ربــع  ينــّص تقريــر منظّمــة الشــفافّية الدولّي
ــل حجمهــا وفــق إحصائّيــات 2015  ــة التــي يمثّ الصفقــات العمومّي
الخــاّم، و35 % مــن  الداخلــي  الناتــج  حوالــي 18 % مــن حجــم 

ميزانّيــة الدولــة )1(.  
ومحاســبة  الرشــوة  علــى  القضــاء  مســألة  أّن  إذن،  غرابــة  فــا 
الفاســدين بــرزت محــورا جوهريّــا فــي صلــب المطالــب الشــعبّية 
عشــّية الثــورة وأثناءهــا. وهــذا يكشــف عــن خطــورة آفــة الفســاد علــى 

ســامة المجتّمــع وتطــّوره. 
ولــم يكــن مــن بــاب الصدفــة أن أعلــن رئيــس الدولــة األســبق بــن 
علــي، آنــذاك فــي خضــّم انتفاضــة الشــعب وقبــل يومين من ســقوطه، 
فــي محاولــة المتصــاص غضــب الشــارع، عــن بعــث ثــاث لجــان 
خاّصــة، األولــى القتــراح إصاحــات سياســّية، والثانيــة للبحــث فــي 

التجــاوزات األمنيــة، والثالثــة للتقّصــي عــن الرشــوة والفســاد.
إّن مســألة مكافحــة الفســاد لــم تكــن لتطــرح بتلــك » القــوة « 
لــو لــم تتــراخ الســلطة السياســّية فــي تفعيــل اتّفاقيــة األمــم المّتحــدة 
منــذ 30  تونــس  أمضتهــا  والتــي  لســنة 2003  الفســاد  لمكافحــة 
مــارس 2004 وصادقــت عليهــا بموجــب القانــون عــدد 16 فــي

25 فيفري 2008.
واستنادا على األسباب السابق ذكرها، وبمجّرد مباشرته لمهاّمه، 
ــون عــدد 5 لســنة المــؤّرخ  ــه بالقان وبمقتضــى التفويــض المســند إلي
فــي 9 فيفــري 2011، أصــدر الرئيــس المؤقــت للجمهوريــة التونســّية 
فــؤاد المبــّزع مرســوما تحــت عــدد 7 بتاريــخ 18 فيفــري 2011 

35)1( منظّمة الشفافّية الدولّية، برلين 27 جانفي 2016 – مؤّشر مدركات الفساد لعام 2015. 

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

4 - اإلطار المؤّسساتي



تــّم بمقتضــاه إحــداث لجنــة وطنّيــة لتقّصــي الحقائــق حــول الرشــوة 
والفســاد أســندت رئاســتها إلــى المرحــوم العميــد عبــد الفتــاح عمــر، 
وُعهــدت إليهــا مهمــة » التقّصــي والكشــف عــن جرائــم الفســاد 
ــاّدي  ــا أّي شــخص م ــا أواســتفاد منه ــي اقترفه ــي واإلداري الت المال
أومعنــوّي عمومــّي أوخــاّص أومجموعــة أشــخاص بفعــل موقعــه 
عاقــة  أوأي  أومصاهرتــه  قرابتــه  أوبفعــل  أواإلدارة  الدولــة  فــي 
أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا مــع مســؤول أومجموعــة مســؤولين 
فــي الدولــة خاّصــة خــال الفتــرة الممتــّدة مــن 7 نوفمبــر 1987 إلــى 

14 جانفــي 2011 «.
ــة الكشــف عــن عناصــر  وبإحــداث تلــك الّلجنــة، انطلقــْت عملّي
منظومــة الفســاد التــي تّمركــزت داخــل مكّونــات الدولــة والمجتّمــع 
الّلجنــة  بــه  قامــت  أهــّم عمــل  مــدى عشــرين ســنة. ولعــّل  علــى 
هوالتســريع بالدخــول إلــى مكاتــب رئاســة الجمهوريـّـة بقصر قرطاج 
وإلــى مقــّر إقامــة الرئيــس األســبق بــن علــي بســيدي بوســعيد حيــث 
ــة حاســمة  ــة ماّديــة كانــت مهــّددة باالندثــار. وهــي أدلّ تــّم حجــز أدلّ

فــي تكويــن الملّفــات التــي أحيلــت علــى القضــاء.
النعكاســاتها  نظــرا  ســهلة  مهّمــة  الّلجنــة  أعمــال  تكــن  ولــم 
المباشــرة على منظومة النفوذ والمصالح المهّددة. جوبهْت الّلجنة 
ــة  ــدات وتعطيــات بيروقراطي بشــّتى الوســائل مــن انتقــادات وتهدي
واتّهامــات بالتدّخــل فــي مشــموالت القضــاء فــي حيــن أّن مهّمتهــا 
كانــت آنــذاك مؤّقتــة وخصوصّيــة، وتقتصــر علــى التقّصــي وتكويــن 

ــّم إحالتهــا إلــى القضــاء. ــات ث الملّف
وأفضــت أعمــال الّلجنــة فــي منتصف شــهر نوفمبــر 2011، وبعد 
التحــّري فــي مــا يفــوق خمســة آالف ملــّف مــن جملــة 11000 ملّفــا 

ورد عليهــا، إلــى إحالــة مــا ال يقــلُّ عــن 459 منهــا علــى القضــاء)2(. 
وترجمــت هــذه األعمــال فــي شــكل تقريــر تأليفــّي أتــى علــى 
أهــّم المجــاالت التــي شــملها الفســاد مــع عّينــات تجّســم المنهجّيــة 
العامــة  األمــوال  علــى  اليــد  لوضــع  اعتّمــدت  التــي  واألســاليب 

)2( حوالــي نصــف القضايــا المحالــة علــى النيابــة العمومّيــة وهــي االهــم مــن حيــث حجــم الفســاد والمبالــغ 
المســتولى عليهــا تعّلقــت بالرئيــس األســبق زيــن العابديــن بــن علــّي وعائلتــه والمقّربيــن منــه )يراجــع تقريــر 

لجنــة تقّصــي الحقائــق(.

يلتهم الفساد ُربَُع
آلصفقات العمومّية التي 

يُمثّل َحْجُمها َوْفَق
إحصائّيات 2015 حَواَلْي

18% من حجم الناتج
الداخلّي الخاّم و%35 

من ميزانّية الدولة
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والخاّصــة. كمــا أّكــدت الّلجنــة ضمــن نفــس التقريــر: » أّن تفكيــك 
منظومــة الفســاد يبقــى محــدود البعــد مــا لــم يرتبــط بإقامــة منظومــة 
لمكافحتــه، وذلــك ببعــث هيئــة قــارة ومســتقلة تــدرج بالدســتور 
الجديــد، وتتعّهــد، باإلضافــة إلــى مهّمــة التقّصــي، بمهّمــة الوقايــة 
مــن الرشــوة والفســاد طبقــا للمعاهــدة األمميــة لســنة 2003 التــي 

صادقــت عليهــا تونــس ســنة 2008...«.  
وعلْيــه، فقــد تقّدمــت الّلجنــة، عمــا بالفصــل الثاني من المرســوم 
مرســوم  مشــروع  باقتــراح  أنشــأها،  الــذي   2011 لســنة   7 عــدد 
إطــاري يتعّلــق بمكافحــة الفســاد صــادق عليــه مجلــس الــوزراء فــي 
14 أكتوبــر 2011، وتــّم إمضــاؤه مــن طــرف رئيــس الجمهوريّــة 

المؤّقــت فــي 14 نوفمبــر 2011 )3(.
وقــد تضّمــن هــذا المرســوم بابــا أّول يتعّلــق بأحــكام عاّمــة تنــدرج 
ضمن وضع استراتيجّية متكاملة للتصّدي ألشكال الرشوة والفساد 
والوقايــة منهــا، وبابــا ثانًيــا يُحــدث هيئــة قــارة ومســتقّلة تشــمل جهــازا 
للتقّصــي يتألـّـف مــن خبــراء في اختصاصات مختلفة، ومجلًســا يضّم 
ــق  ــد والتدقي ــة والتفّق ــات الرقاب ــّي وهيئ ــع المدن ــن عــن المجتّم ممثّلي

والقضــاء واإلعــام.
لتقّصــي  الوطنّيــة  الّلجنــة  تواصــل  أن  المفــروض  مــن  وكان 
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد أعمالهــا إلــى أْن يتــّم تركيــز الهيئــة 
ــم يكــن  ــات إليهــا، لكــن حــدث مــا ل ــة وتســليم الملّف ــاّرة وإحال الق
فــي الحســبان بفقــدان الّلجنــة رئيَســها الــذي غّيبــه المــوت فجــأة فــي 
الثانــي مــن شــهر جانفــي 2012، فتعطّلــت أعمالهــا بصفــة ملحوظــة.

وتواصلــت الوضعّيــة علــى حالهــا طــوال أربعــة أشــهر. وفــي 
األثنــاء، رجــع أعضــاء الّلجنــة إلــى مراكــز أعمالهــم األصليــة إلــى أن 
ــا  ــي رئيًس ــل 2012 تســمية األســتاذ ســمير العناب ــّم فــي شــهر أفري ت
للهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد. وبقيــت الهيئــة تنتظــر ســنة كاملــة 

)3( يراجع نّص المرسوم ضمن الماحق في هذا التقرير.
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لتســمية أعضــاء أّول مجلــس لهــا بمقتضــى األمــر عــــدد 2394 لســنة 
2013 المــؤرخ فــي 4 جــوان 2013. 

ولــم يكــْن ذلــك كافيــا لتنطلــق الهيئــة فعلّيــا فــي نشــاطها بمجابهــة 
مــا كان ينتظرهــا مــن ملّفــات جديــدة وأخــرى فــي االنتظــار بســبب 
عــدم توفــر مقّومــات اســتقالّيتها الماّديــة )ضعف فادح فــي الميزانية 
المخّصصــة لهــا والمقــّدرة بـــ 312 ألــف دينــار(، وكذلــك الوظيفّيــة 
بالحوكمــة  المكّلفــة  الــوزارة  بينهــا وبيــن  بســبب تداخــل األدوار 

ومقاومــة الفســاد القائمــة آنــذاك.
نهايــة  إلــى   2012 )مــن  الفتــرة  تلــك  طيلــة  الجميــع  وبقــي 
2015( ينتظــرون إنجــازات ونتائــج ملموســة ومقنعــة لتعّهــدات 
لــم تــأت، ممــا زاد فــي تنامــي الشــكوك فــي حســن نوايــا الســلطات 
السياســية والحكومــات المتعاقبــة فــي محاســبة الفاســدين وإرســاء 
سياســات القضــاء علــى الفســاد، بالرغــم مــن صــدور الدســتور 
الجديــد فــي 27 جانفــي 2014 والــذي تضّمنــت ديباجتــه ومتنــه 
الحوكمــة  علــى  تقــوم  سياســات  بإرســاء  الدولــة  تلــزم  أحكامــا 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

2- اإلطار السياسيّ

حســب عديــد الُماحظيــن فــإّن االنتقــال السياســّي الــذي عرفتــه 
البــاد فــي جانفــي 2011 لــم يكــن ليقضــي علــى هــذه اآلفــة التــي 
تقّلصت، نسبّيا خال األشهر األولى لما بعد الثورة، على مستوى 
ــرت، فيمــا  ــا تكاث ــة، ولكنّه ــرى والصفقــات العمومّي المشــاريع الكب
ــرُف بـــ » الفســاد  ــة ومــا أصبــح يُع بعــد، بمناســبة المعامــات اليومّي

الصغيــر « )4(. 
كان ال بــّد مــن إرادة واضحــة للســلطة السياســّية تجّســم علــى 
أرض الواقــع حتــى تعــود الثقــة لــكّل األطــراف بمــا فيهــا المنظّمــات 

)4( جمعيــة المراقبيــن العمومييــن نــدوة صحفيــة األربعــاء 04-03-2015 بالعاصمــة، لتقديــم دراســة حــول 
ــم تقديمهــا لقضــاء مصلحــة مــا  ــي قــد يت ــرة الت ــر فــي تونــس لســنة 2014 أي الرشــوة الصغي الفســاد الصغي
حيــث بينــت الدراســة ان 70 بالمائــة مــن التونســيين يعتبــرون الرشــوة وســيلة لتســهيل المعامــات اليوميــة 

وهــي تشــمل اغلــب القطاعــات مثــل االمــن والديوانــة والتعليــم والصحــة والبنــوك.
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والهيئــات الدولّيــة التــي بــادرت منــذ صــدور المرســوم اإلطــاري 
ــم دعمهــا لهــا.  ــة بتقدي ــق بالهيئ عــدد 120 لســنة 2011 المتعّل

ــه مــن الثابــت أّن تونــس قــد بذلــت خــال  ومهمــا كان يقــال، فإنّ
ــع ســنة 2012  ــذ مطل ــة وبالخصــوص من الخمــس ســنوات الماضي
مجهــودات للتأســيس لهــذه اإلرادة، وكســبت فــي هــذا المجــال 
ــن  ــق بي ــف تواف ــا فتألّ ــا محلّي ــة، أّم ــات الدولّي ــدول والهيئ مســاندة ال
الّســلط الثــاث ومنظّمــات المجتّمــع المدنــي واإلعــام وكذلــك 
القطــاع الخــاص علــى اعتبــار الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد 
الديمقراطــي  االنتقــال  مســار  لدعــم  األساســية  المقّومــات  مــن 
والنهــوض بالتنميــة االجتماعّيــة واالقتصاديـّـة. وتــّوج ذلــك الحرص 
بالتأســيس لهيئة الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد صلب دســتور 
الجمهوريــة الثانيــة مــن ضمــن خمــس هيــآت قــاّرة ومســتقّلة، حيــث 
ارتقــى الفصــل 130 مــن الدســتور بالحوكمــة ومكافحــة الفســاد إلــى 

سياســة قائمــة بذاتهــا مــن ضمــن سياســات الدولــة.
وبدايــة مــن شــهر جويليــة 2012 أفــرزت مجهــودات األطــراف 
ــة بلــورة خارطــة طريــق لمكافحــة الفســاد تــّم اإلعــان عنهــا  الوطنّي
وتضّمنــت  الســنة.  نفــس  مــن  ديســمبر  شــهر  فــي  رســمية  بصفــة 
الخارطــة أربعــة محــاور أساســية فــي عاقــة باســتراتيجّية السياســات 

ــي المجــال وهــي: ــة واختياراتهــا ف العمومّي
- إرســاء دعائــم » النظــام الوطنــي للنزاهــة « بتطويــر المؤّسســات 
والتشــريعات والتراتيــب ذات العاقــة بالتحّكــم فــي مظاهــر الفســاد.

- ُمرافقة الهيئة الوطنّية لمكافحة الفســاد في تحديد مشــموالتها 
ومجــال تدّخلهــا وقدراتها الحقيقّية والفعلية.

- تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن فــي المجــال وبالخصــوص 
مكّونات المجتّمع المدنّي والملتزمين باليقظة، وتعبئة المســاندين، 

وتوفيــر الخبــرة بخصــوص مكافحــة الفســاد.
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- تدعيــم مســار بلــورة اإلطــار االســتراتيجي لمكافحــة الفســاد 
مختلــف  بيــن  واتصــال  وتعــاون  تنســيق  بآليــات  ديمومتــه  بتأميــن 

الُمســاهمة. األطــراف 
مشــتركة  رؤيــا  طــرح  مــن  الحكومــة  المحــاور  هــذه  ومّكنــت 
شــكلت المرحلــة األولــى فــي طريــق وضــع االســتراتيجّية الوطنّيــة 
بفضــل  األولــى  مامحهــا  بلــورة  تّمــت  التــي  الفســاد  لمكافحــة 
التشــاركّية  والمقاربــة   ،)5( عديــدة  دولّيــة  لهيئــات  الفنّيــة  المســاندة 
لعديــد األطــراف، مّمــا مّكــن وزارة الحوكمــة مــن تقديــم مشــروع 
فــي  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  أمــام  مــّرة  ألّول  االســتراتيجية 

9 ديسمبر 2012 بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
الحكومــات  لبرامــج وسياســات  الهاجــس مازمــا  هــذا  وبقــي 
ــن بالنقطــة الثالثة من وثيقــة قرطاج المؤّرخة  المتعاقبــة بدليــل أنـّـه ُضِمّ
فــي 13 جويليــة 2016 المتعّلقــة بأولويـّـات حكومــة الوحــدة الوطنّيــة 
التــي التزمــت بــه فــي برنامــج عملهــا المقــّدم أمــام مجلــس نــواب 

الشــعب فــي 26 أوت 2016. 
بصياغــة  المكّلفــة  الوطنّيــة  الّلجنــة  كانــت  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
المشــروع النهائــّي لإلســتراتيجية الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد علــى 
وشــك االنتهــاء مــن أعمالهــا. وهــذا مــا تــّم بالفعــل بمناســبة المؤتّمــر 
الوطنــّي لمكافحــة الفســاد الملتئــم فــي 09 ديســمبر 2016 تحــت 
ــة  ــة حيــث عرضــْت الوثيقــة النهائّي ســامي إشــراف رئيــس الجمهوريّ
لاســتراتيجّية والخطـّـة العملّيــة لتنفيذهــا. كمــا تــّم بالمناســبة وللتعبير 
عــن صــدق اإلرادة فــي مكافحــة الفســاد وااللتــزام بمــا ورد مــن تدابيــر 
وإجــراءات بخطّــة العمــل، واحترامــا لاهــداف المرســومة حّتــى بلوغ 
الِمؤّشــرات الكّميــة والنوعيــة المحــّددة - تــّم اإلمضــاء علــى الميثــاق 
الوطنــي لتفعيــل االســتراتيجية مــن طــرف رئيــس الحكومــة ورئيــس 
الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد ونائــب رئيــس الهيئــة الوقتية للقضاء 

العدلــي ورئيــس النقابــة الوطنّيــة للصحافّييــن التونســّيين. 

)5( برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي، االتحاد األوروبي، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة، البنك الدولي
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التنمــوي المخطّــط  وثيقــة  ضمــن  الحكومــة  وأدرجــت 
ــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد  ــة وطنّي 2016-2020 خطّ
بمــا فيهــا تدعيــم اإلطــار القانونــي واإلجرائي لضمان قضاء مســتقّل، 
باإلضافــة إلــى خطّــة عملّيــة لتعزيــز مقّومــات الحوكمــة الرشــيدة 

ومكافحــة الفســاد، وخصوصــا علــى مســتوى الهيــاكل العمومّيــة.
وفــي جانــب آخــر، أعــّدت الحكومــة » مرجعيــة وطنّيــة للحوكمــة 
اعتمــاد مواصفــات ومرجعّيــات  آلّيــة  بتونــس « RNGT. وهــي 
تعزيــز النزاهــة واألخاقّيــات المهنّيــة فــي إطــار التوّقــي مــن الفســاد.

مقّومــات  مــن  هــو  السياســّية  اإلرادة  توّفــر  أّن  فــي  والشــّك 
ومحــّركات مكافحــة الفســاد والتوّقــي منــه بدليــل أّن الدولــة لــم 
فــي  للتشــريعات  وال  للمؤّسســات  ال  تفتقــر   2011 قبــل  تكــن 
ألجــل  السياســي  العمــل  مفهــوم  تراجــع  وإنّمــا  المجــال،  هــذا 
الصالــح العــام لّمــا تشــابكت أطمــاع لوبيــات الفســاد مــع مصالــح 
الماســكين بالســلطة العمومّيــة العليــا. وبغايــة التســّتر عــن عمليــات 
الفســاد المالّيــة واإلداريّــة، تّمــت الســيطرة علــى هيئــات الدولــة 
ومؤّسســاتها. أّمــا القوانيــن فتــّم تطويُعهــا أوتجاُهلهــا بعــدم تفعيلهــا 
أوخرقهــا صراحــة. والمثــال علــى مــا ســبق بيانــه أّن الجمهوريــة 
التونســّية أمضــت علــى االتّفاقيــة الدولّيــة لمكافحــة الفســاد منــذ 
أّن  غيــر   ،2008 فيفــري  فــي  عليهــا  وصادقــت   ،2004 مــارس 
ــة للنظــام  ــم تكــن إالّ شــكا مــن أشــكال الدعاي ــة ل تلــك المصادق
السياســّي القائــم قبــل 14 جانفــي 2011. واألمثلــة متعــّددة فــي 

هــذا الســياق علــى المســتوى المؤّسســاتي والتشــريعّي.
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لــم تكــن مصادقة تونس
علــى اآلتفاقّيــة  األممية

لمكافحة الفســاد في
فيفري 2008 إالّ شــكالً 

من أشــكال الدعاية للنظام
السياســي القائم.. 
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3 - اإلطار التشريعيّ العام لمكافحة الفساد:

3-1 الدستور:
ــه،  ــه أو متن ــّزل دســتور 27 جانفــي 2014، ســواٌء ضمــن ديباجت ن
ــي تســتحّقها. كمــا  ــة الت الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد المنزل
أّســس لهيئــة خاّصــة بهــا، )الفصــل 130( مــن ضمــن خمــس هيئــات 
مســتقّلة تتّمّتــع بالشــخصّية القانونّيــة واالســتقالّية اإلداريّــة والمالّيــة، 
يتــّم انتخــاب أعضائهــا مــن قبــل مجلس نــواب الشــعب، وتعمــُل على 

دعــم الديمقراطيــة )الفصــل 125(. 
فضمــن مبادئــه العاّمــة )الفصــول 10، 11، 12، 15(، وكذلــك 
ــة )الفصــل 137( أكــد  بالبــاب الســابع الُمخّصــص للســلطة المحّلي
علــى ضــرورة ســعي مؤّسســات وهيــاكل الدولــة المركزيــة والمحّليــة 
أســاس  علــى  العــاّم  والصالــح  الُمواطــن  علــى خدمــة  وحرصهــا 
ــى حســن  ــة إل ــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــاّم، إضاف الحي
التصــّرف فــي األمــوال العمومّيــة وصيانتهــا، واالســتغال الرشــيد 
الشــفافّية  بقواعــد  ذلــك  أجــل  مــن  وااللتــزام  الوطنّيــة،  للثــروات 
والنزاهــة والنجاعــة والُمســاءلة كإلــزام أصحــاب الوظائــف العليــا 
بمــن فيهــم رئيــس الدولــة بالتصريــح بمكاســبهم، فضــا عــن وضــع 
اآلليــات الكفيلــة بضمــان اســتخاص الضريبــة ومقاومــة التهــّرب 

والغــّش الجبائّييــن.
كمــا حــرص دســتور جانفــي 2014 فــي ســائر أبوابه على الشــفافّية 
مــن خــال ضمــان الحــّق فــي اإلعــام والنفــاذ إلــى المعلومــة وإلــزام 
الفصــان  الثانــي  )البــاب  بهــا  والجمعيــات  والنقابــات  األحــزاب 
32و35(. ثــّم نــّص علــى إحــداث هيئــة عليــا مســتقّلة لانتخابــات 
لضمــان ســامة ونزاهــة وشــفافية المســار االنتخابــّي )البــاب الســادس 

الفصــل 126(.

اإلطار التشريعي
1 - الدستور

2 - االتّفاقيات الدولّية
3 - التشريعات الوطنّية
- قبل جانفي 2011 
- بعد جانفي 2011
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3-2 االتّفاقيات الدولّية الُمصاَدق عليها:
قبل جانفي2011 

أ- اتّفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد 
صــدرت بمقتضــى قــرار األمــم المّتحــدة عــدد 4/58 المــؤّرخ فــي 
ــدول األعضــاء  ــل ال ــّم عرضهــا لإلمضــاء مــن قب 2003/10/31. وت
ديســمبر  فــي 11  بالمكســيك  المنعقــدة  الدوليــة  النــدوة  بمناســبة 
2003، ثــّم أمضتهــا تونــس فــي 30 مــارس 2004. وصــادق عليهــا 
البرلمــان بموجــب القانــون عــدد 16 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2008. 

ومــن أهــّم بنــود هــذه االتّفاقّيــة المــاّدة السادســة التــي جــاء بهــا:
1 - تكفــل كّل دولــة طــَرٍف، وفقــا للمبــادئ األساســّية لنظامهــا 
القانونــّي، وجــوَد هيئــة أوهيئــات، حســب االقتضــاء، تتولّــى منــع 

ــل: الفســاد بوســائل مث
هــذه  مــن   5 المــاّدة  فــي  إليهــا  المشــار  السياســات  تنفيــذ  )أ ( 
االتّفاقيــة، واإلشــراف علــى تنفيــذ تلــك السياســات، وتنســيقه عنــد 

االقتضــاء.
)ب ( زيادة المعارف المتعّلقة بمنع الفساد، وتعميمها.

2 - تقــوم كّل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا 
القانونــي، بمنــح الهيئــة أوالهيئــات الُمشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 
هــذه المــاّدة مــا يلــزم مــن االســتقالّية لتمكيــن تلك الهيئــة أوالهيئات 
مــن االضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة، وبمنــأى عــن أي تأثيــر 
ال مســّوغ لــه. وينبغــي توفيــر مــا يلــزم مــن مــوارد ماّديــة وموظّفيــن 
ــون مــن تدريــب  ــه هــؤالء الموظّف ــاج إلي متخّصصيــن، ومــا قــد يحت

لاضطــاع بوظائفهــم.
3 - تقــوم كل دولــة طــرف بإبــاغ األميــن العــام لألمــم المّتحــدة 
باســم وعنــوان الســلطة أوالســلطات التــي يمكــن أن تســاعد الــدول 
األطــراف األخــرى علــى وضــع وتنفيــذ تدابيــر محــّددة لمنع الفســاد.

43



ب - اتّفاقّية االتّحاد اإلفريقي لمنع الفســاد وُمكافحته الممضاة 
فــي موبوتــو في 11 جويلية 2003.

مــن بيــن أهدافهــا تشــجيع وتعزيــز قيــام الــدول األطــراف بإنشــاء 
الفســاد وضبطــه والمعاقبــة،  لمنــع  إفريقيــا  فــي  الازمــة  اآلليــات 
ــن العــام  ــي القطاعي ــة، ف ــم ذات الصل ــى الجرائ ــه وعل والقضــاء علي
والخــاص باإلضافــة الــى توفيــر الظــروف المناســبة لتعزيــز الشــفافية 

ــة.  ــي إدارة الشــؤون العام والمســاءلة ف
ــزم باتخــاذ  ــدول األطــراف تلت ــد ورد فيهــا بالخصــوص أن ال وق
اإلجراءات الازمة ما يثبت في قوانينها أن الكســب غير المشــروع 
ــرا كعمــل مــن  ــى أن يكــون هــذا الفعــل اإلجرامــي معتب جريمــة عل

أعمــال الفســاد.
طــرف  دولــة  علــى كل  يتعيــن  أنــه  علــى  االتفاقيــة  تنــص  كمــا 
أن تتولــى اقــرار تدابيــر تشــريعية لدمــج مبــدأ الشــفافية فــي تمويــل 
األحــزاب السياســية ولمنــع ومكافحــة أعمــال الفســاد والجرائــم ذات 
الصلــة التــي يرتكبهــا موظفــون فــي القطــاع الخــاص أو مــن قبلــه.

تلتــزم الــدول األطــراف بمشــاركة كاملــة فــي مكافحــة الفســاد 
والجرائــم ذات الصلــة وتعميــم هــذه االتفاقيــة بالمشــاركة الكاملــة 

ــة. ــي بصــورة عام ــل وســائل اإلعــام والمجتمــع المدن مــن قب
بعد جانفي 2011

أ - االتفاقّيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد الممضــاة بالقاهــرة فــي 
الجمهوريّــة  طــرف  مــن  عليهــا  والمصــادق   2010 ديســمبر   21
التونســّية بالقانــون األساســي عــدد 73 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 

نوفمبــر 2016.  15
وتهدف هذه االتفاقية إلى: 

- تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 
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وماحقــة  بــه  المتصلــة  الجرائــم  وســائر  أشــكاله،  بــكل  وكشــفه 
مرتكبيهــا.

ــه  ــة مــن الفســاد ومكافحت ــى الوقاي ــي عل ــاون العرب ــز التع - تعزي
وكشــفه واســترداد الموجــودات. 

- تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
- تشــجيع األفراد ومؤسســات المجتمع المدني على المشــاركة 

الفعالــة فــي منــع ومكافحة الفســاد.
فيهــا  وورد  المجرمــة.  الفســاد  أعمــال  االتفاقيــة  عــددت  وقــد 
ــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن  ــه علــى كل دول بالخصــوص أن
تدابيــر، بمــا يتفــق مــع نظامهــا القانونــي، لتقريــر المســؤولية الجزائيــة 
أو المدنيــة أو اإلداريــة للشــخص االعتبــاري عــن الجرائــم الــواردة 
فــي هــذه االتفاقيــة، دون مســاس بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص 

الطبيعــي.
وفــي إطــار تدابيــر الوقايــة تنــص االتفاقية علــى أن تقوم كلً  دولة 
ــذ  ــي بوضــع وتنفي ــا القانون ــادئ األساســية لنظامه ــا للمب طــرف وفق
ــه،  ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة منســقة للوقاي وترســيخ سياســات فعال
ســيادة  مبــادئ  وتجســيد  المجتمــع  مشــاركة  تعزيــز  شــأنها  ومــن 
القانــون وحســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة.  كمــا يجــب علــى كل دولــة طــرف أن تســعى 
بالخطــوات الازمــة إلنشــاء نظــم تقــوم علــى الشــفافية والتنافــس 
العموميــة  بالمشــتريات  يتعلــق  فيمــا  موضوعيــة  معاييــر  وعلــى 

والمناقصــات منعــا للفســاد.
كمــا تنــص علــى أّن كل دولــة طــرف توفــر الحمايــة القانونيــة 
يدلــون  الذيــن  للمبلغيــن والشــهود والخبــراء والضحايــا  الازمــة 
بشــهادة تتعلــق بأفعــال تجرمهــا هــذه االتفاقية. وتشــمل هذه الحماية 

ــة بهــم. أقاربهــم واألشــخاص وثيقــي الصل
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الفســاد  بُمكافحــة  الُمتعّلقــة  الوطنّيــة  التشــريعات  أبــرز   3-3
منــه: والوقايــة 

قبل جانفي 2011
أ- في اإلدارة والمالّية العمومّيتْين

- القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤّرخ فــي 12 ديســمبر 
1983 المتعّلــق بضبــط النظــام األساســّي العــام ألعــوان الدولــة 
ذات  العمومّيــة  والمؤّسســات  المحّليــة  العمومّيــة  والجماعــات 
أنّــه فــي صــورة  الصبغــة اإلداريّــة والــذي جــاء فيــه بالخصــوص 
ارتــكاب خطــأ جســيم مــن طــرف موظــف ســواء كان ذلــك بإخالــه 
بالواجبــات المهنيــة أو بارتكابــه جريمــة مــن جرائــم الحــق العــام 
فإنــه يقــع إيقافــه حــاال عــن مباشــرة وظيفتــه وذلــك بــإذن مــن رئيســه 
المباشــر علــى أن يعلــم هــذا األخيــر حــاال بذلــك رئيــس اإلدارة 
الــذي يجــب عليــه اتخــاذ القــرار الــازم. وفــي صــورة مــا إذا كان 
ــة وخاصــة إذا تعلــق األمــر  الخطــأ المرتكــب يمثــل جنحــة أو جناي
باالرتشــاء أو اختــاس أمــوال عموميــة أو الــزور أو إفشــاء الســر 

المهنــي فإنــه يجــب فــورا رفــع القضيــة لــدى النيابــة العموميــة.
- مجّلــة الُمحاســبة العمومّيــة الصــادرة بالقانــون عــدد 81 لســنة 
1973 المــؤّرخ فــي 31 ديســمبر 1973 وقــد جــاء فيهــا بالخصوص 
أنـّـه ال يجــوز للموظــف المختــص بالجبايــة أن يقبــض أي مبلــغ كان 
مــن أصــل الديــن أو مــن توابعــه إال مقابــل وصــل رســمي وإال يقــع 

تتبعــه كمختلــس.
ــك  ــات إال بعــد التنافــس وذل ــد الصفق ــه ال تعق ــا أن كمــا جــاء فيه
بالمناقصــة العامـــة أو المحــدودة أو بطريقــة طلــب العــروض. بيــد أنــه 
يجــوز أيضــا عقدهــا باالتفــاق المباشــر ويجــب فــي هذه الصــورة وفي 
حــدود اإلمــكان أن ال يتــّم إبرامهــا إال بعــد إشــهارها والتنافــس فيهــا.

- التصريــح علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض 
األصنــاف مــن األعــوان العمومّييــن حســب القانــون عــدد 17 لســنة 

4646



1987 المــؤّرخ فــي 10 أفريــل 1987، وقــد جــاء فيــه بالخصــوص 
والــوالة  والســفراء  والقضــاة  الحكومــة  أعضــاء  علــى  يتعيــن  أنّــه 
ورؤســاء المؤسســات األم والمؤسســات الفرعيــة القيــام بالتصريــح 
علــى الشــرف بمكاســبهم وبمكاســب أزواجهــم وبمكاســب أبنائهــم 
القّصــر، وذلــك فــي أجــل ال يتجــاوز شــهرا مــن تاريــخ تعيينهــم فــي 

وظائفهــم.
لدائــرة  األول  الرئيــس  لــدى  بالمكاســب  التصريــح  ويــودع 

ســبات. لمحا ا
وإذا لــم يقــم الشــخص المطالــب بالتصريــح بالمكاســب بهــذا 
الواجــب إثــر تعيينــه أو لــم يقــم بتجديــده فــي اآلجــال المحــددة 
بهــذا القانــون، يمنــح أجــا إضافيــا مدتــه خمســة عشــر يومــا لتســوية 
وضعيتــه وإال تقــع إقالتــه مــن الوظائــف التــي اســتوجبت التصريــح 
بالمكاســب علــى أن يتــم ذلــك وفقــا للقوانيــن والتراتيــب الســارية 

المفعــول.
- العاقــة بيــن اإلدارة والُمتعامليــن معهــا، وهــي العاقة المنظّمة 
بُمقتضــى األمــر عــدد 982 لســنة 1993 المــؤّرخ فــي 3 مــاي 1993 
مثلمــا تــّم تنقيحــه باألمــر عــدد 1259 لســنة 2007 المــؤّرخ فــي

21 مــاي 2007، وقــد جــاء فيــه بالخصــوص أنـّـه يتعيــن علــى اإلدارة 
الــرد علــى المطالــب المقدمــة لهــا فــي آجــال الــرد المنصــوص عليهــا 
باألحــكام التشــريعية و الترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل. وإذا لــم تنــص 
األحــكام التشــريعية والترتيبيــة علــى أجــل محــدد للــرد علــى مطلــب 
ــة  ــة، تكــون المصالــح العمومي يتعلــق بالحصــول علــى خدمــة إداري
المعنيــة ملزمــة بالــرد عليــه فــي أجــل شــهرين مــن تاريــخ تلقيهــا 

للمطلــب.
ــه يمكــن لصاحــب  ــرد فــي األجــل المشــار إلي وفــي صــورة عــدم ال
يتعلــق  المعنيــة بمطلــب  التقــدم مــن جديــد للمصلحــة  المطلــب 
بموضــوع طلبــه األصلــي وذلــك فــي غضــون الســبعة أيــام المواليــة 
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النقضــاء ذلــك األجــل. وإذا لــم تتــوّل المصالــح العموميــة المعنيــة 
الــرّد علــى مطلبــه الجديــد فــي غضــون اإلحــدى والعشــرين يومــا 
ــة علــى المطلــب  ــر الســكوت موافقــة ضمني ــه، يعتب ــخ تلقي مــن تاري

ــط بمقتضــى أمــر. ــي حــاالت تضب ــك ف ــي، وذل األصل
ب - في القطاَعْين المالي والتجاري 

- حمايــة التحويــات اإللكترونيــة لألمــوال بمقتضــى القانــون 
عــدد 51 لســنة 2005 المــؤّرخ فــي 27 جــوان 2005 والُمتعّلــق 
بالتحويــل اإللكترونــي لألمــوال، وقــد ورد فيــه بالخصــوص أنــه 
يتعيــن علــى المصــدر )وهــو كل شــخص معنــوي يخــول لــه القانــون 
فــي إطــار نشــاطه التجــاري وضــع أداة تحويــل إلكترونــي لألمــوال 
علــى ذمــة شــخص آخــر طبقــا لعقــد مبــرم بينهمــا( أن يضمــن ســرية 
الرمــز أو الرمــوز الممنوحــة للمنتفــع،  وأن يعتمــد نظامــا خاصــا 
يمكنــه مــن التثبــت مــن صحــة العمليــات المنجــزة،  وأن يحتفــظ 
بكشــف عــن جميــع العمليــات المنجــزة إلكترونيــا لمــدة ال تقــل 
عــن عشــر ســنوات بدايــة مــن تنفيــذ العمليــة. كمــا يضــع علــى ذمــة 
باإلعامــات  القيــام  مــن  تمكنــه  التــي  الازمــة  الوســائل  المنتفــع 
واالعتراضــات، وكذلــك الوســائل التــي تمكنــه مــن إثباتهــا. وعليــه 
أن يضــع علــى ذمــة المنتفــع الوســائل الازمــة التــي تمكنــه مــن 
ــة  ــر كل عملي ــد إث ــات المنجــزة وعلــى الرصي االطــاع علــى العملي

تحويــل إلكترونــي لألمــوال. 
ــة بمقتضــى القانــون عــدد  ــة الّصــرف والتجــارة الخارجّي - حماي
18 لســنة 1976 المــؤّرخ فــي 21 جانفــي 1976 والُمتعّلــق بإصدار 
مجّلــة الصــرف والتجــارة الخارجّيــة مثلمــا تــّم تنقيحــه  بالقانون عدد 
48 لســنة 1993 والرســوم عــدد 98 لســنة 2011، وقــد ورد فيــه 
بالخصــوص أن الدفوعــات بيــن المقيميــن يجــب إنجازهــا بالبــاد 
التونســية إال إذا رخــص البنــك المركــزي التونســي بمــا يخالــف 
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ذلــك. ويحجــر علــى كل مقيــم األخــذ بالتــزام إزاء مقيــم آخــر فــي 
ــك المركــزي التونســي بذلــك  ــار إال إذا رخــص البن ــر الدين نقــد غي

بعــد استشــارة وزيــر الماليــة.
- حماية الُمبادالت والتجارة اإللكترونية بمقتضى القانون عدد 
83 لســنة 2000 المــؤّرخ فــي 9 أوت 2000، وورد فيــه خصوصــا 
أنــه يعاقــب طبقــا ألحــكام الفصــل 254 مــن المجلــة الجنائيــة مــزّود 
خدمــات المصادقــة اإللكترونيــة وأعوانــه الذيــن يفشــون أو يحثــون 
أو يشــاركون فــي إفشــاء المعلومــات التــي عهــدت إليهــم فــي إطــار 
تعاطـــي نشــاطاتهم باســتثناء تلــك التــي رخــص صاحــب الشــهادة 
كتابيــا أو إلكترونيــا فــي نشــرها أو اإلعــام بهــا أو فــي الحــاالت 

المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل.
والتصديــر  التوريــد  مجــال  فــي  الوطنــّي  االقتصــاد  حمايــة   -
بمقتضــى مجّلــة الديوانــة، القانــون عــدد 34 لســنة 2008 الُمتعّلــق 
بإصــدار مجّلــة الديوانــة، وقــد جــاء فيهــا بالخصــوص أنــه يقصــد 
المكـــاتب  خــارج  التصديــر  أو  التوريــد  عمليــات  كل  بالتهريــب 
الديوانية وكذلك كل خـرق لألحكام التشريعية و الترتيبية المنظمـة 

لنقــل ومســك البضائــع داخــل التــراب الديوانــي.
بمقتضــى  والخدمــات  والتجــارة  الصنــع  عامــات  حمايــة   -
القانــون عــدد 36 لســنة 2001 المــؤّرخ فــي 17 أفريــل 2001.  
عــدد  القانــون  بمقتضــى  والفكريّــة  األدبّيــة  الملكّيــة  - حمايــة 
ــّم تنقيحــه  36 لســنة 1994 المــؤّرخ فــي 24 فيفــري 1994 كمــا ت
وإتّمامــه بالقانــون عــدد 33 لســنة 2009 المــؤّرخ فــي 23 جــوان 
2009 الُمتعّلــق بالملكّيــة األدبّيــة والفكريـّـة، وورد فيــه بالخصــوص 
أن حــّق التأليــف هــو الحــق الــذي ينفــرد بــه صاحــب المصنــف دون 
ســواه فــي اســتغال مصنفــه أو فــي الترخيــص للغيــر فــي اســتغاله. 
كمــا ورد أنّــه يحجــر توريــد نســخ بأيــة طريقــة كانــت مــن أي 
مصنــف كان للبــاد التونســية أو إنتاجهــا أو استنســاخها أو توزيعهــا 
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أو تصديرهــا أو االتجــار فيهــا إذا لــم تــراع النظــام العــام واألخــاق 
فــي ذلــك خــرق  العمــل، وكان  بــه  الحميــدة والتشــريع الجــاري 
لحقــوق المؤلــف أو الحقــوق المجــاورة وفقــا لمفهــوم هــذا القانــون 
فــي  التونســية  البــاد  التــي صادقــت عليهــا  الدوليــة  واالتفاقيــات 

ــوق المجــاورة. ــف والحق مجــال حــق المؤل
- حمايــة الشــركات التجاريّــة: وقــد ورد بالمجلــة التجاريــة فــي 
هــذا الخصــوص أنــه يجــب أن يخضــع كل اتفــاق يبــرم مباشــرة أو 
بواســطة شــخص متداخــل بيــن الشــركة، مــن جهــة، ورئيــس مجلــس 
إدارتهــا أو عضــو مجلــس إدارتهــا المفــوض أو مديرهــا العــام أو 
أحــد مديريهــا العاميــن المســاعدين أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا 

أو أحــد المســاهمين.
كمــا أنــه، وباســتثناء األشــخاص المعنوييــن األعضــاء فــي مجلــس 
اإلدارة، يحجــر علــى الرئيــس المديــر العــام والمديــر العــام وعضــو 
مجلــس اإلدارة المفــوض والمديريــن العاميــن المســاعدين وأعضاء 
مجلــس اإلدارة وعلــى قريــن كل واحــد منهــم وأصولــه وفروعــه 
وكل شــخص متداخــل لحســاب أحدهــم أن يعقــدوا بــأي وجــه مــن 
الوجــوه قروضــا مــن الشــركة أو أن يحصلــوا منهــا علــى تســبقات أو 

فتــح حســاب جــار لهــم..
كل  أو  فروعــه  أو  أصولــه  أو  قرينــه  أو  للمســاهم  يجــوز  وال 
شــخص متداخــل لحســاب أحدهــم أن يعقــد بــأي وجــه مــن الوجــوه 
قروضــا مــن الشــركة أو أن يحصــل منهــا علــى تســبقات أو يفتــح 
حســابا جاريــا لــه علــى المكشــوف أو غيــره أو دعــم الســتعماله فــي 

ــد باطــا. ــي أســهم الشــركة، وإال كان العق ــاب ف االكتت
ت- في مجال حماية الُمعطيات الشخصّية:

فــي  المــؤّرخ   2004 لســنة   63 عــدد  األساســّي  القانــون   -
27 جويلية 2004.
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ث - جرائم الفساد الواردة بالمجّلة الجزائّية:
العمومّييــن  الموظّفيــن  قبــل  مــن  المرتكبــة  الفســاد  جرائــم   -
أوأشــباههم حــال مباشــرة أوبمناســبة مباشــرة وظائفهــم كاإلرشــاء 
واالرتشــاء واالختــاس واســتغال النفــوذ الســتخاص منفعــة... 
فــي هــذه  الجزائّيــة(، وورد  المجّلــة  مــن  إلــى 98  )الفصــول 83 
النصوص أن كلّ  شــخص انســحبت عليه صفة الموظف العمومي 
أو شــبهه وفقــا ألحــكام هــذا القانــون، ويقبــل لنفســه أو لغيــره بــدون 
حــق ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عطايــا أو وعــودا بالعطايــا 
أو هدايــا أو منافــع كيفمــا كانــت طبيعتهــا لفعــل أمــر مــن عائــق 
وظيفتــه ولــو كان حقــا لكــن ال يســتوجب مقابــا عليــه أو لتســهيل 
إنجــاز أمــر مرتبــط بخصائــص وظيفتــه يُعاقــب بالســجن لمــدة عشــرة 
أعــوام أو لامتنــاع عــن إنجــاز أمــر كان مــن الواجــب القيــام بــه  
وبخطيــة قدرهــا ضعــف قيمــة األشــياء التــي قبلهــا أو مــا تــم الوعــد 

ــار.  ــة عــن عشــرة آالف دين ــه علــى أن ال تقــل الخطي ب
وإذا كان الموظف العمومي أو شــبهه هو الباعث على اإلرشــاء 

فـــإن العقــاب يرفــع إلى ضعفه.
كمــا أنــه يعاقــب بالســجن مــدة عشــرين عامــا القاضــي الــذي 
أو  باإلعــدام  مرتكبهــا  عقــاب  تقتضــي  جريمــة  بمناســبة  يرتشــي 
بالســجن بقيــة العمــر ســواء كان أخــذ الرشــوة لمصلحــة المتهــم أو 

لمضرتــه.
بالثقــة  واإلخــال  العاّمــة  الســلطة  علــى  االعتــداء  جرائــم   -
كالتدليــس وتقليــد طابــع رســمّي واســتعماله وافتعــال واســتعمال 
ــة وغيرهــا مــن المكاتيــب )الفصــول مــن 193  رخــص ســفر مدلّس
إلــى 200 مــن المجلــة(، الخيانــة واالســتياءات غيــر المشــروعة 

)الفصــول مــن 297 إلــى 302 مــن المجّلــة(..
بعد جانفي 2011

أ- في اإلدارة والمالّية العمومّيتْين 
- ضمــان الشــفافّية والنزاهــة فــي الصفقــات العمومّيــة بمقتضــى 
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األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 13 مــارس 2014 
الُمتعّلــق بتنظيــم الصفقــات العموميــة، وقــد ورد فيــه بالخصــوص 
أنّهــا تخضــع إلــى مبــادئ المنافســة، وحريــة المشــاركة فــي الطلــب 
العمومــي، و المســاواة أمــام الطلــب العمومــي، وشــفافية اإلجراءات 

ونزاهتهــا.
كمــا تخضــع الصفقــات العموميــة إلــى قواعــد الحوكمــة الرشــيدة 

وتأخــذ بعيــن االعتبــار مقتضيــات التنميــة المســتدامة.
 - مدّونــة ســلوك وأخاقيــات العــون العمومــّي الصــادرة باألمــر 
عــدد 4030 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 3 أكتوبــر 2014، وورد فيهــا 
أن العــون العمومــي يمتنــع عــن طلــب أو اشــتراط أو قبــول هدايــا أو 
هبــات أو فوائــد مهمــا كانــت لنفســه أو لفائــدة الغيــر قــد يكــون لهــا 

تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى موضوعيتــه فــي أداء مهامــه.
ــون عــدد 71  ــة االســتثمار والمســتثمرين بمقتضــى القان - حماي
لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 30 ســبتّمبر 2016، الــذي أحــدث هيئــة 
عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالية اإلداريــة والمالية 
يطلــق عليهــا اســم الهيئــة التونســية لاســتثمار تحــت إشــراف الوزارة 
المكلفــة باالســتثمار. وتتولــى النظــر فــي مطالــب االنتفــاع بالمنــح 
وإقــرار إســنادها بنــاء علــى تقريــر فنــي يعــده الهيــكل المعنــي الــذي 

يتابــع إنجــاز االســتثمار.
- مذّكرة تفاهم حول إرساء آلّية للتواصل بين اإلدارة العمومّية 
والقطــاع الخــاّص فــي مجــال تطويــر المنــاخ اإلدارّي لألعمــال: 
» أجنــدا األعمــال الوطنّيــة « مصــادق عليهــا باألمــر عــدد 4566 

ــي 31 ديســمبر 2014. المــؤّرخ ف
- خايــا الحوكمــة الرشــيدة بالــوزارات والجماعــات المحّليــة 
والمؤّسســات والمنشــآت العمومّيــة بُمقتضــى المنشــور عــدد 16 
المــؤّرخ فــي 27 مــاي 2012. ثــّم بمقتضــى األمــر الحكومــي عــدد 

1158 المــؤّرخ فــي 12 أوت 2016.
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األمــر  بمقتضــى  الرقيــب  الُمواطــن  مؤّسســة  وتفعيــل  دعــم   -
المنّقــح   2016 أوت   12 فــي  المــؤّرخ   1072 عــدد  الحكومــّي 

جانفــي 1993. فــي 18  المــؤّرخ  عــدد 147  لألمــر 
ب - في شفافّية ونزاهة الحياة السياسّية واالنتخابات

- ضبــط مصــادر تّمويــل األحــزاب السياســّية بمقتضــى المرســوم 
ــق  عــدد 87 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 24 ســبتّمبر 2011 والُمتعّل
علــى  يتعيــن  أنــه  فيــه  ورد  ومّمــا  السياســّية،  األحــزاب  بتنظيــم 
كل حــزب سياســي ينشــر قوائمــه الماليــة مرفقــة بتقريــر مراقــب 
التونســية  بالبــاد  الصــادرة  اليوميــة  الجرائــد  بإحــدى  الحســابات 
مــن  فــي ظــرف شــهر  إن وجــد  للحــزب  اإللكترونــي  وبالموقــع 
تاريــخ المصادقــة علــى هــذه القوائــم الماليــة، مــع تقديــم تقريــر 
ســنوي يشــمل وصفــا مفّصــا لمصــادر تمويلــه ونفقاتــه إلــى دائــرة 
المحاســبات. وفــي حــال تمــادي الحــزب فــي ارتــكاب المخالفــة 
رغــم التنبيــه عليــه وتعليــق نشــاطه واســتنفاد طــرق الطعــن فــي شــأن 
قــرار التعليــق فإنــه يتــّم حّلــه بحكــم صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة 

بتونــس بطلــب مــن الوزيــر األول.
- ضبــط مصــادر وطــرق تّمويــل الجمعّيــات بمقتضــى المرســوم 

عــدد 88 لســنة 2011 المتعّلــق بتنظيــم الجمعّيــات.
عــدد  القانــون األساســي  بمقتضــى  االنتخابــات واالســتفتاء   -
ــح  ــق بتنقي 7 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 14 فيفــري 2017 والُمتعّل
فــي المــؤّرخ  لســنة 2014  عــدد 16  األساســي  القانــون  وإتّمــام 

باالنتخابــات واالســتفتاء، وفيــه ورد  مــاي 2014 والمتعّلــق   26
أنــه يجــب علــى القائمــات المترشــحة والمترشــحين واألحــزاب 
أن ينشــروا حســاباتهم الماليــة بإحــدى الجرائــد اليوميــة الصــادرة 
النتائــج  بالبــاد التونســية فــي ظــرف شــهرين مــن تاريــخ إعــان 
النهائيــة لانتخابــات أو االســتفتاء وذلــك وفــق نمــوذج مختصــر 
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تعــده محكمــة المحاســبات وتضعــه علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى 
ذّمــة القائمــات المترشــحة والمترشــحين واألحــزاب. وفــي خــاف 
بتســليط خطيــة تســاوي 10  المحاســبات  ذلــك تقضــي محكمــة 

مــرات المبلــغ األقصــى للمســاعدة العموميــة بالدائــرة المعنيــة.
ت - في الجرائم االقتصاديّة والمالّية وغسل األموال:

- القانون عدد 36 لســنة 2015 المؤرخ في 15 ســبتمبر 2016 
والمتعلق بإعادة تنظيم المنافســة واألســعار.

- القانــون األساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 7 أوت 
2015 الُمتعّلــق بُمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األموال، وقد جاء 
فيــه بالخصــوص أنــه يعــد غســا لألمــوال كّل فعــل قصــدي يهــدف، 
بــأي وســيلة كانــت، إلــى التبريــر الــكاذب للمصــدر غيــر المشــروع 
ألمــوال منقولــة أو عقاريــة أو مداخيــل متأتيــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر 
ــر أيضــا غســا لألمــوال، كل  ــة. ويعتب مباشــرة، مــن جنحــة أو جناي
فعــل قصــدي يهــدف إلــى توظيــف أمــوال متأتيــة، بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، مــن جنحــة أو جنايــة، أو إلــى إيداعهــا أو إخفائهــا أو 

إدارتهــا أو إدماجهــا أو حفظهــا أو إلــى المســاعدة فــي ذلــك. 
الجريمــة  عــن  قيامهــا  فــي  مســتقلة  األمــوال  غســل  وجريمــة 
األصليــة، ويكــون إثباتهــا بتوفــر مــا يكفــي مــن القرائــن واألدلــة علــى 

عــدم شــرعية األمــوال موضــوع الغســل.
 ث - التشريعات الّداعمة لجهود مكافحة الفساد:

- حمايــة الُمبّلغيــن عــن الفســاد بمقتضــى القانــون األساســّي عدد 
ــق باإلبــاغ  10 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 7 مــارس 2017 الُمتعّل
عــن الفســاد وحمايــة الُمبّلغيــن، وجــاء فيــه أن قــرار الحمايــة يشــمل  

تمتيــع المبلــغ بــكل أو بعــض اإلجــراءات التاليــة: 
الســلطات  مــع  بالتنســيق  للمبلــغ  الشــخصية  الحمايــة  توفيــر 

بتوفيرهــا.  المعنيــة  العموميــة 
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 نقلــة المبلــغ بطلــب منــه أو بعــد موافقتــه مــن مــكان عملــه وفــق 
مــا تقتضيــه ضــرورات الحمايــة. 

توفير اإلرشاد القانوني والنفسي للمبلغ
منــح المبلــغ وســائل لإلبــاغ الفــوري عــن أي خطــر يتهــدده، 
أو يتهــدد أي شــخص مــن األشــخاص وثيقــي الصلــة بــه، بمناســبة 

ــه.  ــغ أو تبعــا ل التبلي
ــا  ــق م ــأي شــكل مــن األشــكال وف ــة ب ــل إجــراءات الحماي  تعدي

تقضيــه مصلحــة المبلــغ 
اتخــاذ ايــة تدابيــر أخــرى مــن شــأنها منــع كل ضــرر مهنــي أو 

جســدي أو معنــوي عــن المبلــغ
- الحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بمقتضــى القانــون األساســّي 
عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016، يمكــن لــكل 
ــى  ــاذ إل ــي النف ــا ف ــا كتابي ــوي أن يقــدم مطلب شــخص طبيعــي أو معن
المعلومــة طبقــا لنمــوذج مطلــب كتابــي معــّد مســبقا يضعــه الهيــكل 
المعنــي علــى ذّمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي 
وعلــى الهيــكل المعنــي الــرد علــى كل مطلــب نفــاذ فــي أجــل أقصــاه 
عشــرون )20( يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ 
تصحيحــه. وإذا تعلــق طلــب النفــاذ باالطــاع علــى المعلومــة علــى 
عيــن المــكان، علــى الهيــكل المعنــي الــرد علــى ذلــك فــي أجــل 
أقصــاه عشــرة )10( أيــام مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ 

تصحيحــه .
ال يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إلــى المعلومــة 
إال إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر باألمــن العــام أو بالدفــاع 
الوطنــي أو بالعاقــات الدوليــة أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه 

الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه الفكريــة .
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4 - اإلطار المؤسساتي العامّ لمكافحة الفساد

إضافــة إلــى المؤّسســات الُمحدثــة فــي ســياق االنتقــال السياســي 
مــا بعــد جانفــي 2011 علــى غــرار الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد 
بمقتضــى المرســوم اإلطــاري عــدد 120لســنة 2011، كان اإلطــار 
أّن  علــى  متوّفــرا  ومكافحتــه  الفســاد  مــن  للتوّقــي  المؤّسســاتّي 
الهيــاكل الُمكّونــة لــه لــم تــؤّد الــدور المــوكل إليهــا قانونّيــا علــى 
الوجــه المأمــول لألســباب الســابق ذكرهــا. ومــن هــذه المؤّسســات:

4-1 المؤّسسات القضائّية:
- دائــرة الُمحاســبات المحدثــة بالقانــون عــدد 8 لســنة 1968 
المــؤّرخ فــي 8 مــارس 1968. وقــد أُلحقــت بدائــرة المحاســبات 
 1985 لســنة   74 عــدد  القانــون  بمقتضــى  المالــّي  الزجــر  دائــرة 
المــؤّرخ فــي 20 جويليــة 1985. وتــّم بمقتضــى الفصــل 117 مــن 
دســتور جانفــي 2014 ضــّم الهيكليــن فــي » محكمة الُمحاســبات «.

- المحكمــة اإلداريّــة المنشــأة بالقانــون عــدد 40 لســنة 1972 
المــؤّرخ فــي غــّرة جــوان 1972.

شــفافية  ضمــان  مشــموالته  مــن  الــذي  الُمنافســة  مجلــس   -
األســعار ودرء الممارســات المخّلــة بقواعــد المنافســة الشــريفة. 
أُحــدث المجلــس بالقانــون عــدد 64 لســنة 1991 المــؤّرخ فــي 29 
جويليــة 1991 الــذي تــّم نســخه بالقانــون عــدد 36 لســنة 2015 
ــم الُمنافســة  ــق بإعــادة تنظي المــؤّرخ فــي 15 ســبتّمبر 2015 الُمتعّل

واألســعار.
- القطــب القضائــي االقتصــادي والمالــي الُمحــدث لــدى محكمة 
االســتئناف بتونــس بمقتضــى القانــون األساســي عــدد 77 المــؤّرخ 
فــي 6 ديســمبر 2016. ويختــّص القطــب بالبحــث والتتّبــع والتحقيــق 
بالطورْيــن  الُمتشــّعبة  الجرائــم االقتصاديّــة والمالّيــة  فــي  والحكــم 

االبتدائــي واالســتئنافي.

1 -  المؤّسسات القضائّية
2 -  الهيئات اإلداريّة

3 -  الهيئات الُمستقّلة
4 -  الّلجان الخاّصة
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4-2 الهيئات اإلداريّة:
- الموّفق اإلداري، وقد أحدثت هذه المؤسسة بموجب القانون 
عــدد 51 لســنة 1993 المــؤّرخ فــي 3 مــاي 1993. وهــي مكّلفــة 
بالنظــر فــي الشــكاوى الفرديّــة الّصــادرة عــن األشــخاص الماّدييــن 
ــي تخّصهــم. وهــي ترجــع بالنظــر  ــة الت ــة بالمســائل اإلداريّ والُمتعّلق
إلــى مصالــح الدولــة والجماعــات العمومّيــة المحّليــة والمؤّسســات 
ــة وغيرهــا مــن  ــة والمنشــآت العمومّي ــة ذات الصبغــة اإلداريّ العمومّي

الهيــاكل المكّلفــة بمهّمــة تســيير مرفــق عمومــي.
ــة المحــدث باألمــر عــدد  ــف العمومّي ــي المصاري - ســلك مراقب
660 المــؤّرخ فــي 22 جويليــة 1978 والــذي تّمــت إعــادة تنظيمــه 
بمقتضــى األمــر عــدد 1683 لســنة 2012 المــؤّرخ فــي 22 أوت 
2012. ويعمــُل هــذا الســلك منــذ هــذا التاريــخ تحــت إشــراف الهيئة 
العاّمــة لمراقبــة المصاريــف العمومّيــة الُمحدثــة باألمــر عــدد 2878 

المــؤّرخ فــي 19 نوفمبــر2012.
بالقانــون  المحدثــة  للرقابــة اإلداريّــة والمالّيــة  العليــا  الهيئــة   -
عــدد 50 لســنة 1993 المــؤّرخ فــي 3 مــاي 1993. وتقــوم الهيئــة 
العاّمــة لمصالــح الدولــة  بتنســيق برامــج تدّخــل هيــاكل المراقبــة 
هــي:  الهيــاكل  وهــذه  تقاريرهــا.  ومتابعــة  العمومّيــة  والمنشــآت 
باألمــر عــدد  المحدثــة  العمومّيــة  العاّمــة للمصالــح  الرقابــة  هيئــة 
الرقابــة  وهيئــة   ،1982 جانفــي   5 فــي  المــؤّرخ   1982 لســنة   6
ــة المحدثــة باألمــر عــدد 7 لســنة 1982 المــؤّرخ فــي  ــة للمالّي العاّم
5 جانفــي 1982، وهيئــة الرقابــة العاّمــة ألمــاك الدولــة والشــؤون 
العقاريـّـة المحدثــة باألمــر عــدد 842 لســنة 1991 المــؤّرخ فــي 31 

مــاي 1991.
- الهيئــة العليــا للطلــب العمومــّي الُمحدثــة باألمــر عــدد 5096 
لســنة 2013 المــؤّرخ فــي 22 نوفمبــر 2013. وهــي تترّكــب مــن 
الّلجنــة العليــا لمراقبــة وتدقيــق الصفقــات العمومّيــة، وهيئــة متابعــة 

ــة. ومراجعــة الصفقــات العمومّي
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4-3 الهيئات الُمستقّلة:
مــّرة  ألّول  أْحدثــت  لانتخابــات،  المســتقّلة  العليــا  الهيئــة   -
بالمرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 18 أفريــل 2011،  
وأدرجــت ضمــن البــاب الســادس مــن دســتور 2014 )الفصــل 
126(. وهــي تتولّــى إدارة االنتخابــات واالســتفتاءات وتنظيمهــا 
واإلشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتضمــُن ســامة المســار 

االنتخابــي ونزاهتــه وشــفافّيته، وتُصــّرح بالنتائــج.
- الهيئــة العليــا المســتقّلة لاتّصــال الســمعي البصــري، أُحدثــت 
ــّم إدراجهــا  بالمرســوم عــدد 116 المــؤّرخ فــي 2 نوفمبــر2011. ت
ضمــن البــاب الســادس مــن دســتور جانفــي 2014 )الفصــل 127(. 
ــره،  ــل قطــاع االتّصــال الســمعي البصــرّي وتطوي ــى تعدي وهــي تتولّ
وتســهر علــى ضمــان حّريــة التعبيــر واإلعــام وعلــى ضمــان إعــام 

تعــّددّي ونزيــه.
- هيئــة الحقيقــة والكرامــة المحدثــة بالقانــون األساســي عــدد 
53 لســنة 2013 المــؤّرخ فــي 24 ديســمبر 2013. وهــي مكّلفــة 
وبالفســاد  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  فــي  بالنظــر 
المالــي واالعتــداء علــى المــال العــام )الفصــول 8 و 45 ومــا يليــه( 
األساســّية بمــا فيهــا ذات العاقــة بعملّيــات الفســاد المالــّي )الفصــل 

45 الفقــرة الثانيــة(. 
4-4 الّلجان الخاّصة:

- الّلجنــة التونســّية للتحاليــل المالّيــة المحدثــة بالقانــون عــدد 
75 لســنة 2003 المــؤّرخ فــي 10 ديســمبر 2003 المتعّلــق بدعــم 
األمــوال.  غســل  ومنــع  اإلرهــاب  لمكافحــة  الدولــّي  المجهــود 
وأســندت إلــى هــذه الّلجنــة، أيضــا، مهّمــة تلّقــي التصاريــح عــن 
وتحليلهــا  االعتياديــة  أوغيــر  الُمســترابة  والُمعامــات  العمليــات 
واإلعــام بهــا. تــّم إدراجهــا مــن جديــد بالقانــون األساســّي عــدد 
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26 لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 7 أوت 2015 المتعّلــق بمكافحــة 
اإلرهــاب وغســل األمــوال.

- الّلجنــة الدائمــة للتدقيــق بالبنــك المركــزي التونســي، أحدثــت 
ــون عــدد 35 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 25  بالفصــل 67 مــن القان
ــك المركــزّي  ــط النظــام األساســّي للبن ــق بضب ــل 2016 المتعّل أفري

التونســّي.
- لجنــة المصــادرة المحدثــة بالمرســوم عــدد 13 المــؤّرخ فــي 
14 مــارس 2011 المنّقــح بالمرســوم عــدد 47 بتاريــخ 31 مــاي 
2011 والمتعّلــق بمصــادرة جميــع األمــوال والممتلــكات المنقولــة 
والعقاريّــة والحقــوق المكتســبة بعــد 7 نوفمبــر 1987 والراجعــة 
للرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن حمــدة بــن علــي وعائلتــه لفائــدة 

الدولــة التونســّية.
- الّلجنــة الوطنّيــة للتصــّرف فــي األمــوال والممتلــكات المعنّيــة 
بمقتضــى  المحدثــة  الدولــة،  لفائــدة  أواالســترجاع  بالمصــادرة 

المرســوم عــدد 68 المــؤّرخ فــي 14 جويليــة 2011. 
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الفســاد مســألة عرضيــة وأن تشــكل  أن ال تكــون مكافحــة  المؤمــل   «
أحــد ثوابــت الدولــة مســتقبا تــدرج فــي الدســتور الجديــد بنــاء علــى 
الفســاد  مقاومــة  أن  علمــا  خاصــة،  والمســاءلة  الشــفافية  مبــادئ 
وإن كانــت ضروريــة فهــي تبقــى محــدودة البعــد مــا لــم تتزامــن مــع 
ــن  ــاق م ــاب األخ ــا ش ــول وم ــخ بالعق ــا ترس ــر م ــع تغيي ــه و م ــة من الوقاي

استخفاف وزيغ «

رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
المرحوم العميد عبد الفتاح عمر
في تقديمه لتقرير اللجنة الصادر في نوفمبر 2011





ال يمكــن معالجــة آفــة الفســاد واقتــراح السياســات والبرامــج 
دقيــق  وفهــم  تشــخيص  دون  منهــا  والوقايــة  بمكافحتــه  الكفيلــة 

وانتشــارها. ظهورهــا  ألســباب 
ولّمــا كان كّل عــاج يصــدر عــن تشــخيص دقيــق للعّلــة، فقــد 
رأينــا أنّــه مــن األجــدر االنطــاق مــن محاولــة لتشــخيص ظاهــرة 
الفســاد مــن خــال دراســة وتحليــل للمعاييــر والتقاريــر الوطنّيــة 

والدولّيــة فــي هــذا المجــال.
1- مؤّشر مدركات الفساد لسنة 2016

 Indice de percetion de la corruption يعتبــر مؤّشــر مــدركات الفســاد
الــذي تعــّده وتنشــره منظّمــة الشــفافّية الدولّيــة مــن أهــّم المؤّشــرات 
مســتوى  لقيــاس  الدولــي  المســتوى  علــى  اســتخدامها  يتــّم  التــي 

الفســاد بــكّل بلــد فــي القطــاع العــاّم.
لقــد جــرى وضــع مؤّشــر مــدركات الفســاد ســنة 1995 بوصفــه 
مؤّشــرا مرّكبــا وباعتبــاره متكّونــا مــن مجموعــة مــن المؤّشــرات 
الفرعّيــة، وذلــك بهــدف قيــاس مــدركات الفســاد فــي القطــاع العــاّم. 
وتــّم خــال الســنوات الثمانــي عشــرة الماضيــة تعديــل وتنقيــح كّل 
المصــادر المســتخدمة والمنهجّيــة المعتمــدة فــي صياغــة المؤّشــر 

ــه. ــز مصداقّيت بهــدف تعزي
ــث  ــة الواقعــة ســنة 2012 األحــدث حي ــة المراجع ــر عملّي وتعتب
تــّم خالهــا إجــراء تغييــرات مهّمــة علــى مســتوى تبســيط عملّيــة 
تجميــع مصــادر البيانــات المختلفــة إلــى حدود ســنة 2012، لتشــمل 
اآلن البيانــات الخاّصــة بســنة واحــدة فقــط، والتــي يتــّم الحصــول 
عليهــا مــن مصــادر البيانــات المعتمــدة. هــذه الطريقــة أصبحــت تتيــح 
إمكانّيــة المقارنــة بيــن مجمــوع النقــاط التــي يتــّم إحرازهــا لهــذا 
المؤّشــر مــع مــرور الوقــت. وهومــا لــم يكــن متاحا قبل ســنة 2012.

ــة المعتّمــدة لصياغــة مؤّشــر مــدركات  المنهجيــة: تقــوم المنهجّي
الفســاد علــى أربــع مراحــل أساســّية هــي:

65
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2 -  تشخيص الوضعية
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والتقارير الوطنّية والدولية

3 -  استخالصات



المعاييــر  مــن  جملــة  علــى  بنــاء  البيانــات  مصــادر  اختيــار   -
)مصداقّيــة المصــدر، تطــّرق البيانــات إلــى قضّيــة الفســاد فــي القطــاع 
توّفــر  البلــدان،  بيــن  المقارنــة  الكّميــة، إمكانّيــة  التفاصيــل  العــاّم، 

البيانــات لمراحــل متعــددة مــن الزمــن(.
- توحيد مصادر البيانات.

- احتســاب المعــّدل بنــاء علــى المعطيــات المجّمعــة لــكل بلــد. 
ــّد مــن وجــود ثاثــة مصــادر كحــّد أدنــى لتقييــم  ــه ال ب مــع العلــم أنّ

دولــة مــا.
.)marge d’erreur( اإلباغ عن درجة عدم اليقين -

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن مؤّشــر مــدركات الفســاد يجمــع البيانات 
مــن عــّدة مصــادر توّفــر مــدركات العامليــن فــي ميــدان األعمــال 

ــة وخبــراء الــدول حــول مســتوى الفســاد بالقطــاع العــاّم. التجاريّ
يبرز الجدول أســفله وجود 13 مصدرا للبيانات تّم اســتخدامها 
لتكويــن مؤّشــر مــدركات الفســاد لســنة 2016. وبالنســبة إلــى تونــس 
توجــد 7 مصــادر بيانــات متوّفــرة لحســاب مؤّشــر مــدركات الفســاد 

كمــا هــو مبّيــن بالجــدول. 

جدول 1. مكوّنات مؤشر مدركات الفساد 2016 ومجموع نقاط تونس

1. تصنيفات الحوكمة 2015 الصادرة عن البنك اإلفريقي للتنمية
2. مؤّشرات الحوكمة المستدامة 2016 الصادرة عن مؤسسة برتلسمان

3. مؤشر التحوالت 2016 الصادر عن مؤسسة برتلسمان 
4. تصنيفات المخاطرة في الدول 2016

5. تقرير »دول تّمّر بتحّوالت 2016« الصادر عن فريدوم هاوس
6. تصنيفات المخاطر بالدول 2015 بحسب نظام تقييم غلوبال إنسايت

7. الكتاب السنوّي للتنافسّية العالمية 2016 الصادر عن آي.إم.دي
8. استطاع الشركة االستشارية لتقييم المخاطر السياسية واالقتصاديّة 2016

9. الدليل الدولي للمخاطر بالدول 2016 الصادر عن شركة خدمات المخاطر السياسية
10. تقييم سياسات ومؤّسسات الدول 2015 )البنك الدولّي(

11. استطاع آراء التنفيذيين 2016 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
12. مؤّشر سيادة القانون 2016 الصادر عن المشروع العالمي للعدالة

13. مشروع تنويعات الديمقراطية 2016 

المؤشرات الفرعية ومصادرها
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تحليل مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016

يبــرز مؤّشــر مــدركات الفســاد لســنة 2016 أّن 120 دولــة مــن 
جملــة 176 )مــا نســبته 69 %( شــملها المؤشــر أحــرزت أقــّل مــن 50 
نقطــة علــى مقيــاس يبــدأ مــن 0 )حيــث معّدالت الفســاد عاليــة للغاية( 
إلــى 100 )حيــث تخلــو الدولــة مــن الفســاد(. وهــو مــا يبــرز حجــم 

الفســاد فــي القطــاع العــاّم فــي العالــم.
علــى  انحــدرت  التــي  الــدول  عــدد   2016 ســنة  فــي  ارتفــع 
المقيــاس عــن الــدول التــي تحّســن فيهــا الوضــع. وهومــا يظهــر 
الحاجــة إلــى ضــرورة التحــّرك العاجــل لمكافحــة الفســاد. ويرجــع 
والسياّســيين  للمســؤولين  والعقــاب  المســاءلة  غيــاب  إلــى  ذلــك 
الذيــن يســتغّلون نفوذهــم لتحقيــق منافــع شــخصية واإلثــراء علــى 

العــام. حســاب الصالــح 

رسم 1. تّموقع تونس في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد 2016
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وفــي هــذا الســياق، قــال خوزيــه أوغــاز رئيــس منظمــة الشــفافية 
مــن  الحرمــان  مــن  بلــدان عديــدة  فــي  النــاس  يعانــي   « الدوليــة: 
االحتياجــات األساســية. وينامــون جوعــى كّل ليلــة بســبب الفســاد. 
ــاة منّعمــة مــع  ــع النافــذون والفاســدون بحي فــي الوقــت نفســه، يتّمّت
إفاتهــم مــن العقــاب «. وتعتبــر الشــعبوية )Le populisme( أحــد 
أســباب انعــدام الديمقراطّيــة وانتشــار الفســاد والمحســوبية. وهومــا 
أّكــده أوغــاز مــن خــال إشــارته إلــى أّن » البلــدان التــي يتولــى أمرهــا 
قــادة شــعبويّون أومســتبدون، كثيــراً مــا نــرى فيهــا النظــام الديمقراطي 
ــع  يتدهــور، مــع ظهــور أنمــاط مقلقــة مــن محــاوالت قمــع المجتّم
المدنــي والحــد مــن حريــة الصحافــة وتقويــض اســتقالية القضــاء. 
فبــدالً مــن التصــّدي لرأســمالّية المحســوبّية، عــادة مــا يفــرض مثــل 

هــؤالء القــادة أشــكاال أســوأ مــن النظــم الفاســدة «. وتابــع: 
ــع المؤّسســات  ــر والشــفافية فــي جمي ــة التعبي ــق حّري » عندمــا تتحّق
والعملّيــات السياســية، مــع ازدهــار المؤّسســات الديمقراطية القوية، 
عندهــا فقــط يمكــن للمجتّمــع المدنــي واإلعــام إخضــاع مــن فــي 

الســلطة للمســاءلة، ومكافحــة الفســاد بنجــاح «.
األولــى.  المراتــب  االســكندينافية  البلــدان  احتّلــت  وكالعــادة، 
وكان أداء كّل مــن الدنمــارك ونيوزيانــدا هواألفضــل بواقــع 90 
نقطــة، تليهــا فنلنــدا )89 نقطــة(، ثــّم الســويد )88 نقطــة(. وبالرغــم 
من أنّه ال تكاد تخلو دولة من الفســاد تماما، فإّن القاســم المشــترك 
بيــن الــدول التــي تتصــّدر الترتيــب هــو وجــود حكومــات شــّفافة، 

ــة مســتقّلة.  ــة، ونظــم قضائّي ــات مدنّي ــة الصحافــة، وحّري وحّري
وللعــام العاشــر علــى التوالــي، احتّلــت الصومــال أدنــى الترتيــب 
فــي حيــن احتّلــت دولــة جنــوب  نقــاط  لــم يتجــاوز 10  بمؤّشــر 
الســودان ثانــي أســوإ مركــز ب11 نقطــة، تليهــا كوريــا الشــمالّية 
الــدول  بيــن هــذه  )12 نقطــة(، وســوريا )13 نقطــة(. والمشــترك 
هوانتشــار اإلفــات مــن العقــاب، وضعــف أداء الحكــم، وضعــف 

المؤّسســات. 
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عبويّة أَحَد أسباب تعتبر الّشّ
انعدام الديمقراطية وآنتشار

الفساد والمحسوبّية.
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أّمــا بالنســبة إلــى دول منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط، 
فإنـّـه وبالرغــم مــن تغييــر األنظمــة السياســّية لعــدد مــن الــدول العربيــة 
خــال الســنوات الســّت األخيــرة، فــإّن أمــل هــذه الــدول لمكافحــة 
الفســاد ووضــع حــّد لإلفــات مــن المحاســبة لــم يســّجل تقّدمــا 
ملحوظــا. بــل علــى العكــس، فــإّن أغلــب الــدول العربيــة فشــلت فــي 
ــة تســمح بمزيــد مــن  تحقيــق إرادة الشــعوب ببنــاء أنظمــة ديمقراطّي

الشــفافية والمســاءلة.
هــذا الفشــل فــي مكافحــة الفســاد يبــرز مــن خــال تراجــع مؤّشــر 
مــدركات الفســاد لســنة 2016 لمعظــم الــدول العربيــة، حيــث إّن 
90 % مــن دول المنطقــة ســّجلت مؤّشــرا أقــّل مــن 50 نقطــة علــى 
الرغــم مــن أّن دوال مثــل اإلمــارات وقطــر ســّجلت مؤّشــرات فــوق 

المعــّدل، لكنّهــا عرفــت تراجعــا بدورهــا مقارنــة بســنة 2015.
في هذا الســياق، نشــير إلى أّن خمس دول من أصل أســوإ عشــر 
دول تنتّمــي إلــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا: العــراق، 
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ليبيــا، الســودان، اليمــن، وســوريا. هــذه الــدول تعــرف عــدم اســتقرار 
سياســّي، وحروبــا ونزاعــات داخليــة وإرهابــا. وهومــا يــدّل علــى أّن 

الحــرب والنزاعــات تغــّذي الفســاد وخاصــة الفســاد السياســّي.
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رسم 3. مؤشر مدركات الفساد 2016 بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وتعتبــر تونــس إحــدى الــدول العربيــة القليلة التي شــهدت تحّســنا 
» طفيفــا « فــي مؤّشــر مــدركات الفســاد حيــث تحّســن مؤّشــر تونــس 
لسنة 2016 بثاث نقاط ليصل إلى 41 نقطة محتّلة بذلك المرتبة 
75 دولّيــا )علــى 176 دولــة(، والثامنــة عربّيــا، واألولــى مغاربّيــا. 
ويمكــن تفســير هــذا التحّســن مــن خــال بعــض اإلجــراءات التــي 
ــون  ــى القان ــة عل ــا المصادق ــة الفســاد أهّمه ــس لمحارب ــا تون اتّخذته
األساســّي المتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، والــذي يعتبــر 
مــن أفضــل القوانيــن الموجــودة فــي المنطقــة العربيــة، باإلضافــة إلــى 
تطويــر قــدرات هيئــة مكافحــة الفســاد. وهومــا انعكــس إيجابّيــا علــى 
عمــل فريــق التقّصــي، فضــا عــن المصادقــة علــى االســتراتيجية 
الوطنّيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد التــي شــرعت الهيئــة 
فــي تنفيــذ مكّوناتهــا فــي القطاعــات »ذات األولويــة« )جــزر النزاهــة( 



الــوزارات  الحكومــة،  )رئاســة  األطــراف  أغلــب  مــع  بالتعــاون 
المعنيــة، المجتــع المدنــي..(، مــع ظهــور مجتمــع مدنــي فاعــل فــي 
مجــال مكافحــة الفســاد. كمــا أّن البرلمــان التونســي صــادق علــى 
مشــروع قانــون إلنشــاء قطــب قضائــي مالــي متخّصــص فــي قضايــا 

الفســاد الكبــرى. 
ــّم احتســاب جملــة مــن اإلجــراءات  ــه لــم يت مــع اإلشــارة إلــى أنّ
األخــرى مثــل المصادقــة علــى قانــون اإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة 
ومكافحــة  الرشــيدة  الحوكمــة  هيئــة  إحــداث  وقانــون  المبّلغيــن، 
الفســاد أثنــاء إعــداد مؤّشــر ســنة 2016 باعتبارهــا إجــراءات تّمــت 

بعــد صــدور هــذا المؤّشــر.
علــى أّن الطريــق يعــّد طويــا مــن أجــل وضــع ركائــز فاعلــة فــي 
ــم تضــارب المصالــح،  ــز تجري مكافحــة الفســاد. وأهــّم هــذه الركائ
ــاج  ــة. ويحت ــة المالّي ــر المشــروع، واإلفصــاح عــن الذّم ــراء غي واإلث
القضــاء التونســي إلــى أن يكــون أكثــر جــرأة للفصــل فــي قضايــا 
الفســاد، وخاّصــة تلــك العالقــة منــذ ربيــع 2011، والتــي لــم يتــّم 

ــّت فيهــا بعــد. الب
كمــا أّن مجمــوع نقــاط المؤّشــر التــي تحّصلــت عليــه تونــس 
ســنة 2016 ليــس بالجديــد عليهــا حيــث إنّهــا تحّصلــت علــى نفــس 
بالرســم  هومبيــن  )كمــا  و 2013  ســنتي 2012  خــال  المعــدل 
البيانــي عــدد 4(. وبالتالــي، فــإّن حصولهــا علــى مثــل هــذا المؤشــر 

ليــس بإنجــاز حتــى وإن شــهد ارتفاعــا مقارنــة بالســنة الفارطــة.
الفســاد  مــدركات  لمؤّشــر  المكّونــة  البيانــات  مصــادر  تبــرز 
الخــاّص بتونــس ســنة 2016 )انظــر الرســم البيانــي عــدد 3 الســابق( 
أّن المؤّشــر الفرعي »مؤشــر التحوالت 2016 الصادر عن مؤسســة 
برتلســمان« هوأقــّل مؤّشــر ســّجلت فيــه تونــس نقاطــا بحصولهــا 
علــى مجمــوع نقــاط لــم يتجــاوز 28 نقطــة )علــى 100(. وبالتالــي، 
فــإّن تحليــل هــذا المؤّشــر ســيمّكننا مــن التعــرف علــى أســباب عــدم 
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رسم 4. تطور مؤشر الفساد بتونس خالل السنوات الخمس األخيرة

حصــول تونــس علــى مؤشــر جملــي جّيــد، وذلــك بهــدف اقتــراح 
حلــول وبرامــج تّمّكــن مــن تقليــص مســتوى الفســاد بتونــس.

ويبرز الجدول التالي مكونات المؤشر الخاصة بتونس:

جدول 2. مكونات مؤشر التحوالت 2016 الصادر عن مؤسسة برتلسمان

مؤشر التحوالت

مؤشر اإلدارة

السلم

10-1

المجموع

5.29

المرتبة

55

مؤّشر الحالة )حالة التحول(
التحّول السياسي

التحّول االقتصادي
10-1

6.15
6.30
6.00

50
54
49 72
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إطار 1: مؤشر التحوالت 2016 الصادر عن مؤسسة برتلسمان
يقــّدم مؤشــر التحــوالت اإلطــار الخــاص بتبــادل الممارســات الفضلــى بيــن المهتّميــن باإلصاح بموجب هــذا اإلطار. 

ينشــر مؤشــر التحــوالت تصنيفيــن: مؤشــر الحالــة )Status Index( ومؤشــر اإلدارة )Management Index(. ويســتند 

كل منهمــا إلــى تقييمــات معمقــة ل129 دولــة. وتحتســب النقــاط بنــاء علــى التقاريــر التفصيليــة للــدول التــي تجيــب كّل 

منهــا علــى 52 ســؤاال موزعــة علــى 17 معيــارا.

ــة التحــّول وأداء  ــة مــن شــّقين: التقييــم التحّريــري لحال ــة. ويتكــون تقييــم الدول ــران لــكل دول يجــري التقييمــات خبي

اإلدارة فــي الدولــة )تقريــر الدولــة(، والتقييــم الكّمــي للتحــول فــي الدولــة وأداء اإلدارة فيها )تصنيفــات الدولة(. يقّدر خبير 

الدولــة النقــاط، ثــّم يراجعهــا خبيــر دولــة ثــان دون معرفــة هويــة مانــح التقييــم األول. ويقــدم الخبيــر الثانــي أيضــاً تصنيفــاً 

مســتقاً للدولــة. بعــد هــذا يجــري التحقــق مــن صحــة هــذه التصنيفــات للخبيريــن وتُناقــش مــن قبــل منســّقين إقليمييــن 

لضمــان االتســاق داخــل اإلقليــم وبيــن األقاليــم فــي التصنيفــات. كمــا أضافــت مؤسســة برتلســمان مســتوى مــن التحقــق 

لضمــان مضاهــاة التصنيفــات الُمقدمــة للوصــف الكيفــي لــكل الــدول.

سؤال / أسئلة الفساد
يُطلب من الخبراء تقييم:

» ألي مــدى يخضــع أصحــاب المناصــب العامــة الذيــن يســيئون اســتخدام مناصبهــم للماحقــة القضائّيــة أوالمعاقبــة؟ «. 

وتتــراوح التقييمــات مــن:

• درجــة دنيــا هــي 1، حيــث »أصحــاب المناصــب الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون فــي الفســاد يمكنهــم هــذا دون 

خــوف مــن عواقــب قانونّيــة أومتابعــة إعاميــة تدينهــم «.

• إلــى درجــة عليــا هــي10،  حيــث » أصحــاب المناصــب الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون فــي الفســاد يخضعــون 

للماحقــة القضائّيــة الصارمــة بموجــب قوانيــن قائمــة. ودائمــاً مــا تجتــذب تصرفاتهــم هــذه متابعــة إعاميــة تدينهــم «.

» ألي مدى تنجح الحكومة في احتواء الفساد ؟ «. وتتراوح التقييمات من:

• درجة دنيا هي 1، حيث »تخفق الحكومة في احتواء الفساد وال تُطبق آليات للنزاهة «.

• إلى درجة عليا هي10،  حيث » تنجح الحكومة في احتواء الفساد، وتُطبق جميع آليات النزاهة وهي فعالة «.

احتساب النقاط

تتراوح النقاط من 1 إلى 10 حيث 10 تشير ألدنى مستوى فساد و1 تشير ألعلى مستوى فساد.

نقاط كل دولة من الدول هي متوسط نقاط السؤالين المذكورين.
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االقتصــادي  التحــول  ضعــف  ومكوناتــه  المؤّشــر  هــذا  يبــرز 
وخاصــة ضعــف أداء إدارة الحكــم بتونــس. حيــث أظهــر المؤشــر 
ضعفــا فــي تنفيــذ السياســات والبرامــج )4/10(، وفــي التصــرف 
األمثــل فــي المــوارد )4/10(، باإلضافــة إلــى الضعــف الفــادح فــي 

وضــع سياســة فعالــة لمكافحــة الفســاد )3/10(.
وبالرغــم مــن التحــول السياســي الــذي شــهدته تونــس منــذ ثــورة 
تتــّم  ولــم  حالــه  علــى  بقــي  االقتصــادي  نموذجهــا  فــإن   ،2011
معالجــة التفــاوت االقتصــادي واالجتماعــّي بيــن المناطــق الحضريــة 
الموجــودة بالمناطــق الســاحلية والمناطــق الداخليــة المحرومــة مــن 

ــة. مشــاريع التنمي
إّن ســيطرة الشــركات العمومّيــة علــى األســواق وكثــرة التشــاريع 
تّمثّــل عوائــق للتنافســية لعــدد مــن الشــركات الوطنّيــة والدوليــة. 
وبالتالــي، فــإّن األربــاح المتأتّيــة مــن منظومــة االحتــكار ال تخــدم إالّ 
نخبــة ضيقــة منتفعــة بهــذه المنظومــة. كمــا أّن البيرقراطيــة المرهقــة 
تفتــح البــاب أمــام الفســاد والمحســوبية. وهــو مــا يفســر ضعــف 

مؤّشــر جــودة الحكــم بتونــس )5.93/10(.
هــذا النمــوذج ال يمّكــن مــن خلــق مواطــن الشــغل التــي تحتاجهــا 
البــاد وتتماشــى مــع القــوى العاملــة المتوفــرة. وهومــا أثـّـر فــي نســبة 
البطالــة التــي بلغــت %15 باإلضافــة إلــى أن ثلــث المتحصليــن على 

شــهائد عليــا عاطلــون عــن العمــل.
ومن هنا نســتنتج أن غياب آليات ووســائل المســاءلة والمحاســبة 
ألصحــاب المناصــب العامــة الذيــن يســتغلون نفوذهــم ال يؤثــر ســلبا 
فقــط فــي المؤّسســات، وإنّمــا يمــّس، أيضــا، االقتصــاد والمجتّمــع. 
النمــّو والرفاهيــة  الثــروات وتحقيــق  يؤثــر علــى خلــق  وبالتالــي، 

للمجتمــع.

وبالرغم من التحول
السياسي الذي شهدته 

تونس منذ ثورة 2011، 
فإن نموذجها االقتصادي 

بقي على حاله ولم تتّم
معالجة التفاوت االقتصادي

واالجتماعّي بين المناطق
الحضرية الموجودة بالمناطق
الساحلية والمناطق الداخلية 

المحرومة من مشاريع التنمية. 
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)1( المعهد الوطني لإلحصاء، أكتوبر 2015.

التدابير المطلوبة
كوضــع  الجزئيــة  التكنوقراطيــة  اإلصاحــات  تكفــي  ال 
التشــريعات، وحدهــا، لمكافحــة الفســاد. بــل ال بــّد مــن إصاحــات 
مــن  المتزايــد  والثــروة  الســلطة  اختــال  تزيــل  عميقــة وممنهجــة 
خــال تركيــز اآلليــات التــي تّمكــن المواطــن والمجتّمــع المدنــي 
مــن المســاهمة فــي عمليــة المتابعــة والمســاءلة ألصحــاب المناصب 
والنفــوذ إليقــاف معضلــة اإلفــات مــن العقــاب فــي قضايــا الفســاد، 
كمــا وجــب أن يكــون للمواطــن دور فّعــال فــي عمليــة صنــع القــرار 

.)co-décision( وأخــذه   )co-construction(
وال بــّد أن تشــمل هــذه اإلصاحــات الكشــف عــن المالكيــن 
الحقيقييــن للشــركات )الذيــن يخفــون هويّاتهــم خلــف شــركات 
وهميــة( عــن طريــق الســجات العامــة كمــا هومعمــول بــه فــي بلــدان 
كالدانمــارك والمملكــة المّتحــدة. وال بــّد مــن فــرض عقوبــات علــى 
المهنييــن الذيــن يتواطــؤون فــي نقــل األمــوال المحصلــة عــن طريــق 

الفســاد العابــر للحــدود.
فــي نهايــة هــذا التحليــل، ناحــظ أّن مؤّشــر مــدركات الفســاد ال 
يعكــس إال جــزءا مــن الواقــع باعتبــاره مؤشــرا للمــدركات الخاصــة 
بفســاد القطــاع العــام أي الفســاد اإلداري والسياســي. وهــو ليــس 
حكمــا علــى مســتويات الفســاد فــي شــعوب أومجتمعــات بأكملهــا 
أوفــي سياســاتها أوأنشــطة القطــاع الخــاص بهــا. إّن مواطنــي تلــك 
الــدول أوالمناطــق التــي تأتــي نقاطهــا فــي الطــرف األدنــى مــن مؤشــر 
مــدركات الفســاد غالبــاً مــا يبــدون القلق نفســه حيال الفســاد واإلدانة 

ذاتهــا لــه مثــل الجمهــور فــي الــدول التــي أداؤهــا قــوّي.
تشــخيص الوضعيــة باالعتمــاد علــى الدراســات والتقاريــر   - 2

الوطنّيــة والدوليــة:
2-1 بنــاء علــى دراســة المعهــد الوطنــي لإلحصــاء » المســح 
ــات والحوكمــة  ــى األمــن والحري ــي حــول نظــرة المواطــن إل الوطن

المحّليــة « )1(
75



جدول 3. نظرة المواطنين للفساد والرشوة حسب القطاع )المعهد الوطني لإلحصاء(

النسبة )%(القطاع

قطاع األمن
قطاع الصحة

العمد
المساعدون العدليون

إطارات وأعوان المعتمديات

68
67
64
62
62

تعتبــر هــذه الدراســة مــن أهــّم الدراســات القليلة التي تــّم إنجازها 
مــن قبــل مؤّسســة حكومّيــة رســمّية بتونــس فــي مجــال المشــاركة 

السياســية والحوكمــة والفســاد )والرشــوة(.
ــي  ــي أنجــزت خــال ســنة 2014، ونشــرت ف هــذه الدراســة الت
أكتوبــر 2015 والتــي شــملت قرابــة 10600 مــن الفئــة العمريــة 18 
ســنة فمــا فــوق، موّزعيــن علــى 4500 أســرة، أبــرزت وجــود شــبه 
قناعــة لــدى المواطنيــن بتفشــي آفــة الفســاد والرشــوة علــى المســتوى 
المحلــي فــي جــّل القطاعــات. لقــد أقــّر 50% مــن المســتجوبين 
بوجــود الظاهــرة فــي كثيــر مــن مؤّسســات الدولــة، باإلضافــة إلــى 
وجــود معامــات مشــبوهة مبنّيــة علــى الفســاد والرشــوة بمنطقتهــم. 
ويبــرز الجــدول التالــي أكثــر القطاعــات عرضــة للرشــوة والفســاد 

ــن: حســب رأي المواطني

وبالنســبة إلــى مقاومــة الفســاد والرشــوة، يــرى قرابــة 70% مــن 
المســتجوبين أّن المجهــودات التــي تبذلهــا الدولــة لمكافحــة الفســاد 
فــي مختلــف القطاعــات قليلــة الفاعليــة أوبــدون فاعليــة تذكــر. كمــا 
أن 55%  فقــط كانــوا علــى علــم بوجــود هيئــة وطنيــة لمكافحــة 
الفســاد. وأبــرزت الدراســة تباينــا فــي رأي المواطنيــن مــن إقليــم إلــى 
آخــر، حيــث صــّرح المواطنــون القاطنــون بإقليمــي تونــس الكبــرى 
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والجنــوب الغربــي بعلمهــم بوجــود هيئــة لمكافحــة الفســاد بنســب 
تفــوق 60 % إال أن أقــل مــن 25%  منهــم يــرون أن جهــود هــذه 
الهيئــة ذات نجاعــة فــي مقاومــة الفســاد مقابــل حوالــي 70% يــرون 
أنهــا بــدون فاعليــة. وأفــاد نصــف المواطنيــن ببقيــة األقاليــم أنهــم 
ــم الوســط  ــة، باســتثناء متســاكني إقلي ــم بوجــود تلــك الهيئ علــى عل

الغربــي الذيــن صــرح 20% منهــم فقــط بعلمهــم بوجــود الهيئــة.
إن مثل هذه الدراســات الصادرة عن مؤّسســات حكومية رســمية 
تعتبــر ذات أهميــة باعتبارهــا تقــدم معطيــات وتحاليــل موضوعيــة 
حــول مســتوى الحوكمــة والفســاد علــى المســتوى الوطنــي. وهومــا 
يتيــح إمكانيــة مقارنــة المؤشــرات الوطنّيــة مــع المؤشــرات والمعاييــر 
ــد  ــت مــن مــدى صحــة هــذه المؤشــرات ومزي ــة بهــدف التثّب الدولي
فهمهــا وتحليلهــا. لكــن ال بــّد أن ال تقتصــر هــذه الدراســات الوطنّيــة 
علــى ســنة واحــدة بــل يجــب أن تتــّم كّل ســنة أوســنتين للتعــرف 
ــى مــدى تطــور نظــرة المواطــن لظاهــرة الفســاد بتونــس ومــدى  عل

تفاعــل مؤّسســات الدولــة معهــا.

مدى فاعلية مجهودات الدولة
لمكافحة الفساد والرشوة 

علم المواطنين ببعث هيئة
لمكافحة الفساد

رسم 5. مجهودات الدولة في مكافحة الفساد )المعهد الوطني لإلحصاء(
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2-2 بنــاء علــى تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة - 
OCDE حــول » تقييــم إطــار النزاهــة بالقطــاع العــام بتونــس «)2(

يعتبــر تقريــر لجنــة التقّصــي حــول الرشــوة والفســاد مــن بيــن 
المراجــع الوطنّيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد. لكنّــه لــم يتطــّرق 
بصفــة معمقــة إلــى اإلطــار القانونــي والمؤّسســاتي والتنظيمي ودوره 
فــي الوقايــة مــن الفســاد بــل ركــز علــى حــاالت الفســاد المســتخرجة 

ــات التقّصــي وخاّصــة الفســاد السياســي.  مــن عملي
ــة  وهــذا مــا تكّفــل بــه تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّ
حين شــّخص المنظومة التشــريعية والمؤّسســاتية والتنظيمية للوقاية 
والتجــارب  المعاييــر  علــى  بنــاء  حاليــا  والموجــودة  الفســاد  مــن 

ــة فــي هــذا المجــال بهــدف: الدولي
- تقديــم تقييــم شــامل للوضــع الراهــن للوقايــة مــن الفســاد فــي 

تونــس.
- جــذب انتبــاه الســلطات التونســّية إلــى التجــارب والــدروس 
أن  يمكــن  التــي  بالرهانــات  الصلــة  ذات  الفضلــى  والممارســات 

تواجههــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه.
ويلخــص الجــدول أســفله إطــار النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد 

الموجــود بتونــس حاليــا.

OCDE, A vril 2013 )2(
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المجلة الجزائية 
)code pénal(

هنالــك تضــارب بيــن مــا هوموجــود 
بالفســاد  عاقــة  فــي  بالمجلــة 
وتجريمــه والمعاييــر الدوليــة بمــا فــي 

الفســاد. تعريــف  ذلــك 
  حيــث أن المجلــة الجزائيــة تعــرف 
فــي حيــن  أنــه رشــوة  الفســاد علــى 
ليــس  الدولــي  المســتوى  علــى  أنــه 
لمجموعــة  عــام  مصطلــح  ســوى 
مــن الممارســات المشــبوهة أوغيــر 
منهــا  كل  تكييــف  يتــّم  القانونّيــة 
الرشــوة  مثــل  خــاص  بمصطلــح 

مــع  بالتعــاون  الحكومــة  حاولــت 
الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة 
ــة معالجــة  وأهــم األطــراف المتدخل
هــذا التفــاوت خاصــة علــى مســتوى 
تعريــف الفســاد مــن خــال إصــدار 
قوانيــن جديــدة تــّم خالهــا تعريــف 

الفســاد طبقــا للمعاييــر الدوليــة.
فــي  المقارنــة  التجــارب  تبــرز 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان 
إلــى  باإلضافــة  أنــه  االقتصاديّــة، 
ضــرورة تغييــر التشــريعات لتتــاءم 
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1. اإلطار القانوني للوقاية من الفساد
وبالرغم من بعض مجهودات الحكومة لتحسين اإلطار القانوني والمتّمثلة في:

- إدخال تشريعات جديدة متعّلقة بالنفاذ إلى المعلومة وباإلباغ وحماية المبلغين
- مراجعة قانون التصريح بالمكتسبات لتوسيع نطاق تطبيقه

- مراجعة األحكام المتعّلقة بتّمويل األحزاب السياسية وحماتها االنتخابية
فــإن هــذه التدابيــر ال تشــكل إطــارا قانونيــا متّماســكا ومنســجما لمكافحــة الفســاد ومنعــه، باإلضافــة 
إلــى وجــود تدابيــر دون إجــراءات فعالــة علــى غــرار تجريــم اإلثــراء غيــر المشــروع واألشــخاص 

ــم الفســاد فــي القطــاع الخــاص(. المعنوييــن )تجري
كما أن األحكام التشريعية الموجودة لم يتّم إرفاقها بالتدابير واإلجراءات الازمة لتطبيقها.

ويلخص الجدول أسفله اإلطار القانوني الحالي للنزاهة والوقاية من الفساد بتونس.
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واختــاس األمــوال وســوء اســتخدام 
الــخ والمحابــاة،  والمحســوبية  الســلطة 

القانونــي  اإلطــار  فــإن  وبالتالــي    
التونســي ال بــد أن يعــرف مختلــف 
طبقــا  ويجرمهــا  الممارســات  هــذه 
للمعاييــر الدوليــة وخاصــة االتّفاقيــة 
التــي  الفســاد  لمكافحــة  األمميــة 
ــق  تفــرض أيضــا توســيع نطــاق تطبي
بمكافحــة  المتعّلقــة  التشــاريع 
المؤّسســات  لتشــمل  الفســاد 
وتصبــح مســؤولة جنائيــا عــن هــذه 
الــذوات  غــرار  علــى  الممارســات 
اإلطــار  يشــملها  التــي ال  المعنويــة 
القانونــي الحالــي المتعّلــق بتجريــم 

الفســاد.
ال  الحالــي  القانونــي  اإلطــار  إن    
ــر التــي تّمكــن  يحتــوي علــى المعايي
مــن تعزيــز النزاهــة وضبــط تضــارب 

المصالــح ومنــع الفســاد. 

ــة،  ــر وااللتزامــات الدولي مــع المعايي
القوانيــن  هــذه  تنفيــذ  مــن  بــد  ال 
)الجديــدة( علــى أرض الواقــع مــن 
الكفيلــة  اآلليــات  إرســاء  خــال 

القوانيــن.    تنفيــذ  بمتابعــة 
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مــع  بالتعــاون  الحكومــة  تعمــل 
الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة 
يتعّلــق  جديــد  قانــون  إعــداد  علــى 
واإلثــراء  بالممتلــكات  بالتصريــح 
غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح 
ــص والثغــرات  بهــدف تجــاوز النقائ

تــّم ذكرهــا. التــي 

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

التصريح بالممتلكات 
لكشف اإلثراء غير 

المشروع
قانون عدد 87-17 

المؤّرخ في 10 أفريل 1987

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

فــي أقــرب اآلجــال.

أهــم  أحــد  القانــون  هــذا  يعتبــر 
القوانيــن فــي تونــس لتكويــن منظومة 
النزاهــة باعتبــاره يهــدف إلــى ضمــان 
حــق كل شــخص طبيعــي أومعنــوي 
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بغــرض:

- الحصول على المعلومة
- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة

العــام  المرفــق  جــودة  تحســين   -
هيــاكل  فــي  المواطــن  ثقــة  ودعــم 

الدولــة
- دعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع 
ومتابعــة  العمومّيــة  السياســات 

وتقييمهــا تنفيذهــا 
- دعم البحث العلمي

الحق في النفاذ 
إلى المعلومة

قانون أساسي 
عدد 22 لسنة 2016 

المتعّلق بالحق في النفاذ 
إلى المعلومة 
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بيــن  مــن  المجــال  هــذا  يعتبــر 
المجــاالت األكثــر عرضــة لمخاطــر 
فضائــح  ألكبــر  ومصــدرا  الفســاد 
الديمقراطيــات  فــي  الفســاد 
االتّفاقيــة  فــإن  ولهــذا  الراســخة، 
دعــت  الفســاد  لمكافحــة  األمميــة 
ضــرورة  إلــى  الســابع  فصلهــا  فــي 
تعزيــز الشــفافية فــي عمليــة تّمويــل 
العامــة  للمناصــب  المترشــحين 

السياســية. واألحــزاب 

األحزاب السياسية 
وتّمويل الحمالت 

االنتخابية
قانون عدد 97-48 

لسنة 1997
المنقح بالقانون 

عدد 2-2001 لسنة 2001
والمرسوم عدد -2011

87 لسنة 2011

القــرارات التــي لهــا انعــكاس علــى 
علــى  وبالتالــي  العامــة  السياســات 

العــام. المــال 
يتطــرق  لــم  أخــرى  جهــة  مــن 
ــى مســألة صحــة  ــي إل ــون الحال القان
التصريحــات ولــم تحــدد عقوبــات 
فــي صــورة ثبــوت عــدم صحتهــا كمــا 
مــن  مؤسســة  أي  تكليــف  يتــّم  لــم 
التثبــت مــن صحــة التصاريــح بشــكل 

ومباشــر. واضــح 
  وباعتبــار أن هــذه التصاريــح ليســت 
ال  يمكــن  ال  فإنــه  للعمــوم  متاحــة 
مــن  للمواطنيــن  وال  للصحفييــن 
المدنيــة  المراقبــة  فــي  المشــاركة 
عــن  الكشــف  علــى  والمســاعدة 

الكاذبــة.  التصاريــح 
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2. اإلطار المؤسساتي
فــي إطــار مجهوداتهــا الراميــة إلــى منــع الفســاد، عملــت الحكومــة تدريجيــا علــى إرســاء إطــار 

مؤّسســاتي أكثــر اســتقرار وفاعليــة للتوقــي مــن الفســاد وذلــك مــن خــال:
- إحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد

- إحــداث خايــا الحوكمــة علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والمحلي بأغلب الهيــاكل العمومّية 
كنقــاط اتصــال لرئاســة الحكومــة بهــدف أحــكام التنســيق معهــا فيمــا يتعّلــق بتنفيــذ السياســات العامــة 

فــي مجــال الحوكمــة والتوّقــي مــن الفســاد

يواجــه  الــذي  الكبيــر  الرهــان  إن   
التــام  تّمتعهــا  هومــدى  الهيئــة 
باالســتقالية اإلداريـّـة والمالّيــة التــي 
وأهدافهــا. مهامهــا  مــع  تتّماشــى 

إال  متوفــرا  ليــس  العامــل  هــذا    
»نســبيا« باعتبــار أن الهيئــة تخضــع 
إداريّــا  الحكومــة  رئاســة  إلشــراف 
وماليــا كمــا أن المــوارد الموضوعــة 
شــهدت  وإن  حتــى  ذمتهــا،  علــى 
تحســنا مقارنــة بالســنوات الماضيــة، 
ــة بالنســبة إلــى  ــر كافي فإنهــا تبقــى غي

إليهــا.  الموكولــة  المهــام  حجــم 

الهيئة الوطنّية 
لمكافحة الفساد

مالحظات الفجوات إطار النزاهة 
والوقاية من الفساد
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مالحظات الفجوات إطار النزاهة 
والوقاية من الفساد

 رغــم أنّــه تــّم إحــداث هــذه الخايــا 
بأمــر حكومــي بعــد أن كانت تّمارس 
مهامهــا بنــاء علــى منشــور مــن رئيــس 
الحكومــة، فإنهــا مازالــت تتحســس 
ودورهــا  وجودهــا  لتثبــت  الخطــى 

الهــام صلــب الهيــاكل العمومّيــة.
  كمــا أن هــذه الخايــا تواجــه بعــض 
ــاب  ــات إلنجــاز مهامهــا لغي الصعوب
رؤيــة واضحــة حــول دورهــا صلــب 

المؤّسســة وعاقتهــا بالهيــاكل
المهــام  بعــض  لهــا  التــي  األخــرى 
تتقاطــع مــع مهــام  التــي يمكــن أن 
إلــى  باإلضافــة  الحوكمــة،  خايــا 
عــدم توفــر المــوارد الازمــة الكفيلــة 
أهــداف  وخاصــة  مهامهــا  بتحقيــق 

إحداثهــا.
هــذه  حاجــة  أيضــا  لوحــظ  كمــا    
والمســاندة  المرافقــة  إلــى  الخايــا 
ــن خــال هــذه الفتــرة نظــرا  والتكوي
الــذي  المفهــوم  لحداثتهــا وحداثــة 

بتونــس. عليــه  تشــتغل 

خاليا الحوكمة

يصعــب التفريــق بيــن دور كل هيــكل 
مــن هيــاكل الرقابــة العامــة الثاثــة، 
كمــا يبدوأنــه، ثّمــة، تداخــل بين مهام 
إلــى تشــتت  كل منهــا وهومــا أدى 

مجهوداتهــا وتراجــع فعاليتهــا.

هياكل الرقابة
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مالحظات الفجوات إطار النزاهة 
والوقاية من الفساد

  إّن النمــوذج الحالــي للرقابــة العامــة 
يحــد مــن اســتقاليتها باعتبــار أن هذه 
رئيــس  إلشــراف  تخضــع  الهيــاكل 
الحكومــة أو وزيــر المالّيــة أو وزيــر 
هــذه  أن  حيــن  فــي  الدولــة  أمــاك 
الهيئــات تعتبــر هيــاكل رقابة/تدقيــق 
خارجــي )كمــا هــو معمــول بــه فــي 
دول أخــرى( تدقــق فــي عمــل الــوزارة 

ومــدى تطبيقهــا لسياســتها العامــة.
التــي يمكــن  الحلــول  بيــن    ومــن 
اإلشــكال  هــذا  لتجــاوز  اقتراحهــا 
هوتوحيــد هيــاكل الرقابــة العامــة فــي 
هيــكل واحــد مســتقل مــع اإلشــارة 
إلــى أن هــذا الحــل ليــس مــن الســهل 

تطبيقــه فــي الوقــت الحالــي.
النظــر عــن إمكانيــة  بغــض    لكــن 
أوعــدم إمكانيــة تطبيــق هــذا الحــل 
فإنــه ال بــد مــن إيجــاد وســيلة/آلية 
تضمــن تبــادل المعلومــات بصــورة 
أكثــر انتظامــا بيــن مختلــف هيــاكل 
الرقابــة والنظــر بعنايــة فــي الخيــارات 
األنســب للواقــع التونســي الحالــي، 
وضمــان اســتقالية وفعاليــة كافييــن، 
تطبيــق  مــدى  متابعــة  عــن  فضــا 
االســتنتاجات والتوصيــات المنبثقــة 

عــن تقاريــر هيئــات الرقابــة.

هياكل الرقابة
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2-3 بنــاء علــى تقريــر التقييــم الذاتــي لتطبيــق االتّفاقيــة األمميــة 
لمكافحــة الفســاد )الفصــالن الثالــث والرابــع، وهمــا التجريــم وإنفــاذ 

القانــون(
فــي إطــار تنفيــذ اتّفاقيــة األمــم المّتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي 
وقعــت عليهــا تونــس فــي 30 مــارس 2004، ووافــق عليهــا مجلــس 
النــواب فــي 25 فيفــري 2008 بمقتضــى القانــون عــدد 16 لســنة 
2008، وصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى األمــر عــدد 
763 لســنة 2008، وتطبيقــا للمــادة 63 منهــا الراميــة إلــى تعزيــز 
ــق  ــة التونســّية بتطبي ــة، قامــت الجمهوري ــذ االتّفاقي واســتعراض تنفي
آليــة اســتعراض تنفيــذ االتّفاقيــة خــال دورة االســتعراض -2010

2015 وذلــك فــي جانفــي 2015 بمشــاركة كّل مــن دولــة الكــوت 
ديفــوار والطوغــو.

وتعتبــر آليــة االســتعراض عمليــة حكوميــة دوليــة تهــدف إلــى 
مســاعدة الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتّفاقيــة ووســيلة تقييــم ذاتــي 

لتطبيــق االتّفاقيــة.
وقــد تــّم اســتعراض الفصلْيــن الثالــث »التجريــم وإنفــاذ القانــون« 
المتكــّون مــن 28 مــاّدة، والرابــع »التعــاون الدولــي« المتكــّون مــن 
36 مــاّدة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذه االتّفاقيــة تحتــوي علــى 8 

فصــول و71 مــاّدة.
حــول  نهائــّي  تقريــر  إعــداد  تــّم  االســتعراض،  هــذا  إثــر  علــى 
هذيــن الفصليــن أفضــى إلــى تحديــد 16 فارقــا يســتوجب اتّخــاذ 
التدابيــر واإلجــراءات الازمــة حتــى تتســنّى المطابقــة مــع مقتضيــات 

االتّفاقيــة. ويلّخــص الجــدول أســفله هــذه الفــوارق:



الفجوات ) الفوارق ( الموضوع

العمومييــن  الموظفيــن  رشــوة  بتجريــم  يتعّلــق  فيمــا   :16 المــادة 
الوطنييــن، ال يوجــد نــص قانونــي صريــح يجــرم الوعــود أوالعــروض 
الممنوحــة لصالــح شــخص أوكيــان آخــر باإلضافــة إلــى عــدم تجريــم 
الرشــوة أواالرتشــاء فيمــا يخــص الموظفيــن العمومييــن األجانــب أو 

موظفــي المنظّمــات الدوليــة العمومّيــة.
ليــس هنــاك فــي التشــريع التونســي مــا يجرم قبــول المقابــل أوااللتّماس 

أوأفعــال الوعــد والعرض والمنح.
المادة 21: القانون التونسي ال يجرم الفساد في القطاع الخاص.

المــادة 23: عــدم التفريــق بيــن غســل األمــوال علــى يــد مرتكــب الجــرم 
األصلــي )قيــام الشــخص نفســه بغســل األربــاح التــي حصــل عليهــا 

أو«غســل األمــوال الذاتــي«( وبيــن غســلها علــى يــد الغيــر.
كمــا أن تونــس لــم تقــدم إلــى األميــن العــام لألمــم المّتحــدة نســخا مــن 

قانونهــا المتعّلــق بغســل األمــوال.

الرشوة والمتاجرة بالنفوذ 
)المواد 15 و16 و18 و21(

غسل األموال، اإلخفاء 
)المادتان 23 و24(
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المــادة 20: ال يوجــد فــي القانــون التونســي نــص يجــرم اإلثــراء غيــر 
المشــروع

م استخدام القوة البدنية أوالتهديد أوالترهيب  القانون التونسي ال يجّرِ
أوالوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة أوعرضهــا أومنحهــا للتدخــل في اإلدالء 

بالشــهادة أوللحصــول علــى األدلــة أوالتدخل في تقديمها.

االختالس؛ إساءة استغالل 
الوظائف، اإلثراء غير المشروع 

)المواد 17 و19 و20 و22(

إعاقة سير العدالة )المادة 25(
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الفجوات ) الفوارق ( الموضوع

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

عدم وجود نصوص تجرم اإلعداد الرتكاب جريمة.

المــادة 37: ليــس لــدى تونــس تدابيــر لتشــجيع األشــخاص المشــاركين 
فــي جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي االتّفاقيــة )غســل األمــوال، 
اإلخفــاء، االختــاس، إســاءة اســتغال الوظائــف، إعاقــة ســير العدالــة( 
أوالذيــن ســبق لهــم ذلــك علــى التعــاون مــع الســلطات بهــدف حرمــان 

مرتكبــي الجريمــة مــن عائداتهــا واســترداد تلــك العائــدات.
وال تّمنــح تونــس الحصانــة مــن الماحقــة وال ينــصُّ قانونهــا علــى 
عمليــات  ًفــي  عونــا  مــون  يقّدِ الذيــن  األشــخاص  عقوبــة  تخفيــف 

أوماحقتهــا. الجرائــم  فــي  التحقيــق 
وال تنــصُّ التشــريعات التونســّية علــى حمايــة األشــخاص المتعاونيــن 

مــع ســلطات إنفــاذ القانــون.

مسؤولية الشخصيات االعتبارية 
)المادة 26(

المشاركة والشروع )المادة 27(

المالحقة والمقاضاة 
والجزاءات؛ التعاون 

مع سلطات إنفاذ القانون 
)المادتان 30 و37(

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

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

التقادم؛ السجل الجنائي 
)المادتان 29 و41(

الوالية القضائّية )المادة 42(



الفجوات ) الفوارق ( الموضوع

المــادة 45: لــم تبــرم تونــس أي اتّفاقيــة ثنائيــة أومتعــددة األطــراف 
بشــأن نقــل األشــخاص المحكــوم عليهــم.

ــة نقــل إجــراءات  المــادة 47: ال ينــص القانــون التونســي علــى إمكاني
الماحقــة المتعّلقــة بفعــل مجــرم وفقــا لاتّفاقيــة إلــى بعضهــا البعــض.

نقل األشخاص المحكوم 
عليهم؛ نقل اإلجراءات الجنائية 

)المادتان 45 و47(
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المــادة 49: ليــس لــدى تونــس تشــريعات أوترتيبــات أواتّفاقــات تنظــم 
التحقيقــات المشــتركة.

المــادة 50: ال يوجــد لــدى تونــس تشــريع فيمــا يخــص اســتخدام 
أســاليب التحــّري الخاصــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه هنالــك مشــروع 

ــد اإلعــداد فــي هــذا الصــدد. قانــون قي

التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ 
التحقيقات المشتركة؛ أساليب 

التحّري الخاصة 
)المواد 48 و49 و50(

إّن وجــود هــذه الفــوارق يســتوجب اتّخــاذ التدابيــر الازمــة حتــى 
يتســنى المطابقــة مــع متطّلبــات االتّفاقيــة. ومــن شــأن الخطــوات 

ــا لمكافحــة الفســاد: ــر القائمــة حالي ــة أن تعــزز التدابي التالي
رشــوة  تشــمل جريمــة  أن  لضمــان  تشــريعية  تدابيــر  اعتمــاد   •
الممنوحــة  أوالهبــات  الوعــود  الوطنييــن  العمومييــن  الموظفيــن 
لصالــح شــخص أوطــرف آخــر. وســوف يكــون مــن المفيــد أيضــاً أن 
يشــمل التعريــف صراحــًة فعــل العــرض واألفعــال المرتكبــة بصــورة 

مباشــرة أوغيــر مباشــرة )الفقــرة أ مــن المــادة 15(.
وموظفــي  األجانــب  العمومييــن  الموظفيــن  رشــوة  تجريــم   •

.)16 المــادة  مــن   1 )الفقــرة  العمومّيــة  الدوليــة  المنظّمــات 
• النظــر فــي تجريــم ارتشــاء الموظفيــن العمومييــن األجانــب 
وموظفــي المنظّمــات الدوليــة العمومّيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 16(.

• فيمــا يخــص المتاجــرة بالنفــوذ، علــى تونــس أن تنظــر فــي 
إمكانيــة تنقيــح صيغــة الفصــل 87 مــن المجلــة الجزائيــة لتوســيع 
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الوعــد  أفعــال  جانــب  إلــى  االلتّمــاس  ليشــمل  التجريــم  نطــاق 
18(؛ )المــادة  والمنــح  والعــرض 

• تقديــم نســخة مــن القانــون المتعّلــق بغســل األمــوال إلــى األمين 
العــام لألمــم المّتحــدة )الفقــرة 2 )د( مــن المــادة 23(؛

• التعجيــل بعمليــة اعتمــاد قانــون لتجريــم اإلثــراء غيــر المشــروع 
وفقــاً ألحــكام االتّفاقيــة )المــادة 20(؛

• تجريــم اســتخدام القــوة البدنيــة أوالتهديــد أوالترهيــب أوالوعــد 
اإلدالء  فــي  للتدخــل  أومنحهــا  أوعرضهــا  مســتحقة  غيــر  بمزيــة 
بالشــهادة أوللحصــول علــى األدلــة أوالتدخــل فــي تقديمهــا )الفقــرة 

أ مــن المــادة 25(؛
• توســيع نطــاق المســؤولية الجزائيــة األشــخاص االعتبارييــن 

)الفقــرة 1 مــن المــادة 26(؛
• التنصيــص علــى عقوبــات فعالــة ورادعــة ومتناســبة مــع الجــرم 
المرتكــب فيمــا يخــصُّ الشــخصيات االعتبارية الضالعة في الجرائم 
المنصــوص عليهــا فــي االتّفاقيــة )فيمــا عــدا غســل األمــوال( )الفقــرة 

4 مــن المــادة 26(؛
الموجــودات  إدارة  تنظيــم  لتحســين  مائمــة  تدابيــر  اعتمــاد   •
ــدة والمحجــوز عليهــا والمصــادرة )الفقــرة 3 مــن المــادة 31(؛ المجمَّ

• اتّخــاذ تدابيــر مناســبة لتشــجيع األشــخاص الذيــن يشــاركون 
م وفقــاً لاتّفاقيــة علــى تقديــم  أوشــاركوا فــي ارتــكاب فعــل مجــرَّ
التحقيــق  أجــل  مــن  المختصــة  الســلطات  إلــى  معلومــات مفيــدة 
توفيــر  وعلــى  تحديــدا(،  الرشــوة  جرائــم  عــدا  )فيمــا  واإلثبــات 
دة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم فــي  مســاعدة فعليــة محــدَّ
حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات 

)الفقــرة 1 مــن المــادة 37(؛
• النظــر فــي إمكانيــة تخفيــف عقوبــة المتهــم الذي يقــدم عوناً يُعتد 
ــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 37(؛ ــق أوالماحقــة القضائّي ــه فــي التحقي ب
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• النظــر فــي إمكانيــة منــح الحصانــة مــن الماحقــة للمتهــم الــذي 
يقــدم عونــاً يُعتــّد بــه فــي التحقيــق أوالماحقــة القضائّيــة )الفقــرة 3 

مــن المــادة 37(؛
• تقنيــن مبــدأ » إّمــا التســليم وإّمــا المحاكمــة « )الفقــرة 4 مــن 

المــادة 42(.
• النظــر فــي تكييــف نظــام المعلومــات إلتاحــة إمكانيــة جمــع 
البيانــات وتقديــم إحصــاءات أكثــر دّقــة وتفصيــاً بشــأن طلبــات 

التعــاون الدولــي المتعّلقــة بجرائــم الفســاد؛
• تقنيــن الممارســة المتَّبعــة بالنــّصِ صراحــة علــى حظــر تســليم 
أومعاقبــة  لماحقــة  مــا  مقدَّ التســليم  طلــب  كان  إذا  المطلوبيــن 
شــخص بســبب جنســه أوعرقــه أوديانتــه أوجنســيته أوأصلــه اإلثنــي 

أوآرائــه السياســية )الفقــرة 15 مــن المــادة 44(؛
ــم المســاعدة القانونّيــة  ــص ينظِّ • النظــر فــي اعتمــاد قانــون مخصَّ

المتبادلــة بالتفصيــل )المــادة 46(؛
• اتّخــاذ التدابيــر الازمــة لتّمكيــن تونــس مــن تقديــم المســاعدة 
القانونّيــة المتبادلــة فيمــا يتعّلــق بالجرائــم المشــمولة باالتّفاقيــة )فيمــا 
عــدا غســل األمــوال( التــي يمكــن مســاءلة شــخصية اعتباريــة عنهــا 

)الفقــرة 2 مــن المــادة 46(؛
ــم إرســال المعلومــات دون طلــب مســبق )الفقــرة 4 مــن  • تنظي

المــادة 46(؛
ــة المرســلة فــي ســياق  • تنظيــم مســألة ســرية المعلومــات واألدلّ
طلــب للمســاعدة القانونّيــة المتبادلــة وكذلــك القيــود المفروضــة 
علــى اســتخدام تلــك المعلومــات واألدلــة )الفقــرات 5 و19 و20 

مــن المــادة 46(؛
• تنظيــم عقــد جلســات االســتّماع بواســطة الفيديو)الفقــرة 18 

مــن المــادة 46(؛
طلــب  تنفيــذ  بآجــال  يتعّلــق  فيمــا  الازمــة  التدابيــر  اعتمــاد   •
مــة مــن  المســاعدة القانونّيــة المتبادلــة، ومتابعــة االستفســارات المقدَّ

إّما التسليم 
وإّما المحاكمة

,,
,,
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م المحــرز فــي معالجتــه  الدولــة الطالبــة بشــأن وضعيــة الطلــب والتقــدُّ
)الفقــرة 24 مــن المــادة 46(؛

• النظــر فــي اعتمــاد قانــون متعّلــق بنقــل اإلجــراءات الجزائيــة 
)المــادة 47(؛

• تعزيــز التعــاون فــي مجــال إنفــاذ القانــون بوســائل منهــا تبــادل 
العامليــن )الفقــرة 1 مــن المــادة 48(؛

• النظــر فــي إبــرام اتّفاقــات أوترتيبــات تجيز للســلطات المختصة 
أن تنشــئ هيئات تحقيق مشــتركة )الفقرة 49(؛

• تنظيم استخدام أساليب التحّري الخاصة )المادة 50(.
ــر يمكــن تفعيلهــا بالتعــاون مــع كل  هــذه كلهــا إجــراءات وتدابي
األطــراف المتدخلــة وخاصــة وزارة العــدل لتطابــق منظومــة مكافحة 

الفســاد الوطنّيــة مــع المعاييــر الدوليــة.
بنــاء علــى هــذا التشــخيص، نســتنتج أّن الفســاد فــي تونــس ليــس 
مجــّرد ظاهــرة عابــرة بــل أصبــح متأّصــا فــي مؤّسســات الدولــة 
ــه أصبــح منظومــة قائمــة الــذات. وذلــك راجــع لعــّدة أســباب  أي أنّ
أهّمهــا عــدم وجــود رؤيــة وسياســة واضحتْيــن لحوكمة القطــاع العاّم 
)تحسين المردودية والتنافسية – تقييم األداء والسياسات العمومّية 
– حسن إدارة المشاريع – استقالية وشفافية المؤّسسات – إعادة 
هندســة المســارات اإلداريـّـة - الــخ(، ولتعزيــز النزاهــة بــه فضــا عــن 
ضعــف أداء الحكــم )Management Performance( الناتــج عــن 
ضعــف »بعــض« مؤّسســات الدولــة، وغيــاب إطــار قانونــي متكامــل 

ومتجانــس ومطابــق للمعاييــر الدوليــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد.
حينئــذ، فــإّن محاربــة الفســاد تســتوجب تركيــز منظومــة نزاهــة 
تهــدف إلــى إرســاء مبدأيــن أساســيْين همــا الشــفافية والمســاءلة. 
وهــذا مــا يســتوجب إصاحــات عميقــة وممنهجــة علــى المســتوى:

- القانونــّي مــن خــال ســّن تشــريعات جديــدة تعالــج مســألة 
التشــاريع  وتغييــر  المشــروع،  غيــر  واإلثــراء  المصالــح  تضــارب 
الحاليــة خاّصــة المجلــة الجزائيــة لتتــاءم مــع المعاييــر الدوليــة وفــي 



الفســاد مــع األخــذ بعيــن  صدارتهــا االتّفاقيــة األمميــة لمكافحــة 
االعتبــار نتائــج اســتعراض الفصليــن الثالــث والرابــع مــن االتّفاقيــة 
بالنســبة إلــى تونــس )انظــر الجــدول أعــاه( مــع ضمــان حــّد أدنــى 
مــن االنســجام بيــن مختلــف التشــاريع التي تتنــاول موضوع مكافحة 

ــه. ــة من الفســاد والوقاي
الشــفافية علــى  مــن  المؤّسســاتي عــن طريــق إضفــاء مزيــد   -
المالّيــة  وخصوصــا  والخاصــة،  العمومّيــة  الشــركات  معامــات 
منهــا، وتغييــر طريقــة التصــّرف بهــا مــن خــال تركيــز آليــات المتابعــة 
وتقييــم األداء، ومنظومــة رقابــة داخليــة قائمــة علــى التصــّرف فــي 
المخاطــر ودعــم انخراطهــا فــي المواصفــات الوطنّيــة والدوليــة فــي 
مجــال الحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد علــى غــرار المرجعيــة الوطنّية 

للحوكمــة.
علــى أْن ال نهمــل الجانــب الثقافــي لمكافحــة الفســاد وذلــك 
عبــر محاولــة إرســاء ثقافــة النزاهــة والمســؤولية والمســاءلة وحــب 
العمــل بالقطــاع العــام بتطبيــق اســتراتيجية تفعيــل مدّونــة ســلوك 
وأخاقيــات العــون العمومــي موضــوع األمــر عــدد 4030 لســنة 
2014 المــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014، وتّمكيــن العامليــن فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد مــن المهــارات والوســائل الكفيلــة بتحقيــق مهاّمهــم 
وأهدافهــم، والجانــب التكنولوجــي الــذي يعتبــر مــن أهــّم اآلليــات 
الكفيلــة للتوّقــي مــن الفســاد وكشــفه خاصــة فيما يتعّلــق بالمعامات 
التجاريــة والمالّيــة. وهــذا مــا يســتحثّنا علــى اإلســراع فــي عمليــة 
التحــّول الرقمــّي )Digital Transformation( داخــل اإلدارة. إّن 
أهّميــة الجانــب التكنولوجــّي تظهــر فضــا عــن آلّيــة المتابعة والرقابة 
ــوم مــن الضــرورّي  ــه االســتباقّية، فقــد صــار الي ــة فــي خاّصيت البعديّ
التّمّكــن مــن تقنيــات معالجــة وتحليــل المعطيــات »الكبيــرة«. وهوما 
ــر عنــه بـــ )Big Data Analytics( باعتبارهــا تقنيــات حديثــة تّمّكن  يعبَّ

مــن اســتباق حــدوث حــاالت الفســاد وبالتالــي منعهــا.
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من لجنة ظرفية لتقصي الحقائق إلى هيئة قارّة مستقّلة

مســتقّلة  عمومّيــة  مؤّسســة  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة 
تتمّتــع بالشــخصّية المعنويـّـة واالســتقال اإلدارّي والمالــّي. أنشــئت 
بمقتضــى المرســوم اإلطــارّي عــدد 120 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 
ــات  ــا لمقتضي ــق بمكافحــة الفســاد تفعي ــر 2011 المتعّل 14 نوفمب
التــي صادقــت عليهــا  الفســاد  المّتحــدة لمكافحــة  األمــم  اتّفاقيــة 

تونــس بالقانــون عــدد 16 المــؤّرخ فــي 25 فيفــري 2008.
الحقائــق حــول  لتقّصــي  الوطنّيــة  الّلجنــة  الهيئــة محــّل  حّلــت 
الرشــوة والفســاد التــي كانــت قــد أُْحدثــت بالمرســوم عــدد7 لســنة 
2011 المــؤّرخ فــي 18 فيفــري 2011. وكّلفــت بالكشــف عــن 
حــاالت الفســاد والرشــوة التــي قــام بهــا أواســتفاد منهــا أّي شــخص 
مــاّدي أومعنــوّي عمومــّي أوخــاّص بفعــل موقعــه فــي الدولــة أو 
اإلدارة أوبفعــل قرابتــه أومصاهرتــه أوأي عاقــة أخــرى مهمــا كانــت 
طبيعتهــا مــع مســؤول أومجموعــة مســؤولين فــي الدولــة خــال 

الفتــرة الممتــّدة مــن 7 نوفمبــر 1987 إلــى 14 جانفــي 2011.

1 - تركيبة الهيئة
2 - مهاّمها

3 - صالحّياتها
4 - نحو انطالقة حقيقّية

5 - التنظيم الحالي للهيئة
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1 - تركيبة الهيئة حسب المرسوم اإلطاري عدد 120 
لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011   

رئيس الهيئة

جهاز الوقاية والتقصي

الكاتب العام

مجلس الهيئة

مــن  الهيئــة  مجلــس  يتألّــف 
رئيــس الهيئة وأعضــاء يعّينون 
لمــّدة نيابيــة بثــاث ســنوات 
مــّرة واحــدة  للتجديــد  قابلــة 
اقتــراح مــن  ِبنــاء علــى  بأمــر 
التشــاور مــع  بعــد  الحكومــة 
األطــراف المعنّيــة كمــا يلــي:

• 7 أعضــاء علــى األقــل مــن 
وممثليــن  الموظفيــن  ســامي 
عــن هيــاكل الرقابــة والتفقــد 

والتدقيــق.
• 7 أعضــاء علــى األقــل عــن 
منظّمــات المجتّمــع والهيئات 
الكفــاءة  ذوي  مــن  المهنيــة 
فــي المســائل ذات  والخبــرة 

العاقــة بمهــاّم الهيئــة.
وقــاض  عدلــّي  قــاض   •
مــن محكمــة  إدارّي وقــاض 

. ت ســبا لمحا ا
• عضــوان عــن قطــاع اإلعام 

واالتصال.

ــة  ــراح مــن الحكوم ــر باقت ــن بأم • يّعي
الوطنّيــة  الشــخصيات  بيــن  مــن 
القانونّيــة  الخبــرة  ذات  المســتقّلة 
المتّمّيــزة لمــّدة نيابّيــة أقصاهــا ســّت 

ســنوات.

• يتكــّون مــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء 
ال يقــّل عددهــم عــن عشــرة يعّينــون 
بأمــر بنــاء علــى اقتــراح مــن الحكومــة 
لهــم  المشــهود  الُخبــراء  بيــن  مــن 
بالنزاهــة والكفــاءة فــي اختصاصــات 
القانــون والمالّيــة وُمراقبــة الحســابات 
والجبايــة والشــؤون العقاريــة وغيرهــا 
العاقــة  ذات  االختصاصــات  مــن 

ــة. ــاّم الهيئ بمه
الوقايــة  نيابــة أعضــاء جهــاز  • مــدة 
قابلــة  غيــر  ســنوات   6 والتقّصــي 
للتجديــد. ويجــّدد نصــف األعضــاء 

ســنوات.  3 كّل 

رئيــس  طــرف  مــن  يعّيــن   •
لهيئــة  ا

مــداوالت  تدويــن  يتولّــى   •
علــى  ويســهر  المجلــس 
تحــت  اإلدارّي  التســيير 

الهيئــة. رئيــس  إشــراف 

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



2 - مهــامّ الهيئــة حســب الفصــل 13 مــن المرســوم اإلطاريّ 
عدد 120 لســنة 2011:

1 - اقتراح سياســات مكافحة الفســاد ومتابعة تنفيذها باالتصال 
مع الجهــات المعنّية.

2 - إصــدار المبــادئ التوجيهّيــة العاّمــة باالتصــال مــع الجهــات 
المعنّيــة لمنــع الفســاد والنظــم المائمــة لكشــفه.

3 - الكشف عن مواطن الفساد في القطاعْين العاّم والخاّص.
الفســاد،  حــاالت  عــن  واإلشــعارات  الشــكاوى  تلّقــي   –  4
والتحقيــق فيهــا، وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة بمــا فــي ذلــك 

القضــاء.
5 - إبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص القانونّيــة والترتيبّيــة 

ذات العاقــة بمكافحــة الفســاد.
6 - تيســير االتّصــال بيــن مختلــف المصالــح والجهــات المعنّيــة 

بمكافحــة الفســاد وتدعيــم التفاعــل فيمــا بينهــا.
المتعّلقــة  واإلحصائّيــات  والبيانــات  المعطيــات  جمــع   -  7
إنجــاز  فــي  اســتغالها  بهــدف  بيانــات  قاعــدة  بالفســاد إلحــداث 

إليهــا.  الموكولــة  المهــاّم 
طريــق  عــن  الفســاد  بمخاطــر  االجتماعــّي  الوعــي  نشــر   -  8
وإصــدار  ولقــاءات،  بنــدوات  والقيــام  التحسيســّية،  الحمــات 
ــة، وتنظيــم الــدورات التدريبّيــة، واإلشــراف علــى  النشــريّات واألدلّ

التكويــن. برامــج 
9 - إنجــاز البحــوث والدراســات ذات العاقــة بمكافحــة الفســاد 

أوالمســاعدة علــى إنجازها. 

3 - صالحيات الهيئة

مّكــن المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 
14 نوفمبــر 2011 المتعّلــق بمكافحــة الفســاد الهيئــة فــي إطــار أداء 
مهاّمهــا المنصــوص عليهــا بالفصــل التاســع من الصاحيــات التالية:
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ــا  ــع نظيراته ــا م ــي مجــال اختصاصه ــاون ف ــات تع ــرام اتّفاقي - إب
ــة الُمختّصــة، وتبــادل الوثائــق  ــة والمنظّمــات الدولّي بالــدول األجنبّي
والدراســات والمعلومــات معهــا بمــا مــن شــأنه أن يكفــل اإلنــذار 

ــادي ارتكابهــا وكشــفها. ــم الفســاد وتف ــر بجرائ المبّك
التصاريــح  علــى  الُمحاســبات  دائــرة  لــدى  االطّــاع  طلــب   -
علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض األصنــاف مــن 

األعــوان العمومّييــن المودعــة لديهــا.
- تجميــع المعلومــات والوثائــق والشــهادات التــي مــن شــأنها أن 
تّمّكــن مــن تقّصــي الحقيقــة بخصــوص شــبهة ارتــكاب جرائــم فســاد 
مــن قبــل أّي شــخص مــاّدي أومعنــوّي عــاّم أوخــاّص أوأّي تنظيــم 
ــة أوهيئــة مهمــا كانــت طبيعتهــا، والتثّبــت فيهــا وفــي مــدى  أوجمعّي
صّحتهــا قبــل إحالتهــا علــى الســلط القضائّيــة الُمختّصــة قصــد تتّبــع 
ــي اإلطــار نفســه أن تقــوم بأعمــال  ــا ف ــم. وله مرتكبــي هــذه الجرائ
المهنّيــة  بــكّل المحــاّت  الوثائــق والمنقــوالت  التفتيــش وحجــز 

والخاّصــة التــي تــرى ضــرورة تفتيشــها وذلــك دون إجــراء آخــر.
- الطلــب مــن الســلطات الُمختّصــة فــي حالــة وجــود أدلـّـة جّديــة 
عــن اقتــراف جرائــم فســاد أوخــرق واضــح للقوانيــن والتراتيــب، 
اتّخــاذ اإلجــراءات التحّفظيــة الُمناســبة ضــّد الُمشــتبه فيهــم لمنــع 
تبديلهــا  أو  الجريمــة  موضــوع  والُممتلــكات  األمــوال  إحالــة 

أو التصّرف فيها أو نقلها أو إتافها.
والتفّقــد  الرقابــة  وهيئــات  الدولــة  مصالــح  مــن  الحصــول   -
والتدقيــق والجماعــات المحّليــة والمؤّسســات والمنشــآت العمومّية 
بالتصاريــح التــي تتضّمــن كّل مــا بلــغ إليهــا ومــا أمكــن الحصــول 
عليــه بمناســبة قيامهــا بمهاّمهــا مــن معلومــات ومعطيــات تنــدرج 

ضمــن مهــاّم الهيئــة وتســاعدها علــى القيــام بهــا.
- ألــزم المرســوم اإلطــاري المذكــور أعــاه كّل شــخص مــادي 
أومعنــوّي مــّد رئيــس الهيئــة بــكّل مــا لديــه مــن وثائــق أوتصاريــح 



عّمــا بلــغ إليــه أوكّل مــا تعــّرض لــه ومــا أمكــن الحصــول عليــه مــن 
ــة. ــدرج ضمــن مهــاّم الهيئ ــات تن معلومــات وبيان

العملّيــات  المعلومــات والبيانــات والوثائــق عــن  تلّقــي كّل   -
التــي تقــوم بهــا مؤّسســات القــرض ومؤّسســات التوظيــف الجماعــي 
وتوحــي  بالبورصــة  المدرجــة  والشــركات  االســتثمار  وشــركات 
بوجــود ممارســات فســاد والتــي قــد تحــال علــى الهيئــة مــن قبــل 
محافــظ البنــك المركــزّي أورئيــس هيئــة الســوق المالّيــة أورئيــس 

بورصــة األوراق المالّيــة أورئيــس مجلــس الُمنافســة.
- وعلــى هــذه الســلطات والهيئــات المذكــورة تّمكيــن رئيــس 
الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بنــاًء علــى طلبــه بالوثائــق ذات 

الهيئــة. الصلــة باختصــاص 
- لرئيــس الهيئــة طلــب الحصــول علــى المعلومــات والوثائــق 
لــدى كّل شــخص مــاّدي أومعنــوي دون مواجهتــه بواجــب الحفــاظ 

علــى الســّر المهنــي.
- تنشــر الهيئــة قراراتهــا ذات الصبغــة العاّمــة المتعّلقــة بمجــال 

اختصاصهــا بالرائــد الرســمّي. 
- يمكن للهيئة إصدار باغات أوتقارير خاّصة بنشاطها.

- تنشــر الهيئــة تقريرهــا الســنوّي للعمــوم. وتحيلــه علــى رئيــس 
ــة وعلــى الســلطة التشــريعّية. الجمهوري

4 - نحو انطالقة حقيقية للهيئة  

بالمرســوم  الــواردة  مشــموالتها  وفــق  الهيئــة  مــن  يُنتظــر  مــا 
اإلطــاري عــدد 120 لســنة2011 يقتضــي باإلضافــة إلــى ضمــان 
اســتقالّيتها توفيــر المــوارد الماّديــة واإلطــار البشــري المتخّصــص.

ــه وإلــى أواخــر ســنة 2015  ومنــذ صــدور المرســوم المشــار إلي
ــة والماّديــة والبشــريّة كافيــة ألداء الهيئــة  لــم تكــن العناصــر المعنويّ
ــم تتجــاوز ميزانيتهــا 312  ــة ل لمهاّمهــا. فمــن حيــث المــوارد المالّي
ألــف دينــار ســنويّا خّصــص الجانــب األكبــر منهــا )220 ألــف دينــار( 

101لخــاص معلــوم كــراء مقــّر الهيئــة.
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أّمــا مــن حيــث المــوارد البشــرية فلــم يتجــاوز عــدد العامليــن 
بالهيئــة إلــى موفــي ســنة 2015 خمســة عشــر عونــا بمــن فيهــم العملة 

)6( والموظّفــون اإلداريّــون )5( والمحّققــون )4(.
وبفضــل الدعــم الحكومــّي لميزانيــة الهيئــة التــي ارتفعــت بعنــوان 
ســنة 2016 إلــى مليــون و832 ألــف دينــار مــن جهــة، والتعــاون مــع 
برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي مــن جهــة أخــرى، أمكــن تحســين 
البنيــة التحتّيــة للمقــّر المركــزّي وتطويــر الهيكلــة مــع تدعيــم المــوارد 
البشــريّة قصــد توفيــر الوســائل الدنيــا الضروريـّـة لمواصلــة أداء الهيئــة 

لمهاّمها.
4-1 تدعيم الموارد الماّدية والبشريّة للهيئة وهيكلتها:

أ - تهيئة البنية التحتّية للمقّر
بفضــل تّمويــل مــن برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي، تــّم إنجــاز 
مشــروع تهيئــة قاعــة االجتماعــات بتجهيزهــا بالضروريــات الســمعّية 
االجتماعــات  عقــد  فــي  اســتغالها  إمكانيــة  وّفــر  مّمــا  والبصريّــة 
والــدورات التدريبّيــة. كمــا أمكــن بفضــل هذا التعــاون تركيز منظومة 
األرشــيف،  وفــي  والوثائــق  الملّفــات  فــي  للتصــّرف  إلكترونّيــة 
باإلضافــة إلــى تعصيــر مــوّزع الهاتــف الداخلــي وتطويــر تأميــن مقــّر 

الهيئــة بنظــام مراقبــة إلكترونــّي.
ب - تطوير هيكلة الهيئة وتدعيم الموارد البشرية 

تعييــن  وبالخصــوص  البشــريّة  بالمؤّهــات  الهيئــة  تعزيــز  كان 
أعضــاء جهــاز الوقايــة والتقّصــي مــن ضمــن األولويــات المطروحــة 
بالنظــر لوضعّيتهــا مــا قبــل 2016 وبالخصــوص فــي مجــال تجســيم 
أحــكام الفصــل 22 مــن المرســوم عــدد 120 لســنة 2011 الــذي 
المكّلفيــن  والتقّصــي  الوقايــة  جهــاز  أعضــاء  تعييــن  علــى  ينــّص 
بالتحقيــق فــي الملّفــات. وفــي هــذا اإلطــار وّجهت الهيئة مراســات 
لرئاســة الحكومــة علــى غــرار المراســات التــي تعّلقــت بتجديــد 
تركيبــة مجلــس الهيئــة الــذي انتهــت مــّدة نيابتــه المحــددة بثــاث 
ســنوات فــي 04 جــوان 2016 ]تــّم بمقتضــى األمــر عــدد 359 

المــؤّرخ فــي 13 مــارس 2017 تجديــد نيابــة المجلــس[. 



ــة والتقّصــي، وحرصــا  ــاب تســمية أعضــاء جهــاز الوقاي وفــي غي
علــى تأميــن أداء الهيئــة لمهاّمهــا، تــّم تثبيــت أعــوان ومحّققيــن مــن 
إطــارات ســامية بــاإلدارة بواســطة آلّيــة اإللحــاق من جهــة، ومحامين 
ومجازيــن فــي الحقــوق بالتعاقــد لمــّدة معّينــة. وبذلــك أصبــح للهيئــة 

23 محّققــا بعدمــا كانــوا ثاثــة فقــط فــي نهايــة ســنة 2015.
ومــن جانــب آخــر، تعــّززْت مصلحــة األرشــيف بعونْيــن برتبــة 
ــن،  ــط بعونْي ــب الضب متصــّرف مســاعد فــي األرشــيف، وتعــّزز مكت

أيضــا.
ــة وحســب المتطّلبــات،  ــة، بصفــة تدريجي وتواصــل تدعيــم الهيئ

فتــّم تركيــز: 
- خلّيــة مكّلفــة باإلعــام واالتصــال لــدى مكتــب رئيــس الهيئــة 

تضــّم 5 إطــارات، 
- خلّيــة للتصــّرف اإلدارّي والمالــّي وأخــرى لتنفيــذ الميزانيــة 

تضــّم 3 إطــارات، 
- خلّية إعامّية متكّونة من ثاثة أعوان مختّصين في اإلعامّية 
مكّلفيــن، تحــت إشــراف مهنــدس خبيــر، بتصــّور وإحــداث وتركيــز 
الهيئــة  لعمــل  الضروريّــة  والمســتقبلّية  الحاليــة  البرامــج  وتطويــر 
وبالخصــوص نظــام التصــّرف اإللكترونــي فــي الملّفــات وبرمجــة 
ــة وصيانتهــا باإلضافــة إلــى مــّد يــد  ــار التجهيــزات المعلوماتّي واختي

المســاعدة فــي اســتعمالها.
- خلّيــة مكّلفــة بالتعــاون الدولــي تُعنــى بمتابعــة وتعزيــز عاقــات 
الهيئــة مــع تّمثيلّيــات المنظّمــات الدولّيــة والبعثــات الدبلوماســّية 
ــي  ــا ف ــات التعــاون معه ــود اتّفاقي ــذ بن ــة تنفي ــس ومتابع المقيمــة بتون
مجــال ُمكافحــة الفســاد. ويدخــل فــي مهــاّم هــذه الخلّيــة، أيضــا، 
ــم بتونــس. ــة التــي تُنظّ ــة والدولّي ــة اإلقليمّي إعــداد الملتقيــات العلمّي

المجتّمــع  مكّونــات  مــع  والبرامــج  بالعاقــات  تهتــّم  خلّيــة   -
إطــارات،    3 تضــّم  المدنــّي 
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-خلّيــة مكّلفــة بمتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجّية الوطنّيــة لمكافحــة 
الفســاد والعاقــات مــع المؤّسســات.

- خلّية العاقات مع المواطن.
ــة لمكافحــة الفســاد فــي  ــة الوطنّي ــه، اتّجهــت الهيئ ــي اآلن ذات وف

ــى:  ــن إل ــراب مــن المواطني إطــار االقت
- إحــداث وتركيــز المكاتــب الجهويــة، وكانــت نقطــة االنطــاق 
الســكانّية  الكثافــة  حيــث  مــن  ألهّميتهــا  نظــرا  صفاقــس  بمدينــة 
وباعتبارهــا قطًبــا اقتصاديـّـا ومالّيــا وإداريـّـا لكامــل المنطقــة الجنوبّيــة 
ــي  ــة ف ــز مكاتــب جهويّ ــك تركي ــا ذل ــة التونســّية. وت مــن الجمهوريّ
ــة  الــكاف ونابــل والقصريــن. وبرمجــت الهيئــة بعــث مكاتــب جهويّ

جديــدة لســنة 2017.

تطوير اإلدارة في مجال المعلوماتية

مثــل االنطــاق فــي تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع اإلســتراتيجية 
فــي مجــال المعلوماتيــة أبــرز محــاور برنامــج تطويــر اإلدارة للهيئــة 

لســنة 2016.
وتمثلت هذه المشاريع في:

1 - اقتنــاء حواســيب و آالت طابعــة وتجهيــز قاعــة االجتماعــات 
ومكتــب الرقــم األخضر

2 - اقتناء برنامج محاسبة وإدارة رواتب الموظفين
3 - تأهيل البنية األساسية للشبكة المعلوماتية الداخلية

4 - وضــع منظومــة لــإلدارة االلكترونيــة للوثائــق والمراســات 
واألرشــيف

5 - إنجاز موقع واب للهيئة و تمكينها من بريد إلكتروني رسمي
6 - تجهيز الهيئة بنظام مراقبة بواسطة الكاميرات الرقمية

7 - وضع نظام لتسجيل دخول وخروج موظفي الهيئة



اإليضاحات :
1 - اقتنــاء حواســيب وآالت طابعــة وتجهيــز قاعــة االجتماعــات 

ومكتــب الرقــم األخضــر:
تــم اقتنــاء عــدد 20 حاســوب و عــدد 3 آالت طابعــة متعــددة 
حســب  توزيعهــا  تــم  عاديــة  طابعــة  آالت   3 عــدد  و  الوظائــف 
الجهويــة  الفــروع  و  المركــزي  بالمقــر  الموظفيــن  علــى  الحاجــة 
إضافــة إلــى تهيئــة مركــز البحــوث و الدراســات للهيئــة, كمــا تــم 
تجهيــز قاعــة االجتماعــات بجهــاز عــرض رقمــي ومكبــرات صــوت 
إضافــة إلــى تهيئــة مكتــب الرقــم األخضــر بعــدد 02 هواتــف متعــددة 

االختصاصــات. 
2 -  اقتناء برنامج محاسبة وإدارة رواتب الموظفين:

يدعــم برنامــج »sage«  المحاســبة و إدارة رواتــب الموظفيــن 
حيــث تــم اقتنائــه بهــدف تنظيــم حســاب الرواتــب بشــكل دقيــق مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار الغيابــات المبــررة وغيــر المبــررة و الســاعات 
اإلضافيــة و والتأخيــرات وبنســب مختلفــة لــكل موظــف إضافــة إلــى 
نظــام اإلجــازات الســاعية واليوميــة والســنوية, كمــا يحتــوي البرنامج 
علــى قســم متكامــل للمحاســبة يســاعد علــى إدارة كافــة الحســابات 

الماليــة للهيئــة.
3 - تأهيل البنية األساسية للشبكة المعلوماتية الداخلية :

 قامــت الهيئــة  بتجديــد الشــبكة المعلوماتيــة الداخليــة كاملــة 
الممتــدة علــى 6 طوابــق حيــث تــم تغييــر كامــل أســاك الشــبكة 
بأخــرى تتكــون مــن األليــاف البصريــة و ذلــك لضمــان ســرعة تدفــق 
المعلومــات بــدون انقطــاع إضافــة إلــى تجديــد أســاك الهواتــف 
الداخليــة مــع اقتنــاء عــدد 25 هاتــف داخلــي تــم توزيعهــا علــى 

موظفــي الهيئــة حســب الحاجــة.  
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  4 - وضع منظومة لإلدارة االلكترونية للوثائق و المراســالت 
و األرشيف

المراســات  و  الوثائــق  رقمنــة   علــى  المنظومــة  هــذه  تعتمــد 
»الســيرفر«  عــن طريــق  بيانــات  قاعــدة  داخــل  اإلداريــة وحفظهــا 
بطريقــة يســهل الرجــوع لهــا وقــت الحاجــة كمــا قامــت الهيئــة برقمنــة 
مــا يزيــد عــن 15000 ملــف مــن ســنة 2011 إلــى حــدود ســنة 
2016, وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر هــذه المنظومــة بصفــة مسترســلة 
نظــرا لظهــور العديــد مــن الحاجيــات والخاصيــات األخــرى تباعــا 

ــة. لتطــور عمــل الهيئ
5 - إنجــاز موقــع واب للهيئــة و تمكينهــا مــن بريــد إلكترونــي 

رســمي
بالهيئــة وبدورهــا  التعريــف  إلــى  الموقــع  يرمــي إحــداث هــذا 
والمتمثــل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  الفســاد  مكافحــة  فــي 
خاصــة فــي تطويــر جهــود الوقايــة منــه وتيســير كشــفه وضمــان تتبــع 
مرتكبيــه وردعهــم وكذلــك دعــم المجهــود الدولــي للحــد منــه كمــا 
يبــرز الموقــع اإلطــار التشــريعي والترتيبــي لعمــل  الهيئــة وتوفيــر 

اإلحصائيــات المتعلقــة بأهــم أوجــه نشــاطها. 
ــة  ــر التــي تصدرهــا الهيئ ينشــر هــذا الموقــع  الدراســات والتقاري
كمــا يمكــن مــن متابعــة أنشــطتها عــن كثــب مــن خــال الجانــب 
اإلعامي,كمــا يتيــح الموقــع لــكل جهــة ترغــب فــي ذلــك، التبليــغ 
عــن حــاالت الفســاد ومتابعــة مــآل الشــكايات اإللكترونيــة التــي 
تقدمهــا علــى الموقــع وذلــك فــي كنــف التحفــظ والســرية التامــة.

كمــا تــم تمكيــن الهيئــة وجميــع موظفيهــا مــن بريــد إلكترونــي 
رســمي وذلــك لتســهيل وإضفــاء الحرفيــة علــى جميــع المراســات 

ــة. ــة للهيئ االلكتروني
 6 - تجهيز الهيئة بنظام مراقبة بواسطة الكاميرات الرقمية

األصــول  حمايــة  فــي  مراقبــة  بنظــام  الهيئــة  تجهيــز  يهــدف 
والممتلــكات باإلضافــة إلــى أنهــا وســيله فعالــه للرقابــة واإلدارة فــي 
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العمــل فقــد تــم تجهيزهــا بعــدد 19 كاميــرا مراقبة موزعــة على كامل 
ــة ومســتودع الســيارات  ــى الواجهــة األمامي ــة إل ــة إضاف ــق الهيئ طواب
الســفلي كمــا يمكــن نظــام التســجيل مــن تخزيــن 30 يــوم وهــي مــدة 

كافيــة للرجــوع باألحــداث.
7 - وضع نظام لتسجيل دخول وخروج موظفي الهيئة

يهــدف وضــع هــذا النظــام مــن تســجيل دخــول و خــروج موظفــي 
الهيئــة إضافــة إلــى متابعــة حركــة دوام الموظــف خــال اليــوم وعلــى 
مــدار الســاعة كمــا يمكــن النظــام مــن إصــدار تقريــر يومــي بالحضــور 
واالنصــراف بخيــارات متعــددة ويقــع اعتمادهــا فــي مــا بعــد فــي 

تحديــد األجــور الشــهرية للموظفيــن.
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شــهدت ميزانية الهيئة خال ســنة 2016 تطورا ملحوظا وصل إلى حوالي 500 % مقارنة 
بسنة 2015 حيث مرت الميزانية من 312 ألف دينار سنة 2015 إلى 1832 ألف دينار سنة 2016 
كمــا هــو مبيــن بالرســم البيانــي أســفله. وهــو مــا يبــرز تطــور الدعــم الحكومــي ومســاهمات الجهات 
المانحــة للهيئــة لتوفيــر الوســائل الدنيــا الضروريــة إلنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا طبقــا للمرســوم 
عــدد 120 لســنة 2011. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه طبقــا للفصــل 16 مــن هــذا المرســوم، يتــم تمويــل 
نشــاط الهيئــة عــن طريــق ميزانيــة الدولــة وكذلــك المنــح، الهبــات والمســاعدات التــي تتحصــل 

عليهــا بموافقــة مجلــس الهيئــة.
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العنــوان األول مــن الميزانيــة والــذي يمثــل 85 % منهــا  يشــمل أجــور األعــوان ومســدي 
مــن  الثانــي )15 %  العنــوان  نفقــات  أن  فــي حيــن  التســيير  نفقــات  إلــى  باإلضافــة  الخدمــات 
ــة وفروعهــا وكذلــك بعــث مركــز  ــز المقــر الرئيســي للهيئ ــة وتجهي ــة( شــملت خاصــة تهيئ الميزاني
الدراســات والتكويــن والمعلومــات حــول مكافحــة الفســاد )CEFIC( عــاوة علــى اقتنــاء المعدات 

والمنظومــات اإلعاميــة والســيارات اإلداريــة.
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عرفــت الهيئــة خــال ســنة 2016 تطــورا كميــا وكيفيــا هامــا فــي مواردهــا البشــرية أمــاه تطــور 
حجــم أنشــطتها ومهامهــا ليصــل عــدد العامليــن بهــا إلــى 69 أغلبهــم مــن حاملــي الشــهادات العليــا.

ونظــرا لتنــوع مهامهــا وشــموليتها، ســعت الهيئــة إلــى تنويــع مواردهــا البشــرية مــن مختلــف 
االختصاصــات كالماليــة واإلدارة العامــة واالتصــال والتواصــل واإلعاميــة، بمــا يمكنهــا مــن 
إنجــاز مهامهــا بالجــودة الازمــة، فضــا عــن المختصيــن فــي القانــون والذيــن يمثلــون 66 % مــن 

ــا.  ــن لديه ــا العاملي أصحــاب الشــهائد العلي
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كمــا أن معــدل األعمــار بالهيئــة )40 ســنة( يتوافــق مــع متطلبــات الخبــرة الازمــة إلنجــاز أنشــطة 
الهيئــة. فــي هــذا الســياق نشــير إلــى أن 41 % مــن العامليــن بالهيئــة تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و40 

سنة.

وبالرغــم مــن هــذا التطــور والتنــوع للمــوارد البشــرية، فــإّن الوضعيــة الحاليــة للهيئــة مــن حيــث 
الهيكلــة والمــوارد المتاحــة تنطــوي علــى مواطــن ضعــف علــى مســتوى الهيكلــة أو علــى مســتوى 

إجــراءات تطويــر القــدرات.
على مستوى نظام إدارة التدريب

- قصور في صياغة استراتيجة عامة للتكوين تهم كل هيكل رئيسي،
- غياب هيكلة ومحدودية الموارد المخصصة للتكوين،

- عــدم وجــود مرجعيــة لمســار التكويــن وتطويــر القــدرات )تحديــد الحاجيــات – متابعــة – تقييــم 
– الــخ.(،

على المستوى التنظيمي
- هيكل تنظيمي في طور الصياغة لتحديد مهام كل هيكل،

- مرجعية الكفاءات )référentiel des compétences( )تمت صياغتها مؤخرا(،
علــى ضــوء هــذه المعطيــات قامــت الهيئــة باختيــار خبيــر لمســاعدتها علــى وضــع هيــكل تنظيمــي 

واســتراتجية لتطويــر مواردهــا البشــرية وقدراتها.

%
% 10
% 41
% 49
% 10

% 100

العدد
7

27
28
7

69

العمر
 > 25

40 - 25
60 - 40

60 >
المجموع
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4-2 تنظيم الهيئة الحالّي:

رئيس الهيئة

الكاتب العام مجلس الهيئة

المصالح المشتركة
خلية التصرف اإلداري والمالي

خلية األرشيف
الخلية المعلوماتية

مكتــب العاقات مع المواطن
خلية التدقيق

خلية

المكلفة

باإلسراتيجية

الوطنية

والعالقة

مع

المؤسسات

خلية

العالقات

مع المجتمع

المدني

خلية

العالقات

الدولية

المكاتب

الجهوية

خلية

اإلعالم

واإلتصال

فريق

التقصي

مركز

الدراسات

والتكوين

واإلعالم

مكتب الضبط المركزي

كتابة رئيس الهيئة
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1 - التواصل واالتصال:

تجســيما للمــاّدة 13 مــن اتّفاقيــة األمــم المّتحدة لمكافحة الفســاد 
حــول ضــرورة اتّخــاذ كّل دولــة عضوالتدابيــر المناســبة لتشــريك 
مكّونــات المجتّمــع المدنــّي فــي منــع ومحاربــة الفســاد، أوكلــت 
الفقــرة الثامنــة مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن المرســوم اإلطــاري 
عــدد 120 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 والمتعّلــق 
بمهــاّم الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، - لهــذه األخيــرة مهّمــة 
»نشــر الوعــي االجتماعــّي بمخاطــر الفســاد عــن طريــق الحمــات 
النشــريّات  وإصــدار  والّلقــاءات،  النــدوات  وإقامــة  التحسيســّية، 
برامــج  علــى  واإلشــراف  التدريبّيــة،  الــدورات  وتنظيــم  واألدلّــة، 

التكويــن«.
فمنــذ شــهر فيفــري 2011 وإلــى حــدود شــهر مــاي 2016، كان 
ــي أغلــب  ــّم ف ــة بشــبهات الفســاد يت ــغ عــن الشــكاوى المتعّلق التبلي
الحــاالت بواســطة العرائــض المكتوبــة، ولكنـّـه قــد يتــّم، فــي حــاالت 
طريــق  أوعــن  الهيئــة  لــدى  مباشــرة  شــفاهّية  بطريقــة  اســتثنائّية، 
الهاتــف. ومــن الماحــظ أّن نســق الشــكايات الموجهــة إلــى الهيئــة 
وعددهــا قــد شــهدا تراجعــا منــذ اختتــام الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي 
ــر  ــة شــهر نوفمب ــق حــول الفســاد والرشــوة أعماَلهــا فــي بداي الحقائ
2011 بالرغــم مــن صــدور المرســوم اإلطــارّي عــدد 120 المــؤّرخ 
فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعّلــق بمكافحــة الفســاد وبإحــداث الهيئــة 

المســتقّلة والقــاّرة.
تّمّكــن  بعــدم  المتعّلقــة  ســواء  االنتقالّيــة  الظــروف  ويبــدوأّن 
الهيئــة مــن االنطــاق فــي عملهــا أو باألولويّــات  السياســّية لــدى 
الحكومــات المتعاقبــة أوبــاإلرادة السياســّية المتــرّددة فــي التصــّدي 
جّديــة  مــدى  حــول  المواطنيــن  لــدى  شــكوكا  أضفــت  للفســاد 
المفســدين ومحاســبتهم  عــن   الكشــف  مواصلــة  فــي  الســلطات 

1 - التواصل واالتّصال
2 - التكوين

3 - البحوث والدراسات
4 - الشراكة الوطنية

والتعاون الدولي
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مّمــا قــد يفّســر التراجــع المســّجل فــي عــدد العرائــض أوالشــكايات 
الموّجهــة للهيئــة بالمقارنــة مــع العــدد المســّجل فــي األيـّـام واألشــهر 
األولــى المواليــة إلحــداث الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي الحقائــق حــول 
الرشــوة والفســاد. حيــث تلّقــت هــذه األخيــرة حوالــي 9054 ملّفــا 
خــال األشــهر العشــرة األولــى مــن الســنة 2011، وتعّهــدت تلقائّيــا 

بـــ 230 ملّفــا.
لكــْن، بدايــة مــن الســنة 2012 ولألســباب الســابق ذكرهــا، شــهد 
ــا  ــة تراجًع ــى الهيئ ــواردة عل نســق وعــدد العرائــض أو الشــكايات ال
مــن 902 ملّفــا إلــى 271 ملّفــا ســنة 2013 ثــّم إلــى 142 ملّفــا ســنة 

2014 فـــــ 187 ملّفــا ســنة 2015.
كان الهــدف، حينئــذ، هوتدعيــم الصلــة بيــن المواطنيــن والهيئــة 
الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد كمؤّسســًة ناجعــة ومســتقّلة، وبالتالــي 
اســترجاع ثقتهــم فــي خيــار الحــرب علــى الفســاد. وهــذا مــا بــدأ 
يتحّقــق بفعــل تدعيــم وســائل التواصــل مع الهيئــة، وإطاق حمات 
بشــبهات  واإلعامــات  الشــكايات  عــدد  شــهد  حّتــى  تحسيســّية، 

الفســاد تصاعــدا ليبلــغ 9027 شــكاية فــي آخــر ســنة 2016. 
• التواصل مع الهيئة: 

فــي  التنويــع  علــى  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  عملــْت 
مســالك التواصــل معهــا، وعلــى التيســير فــي ســبل الوصــول إليهــا 
مــن قبــل المواطنيــن. وتوّســلت مــن أجــل ذلــك جملــة مــن الوســائط 
المباشــرة وغيــر المباشــرة فضــا عــن اعتمــاد سياســة فــي الحمــات 

ــة فــي آن واحــد.  ــى فيهــا النجاعــة والطراف التحسيســّية تُراَع
- مكتب العالقة مع المواطن

يشــّكُل مكتــب العاقــة مــع المواطــن حلقــة الوصــل األولــى فــي 
ــُر اإلرشــادات  ــه يوّف ــة بمــا أنّ ــط الخارجــي للهيئ ــة مــع المحي العاق
للهيئــة. ومــن  المركــزي  بالمقــّر  والمعلومــات للمواطــن مباشــرة 
وبصفــة  ســنة 2017  خــال  قــادرا  المكتــب  يصبــح  أن  الُمؤّمــل 
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تدريجّيــة علــى تقديــم المعلومــات المطلوبــة عــن ملّفــات الشــكايات 
ــن.  ومآالتهــا فــي الحي
- المكاتب الجهوية

الهيئــة  خدمــات  تقريــب  فــي  المكاتــب  هــذه  مهّمــة  تتّمثّــل 
وملّفاتهــم،  إباغاتهــم  وتقّبــل  بمهاّمهــا،  بالتعريــف  للمواطنيــن 
والمســاهمة فــي األنشــطة التحسيســّية بمكافحــة الفســاد والتوّقــي 
منــه. وقــد بــادرت الهيئــة ببعــث فرعْيــن جهويّيــن خــال ســنة 2016 
األول بصفاقــس والثانــي بالــكاف. وهــي تعتــزم بعــث ثاثــة فــروع 
جهويــة خــال ســنة 2017 بــكل مــن نابــل والقصريــن وسوســة.

ــى   ــزه فــي 19 مــاي 2016. وقــد تلّق ــّم تركي مكتــب صفاقــس: ت
123 عريضــة إلــى حــّد 31 ديســمبر 2016. وتعّلقــت العرائــض 
المنتصبــة  والشــركات  والجهويّــة  المحلّيــة  اإلدارات  بمختلــف 
ــي ال  ــات ذات الصبغــة الشــخصّية والت ــى الملّف ــة إل ــة، إضاف بالوالي

عاقــة لهــا بمشــموالت الهيئــة. 
علــى  الوافديــن  المواطنيــن  قبــول  صفاقــس  مكتــب  وتولّــى 
تقديــم  وإجــراءات  الهيئــة  عــن مشــموالت  المكتــب لاسترشــاد 
العرائــض. كمــا قــام بالعديــد مــن األنشــطة االتصاليــة والتحسيســّية 
بثقافــة مكافحــة الفســاد والتعريــف بمهــاّم الهيئــة لــدى المواطنيــن 
العمومّيــة. والمؤّسســات  والجمعّيــات  المنظّمــات  مــع  بالتعــاون 

مكتــب الــكاف: بــدأ نشــاطه فعلّيــا في 29 ســبتّمبر 2016. وتولى 
المكتــب قبــول المواطنيــن، وتوجيههــم، واإلجابــة عــن تســاؤالتهم، 
وتســّلم العرائــض، والتواصــل مــع المنظّمــات والهيــاكل اإلداريّــة 

بخصــوص كّل مــا يتعّلــق بمشــموالت الهيئــة. 
- الخّط الهاتفّي المجاني للتبليغ

ــّرة  ــوم 20 مــاي 2016، عــن انطــاق العمــل وألّول م ــن، ي أُْعل
ُكِلّــف  الغــرض،  ولهــذا  المجانــي 8010222.  األخضــر  بالرقــم 
موظّفــان مــن بيــن الكفــاءات بمــن فيهــم المحّققــون لتأميــن حصــص 

أوكلت الفقرة )8(
من الفصل )13(

من المرسوم اإلطاري
عدد 120 لسنة2011 
المحدث للهيئة مهْمة 

نشر الوعي بمخاطر 
الفساد عن طريق 

الحمالت التحسيسّية،
وإقامة الندوات

والّلقاءات، وإصدار 
النشريّات واألدلّة، وتنظيم

الدورات التدريبّية،
واإلشراف على برامج

,,التكوين 
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اســتمرار، بالتنــاوب وطيلــة التوّقيــت اإلدارّي، لتقّبــل المكالمــات 
ــة مــن المواطنيــن وســماعهم مــع تدويــن فحــوى تشــّكياتهم  الهاتفّي
وإلــى  المّجانــّي  بالخــّط  العمــل  فــي  الشــروع  ومنــذ  وإرشــادهم. 
مكالمــة  نحــو5594  الهيئــة  تلّقــت   ،2016 ديســمبر   31 حــدود 

ــي: ــة كمــا يل ــا بعــد دراســة أّولي أمكــن تصنيفه
- 3458 مكالمة يمكن أن تندرج ضمن اختصاصات الهيئة.

- 2036 مكالمة ال عاقة لها باختصاصات الهيئة.
- العنوان اإللكترونّي 

للمواطنيــن  الهيئــة  وّفــرت   ،2016 مــارس  شــهر  مــن  بدايــة 
عنوانــا إلكترونّيــا يمّكنهــم مــن ايصــال شــكاياتهم عــن بعــد وهــو 
» contact@inlucc.tn «. وإلى حدود تاريخ 31 ديســمبر 2016، 

تلّقــت الهيئــة بواســطة هــذا البريــد 275 شــكاية. 
 www.inlucc.tn :الموقع اإللكترونّي -

بالعربّيــة  نســختان  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  لموقــع 
للمتصّفــح  يتيــح  االســتقبال  صفحــة  مــن  وانطاقــا  والفرنســّية. 

التاليــة:  المعطيــات 
- تقديم الموقع
- تقديم الهيئة
- أنشطة الهيئة

- آخر المستجّدات
- معرض الصحافة

- اإلطار التشريعّي للهيئة
- روابط مفيدة تندرج ضمنها الروابط الوطنّية مثل:                                                               
البوابة الوطنّية لمقاومة الفساد                                                        

www.anticor.tn
بوابة الحكومة التونسّية 
www.tunisie.gov.tn
مجلس نواب الشعب 
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 http://www.arp.tn/site/main/AR/index.jsp
رئاسة الجمهورية التونسّية  

 /https://www.facebook.com/Presidence.tn
- األسئلة المتداولة

- صفحة الفيس بوك:
/https://www.facebook.com/inlucc

كّل مســتجّدات  فيهــا  وتــدرج  الصفحــة ســنة 2011.  أنشــئت 
الهيئــة فــي شــكل تقاريــر أو أخبــار أوصــور أوأشــرطة فيديــو. وتنشــر 
علــى الصفحــة حينّيــا أخبــار ومعلومــات عــن أنشــطة الهيئــة مــن 
نــدوات وملتقيــات ورشــات عمــل ومؤتّمــرات وحمــات تحسيســّية 
وتوعويـّـة، وكّل مــا ييّســر االتّصــال والتواصــل بيــن الجهــات الفاعلــة 

ــة.  والناشــطة والمعنّي
- قناة يوتيوب: 

أنشــئت القنــاة ســنة 2016. وهــي تتضّمــن كّل الفيديوهــات التــي 
التلفزيّــة،  والنــدوات والومضــات  التحسيســّية  الحمــات  تخــّص 

فضــا عّمــا يســتجّد مــن مداخــات رئيــس الهيئــة وأعضائهــا. 
- النشريّة الدوريّة

باإلضافــة إلــى التقريــر النصــف ســنوّي الــذي شــمل نشــاطات 
الفتــرة المتراوحــة بيــن 15 جانفــي و15 أوت 2016، أصــدرت 
الهيئــة نشــريّتْين األولــى فــي شــهر أوت والثانيــة فــي ديســمبر 2016. 

- البالغات اإلعالمية
ــة لتحســيس  ــس الهيئ ــة عــن رئي تصــدر هــذه الباغــات اإلعامّي
الــرأي العــاّم بطبيعــة ومضــاّر التجــاوزات وشــبهات الفســاد التــي 
التــي تقــوم بهــا أوبمناســبة  ترصدهــا الهيئــة بمناســبة التحقيقــات 
حــدث معّيــن يجــّد علــى الّســاحة الوطنّيــة أوالدولّيــة. وتُــدرج تلــك 
الباغــات علــى الموقــع الرســمّي للهيئــة، وعلــى صفحتهــا الرســمية 

بـــ » الفايــس بــوك «، كمــا تــوّزع علــى جميــع وســائل اإلعــام.
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وفــي هــذا اإلطــار، صــدر عــن الهيئــة خــال ســنة 2016 ثاثــة 
مــارس 2016 بخصــوص » تجــاوزات  فــي 31  باغــات، األّول 
باالنتدابــات فــي الوظيفــة العمومّيــة «، والثانــي فــي 11 أفريــل 2016 
عــن » تســريبات مــا يُعــرف بوثائــق بانمــا «. أّمــا البــاغ الثالــث الصــادر 
فــي 15 نوفمبــر 2016 فقــد تعّلــق بلملّفــات المودعــة لــدى القضــاء.   

- الندوات الصحفية
عقــد رئيــس الهيئــة يــوم الثاثــاء 30 أوت 2016 بمقــّر الهيئــة 
نــدوة صحفيــة اســتعرض خالهــا أهــّم النقــاط التــي وردت بالتقريــر 

النصــف ســنوّي لنشــاط الهيئــة.
• الحمالت التحسيسّية الميدانّية:

تعــّد الحمــات التوعويّــة والتحسيســّية المباشــرة والميدانيــة مــن 
أنجــع وســائل االتّصــال تبليغــا لفحــوى المهّمــة الموكولــة إلــى الهيئة 
مــن ناحيــة، ورفًعــا مــن مســتوى الوعــي العــاّم بخطــورة آفــة الفســاد 
وتأثيرهــا الســلبّي علــى االقتصــاد واالســتقرار مــن ناحيــة ثانيــة، ممــا 

يســتوجب التصــّدي لــه والتبليــغ عنــه مــن ناحيــة ثالثــة.
وبعــد أن بــادرت الهيئــة بتوفيــر أقــرب الوســائل المتاحــة للتواصــل 
بتركيــز خــّط هاتفــّي مجانــّي علــى ذّمــة المواطنيــن لتيّســر عليهــم 
االتصــال بهــا للتبليــغ عــن حــاالت وشــبهات الفســاد، قــّدرْت أّن 
التعريــف بهــذا الوســيط عبــر وســائل اإلعــام الســمعّية والبصريـّـة غير 
كاف، وأنـّـه مــن المستحســن القيــام بحمــات توعويـّـة مباشــرة إلقنــاع 
المواطــن باالنخــراط فــي المجهــود الوطنــي للتبليــغ عــن الفســاد. 
وكان ذلــك عبــر حمــات تحسيســّية مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة.

- الحمالت التحسيسّية المباشرة
الفضــاءات  إلــى  التحسيســّية  التوعويّــة  الحمــات  ُوجـّــهت 
بدايــة  وقــد صادفــت  بكثافــة.  المواطنــون  يوَجــد  الكبــرى حيــث 
المهرجانــات  فــي  التفكيــر  فتــّم  الصيــف،  فصــل  الحملــة حلــول 
الثقافّيــة الصيفّيــة، ثــّم بانتهــاء موســم المهرجانــات تــّم التركيــز علــى 

الســّيارة. بالطرقــات  االســتخاص  محطّــات 
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- الحمالت التحسيسّية بالمهرجانات الثقافّية الصيفّية 
فــي هــذا اإلطــار، تعاونــت الهيئــة مــع وزارة الشــؤون الثقافّيــة مــن 
ــات للتواصــل مــع المواطنيــن والتعريــف  أجــل اســتغال المهرجان
بالرقــم  والتعريــف  والرشــوة  الفســاد  مكافحــة  وبضــرورة  بالهيئــة 

األخضــر الموضــوع علــى ذمتهــم. 
- مهرجان قرطاج الدولي:

بتاريــخ 13 جويليــة 2016، قّدمــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة 
ــى الومضــات التحسيســّية الخاّصــة  ــاح أول الفســاد فــي حفــل االفتت
ــغ عــن حــاالت الفســاد. وأعلنــت  ــّي للتبلي بالرقــم األخضــر المجان
بذلــك عــن انطــاق فعاليــات الحملة التحسيســّية الخاّصــة بالتعريف 
ــغ عــن حــاالت وشــبهات الفســاد  ــي للتبلي بالرقــم األخضــر المجان

80102222 فــي المهرجانــات الصيفّيــة. 
- مهرجان بنزرت الدولي:

وكان ذلك يومْي الخميس 14 والثاثاء 19 جويلية 2016. 
- مهرجان »صفا قس عاصمة للثقافة العربّية«:  

االفتتــاح  حفــل  بمناســبة   2016 جويليــة   23 يــوم  ذلــك  تــّم 
لرســمّي ا

- مسرح مهرجان قرطاج الدولي:
حملة تحسيسّية ثانية في سهرة يوم السبت 30 جولية 2016

: FIFAK المهرجان الدولّي لفيلم الهواة بقليبية -
الشــّبان  المواطنيــن  نــادي  بمشــاركة  تحسيســّية  بحملــة  القيــام 
بمعهــد حــي البســتان قليبيــة، وإدارة مهرجــان فيلــم الهــواة بقليبيــة. 

وكان ذلــك يــوم االثنيــن 8 أوت 2016
ــات االســتخالص  - الحمــالت التحسيســّية علــى مســتوى محطّ

بالطرقــات الســّيارة:  
أمكــن برمجــة وإنجــاز هــذه الحملــة التحسيســّية بفضــل التعــاون 
مــع كّل مــن برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي والشــركة الوطنّيــة 

121



بــوزارة  الوطنــي  للحــرس  العاّمــة  واإلدارة  الســّيارة  للطرقــات 
الداخلّيــة. وأُْطلقــت الحملــة فــي فتــرة تشــهد فيهــا الطرقــات الســّيارة 
ــة والعــودة المدرســّية  ــة كثيفــة بمناســبة انتهــاء العطلــة الصيفّي حركّي
واإلداريّــة. وانقســمت الحمــات إلــى حمــات نهاريّــة وأخــرى 
ليلّيــة. كمــا اُختيــر لهــا شــعار » الّلــي يقلــك أفــرح بّيــا أنــت زادا أفــرح 
بيــه «.  وفــي هــذه الحمــات تــّم توزيــع مطويّــات وملصقــات إلــى 

ــخ ــن. ... ال ــب االتّصــال المباشــر بالعابري جان
 واســتّمّرت الحمات لمّدة عشــرين يوما لتشــمل أربع محطّات 

استخاص وهي: 
- محطــة االســتخاص بمرنــاق التابعــة لواليــة بــن عــروس مــن 
يــوم الجمعــة 2 ســبتّمبر 2016 إلــى غايــة يــوم 06 ســبتّمبر 2016.

التابعــة لواليــة سوســة مــن  - محطّــة االســتخاص بالنفيضــة 
15 سبتمبر 2016 إلى غاية يوم 19 سبتّمبر 2016.

مــن  سوســة  لواليــة  التابعــة  بهرقلــة  االســتخاص  محطّــة   -
8 سبتمبر 2016 إلى غاية 11 سبتّمبر 2016.

- محطّــة االســتخاص بســيدي صالــح التابعــة لواليــة صفاقــس 
يومــي الثاثــاء 20 واألربعــاء 21ســبتّمبر 2016. 

وشــارك فــي تنفيــذ هــذه الحملــة مجموعــة مــن الشــباب. وقــد 
حرصــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد علــى أن تطــال أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المواطنيــن عبــر تنويــع أماكــن تواجــد فريقهــا، وذلــك 
عبــر تنّقلــه فــي أكثــر مــن محطّــة لاســتخاص فــي الطرقــات الســّيارة 

حســب اإلمكانيــات المتاحــة لهــا.
- التواصل مع التالميذ والطلبة:

تــّم   ،2017-2016 والجامعّيــة  المدرســّية  العــودة  بمناســبة 
العمــل علــى إيصــال الرقــم األخضــر المجانــي 80102222 إلــى 
مســتعملي وســائل النقــل العمومــّي مــن التاميــذ والطلبــة عبــر إبــرازه 

بطباعتــه علــى االشــتراكات المدرســّية والطابّيــة.
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- التواصل مع الجماهير الرياضية:
ــام بحملــة تحسيســّية للتعريــف  ــر 2016 القي ــّم يــوم 16 أكتوب  ت
بالرقــم األخضــر المّجانــّي بملعــب الطيب المهيري بمدينة صفاقس. 
الرياضــي  للنــادي  التســييرية  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  ذلــك  وكان 

الصفاقســي.  
- التواصل عبر وسائل النقل العمومّية في صفاقس:

في إطار إستراتيجية الهيئة المتعّلقة بتدعيم التعاون مع اإلدارات 
والمؤّسســات والمنشــآت العمومّيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد، قــام 
فــرع صفاقــس للهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الشــركة 
الجهويـّـة للنقــل صفاقــس بحملــة تحسيســّية خاّصــة بالرقــم األخضــر 
المّجانــي للهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد للتبليــغ عــن شــبهات 

وحــاالت الفســاد. وكان ذلــك يــوم 26 اكتوبــر 2016
• الحمالت التحسيسّية بالشراكة مع الجمعّيات:  

- مشروع » المجتّمع المدني يقاوم الفساد «
المرســوم  مــن  العاشــر  الفصــل  مقتضيــات  تفعيــل  إطــار  فــي 
اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 حــول ضــرورة تشــريك مكّونــات 
المجتّمع المدنّي في مكافحة الفســاد في القطاعْين العاّم والخاّص 
وتعزيــز قــدرات المنظّمــات المكّونــة لــه فــي المجــال، أطلقــت الهيئة 
ــة  ــات المنضوي ــي مــن ســنة 2016 دعــوة للجمعّي فــي النصــف الثان
تحــت شــبكة المجتّمــع المدنــي للمســاهمة، فــي إطــار أنشــطتها 
التوعويـّـة، فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 
وكانــت المســاهمة المطلوبــة تتّمثـّـل فــي تقديــم مشــاريع ومبــادرات 
ذات صلــة بنشــر ثقافــة رفــض الفســاد والتعّفــف عنــه، وفــي التأكيــد 
علــى ضــرورة التصــّدي لــه ســواء مــن طــرف المواطــن أوعبــر خلــق 

مجموعــات محّليــة تعمــل لهــذا الغــرض.
وينجــز المشــروع علــى مــدى 6 أشــهر. ويَُمــّول فــي حــدود 10 
آالف دينــار مــن طــرف الهيئــة بواســطة اتّفاقيــة شــراكة وتعــاون تُبــرم 

مــع كّل جمعّيــة.
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ــي الناشــطة داخــل  ــع المدن ــات المجتّم وشــمل المشــروع منظّم
تــراب الجمهوريـّـة باســتثناء واليــات تونــس الكبــرى.  وتقّدمــت 23 
جمعّيــة بترّشــحاتها ليقــع اختيــار عشــر جمعّيــات منهــا اســتجابت 

للمعاييــر المحــّددة مســبقا.
وجــاءت المشــاريع التــي تقّدمــت بهــا الجمعّيــات متنّوعــة تخــدم 

المشــروع العــاّم للهيئــة علــى نحومــا يبّينــه الجــدول التالــي:
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عنوان المشروع المكان اسم الجمعية

رصيف الشفافّية

معا لحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد

معا للقضاء على الفساد

وطني أمانة

شباب ضّد الفساد

دعــم القــدرات من أجل إرســاء الحوكمة 
الرشــيدة ومقاومة الفساد

المحليــة ومكافحــة  بالحوكمــة  معنّيــون 
الفســاد

فــي  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  دور 
تطويــر اإلدارة الضريبّيــة المحّليــة: بلديّــة 

تــوزر أنموذًجــا

اليد في اليد لنتصّدى للفساد

مكافحــة الفســاد فــي التخطيــط والتصّرف 
العمرانّي

توزر

القصرين

قفصة

الكاف

القيروان

مدنين

القيروان

توزر

جندوبة

صفاقس

1

5

6

9

8

10

7

          2

          3

          4

جمعّية الرصيف الثقافّي 

جمعّية هنا القصرين

شباب قفصة 

جسور المواطنة الكاف

أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة 
الفاعلة والثقافة الرقمّية

المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع 
الجنوب 

جمعية القيروان للتنمية المندمجة

جمعّية إرادة التنمية بتوزر

جمعّية المواطنة والتنمية بالشمال 

بيت الخبرة



ومــن خــال تفحــص المشــاريع المقّدمــة مــن الجمعّيــات العشــر 
المذكــورة يتبّيــن أّن: 

َمــن ركــز علــى مســألة الحوكمــة المحّليــة والشــفافّية  - منهــا 
كمشــروع »جمعيــة الرصيــف الثقافــي بتــوزر« الــذي يهــدف إلــى 
إرســاء مفهــوم الشــفافّية والمســاواة فــي إســناد التّمويــل العمومــّي 

وترشــيد الطلــب ووضــع وتفعيــل آلّيــات الرقابــة عليــه.
التخطيــط  مجــال  فــي  الفســاد  بمكافحــة  اهتــّم  مــن  ومنهــا   -
والتصــّرف العمرانــي كـــ »جمعّيــة بيــت الخبــرة« بواليــة صفاقــس 
التــي قّدمــت مشــروعا يهــدف إلــى مشــاركة المجتّمــع المدنــي فــي 
الحــد مــن الفوضــى العمرانيــة نتيجــة الفســاد فــي وضــع المخطّطــات 

وفــي إســناد تراخيــص البنــاء ومراقبــة تنفيذهــا.
- ومنها من أطلق مشــروعا تحت عنوان »شــباب ضّد الفســاد«. 
هــذا المشــروع الــذي أســهمت بــه جمعّيــة »أطفــال وشــباب للتنشــيط 
والمواطنــة الفاعلــة والثقافــة الرقمّيــة« بالقيــروان يهــدف إلــى تكويــن 
فريق لرصد الشــبهات والرشــوة، وتأســيس مرصد شــبابّي لمكافحة 

الفســاد بالمؤّسســات التربويّة.
- ومنهــا مــن قــّدم مشــروعا رائــدا تحــت عنــوان »وطنــي أمانــة«. 
المواطنــة«  »جســور  جمعّيــة  بــه  تقّدمــت  الــذي  المشــروع  هــذا 
بالــكاف يعتمــد باألســاس علــى النشــاط الثقافــّي والمســرحي لتمريــر 
أفــكار حــول مخاطــر الفســاد فــي المجتمــع، ونشــر ثقافــة الشــفافية 

والحوكمــة.
المبرمجــة  مشــاريعها  تنفيــذ  فــي  الجمعّيــات  هــذه  وانطلقــت 
ــة المضبوطــة. وحرصــت  ــق الجــداول الزمني والمصــادق عليهــا وف
التأطيــر  قصــد  الجمعيــات  لهــذه  مرافقــة  تكــون  أن  علــى  الهيئــة 
وحســن  المشــاريع  هــذه  إلنجــاح  الاّزمــة  التوجيهــات  وتقديــم 

المرســومة. أهدافهــا  لتحقيــق  تنفيذهــا 
وفــي هــذا المجــال تنّوعــت المشــاريع فــي أهدافهــا الخصوصّيــة 
والفئــات التــي تســتهدفها واألدوات التــي تســتخدمها حيث راوحت 
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بيــن التوّجــه إلــى الشــباب واألطفــال، وبيــن الســلطات المحّليــة 
واإلعــام  التوعيــة  ورشــات  خــال  مــن  العريــض،  والجمهــور 
المحّلــي، واســتخدام الفنــون فــي التوعيــة. وبــا شــّك، فقــد كان 
لهــا إســهامها الواضــح فــي تشــكيل وعــي مســؤول بالــدور المواطنــي 
فــي مكافحــة الفســاد والتشــهير بــه، وبنــاء القــدرات بشــكل تشــاركي 
ومــن  واإلبــاغ.  والرصــد  الفســاد  تقّصــي  فــي مجــال  المركــزي 
نافلــة القــول أنّهــا أســهمت فــي أثنــاء كّل ذلــك فــي التعريــف بالهيئــة 

ــان دورهــا وربــط الصلــة بهــا. ــة لمكافحــة الفســاد، وفــي بي الوطنّي
وإلــى حــدود شــهر ديســمبر 2016، تقّدمــت هــذه الجمعيــات 
بنسبة %52,87 في تنفيذ أنشطتها التي مّست نحو8050 مستفيدا 
بشــكل مباشــر مــن أصــل 9261 مبرمجيــن أي بنســبة ,92%86 
ــر  ــاث(. ويقــّدر عــدد المســتفيدين بشــكل غي )%45 منهــم مــن اإلن
مباشــر عــن طريــق وســائل االتّصــال المختلفــة كاإلذاعــات المحّليــة 

أوالجهويــة بـــ 180.000 شــخًصا.

2 - التكوين 

المرســوم  مــن   13 الفصــل  أســندها  التــي  المهــاّم  بيــن  مــن 
اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 
المتعّلــق بمكافحــة الفســاد إلــى الهيئــة اقتــراح سياســات مكافحــة 
ــة  ــة والترتيبّي ــي مشــاريع النصــوص القانونّي ــرأي ف ــداء ال الفســاد وإب

ذات العاقــة بمكافحــة الفســاد.
الفســاد  بمكافحــة  الُمّتصلــة  القوانيــن  بلــورة  فــي  المشــاركة   •

واقتراحــا: إعــدادا 
شاركت الهيئة بالخصوص:  

- في لجنة إعداد مشــروع القانون اإلطاري للهيئات الدســتوريّة 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 125 مــن البــاب الســادس للدســتور، 

وذلــك بحضــور عضــو منهــا بدايــة مــن شــهر فيفــري 2016.  
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- فــي الّلجنــة الفنّيــة المحدثــة فــي غــّرة مــارس 2016 صلــب 
وزارة العاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتّمــع المدنــّي وحقــوق 
اإلنســان عبــر أحــد أعضائهــا إلعــداد مشــروع القانــون األساســي 

ــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. لهيئ
المواصفــات  الوطنّيــة إلعــداد مشــروع  الّلجنــة  أعمــال  فــي   -
الدوليــة إيــزو »37001 « المتعّلقــة ب » نظــم إدارة مقاومــة الفســاد «، 
بتاريــخ 16 ســبتّمبر 2016. وأشــرف علــى الّلجنــة بتونــس المعهــد 

ــة. ــة الصناعّي ــّي للمواصفــات والملكّي الوطن
يومــي  الهيئــة  رئيــس  طريــق  عــن  الّدولــي  الصعيــد  علــى   -
28 و29 نوفمبــر 2016 بمقــّر المجلــس األوروبــي بســترازبورغ – 
ــر حــول » تشــخيص  ــة إعــداد مشــروع تقري ــي أعمــال لجن فرنســا ف
اإلطــار التشــريعي والمؤّسســاتي فــي مكافحــة الفســاد فــي تونــس«.

- فــي إعــداد وصياغــة مشــروع القانــون المتعّلــق باإلبــاغ عــن 
الفســاد وحمايــة المبّلغيــن الــذي صــدر بمقتضــى القانــون عــدد 10 

لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 7 مــارس 2017. 
ــذي أحيــل مــن  ــر المشــروع ال ــون اإلثــراء غي - فــي مشــروع قان
طــرف الحكومــة إلــى مجلــس نــواب الشــعب. وهومشــروع قانــون 
ــف  ــب الموظّ ــي جان ــر المشــروع ف ــراء غي ــف اإلث ــى تعري يهــدُف إل

الُعمومــّي أوقرينــه أوأبنائــه الُقّصــر.
نــواب الشــعب.  - فــي مشــروع قانــون عــرض علــى مجلــس 
ــد قائمــة  ــة. ويهــدف إلــى تحدي ــة المالّي ــق بالتصريــح بالذّم وهويتعّل
األشــخاص أصحــاب المواقــع الوظيفّيــة الرفيعــة والحّساســة فــي 
القطــاع العــاّم المحمــول عليهــم واجــب التصريــح بالذّمــة المالّيــة 
طبقــا إلجــراءات معّينــة. كمــا يتولّــى ضبــط آلّيــات الرقابــة علــى 
التصريــح وتحديــد العقوبــات الناجمــة عــن اإلخــال بهــذا الواجب. 
ــي  ــون عــدد 17 لســنة 1987 المــؤّرخ ف ــون ســيعّوض القان وهوقان

10 أفريــل 1987 المعمــول بــه حاليــا.
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• الُمبادرة باقتراح مشاريع القوانين 
مــن أهــم الُمقترحــات التــي أوردتهــا الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي 
الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد بتقريرهــا النهائــي هــو بعــث هيئــة 
دائمــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد تفعيــا التّفاقيــة األمــم المّتحــدة 
لمكافحــة الفســاد. وتــّم تفعيــل هــذا الُمقتــرح فــي مرحلــة أولــى 
الُمتعّلــق   2011 لســنة   120 عــدد  اإلطــاري  المرســوم  ُصلــب 
بمكافحــة الفســاد، وفــي مرحلــة ثانيــة بالتأســيس للهيئــة الوطنيــة 
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بدســتور 27 جانفــي 2014.

واالتحــاد  االقتصــادي  والتعــاون  التنميــة  منظمــة  مــن  وبدعــم 
فــي  اإلنمائــي  المّتحــدة  األمــم  برنامــج  وبالخصــوص  األوروبــي 
 ،«  SNI للنزاهــة  وطنــي  نظــام   « إرســاء  علــى  الُمســاعدة  إطــار 
وتطبيقــا لمقتضيــات دســتور 27 جانفــي 2014 المتعّلقــة بإحــداث 
هيئــات دســتورية مســتقّلة، وبهــدف إرســاء هيئــة الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد كمــا نــّص عليهــا الفصــل 130 مــن الدســتور، 
الحوكمــة  لهيئــة  أساســي  قانــون  مشــروع  بإعــداد  الهيئــة  بــادرت 

الرشــيدة وُمكافحــة الفســاد تــّم عرضــه علــى الحكومــة.
انطاقــا مــن مشــروع الهيئــة، بعثــت وزارة العاقــة مــع الهيئــات 
الدســتورية والمجتّمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان لجنــة فنّيــة لصياغــة 
مشــروع القانــون األساســّي مكّونــة مــن خبيــر فــي القانــون العــاّم 
وممثّلــي 7 وزارات وممثـّـل عــن كّل مــن دائــرة المحاســبات، والهيئــة 
العليــا للرقابــة اإلداريّــة والمالّيــة، والهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد.

كمــا نظّمــت استشــارات جهويــة مــع مكّونــات المجتّمــع المدنــي 
خــال شــهرْي أفريــل ومــاي 2016 اخُتتّمــت بورشــة عمــل شــارك 

فيهــا ُخبــراء دولّيــون.
القانــون األساســي  وفــي 18 جويليــة 2016 عــرض مشــروع 
علــى مجلــس وزاري مضّيــق قبــل أن تتــّم إحالتــه علــى مجلــس 
ــون  ــه وصــدر بمقتضــى القان ــواب الشــعب. )تّمــت المصادقــة علي ن

بتاريــخ 24 أوت 2017(. األساســي عــدد 38 
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• الندوات والملتقيات والمؤتمرات والدورات التدريبّية
والــدورات  النــدوات  فــي  والمشــاركة  الحضــور  جانــب  إلــى 
التدريبّيــة، تحــرص الهيئــة بدورهــا، ســواء بمفردهــا أوبالتعــاون مــع 
هيــاكل عمومّيــة أوجمعيــات محّليــة أودولّيــة وغيرها مــن المنظّمات 
الداعمــة للهيئــة كبرنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي، علــى تنظيــم 
ــة، وذلــك فــي إطــار نشــر  مثــل هــذه الملتقيــات والــدورات التدريبّي
الوعــي االجتماعــّي بمخاطــر الفســاد وتيســير االتصــال بيــن مختلــف 

ــه. ــة بمكافحت األطــراف والجهــات المعنّي
نظّمت الهيئة وشــاركت خال ســنة 2016 في عديد الملتقيات 
والنــدوات ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. وبلــغ عدد هذه الفعالّيات 
35 نشــاطا. وفيمــا يلــي عــرض ألهــّم النــدوات التــي نظّمتهــا الهيئــة 
خــال ســنة 2016 مــع مــا انبثــق عنهــا مــن توصيــات ومقترحــات. 
ولاســتزادة مــن المعلومــات عــن بقّيــة الفعالّيــات، يمكــن االطّــاع 

علــى الجــدول التفصيلــّي الملحــق بهــذا التقريــر:
• » التبليغ كأداة لمكافحة الفساد « 

بتونــس   2016 مــارس   25 فــي  الهيئــة  نظمتهــا  علميــة  نــدوة 
الفســاد  لمكافحــة  التونســّية  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  العاصمــة 
وبرنامــج االمــم المّتحــدة اإلنمائــّي. وتتنــزل النــدوة المذكــورة فــي 
إطــار مشــروع تركيــز المنظومــة اإلعاميــة للتبليــغ عــن بعــد ورصــد 
الشــكايات بدعــم مــن الوكالــة الكوريــة للتعــاون الدولــّي. تداخل في 
النــدوة عــدد مــن المختّصيــن والخبــراء والشــخصّيات منهــم الســّيد 
وزيــر الوظيفــة العمومّيــة والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، 
والســّيد وزيــر العاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي 
وحقــوق االنســان، والســّيد رئيــس الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، 
والســّيد رئيــس جمعّيــة مكافحــة الفســاد، وممثّلتْيــن مــن إطــارات 
الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد. كمــا تخّللــت هــذه النــدوة مداخلــة 

ــوان: ــد الدايــم خليفــي بعن ــور عب للدكت
 » Surveiller et dénoncer la corruption : 
               Mécanismes et outils dont dispose la société civile «129



 وتــّم فــي النــدوة عــرض بعــض التجــارب المقارنــة للجمعيــات 
للمراقبيــن  التونســّية  الجمعيــة   - بوصلــة   – يقــظ  )أنــا  التونســّية 
العموميين - والتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم..(. 

• » التدقيق الداخلي آلية للتصّدي للفساد «
فــي بتونــس  الرياضيــة  الجامعــات  بــدار  الهيئــة  نظّمتهــا  نــدوة 

14 افريل 2016، وذلك بالتعاون مع الجمعية التونســّية للمدّققين 
داخــل المؤّسســات. وتــّم خــال هــذه النــدوة التركيــز علــى أهميــة 
تطويــر قــدرات المدّققيــن داخــل المؤّسســات علــى تفكيــك مســار 
العمليات التي تقوم بها المؤّسســات وتجزئتها الكتشــاف المراحل 
التــي لــم يطّبــق فيهــا القانــون حّتــى يتيّســر اكتشــاف مواطــن الفســاد. 
ــن المؤّسســة مــن التحكــم فــي المخاطــر، وذلــك عــن  وهومــا يمّك
طريــق إعــداد خارطــة توّضــح بــكّل دّقــة المراحــل والمواطــن التــي 

يمكــن أن تكــون محــّل فســاد.
قــّدم رئيــس جمعيــة إطــارات الرقابــة  النــدوة المذكــورة  وفــي 
والتفّقــد والتدقيــق بالهيــاكل العمومّيــة التونســّية محاضــرة حــول 
أهّميــة التدقيــق الداخلــي فــي مســار الصفقــة العمومّيــة، وبّيــن قــدرة 
الرقابــة الداخليــة علــى كشــف اإلخــاالت االجرائيــة والقانونّيــة مــن 
أجــل التصــّدي للفســاد. وكانــت المداخلــة مناســبة للتعريــف بــدور 

ــات التصــّدي للفســاد. ــي كإحــدى آلّي ــق الداخل التدقي
• » أيّة شفافية في مجال الطاقة؟ «

بتاريــخ  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  نظّمتهــا  نــدوة 
ــل 2016 بالتعــاون مــع التحالــف التونســي للشــفافّية فــي  21 أفري

ــة بتونــس.  ــدار الجامعــات الرياضي الطاقــة والمناجــم، وذلــك ب
وقــد تمحــورت المداخــات التــي قّدمهــا علــى التوالــي أســماء 
الســخيري العبيــدي مستشــارة القانــون والتشــريع برئاســة الحكومــة، 
والمناجــم  الطاقــة  بــوزارة  عــام  مديــر  الماجــري  قيــس  والســيد 
عمدونــي  فوزيــة  والســيدة  الرشــيدة،  الحوكمــة  بخلّيــة  ومكّلــف 
رئيســة جمعيــة المحافظــة علــى الثــروات الوطنّيــة وغيرهــم حــول 
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للحوكمــة  الدوليــة  والمعاييــر  المبــادرات  فــي  تونــس  انخــراط 
وكانــت  البتروليــة.  العقــود  نشــر  علــى  وانعكاســاتها  والشــفافية 
النــدوة المذكــورة قــد انعقــدت فــي ســياق مــا أثيــر مــن جــدل علــى 
النصــوص التشــريعّية واالشــكالّيات القانونّيــة المترتبــة علــى مــا تــّم 
الكشــف عنــه مــن عقــود مبرمــة فــي مجــال الطاقــة والمناجــم. وأثيــر 
فيهــا أهــّم الخطــوات التــي يمكــن أن تتبعهــا البــاد التونســّية لتعزيــز 

نجاعــة وشــفافية التصــرف فــي مواردهــا الطبيعّيــة.
وقــد تّمّخضــت هــذه النــدوة عــن مقترحــات وحلــول لتيســير 
انخــراط البــاد التونســّية فــي المبــادرة الدولّيــة للشــفافية فــي الطاقــة 
فــي  والشــفافية  للحوكمــة  الدولّيــة  المعاييــر  وتطبيــق  والمناجــم، 

االســتخراجّية. الصناعــات 
• » آليــات التصــّدي للفســاد فــي الصفقــات العمومّيــة « نــدوة 
نظمتهــا الهيئــة بتاريــخ 5 مــاي 2016 بالتعــاون مــع جمعيــة إطــارات 
ــة  ــة التونســّية والجمعّي ــاكل العمومّي ــق بالهي ــد والتدقي ــة والتفّق الرقاب
التونســّية للمراقبيــن العمومييــن وبرنامــج االمــم المّتحــدة االنمائــي 

بتونــس، وذلــك بــدار الجامعــات الرياضيــة بتونــس.  
وقــد تخّللــت النــدوة المذكــورة محاضــرات أّمنهــا كّل مــن الســيد 
عــادل الغــزي رئيــس جمعيــة إطــارات الرقابــة والتفّقــد والتدقيــق 
العمومــي  الشــراء  بمنظومــة  تتعّلــق  التونســّية  العمومّيــة  بالهيــاكل 
ومخاطــر الفســاد وآليــات التوّقــي. كمــا قــّدم الســيد عبــد المجيــد 
ــة  ــة حوصل ــح العمومّي ــة للمصال ــة الرقاب ــس لهيئ المكــي مراقــب رئي
ألهــّم التجــاوزات فــي مجــال الصفقــات العمومّية اســتنادا إلى هيئات 
الرقابــة العاّمــة. واســتنادا علــى ذلــك أبــرز الســيد عبــد القــادر ســلتان 
مراقــب عــام للمصالــح العمومّيــة دور هيئــات الرقابــة فــي مجــال 
الشــراء العمومــي. واختتّمــت المداخــات مــن قبــل الســيد معــز علــي 
رئيــس اتّحــاد التونســّيين المســتقّلين مــن أجــل الحريــة بمحاضــرة 

ــي التصــّدي لمظاهــر الفســاد. ــي ف ــع المدن ــدور المجتّم ــق ب تتعّل
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وقــد أصــدر المشــاركون فــي النــدوة بيانــا تضّمــن التوصيــات 
ــي مــن  ــة للتوّق المتعّلقــة بتحســين التصــّرف فــي الشــراءات العمومّي

ــا: الفســاد منه
1 - اســتكمال إرســاء منظومــة الصفقــات العمومّيــة طبقــا لألمــر 

عــدد 1039 لســنة 2014، 
2 - إصدار إطار ترتيبي للشراء خارج إطار الصفقات العمومّية، 

3 - تكثيف التكوين والرسكلة للمتصرفين والمراقبين،
4 - إرســاء منظومــة معلومــات متكاملــة وقواعــد بيانــات فــي 

المجــال، 
 5 - إرســاء خريطــة لمخاطــر الشــراءات العمومّيــة العتمادهــا 

لتحســين التصــّرف والتصــّدي للفســاد،
البحــث  وتشــجيع  جامعــي  تكويــن  إرســاء  علــى  العمــل   -  6

المجــال، فــي  العلمــي 
حســب  التصــرف  منظومــة  إرســاء  تســريع  علــى  العمــل   -  7
األهــداف كجــزء مــن إصــاح منظومــة التصــّرف العمومــي، وفــرض 
الهيــاكل  كل  فــي  الداخلــي  والتدقيــق  التصــرف  رقابــة  اعتمــاد 

العمومّيــة، 
الصفقــات  مجــال  فــي  االستشــارية  الخدمــات  تطويــر   -  8
العمومّيــة لفائــدة المشــترين العمومييــن مــن طــرف الهيئــة العليــا 

العمومــي، للطلــب 
9 - العمــل علــى تكويــن وتحســيس المتعامليــن مــع المشــترين 

العمومييــن والتنســيق مــع هياكلهــم المهنّيــة،
10 - تسريع وتعميم عملّية الشراء على الخط،

11 - تطويــر قــدرات اإلحصــاء وجمــع المعلومــات مــن طــرف 
المرصــد الوطنــي للصفقــات، 

بالطلــب  المتعّلقــة  للنصــوص  جامعــة  مجلــة  إصــدار   -  12
لعمومــي. ا
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المتعّلقــة  التوصيــات  مــن  عــدد  إلــى  أيضــا  النــدوة  وَخُلصــت 
بالتوّقــي مــن الفســاد ومكافحتــه فــي الشــراءات العمومّيــة منهــا:

فــي المجــال مــن خــال إيجــاد اآلليــات  الرقابــة  1 - تطويــر 
ــة  ــة الكافي ــر الحماي ــة وتوفي ــاكل الرقابي ــن الهي للتنســيق والتعــاون بي
كالهيئــة  األخــرى  المعنيــة  الهيــاكل  مــع  للتعــاون  باإلضافــة  لهــا، 

الفســاد، لمكافحــة  الوطنّيــة 
ــة للتدخــل الوقائــي الســريع فــي حــاالت الفســاد  2 - إيجــاد آلي

ــة والواضحــة.  الثابت
3 - العمــل علــى تّمكيــن هيئــة المتابعــة والمراجعــة فــي مجــال 
الصفقــات العمومّيــة مــن االســتقالية عــن الهيئــة العليــا للطلــب 

العمومــي،
4 - فــرض إصــدار تقاريــر دوريــة مــن طــرف كّل هيــاكل الرقابــة 

ونشــرها للعمــوم،
5 - تطويــر نظــام معلومــات يعتمــده كل المتدخليــن فــي المجــال 
ــى يمكــن اتّخــاذ القــرارات  ــر المعلومــة الكافيــة حّت بمــا يضمــن توّف

فــي اإلبّــان.
االقتصادييــن  المتعامليــن  إقصــاء  لجنــة  تركيــز  تســريع   -  6
مــن المشــاركة فــي الصفقــات العمومّيــة طبقــا لمقتضيــات األمــر 
عــدد2016-498، وتســريع إرســاء هيئــة النفــاذ للمعلومــة طبقــا 

لســنة 2016، عــدد22  األساســي  القانــون  مــن   37 للفصــل 
7 - العمــل علــى إخضــاع الصفقــات العمومّيــة التــي تتجــاوز 
قيمتهــا 50 مليــون دينــار وجوبــا لتدقيــق خارجــي بعــد اإلســناد ومــّرة 
أخــرى بعــد انتهــاء التنفيــذ مــع فــرض تعييــن مدّقــق داخلــي لمتابعــة 
الصفقــة فــي مختلــف مراحلهــا مــن األعمــال التحضيريــة إلى الختم،

8 - تكويــن الجمعيــات ووســائل اإلعــام فــي مجــال الشــراء 
وكيفيــة االســتقصاء مــن خــال تعريفهــم بمنظومــة الشــراء وأهــّم 

اإلخــاالت ومظاهــر الفســاد،
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9 - فــرض إصــدار تقاريــر حــول المجــال مــن طــرف الهيئــة العليا 
للطلــب العمومــي، وكذلــك هيئــة المتابعــة والمراجعــة، والمرصــد 

الوطنــي للصفقــات،
المخالفــات  بأهــّم  موضوعــي  تشــهير  نظــام  اعتمــاد   -  10

المجــال. فــي  والتجــاوزات 
11 - مراجعــة مقتضيــات القانــون عــدد74 لســنة 1985 المتعّلق 
بأخطــاء التصــرف لمزيــد ضبط األخطاء الخاصة بالشــراء العمومي، 
وكذلــك إعــادة النظــر فــي العقوبــات المســّلطة حتــى تتــوازن مــع 
أهّميــة األخطــاء باإلضافــة إلــى ضــرورة مراجعــة إجــراءات اإلحالــة 

المعتمــدة.
12 - ضــرورة تســريع إصــدار القانــون المتعّلــق بحمايــة المبّلغين 

عن الفســاد والشــهود، وإرســاء اآللّيات الّازمة لذلك.
13 - تفعيــل التصريــح علــى الممتلــكات الشــخصية والعائليــة 

ــة. ــة الهاّم ــي الشــراءات العمومّي ــن ف ــن والمتصّرفي للمتدّخلي
• » دور القاضي اإلدارّي في مكافحة الفساد «

نــدوة نظمتهــا الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد يــوم 24 مــاي 
القضــاة  اتّحــاد  مــع  بالتعــاون  وذلــك  العاصمــة،  بتونــس   2016
اإلداريّيــن. وقــد تضّمنــت هــذه النــدوة مجموعــة مــن المحاضــرات 
الفســاد  مكافحــة  فــي  اإلداري  القاضــي  دور  إلــى  تطّرقــت  التــي 
ــة  ــة بالمــال العــام والوظيف ــا المتعّلق ــه مــع القضاي مــن خــال تعاطي
كمــا  الســلطة.  تجــاوز  مــاّدة  فــي  المرفوعــة  والقضايــا  العمومّيــة 
تطّرقــت إلــى دور القاضــي اإلداري فــي التصــّدي للفســاد مــن خــال 

للتهــّرب الضريبــي. دوره االستشــاري وتصّديــه 
وفــي هــذا اإلطــار بّيــن الســادة القضــاة المحاضــرون دورهــم 
واآلليــات المعتّمــدة مــن قبلهــم لمكافحــة الفســاد وحمايــة الحقــوق 
والحريــات ومقومــات الدولــة. وقــّدم الســيد عبــد الــرزاق الزنونــي 
المستشــار بالمحكمــة اإلداريّــة محاضــرة حــول » القاضــي اإلداري 
وحمايــة المــال العــام «. وقــد عــّرف المــال العــام بأنـّـه كّل شــيء نافــع 
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لإلنســان يصــّح االســتئثار بــه كالعقــارات والمنقــوالت. وبّيــن أّن 
مســاهمة القاضــي اإلداري فــي المحافظــة علــى المــال العــام تتجّلــى 
مــن خــال االعتمــاد علــى مجموعــة مــن المبــادئ والضوابــط التــي 

انبثقــت عــن فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريّــة، ومــن أهّمهــا:     
- اعتمــاد المرونــة فــي شــروط القيــام أي التوســع فــي شــرطي 

المصلحــة والصفــة.
ضمانــا  العمومّيــة  بالمنشــآت  المســاس  جــواز  عــدم  مبــدأ   -

العــام. المرفــق  الســتمرار 
- مبــدأ عــدم جــواز إلــزام ذات عمومّيــة بدفــع مــا هــي غيــر ملزمة به.

- مبدأ الحفاظ على المال العام في إطار التصرف اإلدارّي.
كمــا قــّدم الســيد حســام الديــن التريكــي مستشــار بالمحكمــة 
ومكافحــة  اإلداري  القاضــي   « بعنــوان  محاضــرة   – اإلداريّــة 
الفســاد فــي الوظيفــة العمومّيــة «. ويعنــي الفســاد فــي إطــار الوظيفــة 
علــى  للحصــول  أوالنفــوذ  الســلطة  اســتخدام  ســوء  العمومّيــة 
ــي  منفعــة شــخصية. ويمكــن للقاضــي اإلدارّي التصــّدي للفســاد ف
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة،  ــر فــرض اعتمــاد مب ــة عب الوظيفــة العمومّي
وردع الفســاد والفاســدين فــي مجــال االنتدابــات، والعمــل علــى 
تقليــص مــدى الســلطة التقديريــة لــإلدارة فــي مجــال االنتدابــات 
وإســناد الخطــط الوظيفيــة، وذلــك بالحــد منهــا وجعلهــا غيــر مطلقــة 
بإخضاعهــا لرقابــة القاضــي اإلدارّي.  علــى أّن التصــّدي للفســاد فــي 
هــذا المجــال يبقــى، حســب المحاضــر، محــدودا اســتنادا إلــى عــدم 
تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة اإلداريـّـة فــي الخصــوص.

وفي نفس السياق، قام السيد سليم المديني مستشار بالمحكمة 
اإلداريّــة بإلقــاء محاضــرة بعنــوان » رقابــة القاضــي اإلداري علــى 
انحــراف اإلدارة بســلطتها «. وفــي هــذا اإلطــار، توصــل القاضــي 
المحاضــر إلــى أّن مفهــوم الفســاد أوســع مــن مفهــوم االنحــراف 
بالســلطة. وعليــه، فــإّن القاضــي اإلداري يكافــح الفســاد انطاقــا مــن 
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النظــر فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة، ويتصــدى لكاّفــة أشــكاله، وذلك 
عــن طريــق مجموعــة مــن المبــادئ لعــّل مــن أهّمهــا مبــدأ ال مســاواة 
فــي إطــار الاشــرعية. وقــد تنــاول مثــاال عــن وضعيــة كثيــرا مــا يقــع 
تداولهــا فــي مــادة تجــاوز الســلطة، وهــي اتّخــاذ قــرار يقضــي بهــدم 
بنــاء فوضــوي لشــخص مــا فــي حيــن أّن كّل البنايــات المجــاورة لــه 
ــة  ــّد بوضعّي ــه ال يحــّق للعــارض أن يعت ــه، فإنّ ــة أيضــا. وعلي فوضويّ
مبانــي األجــوار ليســتصدر حكمــا فــي مــاّدة تجــاوز الســلطة يقضــي 

بإلغــاء قــرار الهــدم المذكــور. 
بوســكاية  شــويخة  الســيدة  تناولــت  الثانيــة،  الحّصــة  وخــال 
بالــدرس » دور الوظيفــة االستشــارية للقاضــي اإلداري فــي مكافحــة 
الفســاد «. وقــد بّينــت مــن خــال محاضرتهــا أّن للقاضــي اإلداري 
دورا بالــغ األهميــة فــي التصــّدي للفســاد باعتبــاره مستشــارا للســلط 
العمومّيــة بشــكل عــام، ومستشــارا للســلطة التنفيذيــة بشــكل خــاص. 
وقــد ســمحت هــذه الوظيفــة االستشــارية فــي العديــد مــن الحــاالت 
بقطــع الطريــق أمــام تقنيــن عــدد مــن الممارســات التــي تعــّد ضربــا 

مــن ضــروب الفســاد.
وتطــّرق الســيد محمــد العيــادي مستشــار بالمحكمــة اإلداريـّـة إلى 
» دور القاضــي اإلداري فــي التصــّدي للتهــرب الضريبــي « وذلــك 

مــن خــال عديــد اآلليــات أبــان عــن أهّمهــا:
 - مراقبــة اختــال اإلجــراءات أوتغييــب بعــض الشــكليات زمــن 

توظيــف الضريبــة أوبمناســبة اســتخاصها. 
- مراقبة قرارات التوظيف اإلجباري.

ليســت  بالضريبــة  المطالــب  لفائــدة  المشــروعة  الضمانــات   -
األداء. مــن  لإلعفــاء  مدعــاة 

أن ال  شــريطة  الجبائيــة  للشــرعية  اإلداري  القاضــي  - حمايــة 
يتعــارض ذلــك مــع مبــدإ واقعيــة القانــون الجبائــي.

رئيــس  صــواب  أحمــد  للســيد  بمحاضــرة  النــدوة  واختتمــت 
دعــوى   « بعنــوان   - ســابقا  اإلداريّــة  بالمحكمــة  تعقيبّيــة  دائــرة 
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تجــاوز الســلطة ومكافحــة الفســاد «. وقــد تنــاول الُمحاضــر خــال 
المداخلــة المذكــورة بالــدرس والتحليــل المــواّد التــي يتصــّدى مــن 
خالهــا القاضــي اإلداري للفســاد واآلليــات التــي مــن المفتــرض أن 

ــدور، وهــي: ــام بهــذا ال ــه للقي ــر ل تتوف
- المــادة العمرانيــة: اســتنادا إلــى الشــروط المجحفــة المســتوجبة 
للحصــول علــى تراخيــص البنــاء. وهومــا يــؤدي حتمــا إلــى الفســاد 
الشــروط  إلــى  أيضــا،  تطــّرق،  كمــا  الفوضــوي.  البنــاء  وانتشــار 
المســتوجبة لإلقــرار بصلوحيــة المحــل. وهــي شــروط مجحفــة مــن 
شــأنها أن تــؤدي إلــى الفســاد والتاعــب للحصــول علــى شــهادة فــي 

ــة المحــل لتعاطــي نشــاط اقتصــادي أوغيــر ذلــك.  صلوحّي
- مــادة االنتــزاع للمصلحــة العامــة: ومثّــل علــى ذلــك بإخــراج 
الخــاّص،  والملــك  العــام  الملــك  مــن  االنتــزاع  محــّل  العقــار 
تعويــض  قيمــة  إســناد  لعــدم  األثــري، وذلــك  بالملــك  وإدماجــه 

منــه. للمنتــزع  عادلــة 
 - الوضــع علــى الذّمــة: وهــي آليــة تتمثّــل فــي وضــع أعــوان 
عمومييــن علــى ذّمــة الحــزب الحاكــم. وهومــا يعــّد تّمويــا غيــر 

لألحــزاب. شــرعي 
تســاعد  أن  شــأنها  مــن  اليــات  وضــع  الُمحاضــر  اقتــرح  وقــد 

أهمهــا: مــن  الــدور  بهــذا  القيــام  علــى  القاضــي 
- توسيع االختصاص.

- تنميــة مبــادئ قانونّيــة عامــة مثــل واجــب الحــرص واآلجــال 
المعقولــة.

لتمكيــن  العــام  بالنظــام  المتعّلقــة  المســائل  مجــال  توســيع   -
القاضــي اإلدارّي مــن إثــارة كّل مــا مــن شــأنه أن يشــكل شــبهة فســاد 

مــن تلقــاء نفســه.
• االستشارة الوطنّية حول مكافحة الفساد: 

تفاعــا مــع إعــان الدولــة االنخــراط فــي مكافحــة الفســاد بشــكل 
جــّدي، نظّمــت الهيئــة فــي شــهر جــوان 2016 االستشــارة الوطنّيــة 
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ــن مــن ذوي  ــد المتدخلي حــول مكافحــة الفســاد. وقــد ضّمــت عدي
ــة  ــات عاجل االختصــاص. وخرجــت هــذه االستشــارة بعشــر توصي
للحكومــة تؤّســس للبــدء فــي المقاومــة الفعليــة والملموســة للفســاد.

هيكلــي  مــا هوإصــاح  بيــن  القــرارات  هــذه  تــوّزع موضــوع   
وبيــن مــا هومهــّم الســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن مناصــري هــذا 
المجهــود لتشــريكهم فيــه وبيــن مــا هوضــروري لبنــاء ثقــة المواطــن:

فرصــة  ويكــون  الفســاد،  علــى  للحــرب  الرســمي  اإلعــان   -
فــي هــذا  المقــّررة مــن الحكومــة  لعــرض اإلجــراءات واآللّيــات 
المجــال بمــا يفيــد حزمهــا فــي مقاومــة هــذه اآلفــة، وإيصــال رســالة 
علنيــة للمفســدين، وفــي الوقــت نفســه إعــادة الثقــة للمواطــن فــي 

توّجــه الحكومــة وحربهــا علــى الفســاد.
- الدعــوة إلــى عقــد مؤتّمــر وطنــي حــول اإلســتراتيجية الوطنّيــة 
لمكافحــة الفســاد للحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن التصــورات 
والتشــخيص والحلــول فــي مجــال مكافحــة الفســاد مّمــا يضمــن 

انخــراط الجميــع فــي مقاومتــه. 
الشــروع فــي حملــة تحسيســية إعاميــة عبــر مختلــف وســائل   - 1

اإلعــام ضــّد الفســاد بأنواعــه، وتشــريك المجتمــع المدنــي فيهــا،
اإلذن بإجــراء تدقيــق ومســح شــامل لتقريــر هيئــات الرقابــة   - 2
والتفقــد ودائــرة المحاســبات للســنوات الثــاث األخيــرة بغــرض 
ــات الفســاد التــي أشــارت إليهــا  ــة فــي ملّف إجــراء التتّبعــات القضائّي

ــا مــن طــرف اإلدارة، ــّم تجاهله ــر وت التقاري
تعميــم تطبيــق المنظومــة اإلعاميــة للصفقــات والشــراءات   - 3
العمومّيــة التــي وضعــت علــى ذّمــة الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي 

دون أن تعمــل بالشــكل المــراد منهــا،
المحكمــة  المالــي،  القضائــي  للقطــب  العاجــل  الدعــم   - 4
الوطنّيــة  والهيئــة  المحاســبات  دائــرة  الرقابــة،  هيئــات  اإلداريّــة، 

الفســاد، لمكافحــة 
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الشــروع الفــوري فــي تطبيــق نظامــي الحكومــة المفتوحــة   - 5
E-GOVERNEMENT اإللكترونيــة OPEN-GOV والحكومــة 

مــن  والحــّد  العمومــي  المرفــق  إســداء  فــي  الشــفافية  لدعــم 
. طيــة ا لبيروقر ا

إصــدار تعليمــات واضحــة مــن وزيــر العدل للنيابــة العمومّية   - 6
ــة فــي البحــث والتحقيــق واإلحالــة  ــات الفســاد األولويّ بإعطــاء ملّف
ــة  ــي إحالتهــا الّلجن ــات الت علــى المحاكــم، خاّصــة أّن أغلــب الملّف
ــم  ــذ 2011 ل ــق حــول الرشــوة والفســاد من ــة لتقصــي الحقائ الوطنّي

يتــّم الفصــل فيهــا،
بالوظيفــة  والترقيــات  والتعيينــات  التســميات  مراجعــة   - 7
العمومّيــة فــي خصــوص مــن تعّلقــت بهــم شــبهات فســاد قويـّـة، ولــم 

تّتخــذ فــي شــأنهم أيّــة إجــراءات إداريّــة،
تعجيــل النظــر فــي مشــاريع القوانيــن المقّدمــة فــي مجــال   - 8

مكافحــة الفســاد وهــي:
الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  الحوكمــة  هيئــة  قانــون  مشــروع 

الدســتور، مــن   130 بالفصــل  عليــه  المنصــوص 
مشروع القانون المتعّلق باإلباغ عن الفساد وحماية المبّلغين،

مشروع قانون التصريح بالمكتسبات واإلثراء غير المشروع،
مشروع القانون المتعّلق بالقطب القضائّي المالّي..

• المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد:
حرصــت الهيئــة منــذ ســنة 2013، وبمناســبة االحتفــال باليــوم 
العالمــي لمكافحــة الفســاد الــذي يوافــق التاســع مــن شــهر ديســمبر 
مــن كّل عــام علــى تنظيــم ملتقــى وطنــي يكــون مناســبة لتقييــم اإلرادة 
السياســّية فــي مكافحــة الفســاد، واســتعراض الجهــود المبذولــة مــن 
ــى الخطــوات المســتقبلية  ــّم التعــّرف عل كّل األطــراف ونتائجهــا، ث

وســبل تجســيمها.
وانتظــم المؤتّمــر الوطنــي لســنة 2016 يومــْي 8 و9 ديســمبر 
تحــت ســامي إشــراف رئيــس الجمهوريّــة بمشــاركة ممثّليــن عــن 
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العمومّيــة  الرقابــة  وهيئــات  والــوزارات  الشــعب  نــواب  مجلــس 
والهيئــات المســتقّلة وممثّلــي المجتّمــع المدنــي ووســائل اإلعــام. 
وكان شــعاره » مّتحــدون ضــّد الفســاد مــن أجــل التنميــة والســلم 

واألمــن «.
ــة للحوكمــة  ــز المؤتّمــر بتقديــم وثيقــة االســتراتيجية الوطنّي وتّمّي
لهــا  التنفيذيــة  العمــل  ومعهــا خطّــة  الفســاد،  ومكافحــة  الرشــيدة 

ومناقشــة.  تصــّورا   2018-2017 للســنوات 
  وفــي ســياق التعريــف بمكّونــات اإلطــار القانونــي لمكافحــة 
بـــ  المتعّلقــة  القوانيــن  مشــاريع  المؤتمــر  علــى  عــرض  الفســاد 
» اإلثــراء غيــر المشــروع « و » تضــارب المصالــح « و » القانــون 
المؤتّمــر  الفســاد «. وشــهد  الوطنّيــة لمكافحــة  للهيئــة  األساســي 
تعزيــز  فــي  المدنــي  المجتّمــع  دور   « حــول:  مداخــات  تقديــم 
» تونــس  فــي  للفســاد  المجتمــع  رؤيــة  و»   » المحّليــة  الحوكمــة 

و » الجهــود المبذولــة فــي تعزيــز النزاهــة فــي قطاعــات الصحــة 
والديوانــة واالمــن ودور اإلعــام فــي هــذا اإلطــار «.

رئيــس  الســيد  بحضــور  الثانــي  اليــوم  فــي  المؤتمــر  واخُتتــّم 
علــى: التوّقيــع  تــّم  حيــث  الحكومــة 

للحوكمــة  الوطنّيــة  االســتراتيجية  لتفعيــل  الوطنــي  الميثــاق   -
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وخطّــة عملهــا مــن طــرف ُكّل مــن رئيــس 
ــة لمكافحــة الفســاد ونائــب رئيــس  الحكومــة ورئيــس الهيئــة الوطنّي
الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي ورئيــس النقابــة الوطنّيــة للصحافّييــن 

التونســّيين.
- مذّكــرات شــراكة بيــن الهيئــة وكّل مــن وزارة الصحــة ووزارة 

النقــل واإلدارة العامــة للديوانــة.
ــة لمكافحــة  - اتّفاقيــة تعــاون وتبــادل خبــرات بيــن الهيئــة الوطنّي

الفســاد وهيئــة مكافحــة الفســاد بدولــة فلســطين.
وفــي أثنــاء ذلــك، حرصــت الهيئــة فــي بــادرة تحسيســّية علــى 
تشــريك الجيــل النــشء فــي هــذه التظاهــرة الوطنّيــة  بدعــوة عــدد 
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مــن تاميــذ المــدارس اإلعداديــة مــن واليــات تونــس الكبــرى الذيــن 
ــّي. ــوم االختتام ــك الي ــات ذل حضــروا فعالي

• الدورات التدريبّية 
الفســاد  أّن  الملّفــات،  مــع  التعامــل  خــال  مــن  تبّيــن، 
الجبائــي  بالتهــّرب  المتعّلــق  المالــّي  الفســاد  منــه  وبالخصــوص 
تقنيــات  تُخفــي  معّقــدة  هومســألة  األمــوال  علــى  أوباالســتياء 
وحيــا يُعتمــُد فيهــا علــى مختّصيــن فــي المجــاالت المذكــورة. 
وبنــاء علــى ذلــك، اقتضــت مكافحتــه العمــل علــى تنميــة ُقــدرات 
فــي  المهــارات  الكتســاب  الملّفــات  فــي  والباحثيــن  المحّققيــن 

وآلّياتــه. الفســاد  مكامــن  عــن  الكشــف 
وبفضــل المســاندة التــي تلّقتهــا الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد 
مــن ِقبــل منظّمــات وهيئــات دولّيــة كالمجلــس األوروبــي والوكالــة 
الكوريــة للتعــاون الّدولــي وبالخصــوص الوكالــة الســويديّة للتعــاون 
الدولــّي، وبرنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي )فرع تونــس(، والقطب 
القضائــّي المالــّي – بفضــل هــذه الجهــود أمكــن للهيئة إيفاد محّققين 
للمشــاركة فــي دورات تدريبّيــة بالخــارج )8 دورات(، كمــا بــادرت 
الهيئــة، علــى الصعيــد الداخلــي، بتنظيــم دورات تدريبّيــة لفائــدة 
محّققيهــا وإلطــارات مــن وزارات ومؤّسســات عمومّيــة ولفائــدة 

صحافّييــن مهتّميــن أوُمباشــرين لملّفــات الفســاد. 
ونّشط هذه الدورات التي بلغ عددها 19 دورة ُخبراء وُمكّونون 
دولّيــون وتونســّيون وقــاض مــن القطــب القضائــي المالــي. وفــي هذا 
الســياق، تــّم تنظيــم 5 دورات تدريبّيــة بقاعــة الُمحاضــرات بمقــر 
ــة بتونــس العاصمــة  ــة انعقــدت فــي فضــاءات خارجّي ــة، والبقّي الهيئ
أوبمــدن داخلّيــة. ولمزيــد التفاصيــل يمكــن االطــاع علــى الجــدول 
الخــاّص بالــدورات التدريبّيــة لســنة 2016 الُملحــق بهــذا التقريــر. 

3 - البحوث والدراسات: 

إحــداث مركــز للدراســات والتكويــن واإلعــام حــول مكافحــة 
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لمهاّمهــا  الهيئــة  أداء  إطــار  فــي  المركــز  هــذا  إحــداث  يدخــل 
لــــسنة  الــواردة بالفصــل 13 مــن المرســوم اإلطــاري عــدد 120 

بينهــا: مــن  والتــي   2011
- جمــع المعطيــات واإلحصائيــات المتعّلقــة بالفســاد إلحــداث 
قاعــدة بيانــات بهــدف اســتغالها فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا،

- نشــر الوعي االجتماعّي بمخاطر الفســاد عن طريق الحمات 
التحسيســّية وإقامــة النــدوات واللقــاءات وإصدار النشــريات واألدلّة 

وتنظيــم الــدورات التدريبّية واإلشــراف علــى برامج التكوين، 
- إنجــاز البحــوث والدراســات ذات العاقــة بمكافحــة الفســاد 

أوالمســاعدة علــى إنجازهــا.. 
لذلــك، وخــال ورشــة عمــل متعــّددة االختصاصــات نظمتهــا 
الهيئــة يــوم 27 أكتوبــر 2016 تحــت عنــوان » أيّــة رؤيــة وبرامــج 
لمركــز الدراســات والتكويــن والمعلومــات للهيئــة الوطنّية لمكافحة 
بعــث مركــز للدراســات والتكويــن  تــّم اإلعــان عــن  الفســاد «، 
البحــث  بعمليــات  يعنــى  الفســاد  مكافحــة  حــول  والمعلومــات 
والتوثيــق واإلعــام حــول ثقافــة مكافحــة الفســاد، ويكــون ســندا 
عملّيــا وعلمّيــا للهيئــة. وعلــى أســاس ذلــك تــّم تحديــد مهاّمــه علــى 

النحوالتالــي: 
مهاّم المركز:  - 1

المتعّلقــة  واإلحصائيــات  والمعطيــات  المعلومــات  تجميــع   -
اســتغالها  يمكــن  متخصصــة  معلومــات  قاعــدة  لتوفيــر  بالفســاد 
البحــوث  أصحــاب  لحاجيــات  وتســتجيب  الهيئــة  نشــاطات  فــي 

والدراســات،
- إنجاز دراسات متخصصة بحسب المطالب المطروحة،

علميــة  حلــوال  ويقتــرح  تشــخيصا،  يقــّدم  مرصــد  تكويــن    -
الفســاد، ظاهــرة  لمعالجــة  وعملّيــة 
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- إرســاء أداة لليقظــة المعلوماتيــة لوضعهــا علــى ذّمــة أصحــاب 
القــرار،

- المســاهمة فــي التوعيــة بثقافــة مكافحــة الفســاد لــدى الطفولــة 
والشــباب، وذلــك بإنتــاج وبــّث األدوات البيداغوجيــة المائمــة،

التكويــن  ودورات  والملتقيــات  المنتديــات  وتنظيــم  إعــداد   -
الهادفــة إلــى تعميــم ثقافــة مكافحــة الفســاد..

وللغــرض، تــّم تكليــف خبيــرة فــي نظــم المعلومــات إلرســاء 
ــق  ــي التوثي ــّص ف ــى لهــذا المركــز بمســاعدة عــون مخت ــواة األول الن

المؤّسســاتي.                    
2 - محاور نشاط المركز:

 بالنظــر إلــى مشــموالته المبّينــة أعــاه، ينعقــد نشــاط المركــز 
علــى ثاثــة أقســام هــي: قســم تجميــع المعلومــات وتوثيقهــا، وقســم 

ــن والتنشــيط. ــّم قســم االتّصــال والتكوي الدراســات والبحــوث، ث
تجميــع المعلومــات والتوثيــق: مــن مختلــف المصــادر المحمولــة 
يتــّم  ورقمّيــة  أوإلكترونّيــة  بصريّــة  ســمعّية  ورقّيــة،  وثائــق  علــى 
تجميعهــا ومعالجتهــا وتبويبهــا لتوفيــر مركزيـّـة بحــوث بمــا فيهــا مــن 

ــة، ــة وتقنّي مراجــع ذات قيمــة علمّي
الدراســات والبحــوث: يســتأنس المركــز بمــا تنشــره دور النشــر 
ومراكــز األبحــاث الجامعّيــة والمؤّسســات الدولّيــة. كمــا يشــتغل 
علــى وجــه الخصــوص علــى ملّفــات الشــكايات التــي تتلّقاهــا الهيئــة 
والتقاريــر المنبثقــة عنهــا بمــا يمّكن مــن الخروج بتصنيفات لحاالت 
واالجتماعّيــة  االقتصاديّــة  خصوصّياتــه  علــى  والتعــّرف  الفســاد 
والثقافّيــة، وإقامــة إحصائّيــات ومؤّشــرات قيــاس الفســاد، والتعــّرف 

علــى التجــارب الدولّيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد،
االتّصــال والتنشــيط والتكويــن: ويعنــى القســم بإنشــاء وتطويــر 
أدوات ووحــدات تكويــن ووســائل تعليمّيــة بيداغوجيــة بحســب 
وأنشــطة  متنّقلــة  َمعــارض  مــن  المســتهدفة  الفئــات  أصنــاف 
ــة  ــات بالتعــاون مــع المؤّسســات العمومّي ــة وملصقــات وكتّيب ميدانّي
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والــدورات  النــدوات  إلــى  باإلضافــة  التربويــة،  وبالخصــوص 
التدريبّيــة.

3 - إنجازات المركز    
بــادر المركــز فــي ظــرف ثاثــة أشــهر مــن إحداثــه )27 أكتوبــر 
2016( بإنجــاز دراســة جــدوى قّدمــت تصــّورا مدّققــا لمكّوناتــه 
ــة  وتشــخيصا لنظــام المعلومــات الــذي يتكــّون، إضافــة إلــى المكتب

الرقميــة، مــن مجموعــة قواعــد بيانــات تــؤّدي إلــى: 
- الوثائــق الرقمّيــة المخزنــة أوعــن طريــق الروابــط إلــى مصــادر 

معلومــات أخــرى
- قاعدة بيانات للخبرات

- قاعــدة بيانــات للمنظّمــات والجمعّيــات ذات الّصلــة بمهــاّم 
ــة  الهيئ

ــى  ــات المرحلــة األول ــا لحاجي كمــا قّدمــت الدراســة تقييمــا مالّي
للتجهيــزات  شــروط  كــّراس  بعــد،  فيمــا  عنهــا،  وانبثــق  للمركــز. 

وفضاءاتــه. للمركــز  الضروريّــة 
ــة الفضــاء المخّصــص للمركــز،  ــّدم، تهيئ ــا تق ــى م ــاء عل ــّم، بن وت
وتأثيثــه، وتجهيــزه بالمســتلزمات المكتبّيــة والتوثيقّيــة المتخّصصــة. 

وبمــوازاة ذلــك، تــّم:
- نشر كتّيب يعّرف بالمركز،

- تثميــن المعــارف عــن طريــق تســجيل المعلومــات الســمعّية 
البصريّــة، وحفــظ واســترجاع البيانــات المشــّكلة للذاكــرة التنظيمّيــة 

للمركــز،
- إعــداد قاعــدة بيانــات خاّصــة بالخبــراء والباحثيــن المختّصيــن 

فــي مجــال مكافحــة الفســاد والحوكمــة،
المؤّسســات  علــى  يحتــوي  بالهيئــة  خــاص  دليــل  إنجــاز   -
والهيئــات الدوليــة والعالميــة الناشــطة فــي نفــس المجــال المذكــور،

- الشــروع فــي وضــع برنامــج الشــراكة مــع المؤّسســات العلمّيــة 
واألكاديمّيــة علــى غــرار كّليــة الحقــوق بتونــس والمعهــد العالــي 

ــق،  للتوثي
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- إطــاق اســتمارة إلكترونيــة موّجهــة للباحثيــن والمختّصيــن فــي 
مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد، بهــدف التعّرف علــى حاجياتهم 
وانتظاراتهــم بخصــوص الخدمــات التــي يمكــن أْن يُوّفرهــا المركز، 

- وأســهم المركــز فــي إصــدار نشــريّات الهيئــة فــي مــارس وأوت 
وديســمبر من ســنة 2016.

4 - الشراكة مع المصالح والهياكل الوطنية 
والتعاون الدولي

• الشراكة مع الوزارات والمؤّسسات والهيئات المحّلية
حرصــت الهيئــة بدايــة مــن 2016 علــى ربــط عاقــات تعــاون 
مــع الــوزارات والمؤّسســات العمومّيــة والمنظّمــات المهنيــة بهــدف 
تيســير االتصــال بيــن مختلــف المصالح والجهــات المعنية بمكافحة 

الفســاد وتدعيــم التفاعــل فيمــا بينهــا.
وفــي هــذا المجــال تــّم بتاريــخ 2 مــاي 2016 إمضــاء اتّفاقيــة 
الصحافّييــن  لتدريــب  اإلفريقــي  المركــز  بيــن  وتعــاون  شــراكة 
ــة  ــره الســّيد الصــادق الحّمامــي والهيئ ــا فــي مدي ــن ممث واالتّصاليي
الوطنّية لمكافحة الفســاد ممثّلة في رئيســها العميد شــوقي الطبيب. 
وتشــتمل االتّفاقيــة علــى الشــراكة والتعــاون فــي عــّدة مجــاالت مــن 

أهّمهــا:
- تعزيــز معــارف الصحافّييــن وقدراتهــم فــي مجــال الحوكمــة 

الرشــيدة ومقاومــة الفســاد.
- تنميــة قــدرات الصحافّييــن فــي مجــال تغطيــة أنشــطة الهيــاكل 

المعنيــة بمكافحــة الفســاد.
- تنظيــم عــّدة أنشــطة تدريبيــة للصحافييــن فــي مجــال الصحافــة 
وتعزيــز  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  والحوكمــة  االســتقصائية 
خــال  وأنشــطتها  ومشــموالتها  بالهيئــة  التعريــف  فــي  قدراتهــم 

الصحفيــة. تغطيتهــم 
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كمــا أبرمــت الهيئــة بتاريــخ 09 ديســمبر2016 بمناســبة االحتفــال 
باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد ثــاث اتّفاقيــات شــراكة وتعــاون 
مــع كل مــن وزارات الفاحــة والصّحــة والنقــل لمــّدة ســنة قابلــة 

للتجديــد ضمنّيــا.
وتهدف هذه االتّفاقّيات إلى:

المعنيــة  الــوزارات  بيــن  التعــاون والتشــاور والتنســيق  - دعــم 
والهيئــة،

ــى  ــوزارات عل ــى ال ــة بالنظــر إل ــاكل الراجع ــاح الهي ــز انفت - تعزي
ــة، أنشــطة الهيئ

ــز القــدرات  ــن لتعزي ــرات الطرفي - االســتفادة مــن تجــارب وخب
فــي مكافحــة الفســاد،

- إرســاء مبــادئ توجيهيــة لمنــع الفســاد ووضــع نظــم مائمــة 
لمكافحتــه طبقــا إلطــار عــاّم يحــّدد بالتنســيق بيــن الطرفيــن،

- إعداد برنامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد،
- التعــاون فــي إعــداد وتنفيــذ برامج التوعية والتحســيس المنظّمة 

على المســتوى الوطني والمحّلي في مجال مكافحة الفســاد،
يقــع  مشــاريع  العمــل ضمــن  فيتــّم  المنهجيــة  حيــث  مــن  أمــا 
ضوئــه  علــى  تحــّدد  ســنوي  برنامــج  وفــق  ووضعهــا  اختيارهــا 
زمنــي  جــدول  ضمــن  المّتبعــة  والخطــوات  المنتظــرة  األهــداف 
مضبــوط. ويحــدث للغــرض فريــق عمــل بيــن الطرفيــن تعهــد لــه 
ــان علــى  ــه. ويعمــل الطرف ــذ برنامــج العمــل المّتفــق علي ــة تنفي مهّم
تســخير اإلمكانيــات الماّديــة والبشــرية المتوّفــرة لديهمــا لتفعيــل 

التعــاون. برامــج 
والديوانــة  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  بيــن  االتّفاقيــة   -

التونســّية
ثقافــة  ونشــر  النزاهــة  مســار  فــي  الطرفيــن  النخــراط  تأكيــدا 
المســاءلة وإرســاء مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، 
واعتبــارا لمقتضيــات الفصــل 15 مــن الدســتور بخصــوص تكريــس 
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مبــادئ الدولــة المدنيــة مــن خــال إدارة عمومّية فــي خدمة المواطن 
والصالــح العــاّم تعمــل طبقــا لمبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية 
المرفــق العــام ووفــق الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة، واقتناعــا منهمــا 
بــأّن مكافحــة الفســاد تكــون أنجــع فــي إطــار منظومــة تشــاركية، 
ــة للحوكمــة  والتزامــا منهمــا بتنفيــذ مقتضيــات اإلســتراتيجية الوطنّي
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، تــّم فــي 09.ديســمبر 2016 بمناســبة 
ــن  رئيــس  ــع بي ــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد، التوقي االحتفــال بالي
الهيئــة والمديــر العــام للديوانــة التونســّية علــى بروتوكــول تعــاون 
لمــدة ســنة قابــل للتجديــد ضمنيــا. ويقتضــي هــذا البروتوكــول ضبــط 
روزنامــة ســنوية تحتــوي علــى جملــة مــن البرامــج فــي المجــاالت 

التاليــة: 
بالفســاد  الصلــة  ذات  واإلحصائيــات  المعلومــات  توفيــر   -

والرشــوة،
- تبــادل المعلومــات حــول التشــريعات واإلجــراءات الناجعــة 

لمكافحــة الفســاد والرشــوة،
التوّقــي والبحــث والتقّصــي عــن  - تطويــر وســائل وأســاليب 

والرشــوة، الفســاد  شــبهات 
النزاهــة  بتعزيــز  العاقــة  البحــوث والدراســات ذات  إعــداد   -

الفســاد، ومكافحــة 
- توفيــر االستشــارات القانونّيــة والفنّيــة ذات الصلــة بشــبهات 

الفســاد والرشــوة،
حــول  الممارســات  وأفضــل  والخبــرات  التجــارب  تبــادل   -

والرشــوة، الفســاد  مكافحــة 
- تنظيــم التظاهــرات والحمــات الّتحسيســية والتوعويــة ذات 

الصلــة بمكافحــة الفســاد والرشــوة،
- تكوين وتنمية قدرات ومهارات اإلطارات واألعوان. 

ولتنفيــذ هــذا البروتوكــول اتّفــق الطرفــان علــى تعييــن عنصــر 
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اتصــال وتخاطــب مــن كّل جانــب. كمــا تــّم االتّفــاق علــى إحــداث 
برامــج  لتجســيم  أشــهر  ثاثــة  كل  يجتمــع  مشــترك  عمــل  فريــق 

التعــاون. 
اإلعــام  تطويــر  مركــز  بيــن  التعــاون  مذّكــرة   -

Média Développement Centre والهيئة الوطنّية لمكافحة الفساد
تولـّـى رئيــس الهيئــة الوطنّيــة فــي 27 ديســمبر 2016 بمعّيــة ُمديــر 
مركــز تطويــر اإلعــام إمضــاء مذّكــرة تعــاون إلنجــاز برنامــج تدريبــي 
فــي مجــال » الصحافــة االســتقصائية حــول الحوكمــة الرشــيدة فــي 
بيــن شــهر  التعــاون ثــاث دورات تدريبّيــة  الجهــات «. ويشــمُل 
جانفــي وســبتّمبر 2017 يتــّم تنظيمهــا بتونــس العاصمــة وبمدينتــي 

الُمنســتير وصفاقــس.
وتتعّهــد الهيئــة بمقتضــى هــذه الُمذّكــرة بتوفيــر الخبــراء والمــاّدة 
الوثائقيــة الضروريــة للصحافييــن لتقديم اإلطار التشــريعي لمكافحة 
الفســاد فــي تونــس خــال الــدورات التدريبّيــة، وفــي المقابــل يتحّمل 
المركــز مصاريــف البرنامــج التدريبــي، وضبــط محتــواه، وإعــداد 
الوثائــق البيداغوجّيــة، وانتــداب الُمدّربيــن، واختيــار الُمشــاركين..  

• التعاون الّدولي
لســنة 2011  المرســوم اإلطــاري عــدد 120  بمجــرد صــدور 
المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المحــدث للهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة 
المّتحــدة  األمــم  اتّفاقيــة  مــن  الســادس  للفصــل  وتنفيــذا  الفســاد، 
لمكافحــة الفســاد، أبــدت عــّدة منظّمــات دولّيــة اســتعدادا لتقديــم 
ــاّم  ــي إنجــاز المه ــز هياكلهــا والشــروع ف ــي تركي ــة ف المســاندة للهيئ
الموكولــة إليهــا بالمرســوم المشــار إليــه. ومــن بيــن هــذه المنظّمــات 
اإلنمائــي«  المّتحــدة  األمــم  »برنامــج  الخصــوص  وجــه  علــى 
و»االتّحــاد األوروبــي« و»منظّمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديّــة«.

)PNUD-Tunisie( برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي بتونس -
وإرســاء  تصــور  عبــر  للهيئــة  الهيــكل  هــذا  مســاندة  تجّســمت 
 un système National d’Intégrité « نظــام وطنــي للنزاهــة«

148



متماســك وناجــع لمكافحــة األســباب العميقــة آلفــة الفســاد. ويمتــد 
 )2016-2013( ســنوات  أربــع  مــدى  علــى  النظــام  هــذا  تنفيــذ 
لــه  وخّصــص  الفســاد.  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  مــع  بالشــراكة 
قرابــة 04 مليــون دوالر وّفرتهــا كّل مــن مملكــة الســويد والمملكــة 

المّتحــدة واليابــان وبرنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــي.
ويشــمل الجانــب التنفيــذي مــن هــذا البرنامــج أطرافــا أخــرى 
هــي: وزارة الوظيفــة العمومّيــة والحوكمــة، مجلــس نــواب الشــعب، 
10 وزارات، نقابــة الصحافّييــن، 30 منظّمــة مــن المجتّمــع المدنــي 

ــات..  أوجمعي
وتتّمثّل أهّم عناصر البرنامج في :

- بلــورة اإلســتراتجية الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد وخطــة عمــل 
لتفعيلهــا،

- المســاعدة علــى تركيــز هيــاكل الهيئــة الوطنّيــة لمكافحة الفســاد 
وتفعيلهــا باإلعانــة علــى إعــداد التنظيــم الهيكلــي ودليــل اإلجــراءات 
)تركيــز ثاثــة مكاتــب جهويــة للهيئــة، فــرز 4000 ملــّف /عرائــض 
الملّفــات  فــي  للتصــّرف  إلكترونــي  نظــام  وتركيــز  االنتظــار،  فــي 

والوثائــق.
-  تشــخيص اإلطــار القانونــي الــاّزم إلرســاء » النظــام الوطنــي 

للنزاهــة «، وبالخصــوص بلــورة وإصــدار: 
قانون اإلباغ عن الفساد وحماية المبّلغين 

قانون التصريح بالمكاسب واإلثراء غير المشروع 
القانون األساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 

- مساندة تقنية إلنجاز استبيان وطني حول مكافحة الفساد، 
- مســاندة فــي إنجــاز برامــج تحسيســية للعمــوم وبالتعــاون مــع 
منظّمــات المجتّمــع المدنــي كالجمعيــات حــول مكافحــة الفســاد 
والشــفافية والمســاءلة، ومســاعدة الهيئــة علــى بلــورة اســتراتيجية 
خطّــة اتّصاليــة علــى مــدى ثــاث ســنوات )2016-2018( لتفعيــل 

االســتراتيجية الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد.
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)OCDE( منظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة -
رئيــس  بيــن  تــّم  الــذي  الّلقــاء  منــذ  المســاندة  هــذه  تجّســمت 
الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي الحقائــق المرحــوم العميــد عبــد الفتــاح عمــر 
واألمين العام للمنظّمة السيد Angel Gurria  في 1 جويلية 2011 
بتونــس، حيــث تعّهــدت المنظّمــة بتقديــم الدعــم فــي تصــّور وتنفيــذ 

سياســة مكافحــة الفســاد والتوّقــي منــه. 
جويليــة   5 يــوم  المناســبة  بهــذه  والمنظّمــة  الّلجنــة  وعقــدت 
2011 ورشــة عمــل حــول » النزاهــة فــي الصفقــات العمومّيــة « 
بالهيئــات  والمتفّقديــن  والمراقبيــن  بالّلجنــة  المحّققيــن  لفائــدة 
انتظــارات وحاجيــات  المنظّمــة علــى  تعــّرف  بقصــد  والــوزارات 
الرشــوة والفســاد. كمــا  لتقّصــي الحقائــق حــول  الّلجنــة الوطنّيــة 
أمكــن للمنظّمــة بحضورهــا كمشــارك فــي النــدوة الدولّيــة حــول 
الوطنّيــة  الّلجنــة  التــي نظّمتهــا   » العمــل؟  مــا  الرشــوة والفســاد   «
لتقّصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد أيــام 22-23-24 ســبتّمبر 
2011 تحديــد مامــح برنامــج التعــاون والمســاندة الممــّول من قبل 
ــة  » صنــدوق برنامــج التعــاون العربــّي «، ووزارة الشــؤون الخارجّي

للمملكــة المّتحــدة.
 ويتّمحور البرنامج في النقاط التالية: 

الفســاد  لمكافحــة   )cadre National( وطنــي  إطــار  بلــورة   -  
والنزاهــة علــى أســاس قواعــد التعامــل الدوليــة وإطــار النزاهــة الــذي 

ــة، ــه المنظّم طّورت
المدنــي  المجتّمــع  فيهــا  بمــا  المعنيــة  األطــراف  تشــريك    -
ــات التشــاور واإلعــام بــدءا بوضــع  والقطــاع الخــاص بواســطة آلّي
إســتراتيجية تعليميــة حــول التوّقــي مــن الفســاد تنفذهــا وزارة التربية،

- المســاعدة علــى بلــورة سياســات خصوصيــة صلــب اإلطــار 
الوطنــي المشــار إليــه للتوّقــي مــن الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية 
ــا  ــة العلي ــة بالتعــاون مــع الّلجن ــرام الصفقــات العمومّي فــي مجــال إب
العمومّيــة  للصفقــات  الوطنــي  والمرصــد  العمومّيــة  للصفقــات 

ورئاســة الحكومــة،
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ودعما لهذا البرنامج عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة 
علــى إرســاء قنــوات حــوار بيــن الــدول األعضــاء بالمنظّمــة وتونــس. 
وفــي هــذا االتجــاه قامــت بتنظيــم نــدوة دوليــة يومــْي 4 و5 ديســمبر 
2011 حــول » تعزيــز النزاهــة: الممارســات الســليمة والــدروس 
المســتخلصة - bonnes pratiques et leçons tirées «. وكانت 
الغايــة مــن تنظيــم هــذه النــدوة مســاندة الحكومــة في ضبــط أوتحديد 

إســتراتيجية للوقايــة مــن الفســاد.
- الوكالة السويديّة للتعاون الدولّي  

منــذ أواخــر ســنة 2013، تعّهــدت الوكالــة الســويديّة بمســاندة 
الهيئــة الوطنّيــة لُمكافحــة الفســاد فــي تنظيــم سلســلة مــن الحلقــات 
التدريبّيــة حــول » تقنيــات مكافحــة الفســاد« علــى امتــداد ثــاث 
للمســاعدة  الّدولــي  المجمــع  بواســطة  تنفيذهــا  ويتــّم  ســنوات. 
القانونّيــة » ILAC «، ومعهــد وســط وشــرق أوروبــا لمبــادرة القانــون 
بجمهوريــة تشــيكيا » CEELI «. وانطلقــت أولــى الدورات التدريبّية 
يــوم 28 أفريــل 2014 تحــت عنــوان » تقنيــات الكشــف عــن الفســاد 

ــة «.  واألبحــاث المالّي
• اتّفاقيات التعاون 

ــة  فــي نطــاق تدعيــم العاقــات مــع الهيئــات والمنظّمــات الدولي
الوطنّيــة  الهيئــة  قامــت  جــدد،  بشــركاء  الصلــة  بربــط  وتوســيعها 
عديــد  مــع  وشــراكة  تعــاون  اتّفاقيــات  بعقــد  الفســاد  لمكافحــة 

الفســاد: مكافحــة  مجــال  فــي  المتدّخليــن 
- مذكــرة تفاهــم بيــن تونــس وكوريــا الجنوبيــة أمضــى عليهــا 
ــة  ــر الوظيف ــادي وزي ــخ 23 فيفــري 2016 الســادة: كمــال العي بتاري
ــة والحوكمــة ومقاومــة الفســاد، وبــارك جــاي يــون المديــر  العمومّي
العــام  للهيئــة الكوريــة لمقاومــة الفســاد والحقــوق المدنيــة مــن 
جهــة، وشــوقي الطبيــب رئيــس الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد مــن 
جهــة أخــرى، علــى مذّكــرة التفاهــم التــي تهــدف أساســا إلــى تعزيــز 
ــة دعــم القــدرات  ــن بغاي ــرات والتكوي ــادل الخب ــي بتب التعــاون الثنائ
151فــي مجــال منظومــة تشــريك المواطــن  فــي التبليــغ عــن حــاالت 



اإللكترونّيــة  المنظومــة   « إرســاء  وبالخصــوص مشــروع  الفســاد، 
.» e-people للشــكاوى واإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد

المذكــورة علــى  التفاهــم  الهيئــة بمقتضــى مذكــرة  وســتحصل 
منظومــة إعاميــة لرصــد الشــكايات والمقترحات السياســّية والتبليغ 
عــن حــاالت الفســاد مّمــا ســيمكن مــن ربــط 70 هيــكا ومؤّسســة 

ــة الحقــا. ــة بالشــبكة اإللكتروني عمومّي
وتــّم بتاريــخ 23 جــوان 2016 بمقتضــى مقــّرر مــن رئيــس الهيئــة 
الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، إحــداث لجنــة صلــب الهيئــة لمتابعــة 

ــة. مراحــل تجســيم بنــود االتّفاقّي
- اتفاقيــة تعــاون مشــترك وتبــادل خبــرات بيــن تونــس وليبيــا، 
أمضــى عليهــا بمقــر الهيئــة يــوم 14 نوفمبــر 2016 كّل مــن الســّيدْين 
شــوقي الطبيــب مــن جهــة، ونعمــان محفــوظ الشــيخ رئيــس الهيئــة 
ــة مــن جهــة أخــرى، لمــّدة خمــس  ــة لمكافحــة الفســاد الّليبي الوطنّي
ــد، فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  ســنوات قابلــة للتجدي
الفســاد. وتشــمل االتّفاقّيــة بالخصــوص تبــادل الخبــرات العلميــة 
والتقنيــة، والتعــاون فــي مجــاالت التقّصــي والتحقيــق، واالســتضافة 
تبــادل  وكذلــك  العمــل،  وورشــات  المنتديــات  فــي  والمشــاركة 
المعلومــات بشــأن التعليــم المجتمعــي لتعزيــز الوعــي العــام فــي 
االتّفاقّيــة  وأقــّرت  التوعويّــة.  الحمــات  عبــر  الفســاد  مكافحــة 

للغــرض تكويــن لجنــة مشــتركة تتولــى وضــع آلّيــات تنفيذهــا. 
- إعــان تعــاون مشــترك بيــن تونــس وألمانيــا االتّحاديــة )وكالــة 
التعــاون الدولــي األلمانيــة(، بتاريــخ 1 ديســمبر 2016 أمضــى عليــه 
العميــد شــوقي الطبيــب رئيــس الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد مــن 
جهة، وسعادة سفير دولة ألمانيا االتّحادية بتونس، الدكتور اندرياس 
رينــك، والســيد تومــاس فيغــل رئيــس الوكالــة األلمانّيــة للتعــاون 
الّدولــي مــن جهــة أخــرى، علــى إعــان تعــاون مشــترك بخصــوص 
للفتــرة الممتــّدة مــن  فــي تونــس  الفســاد  مشــروع دعــم مكافحــة 

1 جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2019. وذلك على مرحلتين:
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- األولــى موّجهــة للهيئــة الحالّيــة بدعمهــا فــي تركيــز وتســيير 
فروعهــا الجهويّــة، وتكويــن الكفــاءات داخــل الهيئــة مــن خــال 
الــدورات التدريبّيــة فــي مجــال تكويــن المكونيــن واالســتقصاء، 
ودعمهــا فــي الحمــات التوعويــة وورشــات التكويــن التــي ســينتفع 
منها الناشــطون المحّليون والجهويّون. كما تشــمل دورات تدريبية 
فــي الصحافــة االســتقصائية بالتعــاون مــع المركــز االفريقــي لتدريــب 
ــن التونســّيين، ومركــز  ــة الصحافّيي ــن، ونقاب ــن واالتّصاليي الصحافّيي

تونــس لحريــة الصحافــة.
أّمــا المرحــة الثانيــة مــن المشــروع فســتنطلق مباشــرة بعــد تركيــز 
الهيئــة الدســتورية للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وانطاقهــا 
فعلّيــا فــي العمــل. ويشــمل الدعــم مبدئيــا الجانــب التنظيمــي للهيئــة، 
عــن  فضــا  الداخليــة،  بالجهــات  وتمثيليتهــا  إطاراتهــا  وتكويــن 

الجانــب الوقائــي مــن الفســاد.
ــة فلســطين،  ــرات بيــن تونــس ودول ــادل خب ــة تعــاون وتب - اتفاقي
أمضى عليها بتاريخ 09 ديســمبر 2016 وبمناســبة االحتفال باليوم 
العالمــي والوطنــي لمكافحــة الفســاد الســّيدان شــوقي الطبيــب رئيس 
ــق شــاكر النتشــة  ــة لمكافحــة الفســاد مــن جهــة، ورفي ــة الوطنّي الهيئ
رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بدولــة فلســطين مــن جهــة أخــرى، 
وذلــك لمــّدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، فــي مجــاالت تبــادل 
الخبــرات والمعلومــات العلميــة والفنيــة فــي ميــدان الكشــف عــن 
الفســاد، وكذلــك بشــأن التعليــم المجتمعــي والحمــات التحسيســية 

لتعزيــز الوعــي العــام فــي منــع الفســاد ومكافحتــه. 
وتــّم االتّفــاق علــى تبــادل دوري للوفــود علــى مســتوى الخبــراء 
ــون وضــع آليــات تنفيــذ االتّفاقيــة ويوصــون  مــن كا الجانبيــن يتولّ
ببرامــج تعاونيــوة مســتقبلّية ويقّدمــون تقريــرا فــي الغــرض لرئيســْي 

الهيئتيــن لاطــاع والمتابعــة.
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اإلشعاع والتموقع الخارجّي   
الفســاد ومكافحــة  النزاهــة  لتعزيــز  العربيــة  الشــبكة  تــرّؤس   -

فــي اختتــام أشــغال المؤتمــر الخامــس للشــبكة العربيــة لتعزيــز 
مــن  الفتــرة  فــي  بتونــس  انعقــد  الــذي  الفســاد  النزاهــة ومكافحــة 
5 إلــى 7 ســبتمبر 2016 تحــت عنــوان » تعزيــز المســاءلة للنهــوض 
ــة » تســّلمت تونــس رئاســة  ــة المســتدامة فــي المنطقــة العربي بالتنمي
العمومّيــة والحوكمــة  الوظيفــة  الســّيد وزيــر  عــن طريــق  الشــبكة 
ــر العــدل  ــا للســّيد وزي ــك خلف ــة التونســّية. وكان ذل ــل الحكوم ممثّ
بالجمهوريّــة الّلبنانّيــة الــذي ترأّســها طــوال دورة 2015-2013. 
خدمــة  فــي  للمســاءلة  تونــس  إعــان  تبنّــي  المؤتّمــر  وشــهد 
ــة  ــد خطــورة آف ــذي يؤّك ــة ال ــة العربي ــي المنطق ــة المســتدامة ف التنمي
الفســاد وانتشــارها. وإضافــة إلــى التّمســك بمضمــون إعــان بيــروت 
لمكافحــة الفســاد والدعــوة إلــى تســريع الخطــى لتنفيــذ مــا جــاء 
بــه، تــّم إصــدار توصيــات منهــا ضــرورة دعــم المبــادرات الهادفــة 
إلــى تعزيــز نزاهــة القضــاء واعتمــاد مؤّشــرات لتقييــم فعاليــة هيئــات 
وتدعيــم  واإلداريّــة  المالّيــة  والرقابــة  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 

الفنّيــة. اســتقاليتها وقدراتهــا 
- الحضور بالتظاهرات والّدورات التكوينّية الّدولّية

منــذ إحــداث الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي الحقائــق حــول الرشــوة 
ــي التأســيس  ــة التونســّية ف ــا بالتجرب ــام دولّي والفســاد، تنامــى االهتّم
لمنظومــة مكافحــة الفســاد والتوّقــي منــه وتجســم ذلــك فــي تشــريك 
الهيئــة بدعوتهــا لحضــور المؤتّمــرات والنــدوات، وكذلــك بإيفــاد 
بتقنّيــات  الخاّصــة  التكوينّيــة  الــدورات  فــي  للمشــاركة  إطاراتهــا 

وآليــات البحــث والتقّصــي فــي ملّفــات الفســاد.
وفــي هــذا اإلطــار، شــارك كّل مــن رئيــس الهيئــة وإطاراتهــا خــال 

ســنة 2016 فــي نحــو )5( دورات تدريبّيــة.
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- استقبال الوفود األجنبية
- فــي إطــار البرنامــج المشــترك بيــن مجلــس أوروبــا وتونــس 
الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  بالحوكمــة  النهــوض  بخصــوص 
واإلرهــاب وتبييــض األمــوال، أّدى يــوم 22 فيفــري 2016 وفــد مــن 
الخبــراء لــدى المجلــس األوروبّــي زيــارة عمــل إلــى الهيئــة للتشــاور 
لمكافحــة  والمؤّسســاتي  التشــريعي  اإلطــار  تشــخيص   « حــول 
الفســاد فــي تونــس «.  وقــد كان موضــوع مشــروع التقريــر الــذي 

يعــّده المجلــس األوروبــي.
- بمناســبة الحضــور فــي دورة تدريبيــة نظّمهــا مركــز الدراســات 
القانونّيــة والقضائّيــة بالشــراكة مــع المعهــد األعلــى للقضــاء، أّدى 
وفــد مــن الجمهوريــة الموريتانيــة يضــّم 14 قاضيــا يــوم 25 نوفمبــر 
2016 زيــارة اســتطاعّية إلــى مقــّر الهيئــة. والتقــى الوفــد برئيــس 
الهيئــة وبعــدد مــن المحّققيــن. وتعــّرف الضيــوف علــى دور الهيئــة 
ــة  وظــروف تأسيســها وآليــات عملهــا وعاقاتهــا بالجهــات القضائّي
والهيئــات الرقابيــة. وبالمناســبة، قــّدم رئيــس الهيئــة ألعضــاء الوفــد 

ــة لمكافحــة الفســاد. شــرحا وافيــا عــن اإلســتراتيجية الوطنّي
- االنخراط في االتّفاقيات الدولية

وّقعــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد يــوم 26 أوت 2016 
علــى وثيقــة » إعــان حّريــة اإلعــام فــي العالــم العربــّي « بحضــور 
واالتّحــاد  التونســّيين،  للصحافّييــن  الوطنّيــة  النقابــة  عــن  ممثّليــن 
اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  والمفّوضّيــة  للصحفّييــن،  الدولــّي 
ومنظمــة األمــم المّتحــدة للثقافــة والعلــوم والتربيــة، واالتّحــاد العــام 
ــا بالخصــوص  ــدأً منه ــن اإلعــان 16 مب التونســي للشــغل. ويتضّم
أّن حّريــة اإلعــام واســتقالية الّصحافــة مــن الركائــز األساســّية لبنــاء 
مجتّمــع ديمقراطــّي تعــّددّي تُحتــرم فيــه حقــوق اإلنســان والمســاواة.
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شــهدت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بدايــة مــن ســنة 2016، 
بعــد أداء رئيســها اليميــن يــوم 5 مــارس 2016 وتشــكيل فريــق 
المحّققيــن و تعزيــزه، تطــّورا ملحوظــا فــي عــدد الشــكايات التــي 
بلغــت 9027 منهــا 3433 فــي شــكل عرائــض مكتوبــة وملّفــات 
وردت ســواء عــن طريــق مكتــب الضبــط أو بإحالــة مــن رئاســة 
بقيــة  تلقــي  وتــّم  اإللكترونــي.  البريــد  طريــق  عــن  أو  الحكومــة 
المجانــي  األخضــر  الرقــم  بواســطة   )5594( وعددهــا  الملّفــات 
واليمكــن اعتبارهــا، علــى حالتهــا، ملّفــات قائمــة الــذات لمــا تتطّلبــه 
مــن تحّريــات إضافيــة قبــل تكوينهــا. لذلــك فإنهــا لــن تكــون مشــمولة 
باإلحصائيــات التحليليــة التاليــة والتــي ســتقتصر علــى 3433 ملّفــا.

ويعــّد هــذا الرقــم رقمــا مرتفعــا بالقيــاس إلــى المعــّدالت الســنويّة 
ــة حيــث لــم تتجــاوز معــّدل 1500  ــواردة منــذ 2011 علــى الهيئ ال
اســتراتيجّية  فــي  تغييــر  إلــى  االرتفــاع  هــذا  ويعــود  ســنويّا.  ملّفــا 
تدّخــل الهيئــة، واعتمادهــا الحمــات التحسيســّية للتعريــف بدورهــا 
واختصاصاتهــا، وحــّث المواطنيــن علــى التشــهير بالفســاد الــذي 

يتعّرضــون لــه أو يعايشــونه.
وقــد أمكــن مــن خــال قاعــدة تخزيــن الملّفــات، ومعالجتهــا 
التاليــة: المحــاور  أســاس  معلوماتّيــا، وتحليلهــا، تصنيفهــا علــى 

- التحديد الجغرافّي للشكاوى )الواليات(
- االختصاص وعدم االختصاص

- المشتكي أوالعارض
- المشَتكى به أوالضّد

- طبيعة النزاع
- مآل ملّفات الشكوى بعد معالجتها

1 - التحديد الجغرافي
2 - االختصاص

3 - العارض
4 - المشَتكى به
5 - طبيعة النزاع

6 - مآل الملّفات
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 1 - التحديد الجغرافي للشكاوى )الواليات(: 

تنحــدر ملّفــات الشــكاوى التــي تلّقتهــا الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة 
بــا  مــن جميــع واليــات الجمهوريّــة األربــع والعشــرين  الفســاد 
اســتثناء.  وهــذا يؤّشــر علــى أّن اإلحســاس بالفســاد، والســعي إلــى 
مقاومتــه إحســاس عــام يصــدر، تقريبــا، عــن كّل المواطنيــن، ويشــمل 

جميــع الجهــات. 
وبحكــم حجمهــا الديمغرافــّي، كان لواليــة تونــس أكثــر مــن ثلــث 
الملّفــات الــواردة علــى الهيئــة )33,7 %(.  وتبــّوأت المرتبــة الثانيــة، 
وبنســب أقــّل أهّميــة بكثيــر، ســائر الواليــات الكبــرى مثــل نابــل، 
سوســة، صفاقــس، القصريــن، بــن عــروس وبنــزرت. ويُســّجل تقــّدم 
واليــة نابــل علــى بقّيــة الواليــات مســّجلة نســبة )5,7 %( مــن عــدد 

الملّفــات الوافــدة علــى الهيئــة.
قابــس،  واليــات  مــن  الــواردة  الشــكايات  نســبة  أّن  وياحــظ 
منّوبــة، مدنيــن، تراوحــت بيــن )1.5 و1.6 %(. وهــذه نســب ال 
تعكــس أحجامهــا الديمغرافّيــة، بــل تضاهــي النســب التــي ســّجلناها 

فــي واليــات صغــرى مثــل تــوزر، تطاويــن وزغــوان. 

2 - االختصاص:

تنقســم الملّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة 2016 إلــى صنفْيــن، 
صنــف أّول ينــدرج ضمــن اختصــاص الهيئــة القانونــّي، وصنــف ثــان 

يخــرج عــن اختصاصهــا.   
وقــد مثّلــت ملّفــات االختصــاص 64 % مــن مجمــوع الملّفــات 
الوافــدة علــى الهيئــة أي نحــو)2198 ملّفــا(. وفــي المقابــل، مثّلــت 
ملّفــات عــدم االختصــاص 36 % أي مــا يســاوي )1235 ملّفــا(. 
وبالعــودة إلــى الســنة األولــى النبعــاث الهيئــة )ســنة 2011(، ناحــظ 

كان لوالية تونس 
أكثر من ثلث الملّفات

الواردة على الهيئة
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تطــّورا هاّمــا فــي اســتيعاب المواطنيــن إلختصــاص الهيئــة، حيــث 
ارتفعــت نســبة الملّفــات ذات االختصــاص الوافــدة علــى الهيئــة مــن 

%11 ســنة 2011 إلــى 64 % ســنة 2016. 
المواطنيــن  اســتيعاب  فــي  الملحــوظ  التطــور  هــذا  ويأتــي   
الختصاصــات الهيئــة نتيجــة للحمــات التحسيســّية المكثّفــة عبــر 
الوســائط اإلعاميــة واالتّصــال المباشــر التــي قامــت بهــا الهيئــة 

القانونّيــة. باختصاصاتهــا  للتعريــف 

3 - العارض )المشتكي(:

تــّم تصنيــف العارضيــن أو الشــاكين إلــى 6 أصنــاف، مــع اإلشــارة 
إلــى أّن 22 % منهــم لــم يفصحــوا عــن هويّاتهــم )760 حالــة(. وهي 
ــر بغيــاب قانــون يحمــي المبّلغيــن عــن قضايــا  نســبة مرتفعــة جــّدا تُفسَّ
الفســاد، األمــر الــذي ســيقع تافيــه خــال ســنة 2017. وســيظهر 

مفعولــه فــي الّســنوات المقبلــة.
وقد وقع تقسيم العارضين إلى:

أشخاص تقّدموا ُفرادى 
مجموعة من األفراد. 

عامل أومجموعة من العّمال 
شركة

وزارات 
جمعّيات، نقابات،

أشخاص لم يفصحوا عن هويّاتهم. 
ولعــّل مايلفــت االنتبــاه هــو غلبــة الطابــع الفــردّي للشــكايات، 
هــم  حالــة(   2274( بالضبــط  العارضيــن  ثلثــْي  أّن  نجــد  حيــث 
أشــخاص تقّدمــوا فــرادى. وهــذا العــدد يمثّــل نســبة 66 % مــن 
الملّفــات الوافــدة علــى الهيئــة. أّمــا الّشــكايات المتضامنــة )مجموعــة 

ثُُلثا العارضين أشخاص
تقّدموا ُفرادى
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جــّدا  ضعيفــة  فهــي  األشــخاص(  مــن  أومجموعــة  العمــال  مــن 
ــي 6 % مــن  ــل ســوى حوال ــف األّول، وال تّمثّ ــى الصن ــاس إل بالقي
المجمــوع. مــع العلــم أّن الشــكايات المتضامنــة، علــى قّلتهــا، أكثــر 
ــة علــى األصنــاف  ــوّزع البقّي ــات االختصــاص. وتت ارتفاعــا فــي ملّف
األخــرى بنســب تتــراوح بيــن 2 % و3 %، مــا عــدا الــوزارات التــي 
ال تّمثّــل ملّفــات الشــكاوي الصــادرة عنهــا إالّ 9 ملّفــات، وهومــا 
يمثّــل نســبة 0,3 % مــن مجمــوع الشــكاوي. وللذكــر، فقــد وردت 

ــة تونــس وحدهــا.  6 مــن الـــ  9  حــاالت مــن والي
وترتفــع نســبة األفــراد الذيــن يمثّلــون ثلثــْي العارضيــن بشــكل 
والمنســتير  وتــوزر )78 %(،  القصريــن )79 %(،  فــي  ملحــوظ 
)76 %(، والمهديــة )77 %(، مقابــل معــّدل عــاّم فــي حــدود 
66 %. وترتفــع نســبة هــذا الصنــف مــن الشــكايات الفرديّــة ضمــن 
ملّفــات عــدم االختصــاص فــي واليــة نابــل )84 %(، وتنخفــض فــي 

ــن حيــث هــي دون المعــّدل العــاّم.  سوســة والــكاف وتطاوي
أّمــا نســبة العارضيــن الذيــن يتقّدمــون كمجموعــات متضامنــة، 
ســواء كانــوا مواطنيــن بــا تعييــن أوعّمــاال فــا تتجــاوز 3 % فــي 
كّل صنــف. ولكنّهــا تبقــى ِنَســبا مرتفعــة فــي ســليانة وســيدي بوزيــد 
وقفصــة بالنســبة إلــى مجموعــات األفــراد حيــث يتــراوح معّدلهــا  
بيــن 8 و11 %، فيمــا تفــوق نســب العارضيــن مــن مجموعــات 
وتطاويــن   والــكاف  والقيــروان  القصريــن  واليــات   فــي  العّمــال 

المعــّدل العــاّم.
أّمــا نســبة المجهوليــن فــي العمــوم فتبلــغ نحــو22 % أي مــا 
يعــادل )760 حالــة(. وأغلبهــا شــكايات مصنّــف ضمــن ملّفــات 
عــدم  ملّفــات  تحــت  ينضــوي  ال  فيمــا   )%  23( االختصــاص 

منهــا.  )%  21( نحــو  إالّ  االختصــاص 
أّمــا عــن تقاطــع العــارض مــع الواليــة واالختصــاص فيمــا يتعّلــق 
بالشــكايات الــواردة مــن الجمعّيــات والنقابــات فقــد لوحــظ ارتفــاع 

تبلغ نسبة العارضين
الذين لم يُدلوا بهويّاتهم

نحو 22 % من جملة
العرائض المقّدمة 

إلى الهئية
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نســبة العارضيــن فــي واليــات الــكاف )7 %(، وسوســة )4,5 %(، 
مقارنــة بالمعــّدل العــاّم الــذي هــو فــي حــدود )2 %(.

ويُاَحــظ أّن الواليــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة العارضيــن الذيــن 
اليفصحــون عــن هويّاتهــم هــي ِتباًعــا واليــات: تونــس )30,5 %(، 

مدنيــن )29 %(، ســيدي بوزيــد )27 %(. 
أّمــا الواليــات التــي تعــرف ارتفاعــا متوّســطا فــي هــذا الصنــف 
مــن الشــكايات المجهولــة المصــدر فهــي ســليانة وزغــوان )بيــن 24 
و27 %(. ولكنّهــا، فــي المقابــل، نســبة منخفضــة جــّدا فــي القصريــن 
عــروس  بــن  القيــروان،  فــي  ّمــا  إلــى حــّد  )8,5 %(، ومنخفضــة 
وصفاقــس )بيــن 10 و15 %(. وتنــدرج أكثــر هــذه الشــكايات فــي 
ملّفــات عــدم االختصــاص حيــث تصــل نســبتها فــي واليــة زغــوان 

وحدهــا نحــو )47,4 %(.
تقريبــا  فنصفهــا  الجمعّيــات  عــن  الصــادرة  الشــكايات  أّمــا 

)37 حالة على 70( وارد من والية تونس.

4 - المشتَكى به أو الضدّ:

يتوّزع األطراف المشتكى بهم إلى اثني عشر صنفا:
وزارات،

بلديّات، واليات، معتّمديّات، عمادات،
خدمات بريد، ماء، كهرباء، مستشفيات، صندوق تقاعد،

بنوك، شركات،
مؤّسسات، مراكز، دواوين، وكاالت، منشآت،

لجان، هيئات،
جمعّيات،

ديوانة، 
الرئيس األسبق بن علي وعائلته،

هياكل الدولة،
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أشخاص القانون الخاّص
حاالت أخرى

وحســب شــكايات العارضيــن، فــإّن أبــرز األطــراف المشــتكى 
بهــم، هــم مــن صنــف » أشــخاص القانــون الخــاّص « أي األفــراد 
العاديـّـون، بنســبة 37,7 %  أي مــا يعــادل )1293 حالــة مــن مجمــوع 
3433 حالــة(. وهــذا يؤّشــر، ظاهريـّـا، علــى أّن الفســاد المشــّهر بــه هو 

باألســاس أو فــي نســبة كبيــرة منــه فســاد فــردّي وليــس مؤّسســيًّا.
الــوزاراُت بنســبة 21 %، فالمؤّسســات العاّمــة  تــا ذلــك  ثــّم 
والخاّصــة مــن واليــات وبلديــات ومعتّمديــات وبنــوك وشــركات، 
ــاء،  ــاء، كهرب ــد، م ــى %11(، فمراكــز الخدمــات )بري )مــن %10 إل
الــخ( والمراكــز والدواويــن والــوكاالت بنســبة فــي  مستشــفيات، 

حــدود )6 %(.
ــه بصنــف خــاّص،  ــن علــي وعائلت ــز الشــكايات ضــّد ب ــّم تّميي وت
فكانــت فــي حــدود 17 شــكاية، أي مــا يمثّــل 0,5 % مــن مجمــوع 

الشــكايات الــواردة علــى الهيئــة. 
لئــن كان الطابــع الغالــب علــى األطــراف المشــتكى بهــم ظاهريـّـا 
ــا  هواندراجهــم ضمــن صنــف » أشــخاص القانــون الخــاّص «، فإنّن
متــى قمنــا بتجميــع الشــكايات ضــّد الدولــة والمؤّسســات العمومّيــة 
وشــبه العمومّيــة )وزارات، بلديـّـات وتوابعهــا، خدمــات وتوابعهــا، 
مؤّسســات وتوابعهــا، ديوانــة، حكومــة ودولــة، بــن علــي وعائلتــه( 
فــإّن النســبة ســترتقي إلــى 45 % مــن مجمــوع الملّفــات. وبنــاء 
علــى هــذه المقاربــة الشــمولّية، يتقــّدم الفســاد المؤّسســي علــى 

الفســاد الفــردّي.
ومــن المؤّشــرات الدالّــة أّن نســبة الشــكايات المجهولــة المصــدر 
ترتفــع إلــى 25 % عندمــا يكــون الطــرف المشــتكى بــه هــو الديوانــة، 
بينمــا المعــدل العــاّم لهــذا الصنــف مــن الشــكايات بقــي فــي حــدود 

 .% 22

أبرز األطراف المشتكى 
بهم هم من األفراد

العاديّين بنسبة 37.7 % 
من مجموع الحاالت
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5 - طبيعة النزاع:

وقــع تصنيــف النزاعــات حســب موضــوع الشــكاوي إلــى ثمانيــة 
أصنــاف رئيســية هــي :

فساد مالّي، جرائم اقتصاديّة
نزاع جزائي

نزاعات مختلفة غير جزائّية
صفقات عمومّية
مراجعة أحكام 
تصنيف أحكام
أخرى مصنّفة

أخرى غير مصنّفة
وبقيت 11 حالة )0,3 %( من المجموع الوارد على الهيئة غير 

خاضعة ألّي تصنيف، نظرا لغياب المعلومة الثابتة بخصوصها. 
تحتــّل  االقتصاديّــة  والجرائــم  المالــّي  الفســاد  أّن  تبّيــن  وقــد 
الجــزء األكبــر مــن القضايــا المرفوعــة، إذ بلغــت نســبتها 50 % مــن 
المجمــوع. تليهــا » نزاعــات مختلفــة غيــر جزائيــة « )19 %(، ثــّم 
» نزاعــات جزائيــة « )7 %(، وأصنــاف أخــرى بنســب ضعيفــة إلــى 

حــّد مــا تتــراوح بيــن 2 % و7 %.
المالــّي والجرائــم االقتصاديّــة ضمــن  الفســاد  وترتفــع جرائــم 
هــي منخفضــة  فيمــا  لتبلــغ حوالــي 72%،  ملّفــات االختصــاص 
جــّدا فــي ملّفــات عــدم االختصــاص )12 %(. علــى أنّنــا ناحــظ أّن 
القضايــا الجزائيــة وغيــر الجزائيــة ترتفــع ارتفاعــا كبيــرا فــي ملّفــات 
عــدم االختصــاص، حيــث تبلــغ 51 %، بينمــا هــي نســبة ضعيفــة 
الصفقــات  أّمــا   .)% 16,2( االختصــاص  ملّفــات  فــي  ّمــا  نوعــا 
العمومّيــة التــي يبلــغ عــدد ملّفاتهــا 140 ملّفــا فهــي تترّكــز بصفــة 

رئيســية فــي ملّفــات االختصــاص بنســبة 91,4 %. 
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المؤّسســات  أّن  نجــد  الضــد،  مــع  النــزاع  طبيعــة  تقاطــع  فــي 
الحكومّيــة وشــبه الحكومّيــة تحتــّل 805 حالــة، مــا يمثّــل 46,6 % 
مــن مجمــوع حــاالت الفســاد المالــّي والجرائــم االقتصاديّــة، فــي 
حيــن أّن الفســاد المالــّي لــدى األفــراد العاديّيــن يمثــل 36,7 % مــن 
المجمــوع. والخاصــة أّن الفســاد المالــّي والجرائــم االقتصاديّــة 

تخــّص بالدرجــة األولــى المؤّسســات.
أّمــا الصفقــات العمومّيــة وعــدد ملّفاتهــا 140، فتتعّلــق أساســا 
بالجانــب الحكومــّي وشــبه الحكومــّي، بنســبة 61 % )86 حالــة مــن 

 .)140
أّمــا النزاعــات الجزائيــة وغيــر الجزائيــة فيتســاوى فيهــا األفــراد 

مــع المؤّسســات. 
6 - مآل الملّفات:

وقــع تصنيــف مــآالت الملّفــات التــي تّمــت معالجتهــا إلــى ســّتة 
أصنــاف:

بصدد المعالجة
حفظ
إحالة
متابعة

إحالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة
إحالة إلى العدالة

وقــد تبّيــن أّن حوالــي النصــف مــن هــذه الملّفــات )48,7 %( 
مــازال »بصــدد المعالجــة« وهــو مــا يعــادل )1671 حالة من مجموع 
ــات التــي هــي محــّل متابعــة فنســبتها هــي  ــا الملّف ــة(. أّم 3433 حال

30 % مــن عــدد الملّفــات الجملّيــة التــي وفــدت علــى الهيئــة.
ــة الصنــف  وتشــكل ملّفــات الفســاد المالــّي والجرائــم االقتصاديّ
األبــرز فــي الملّفــات المحالــة علــى العدالــة )46 ملّفــا مــن مجمــوع 
60 ملّفا(، تتبعها ملّفات النزاع الجزائي )7 ملّفات(. وأّما الملّفات 
المحالــة إلــى هيئــة الحقيقــة والكرامــة الرتباطهــا باختصاصهــا فتبلــغ  

47 ملّفــا.  



وأّمــا الملّفــات التــي هــي طــور المتابعــة فهــي مرتفعــة كذلــك فــي 
ملّفــات الفســاد المالــّي )634 ملّفــا مــن مجمــوع 905 فــي مــادة 
االختصــاص(. وهــي مرتفعــة أيضــاً فــي ملّفــات الصفقــات العمومّيــة 

ــا(. )65 ملّف
وقــد تــّم حفــظ 460 ملّفــا، أي مــا يمثّــل حوالــي 13 % مــن 
مجمــوع الملّفــات الوافــدة علــى الهيئــة. وهــي نســبة مرتفعــة فــي 
ملّفــات عــدم االختصــاص، حيــث تبلــغ 33 % مــن مجمــوع ملّفــات 
هــذا الصنــف، ومنخفضــة جــّدا فــي ملّفــات االختصــاص حيــث تبلــغ 

.)% 2,5(
أّمــا الملّفــات التــي تواصــل الهيئــة متابعتهــا والتدقيــق فيهــا فهــي 
مرتفعــة أيضــاً وتبلــغ نســبتها حوالــي 31 %. وأغلبّيتهــا الســاحقة فــي 

ميــدان االختصــاص، بنســبة 86 %. 
وفــي تقاطــع المــآل والضــّد، ناحــظ أن األفــراد العاديّيــن يمثّلــون 
أعلــى نســبة اشــتكى منهــا العارضــون، إذ بلــغ عــدد الملّفــات الــواردة 
ضــد أفــراد عاديّيــن نحــو1293 ملّفــا مــن مجمــوع 3433 ملّفــا، 
ــة. أِحيــل  ــوارد علــى الهيئ ــل 37,7 % مــن المجمــوع ال وهومــا يمثّ
منهــا 45 ملّفــا إلــى العدالــة، أي مــا يمثّــل 45 % مــن مجمــوع 
أّمــا  ملّفــا.   94 وعددهــا  العدالــة  علــى  أحيلــت  التــي  الملّفــات 
الملّفــات التــي مــا تــزال قيــد المعالجــة فــي مجــال األفــراد العاديّيــن 
فتبلــغ 749 ملّفــا، مشــّكلة بذلــك 45 % مــن مجمــوع الملّفــات التــي 

ــا. بصــدد المعالجــة وعددهــا 1671 ملّف
علــى أنّــه إذا جمعنــا، كمــا قلنــا ســابقا، ملّفــات مختلــف الهيــاكل 
الحكوميــة والعمومّيــة وشــبه العمومّيــة، فــإّن الترتيــب يتغيــر، ويحتــّل 
المرتبــة االولــى  العمومــي  الحكومــي والعمومــي وشــبه  الطــرف 
ــا لألفــراد العادييــن، مــا يســاوي  ــا، مقابــل 1293 ملّف بـــ 1558 ملّف

45 % من مجموع الملّفات.
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استنتاجات:

يمكن أن نستنتج، مّما سبق، ما يلي:
تضاعــف عــدد الملّفــات الــواردة علــى هيئــة مكافحــة الفســاد   - 1
ســنة 2016، وذلــك ألّن الهيئــة غيــرت اســتراتيجّية التدخــل التــي 
ســارت عليهــا منــذ 2011، وســلكت سياســة االتصــال المباشــر، 
واســتخدمت وســائل االتصــال الحديثــة فــي آن واحــد. وقــد بلــغ 
عــدد الملّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة 2016 زهــاء 3433 ملّفــا، 

ــا ســنويّا منــذ 2011.  مقابــل معــدل 1500 ملّف
ــه ليســت وقفــا علــى جهــة دون  مقاومــة الفســاد والتشــهير ب  - 2
أخرى، فكّل الواليات، بدون استثناء، ساهمت في تقديم شكاوي 
ضــد الفســاد بمختلــف أوجهــه، من الفســاد المالــي واالقتصادي إلى 
الفســاد اإلداري، ومــن الجزائــي إلــى غيــر الجزائــي. وبصفــة عامــة، 
كانــت الشــكاوى متناســبة مــع الحجــم الديموغرافــي للواليــات، 
قابــس  مثــل  الجنــوب،  فــي  ســيما  الواليــات، ال  بعــض  عــدا  مــا 
ومدنيــن، حيــث ظلــت الشــكاوى دون حجــم الواليــة إّمــا لضعــف 

التحســيس فيهــا وإّمــا لخلّوهــا مــن قضايــا الفســاد الهاّمــة.
ــاع حجــم المشــتكى بهــم )الضــّد( مــن  ــه رغــم ارتف ــن أنّ تبّي  - 3
صنــف األفــراد، فــإّن الفســاد المؤّسســي يبقــى مهيمنــا علــى ملّفــات 
الشــكاوي الوافــدة علــى الهيئــة. وقــد بلغــت نســبة الفســاد المؤّسســي 
45 % مقابــل 37,7 % بالنســبة لفســاد األفــراد. وقــد بــرزت ظاهــرة 
مــن   %  22 نســبتها  بلغــت  التــي  المصــدر  مجهولــة  الشــكاوي 
مجمــوع الشــكاوي الــواردة علــى الهيئــة ســنة 2016. ولعــّل الســبب 
فــي ارتفــاع نســبة العارضيــن المجهولــي الهويــة يعــود إلــى الخــوف 

ــة. مــن تبعــات التبليــغ القضائّي
4 -  بلغــت نســبة الملّفــات التــي تعــود إلــى اختصــاص الهيئــة

 64 % مــن مجمــوع الملّفــات، بينمــا كانــت فــي حــدود 11 % 
المواطنيــن  اســتيعاب  فــي  الهــام  التطــور  هــذا  ســنة 2011.  فــي 

الفساد المؤّسسي يبقى
مهيمنا على جملة الملّفات

الواردة على الهيئة
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فــي  الهيئــة، والــذي جنّبهــا اإلرهــاق واالنغمــاس  الختصاصــات 
قضايــا ليســت مــن اختصاصهــا، يرجــع إلــى الحمــات التحسيســية 
المكثفــة عبــر الوســائط اإلعاميــة واالتصــال المباشــر بمختلــف 
مظاهــره. ومــا ال شــّك فيــه أن نســبة ملّفــات االختصــاص ســترتفع 
مســتقبا نتيجــة العمــل التوعــوي الــذي قامــت بــه الهيئــة، مّمــا يرفــع 
مــن كفاءتهــا ونجاعتهــا فــي معالجــة ملّفــات الفســاد وتحويلهــا إلــى 

الجهــات المختّصــة، ال ســيما إلــى القضــاء. 
تبّيــن أن الفســاد المالــي والجرائــم االقتصاديـّـة تّمثـّـل القســط   - 5
األوفــر مــن ملّفــات الفســاد المرفوعــة إلــى الهيئــة. وهــي ملّفــات 
تّمثــل فــي المجمــوع حوالــي 50 % مــن الملّفــات التــي تلّقتهــا 
الهيئــة. وتحتــّل المؤّسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة المرتبــة 
ــة، حيــث  ــم االقتصاديّ ــي والجرائ ــات الفســاد المال ــى فــي ملّف األول
يبلــغ عــدد الملّفــات المتعّلــق بهــا 805 حالــة، مــا يمثّــل 46 % مــن 
مجمــوع حــاالت الفســاد، فــي حيــن أّن الفســاد المالــّي لــدى األفــراد 
ــن يمثــل 36,7 % مــن المجمــوع. نســتخلص مــن ذلــك أّن  العاديّي
األولــى  بالدرجــة  تخــّص  االقتصاديّــة  والجرائــم  المالــّي  الفســاد 

المؤّسســات.
مــن بيــن الملّفــات الــواردة علــى الهيئــة ســنة 2016، وعددهــا   - 6
هــي اآلن  ملّفــا )48,7 %(  هنــاك 1671  ملّفــا،  الجملــي 3433 
بصــدد المعالجــة، و1048 ملّفــا )30,5 %( فــي وضعيــة متابعــة. 
أّمــا الملّفــات التــي تــّم البــّت فيهــا نهائيــا، بالحفــظ فتبلــغ 460 ملّفــا 
)13,4 %( أّمــا المحالــة إلــى القضــاء فعددهــا  94 ملّفــا  )2,9 %(، 
فيمــا أحيــل 108 ملّفــا )3,1 %(  إلــى الهيــاكل اإلداريّــة ذات النظــر 

ــة الحقيقــة والكرامــة. ــى هيئ ــا )1,4 %(  إل و47 ملّف
مــاي   21 بدايــة  األخضــر  بالرقــم  المّتصليــن  عــدد  بلــغ   - 7
2016 )تاريــخ إنطــاق العمــل بالرقــم األخضــر( 5594 متدخــا، 
 105 بقــاء  مــع   ،)509( وإنــاث   )4980( ذكــور  إلــى  ينقســمون 

الفساد المالي والجرائم
االقتصاديّة تّمثّل القسط

األوفر من ملّفات الفساد
المرفوعة إلى الهيئة
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حالــة غيــر محــّددة، بحيــث لــم تّمثــل نســبة اإلنــاث ســوى 9 % مــن 
مجمــوع المتصليــن. وقــد تركــزت التدخــات إّمــا علــى الفســاد فــي 
يمثّــل  مــا  تدّخــا(   2812( العمومّيــة  والمؤّسســات  الــوزارات 
50 % مــن مجمــوع التدخــات وإّمــا علــى الفســاد فــي المؤّسســات 
الخاصــة )4 %( مــن المجمــوع. ووقــع تســجيل عــدد كبيــر مــن 
التــي  المواضيــع  طبيعــة  حيــث  مــن  الواضحــة،  غيــر  التدخــات 
تطرحهــا. وهــي تّمثــل 37 % مــن مجمــوع المداخــات. وهــذا رقــم 
المرتفــع قــد حــرم الهيئــة مــن إمكانيــة االســتفادة مــن آراء أكثــر مــن 
ثلــث المتدخليــن. أّمــا بقيــة التدخــات فكانــت لاسترشــاد وطلــب 

معلومــات مــن الهيئــة )8 %( 
أربــع  مــن  التدّخــات وردت  ثلــث  مــن  أكثــر  أّن  لوحــظ   - 8
ثلثــا  أّمــا  والقصريــن.  وصفاقــس  ونابــل  تونــس  هــي  واليــات، 
المداخــات األخــرى فتوزعــت بيــن الــــ 20 والية المتبقية والخارج 
الــذي كانــت مســاهمته ضعيفــة جــّدا )4 حــاالت(. وجديــر بالذكــر 
أّن أضعــف الواليــات مــن حيــث عــدد المتدخليــن هــي تطاويــن، 

تــوزر، قبلــي، مدنيــن إلــى جانــب المتدّخليــن مــن الخــارج.
عندمــا تتقاطــع واليــة المّتصــل مــع الموضــوع، فإننــا نخــرج   - 9

بالماحظــات التاليــة:
- أوال: فيمــا يتعّلــق بــوزن كّل واليــة حســب الموضوعــات، فــإّن 
واليــة تونــس التــي ســّجلت 779 مداخلــة، أي مــا يمثــل 14 % مــن 
مجمــوع المداخــات هــي التــي تســتحوذ علــى أهــّم األنصبة حســب 
يبلــغ نصيبهــا 19,6 % بخصــوص طلــب  الموضوعــات، حيــث 
معلومــات، ويصــل إلــى 26 % فيمــا يتعّلــق بالفســاد فــي الــوزارات 
أوالمؤّسســات العمومّيــة، وإلــى 15 % فيمــا يخــّص الفســاد فــي 
المؤّسســات الخاصــة. تتبعهــا فــي المرتبــة الثانيــة، بالتــوازي، كّل 
مــن صفاقــس ونابــل، الّلتْيــن تّمثّــل كل منهمــا 7 % مــن مجمــوع 

المداخــات الــواردة عــل الرقــم األخضــر.

لم تّمثل نسبة المّتصالت
على الرقم األخضر سوى

9 % من مجموع
االتّصاالت 
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ويتــراوح نصيــب صفاقــس النســبي مــن حيــث توزيــع المواضيــع 
بيــن 4,4 % و9 %. ويشــكل فســاد المؤّسســات الخاصــة أعلــى 
نســبة تدخــل، حيــث بلــغ 9,3 % ، تــاه الفســاد فــي الــوزارات بنســبة 

 ..% 8
أّمــا نابــل فتــراوح نصيبهــا حســب المواضيــع بيــن 7 % و9 %. 
تليهــا  الخاّصــة،  المؤّسســات  لفســاد  كانــت  فيهــا  نســبة  وأعلــى 

فالــوزارات. العمومّيــة،  المؤّسســات 
بعــد هاتيــن الواليتيــن، ناحــظ أّن سوســة والقصريــن والقيــروان 
واليــات قريبــة مــن نابــل فيمــا يخــّص فســاد الــوزارات والمؤّسســات 
فســاد  يخــص  فيمــا  منهــا  فقريبــة  سوســة  واليــة  أّمــا  العمومّيــة. 
القصريــن  إلــى  بالنســبة  األمــر  ويختلــف  الخاصــة.  المؤّسســات 
الكثافــة  بضعــف  تتّميــزان  داخلّيتــان  واليتــان  وهمــا  والقيــروان، 

الخاصــة. والمؤّسســية  الصناعيــة 
المتعــددة  المعلومــات والطلبــات  تســتأثر بموضــوع طلــب  ال 
جهــة دون أخــرى، إذ نجدهــا موّزعــة بيــن كّل الجهــات دون اســتئثار 

أيــة واليــة بأســبقية تّميزهــا عــن ســائر الواليــات.
وفيمــا يخــّص المداخــات التــي لــم يقــع تبيــن مطالبهــا بوضــوح 
فقــد كانــت مرتفعــة إلــى حــّد بعيــد. وقــد بلغ عددهــا 2086 مداخلة، 
ونســبتها مــن المجمــوع 37 %. وهــي نســب مرتفعــة كالعــادة فــي 
فــي  ّمــا  حــّد  إلــى  ونابــل ومرتفعــة  تونــس، وصفاقــس،  واليــات 
واليتــْي سوســة، والقصريــن. ولكنّهــا متناثــرة بِنســب ضعيفــة فــي 

ــة الواليــات. بقي
ــة الواحــدة،  ــوزن كّل موضــوع داخــل الوالي ــق ب ــا: فيمــا يتعّل ثاني
ناحــظ أّن مداخــات واليــة أريانــة مثقلــة بالتشــهير بالفســاد فــي 
الــوزارات والمؤّسســات العمومّيــة، تليهــا بالتســاوي تقريبــا واليــات 
المؤّسســات  فــي  الفســاد  أّمــا  ونابــل.  وقبلــي،  تونــس، وسوســة، 
مدنيــن  صفاقــس،  سوســة،  فــي  مرتفعــا  حيــّزا  فيحتــّل  الخاصــة 

وقفصــة، حيــث يتــراوح بيــن 6 % و7 %..
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10 - ياحــظ غيــاب كبيــر لإلنــاث فــي المداخــات علــى الخــّط 
األخضــر، مّمــا يدفــع إلــى التســاؤل عــن أســباب هــذا الغيــاب. هــل 
يعــود إلــى عــدم اكتــراث المــرأة بقضايــا الفســاد التــي تصبــح فــي 
هــذه الحالــة »اختصاصــا« ذكوريــا أم لضعــف التحســيس النوعــّي 

مــن قبــل الهيئــة.
11 - أكثــر مــن ثلــث المداخــات كانــت خاليــة مــن أي موضــوع 
حّتــى أنّنــا ال نــدري لمــاذا اتّصــل هــؤالء المتدّخلــون، وعددهــم 
كبيــر، بالهيئــة. هــل إنّهــم عجــزوا عــن تبليــغ آرائهــم وتشــكياتهم 
أم هنــاك خلــل فــي أســاليب االتّصــال التــي وضعتهــا الهيئــة أم ثّمــة 

ــات وترتيبهــا.  إخــال فــي معالجــة البيان
12 - تؤّكــد المداخــات علــى الخــط األخضــر مــا تــّم اســتنتاجه 
مــن الملّفــات الــواردة علــى الهيئــة من أّن الفســاد اإلداري الحكومي 

الفساد اإلداري الحكوميوالعمومــي يحتــّل المرتبــة األولــى ضمــن شــكاوى المواطنيــن.
والعمومي يحتّل المرتبة

األولى ضمن شكاوى
المواطنين 
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النسبة المئويةعدد الملّفاتمآل الملف

عدم االختصاص
االختصاص

الجملة

1235
2198
3433

36
64

100,0

توزيع الملّفات الواردة على الهيئة 
سنة 2016 حسب االختصاص   
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النسبة المئويةعدد الملّفاتالعارض

أشخاص بمفردهم
مجموعة من السكان

عامل أو مجموعة من العمال
شركة

وزارات
جمعيات. نقابات الخ

مجهول
الجملة

2274
110
115
95
9

70
760

3433

66,2
3,2
3,4
2,8
0,3
2,0

22,1
100,0

توزيع الملّفات الواردة على الهيئة 
سنة 2016 حسب العارض



النسبة المئويةعدد الملّفاتالوالية

3,8
4,1
2,6
1,9
3,1
2,0
1,8
4,2
4,2
1,0
0,7

33,7
2,4
1,6
2,3
5,1
3,0
5,2
1,6
0,5
3,1
1,7
1,5
5,7

0,06
100,0

223
142
88
65

105
70
63

145
144
35
23

1157
83
54
78

174
102
178
54
17

105
58
53

196
21

3433

أريانة
القصرين
القيروان
الكاف

المنستير
المهدية
باجة

بن عروس
بنزرت
تطاوين
توزر
تونس
جندوبة
زغوان
سليانة
سوسة

سيدي بوزيد
صفاقس
قابس
قبلي
قفصة
مدنين
منوبة
نابل

غير محدد
الجملة

توزيع الملّفات الواردة على الهيئة 
سنة 2016 حسب الوالية
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النسبة المئويةعدد الملّفاتمآل الملف

بصدد المعالجة
حفظ
إحالة
متابعة

أحيلت إلى هيئة الحقيقة والكرامة
أحيلث إلى العدالة

الجملة

1671
460
108

1048
47
99

3433

48,7
13,4
3,1

30,5
1,4
2,9

100,0

توزيع الملّفات الواردة على الهيئة 
سنة 2016 حسب المآل
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النسبة المئويةعدد الملّفاتهياكل ومؤسسات

وزارات
واليــات، معتّمديــات، بلديــات، 

عمــادات
خدمات البريد، الماء،الكهرباء، 

الصناديق اإلجتماعية 
المستشفيات،
بنوك، شركات

دواوين، مؤّسسات
وكاالت

لجان، هيئات
جمعيات

ديوانة
الرئيس األسبق بن علي وعائلته

هياكل الدولة
أفراد عاديّون

أخرى
الجملة

721
353

215

380
211

28
78
28
17
16

1295
91

3433

21,0
10,3

6,3

11,1
6,1

0,8
2,3
0,8
0,5
0,5

37,7
2,7

100,0

توزيع الملّفات الواردة على الهيئة 
سنة 2016 حسب الجهة المطلوبة
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148

4

346

282

136

171

214

184

225

242

النسبة المئوية
غير  محدد إناث ذكور

الوالية
جنس المتصل

3

0

1

5

2

6

4

3

3

4

2,0%

0,0%

94,2%

92,6%

1,5%

3,5%

1,9%

1,6%

1,3%

1,7%

20

2

19

16

16

12

19

10

31

23

13,5%

50%

5,5%

5,7%

11,8%

7,0%

8,9%

5,4%

13,8%

9,5%

125

2

326

261

118

153

191

171

191

215

84,5%

50%

3%

1,8%

89,5%

89,5%

89,3%

92,9%

84,9%

88,8%

أريانة

الخارج

القصرين

القيروان

الكاف

المنستير

المهدية

باجة

بن عروس

بنزرت

توزيع المكالمات الواردة على الخط األخضر 
حسب الواليات

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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26

9

776

176

147

181

287

232

394

93

النسبة المئوية
غير  محدد إناث ذكور

الوالية
جنس المتصل

0

0

18

2

3

4

2

4

4

4

0,0%

0,0%

2,3%

1,1%

2,7%

2,2%

7,0%

1,7%

4,3%

1,7%

3

8

111

14

4

7

38

8

29

6

11,5%

16,8%

14,2%

8,0%

2,0%

3,9%

13,2%

3,4%

6,5%

9,5%

23

41

650

160

140

170

247

220

361

83

88,5%

83,7%

83,4%

90,9%

95,2%

93,9%

86,1%

94,8%

91,6%

89,2%

تطاوين

توزر

تونس

جندوبة

زغوان

سليانة

سوسة

سيدي بوزيد

صفاقس

قابس

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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27

202

422

108

147

398

النسبة المئوية
غير  محدد إناث ذكور

الوالية
جنس المتصل

0

1

21

1

5

5

0,0%

5,0%

5,0%

9,0%

4,1%

1,3%

2

22

39

6

7

37

7,4%

10,9%

9,2%

5,6%

5,8%

9,3%

25

179

362

101

109

356

92,6%

88,6%

85,8%

93,5%

90,1%

89,4%

قبلي

قفصة

ال يريد التصريح 
عن والية اإلقامة

مدنين

منوبة

نابل

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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89,0
9,1
1,9

100,0

4980
509
105

5594

ذكر
أنثى

غير محدد
الجملة

توزيع المكالمات الواردة على الخط األخضر 
حسب جنس المتصل
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تمهيد
أحدثــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب المرســوم 
120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011. وتــّم منحهــا 
صاحيــات البحــث والتقّصــي اســتنادا إلــى الفصــل 13 منــه والــذي 

ــه الثالثــة والرابعــة علــى مــا يلــي:  ينــص ضمــن فقرتْي
- الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص.

- تلقي الشــكاوى واإلشــعارات حول حاالت الفســاد والتحقيق 
فيهــا وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة بمــا في ذلــك القضاء. 

كمــا أســند المرســوم ســالف الذكــر صاحيــات التقّصــي والبحث 
فــي جرائــم الفســاد إلــى جهــاز التقّصــي بنــاء على أحــكام الفصل 31 
منــه والــذي نــص علــى أنـّـه: يتعّهــد جهــاز الوقايــة والتقّصــي بالبحــث 
فــي جرائــم الفســاد، ويتولــى فــي هــذا اإلطــار تجميــع المعلومــات 
والوثائــق والشــهادات التــي مــن شــأنها أن تمّكن مــن تقّصي الحقيقة 
بخصــوص شــبهة ارتــكاب جرائــم فســاد مــن قبــل أي شــخص مــادي 
ــة مهمــا  ــة أو هيئ ــم أو جمعي ــوي عــام أو خــاص أو أي تنظي أو معن
كانــت طبيعتهــا والتثبــت فــي المعلومــات والوثائــق المجمعــة ومــدى 
صحتهــا قبــل إحالتهــا علــى الســلط القضائيــة المختصــة قصــد تتبــع 
مرتكبــي هــذه الجرائــم. ولهــا أن تقــوم بأعمــال التفتيــش وحجــز 
التــي  والخاصــة  المهنيــة  المحــالت  بــكل  والمنقــوالت  الوثائــق 
تــرى ضــرورة تفتيشــها وذلــك دون إجــراء آخــر. وتعتمــد المحاضــر 
مباشــرة  عنــد  والتقّصــي  الوقايــة  جهــاز  يحررهــا  التــي  والتقاريــر 
أعمــال التقّصــي فــي جرائــم الفســاد حججــا ال يمكــن الطعــن فيهــا 

إالّ بالــزور.
ولــم يتــّم تشــكيل جهــاز الوقايــة والتقّصــي رغــم مــا ســبق بســطه 
ــب جملــة  مــن الفصــول التــي تولــت تكريســه صراحــة، وهــو مــا رتّ

مــن النتائــج علــى تحديــد اآلليــات المعتمــدة فــي الغــرض.
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1 - غياب جهاز 
الوقاية والتقّصي

2 - أعمال البحث والتقّصي
- االنتدابات
- الصفقات

- استغالل نفوذ،
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أوّال: غياب جهاز الوقاية والتقصي
تولّــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مباشــرة أعمــال البحــث 
والتقّصــي فــي غيــاب إرســاء لجهــاز الوقايــة والتقّصــي المنصــوص 
علــى ضــرورة تشــكيله بجميــع الصاحيــات القانونيــة المخولــة لــه 
مــن تفتيــش وحجــز، إلــى جانــب القيمــة الثبوتيــة لمــا يتــّم تحريره من 
طــرف أعضائــه باعتبارهــا حججــا ال يمكــن الطعــن فيهــا إالّ بدعــوى 
ــات   ــع الصاحي ــل جمي ــّم تعطي ــاز ت ــاب هــذا الجه ــي غي ــزور. وف ال
ــة  ــس الســرعة والفاعلي ــي مــن شــأنها تكري ــة، والت ــة المخول القانوني

والحجيــة لألعمــال المنجــزة مــن الهيئــة . 
لقــد تولــت الهيئــة منــذ إنشــائها إلــى حــدود ســنة 2017، أي 
مــا يقــارب الســت ســنوات، إنجــاز مهامهــا المنوطــة بعهدتهــا دون 
ــب عليــه نتيجتــان  أن يكــون لهــا جهــاز وقايــة وتقــّص. وهــو مــا ترتّ

أساســيتان: 
الممنوحــة  • تعطيــل اآلليــات القانونيــة للبحــث والتقصــي 
ألعضاء الجهاز بموجب الفصل 31 والمتمثلة أساسا في التفتيش 
ــا أّدى  والحجــز والتــي ذكــرت صراحــة بالفصــل المذكــور آنفــا مّم
إلــى إعاقــة مســار التقّصــي والكشــف عــن الفســاد ومرتكبيــه فــي 
ملفــات تعلقــت أساســا بشــبهات رشــوة وســوء اســتعمال الســلطة 
والفســاد المالــي واإلداري. ورغــم كل مــا تعــرض لــه هــذا المســار 
مــن صعوبــات ومعوقــات فإنــه أثمــر جملــة مــن األعمــال القانونيــة 
الفاعلــة والناجعــة، ودلـّـل علــى نجــاح الهيئــة فــي إيجــاد آليــات عمــل 
ممكنــة وفاعلــة لتجــاوز صعوبــة واقــع التقّصــي وفقــدان الصاحيات 

والمــوارد الضروريــة نتيجــة غيــاب جهــاز الوقايــة والتقّصــي.
• تشــكيل خليــة بحــث وتقــص متكونــة مــن جملــة مــن المحققيــن 
باشــروا أعمــال البحــث والتقّصــي فــي الملفــات التــي تولــت الهيئــة 
التعهــد بهــا تلقائيــا للكشــف عــن مكامــن الفســاد ومقترفيــه، وفــي  
التابــع للهيئــة  لــدى مكتــب الضبــط  تــّم إيداعهــا  التــي  العرائــض 

الهيئة تعمل بآليات تقّصي
محدودة على المستوى

القانوني والعملي
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أو تلقيهــا عــن طريــق الخــط األخضــر أو عبــر البريــد اإللكترونــي 
ــغ عــن الفســاد.  ــة للتبلي ــل العرائــض اإللكتروني المخصــص لتقب

وعملــت الهيئــة علــى تفعيــل مهامهــا المتعلقــة بالتقّصــي، وذلــك 
مــن خــال اســتنباط آليــات عمــل تمثلــت أساســا:

1 - في تجميع الوثائق واألدلة والحجج بطلبها من المؤسسات 
ــا تتحــّوز  ــي يفتــرض أنّه ــة الت ــع الجهــات العمومي واإلدارات وجمي
تلــك الوثائــق. ومثّــل الفصــل 34 مــن المرســوم األســاس القانونــي 
المعتمــد فــي آليــة طلــب المعلومــات والمعطيــات والوثائــق، إذ جــاء 
فيــه: يتعّيــن علــى مصالــح الدولــة وبصفــة خاصــة المصالــح اإلداريــة 
ومختلــف مصالــح وهيئــات الرقابــة والتفقــد والتدقيــق والجماعــات 
ذات  والمنشــآت  العموميــة  والمنشــآت  والمؤسســات  المحليــة 
المســاهمات العموميــة مــّد رئيــس الهيئــة بتصاريــح تتضمــن كّل مــا 
بلــغ إليهــا ومــا أمكــن لهــا الحصــول عليــه فــي قيامهــا أو بمناســبة 
قيامهــا بمهامهــا مــن معلومــات ومعطيــات تنــدرج ضمــن مهامهــا أو 
مــن شــأنها أن تســاعد هــذه األخيــرة علــى القيــام بالمهــام المنوطــة 
بعهدتهــا علــى أحســن وجــه. وتقــّدم هــذه البيانــات والوثائــق مباشــرة 
وبمبــادرة مــن المصالــح والهيــاكل المذكــورة إلــى رئيــس الهيئــة أو 

بطلــب منــه عنــد االقتضــاء.
ــة بأعمالهــا بضــرورة  ــة اإلدارات المعني ــة مطالب كمــا تولــت الهيئ
اتخــاذ التدابيــر الضروريــة واالجــراءات القانونيــة ال ســيما إجــراء 
تحقيق وتفقد في شــبهات الفســاد التي مثلت موضوع المراســات 
فــي كل مــرة بموافاتهــا بمــآل  التــي وجهــت مــن طرفهــا مطالبــة 
األبحــاث ونتائــج التفقــد المنجــز مــن اإلدارة الموجــه لهــا الطلــب 
المعنيــة  للجهــة  تذكيــر  مراســات  إعــداد  الهيئــة  يفــوت  أن  دون 
بالطلــب، وذلــك لحثهــا علــى اإلســراع فــي إنجــاز األعمــال التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد فــي البــت فــي العرائــض المقدمــة للهيئــة والتثبــت 

مــن توفــر الشــبهة مــن عدمهــا. 
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وفــي هــذا اإلطــار وجــب التأكيــد علــى وجــود تفــاوت فــي تفاعــل 
اإلدارات والمؤسســات وجميــع الجهــات العموميــة مــن جماعــات 
محليــة ومنشــآت عموميــة مــع الهيئــة فيمــا يخــص طلــب المعطيــات. 
فمنهــا مــا امتنــع عــن الجــواب بالســلب أو باإليجــاب، ومنهــا مــا 
ــة جــدا أثــرت  ــة بطيئ ــات فــي مــدد زمني ــم بعــض المعطي تولــى تقدي
ســلبا علــى نجاعــة األعمــال التــي ترتبــط أساســا بعنصــر الســرعة 
والدقــة. كمــا تولــت جهــات أخــرى التفاعــل بشــكل مقبــول خاصــة 
مــع تمســك الهيئــة بآليــة التذكيــر المتواصــل بمــّد المطلــوب منهــا 
ــق  ــة المتابعــة لتحصيــل مــآالت ونتائــج أعمــال التفقــد والتحّق وبآلي
مــن مختلــف أجهــزة التفقــد الخاضعــة بالنظــر إلــى الجهــات المعنيــة 
بالتفاعــل والتعــاون مــع الهيئــة بنــاء علــى أحــكام الفصــل 34 مــن 

المرســوم عــدد 120 لســنة 2011.
2 - فــي تعزيــز آليــة االســتماع التــي ســبق أن تــّم اعتمادهــا مــن 
طــرف اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الفســاد والرشــوة 

ــر 2011.  ــي شــهر نوفمب ــت بتقريرهــا الصــادر ف كمــا هــو ثاب
ولقــد قــام فريــق عمــل المحققيــن بمباشــرة أعمــال التقّصــي، 
ــة ضــرورة ســماعه  ــّدرت الهيئ ــى كّل طــرف ق ــك باالســتماع إل وذل
مهمــا كان مركــزه القانونــي بالملــف ســواء كان مبّلغــا متضــررا أو 
مبّلغــا ليســت لــه عاقــة شــخصية ومباشــرة بموضــوع تبليغــه. كمــا 
تولــت الهيئــة ســماع المبلــغ عنــه أو المســؤول الــذي مثلــت شــهادته 
عمــا يســاهم فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة لكشــف الحقيقة، وذلك 
بتأكيــد وجــود الشــبهة وتحريــر شــكاية بعــد ذلــك فــي الغــرض ومــن 
ثمــة إحالتهــا علــى النيابــة العموميــة بالمحكمــة االبتدائيــة المختصــة 
ترابيــا بالتتبــع أو بحفــظ الملــف لغيــاب الحّجــة واقعــا وقانونــا. كمــا 
تعــّد جلســات الســماع مــن اآلليــات القانونيــة الضامنــة لحــّق الدفــاع، 
وذلــك بتمكيــن المبّلــغ عنهــم مــن تقديــم دفوعاتهــم عّمــا تّمــت 

إثارتــه مــن شــبهات ضّدهــم. 

مآل األبحاث اإلداريّة 
في عديد الملّفات 

التي تحيط بها شبهات 
فساد، تبقى حبيسة 

أدراج اإلدارة
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وتظــل آليــة االســتماع مــن آليــات التقّصــي الخاضعــة للســلطة 
التقديريــة للهيئــة، وحســب حالــة كّل ملــّف والمابســات المضّمنــة 

بــه. 
ــاب  ــة ألعمــال البحــث والتقّصــي فــي غي ــة القانوني ــا: الحجي ثاني

ــك  جهــاز مخصــوص بذل
إضفــاء   2011 لســنة   120 المرســوم  مــن   31 الفصــل  تولّــى 
جهــاز  أعضــاء  طــرف  مــن  المحــررة  للمحاضــر  الثبوتيــة  القــوة 
الرقابــة والتقّصــي، وفــي غيــاب تكريــس هــذا الجهــاز ضمــن النســيج 
الهيكلــي والوظيفــي للهيئــة فــإّن الســؤال المطــروح يتعّلــق بمــدى 

حّجيــة المحاضــر المحــّررة فــي الغــرض.
لقــد عملــت الهيئــة فــي ســبيل تجــاوز عقبــة غيــاب جهــاز الوقايــة 
والتقّصــي خــال جميــع مراحــل البحــث والتحقــق علــى إيجــاد 
التــي  واألصليــة  الشــكلية  الشــروط  جميــع  فيهــا  تتوفــر  حلــول 
تجعــل مــن أعمالهــا صحيحــة. وعليــه، تولــى رئيــس الهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد بوصفــه الوحيــد الــذي تتوفــر فيــه شــروط الفصــل 
31 المعــروض ســلفا العمــل علــى متابعــة ورقابــة والمصادقــة علــى 
جميــع محاضــر االســتماع المنجــزة فــي إطــار أعمــال التقّصي. األمر 
الــذي أثقــل كاهــل رئاســة الهيئــة للعــدد الضخــم مــن المحاضــر 
واألعمــال التــي تتولــى إعدادهــا، وذلــك بغايــة أن تكــون جميــع 
أعمــال الهيئــة صحيحــة مــن حيــث الشــكل واالجــراء المتخــذ. وكان 
ــة وتقــّص علــى معنــى  ــة جهــاز وقاي ــر للهيئ ــو توّف ــاء ســتذلّل ل األعب
أحــكام الفصــل 22 مــن المرســوم عــدد 120 الــذي ينــص علــى أن 
يتألــف جهــاز الوقايــة والتقّصــي مــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء ال يقــل 
عددهــم علــى عشــرة يعينــون بأمــر بنــاء علــى اقتــراح رئاســة الحكومة 
مــن بيــن الخبــراء المشــهود لهــم بالنزاهــة والكفــاءة فــي اختصاصــات 
القانــون والماليــة ومراقبــة الحســابات والجبايــة والشــؤون العقاريــة 

وغيرهــا مــن االختصاصــات ذات العاقــة بمهــام الهيئــة.
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تولى رئيس الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد بوصفه
الوحيد الذي تتوفر فيه

شروط الفصل 31
المعروض سلفا العمل 

على متابعة ورقابة
والمصادقة على جميع

محاضر االستماع المنجزة
في إطار أعمال التقّصي. 

األمر الذي أثقل كاهل
رئاسة الهيئة للعدد

الضخم من المحاضر
واألعمال التي تتولى

إعدادها

,,
,,



194194

لقــد مثّــل غيــاب جهــاز وقايــة وتقــّص عائقــا حقيقيــا أمــام مســار 
محاربــة الفســاد والكشــف عــن الحقيقــة فــي آجــال معتبــرة، وبالدقــة 
المطلوبــة. وبالرغــم مــن ذلــك واصلــت الهيئــة أعمالها فــي التقّصي، 
وأنتجــت جملــة مــن األعمــال القانونيــة منهــا مــا توجهت بــه لإلدارة، 

ومنهــا مــا تمــت إحالتــه علــى القضــاء. 

التقصي في ملّفات الشكايات

عملــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، منــذ بدايــة ســنة 2016 
وبالتــوازي مــع معالجــة الملّفــات الجديــدة، علــى اســتكمال النظــر 
فــي الملّفــات العالقــة التــي ســبق إيداعهــا لــدى الّلجنــة الوطنّيــة 
لتقّصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد منــذ إحداثهــا فــي فيفــري 

ــا. ــد بلــغ عددهــا 5308 ملّف 2011. وق
لقــد ســبق للجنــة تقّصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد أْن 
تعّهــدت منــذ أواخــر شــهر جانفــي 2011 إلــى حــّد صــدور تقريرهــا 
أواخــر شــهر نوفمبــر 2011 بقرابــة العشــرة آالف ملــّف أحالــت 
منهــا بعــد البحــث والتحــّري 370 ملّفــا علــى القضــاء هــي اآلن 
محــّل متابعــة مــن الهيئــة، وقــّررت حفــظ 4319 ملّفــا لغيــاب شــبهة 

الفســاد أو لعــدم االختصــاص.  

أوّال: الملّفات العالقة

بلــغ عــدد الملّفــات العالقــة، كمــا ســلف ذكــره، 5308 ملّفــا 
تــّم توزيعهــا علــى المحققيــن اللذيــن تعّهــدوا بدراســة 1307 ملّفــا 
ــّم فــي إطــار التعــاون  ــا فقــد ت ــا البقيــة وعددهــا 4001 ملّف منهــا. أّم
مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تكليــف فريــق مــن المحّققيــن 
تولّــى فرزهــا بغايــة فصــل الملّفــات التــي تخــرج عــن إختصــاص  
ــة  ــب المتابعــة. وقــد أســفرت عملّي ــي تتطّل ــة عــن الملفــات الت الهيئ
الفــرز التــي تواصلــت مــن شــهر جــوان إلــى شــهر أكتوبــر 2016 عــن 

النتائــج التاليــة:

بلغ عدد الملّفات
العالقة التي لم تتمّكن
لجنة تقّصي الحقائق

حول الّرشوة والفساد
من البّت فيها 5308

ملف مّما اضطّر الهيئة
إلى تكليف فريق

خاّص من المحقّقين
للبّت فيها
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الهيئــة  لهــا باختصاصــات  • 1888 ملــّف/ عريضــة ال عاقــة 
تــّم إعــداد أجوبــة فــي خصوصهــا وّجهــت ألصحابهــا. ثــّم حفظــت 

الملّفــات بمصلحــة األرشــيف،
• 380 ملــّف/ عريضــة لهــا عاقــة بتجــاوزات واعتــداءات علــى 
حقــوق أساســية، وترجــع بالتالــي بالنظــر إلــى هيئة الحقيقــة والكرامة 
تّمــت مراســلة أصحابهــا إلعامهــم بذلــك، وتوجيــه ملّفاتهــم للهيئــة 

المذكورة،
• 1733 ملّف/عريضــة يمكــن أن تكــون مــن إختصــاص الهيئــة 
وتتطّلــب المتابعــة. وعليــه، فقــد تّمــت رقمنتهــا قبــل توزيعهــا علــى 

المحّققيــن، 
الجديــدة  /الشــكايات  ملّفــات  فــرز  عمليــة  أصبحــت  وبذلــك 
تتــّم مباشــرة بعــد تضمينهــا بمــا يمّكــن مــن تحديــد مســار الملّفــات 
الخارجــة منهــا عــن اختصــاص الهيئــة، وإجابــة أصحابهــا فــي آجــال 

ــة.  مقبول

ثانيا: الملّفات الجديدة

بواســطة  الهيئــة  بهــا  قامــت  التــي  التوعويّــة  للحمــات  نتيجــة 
وســائل االتّصــال والتواصــل المختلفــة منــذ بدايــة ســنة2016، شــهد 
نســق إيــداع ملّفــات الشــكايات نقلــة نوعيــة بزيــادة فــي عددهــا حيــث 
بلــغ 3433 ملّفــا منهــا 2200 وردت مباشــرة مــن المواطنيــن و275 
عــن طريــق البريــد اإللكترونــّي و958 بإحالــة مــن رئاســة الحكومــة. 
الهاتفــي  الخــّط  طريــق  عــن  الهيئــة  تلّقتهــا  التــي  الشــكايات  أّمــا 
المجانــّي )80.10.22.22( فبلغــت )منــذ شــهر مــاي تاريــخ بدايــة 
العمــل بالخــط الهاتفــي إلــى 31 ديســمبر 2016، 5594 مكالمــة 

أمكــن تصنيفهــا بعــد دراســة أّوليــة كمــا يلــي:
- 2056 ملّفا خارجه عن اختصاصات الهيئة

- 3438 ملّفا يمكن أن تندرج ضمن اختصاصات الهيئة
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وضع خّط نداء مجاني 

على ذّمة المواطنين
للّتبليغ عن حاالت
الفساد، زاد بصفة
ملحوظة من عدد

العرائض

,,
,,



196196

وأســفرت دراســة هــذه الملّفــات عــن اكتشــاف شــبهات فســاد فــي 
عــدد منهــا تعاملــت الهيئــة معهــا وفــق الصاحيــات الممنوحــة لهــا 
بالمرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 بإحالــة ملّفاتهــا علــى 
القضــاء لاشــتباه فــي اســتيعاب األفعــا  ل ألركان جريمــة فســاد 

ــة. مالّيــة اوإداريّ
التــي  الملّفــات  الهيئــة بخصــوص  آخــر، ســعت  وفــي جانــب 
ــة  ــاكل اإلداريّ ــم تثبــت فــي شــأنها شــبهة الفســاد إلــى تبليغهــا للهي ل
المعنيــة قصــد تــدارك اإلخــاالت أواعتمــاد الشــفافّية فــي التصــّرف 

درءا لشــبهات الفســاد.

المخرجات: الشكايات المحالة على النيابة العمومية

ــاّم التقّصــي  ــام بمه ــة لمكافحــة الفســاد القي ــة الوطنّي ــت الهيئ تولّ
ــا بموجــب  ــا وإّم ــا تلقائّي ــدت بهــا إّم بخصــوص شــبهات فســاد تعّه
برئاســة  الحوكمــة  مصالــح  طــرف  مــن  أوباإلحالــة  التبليــغ  آلّيــة 
الحكومــة. وفــي هــذا اإلطــار ورغــم غيــاب جهــاز الوقايــة والتقّصــي 
الــذي غابــت معــه اآللّيــات التــي ارتبطــت بمهاّمــه، فــإّن الهيئــة انكّبت 
ــر  ــت مــن تحري ــا، وتّمكن ــات، وباشــرت أعماله ــى دراســة الملّف عل
شــكايات تّمــت إحالتهــا علــى النيابــة العمومّيــة بالمحاكــم االبتدائيــة 

ــا. المختّصــة ترابّي
ــة للشــكايات  ــات واألمثل ــة مــن العّين ــر جمل يتضمــن هــذا التقري
المنجــزة مــن الهيئــة التــي شــملت جملــة مــن القطاعــات والمياديــن. 
وقــد تــّم اعتمــاد بعــض المعاييــر فــي اختيــار العّينــات فمنهــا ماتعّلــق 
بأهّميــة الملــّف مــن حيــث حساســّية المرفــق العــام الــذي يشــرف 
عليــه، ومنهــا ماتعّلــق بجســامة وفداحــة الفعــل المرتكــب موضــوع 
الشــبهة إلــى جانــب انعــكاس ذلــك علــى ســير القطــاع فــي حــّد ذاتــه.

لقــد ســبق أْن تــّم التعــّرض بتقريــر المعهــد الوطنــي لإلحصــاء 
الصــادر فــي أكتوبــر 2015 والمتعّلــق بالمســح الوطنــي حــول نظــرة 

هناك تطّور ملحوظ
في نسق الّتعاون بين

الهيئة والنّيابة العمومّية
في مختلف المحاكم
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المواطــن إلــى األمــن والحريــات والحوكمــة المحليــة أن القطاعــات 
األربعــة  األكثــر عرضــة للفســاد. هــي:

• الصّحة 
• الديوانة 
• الداخلّية 

• الجماعات المحّلية 
وثبــت مــن خــال أعمــال التقّصــي التــي أنجزتهــا الهيئــة أنّهــا 
قطاعــات مســتهدفة قــد تواصــل التبليــغ بشــأنها. وفــي هــذا اإلطــار، 
ســنتولى تقديــم عّينــات تخــّص عــدة قطاعــات تعّلقــت بهــا شــبهات 
فســاد جّديــة ســواء كان ذلــك بمناســبة االنتدابــات للعمــل بالمصالــح 
العموميــة أو خــال إنجــاز الصفقــات العموميــة أو بمناســبة تســيير 

المرفــق العمومــي أو التصــّرف فــي المــال العــام.
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العّينات المختارة من
ملّفات الفساد

المضّمنة بالّتقرير تّم
اختيارها حسب أهّمية

الملف كمدى تأثير
شبهة الفساد على

القطاع العام أو فداحة
الجرم المرتكب
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االنتدابات
1 - شــبهات فســاد تتعّلــق بنتائــج مناظــرة بالمجلــس الوطنــي 

لالعتمــاد 
الحوكمــة  قبــل مصالــح  مــن  اإلحالــة  بمقتضــى  الهيئــة  تلّقــت 
برئاســة الحكومــة عريضــة تبليــغ عــن شــبهات فســاد بخصــوص 
نتائــج مناظــرة خارجّيــة تــّم إجراؤهــا بالمجلــس الوطنــي لاعتمــاد، 
الصناعــات  هندســة  اختصــاص  فــي  مهنــدس  النتــداب  وذلــك 

بعنــوان ســنة 2013. الغذائّيــة 
وجــاء بالعريضــة أّن حســن تنظيــم المناظــرة وســيرها يقتضيــان 
المترّشــحين  مطالــب  فــي  النظــر  تتولّــى  مناظــرة  لجنــة  تكويــن 
وتقييمهــم، ومــن ثّمــة انتدابهــم حســب كفاءتهــم وجدارتهــم إالّ 
أّن المســّمى )أ- ز( وبحكــم مهاّمــه الوظيفّيــة كمســؤول بالمركــز 
الوطنــي لاعتمــاد تولّــى تعييــن أعضــاء لجنــة المناظــرة وتــرّؤس 
أعمالهــا المتّمثلــة فــي تقييــم المترشــحين، وإســناد اإلعــداد المناســبة 
لهــم حســب مــا يظهــر مــن محاضــر لجنــة االمتحــان مّمــا أضفــى 
شــكوكا حــول شــفافية هــذه المناظــرة وســامتها مــن التجــاوزات 

فــي إســناد اإلعــداد والتقييــم النزيــه والمحايــد للمتناظريــن.
وجــاء بالعريضــة أّن المســؤول قــام بإبــدال العــدد الــذي تولّــى 
إســناده للمترشــحة )ر- ت( ليصبــح 15 بــدال مــن 17,5، وذلــك 
مــن خــال ســحب ورقــة اإلعــداد األصلّيــة وإبدالهــا بورقــة أخــرى.

توثّــق  التــي  الملــّف  مظروفــات  فــي  التحــّري  الهيئــة  باشــرت 
ودالئــل  قرائــن  علــى  الوقــوف  وتــّم  االمتحــان  لجنــة  ألعمــال 
قــام  المناظــرة  لهــذه  النهائّيــة  النتائــج  فــي  تاعــب  وجــود  علــى 
ــن المترّشــحة  ــا مّك ــه المذكــور أعــاه مّم ــغ عن بهــا المســؤول المبّل
)غ-ع( مــن النجــاح فــي هــذه المناظــرة، وإقصــاء منافســتها المســماة 

)ر- ت(.

نالحظ شبهات فساد
كبيرة في المناظرات

خاّصة الخارجّية
بغرض انتداب

أشخاص مقّربين من
سلطة القرار دون

اعتماد معايير الكفاءة 
والجدارة
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لجنــة  مقــّرر  ورقــة  وخاّصــة  بالمحاضــر،  مــادّون  فبمقارنــة 
التــي  إمضائــه  عامــة  مــن  والتأّكــد  )م-ح(  المســّمى  المناظــرة 
ــي المحضــر عــدد 4  ــام اســمه ف ــة الموجــودة أم ــق مــع العام تتطاب
الخــاّص بالتصريــح بالنتائــج النهائيــة التــي دّون فيهــا معــّدل 17,83 
للمترشــحة )ر. ت(. وبعد انحصار المنافســة بينها وبين المترّشــحة  
ــة  ــد مــن حقيق ــة حســابّية للتأّك ــام  بعملّي ــة القي ــت الهيئ )غ -ع(، تولّ
العــدد األصلــي المســند للمترّشــحة )ر- ت( مــن قبــل المبّلــغ عنــه 
عبــر مقارنتــه بالعــدد المذكــور بالعريضــة الــذي هــو17،5، وبمــا ورد 
بورقــة مقــّرر الّلجنــة )م- ح(، وكذلــك باإلعــداد المســندة مــن قبــل 
عضــوي الّلجنــة )ش - د( و)س - م( لتصبــح العملّيــة الحســابّية 
يعــّزز  وهومــا    17,83  =  3  /18,5  +  17,5  +  17,5 كالتالــي 
فرضّيــة التاعــب بورقــة التقييــم الموجــودة التــي قــام  المســؤول 
بســحبها وإبدالهــا بورقــة تقييــم جديــدة تولّــى علــى إثرهــا النــزول 
بالعــدد المســند مــن قبلــه فــي البدايــة للمترّشــحة )ر- ت( مــن 17,5 
إلــى 15 مــع المحافظــة علــى بقيــة اإلعــداد باعتبارهــا ال تنافــس 

المترّشــحة )غ- ع(.
 لذلــك، قامــت الهيئــة بختــم أعمــال التقّصــي وإحالــة الملــّف 
علــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 13 جــوان 
2016، والتــي تولـّـت بدورهــا إحالــة الملــّف علــى القطــب القضائــي 

والمالــي.
الوطنــّي  بالمركــز  باالنتدابــات  تتعّلــق  فســاد  شــبهة   - 2

: جــّي غو ا لبيد ا
تعّهــدت الهيئــة بموجــب عريضــة تبليــغ عــن الفســاد بالتقّصــي 
عــن شــبهات فســاد تعّلقــت بالمركــز الوطنــي البيداغوجــّي. وتخــّص 
ــة  ــة مــن العناصــر الجّدي ــر جمل ــات لتوّف العريضــة موضــوع االنتداب
تفيد حصولها على أســاس المحاباة واســتغال النفوذ والتدّخات 
مــن داخــل المؤّسســة أومــن خارجهــا مــن خــال صيغــة التعاقــد 
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تمكــن  بالمؤّسســة  لهــم  إيجــاد صلــة  بغايــة  الموســمّي  أوالعمــل 
وهوماتّمــت  بالمناظــرات.  المــرور  دون  الحًقــا،  انتدابهــم،  مــن 
ــه مــن خــال اشــتباه فــي تطابــق فــي األلقــاب بيــن عــدد مــن  معاينت
المتعاقديــن وبعــض األطــراف التــي لهــا روابــط بالمؤّسســة علــى 
ــن يشــتبهان مــع المســّمى  غــرار المســّميْين )و- ق( و)ر- ق( الّلذْي
)ر- ق( المســؤول بالمركــز، والمســّماة )هـــ - ر( التــي تشــتبه مــع 
المســّمى )ف-ر( الــذي ينتمــي إلــى نقابــة المؤّسســة. وكذلــك الذيــن 
ــل  ــي نفــس الّلقــب مث ــّم بالمركــز ف تشــتبه ألقابهــم مــع مســؤول مه
المســّمى )ف- ل( و)ر- ل(، والــذي قــام بإلحــاق زوجتــه المســّماة 
)م- ش( للعمــل بفــرع المركــز وغيرهــا مــن األســماء. وهومــا يخــّل 
بالمبــادئ األساســّية لانتدابــات بالمصالــح العمومّيــة كالمســاواة 
وتكافــؤ الفــرص والتنافــس النزيــه. وعليــه، فقــد تولّــت الهيئــة ختــم 
أعمالهــا وأحالــت الملــّف علــى أنظــار النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة 
االبتدائيــة بتونــس فــي 30 ديســمبر 2016، والتــي أحالــت الملــّف، 

بدورهــا، علــى أنظــار القطــب القضائــي والمالــي.
الوطنــي  بالصنــدوق  باالنتدابــات  تتعّلــق  فســاد  شــبهات   - 3

االجتماعــي:   للضمــان 
باالنتدابــات  تتعّلــق  فســاد  شــبهة  حــول  عريضتيــن  تلّقــي  إثــر 
االجتماعــّي،  للضمــان  الوطنــّي  للصنــدوق  التابعــة  بالمصّحــات 
باشــرت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد أعمــال التقّصــي والتحــّري 

بشــأنهما.
ــام إدارة الصنــدوق بانتــداب  أفــادت اإلباغــات ذات الصلــة بقي
انتدابــا  لــه  التابعــة  بالمصّحــات  للعمــل  األعــوان  مــن  مجموعــة 
مباشــرا مــن خــال التعاقــد، وأّن األعــوان المنتدبيــن تربطهــم عاقــة 
قرابــة بمســؤول ســام هــو المدعــو )ر- ب(، وبوزيــر ســابق للشــؤون 

ــدا المدعــو)ب- ج(. ــة وتحدي ــة، وبأطــراف نقابّي االجتماعّي

انتدابات بالمركز
الوطني البيداغوجي
وبالصندوق الوطني
للّضمان اإلجتماعي
على أساس المحاباة

واستغالل النّفوذ
والتدّخالت من داخل

المؤسّسة وخارجها
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ــت الهيئــة إثــر تعّهدهــا بالملــف مراســلة الصنــدوق بتاريــخ  وتولّ
27 جــوان 2016 لمّدهــا بتقريــر مفّصــل حــول االنتدابــات التــي 
لــه،  التابعــة  المصّحــات  لفائــدة   2015 ســنة  إدارتــه  بهــا  قامــت 

وتوضيــح النقــاط التاليــة:
طريقة االنتداب )المناظرة أوالتعاقد(  - 1

فــي حالــة القيــام باالنتدابــات المذكــورة عــن طريــق التعاقــد،   - 2
اللجــوء  وتبريــر  لانتــداب  المعتمــدة  المعاييــر  تحديــد  ضــرورة 
ــّم الحصــول علــى موافقــة ســلطة اإلشــراف  لصيغــة التعاقــد. وإن ت

مّدنــا بالوثائــق المدّعمــة لذلــك.
تحديد قائمة المنتدبين وتاريخ ترسيمهم.  - 3

توضيــح إن تّمــت االنتدابــات فــي إطــار مــا ســبق االتّفــاق   - 4
أبنــاء األعــوان،  بانتــداب  يتعّلــق  النقابــي فيمــا  الطــرف  عليــه مــع 

ومّدنــا بنســخة مــن االتّفــاق المذكــور.
مــن  تّمّكــن  التــي  والمعطيــات  المعلومــات  بجميــع  مّدنــا   - 5
تحديــد عاقــة األعــوان المنتدبيــن باألعــوان واإلطــارات الذيــن 

أومــن خارجــه. بالصنــدوق  يعملــون حاليــا 
توضيــح رأي لجنــة االنتدابــات حــول الموضــوع، ومّدنــا   - 6

بنســخة مــن جميــع محاضــر جلســاتها.
 .2016 جويليــة   14 بتاريــخ  الصنــدوق  إجابــة  الهيئــة  تلّقــت 
الــذي تضّمــن  بنســخة مــن تقريــر دائــرة المحاســبات  وتوّصلــت 
بالصنــدوق  والمالــّي  اإلدارّي  التصــّرف  حــول  أولّيــة  ماحظــات 
الوطنــي للضمــان االجتماعــّي، والــذي تطــّرق إلــى وجــود إخــاالت 
ــْي العمــران  ــي المــوارد البشــرية بمصحت ــى مســتوى التصــّرف ف عل
والخضــراء التابعتيــن للصنــدوق خــال الفتــرة الممتــّدة مــن ســنة 

2010 إلــى ســنة 2015.
أوّال: عدد االنتدابات سنة 2015

ــق  ــّم خــال ســنة 2015 عــن طري ــه ت ــدوق أنّ ــادت إدارة الصن أف
ــداب: ــد انت التعاق
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بمصحــة  للعمــل  االختصاصــات  مختلــف  مــن  عونــا   44  -
العمــران. عّيــن مــن بينهــم 08 أعــوان بهيــاكل أخــرى للضــرورة 

للعمــل. الملحــة 
- 04 أعوان شبه طّبيين للعمل بمصحة المتلوي.

كمــا تــّم خــال ســنة 2016 التعاقــد مــع 07 إطــارات طّبيــة وشــبه 
طّبيــة للعمــل بمصّحــة حــي الخضــراء، ومــع إطاريــن طبيْيــن للعمــل 
بمصحــة سوســة، وكاتــب أّول للعمــل بالمكتــب المحلــي بالكــرم، 
وعــون خدمــات للعمــل بــإدارة المــوارد البشــرية. كمــا وردت بتقريــر 
دائــرة المحاســبات قائمــات األعــوان الذيــن تــّم انتدابهــم عــن طريــق 
ــي خــال  ــي العمــران وحــّي الخضــراء علــى التوال ــد بمصحت التعاق

الفتــرة الممتــّدة مــن 2010 إلــى 2015.
ثانيا: أسباب الّلجوء إلى صيغة التعاقد

باالعتمــاد  التعاقــد  لصيغــة  الّلجــوء  تــّم  أنّــه  الصنــدوق  أفــاد 
علــى مقتضيــات األمــر عــدد 567 لســنة 1997 المــؤّرخ فــي 31 
مــارس 1997 والمتعّلــق بضبــط شــروط وصيــغ االنتــداب المباشــر 
ــة  ــي ال تكتســي صبغــة إداريّ ــة الت بالمنشــآت والمؤّسســات العمومّي
ــك بهــدف ســّد الشــغورات  وبترخيــص مــن ســلطة اإلشــراف، وذل
العاجلــة تعويضــا لحــاالت المغــادرة خــال ســنتي 2014 و2015، 
الخدمــات  وتدنّــي  الســّن،  فــي  تقّدمــوا  الذيــن  األعــوان  ودعــم 
الصحيــة المســداة، وعــدم التوّصــل إلــى تلبيــة الحاجيــات عــن طريــق 

المناظــرات الخارجيــة.
لســّد  االســتعجالية  الصبغــة  أّن  الصنــدوق  إدارة  وأضافــت 
علــى  مباشــرة  الــواردة  المطالــب  اســتغال  اقتضــت  الشــغورات 
المصحــة، وأنّــه نســبة إلــى مــا أفــاد بــه المتصــّرف بالمصحــة تــّم 
المقّضــاة  والتربصــات  االختصــاص  حســب  المترشــحين  انتقــاء 
يقــع  لــم  وأنّــه  االجتماعّيــة،  والوضعيــات  الصنــدوق،  بمصالــح 
تكويــن لجنــة لدراســة الترّشــحات ربحــا للوقــت. كمــا شــملت هــذه 

تحايل والتفاف على
القانون باعتماد صيغة
التعاقد المباشر تحت 

تعّلة سّد الّشغورات
للّصبغة اإلستعجالّية
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ــاء األعــوان.  ــن مــن ضمنهــم بعــض أبن ــة مترّشــحين خارجّيي العملي
ويتبّيــن مــن خــال الجــدول المتعّلــق بقائمــة المنتدبيــن انتــداب )س 
- ج( ابــن المدعــو)ب -ج(، وهوعــون متقاعــد ومــن أبــرز األطــراف 

النقابّيــة فــي الصنــدوق. 
كمــا توّصلــت الهيئــة بمعلومــات حــول احتمــال تدّخــل مســؤول 
أبنــاء  مهــّم، وهــو )ر-ب( النتــداب مجموعــة مــن األعــوان مــن 

األعــوان العامليــن بالصنــدوق وغيرهــم. وهــم كمــا يلــي:
- )د- ط( و)هـــ-ر( الّلــذان تدّخــل لفائدتهمــا المســّمى )ر–ب( 
باعتبــار أنّهمــا كانــا يعمــان بجمعيــة الزيتونــة الرياضيــة التــي كان 

يرأســها.
- )م–ب( ابنــة مســؤول بــوزارة الشــؤون االجتماعّيــة المدعــو 
)م- ب( وزوجتــه المدعــوة )ف-هـــ( التــي تعمل بالصندوق الوطني 

للضمــان االجتماعّي.
- )س- ل( وهــي خطيبــة ابــن وزيــر ســابق للشــؤون االجتماعّيــة 

)ع- ي(
- )ع- م( وهــي ابنــة المدعــو )ا – م( العضــو بالنقابــة العاّمــة 

الصنــدوق إدارة  بمجلــس  والعضــو  االجتماعــي،  للضمــان 
- )م- ج( وهوابن مسؤول بمصحة العمران المدعو )س- ج(
- )أ-ع( وهوابن أخت مسؤول بمصحة العمران المدعو)م- م(  

- )م- م( وهوابــن عــون تدّخــل لفائدتــه وزيــر ســابق المدعــو 
)ع – ي(

ثالثا: حول ترسيم أعوان متعاقدين
تــّم خــال شــهر جــوان 2016 ترســيم 15 متعاقــدا مــن مختلــف 
االختصاصــات قبــل انتهــاء المــدة المنصوص عليهــا بالعقود، وذلك 
عمــا بمــا جــاء بالبنــد التاســع مــن محضــر اجتمــاع الّلجنــة المركزيــة 
بتاريــخ  االجتماعّيــة  الشــؤون  وزارة  بمقــّر  المنعقــد  للتصالــح 
02 جانفــي 2013، والــذي نــّص علــى ترســيم األعــوان المتعاقديــن 
الذيــن تفــوق مــدة تعاقدهــم ســنة، وذلــك علــى ضــوء تقريــر إيجابــي 

203لرؤســائهم المباشــرين.

ترسيم متعاقدين قبل
انتهاء المّدة المنصوص

عليها بالعقود

,,
,,



204204

وبذلــك يتأّكــد قيــام إدارة الصنــدوق الوطني للضمان االجتماعّي 
خــال ســنة 2015 بانتــداب أعــوان للعمــل بالمصحــات التابعــة 
لــه انتدابــا مباشــرا بصيغــة التعاقــد خافــا لمقتضيــات الفصــل 32 
مــن النظــام األساســي الخــاص بأعــوان الضمــان االجتماعــّي الــذي 
ينــّص علــى أّن »المناظــرة تعتبــر الطريقــة األساســية النتــداب أعــوان 

صناديــق الضمــان االجتماعــّي«.
قبــل  االنتــداب  صيغــة  نفــس  اعتمــاد  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ســنة 2015. وهومــا أّكــده تقريــر دائــرة المحاســبات فيمــا يتعّلــق 

والخضــراء. العمــران  بمصحتــي  المنجــزة  باالنتدابــات 
ــداب المباشــر  ــى صيغــة االنت ــّررات الّلجــوء إل ــا بخصــوص ُمب أّم
بالتعاقــد فبينــت المعطيــات المســتقاة مــن تقريــر دائــرة المحاســبات 
أّن اســتناد إدارة الصنــدوق علــى مقتضيــات األمــر عــدد 567  لســنة 
1997 المــؤّرخ فــي 31 مــارس 1997 والمتعّلــق بضبــط شــروط 
وصيغ االنتداب المباشــر بالمنشــآت والمؤسســات العمومّية التي ال 
تكتســي صبغــة إداريّــة ، لــم تكــن فــي محّلهــا باعتبــار غيــاب الصبغــة 
المســتعجلة والضــرورة القصــوى للعمــل فــي صــورة الحــال كالقيــام 
بأشــغال متأّكــدة أوإصاحــات طارئــة أوجبتهــا ظــروف اســتثنائية، 
أوزيــادة فــي النشــاط غيــر منتظــرة، أوالقيــام بأعمــال موســمية مــن 
جهــة، ولطبيعــة الخطــط الشــاغرة التــي تــّم مــن أجلها الّلجــوء إلى هذه 
الطريقــة االســتثنائية فــي االنتــداب مــن جهــة أخــرى ، حيــث تبّيــن :

- حصــول تراجــع فــي عــدد العيــادات المؤّمنــة فــي مختلــف 
االختصاصــات فــي المصّحتيــن خــال الفتــرة 2015-2010 بأكثــر 

مــن 15 %،
- أّن نســبة هامــة مــن االنتدابــات التــي تّمــت )17 مــن جملــة 36 
أي مــا يعــادل 47 %( تتعّلــق بخطــط إداريّــة علــى غــرار الكاتــب 
والمســتكتب والمتصــرف. وهومــا يتنافــى مــع التبريــرات التــي تعّلــل 

بهــا الصنــدوق.

مخالفات صريحة
ومتكّررة لمقتضيات

الفصل 32 من النّظام
األساسي الخاّص

بأعوان الّضمان
اإلجتماعي، الذي

ينّص على أّن
 »  المناظرة تعتبر

الطريقة األساسّية
النتداب أعوان

الّصناديق اإلجتماعّية«
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-  أّن األعــوان الذيــن غــادروا المصحتيــن بســبب التقاعــد يبلــغ 
عددهــم فــي موفــى ســنة 2015 بمصحتــي العمــران والخضــراء 
علــى التوالــي 10 أعــوان و5 أعــوان أغلبهــم مــن الســلك الطبــي 

وشــبه الطبــي والتقنييــن. 
موازيــة  طريقــة  تعــّد  التعاقــد  صيغــة  اعتمــاد  فــإّن  وبالتالــي   -
لتفــادي االنتــداب وفــق الصيــغ الترتيبيــة التــي أقّرهــا الفصــل 3 مــن 
األمــر عــدد 567 لســنة 1997 لتكريــس مبــدأي المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص، والــذي ضبــط مــّدة ســنة كحــّد أقصــى للتعاقــد، ثــم الرجــوع 
إلــى آليــة المناظــرة باإلضافــة إلــى مقتضيــات الفصــل 32 مــن النظــام 
األساســي الخــاص بأعــوان الضمــان االجتماعــّي الــذي ينــّص علــى 
أّن »المناظــرة تعتبــر الطريقــة األساســية النتــداب أعــوان صناديــق 

الضمــان االجتماعــّي«.
تطبيقــا  المتعاقديــن  إدمــاج  علــى  دأب  الصنــدوق  أن  كمــا   -
لمحاضــر مفاوضــات اجتماعيــة ال تتحّلــى بــأي صبغــة ترتيبيــة علــى 
ــّم بالنســبة إلــى الحــاالت المذكــورة بمصحــة الخضــراء  غــرار مــا ت
بتاريــخ  إليهــم  المشــار  المتعاقديــن  مختلــف  إدمــاج  تــّم  حيــث 

01 جوان 2012،
وعليــه تولـّـت الهيئــة ختــم أعمالهــا وأحالــت الملــّف علــى أنظــار 
ــت، بدورهــا،  ــي تولّ ــة 2016، والت ــة فــي 18 جويلي ــة العمومّي النياب

إحالتــه علــى قلــم التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي.
والحيطــة  للتقاعــد  الوطنــي  بالصنــدوق  فســاد  شــبهات   - 4

عّيــة:  االجتما
حــول  بالتقّصــي  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  تعّهــدت 
شــبهات فســاد نُســبت إلــى الُمســّمى )س-ب( إطــار ســام ســابق 
بــوزارة الشــؤون االجتماعّيــة تــّم تكليفــه الحقــا بخطّــة رئيــس مديــر 
وتفيــد  االجتماعّيــة.  والحيطــة  للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق  عــام 
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..كما أن الصندوق دأب
على إدماج المتعاقدين

تطبيقا لمحاضر
مفاوضات اجتماعية
ال تتحّلى بأي صبغة

ترتيبية على غرار 
ما تّم بالنسبة إلى

الحاالت المذكورة
بمصحة الخضراء

حيث تّم إدماج
مختلف المتعاقدين
المشار إليهم بتاريخ
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أقربــاء  لفائــدة  للتدّخــل  لمنصبــه  الشــبهة  اســتغال ذي  العريضــة 
ــه لترســيمها  ــدة ابنت ــدوق، وكذلــك لفائ ــه النتدابهــم للعمــل بالصن ل
بمركــز البحــوث والدراســات فــي مجــال الضمــان االجتّماعــي. 

ونُسبت إلى المعني باألمر التجاوزات التالية:
- خــرق قواعــد االنتــداب مــن خــال التعاقــد فــي مرحلــة أولــى 
مــع األعــوان، ثــّم ترســيمهم الحقــا: علــى غــرار التعاقــد مــع 25 

ــه. ــن من ــن والمقّربي ــاء المديري ــا ســنة 2011 أغلبهــم مــن أبن عون
- التدّخــل فــي مناظــرة أجراهــا الصنــدوق ســنة 2011 النتــداب 
ــداب 5  ــاء العائــات المعــوزة مــن خــال إقصــاء 5 أســماء وانت أبن

آخريــن مــن ميســوري الحــال. 
الشــروط  إلــى  االســتجابة  دون  بالصنــدوق  إطــارات  ترقيــة   -
المنصــوص عليهــا باألمــر عــدد 2708 لســنة 2002 المتعّلــق بضبــط 
شــروط إســناد الخطــط الوظيفيــة واإلعفــاء منهــا بالصنــدوق الوطنــي 

ــة  للتقاعــد والحيطــة االجتماعّي
المناظــرة  فــي  للناجحيــن  رجعــي  بأثــر  مخّلفــات  صــرف   -
الداخليــة المجــراة بتاريــخ 22 مــاي 2010 والمقــدرة بـــ 220 ألــف 

دينــار.
- اإلمضــاء علــى محضــر اســتام نهائــي واإلذن بتســديد كامــل 
مبلــغ الصفقــة المتعّلقــة بالتــزود بمنظومــات معلوماتّيــة رغــم أّن 

المــزود لــم يــف بالتزاماتــه التعاقديّــة.
وبعــد مباشــرة التحّريــات وتجميــع المعطيــات المتوّفــرة وتّمكيــن 

المعنــي بالتجــاوزات مــن حــّق الــّرد تبّيــن:
أّوال: بخصــوص تدّخــل الُمبّلــغ عنــه فــي االنتدابــات بالصنــدوق 

الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعّيــة:
تــّم فــي الفتــرة الممتــّدة مــن ســنوات 1999 إلــى 2004 انتــداب 
الُمبّلــغ  للمســؤول  العائلــي  اللقــب  نفــس  لهــم  أشــخاص  ثاثــة 
باعتمــاد  عنــه )س-ب(. وهــم )م - ب( و)ن - ب( و)م – ب( 
نفــس التّمشــي والمتّمثّــل فــي الّتعاقــد معهــم فــي مرحلــة أولــى، ثــّم 

ترقية إطارات
بالصندوق الوطني

للتقاعد والحيطة
اإلجتماعية وإسناد

خطط وظيفّية واإلعفاء
منها دون احترام

للّشروط القانونية
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ترســيمهم الحقــا بطريقــة مخالفــة للتشــريع الجــاري بــه العمــل. 
ومــن خــال دراســة الوثائــق المتوّفــرة لدينــا تــّم حصــر اإلخــاالت 

التاليــة فــي كل عمليــة انتــداب:
- انتداب المسّماة )م- ب( سنة 1999:

أفــادت التحّريــات والحجــج أنّــه تــّم التعاقــد مــع المدعــّوة )م. 
ــل  ــخ 29 أفري ــة بتاري ــاة المهني ــي إطــار تربــص لإلعــداد للحي ب( ف
1999. وتــّم انتدابهــا فعليــا بتاريــخ 05 ســبتمبر 2000 بمقتضــى 
قــرار صــادر عــن رئيــس المؤّسســة بعــد االطــاع علــى محضــر 
جلســة لجنــة المناظــرة واالنتــداب المنعقــدة يــوم 31 مــاي 2000. 
وبعــد اإلطــاع علــى إجــراءات تنظيــم المناظــرة المذكــورة يتبّيــن 
أنـّـه تقــّرر ســّد الشــغورات بالمؤّسســة مــن خــال إدمــاج المتعاقديــن 
المتواجديــن بالمؤّسســة، وذلــك بعــد تقييمهــم اعتمــادا علــى تقاريــر 
ــة انتــداب عــن  ــار نفســي بمناســبة عملي تربّصهــم واجتيازهــم الختب
طريــق الملّفــات لمترّشــحين مــن خــارج المؤّسســة ال تتوّفــر فيهــا 

ــة.  شــروط المناظــرة لعــدم اإلعــان عــن هــذه العملّي
مــع العلــم أّن إدارة الصنــدوق أحجمــت عــن مــّد الهيئــة بمحاضــر 

للتثّبــت مــن كيفيــة اختيــار وتقييم المترّشــحين.
واعتبــارا لمــا ســبق ذكــره، فــإّن انتــداب المســماة )م-ب( بقيــت 

تشــوبه عديــد الشــكوك.
- انتداب المسّمى )ن - ب(:

قامــت إدارة الصنــدوق بالتعاقــد مع المســّمى )ن.– ب( بمقتضى 
عقــد تربّــص لإلعــداد للحيــاة المهنّيــة خــال ســنة 2003 إثــر إجــراء 
مناظــرة خارجيــة. وقامــت بإبــرام عقــود شــغل معــه خــال ســنوات 
ــه تــّم ترســيم  2004 و2005 و2006. وأفــادت إدارة الصنــدوق أنّ
المذكــور أعــاه عمــا باالتّفاقيــة المبرمــة ســنة 2009 بيــن اإلدارات 
العامــة للصناديــق الوطنّيــة للضمــان االجتماعــّي واالتّحــاد العــام 
التونســي للشــغل، والتــي اقتضــى فصلهــا التاســع تســوية وضعّيــة 

األعــوان المتعاقديــن بترســيمهم.
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علمــا أّن إدارة الصنــدوق لــم توّضــح الوضعيــة القانونيــة للمعنــي 
ســنة  إلــى  أوت 2007  مــن  المتراوحــة  الفتــرة  خــال  بالترســيم 
2009. كمــا أنهــا لــم تمــّد الهيئــة بملــّف المناظــرة التــي أجريــت فــي 
ــي اإلجــراءات المّتبعــة ومــدى ماءمتهــا  23 مــاي 2003 للنظــر ف
فــي  مراســلة  لهــا  توجيهنــا  رغــم  العمــل  بهــا  الجــاري  للتراتيــب 

الغــرض.  
- انتداب المسّمى )م – ب( خال سنة 2004: 

تّمت اإلشارة بالوثيقة عدد 16 إلى اختيار 108 مترشح باعتماد 
ــت  ــة المناظــرات للتثب ــم محاضــر لجن ــة دون تقدي ــر موضوعي معايي
ــار المترشــحين  فــي إجــراءات اإلعــان عــن المناظــرة وكيفيــة اختي
ومعاييرهــا. كمــا لــم يتــّم توضيــح إن كان المســّمى )م - ب( مــن 
بيــن المتعاقديــن العامليــن بالصنــدوق قبــل إجــراء المناظــرة، وتّمــت 
ــك،  ــي إطــار المناظــرة المذكــورة. وذل ــه وإدماجــه ف تســوية وضعيت
رغــم توجيــه مراســلة مــن الهيئــة للصنــدوق لهــذا الغــرض. وهومــا 
يوحــي بإمكانيــة انتدابــه باعتمــاد نفــس التّمشــي الــذي تــّم مــن خالــه 
انتــداب كل مــن )م.- ب( و)ن -. ب(، وذلــك عــن طريــق التعاقــد 
ــّم باإلدمــاج فــي المؤّسســة  مــع المعنــي باألمــر فــي مرحلــة أولــى ث

فــي مرحلــة ثانيــة.
وقــد ورد بإجابــة المبّلــغ عنــه )س – ب( المســؤول األّول ســابقا 
بالصنــدوق حــول انتــداب كّل مــن )م - ب( و)ن - ب( و)م - ب( 
أّن االنتدابــات المشــار إليهــا تّمــت عــن طريــق مناظــرات، وأشــرفت 
عليهــا لجــان مختّصــة لــم تكــن تربطــه بأعضائهــا أيّة عاقــة. في حين 
أنـّـه تبّيــن مــن المعطيــات المتوّفــرة للهيئــة أّن هــذه االنتدابــات تّمــت 
ــن باألمــر  ــل فــي التعاقــد مــع المعنّيي باعتمــاد نفــس التمشــي المتمث
فــي إطــار تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة، ثّم إدماجهم أوترســيمهم 
التــي  الخارجيــة  المناظــرات  فــرص إجــراء  اغتنــام  الحقــا. ويتــّم 
تجريهــا المؤّسســة كواجهــة لتســوية وضعياتهــم، فضــا عــن خــرق 

للتراتيــب المعمــول بهــا فــي تنظيــم تلــك المناظــرات.

ويتّم اغتنام فرص إجراء
المناظرات الخارجية التي
تجريها المؤّسسة كواجهة

لتسوية وضعياتهم،
فضال عن خرق للتراتيب

المعمول بها في تنظيم
تلك المناظرات.
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ثانيــا: بخصــوص تدّخــل المســؤول الســابق ذكــره بغايــة انتــداب 
ابنتــه بمركــز البحــوث والدراســات فــي مجــال الضمــان االجتماعــّي

بتاريــخ 25 فيفــري 2008 صــدر األمــر عــدد 500 لســنة 2008 
البحــوث  لمركــز  األساســي  النظــام  علــى  بالمصادقــة  المتعّلــق 
والدراســات فــي مجــال الضمــان االجتماعــّي. واقتضــى هــذا األمــر 
إحــداث لجنــة للنظــر فــي ترتيــب وإعــادة تصنيــف األعــوان القاريــن 
ذلــك  مــن  أشــهر  أربعــة  قبــل  بالمركــز. وقــد ســبق  والمتعاقديــن 
وبتاريــخ 31 أكتوبــر 2007، أن تــّم التعاقــد مــع المســماة )إ-ب( 
للعمــل بهــذا المركــز بمقتضــى عقــد تربّــص لإلعــداد للحيــاة المهنّيــة 
مّمــا مّكنهــا مــن التّمتــع بأحــكام األمــر المشــار إليــه، وتــّم ترســيمها 

علــى ذلــك األســاس.
وقــد بلــغ للهيئــة أن الُمتّمتعــة بالترســيم )إ-ب( قــد تكــون ابنــة 
المســؤول األّول ســابقا علــى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة 
االجتماعّيــة )س- ب(، مّمــا قــد يُوحــي ] باعتبارالفتــرة الوجيــزة 
التــي تفصــل بيــن إبــرام عقــد التربــص وصــدور األمــر عــدد 500 
لســنة 2008 [ باســتغال المســؤول المشــار إليــه للمعلومــة الممّيــزة 
حــول مشــروع إصــدار األمــر المذكــور، وبالتالــي الحــرص علــى 
إبــرام مركــز البحــوث لعقــد تربــص لإلعــداد للحيــاة المهنيــة مــع 
ابنتــه المســماة )إ - ب( بهــدف ترســيمها الحقــا دون خضوعهــا إلــى 

مناظــرة مّمــا يشــّكل قرينــة شــبهة فســاد فــي هــذه الحالــة.
وقــد أجــاب المســؤول األّول ســابقا عــن صنــدوق التقاعــد )س- 
ب( بــأّن تســوية وضعيــة المســّماة )إ.  ب( بالمركــز تّمــت فــي إطــار 
عــاّم وليــس خاّصــا، وشــمل كّل األعــوان بــدون أي تمييز أواســتثناء، 
ــه فــي فتــرة  وفــي إطــار احتــرام اإلجــراءات والتراتيــب. كمــا أفــاد أنّ
انتــداب المعنيــة باألمــر كان مقصّيــا مــن أي ســلطة قــرار بــوزارة 

الشــؤون االجتماعّيــة.
ثالثا: انتدابات سنة 2010

بالصنــدوق  عونــا   24 النتــداب  خارجّيــة  مناظــرة  أجريــت 
209وفــق برنامــج االنتدابــات المصــادق عليــه، وبعــد الحصــول علــى 

استغالل المسؤول
للمعلومة الممّيزة
حول إصدار أمر

إلبرام عقد تربّص
البنته بهدف ترسيمها 
الحقا دون خضوعها

لمناظرة
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ترخيــص الــوزارة األولــى. لكــّن الصنــدوق لــم يتبــع فــي تنفيــذ هــذا 
البرنامــج التراتيــب الجــاري بهــا العمــل، حيــث تبّيــن مــن خــال 
الوثائــق أنـّـه التجــأ إلــى مكتــب تشــغيل واحــد كائــن بباردوللحصــول 
علــى مطالــب الشــغل دون تبريــر أســباب االلتجــاء لهــذا المكتــب. 
ــة للتشــغيل والعمــل  ــه لجــأ إلــى الوكالــة الوطنّي ــن الحقــا أنّ كمــا تبّي
ــر العــدد المطلــوب  المســتقّل لطلــب عــدد إضافــي نظــرا لعــدم توّف

فــي بعــض االختصاصــات.
المائمــة  بالطــرق  المناظــرة  يتــّم اإلعــان عــن  لــم  وبالتالــي، 
تكريســا لمبــدأي المســاواة والشــفافّية. كمــا لوحــظ غيــاب نســخ مــن 
مطالــب شــغل، ومقــّررات انتــداب كل مــن )هـــ - س( و)خ- ف( 
و)إ- ن( مّمــا حــال دون إمكانيــة التأّكــد مــن تقّدمهــم بمطالــب شــغل 
انتدابهــم وعــن طريــق  بباردوومــن ســنة  التشــغيل  بنفــس مكتــب 
هــذه المناظــرة أم ال. وهــي قرائــن تدّعــم، فــي صــورة ثبــوت تقــّدم 
المترّشــحين المذكوريــن بمطالــب تشــغيل بمكتــب التشــغيل بباردو، 

شــبهة الفســاد بمــا يؤّكــد مــا ورد بالعريضــة بخصــوص انتدابهــم.
رابعا: انتداب متعاقدين سنة 2011

راســلت الهيئــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعّيــة 
لاستفســار حــول المعاييــر المعتمــدة النتــداب متعاقديــن خــال 

ســنة 2011.
تنفيــذ  التعاقــد بضــرورة  التجــاءه لصيغــة  بــرر الصنــدوق  وقــد 
برنامــج اســتراتيجي. أّمــا بخصــوص المعاييــر المعتمــدة لاختيــار، 
فقــد تــّم اختيــار جــزء مــن المترشــحين مــن بيــن المتقّدميــن بمطالــب 
الشــؤون االجتماعّيــة،  مباشــرة للصنــدوق أوللواليــات أولــوزارة 
وجــزء آخــر مــن بيــن أبنــاء األعــوان وأبنــاء المديريــن بالصنــدوق 
حســب مــا تــّم االتّفــاق عليــه فــي إطــار اتّفاقّيــة مبرمــة بيــن اإلدارات 
العاّمــة لصناديــق الضمــان االجتماعــّي والنقابــة العامــة. وفــي ذلــك 

ترسيم أبناء األعوان
وأبناء المديرين

العامين بالصندوق
حسب اتفاقية مبرمة
بين اإلدارات العاّمة

لصناديق الّضمان
اإلجتماعي والنّقابة

العاّمة
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أّن  خاّصــة  االنتــداب  إلجــراءات  وخــرق  القانــون  علــى  تحايــل 
االتّفاقيــة المعتمــد عليهــا لــم تحــظ بمصادقــة رئاســة الحكومــة.

خامسا: انتداب أبناء العائالت المعوزة
ينــدرج ذلــك فــي إطــار برنامــج اســتثنائي لحاملــي الشــهادات 
العليــا لســنة 2011، والــذي رّخصــت فيــه الــوزارة األولــى ســنة 
2011 باعتبــار مــا تمــّر بــه البــاد مــن أوضــاع اســتثنائّية. وقد حّددت 
الــوزارة األولــى قائمــة تتكــّون مــن 14 طالــب شــغل. وطلبــت مــن 

الصنــدوق التعاقــد معهــم.
وقــد تّمــت دعــوة 10 منهــم الســتكمال وثائقهــم. واتّضــح أّن 
الضمــان  بصندوقــي  ومنخرطــون  يشــتغلون  المتبقيــن  األربعــة 
االجتماعّي، ومنهم المسّمى )م. – ب( ، وبالتالي اقترح الصندوق 
تعويضهــم بأربعــة طالبــي شــغل مّمــن وردت مطالبهــم علــى الــوالة 
ــراح، وطلبــت إجــراء مناظــرة  ــوزارة األولــى رفضــت االقت إاّل أّن ال
خارجّيــة النتــداب مترّشــحين آخريــن لــم تــرد أســماؤهم بالقائمــة. 
لكــن تبّيــن أّن الصنــدوق وافــق الحقــا علــى التعاقــد مــع ثاثــة مــن 
طالبــي الشــغل إثــر ورود مراســلة مــن وزيــر الشــؤون االجتماعّيــة 
فــي هــذا الغــرض مــن بينهــم المدعــو)ق - ف(، لكــن لــم يثبــت لدينــا 

ــه مــن ميســوري الحــال حســب مــا ورد بالعريضــة. مــا يفيــد أنّ
سادسا: ترقية أعوان خالفا للتراتيب الجاري بها العمل

بإســناد  الصنــدوق  المســؤول األول عــن  قيــام  بالعريضــة  ورد 
ــة مخالفــة لمــا ورد باألمــر عــدد 2708 لســنة 2002  خطــط وظيفّي
المــؤّرخ فــي 22 أكتوبــر 2002 علــى غــرار ترقيــة عضــوة الّلجنــة 
المركزيــة لحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي وحاليــا رئيســة 
ــر دون المــرور  ــة مدي ــى كاهي مركــز جهــوي مــن رئيــس مصلحــة إل
ــى  ــّم وضعــه عل ــة موظــف ت ــة، وترقي ــي الخطــط الوظيفّي ــدرج ف بالت
ذمــة الجمعّيــة التونســّية للوقايــة مــن حــوادث الطرقــات لخطــة رئيس 
رئيــس مصلحــة  إلــى خطــة  المدعــو)ك- ص(  وترقيــة  مصلحــة، 

ــة. بالنياب
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وبالتثّبت في الوثائق الواردة علينا، تبّين لنا ما يلي:
- بخصوص ترقية رئيسة مركز جهوي المسّماة )ع- ت(:

تبّيــن أنهــا تســتجيب إلــى الشــروط المنصــوص عليهــا باألمــر 
عــدد 2708 فيمــا يتعّلــق بتســميتها كاهيــة مديــر فــي جانفــي 2013. 
ــا مــا يفيــد وضعهــا علــى  ــرة لدين ولــم يثبــت حســب الوثائــق المتوّف

ــة حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. ذّم
- بخصــوص ترقيــة الموظــف )ر- د( لخطــة رئيــس مصلحــة 
وهوعلــى ذمــة الجمعيــة التونســّية للوقايــة مــن حــوادث الطرقــات:

باألمــر  المنصــوص عليهــا  الشــروط  إلــى  يســتجيب  أنّــه  تبّيــن 
المذكــور أعــاه فيمــا يتعّلــق بتســميته فــي خطــة رئيــس مصلحــة 
الجمعيــة  ذّمــة  علــى  أّن وضعــه  إاّل  جانفــي 2013.  بتاريــخ 18 
الطرقــات ســنة 2004 وتقاضيــه  مــن حــوادث  للوقايــة  التونســّية 
مرتّبــه والمنــح المخولــة لــه مــن ميزانيــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والحيطــة االجتماعّيــة يعتبــر مخالفــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

رئيــس  فــي خطــة  )ك – ص(  المســّمى  تســمية  بخصــوص   -
بالنيابــة:  مصلحــة 

تــّم انتدابــه ســنة 1984، ومســتواه التعليمــي المرحلــة الثانيــة مــن 
التعليــم الثانــوي. وتّمــت تســميته فــي خطــة رئيــس مصلحــة بالنيابــة 
بتاريــخ 18 جانفــي 2013 رغــم عــدم توفــر الشــروط القانونيــة فــي 
شــأنه ومتابعتــه بنجــاح لمرحلــة تكويــن نظمتهــا اإلدارة أوصادقــت 
عليهــا لارتقــاء إلــى الصنفيــن 7 أو8. وبالتالــي، فــإّن تســميته تعتبــر 
مخالفــة ألحــكام األمــر عــدد 2708 لســنة 2002. وقــد ورد بإجابــة 
المســؤول األول عــن الصنــدوق فــي تلــك الفتــرة )س- ب( حــول 
هــذه النقطــة أنـّـه تــّم بالفعــل بتاريــخ 18 جانفي 2013 إســناد المعني 
ــة لعــدم  باألمــر امتيــازات خطــة رئيــس مصلحــة دون تكليفــه بالخطّ
ــر شــرط المســتوى التعليمــي األدنــى. وهوإجــراء مخالــف لمــا  توّف
ورد بأحــكام األمــر المشــار إليــه، باإلضافــة إلــى أن إجابــة المســؤول 

ترقية موظّف لخطّة
رئيس مصلحة وهو

على ذّمة جمعّية
ومواصلة تقاضيه
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المذكــور جــاءت متضاربــة مــع مــا ورد بمراســلة الصنــدوق مــن أنّــه 
تــّم تكليــف المعنــي باألمــر بخطّــة رئيــس مصلحــة. 

التونســّية  بالشــركة  باالنتدابــات  تتعّلــق  فســاد  شــبهات   - 5
 : للتنقيــب

يُســتفاد مــن العريضــة التــي تعّهــدت بهــا الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة 
الفســاد قيــام المدعــو)ع- ل-ت( مســؤول ســابق بالشــركة التونســّية 

للتنقيــب بالتاعــب بملــّف االنتدابــات وذلــك مــن خــال:
ــم  ــر تنظي ــا إث ــد مــع بعــض األعــوان وانتدابهــم الحق أّوال: التعاق

مناظــرة شــكلّية 
وتــّم ذلــك فــي خــرق واضــح لمبدئــي المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
بيــن المترشــحين. وقــد شــملت هــذه الخروقــات انتــداب األعــوان 

اآلتــي ذكرهــم:
- )س - ص(، فنــي ســام فــي التجــارة. وهــي قريبــة مراقــب 

المنشــأة.  لــدى  الدولــة 
- )أ- ع(، وهوابن مســؤول ســابق بوزارة الصناعة والتكنولوجيا 

)س- ع( احتفظ بصداقات بالشركة.
ــق اســتغال نفــوذ  ــّم انتدابهــا عــن طري - )هـــ - ب(، مســتكتبة ت
أحــد األشــخاص العامليــن بالشــركة وهــو)ح - ن( الــذي يعتبــر مــن 
المقربيــن إلــى المســؤول المبّلــغ عنــه. وقــد تــّم انتدابهــا رغــم ســابقة 

إيقافهــا عــن العمــل منــذ ســنة 2000 بســبب إفشــاء أســرار مهنيــة.
ــغ عنــه )ع-  ل.- ت( تــّم انتدابــه بصفــة  - )أ – ت(، ابــن المبلَّ
تعاقديــة لمــدة ثاثــة أشــهر. ثــّم تــّم فســخ عقــده تحــت ضغــط بعــض 

األطــراف النقابيــة.
ثانيــا: إســتبدال الخطــط المخصصــة للمنشــأة المصــادق عليهــا 

ــة لشــهائد البعــض  ــح مطابق ــى لتصب ــوزارة األول مــن ال
علــى غــرار انتــداب فنّــي ســام فــي الّتجــارة عــوض فنــي ســام 
فــي اإلعاميــة بهــدف انتــداب )س- ص(، وعــدم تطبيــق المقاييــس 
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فــي  المــؤّرخ   2011 لســنة  عــدد544  باألمــر  الــواردة  القانونيــة 
14/5/2011 مــن خــال حــذف ســنة التخــّرج لتعطيــل البعــض 
إلــى جانــب عــدم اســتجابة أحــد الناجحيــن إلــى شــرط المســتوى 
ــي  العلمــي المطلــوب. وهــذا مــا كان مــع المســّماة )ن- أ- ت( الت
ال تســتجيب إلــى شــرط الحصــول علــى األســتاذية فــي المحاســبة 
ــة المســّمى  ــا ابن باعتبارهــا متحصلــة علــى اإلجــازة فقــط، علمــا أنّه

)ص-أ. ت( الــذي يشــغل خطّــة مديــر بالشــركة.
لذلــك، تولّــت الهيئــة مراســلة الشــركة التونســّية للتنقيــب بتاريــخ 
06 جــوان 2016 لتوضيــح عــدة نقــاط. ووردت إجابتهــا بتاريــخ 
16 أوت 2016 عــن طريــق وزارة الطاقــة والمناجــم التــي أضافــت 
للملــّف نســخة مــن التقريــر النهائــي للتفقديــة العاّمــة للــوزارة المنجز 
فــي شــهر مــاي 2012 حــول تجــاوزات بالشــركة التونســّية للتنقيــب. 
والمناجــم  الطاقــة  مــن وزارة  ذلــك،  قبــل  الهيئــة،  توّصلــت  كمــا 

ببرنامــج انتدابــات الشــركة لســنتي 2010 و2011.
بنســخة مــن تقريــر مراجــع  الهيئــة  العــارض الحقــا  أمــّد  كمــا 
ــخ 11  ــة للشــركة الممضــى بتاري ــة الداخلي الحســابات حــول الرقاب
ســبتّمبر 2013 والــذي وردت بــه معطيــات تتعّلــق بوجــود عــّدة 

إخــاالت فــي إجــراءات المناظــرة.
مــن  كل  وســماع  عليهــا،  المتحّصــل  الوثائــق  دراســة  وبعــد 
المســّمى )س-ع( والمســّماة )و- ن- ل( ومســؤول ســابق   تبّين أّن 

المناظــرة المذكــورة أعــاه قــد مــّرت بالمراحــل التاليــة:
مصادقــة الــوزارة األولــى وســلطة اإلشــراف علــى برنامــج   1-

و2011:  2010 لســنتي  الشــركة  انتدابــات 
صادقــت الــوزارة األولــى علــى برنامــج انتدابــات المنشــأة بعنــوان 
ســنة 2010 بتاريخ 08 ســبتمبر 2010. وتضّمن 15 عونا موّزعين 

حســب اختصاصــات محــّددة ومراكــز معّينة.
االنتدابــات  برنامــج  علــى  المصادقــة  بوثيقــة  اإلشــارة  وتّمــت 
إلــى إنجــاز هــذه االنتدابــات عــن طريــق المناظــرة، وطبقــا للتراتيــب 

التالعب بالمنظرات
وتمرير أشخاص من
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الشروط العلمية

والكفاءة للترشح

,,
,,



الجــاري بهــا العمــل. كمــا حظــي برنامــج انتدابــات الشــركة لســنة 
الموجهــة  بمقتضــى مراســلتها  األولــى  الــوزارة  2011 بمصادقــة 
لوزارة الصناعة بتاريخ 22 جوان 2011 والتي ورد بها أّن برنامج 
االنتدابــات يتــّم تنفيــذه طبقــا ألحــكام األمــر عــدد 544 لســنة 2011 
ــق بتطبيــق أحــكام المرســوم  المــؤّرخ فــي 14 مــاي 2011 والمتعّل
عــدد 32 لســنة 2011 المتعّلــق باألحــكام االســتثنائية لانتــداب 

بالقطــاع العمومــي.
 وتضّمــن برنامــج الشــركة التونســّية للتنقيــب بعنــوان ســنة 2011 

انتــداب 13 عونــا حســب االختصاصــات ومراكــز العمــل. 
عليهــا  المصــادق  لانتدابــات  الجملــّي  العــدد  فــإّن  وبالتالــي، 
بعنــوان ســنتي 2010 و2011 يبلــغ 28. وتقــّرر إنجــازه خــال ســنة 

.2011
ــخ  ــك أي بتاري ــل ذل ــه قب ــر التفقــد المذكــور أعــاه أنّ ــاد تقري وأف
01 جــوان 2011 قامــت الشــركة بانتــداب عونــْي تســيير انتدابــا 
مباشــرا، وهمــا )هـــ - ب( و)س– ص(، بعقــد لمــدة ســنة غيــر قابلــة 
للتجديــد. وتــّم بتاريــخ 28 جــوان 2011 انتــداب عــون تســيير )عقــد 
لمــدة 3 أشــهر( وهوالمســّمى )أ- ت(، وانتــداب )م - أ. ع( فــي 
جويليــة 2011 باعتمــاد نفــس صيغــة االنتــداب. وقــد بــّررت اإلدارة 
الّلجــوء لهــذه الصيغــة بضــرورة ســّد شــغور وضمــان ســير العمــل 
عمــا بمقتضيــات األمــر عــدد 567 لســنة 1997 المــؤّرخ فــي 31 

مــارس لســنة 1997.
كمــا يؤّكــد التقريــر صلــة القرابــة لألعــوان الثاثــة )س- ص(، 
إليهــم  المشــار  النافذيــن  باألشــخاص  ع(  أ-  و)م-  ت(  و)أ- 

. لعريضــة با
ســنتي  بعنــوان  لانتدابــات  الخارجيــة  المناظــرة  إنجــاز   2-

:2011-2010
بمقتضى مقّرر مؤّرخ في 02 أوت 2011، فتحت إدارة المنشأة 
مناظــرة خارجيــة بالملّفــات لانتدابــات المبرمجــة والمصــادق عليها 
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تتولّــى  مناظــرة  لجنــة  إحــداث  وقــّررت  لســنتي 2010 و2011. 
اإلشــراف علــى العمليــة ويكــون مراقــب الدولــة عضــوا قــاّرا فيهــا. 
وتكّلــف الّلجنــة بتحديــد شــكل المناظــرة والمواضيــع المدرجــة فــي 
االختبــارات والتنظيــم المــادي ألعمالهــا وضبــط قائمــة المقبوليــن. 
وقــد حــّدد المقــّرر معاييــر احتســاب العــدد النهائــّي المســند إلــى 
المترشــحين بـــ70 % بالنســبة إلــى العــدد المســند لملــّف الترشــح، 

و%30 للعــدد المســند فــي االختبــار الشــفاهي.
أ- اجتماع لجنة االنتدابات:

برئاســة  بتاريــخ 08 أوت 2011  االنتدابــات  لجنــة  اجتمعــت 
وعضووكاتــب  الدولــة  مراقــب  وحضــور  العــام  المديــر  الرئيــس 
الّلجنــة وممثــل عــن إدارة المــوارد البشــريّة وممثّــل عــن الكتابــة 

الصفقــات. للجنــة  القــارة 
وقد أقّرت الّلجنة ما يلي:

- ضبــط الخطــط واالختصاصــات المطلوبــة طبقــا للتراخيــص 
المتحّصــل عليهــا

- إحداث لجنة مناظرة 
- اعتمــاد الفصــل 9 مــن األمــر عــدد 544 لســنة 2011 علــى أن 
يتــّم إن اقتضــى األمــر إجــراء اختبــارات شــفاهية للمترّشــحين الذيــن 

يقــع اختيارهــم بصفــة أولّيــة عــن طريــق الملّفــات. 
- قيــام كّل إدارة معنّيــة بإعــداد مشــروع اختبــار شــفاهي يعــرض 

علــى لجنــة المناظــرة إلبــداء الــرأي.
وتّمــت اإلشــارة بمحضــر الجلســة إلــى أّن مجمــوع االنتدابــات 
المزمــع إنجازهــا يبلــغ 24 عونــا فــي حيــن أّن العــدد المصــادق عليــه 
يبلــغ 28 عونــا بالنســبة إلــى ســنتي 2010 و2011 بمــا يعنــي أنـّـه تــّم 
ــا مباشــرا دون إخضاعهــم لمناظــرة، حيــث  انتــداب 4 أعــوان انتداب
ورد بمحضــر الجلســة اســتعمال عبــارة »االنتدابــات المتبّقيــة بعنــوان 
ــه تــّم انتــداب 4  ســنة 2010 » وعددهــا 11 عونــا. وهومــا يعنــي أنّ

انتداب عدد يفوق
العدد المصادق عليه

انتدابات مباشرة دون 
الخضوع لمناظرة
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أعــوان مــن مجمــوع 15 عونــا الذيــن تّمــت المصادقــة علــى انتدابهــم 
ســنة 2010. ولــم يقــع تقديــم أّي توضيــح حــول هــذه النقطــة مــن 

حيــث كيفيــة االنتــداب والخطــط. 
ب- اإلعان عن المناظرة:

فتــح مناظــرة  يــوم األحــد 28 أوت 2011 عــن  تــّم اإلعــان 
إعــام  وســيلة  عبــر  وذلــك  بالشــركة،  أعــوان  النتــداب  خارجيــة 
وحيــدة هــي جريــدة »الصحافــة«. وتــّم ضبــط الخطــط المطلوبــة، 
مثلمــا تبّينــه الوثائــق المتحّصــل عليهــا خــال أعمــال التقّصــي بعــد 
أن تــّم تغييــر بعــض االختصاصــات فــي مخالفــة لمــا تضّمنتــه الوثيقــة 

ــن عــن: ــى. وأعل ــوزارة األول ــل ال ــا مــن قب المصــادق عليه
- إضافة خطة فنّي سام في التجارة. 

- تغييــر مجــال اختصــاص فنــي ســام فــي اإلعاميــة مــن صيانــة 
)multimedia( المعــّدات إلــى الملتيميديــا

المــوارد  فــي  والتصــرف  اإلعاميــة  الهندســة  حــذف خطــة   -
اإلعامّيــة. فــي  واألســتاذية  البشــرية، 

- إضافة خطتْي فني سام اختصاص هندسة إلكتروميكانيكّية
- حذف 03 خطط اختصاص تقنية.

- إضافة خطة فني سام اختصاص صيانة صناعّية.
ــّم  ــد الخطــط قــد ت ــإّن اإلعــان عــن المناظــرة وتحدي وللعلــم، ف

ــة المناظــرات. ــل إحــداث لجن قب
ج - إحداث لجنة مناظرة:

أحدثــت لجنــة المناظــرة بمقتضــى مقــرر اإلدارة العامــة عــدد 
ــل عــن  ــب مــن ممث ــر 2011. وتترّك ــي 25 أكتوب 4534 المــؤّرخ ف
اإلدارة العامــة كرئيــس، ومراقــب الدولــة، وممثــل عــن إدارة الموارد 
ــة التصــّرف، و3 أعضــاء  ــل عــن إدارة مراقب ــّرر(، وممثّ البشــرية )مق

لّلجنــة. وأوكلــت إليهــا المهــاّم التاليــة:
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- اإلشراف على التنظيم المادي للمناظرة 
- النظر في صاحّية مطالب المترشحين

ــغ المناظــرة حســب التشــريع الجــاري  - النظــر فــي شــكل وصي
بــه العمــل.

واجتمعــت لجنــة المناظــرة فــي مناســبة أولــى بتاريــخ 04 نوفمبــر 
)ممثّــل  اإلدارة  مجلــس  عــن  عضويــن  اســتدعاء  وتــّم   .2011
الصناعــة  وزارة  وممثّــل  البتروليــة  لألنشــطة  التونســّية  المؤّسســة 

األول. االجتمــاع  بهــذا  للحضــور  والتكنولوجيــا( 
وعاينــت الّلجنــة فــي اجتماعهــا مثلمــا يُبــرزه محضــر الجلســة مــا 

يلــي:
- أنـّـه تــّم، بعــُد، تحديــد الخطــط مــن حيــث العــدد واالختصــاص 
واإلعــان عــن المناظــرة مــن طــرف لجنــة االنتدابــات قبــل اجتمــاع 

لجنــة المناظــرة. 
لجنــة  مــن طــرف  المناظــرة  تــّم كذلــك تحديــد شــكل  أنــه   -

واجتماعهــا. المناظــرة  لجنــة  إحــداث  قبــل  االنتدابــات 
قبــل  عليهــا  والمصادقــة  االنتــداب  معاييــر  تحديــد  تــّم  أنــه   -

المناظــرة. لجنــة  إحــداث 
قبــل  اإلدارة  طــرف  مــن  وترتيبهــا  المطالــب  قبــول  تــّم  أنــه   -

المناظــرة. لجنــة  اجتمــاع 
كما ورد بمحضر الّلجنة المذكورة أنه تّمت:

- المصادقــة علــى 70 مطلــب ترّشــح، وإلغــاء 48 منهــا لعــدم 
اســتجابتها لشــروط الترشــح.

- المصادقة على القائمات النهائّية للمترّشحين.
- ترتيــب الملّفــات الخاّصــة بحاجيــات ســنة 2010 حســب 3 

مقاييــس: الســّن، ماحظــات الشــهادات العلمّيــة، والتربّصــات.
ســنة 2011 حســب  بحاجيــات  الخاّصــة  الملّفــات  ترتيــب   -

لســنة 2011. عــدد 544  األمــر  مقتضيــات 
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- قبــول ترشــح متعاقدْيــن بالشــركة، واعتبارهمــا مّمــن يزاولــون 
عمــا ظرفيــا ال يتناســب مــع مؤّهاتهــم العلمّيــة.

علــى  المشــرفة  الفرعيــة  اللجــان  أعضــاء  علــى  االتّفــاق   -
الشــفاهّية. االختبــارات 

كمــا أثــارت الّلجنــة عــدم توفــر وســيلة للتثّبــت مــن المطالــب 
المناظــرة  الضبــط )دفتــر(، وأســباب عــدم نشــر  الــواردة بمكتــب 
المذكــورة بموقــع concours.tn رغــم صــدور منشــور فــي هــذا 
الصــدد، وعــدم التقّيــد بالمعاييــر التــي تــّم اإلعــان عنهــا والتــي 
لــدى  التثّبــت  وعــدم   ،2011 لســنة   544 عــدد  باألمــر  وردت 
حالــة  فــي  المترشــحين  أّن  مــن  االجتماعــّي  الضمــان  صندوقــْي 
بطالــة فعلّيــة طبقــا لمنشــور الوزيــر األّول عــدد 20 المــؤّرخ فــي 19 

.2011 ســبتمبر 
وقــد أفــاد أحــد أعضــاء الّلجنــة أنّــه قــام بإمضــاء محضــر الجلســة 
الــذي تــّم تدوينــه بخــّط اليد خال الجلســة فــي حين رفض اإلمضاء 
علــى المحضــر المرقــون لنفــس الجلســة والــذي تــّم تقديمــه لــه بعــد 
ــّدم  ــه تق ــاد أنّ ــه مخالــف للمحضــر األصلــي. كمــا أف ــرا أنّ ــرة معتب فت

باســتقالته مــن لجنــة المناظــرة باعتبــار اإلخــاالت التــي الحظهــا. 
واجتمعــت لجنــة المناظــرة فــي مناســبة ثانيــة بتاريــخ 30 ديســمبر 
2011. وصادقــت علــى الترتيــب النهائــي للمتناظريــن. واقترحــت 
انتداب المرتّبين األوائل في كاّفة االختصاصات، وإعادة نشــر إعان 
انتــداب بالنســبة لاختصاصــات التــي لــم تــرد فــي شــأنها ترّشــحات.

وبعــد دراســة الوثائــق المتوّفــرة لديهــا خاّصــة منهــا تقريــر التفّقــد 
المذكــور أعــاه وتقريــر مراجــع الحســابات حــول نظــام الرقابــة 
الداخليــة، وبعــد إجــراء جملــة مــن الســماعات ثبــت للهيئــة جملــة 

ــت فيمــا يلــي: مــن الخروقــات تمثّل
- مخالفــة طريقــة اإلعــان عــن المناظــرة للتراتيــب الجــاري بهــا 

العمــل:
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ــّم اإلعــان عــن المناظــرة بصحيفــة واحــدة خــال يــوم  حيــث ت
واحــد، وهويــوم عطلــة فــي شــهر أوت )األحــد 28 أوت 2011(. 
وهــذا أّدى إلــى تقليــص نســبة اطّــاع األشــخاص المخــّول لهــم 
المشــاركة فــي المناظــرة المذكــورة. ويتأّكــد ذلــك مــن خــال ورود 
ــى بعــض الخطــط وعــدم  ــب بالنســبة إل عــدد منخفــض مــن المطال
ــك  ــر ذل ــى خمســة اختصاصــات. ويعتب ورود ترشــحات بالنســبة إل
إخــاال بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل، وخاصــة منهــا المرســوم 
عــدد 544 لســنة 2011 الــذي ينــّص فــي فصلــه الثانــي علــى نشــر 
»باغــات للعمــوم فــي الغــرض » فــي حيــن تولّــت المنشــأة نشــر 
إلــى  لســنة 1997  المنشــور عــدد 38  تطــّرق  بــاغ واحــد. كمــا 
وجــوب اإلعــان عــن المناظــرة بالطــرق المائمــة حســب الحاجــة 
)الرائــد الرســمي، الصحــف، مكاتــب التشــغيل...(. وتجدر اإلشــارة 
إلــى عــدم إثــارة مراقــب الدولــة لهــذه النقطــة رغــم مــا ورد بمذّكــرة 
العمــل الصــادرة ســنة 2009 عــن رئيــس هيئــة مراقبــي الدولــة والتــي 
ورد بهــا »حيــث إّن تشــريك مراقــب الدولــة فــي أعمالهــا وحضــوره 
الوجوبــي فــي اجتماعاتهــا يقتضــي منــه الحــرص على احتــرام مبادئ 
المســاواة وشــفافية اإلجــراءات وتكافــؤ الفــرص وتوســيع المنافســة 
بالتثبــت مــن عــدم إدراج مقاييــس  المترشــحين لانتــداب،  أمــام 

موّجهــة مــن شــأنها إقصــاء بعــض المترشــحين المحتمليــن...«. 
وبالتالــي فــإّن الطريقــة التــي اعتمــدت لإلعــان عــن المناظــرة 
ــى  ــا أّدى إل ــن للمشــاركة فيهــا مّم ــا مــن المؤّهلي حرمــت عــددا هام
تضييــق المنافســة بيــن المترشــحين، وأعطــى فرصــة أكبــر فــي النجاح 
لبعــض األطــراف المقّربــة مــن المشــرفين على المناظــرة )ثاثة منهم 
ينتمــون للجنــة االنتدابــات(. وهومــا يعتبــر إخــاال بمبــادئ المســاواة 

وشــفافية اإلجــراءات وتكافــؤ الفــرص، ويمثـّـل شــبهة فســاد.
- تجــاوز لجنــة االنتدابــات لمهّمتهــا والتداخــل فــي مشــموالت 

لجنــة الُمناظــرة:

إقصاء بعض
المترشحين للمناظرات

وتضييق المنافسة بين
المترشحين، إعطاء

فرصة أكبر في النجاح
للمقّربين
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تطّرق المنشــور عدد 38 لســنة 1997 إلى إحداث لجنة مناظرة 
عنهــا  األول  المســؤول  مــن  بمقــّرر  العمومّيــة  المنشــآت  صلــب 
تُكّلــف باإلشــراف علــى تنظيــم وحســن ســير إجــراءات المناظــرة 
وخاصــة فيمــا يتعّلــق بـــشكل المناظــرة، والمواضيــع المدرجــة فــي 
االختبــارات، والتنظيــم المــاّدي لهــا، وضبــط قائمــة المقبوليــن نهائيــا 

فــي المناظــرة.
كمــا أقــّرت المذّكــرة الصــادرة عــن رئيــس هيئــة مراقبــي الدولــة 

ــات. ســنة 2009 والمذكــورة أعــاه نفــس الصاحّي
ــة  ــارة »لجن ــر بالذكــر أّن المنشــور عــدد 38 اســتعمل عب والجدي
»لجنــة  عبــارة  أيضــا  تعتمــد  المنشــآت  بعــض  أّن  إاّل  المناظــرة« 
االنتدابــات« للداللــة علــى لجنــة المناظــرة مّمــا يعنــي اضطاعهــا 
بنفــس دور هاتــه األخيــرة. وقــد تبّيــن مــن خــال المذكــرة عــدد 
التونســّية  بالشــركة  انتدابــات  لجنــة  إحــداث  تــّم  أنّــه   04/2004
المناظــرة  لجنــة  مهــام  نفــس  ولهــا   ،2004 ســنة  منــذ  للتنقيــب 

.1997 لســنة   38 عــدد  بالمنشــور  المذكــورة 
وأفــادت بعــض األطــراف بهــذه الشــركة أّن لجنــة االنتدابــات هــي 
لجنــة استشــارية تمهيديــة تضبــط التوّجهــات العامــة بالنســبة إلــى 
االنتدابــات، وليســت لهــا صاحيــات لجنــة المناظــرة المشــار إليهــا 

بالمنشــور عــدد 38 لســنة 1997. 
إاّل أنـّـه فــي الواقــع وقبــل صــدور مقــّرر إحــداث لجنــة المناظــرة، 
اجتمعــت لجنــة االنتدابــات بالشــركة التونســّية للتنقيــب. واتّخــذت 
جملــة مــن القــرارات التــي تنــدرج ضمــن صاحيــات لجنــة المناظرة 
وقبــل إحــداث هــذه األخيــرة والتئامهــا، حيــث ضبطــت الخطــط 
واالختصاصــات المطلوبــة، وحــّددت إجــراءات وصيــغ المناظــرات 
الشــاغرة،  والخطــط  الســلك  لنوعيــة  طبقــا  إجراؤهــا  المزمــع 
أّن  بالذكــر  والجديــر  المناظــرة.  للجنــة  حصــري  وهواختصــاص 

ــات. ــة االنتداب ــرارات لجن ــى ق ــرض عل ــة لــم يعت ــب الدول مراق
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االنتدابات في
الصالحيات ومجاالت
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وهكــذا، وجــد أعضــاء الّلجنــة عنــد أّول اجتمــاع لهــم بتاريــخ 04 
نوفمبــر 2011 أّن جــزءا هاّمــا مــن مراحــل اإلعــداد للمناظــرة قــد تــّم 

القيــام بــه مــن طــرف إدارة المنشــأة عبــر لجنــة االنتدابــات. 
 ويتبّيــن مّمــا ســبق أن توزيــع المهــام بيــن اللجنتيــن المذكورتيــن 
كان بهــدف التفّصــي مــن المســؤولية وعــدم حصــر المســؤولية لــدى 
طــرف محــدد خاصــة أّن ثاثــة مــن أعضــاء لجنــة االنتدابــات يشــتبه 
فــي أنّهــم تاعبــوا بإجــراءات المناظــرة بهــدف انتــداب أقاربهــم. مــع 
ــر الخطــط( قــد  العلــم أّن أهــّم اإلخــاالت )طريقــة اإلعــان وتغيي

صــدرت عــن هــذه الّلجنــة.
- تغييــر بعــض الخطــط الــواردة ببرنامــج االنتدابــات المصــادق 

عليــه مــن طــرف ســلطة اإلشــراف دون إعامهــا:
المصــادق  الخطــط  بعــض  بتغييــر  االنتدابــات  لجنــة  قامــت 
عليهــا مــن طــرف ســلطة اإلشــراف والــوزارة األولــى دون إعامهــا 
ــارت  ــا أث ــة أنّه ــادت مراقــب الدول ــى موافقتهــا. وأف أوالحصــول عل
هــذه النقطــة خــال أحــد االجتماعــات، وتّمــت إفادتهــا بــأّن ســلطة 
اإلشــراف وقــع إعامهــا شــفاهيا. مــع العلــم أّن التغييــر األول تّمثــل 
فــي إضافــة خطــة فنــي ســام فــي التجــارة، وهواختصــاص المســماة 
»س. ص« التــي تــّم ترتيبهــا األولــى ووقــع انتدابهــا، وأّن التغييــر 
الثانــي شــمل خطــة فنــي ســام فــي اإلعاميــة مختــّص فــي صيانــة 
المعــّدات وتغييــره بفنـّـي ســام فــي اإلعاميــة اختصــاص الملتيميديا. 
وهــي الخطــة التــي انتــدب بهــا المســّمى »أ. ع« رغــم أّن اختصاصــه 
فنــي ســام فــي اإلعاميــة المطبقــة فــي التصــرف. وهــذا مــا يؤكــد 

ــة االنتــداب. شــبهة الفســاد التــي حّفــت بعملي
- تطبيــق إدارة المنشــأة لمعاييــر مخالفــة للمعاييــر التــي حّددتهــا 

لجنــة االنتدابــات:
خــال اجتماعهــا الثانــي بتاريــخ 08 أوت 2011، قــررت لجنــة 
االنتدابــات اعتمــاد الفصــل 9 مــن األمــر عــدد 544 لســنة 2011 

ثالثة من أعضاء
لجنة االنتدابات يشتبه 
في تالعبهم بإجراءات

المناظرة
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المــؤّرخ فــي 14 مــاي 2011 والــذي ينــص علــى أن يتــّم ترتيــب 
ملّفــات المترشــحين وفقــا لبيانــات الجــدول الملحــق لألمــر الــذي 
كمــا  المترشــحين  ملّفــات  لترتيــب  محــددة  معاييــر   5 بــه  وردت 
ــي نــص اإلعــان عــن المناظــرة  ــر ف ــّم اإلعــان عــن هــذه المعايي ت

والصــادر بتاريــخ 28 أوت 2011.
الترتيــب  أّن  علــى  المناظــرة  فتــح  بمقــّرر  التنصيــص  تــّم  كمــا 
النهائــي للمترشــحين يقــع علــى أســاس عــدد جملــي يحتســب بعــد 
إسناد %70 لملّف الترشح و30 % لاختبار الكتابي، إاّل أّن إدارة 
الشــركة التونســّية للتنقيــب تعّمــدت ترتيــب ملّفــات المترشــحين 
للخطــط المصــادق عليهــا بعنــوان ســنة 2010 وفــق معاييــر مختلفــة 
ــات بالشــركة.  ــة االنتداب ــرازات أعضــاء لجن ــار احت ــذي أث الشــيء ال
وقــد تبّيــن أّن األشــخاص المبّلــغ عنهــم هــم الذيــن انتفعــوا بعمليــة 

ــر الترتيــب. التاعــب بمعايي
- انتداب مترشحة ال تستجيب لشرط الحصول على األستاذية 

في المحاسبة:
تــّم انتــداب المدعــوة »ن. أ.ت« ابنــة المســّمى »ص. أ. ت« فــي 
خطــة متصــرف فــي المحاســبة، علمــا أّن الترشــح للخطــة المذكــورة 
يتطلــب الحصــول علــى شــهادة األســتاذية فــي المحاســبة فــي حيــن 
أّن المترشــحة التــي تــّم انتدابهــا متحصلــة علــى شــهادة اإلجــازة فــي 

التدقيــق والمراقبــة.
وعليــه، ختمــت الهيئــة أعمــال التقّصــي وإحالتهــا علــى النيابــة 
العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريــخ 30 ديســمبر 2016، 
والتــي بدورهــا أحالــت الملــّف علــى قلم التحقيــق بالقطب القضائّي 

والمالــّي.
6 - الشركة الوطنّية لعجين الحلفاء والورق:

بالشــركة  فســاد  شــبهة  فــي  بالتقّصــي  الهيئــة  تعّهــدت  حالمــا 
الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق، وجــدت فــي تقريــر التفّقــد حــول 
الشــركة أنّــه تــّم انتــداب 93 عــون بطريقــة مباشــرة إثــر إبــرام اتّفاقيــة 
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مــع الطــرف النقابــي فــي25 فيفــري 2015، وذلــك مــع ارتــكاب 
التجــاوزات التاليــة:

• االنتدابات غير القانونّية
- مخالفــة الفصليــن 3 و5 مــن األمــر عــدد 567 لســنة 1997 
المــؤّرخ فــي 31 مــارس 1997 المتعّلــق بضبــط شــروط وصيــغ 
االنتــداب المباشــر بالمنشــآت العمومّيــة والمؤسســات العمومّيــة 

التــي ال تكتســي صبغــة إداريّــة.
المــؤّرخ   6 عــدد  الحكومــة  رئيــس  الســيد  منشــور  مخالفــة   -
فــي 18 فيفــري 2013 وعــدد 2 المــؤّرخ فــي 11 فيفــري 2014 
الــوزارات  بيــن  االتّفاقيــات  إبــرام  إجــراءات  تدقيــق  مزيــد  حــول 
الــذي  النقابيــة  والمنظّمــات  العمومّيــة  والمنشــآت  والمؤّسســات 
لرئاســة  والوجوبيــة  المســبقة  االستشــارة  ضــرورة  علــى  ينــص 
مــع ضــرورة  التــزام  بــأي  التعّهــد  قبــل  المالّيــة  الحكومــة ووزارة 
الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة والمســبقة مــن رئاســة الحكومــة 

االتّفاقيــات. اإلمضــاء علــى محاضــر  قبــل 
- وجود أسماء وقع إدراجها بالقائمة على أساس المحسوبية. 
- االنحــراف بإجــراءات االنتــداب العاديــة بالّلجــوء إلــى معالجــة 
خصوصيــة لانتدابــات تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الشــفافية علــى 
المحاســبي  التأجيــر واإلدراج  المســتويات علــى مســتوى  جميــع 

 .)imputation comptable(
لعجيــن  الوطنّيــة  بالشــركة  الاّحــق  المالــّي  الضــرر  ثبــوت   -
الحلفــاء والــورق حيــث أثقلــت هــذه االنتدابــات كاهلهــا بعديــد 
ــاءم مــع  ــي اختصاصــات ال تت ــن عــن الحاجــة وف األعــوان الزائدي

نشــاطها. مجــال 
وحيــث تأّكــد مــن تقريــر التفّقــد أّن انتــداب 93 عــون تــّم باالتّفــاق 
مــع الطــرف النقابــي بطريقــة غيــر قانونيــة فضــا عــن إدراج أســماء 
فــي ســياق االتّفــاق علــى أســاس المحســوبية والقرابــة العائليــة مثــل: 
ــة.  ــر قانوني ــاء )ص- ل( عــون بالشــركة بطريقــة غي ــداب أبن - انت

انتدابات غير قانونية
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وهــم: )م – ل( عــون تنفيــذ مســتوى تعليمــي ســنة 8 أساســي ضمــن 
قائمــة االنتدابــات الـــ93 التــي أنجزتهــا الشــركة بصفــة مباشــرة.

- وجــود اســم المدعــو)ط- - ل( ضمــن قائمــة أعــوان الشــركة 
مرتّــب فــي جانفــي 2012 ضمــن الســلم 9 درجــة 1 دون ثبــوت 

ــه. صيغــة انتداب
- وجود كّل من )ر- ل(، والمسماة )ب- ل(، والمسّمى )م-خ 
- ل( لهــم صلــة عائليــة بالمذكــور أعــاه العــون )ص – ل(، وهــم 

أبنــاء إخوتــه ضمــن قائمــة االنتدابــات 93. 
• الترقيات غير القانونية: 

-تــدّرج العــون )ص - ل( مــن خطــة حــارس منشــر حلفــاء إلــى 
خطــة رئيــس مصلحــة بطريقــة غيــر قانونيــة: وقــد تّم ترســيم المســّمى 
)ص-ل( بالشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق فــي خطــة عــون 
عــادّي مــن الدرجــة األولــى بالســلم 3 بســلك التنفيــذ بــإدارة الحلفــاء 
بدايــة مــن غــرة ديســمبر 2002 بمقتضــى القــرار عــدد 205 المــؤّرخ 

فــي 25 أكتوبــر 2002.
الشــركة  ألعــوان  األساســي  النظــام  حســب  تصنيفــه  ويشــمل 
الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق أعوانــا قادريــن علــى تنفيــذ أعمــال 
بســيطة بمفردهــم أوتحــت إشــراف عــون مختــّص وأشــغال بســيطة 
قابلــة ألن تتضمــن مجهــودات جســمانية أوأعوانــا مكلفيــن بوظائــف 
بســيطة تتعّلــق باالتصــال أوالتنفيــذ اختتمــوا بنجــاح مرحلــة التعليــم 
ــب  ــق الســلم 6 الــذي يتطّل األساســي. وفــي أقصــى الحــاالت يطاب
مســتوى تعليمّيــا ألعــوان تابعــوا دراســتهم بالتعليــم الثانــوي دون 
الحصــول علــى شــهادة البكالوريــا أوأعوانــا متحصليــن علــى شــهادة 

فــي التكويــن المهنــي.
ــر التفقــد وصــول المســّمى )ص-  ــت تقري ــا لمــا ذكــر أثب وخاف
ل( بالترقيــة إلــى الســلم 18 رغــم خلوملّفــه اإلدارّي ممــا يثبــت 
وضعيتــه اإلداريّــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2002 تاريــخ 
انتدابــه إلــى ســنة 2010 تاريــخ حصولــه علــى الدرجــة 4 مــن الســلم 
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14، وخلــّوه مــن أيّــة وثيقــة تثبــت مســتواه التعليمــي أوالترقيــات 
المتحصــل عليهــا أوالحلقــات التكوينيــة المنجــزة أوخضوعــه ألي 
نــوع مــن االختبــارات أوالمناظــرة لانتقــال مــن ســلك التنفيــذ إلــى 
ســلك التســيير والتــي تتطلــب شــروطا إضافيــة تتعّلــق خاصــة بتوفــر 

ــة لارتقــاء. ســنوات إضافي
كمــا أثبــت تقريــر التفّقــد أّن المذكــور أعــاه )ص- ل( ارتقــى 
بالرغــم مــن ذلــك خــال الفتــرة 2014-2010 مــن الســلم 14 
ــا بـــ 8 ســنوات  ــّدة دني ــات تســتوجب م ــى الســّلم 18. وهــي ترقي إل
علــى األقــّل، عــاوة علــى اســتحالة ارتقائــه إلــى تلــك الرتبــة لعــدم 

حصولــه علــى المســتوى التعليمــي المطلــوب.
ومــع كّل تلــك التجــاوزات كّلــف العــون المذكــور بمهــاّم رئيــس 

مصلحــة منــذ شــهر 17 جــوان 2014.
• تمتيع بعض األعوان بمنح وامتيازات بدون وجه حّق:

أثبــت تقريــر التفقــد أّن العديــد مــن األعــوان تّمتعــوا بمنــح غيــر 
قانونيــة بمــن فيهــم المذكــور أعــاه )ص-ل( الــذي تّمتــع بـــ:

- المنحة اإلجمالّية المقّدرة بـ 100,000 دينار تطبيقا لمحضر 
اتّفــاق مــؤرخ فــي 15 أوت 2011 بيــن اإلدارة العامــة والطــرف 

النقابــي فــي غيــاب ســلطة اإلشــراف. 
بيــن منــح خاصــة باإلطــارات )المنحــة اإلجمالّيــة(  - الجمــع 
ــة  ــة فــي الســاعات اإلضافي ــح خاصــة بأعــوان التســيير والمتمثل ومن
ــي  ــا العمــل ف ــب الجــاري به ــف التراتي ــي نفــس الوقــت بمــا يخال ف

هــذا المجــال. 
- منحــة التكليــف اإلضافيــة الخاّصــة باإلطــارات والمقــّدرة بـــ 
50 دينــارا بدايــة مــن أوت 2015 رغــم عــدم انتمــاء المعنــي باألمــر 

لســلك اإلطــارات.  
ــة والمقــدرة بـــ 50 ســاعة  ــة مــن الســاعات اإلضافي - حصــة ثابت
شــهريا منــذ ســبتمبر 2013 إلــى حــدود مــارس 2015 باســتثناء 
شــهر أكتوبــر 2014 )0( ومــارس 2015 )40 ســاعة(. »وهومــا 
يطــرح التســاؤل حــول اإلنجــاز الفعلــّي للعمــل اإلضافــي وتمتيــع 

امتيازات ومنح لبعض
األعوان دون وجه حق

,,
,,



المعنــي باألمــر بســاعات إضافيــة بصفــة جزافيــة أوحصــص غيــر 
مرتبطــة باإلنجــاز الفعلــي لســاعات عمــل إضافيــة«. 

- منحــة النيابــة رغــم عــدم وجــود أي إطار قانوني لتحديد قيمتها 
ضمــن النظــام األساســي ألعــوان الشــركة والمقــدرة بـــ 107,801 

دينــار ثــم 290 دينــارا بدايــة مــن أوت 2015.
- وضــع المســّمى )ص - ل( ضمــن اإلطــارات بتصنيفــه حســب 
بطاقــة الخــاص لشــهر أوت 2015 متصرفــا درجــة أولــى. وهومــا 
يخالــف أحــكام الفصــل 42 مــن النظــام األساســي ألعــوان الشــركة 
الــذي يقتضــي أّن تصنيــف أعــوان التســيير بســالم التداخــل يتعّيــن 
معــه محافظتهــم علــى خططهــم األصلّيــة. وبالتالــي، فــإّن الترقيــة 

إلــى صنــف اإلطــارات يســتوجب الخضــوع إلــى مناظــرة.
بعــض  بتمتيــع  العامــة  اإلدارة  قيــام  التفّقــد  تقريــر  أورد  كمــا 
النقابيــة واألعــوان المواليــن بامتيــازات خاصــة. وقــد  اإلطــارات 

التاليــة: التجــاوزات  بذلــك  ارتكبــت 
- إســناد قــروض علــى الصنــدوق االجتماعــّي خافــا للشــروط 

ــة المعتمــدة. الداخلي
- إسناد تسبقات بمبالغ مرتفعة، وفي غياب أية سندات.

- تخصيــص ســيارات مصلحــة ألغــراض شــخصية وحصــص 
شــهرية مــن الوقــود اعتمــادا علــى محضــر اتّفــاق نقابــي غيــر مســتوفي 
المســبقة  التأشــيرة  علــى  الحصــول  ودون  اإلجرائيــة  للشــروط 

لمراقــب الدولــة ومصادقــة مجلــس اإلدارة.  
- إســناد منــح شــهرية غيــر مســتحقة حســب النظــام األساســي 

لألعــوان.
- إســناد ســاعات إضافيــة غيــر واقعيــة وغيــر صحيحــة حيــث 
ال يمكــن لألعــوان الذيــن أســندت إليهــم إنجازهــا فعليــا خــال 
شــهر كامــل وبصفــة مسترســلة إضافــة إلــى ارتفــاع قيمتهــا إذ بلغــت 
580 ألــف دينــار ســنة 2014 مقابــل حوالــي 400 ألــف دينــار ســنة 
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لفتــرات مطّولــة.  توقــف وحــدات اإلنتــاج  2015، وذلــك رغــم 
وهــي مبالــغ مرتفعــة وال تتناســب مــع الوضعيــة المالّيــة للشــركة، 
وال مــع االنتدابــات الكبيــرة التــي أنجزتهــا )حوالــي 362 عونــا منــذ 

ســنة 2011(، وعــدد األعــوان الزائــد عــن الحاجــة.

إسناد ساعات عمل
إضافية وهمّية
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الصفقات
1 - صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحّليــة التابــع 

لوزارة   الداخلية: 
عــن  تبليــغ  عريضــة  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  تلّقــت 
شــبهات فســاد مفاُدهــا أنـّـه فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتحّكــم فــي 
ــة للطاقــة المتجــددة بتنفيــذ عمليــات  الطاقــة، قامــت الوكالــة الوطنّي
تجريبيــة مــع بعــض المزوديــن بتركيــز معــدالت الجهــد علــى بعــض 
شــبكات التنويــر العمومــي علــى غــرار بلديــة صفاقــس خــال ســنة 

ــة للتحكــم فــي الطاقــة. 1999 وذلــك فــي إطــار اســترتيجية وطني
• إبــرام صفقــة عمومّيــة بالتفــاوض المباشــر علــى غيــر الصيــغ 

القانونيــة 
تبيــن مــن وثائــق الملــّف أنــه بالتاريــخ الموافــق ليــوم 02 ســبتمبر 
2004 صــدرت توصيــة عــن جلســة عمــل وزاريــة تولـّـت علــى إثرهــا 
الوكالــة الوطنّيــة للتحكــم فــي الطاقــة تحديــد حاجيات شــبكة التنوير 
العمومــي بحوالــي 8400 معــدل ضغــط بكلفــة 41 مليــون دينــار 
العمومّيــة  للجماعــات  العامــة  لــإلدارة  الموجــه  حســب مكتوبهــا 
المحّليــة بــوزارة الداخليــة بتاريــخ 18 ســبتمبر 2004. وبتاريــخ 11 
فيفــري 2005 تولّــى المدعــو)م- م( أحــد أصهــار زوجــة الرئيــس 
ــذاك المدعــو)ر-ح -  ــة آن ــر الداخلي ــن علــي مراســلة وزي األســبق ب
لتركيــز  يعــرض عليــه خدمــات شــركته )C-M-R( وذلــك  ق( 
معــّدالت الجهــد مــن نــوع » SALICRU«  كمــا قــام صاحــب 
الشــركة  بتوجيــه مراســلة ثانيــة إلــى وزيــر الصناعــة آنــذاك )ع- ش( 
يعلمــه  فيهــا أنّــه إلــى جانــب خــط التمويــل اإلســباني FAD الــذي 
هوبعهــدة وزارة التعــاون الدولــي التونســّية، توّصلــت شــركته وهــي 
الشــركة التــي تولـّـت إبــرام الصفقــة مــع صنــدوق القروض ومســاعدة 
الجماعــات المحليــة إلــى اتّفــاق مــع وزارة المالّيــة اإلســبانية والبنــك 
اإلســباني« BBVA » لتمويــل اقتنــاء معــدالت الجهــد لتركيزهــا 

علــى شــبكات التنويــر العمومــي للبلديــات التونســّية.
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وبالرجــوع للفصــل 40 مــن األمــر عــدد 3158 المــؤّرخ فــي 
ــه يكــون  ــي تلت ــح بالنصــوص الت ــم ونِقّ 17 ديســمبر 2002 كمــا تّم
ــة وجــود مقــاول أومــزود  ــى التفــاوض المباشــر فــي حال اللجــوء إل
أومســدي خدمــات معيــن نظــرا النعــدام المنافســة أوالعتبــارات 
فنيــة خصوصيــة. وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المشــتري العمومــي 
التقّيــد بإجــراءات مكتوبــة، والتثبــت مــن الصبغــة المقبولــة لألثمــان 

المقترحــة.
وال يمكــن للمشــتري العمومــي التفــاوض المباشــر إلبــرام صفقــة 

إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مســبق.
وبالرجوع إلى توضيحات المنشــور التفســيري عدد 28 المؤّرخ 
فــي 20 جــوان 2007 المتعّلــق بتفســير األمــر عــدد 3158 المــؤّرخ 
فــي 17 ديســمبر 2002 المتعّلــق بتنظيــم الصفقــات العمومّيــة، فــإن 

اإلجــراءات تكــون علــى مرحلتيــن:
المرحلة األولى

للحصــول علــى الترخيــص بمقتضــى أمــر أوقــرار يتعيــن علــى 
المشــتري العمومــي تبريــر لجوئــه إلــى التفــاوض المباشــر صلــب 
الشــروط  كراســات  بمشــاريع  مصحوبــة  أســباب  شــرح  مذكــرة 
م إلــى لجنــة  يتــاءم محتواهــا مــع إجــراءات التفــاوض المباشــر تقــدَّ
الصفقــات ذات النظــر التــي تبــدي رأيهــا فــي الغــرض. ثــم يعــّد 
المشــتري العمومــي تقريــرا معلــا يتــّم علــى أساســه وبعــد االطــاع 
علــى رأي لجنــة الصفقــات ذات النظــر إســناد الترخيــص بمقتضــى 
أمــر بالنســبة إلــى الصفقــات التــي هــي مــن اختصــاص الّلجنــة العليــا 

ــة الحــال. للصفقــات كمــا هوفــي صفق
المرحلة الثانية

بعــد الحصــول علــى الترخيــص بمقتضــى أمــر يتولــى المشــتري 
المباشــر. ويعرضــه  بالتفــاوض  إعــداد مشــروع صفقــة  العمومــي 

علــى لجنــة الصفقــات ذات النظــر إلبــداء الــرأي.

المشتري العمومي
يفاوض بطريقة

مباشرة إلبرام صفقة
دون الحصول على

ترخيص مسبق
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الجماعــات  ومســاعدة  القــروض  صنــدوق  أن  ياحــظ  ومــا 
المحليــة لــم يّتبــع اإلجــراءات المذكــورة أعــاه. فقــد صــدر أمــر 
تحــت عــدد 227 مــؤرخ فــي 20 أكتوبــر 2005 يرّخــص لصنــدوق 
ــرام صفقــة بالتفــاوض  ــة إب القــروض ومســاعدة الجماعــات المحلي
تبــدي  المــزود اإلســباني« SALICRU« دون أن  المباشــر مــع 
الّلجنــة العليــا للصفقــات رأيهــا فــي الغــرض وهــذا مــا يــدل علــى 
احتمــال وجــود عنصــر المحابــاة الــذي ميــز إســناد هــذه الصفقــة 
إلــى المدعــو)م-م( صهــر زوجــة الرئيــس األســبق بــن علــي. فصــدور 
ــا  ــة العلي الترخيــص بمقتضــى أمــر دون عــرض الملــّف علــى الّلجن
القــروض  صنــدوق  بإعــام  األخيــرة  هــذه  واكتفــاء  للصفقــات، 
ومســاعدة الجماعــات المحليــة بصــدور هــذا األمــر بمقتضــى مذكرة 
صــادرة عنهــا فــي الغــرض تحــت عــدد 426 بتاريــخ 28 أكتوبــر 

2005 ال يصّحــح الخلــل اإلجرائــي.
ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك حالــة غمــوض تكتنــف عمليــة بنــاء 
بيــوت إيــواء وحــدات الضغــط NICHES حيــث تّمــت خــارج 
ينــّص  الصفقــة  مــن  الفصــل 11  أّن  والحــال  اإلطاريــة،  الصفقــة 
علــى أن المــزود أي صاحــب الصفقــة مطالــب وجوبــا بمســاعدة 
ــّم  ــر بالعريضــة أن بناءهــا ت ــوت. ويذك ــاء هــذه البي ــي بن ــات ف البلدي
فواتيــر  باعتمــاد  )م-م(  لصاحبهــا   )C-M-R( شــركة  بواســطة 
تقديريــة وهميــة لمزوديــن صورييــن واعتبارهــا صاحبــة العــرض 
ــار  ــون دين ــا يناهــز 2 ملي ــح م ــا مــن رب ــا مكنه ــّل. وهوم ــّي األق المال
فــي ظــرف عاميــن دون أن تمتلــك شــهادة تأهيــل للقيــام بمثــل هــذه 
األشــغال حســب تصريح مراقب أشــغال بالشــركة المذكورة أعاه. 
أنهــت الهيئــة أعمالهــا، وإحالتهــا علــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة 

االبتدائيــة بتونــس فــي 22 جانفــي 2013.
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بالشــركة  تتعّلــق  العمومّيــة  الصفقــات  فــي  شــبهات فســاد   - 2
والغــاز:  للكهربــاء  التونســّية 

ــغ عــن شــبهات  ــة بالتقّصــي بموجــب عريضــة تبلي ــدت الهيئ تعّه
الفســاد طالــت صفقــة عمومّيــة مبرمــة بين الشــركة التونســّية للكهرباء 
والغــاز والمصنــع »ج. ا« القتنــاء تربينتيــن غازيتيــن بقــدرة 240 
ميغــاواط فــي إطــار إنجــاز محطــة جديــدة لتوليــد الكهربــاء بمنطقــة 

ــة تفــوق 160 م د. بوشــّمة بتكلفــة أّولّي
وضمانــا لحــّق المنشــأة فــي اإلدالء بملحوظاتهــا تولّــت الهيئــة 
مراســلتها بتاريــخ 3 مــاي 2016. وتلّقــت الهيئــة الــرّد مــن المنشــأة 
بتاريــخ 20 مــاي 2016 متضّمنــا جملــة مــن اإليضاحــات. ولمزيــد 
التحــّري تــّم يــوم 16 جــوان 2016 بمقــّر الهيئــة ســماع مســؤول عــن 

الشــركة.
ويســتفاد مــن المعلومــات والمعطيــات المتحّصل عليها أنه تّمت 
مراجعــة التقديــرات بتعّلــة مجابهــة الزيــادة فــي الطلــب خــال فتــرة 
الــذروة لصائفــة 2016 بنســبة 8،5 بالمائــة فــي حيــن أّن هــذه النســبة 
كانــت بعنــوان ســنة 2015 فــي حــدود 3،5 بالمائــة، وأّن التقديــرات 
بعنــوان الســنوات الّاحقــة مــن المخطــط الخماســّي المعــّد مــن قبــل 

الشــركة قــد ضبطــت الزيــادة فــي حــدود 4،5 بالمائــة.
أســفرت مراجعــة التقديــرات بعنــوان 2016 عــن تحديــد نقــص 
تــّم تقديــره بحوالــي 425 ميغــاواط لــم تبّينــه الدراســات الســابقة 
المتوّفــرة لــدى المنشــأة إلــى موّفــى جويليــة 2015. وبّينــت محاضــر 
الســماع أّن هــذا النقــص قــد تــّم افتعالــه فــي ســبيل تبريــر إبــرام 
الصفقــة موضــوع التفــاوض المباشــر دون اللجــوء إلــى المنافســة 
العليــا  الّلجنــة  أّن  مــن  بالرغــم  »، وذلــك  ا  » ج -  المصنــع  مــع 
للصفقــات قــد أبــدت رأيهــا حــول هــذا الملــّف بعــدم الموافقــة علــى 
صيغــة التعاقــد لعــدم توّفــر أركان الصيغــة االســتعجالية لّلجــوء إلــى 
التفــاوض المباشــر خافــا لمــا تعّللــت بــه المنشــأة. كمــا أّن اإلدارة 
ــة للطاقــة بالــوزارة لــم تكــن موافقــة، هــي أيضــا، علــى صيغــة  العاّم

ــرام الصفقــة.  إب

شبهات الفساد في
الصفقات العمومية: 

الشركة التونسية
للكهرباء والغاز
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وتبّيــن مــن خــال أعمــال التقّصــي أّن المهندســين المختصيــن 
فــي التخطيــط والبرمجــة لــدى الشــركة بمناســبة عــرض ملــّف صفقــة 
إنجــاز المحطــة الجديــدة ببوشــمة لــم يــروا مايبــرر الحاجــة إلــى 

ــذروة صائفــة 2016. ــي ل ــد كهربائ شــراء مولّ
كمــا أّكــد أحــد الذيــن تــّم االســتماع لهــم »ر.د« ماجــاء بعريضــة 
لــم   2020/2015 للشــركة  الخماســي  البرنامــج  أّن  مــن  التبليــغ 
يتضّمــن إجــراءات اشــتثنائية مــن قبيــل إنجــاز محطــة جديــدة لتوليــد 
الكهربــاء لمجابهــة الــذروة بعنــوان 2016. وعليــه، فــإّن رّد الشــركة 
فــي خصــوص إمكانيــة وجــود ارتفــاع اســتثنائي بعنــوان ذروة 2016 
بالركــود  المّتصلــة  المؤّشــرات  أكدتــه  وهومــا  واقعّيــا.  يكــن  لــم 
االقتصــادي واألزمــة المتوقعــة فــي قطــاع الســياحة. وعليــه، فإنّــه 
لــم يكــن هنــاك مــا يبــّرر إنجــاز مولـّـد كهربائــي فــي ظــروف اســتثنائية 

وفــي آجــال قياســية.
وخافــا للتبريــرات المقّدمــة مــن الشــركة فــإّن وثيقــة البرنامــج 
الخماســي لتجهيــزات الشــركة 2016/ 2020 تفيــد برمجــة دخــول 
هــذا اإلنجــاز حّيــز التنفيــذ فــي ســنة 2017. وبالتالــي، تنتفــي عاقــة 

ــد بمجابهــة ذروة 2016.  إنجــاز هــذا المولّ
وكانت الشركة قد اقترحت على مجلسين وزاريْين مضّيقْين:

- إبــرام صفقــة بالتفــاوض المباشــر مــع المصنــع »ج- ا » القتنــاء 
 240 حوالــي  قدرهــا  جمليــة  بقــدرة  غازيّتْيــن  تربينتيــن  وتركيــز 

ميغــاواط ببوشــمة.
- تســويغ مولــدات كهربائيــة »ديــزل« بقــدرة إنتــاج تتــراوح بيــن 
ــاء  ــع الكهرب ــّم تركيزهــا بعــدة مراكــز لتوزي 150 و200 ميغــاوط يت

داخــل البــاد.
ــد  ــة إنجــاز المول ــرام صفق ــار المنشــأة إب ــات اختي ــد التحّري وتؤّك
النقــص  تغطيــة  »ديــزل« التمــام  كهربائيــة  مولــدات  تســويغ  دون 
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الــذي قّدرتــه بحوالــي 440 ميغــاواط مّمــا يقيــم الدليــل علــى عــدم 
جّديــة هــذا النقــص وطابعــه المفتــرض.

ــع الوحيــد  ــرّد الشــركة أّن المصنــع » ج. ا« هوالمصن كمــا ورد ب
الــذي تقــّدم بجــدول زمني يتماشــى مــع آجال ذروة 2016، والحال 
ــه لــم تتــّم استشــارة مصنعْيــن آخريــن لتفعيــل المنافســة والبحــث  أنّ

عــن عــروض أفضــل للمنشــأة. 
وتبّيــن مــن المعطيــات المتحّصــل عليهــا نتيجــة  أعمــال التقّصــي 
أّن الشــركة قــد دأبــت علــى التعاقــد مــع المصنــع »ج - ا« بالتفــاوض 
ــة مصــّرة  ــا للصفقــات العمومّي ــة العلي المباشــر وبتجــاوز رأي الّلجن
ــه ســبق للتقريــر الصــادر   علــى مواصلــة التعامــل معــه بالرغــم مــن أنّ
والرشــوة  الفســاد  حــول  الحقائــق  لتقّصــي  الوطنّيــة  الّلجنــة  عــن 
لســنة 2011 أْن تضّمــن إشــارة إلــى شــبهات فســاد فــي الصفقــة 
ــت  ــي كان ــة 2« والت ــة 3 » و« فريان ــي » طين ــة بإنجــاز محطت المتعّلق
قــد أبرمــت بالتفــاوض المباشــر مــع هــذا المصنــع مــع تجــاوز رأي 
الّلجنــة العليــا للصفقــات الــذي كان بالرفــض، وذلــك بتعليمــات 
مــن الرئيــس األســبق. وبنــاء علــى مــا ورد بــرّد الشــركة فــإّن المصنــع 
»ج - ا« يحتــّل موقعــا حصريــا فــي إنجــاز المولّــدات الكهربائيــة 
مــن قبــل الشــركة التونســّية للكهربــاء والغــاز. كمــا أّكــد بعــض الذيــن 
تــّم االســتماع إليهــم أّن محطّــة بوشــمة يتــّم غلقهــا فــور مــرور فتــرة 
الــذروة، وذلــك بالنظــر إلــى ارتفــاع كلفــة تشــغيلها علــى مدار الســنة.

ومــن خــال جملــة مــن التحّريــات، تبّيــن للهيئــة أّن هنــاك تشــابَك 
ــة فــي  ــاّر بأشــغال المناول ــن المدعــو)ر-م( المســتفيد الق ــَح بي مصال
ــن الشــركة و«ج- ا » ورجــل األعمــال  إطــار الصفقــات المبرمــة بي
)ع- ب-ع( الــذي تولّــى تشــغيل المبلــغ عنــه المســؤول الســابق 

بالشــركة بمؤّسســته ســنة 2013.
والتحــّري  التقّصــي  أعمــال  الهيئــة  أنهــت  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 
الصفقــة  طالــت  التــي  الفســاد  شــبهات  بخصــوص  والســماع 

عدم احترام شروط
الصفقات العمومية

لمنح الّصفقة 
لمصنّع معّين
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النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة  نتائجهــا علــى  المذكــورة. وأحالــت 
ــت، بدورهــا،  ــي تولّ ــة بتونــس فــي 27 جــوان 2016، والت االبتدائي
إحالــة الملــّف علــى أنظــار قلــم التحقيــق بالقطب القضائــّي والمالّي.

بالمندوبّيــة  العمومّيــة  بالصفقــات  تتعّلــق  فســاد  شــبهات   - 3
بالمنســتير: للفالحــة  الجهويّــة 

تعّهــدت الهيئــة بالتقّصــي فــي شــبهة فســاد مالــّي وإدارّي منســوبة 
المدعــو)ب-  بالمنســتير  الفاحيــة  التنميــة  بــإدارة  مســؤول  إلــى 

ب-ع(، والمدعــو)ح- م( مســؤول بدائــرة الغابــات بالنيابــة.
تتعّلــق شــبهة الفســاد أساســا بمجموعــة مــن الصفقــات العمومّيــة 
حيــث ورد بالعريضــة أّن المســؤول )ح-م( يتواطــأ مــع المقاوليــن 
فــي إنجــاز الصفقــات ويتاعــب باألمــوال العمومّيــة حســب مــا 
العاّمــة  التفقديــة  أنجزتــه  الــذي  المدّقــق  الميدانــي  البحــث  أكــده 
بــوزارة الفاحــة بتاريــخ 14 جويليــة 2012 بمندوبيــة المنســتير. 
ولقــد كشــف التدقيــق العديــد مــن التجــاوزات فــي إنجــاز الصفقــات 
بدايــة  أنّــه  بالعريضــة  التــي ســبقت ســنة 2013. وورد  العمومّيــة 
مــن ســنة 2013 وقــع إســناد إنجــاز صفقــات »المصاطــب« لشــركة 
واحــدة، وهــي شــركة »األشــغال المختلفــة« وكيلهــا المدعــو)م- م(  

مــن المقّربيــن مــن المســؤول )ح - م(.
وتبّيــن أّن هــذا األخيــر كان يمــّد )م - م( وكيــل الشــركة بالقيمــة 
التقديريــة لألشــغال المبرمجــة بالصفقــات التــي يحّددهــا الفنيــون 
بدائــرة المحافظــة علــى الميــاه والتربــة مقابــل رشــاوي تدفــع لــه ممــا 
ــرا  ــة مــن تقديــم عــروض تقــارب كثي ــة المعنّي يمّكــن شــركة المقاول

التقديــرات المذكــورة، وبالتالــي الفــوز بســهولة بالصفقــات.
تأّسســت الشــركة المذكــورة ســنة 2012. وفــازت دون غيرهــا 
بجميــع الصفقــات المبرمجــة بيــن ســنة 2013 وســنة 2016 بســبب 
تواطــؤ مــن المدعــو )ح- م(، ومســاعدة المدعــو )ب-. ب ع(. ومــن 

ذلــك: 
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-  الصفقــة عــدد 03 - 2013 وقيمتهــا مائــة وأربعــة آالف دينــار 
)104.000 د(.

- الصفقــة عــدد 04-2014، وقيمتهــا مائــة وخمســة وأربعــون 
ألــف دينــار )145.000( دينــار وكانت تقديرات اإلدارة 150.000 

دينــار
- الصفقــة عــدد 05 - 2015 قيمتهــا مائــة وتســعة وثاثــون ألــف 
دينــار )139.000 د(. وكانــت تقديــرات اإلدارة لقيمــة األشــغال 

ــار. 140.000 دين
وممــا يدعــم شــبهة الفســاد مــن خــال التحّريــات هوأنــه عنــد 
ــار  اإلعــان عــن الصفقــة عــدد 01 - 2016 بقيمــة 102.000 دين
فــازت بهــا شــركة »ب« التــي قّدمــت عرضــا ب 82.500 دينــار 
وقّدمــت شــركة مقــاوالت )س-ع( عرضــا ب 87.000 د فــي حيــن 
قّدمــت شــركة » األشــغال المختلفــة لصاحبهــا )م-م( عرضــا ب 
99.000 د فأقصيــت، وكان ذلــك بســبب ســوء تقديــر مــن المبّلــغ 

عنــه )ح- م( لقيمــة األشــغال المحــّددة مــن طــرف اإلدارة.
وبعــد أن تــّم إقصــاء شــركة »األشــغال المختلفــة « واختيــار شــركة 
»ب« باعتبارهــا قــد قدمــت أحســن عــرض ماطــل المبّلــغ عنــه )ح- 
م( فــي تنفيــذ الصفقــة وســعى بــكل الطــرق قصــد فســخها. ثــّم قــّرر 

عــدم إنجازهــا كّليــا وتأجيلهــا للســنة المقبلــة.
وبنــاء علــى مــا توّفــر مــن قرائــن متظافــرة حول شــبهة فســاد المبّلغ 
عنــه ومــن معــه وتســّببهم فــي إلحــاق أضــرار لــإلدارة باألســاس 
ولبقيــة الشــركات المنافســة، وذلــك بحرمانهــم مــن فرصــة المشــاركة 
فــي تلــك الصفقــات العمومّيــة، تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال التقّصــي 
وإحالتهــا علــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بالمنســتير فــي 

01 ســبتمبر 2016. 
4 - الصفقات العمومّية بجامعة سوسة: 

بشــأن   2016 ســنة  خــال  التقّصــي  أعمــال  الهيئــة  باشــرت 

تأجيل صفقة إلقصاء
شركة واختيار أخرى
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شــبهات فســاد تعّلقــت بصفقــات عمومّيــة وشــراءات أبرمتهــا جامعــة 
سوســة. وبعــد اإلســتماع إلــى الشــاهد » م.  ا » فــي ثــاث مناســبات 
حــول إجــراءات إعــداد وتنفيــذ الصفقــة تّمــت مراســلة وزارة التعليــم 
المتوفــرة  الشــبهات  العلمــّي بخصــوص جّديــة  والبحــث  العالــي 
كّل  احتــرام  تــّم  وأنّــه  االدعــاءات مجــّردة،  بــأّن  فأجابــت  لديهــا، 
اإلجــراءات باســتثناء بعــض اإلخــاالت التــي لــم تتجــاوز الجانــب 
اإلجرائــي الشــكلي وكــراس الشــروط. وأضافــت بــأّن هيئــة المتابعــة 
والمراجعــة لــم تبــد أّي اعتــراض بشــأن الصفقــة موضــوع التقّصــي. 
برئاســة  والمراجعــة  المتابعــة  هيئــة  بتقريــر  مّدهــا  الهيئــة  فطلبــت 

ــّم موافاتهــا بالمطلــوب.  ــم يت ــه ل الحكومــة إالّ أنّ
واصلــت الهيئــة أعمــال التقّصــي بالتعّمــق فــي تفاصيــل الشــبهات 
المصــّرح بهــا لديهــا بشــأن جملــة مــن الصفقــات العمومّيــة المبرمــة 
مــن طــرف جامعــة سوســة. وســنكتفي فــي هــذا الخصــوص تبعــا 
ــث القيمــة  ــه أعمــال التقّصــي بالتعــّرض ألهّمهــا مــن حي لمــا أفرزت
والتكلفــة المالّيــة. ويتعّلــق األمــر بصفقــة األشــغال التــي أنجــزت 
بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بسوســة مــن طــرف شــركة »س« 
ــن وعشــرين ألــف وخمســمائة وثاثــة وثمانيــن  ــن واثنْي بكلفــة مائتْي
دينــارا و600 مّليمــات )222.583،600 د( مــن جملــة أربعمائــة 
وخمســين ألــف دينــار )450.000،000 د( الكلفــة الجمليــة لطلــب 

العــروض.
 وتبيــن مــن خــال تحليــل جــدول توضيحــي للعرضيــن المالّييــن 
المقترحيــن مــن طــرف الشــركة المذكــورة آنفــا وشــركة » س1« 
حصــول شــبهة تواطــؤ بينهمــا القتســام الصفقــة مــن خــال الرفــع 

والتخفيــض المنســق والمــدروس لألســعار.
لوحــظ  العرضيــن  إلــى  بالنســبة  األســعار  جدولــْي  فبمقارنــة 
أخطــاء جوهريــة  وهــي  التعّهــد.  وتاريــخ  المتعّهــد  لصفــة  غيــاب 
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كان مــن المفــروض علــى لجنــة فتــح العــروض الوقــوف عندهــا 
ــي بعــض  ــك نســتعرض فيمــا يل ــن. وفضــا عــن ذل وإلغــاء العرضي

التوضيحــي: الجــدول  مــن  المســتخلصة  الماحظــات 
• األسعار المقترحة لكامل فصول الصفقة:

لوحــظ شــبه تطابــق مــع اختــاف بســيط فــي بعــض الفصــول 
حيــث تولّــت شــركة »س 1« الترفيــع فــي بعــض فصــول عرضهــا 
لتفســح المجــال لشــركة »س » للظفــر بالقســط الثالــث مــن الصفقــة 

بمبلــغ )226.583،600 د( مقابــل ) 238.763،600 د(.
• األسعار الخاصة بالقسط الثالث: 

يشــمل هــذا القســط تركيــز منظومــة صوتيــة متطــورة بالمــدرج 
تتيــح لألســتاذ المحاضــر التواصــل مــع طلبتــه. وتتكــّون المنظومــة 
الصوتيــة مــن 7 عناصــر متســاوية فــي الســعر بنســبة مائــة بالمائــة. 
وهــذا أمــر غيــر ممكــن عملّيــا وعلمّيــا اعتبــارا لكــون المعــّدات 
ــة معّقــدة، وتختلــف أســعارها  الصوتيــة المطلوبــة هــي معــّدات تقنّي

باختــاف المواصفــات الفنّيــة والعامــة التجاريّــة.
• اإلخاالت الواردة بملّف الصفقة:

أ - على مستوى دراسة الملّف:
ــع  ــه باألشــغال )تكســير – ترقي ــة ل ــّم إدراج قســط هــاّم ال عاق ت
– ليقــة – دهينــة...( بغايــة تضخيــم قيمــة الصفقــة، وهوالقســط عــدد 
03. ويتعّلــق باقتنــاء طــاوالت ومقاعــد تدريــس )قرابــة 800 مقعــد 
هــذا  قيمــة  وبلغــت  المــدرج.  مســتعملي  لفائــدة  طاولــة(  و800 
)126.000،000د(  دينــارا  ألــف  وعشــرين  وســّتة  مائــة  القســط 
للصفقــة  الجملــي  المبلــغ  مــن  بالمائــة  ســّتين  يعــادل  بمــا 
إصــدار  سوســة  جامعــة  بإمــكان  وكان  )226.583،600د(. 
استشــارة وطنّيــة موّســعة ومســتّقلة فــي خصــوص هــذا القســط، 
النشــاط،  هــذا  فــي  المختصــة  الشــركات  مــن  مباشــرة  واقتنــاؤه 
فتوّفــر علــى أقــّل تقديــر مبلــغ ســّتين ألــف دينــار  )60.000،000د(.  
وهوهامــش الربــح الــذي وظفتــه شــركة » س« باعتبارهــا قــد أنجزتــه 
بواســطة المناولــة. وهــذا دليــل علــى قيــام شــبهة إهــدار المــال العــاّم.

شبهة إهدار المال
العام بإدراج أقساط ال

عالقة لها بالصفقة
قصد تضخيم قيمتها
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ب - على مستوى إنجاز الصفقة: 
منظومــة  تركيــز   )03 عــدد  )القســط  الشــروط  كــراس  اقتضــى 
صوتّيــة كاملــة بالمــدرج الكبيــر الــذي يّتســع لقرابــة 800 طالــب. 
ــة األشــغال شــهدت الشــركة المكلفــة باإلنجــاز  ــد اقتــراب نهاي وعن
ــأّن  ــة. واّدعــت ب ــة طارئ ــات ماّدي ــة( صعوب ــدى الهيئ ــغ عنهــا ل )المبّل
المعــّدات الصوتيــة المقترحــة فــي إطــار الصفقــة والتــي كانــت علــى 
مســتوى تقنــي جّيــد لــم تكــن متوّفــرة بالســوق بتعّلــة أّن الشــركة 
الفرنســية المصنّعــة للمعــدات المبّينــة بالعــرض، بعامتهــا التجاريــة 
ومراجعهــا األصلّيــة، قــد تعّرضــت لإلفــاس، وأّن توريــد تجهيــزات 
مماثلــة لهــا يســتغرق وقتــا. وبالتالــي، اســتحال توفيــر المعــّدات 

موضــوع التعاقــد.
لذلــك، تــّم إبــرام ملحــق للصفقــة بغاية تعويض المعــّدات المّتفق 
عليهــا األصلّيــة ذات القيمــة المرتفعــة والجــودة العاليــة بمعــّدات 
صنــع صينــي ذات جــودة أقــّل وتكلفــة أدنــى. لكــّن المســؤول عــن 
مراقبــة المصاريــف العمومّيــة رفــض المصادقــة والقبــول بملحــق 
التقّيــد بشــروط وبنــود  إلــى  الصفقــة المشــار إليــه داعيــا الشــركة 
تنفيــذ الصفقــة. علــى إثــر ذلــك تولـّـت الشــركة تعليــق األشــغال دون 

إتمامهــا مــع الحصــول علــى كامــل مســتحّقاتها.
تقديــم  بتاريــخ  مقارنــة  ســريع  بشــكل  الصفقــة  خــاص  وتــّم 
الفاتــورة كمــا هوثابــت بتاريــخ تنزيــل األمــوال بحســاب الشــركة. 
فــي مخالفــة واضحــة وصريحــة   « المبّلــغ عنــه » ف. م  وتعّمــد 
بصفتــه  المصادقــة  العمومّيــة  للصفقــات  المنظــم  األمــر  ألحــكام 
مشــتريا عمومّيــا ورئيــس لجنــة الصفقــات بالجامعــة الختــم النهائــي 
للصفقــة وإرجــاع مبلــغ الحجــز بعنــوان الضمــان وكذلــك رفــع اليــد 
عــن الضمــان البنكــي النهائــي لفائــدة الشــركة المبّلــغ عنهــا، والحــال 
أّن القانــون يفــرض وجــوب تعليــل الفــوارق فــي الختــم النهائــي بيــن 

كّميــة األشــغال المبرمجــة والمنجــزة.
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وبالوقــوف علــى جّديــة شــبهات الفســاد التــي شــابت الصفقــة 
ــم أعمــال التقّصــي  ــة خت ــت الهيئ ــذ، تولّ ــث اإلعــداد والتنفي مــن حي
ــة بالمحكمــة االبتدائيــة بسوســة فــي  وإحالتهــا علــى النيابــة العمومّي
التــي تولّــت، بدورهــا، إحالــة الملــّف علــى  27 ديســمبر 2016 

أنظــار قلــم التحقيــق بــذات المحكمــة.
شــبهة فســاد تعّلقــت بصفقــات عمومّيــة مبرمــة مــن طــرف   - 5
إدارة المصالــح الكهربائيــة بديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات:

تعّهــدت الهيئــة بالتقّصــي والتحــّري بشــأن التصــرف فــي صفقــات 
التــزود بالتجهيــزات بــإدارة المصالــح الكهربائيــة بديــوان الطيــران 
المدنــي والمطــارات. وورد بعريضــة التبليــغ أّن إســناد الصفقــات 
العمومّيــة ووصــات طلبّيــة وكيفيــة إعــداد كّراس الشــروط ال يعتمد 
علــى مبــدإ المنافســة الشــريفة بيــن الشــركات إذ تعقــد الجلســات مــع 
ــل إحــدى  ــّم مــع وكي ــا ت ــن والمســؤولين بمكاتبهــم. وهوم المزودي
الشــركات المدعــو)ص- م( الــذي تربطــه عاقــة صداقــة متينــة مــع 
ع(  المدعــو)م-  والمطــارات  المدنــي  الطيــران  بديــوان  مســؤول 

بتواطــؤ  مــع المدعّوْيــن )ن- د(  و )م-ع(.
وللوقــوف علــى صحــة مــاورد بعريضــة التبليــغ تــّم االعتمــاد على 
تقريــر لجنــة التدقيــق الداخلــي والتفقــد بالديــوان التــي تولـّـت دراســة 
جميــع الصفقــات واالستشــارات فــي إدارة المصالــح الكهربائيــة 
بديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات وتوّصلــت إلــى الكشــف عــن 
بالمعامــات  عاقــة  فــي  واإلخــاالت  التجــاوزات  مــن  العديــد 
الســنوات  خــال  وذلــك  ووكيلهــا،  المذكــورة  الشــركة  مــع 
2016/2015/2014. وأّكــدت لجنــة التدقيــق الداخلــي والتفّقد أّن 
الشــركة رغــم صغــر حجمهــا إال أنّهــا تغطــي جميــع االختصاصــات 
الكهربائيــة بمــا فــي ذلــك اقتنــاء المولّدات الكهربائيــة واقتناء وتركيز 

ــة. ــارة الخارجي ــة ومنهــا اإلن ــة للماحــة الجوي ــزات البصري التجهي
كمــا ثبــت مــن خــال أعمــال التقّصــي واســتقراء نتائــج التدقيــق 
الداخلــي والتفّقــد أنّــه خــال بعــض العــروض تــّم إقصــاء شــركة 
لعــدم  د(   519.318،330( ب  عــرض  تقديمهــا  رغــم  أخــرى 

التعاقد مع وكيل
شركة تربطه عالقة 

صداقة متينة مع
مسؤول بديوان الطيران

المدني والمطارات
وإعداد كراس شروط

ال يعتمد على مبدإ
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فــي  المطلوبــة  الفنّيــة  المواصفــات  مــع  المقــّدم  العــرض  مطابقــة 
حيــن تــّم قبــول عــرض الشــركة المبلــغ عنهــا، وهوالعــرض األكثــر 
بمبلــغ )525.381،330 د(، والحــال أنّــه عــرض مخالــف لكــراس 

الشــروط:
- لــم يتــّم تقديــم الوثائــق المؤيــدة للمســار المهنــي لقائمــة فريــق 

األعــوان الموضوعيــن علــى ذمــة المشــروع.
- غيــاب مــا يثبــت الخبــرة المطلوبــة لــكّل مهنــدس فــي الهندســة 

الكهربائيــة والتقنــي الســامي فــي الكهربــاء.
- غيــاب المؤيـّـدات التــي تثبــت الخبــرة الفنيــة لمهنــدس الكهرباء 

فــي تســيير الحضائــر الكهربائية.
ســام  لتقنــي  الفنيــة  الخبــرة  تثبــت  التــي  المؤيــدات  غيــاب   -
فــي الكهربــاء كمســير لألشــغال كمــا هومنصــوص عليــه بكــراس 

الشــروط.
- غيــاب الوثائــق مــن الصفقــات والعقــود واإلذن باالنطــاق فــي 
األشــغال التــي تثبــت أشــغال اإلنــارة الخارجيــة للضغــط المتوســط 
ــغ عنهــا  كمــا هومضمــن بكــراس الشــروط، ذلــك أّن الشــركة المبّل

قّدمــت محاضــر االســتام فحســب.
عرضــه  ســبق  مــا  أّكــدت  التــي  التحّريــات  مــن  وباإلنتهــاء 
ــران المدنــي  بثبــوت شــبهة فســاد بالصفقــات المنجــزة بديــوان الطي
ومــا   41 والفصــل   2 الفصــل  ألحــكام  لمخالفتهــا  والمطــارات 
بعــده مــن األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 13 مــارس 
2014 المتعّلــق بتنظيــم الصفقــات العمومّيــة ختمــت الهيئــة أعمالهــا 
فــي 26  بتونــس  العمومّيــة  النيابــة  أنظــار  الملــّف علــى  وأحالــت 
ديســمبر 2016 علــى أســاس الفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة. 
ثــّم أذنــت، بدورهــا، بفتــح تحقيــق لــدى القطــب القضائــّي والمالــّي.

 6 - شــبهة فســاد تعّلقــت بصفقــات عمومّيــة بمصلحــة صيانــة 
ــي:   ــة الدول ــة بمطــار صفاقــس طين ــة التحتي ــي والبني المبان

تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب عريضــة تبليغ 
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ــة  ــة التحتي ــي والبني ــة المبان ــإدارة صيان عــن شــبهات فســاد تعّلقــت ب
ــت الهيئــة مباشــرة  بمطــار صفاقــس طينــة الدولــي. وعليــه، فقــد تولّ
أعمــال التقّصــي والتحــّري ودراســة نتائــج التدقيــق الداخلــي والتفقد 
المنجــزة مــن طــرف إدارة التدقيــق الداخلــي والتفقــد بديوان الطيران 
المدنــي والمطــارات، كمــا تولـّـت ســماع بعــض المســؤولين. وهومــا 
مّكــن الهيئــة مــن الوقــوف علــى جملــة مــن التجــاوزات شــملت 

الصفقــات التاليــة:
• صفقة إصاح أرضية المطار باإلسفلت

تمكنــت إحــدى الشــركات المشــاركة فــي طلــب العــروض مــن 
الفــوز بهــذه الصفقــة بعــد حصول مســؤوليها قبــل اإلعان عن طلب 
العــروض علــى تقديــرات أســعار األشــغال بالتنســيق مــع المســؤول 
عــن مصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة بالديــوان الُمبّلــغ عنــه 
المدعــو« ع. ش«. وتــّم التثّبــت مــن هــذا التجــاوز الخطيــر من خال 
وثيقــة تبــرز أّن الشــركة المبّلــغ عنهــا قــد قّدمــت للمســؤول المظنــون 
فيــه جــدول األســعار بتاريــخ 20 فيفــري 2015 قبــل أن يتولــى هــذا 
األخيــر تقديــم ملــّف طلــب العــروض مرفوقــا بجــدول األســعار إلــى 
مديــر االســتغال المركــزي بتاريــخ 26 فيفــري 2015. كمــا أنتجــت 
التحّريــات المجــراة مــن طــرف الهيئــة أّن المبّلــغ عنــه )ع-ش( تربطــه 
عاقــة متينــة بصاحــب الشــركة المبّلــغ عنهــا خاّصــة وأنّها قد حظيت 
بالعديــد مــن الصفقــات بمطــار طينــة الدولــي. كمــا تأّكــد مــن خــال 
تقريــر التدقيــق الداخلــي والتفقــد ومحاضــر الســماع أّن المبّلــغ عنــه 
المشــاركين  المزوديــن  مــن  زيــارات مكثفــة ومتتاليــة  يتلقــى  كان 

بالصفقــات، وذلــك قبــل اإلعــان عــن الصفقــة.
وبنــاء عليــه وفضــا عــن المخالفــة الصريحــة لمقتضيــات الفصــل 
6 مــن األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 13 مــارس 
2014 المتعّلــق بتنظيــم الصفقــات العمومّيــة فــإن األفعــال التــي 
اقترفهــا المســؤول عــن مصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة 

تؤّســُس لشــبهة فســاد مالــي.

حصول الشركة الفائزة
بالّصفقة على تقديرات

األسعار قبل اإلعالن
على طلب العروض

من طرف المسؤولين
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7 - شبهة فساد بخصوص أشغال صيانة مدرج مطار قفصة: 
بنــاء علــى إحالــة مــن رئاســة الحكومــة )وزارة الوظيفــة العموميــة 
والحوكمــة ومكافحــة الفســاد( بتاريــخ 16 فيفــري 2016 تعهــدت 
بمناســبة  تصــرف  وســوء  فســاد  بشــبهات  تتعلــق  بعريضــة  الهيئــة 
أشــغال صيانــة مــدرج مطــار قفصــة منســوبة إلــى مســؤولين بديــوان 
الطيــران المدنــي والمطــارات وتحديــدا إلــى الرئيــس المديــر العــام 
للديــوان )خ – ش( ومديــر الكتابــة القــارة للجنــة الصفقــات بالديوان 

)ص- إ(.
ــران المدنــي والمطــارات قــد  ــوان الطي وقــد جــاء بالملــف أن دي
قــام فــي ســنة 2015 بإبــرام صفقــة مــع مكتــب الدراســات الفرنســي 
» VECTRA France « للقيام بقياسات مؤشر اإلحتكاك واستواء 

ســطح المــدرج للمطــارات التابعة للديوان.
واالختبــارات  بالقياســات  القيــام  المبرمــة  الصفقــة  وتتضمــن 
وتقديــم الحلــول الفنيــة والتقنيــة التــي تمّكــن الديــوان مــن رفــع 

المطــارات. مــدارج  مســتوى  علــى  المســّجلة  النقائــص 
وقــد جــاء فــي التقاريــر الفنيــة المعــّدة مــن قبــل مكتــب الدراســات 
ســيئة  بحالــة  للمطــارات  التحتيــة  البنيــة  معظــم  أّن  المذكــور 

)05 مطارات من جملة 07 مطارات(.
واقتــرح مكتــب الدراســات ضــرورة القيــام بقياســات واختبــارات 
إضافيــة ليتمكــن مــن تحديــد الطــرق الناجعــة ماديــا وتقنيــا لرفــع هــذه 
النقائــص. إال أن اإلدارة العامــة رفضــت القيــام بملحــق فــي الغــرض 

لهــذه الصفقــة رغــم موافقتهــا فــي مرحلــة أولــى عليــه.
 ويأتــي هــذا الرفــض حســب مــا جــاء بالملــف نتيجــة ضغوطــات 
الطيــران  بديــوان   » الفاســدين   « المســؤولين  بعــض  مــن  مســلطة 

المدنــي والمطــارات بســبب ملــف مــدرج مطــار قفصــة.
ــاده أّن أشــغال المــدرج 23/05 بمطــار  ــا مف وتضمــن الملــف م
قفصــة معطلــة منــذ عــّدة ســنوات وتحديــدا منــذ ســنة 2009 بســبب 
243إشــكال مــع المقــاول المنفــذ لهــذه األشــغال انجــر عنــه اســتغال 

تفيد التقارير الفنّية
أّن معظم البنية التحتّية 
للمطارات بحالة سّيئة
5 مطارات من جملة 

7 مطارات
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ــذ ذلــك التاريــخ وبالتالــي االقتصــار علــى  نصــف المــدرج فقــط من
الطائــرات المدنيــة الصغيــرة مــع تعطيــل حركــة الطائــرات العســكرية 
أّن األشــغال  بالرغــم مــن  بالقاعــدة الجويــة بقفصــة كلّيــا وذلــك 
المنجــزة مــن قبــل المقــاول مطابقــة بنســبة كبيــرة جــدا للمقاييــس 
الدوليــة وأن اإلشــكال ناجــم عــن ســوء مراقبــة مــن طــرف فريــق 
المراقبــة التابــع للديــوان وذلــك مــا أكــده تقريــر مكتــب الدراســات 
الفرنســي » RINCENT BTP « وتقريــر مركــز التجــارب وتقنيــات 

.» CETEC « البنــاء
وجــاء كذلــك بالملــف أن التوازنــات الماليــة للديــوان قــد تأثــرت 
تــّم ســداد 4 مليــون دينــار للمقــاول صاحــب األشــغال  أنــه  بمــا 
بمطــار قفصــة قبــل توقفهــا باإلضافــة إلــى برمجــة ميزانيــة جديــدة 
ــّم إنجــازه وإعــادة األشــغال  ــا ت ــار لتكســير م ــون دين قدرهــا 22 ملي
الفنيــة تفيــد بإمكانيــة اســتغال  التقاريــر  بــأن  مــن الصفــر. علمــا 
الجــزء المغلــق حاليــا مــن المــدرج الــذي أنجــزه المقــاول صاحــب 
األشــغال )PORTION 2( علــى هيئتــه الحاليــة مــع اســتكمال 
بعــض األشــغال ثــّم تهيئــة الجــزء اآلخــر )PORTION 1( الــذي 
ــا. وتقــّدر هــذه األشــغال  ــة حالي هــو بطــور اســتقبال الحركــة الجوي
الحاليــة بمــا قيمتــه 10 مليــون دينــار، أي أن مبلــغ الخســائر التــي 
ســيتحملها الديــوان فــي صــورة عــدم وقــف ســوء التصــرف فــي هــذا 

ــار. ــون دين ــه 16 ملي ــدر قيمت الملــف تق
وقــد تضمــن الملــف وصفــا لطريقــة ضبــط مبلــغ ملحــق الصفقــة 
وللتذبــذب الحاصــل فــي خصــوص إبــرام هــذا الملحــق مــن عدمــه 
مــع شــركة » VECTRA France « وكذلــك المراحــل التــي مــّر بهــا 
وموقــف رئيــس المشــروع وتخوفــه مــن عــدم عــرض هــذا الملحــق 

علــى لجنــة الصفقــات.
ــه رئيــس المشــروع إلــى  ــه بالرغــم مــن تنبي كمــا جــاء بالملــف أن
خطــورة التأخيــر فــي إبــرام الملحــق، فإنــه تلقــى تعليمــات شــفاهية 



مــن الرئيــس المديــر العــام تفيــد بخــاص المــزود والعــدول عــن 
الملحــق وذلــك حســب مــا ورد فــي مكتوبــه المــؤرخ فــي 26 فيفــري 
2016 والموجــه إلــى مديــر الكتابــة القــارة للجنــة الصفقــات. وقــد 
نصــص رئيــس المشــروع علــى ذلــك فــي مكتوبــه المرســل إلــى 
أن  إلــى  ونّبــه  بتاريــخ 22 جانفــي 2016  العــام  المديــر  الرئيــس 
العــدول عــن ابــرام ملحــق للصفقــة يعــد ختمــا للملــف دون حصــول 
الديــوان علــى مســتحقاته الكاملــة التــي تتضمنهــا الصفقــة والمتمثلــة 
فــي حلــول فنيــة قصــد رفــع نقــاط عــدم التطابــق وجعــل مــدارج 

ــة. ــر الدولي ــة للمعايي ــرات مطابق الطائ
العــارض اعتمــادا علــى وثائــق إضافيــة أدلــى بهــا  هــذا وأكــد 
لــدى الهيئــة بتاريــخ 18 مــاي 2016 أن القــرار فــي خصــوص إبــرام 

ــى ذلــك. ــم يتخــذ بعــد بالرغــم مــن تأكــد الحاجــة إل الملحــق ل
وأمــام عــدم رّد كّل مــن وزيــر النقــل والرئيــس المديــر العــام 
الهيئــة منــذ  المدنــي والمطــارات علــى مراســلة  الطيــران  لديــوان 
والتفســيرات  بالمعطيــات  لموافاتهــا   2016 مــارس   23 تاريــخ 
الازمــة فــي خصــوص مظاهــر ســوء التصــرف التــي تنــّم عن شــبهات 
فســاد ونظــرا إلــى أهميــة الموضــوع ودّقتــه وخطورتــه أحالــت الهيئــة 
ــة  ــدى المحكمــة االبتدائي ــة ل ــل الجمهوري ــى أنظــار وكي الملــف عل
بتونــس لفتــح تحقيــق ضــد المظنــون فيهمــا وكل مــن سيكشــف عنــه 

البحــث.
تــزّود الشــركة الوطنّيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه  صفقــة   - 8

بمــواّد معالجــة ميــاه الشــرب:
إباغــا بخصــوص  مــاي 2016  الهيئــة يومــي 10و18  تلّقــت 
شــبهة فســاد تعّلقــت بالصفقتيــن الّلتْيــن أبرمتهمــا الشــركة المذكــورة 
بنــاًء علــى طلبــي العــروض عــدد 84/2014 وعــدد 116/2015 
فــي   sulfate d’alumine » بمــادة » كبريتــات األلوميــن للتــزود 

شــكليه الســائل والصلــب.
واســتنادا إلــى المؤيـّـدات التــي توّصلــت بهــا الهيئــة دعمــا للتبليــغ، 
245تــّم إشــعار الســيد وزيــر الفاحــة والمــوارد المائيــة بالموضوع لإلذن 

عدم رّد كّل من وزير
النّقل والرئيس المدير
العام للديوان الطيران

المدني والمطارات
على مراسالت الهيئة،

ولخطورة الموضوع
أحيل الملف على
وكالة الجمهورية
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بتاريــخ بمراســلته  فأفــاد  الموضــوع،  تفقــد حــول  بإجــراء عمليــة 
 17 ماي 2016 أن الوزارة أذنت بعملية التفقد يوم 16 ماي.

ــا. وأفــاد المبّلــغ أن مــادة  وفــي األثنــاء واصلــت الهيئــة تحّرياته
» كبريتات األلومين « السائلة والّصلبة تسكب في أحواض السدود 
لتخليــص المــاء الُمعــّد للشــرب مــن الشــوائب العالقــة بــه. وتحتــوي 
علــى شــوائب كالحديــد والرصــاص والنيــكال تخضــع إلــى التقييــس 
ــة EN 2004-874 المعتمــدة فــي  ــة األوروبي ــر المواصف ــق معايي وف
تونــس مــن قبــل المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة 
والتــي تقتضــي أن تقــّل كميــة الشــوائب المســموح بهــا مــن مــادة 
» النيــكال « ضمــن مــادة » كبريتــات األلوميــن « عــن 20 ملــغ/ 

الكيلوغــرام الواحــد.
فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة فــي المــادة الُمقتنــاة مــن شــركة 
ــغ/ الكيلوغــرام الواحــد مــن  ــي إطــار الصفقــة 24،15 مل تونســية ف
األلوميــن الســائل و27،38 ملــغ/ الكيلوغــرام الواحــد مــن األلوميــن 
الصلــب. وبإثــارة هــذا الخلــل بمــداوالت لجنــة تقييــم العــروض 
وإعــام الُمــزّود قــام هــذا األخيــر بإنجــاز تحاليــل ثانيــة لــدى مخبــر 
ثــان والتــي جــاءت مغايــرة كلّيــا للتحاليــل األولــى ونزلــت كّميــة 
» النيــكال « فــي الكيلوغــرام الواحــد مــن » كبريتــات األلوميــن « إلــى 

أقــل مــن 5ملــغ/ كلغ.
وأمــام هــذا التضــارب أبــدى العضومقــّرر لجنــة التقييــم الفنّــي 
تحّفظــا تعّلــق بالمطالبــة بضــرورة إعــادة التحاليــل علــى حســاب 
الشــركة الوطنّية لتوزيع المياه بغاية الحســم في الفوارق المشــكوك 

فيهــا إالّ أّن الشــركة لــم تســتجب.
الُمبّلــغ المســؤولية مبدئّيــا فــي هــذا المســتوى  وحيــث نســب 
وأضــاف  الشــراءات،  بــإدارة  مهاّمــه  بحكــم  المدعــو)ن-ح(  إلــى 
بــأّن نفــس التجــاوزات حصلــت ســابقا بخصــوص طلــب العــروض 
عــدد 84/2014 حيــث كانــت نســبة مــاّدة »النيــكال« فــي »كبريــت 
االلوميــن » أكثــر ارتفاعــا، وبلغــت 45،24 ملغ/الكيلوغــرام فــي 

خلل في المواصفات
وتجاوز النّسب

والمعايير المعتمدة 
في تونس
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الصنــف الســائل و29،99 ملــغ/ الكيلوغــرام فــي الصنــف الصلــب. 
ونســب المســؤولية في هذه الصفقة إلى المدعو »ر-ق« المســؤول 

الســابق عــن الشــراءات.
وبنــاء علــى هــذه المعطيــات، ونظــرا لتأكــد المســألة، تقــّرر - فــي 
انتظــار مــا ســيتوّصل إليــه تقريــر التفقــد المــأذون فيــه علــى مســتوى 
الــوزارة – تقــّرر إحالــة الملــّف علــى الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى 
المحكمــة االبتدائيــة بتونــس 1 بتاريــخ 20 مــاي 2016 للنظــر فــي 
فتــح تحقيــق فــي الغــرض ضــّد كّل مظنــون فيــه واإلذن باإلجــراءات 

التحفظيــة عنــد االقتضــاء. 
 9 - ســرقة عــّدادت وصفقــة التــزّود بصناديــق حفــظ عــّدادت 

بالشــركة الوطنّيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه:
تلّقــت الهيئــة يــوم 10مــاي 2016 إباغــا بخصــوص شــبهة فســاد 
علــى مســتوى الشــركة الوطنّيــة لإلســتغال وتوزيــع الميــاه تعّلقــت 
فــي جــزء منهــا بنقــص فــي العــّدادات التــي زال اإلنتفــاع بهــا والمعّدة 
للبيــع بعنــوان ســنة 2015 وكذلــك بالصفقــة المبرمــة بعنــوان نفــس 

الســنة للتــزّود بصناديــق لحفــظ العــّدادات المرّكــزة لــدى الحرفــاء.
• نقص في العّدادات التي زال االنتفاع بها

اســتنادا علــى المؤيّــدات التــي توّصلــت بهــا الهيئــة مــن الُمبّلــغ، 
تــّم إشــعار الســيد وزيــر الفاحــة والمــوارد المائيــة بالموضــوع لــإلذن 
بإجــراء عمليــة تفقــد حــول الموضوع. فأفاد بمراســلته بتاريــخ 17 ماي 
2016 أن الــوزارة أذنــت بعمليــة التفقــد يــوم 16 مــاي، وأنّهــا ســتمد 
الهيئــة بنتائجهــا. وفــي األثنــاء واصلــت الهيئــة تحّرياتهــا حيــث تبّيــن:

بهــا  االنتفــاع  زال  التــي  العــّدادات  فــي  النقــص  - بخصــوص 
ــا مــن مــادة  والمعــّدة للتفويــت، فــإّن النقــص يقــّدر وزنــه ب 32 طنّ
النحــاس بمــا يُعــادل قيمتــه قرابــة مائة وســّتين ألف دينــار )160 أ-د( 
اعتمــادا علــى الّســعر الفــردي المحــّدد. وتؤّكــد المعطيــات المقّدمــة 
ــا  ــّم خلعه ــم يت ــه ل ــن أنّ ــات تبّي ــة الحاوي ــه بمعاين ــغ أنّ ــل الُمبّل مــن قب
أوكســر األقفــال. ونســب المســؤولية فــي النقــص المســّجل إلــى )ن-
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ح( بصفتــه المســؤول الســابق لدائــرة التمويــن للشــمال بالشــركة.
- بخصــوص صفقــة التــزّود بصناديــق حفــظ العــّدادات، أفــاد 
المبّلــغ أن رئيــس دائــرة التمويــن )م-غ( تفطّــن إلــى عــدم مطابقــة 
المواصفــات الفنّيــة للبضاعــة المســتلمة للمقاييــس الفنيــة المضبوطة 
بكــراس الشــروط الفنيــة. وتعّلقــت النقائــص بمــاّدة الّصنــع وبقــدرة 
 la résistance au« البضاعــة علــى التحّمــل الميكانيكــّي لاصطــدام
choc«. وقــّدم الُمبّلــغ للهيئــة مؤيــدات تدعيمــا لتصريحاتــه ونســب 
المســؤولية في شــبهة الفســاد إلى المســؤول الســابق لدائرة التموين 

للشــمال بالشــركة الســابق ذكــره.
لذلــك تولـّـت الهيئــة إحالــة الملــّف على الســيد وكيــل الجمهورية 
لــدى المحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس 1 فــي 29 أوت 2016 للنظــر فــي 

فتــح تحقيــق وتتّبــع مــن تثبــت إدانته.
10 - شــبهة فســاد صفقــة عمومّيــة تعّلقــت بمؤّسســة اإلذاعــة 

التونســّية: 
تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بالتقّصــي بشــبهة فســاد 
عمومّيــة  بخصــوص صفقــة  التونســّية  اإلذاعــة  بمؤّسســة  تعّلقــت 
ــخ 30 جــوان 2010 مــع  ــا المؤّسســة المذكــورة ســلفا بتاري أبرمته
الفنيــة  القاعــة  لتجديــد  تجهيــزات  اقتنــاء  بغــرض  إســبانية  شــركة 

المركزيــة التابعــة لمؤّسســة اإلذاعــة.
ــر  ــى تقري ــة أعمــال التقّصــي باالعتمــاد عل ــه، باشــرت الهيئ وعلي
دائــرة المحاســبات لســنة 2013 وتقريــر هيئــة الرقابــة العاّمــة المؤّرخ 
فــي 26 مــارس 2014 وتقريــر الّلجنــة الخاصــة بالتدقيق في الصفقة 
ــة مــن الخروقــات شــابت  المذكــورة ســلفا التــي وقفــت علــى جمل
أوفيمــا  للحاجيــات  إعــداد وضبــط  مــن  الصفقــة  مراحــل  جميــع 
يخــّص إجــراءات التبليــغ وظــروف التنفيــذ واالســتام مــرورا بتغيــر 

خصوصيــات العــرض األصلــي برّمتــه.
وقــد أفــرزت أعمــال التحــّري والتقّصــي وجــود شــبهات فســاد 
جديــة تعّلقــت بالمبّلــغ عنــه. وهومســؤول ســابق بالمؤّسســة يدعــى 

عدم مطابقة 
المواصفات الفنّية
للبضاعة المستلمة

للمقاييس الفنّية
المضبوطة بكّراس

الّشروط
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)ش-ع( إلــى جانــب شــبهة تــوّرط جملــة مــن الموظفيــن بهــا وهــم 
)ب- ب( و)ف- ش(  و)ر- ن( و)ع- ر- ح( شــّكلت األفعــال 
المرتكبــة مــن طرفهــم جرائــم اســتياء علــى أمــوال عمومّيــة ألحقــت 

ضــررا ماّديــا فادحــا بالمؤّسســة. 
وبنــاء علــى ذلــك أحالــت الهيئــة الملــّف إلــى النيابــة العمومّيــة 
والتــي   ،2016 ديســمبر   26 فــي  بتونــس  االبتدائيــة  بالمحكمــة 
تولـّـت بدورهــا إحالــة الملــّف علــى قلــم التحقيــق بالقطــب القضائــّي 

والمالــّي.
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ــوذ، اختالســات، ارتشــاء... بمناســبة  اســتغالل نف
تســيير المرفــق العمومــي أو التصــرّف فــي المــال 

العــام
بالشــركة  قانونــّي  بــدون وجــه  منفعــة  مــن  الغيــر  تمكيــن   - 1

التونســّية:  للبــالد  العقاريــة  الوطنّيــة 
شــخصْين  لمصلحــة  َمْقســمْين  فــي  التفويــت  األولــى:  الحالــة 

معّينيــن
بتفويــت  متعّلقيــن  بملّفيــن  التبليــغ  بموجــب  الهيئــة  تعّهــدت 
ــة العقاريــة للبــاد التونســّية فــي قطعتــي أرض علــى  الّشــركة الوطنّي
ملكهــا بتقســيم الرميلــة بمنطقــة قمــرت – المرســى، وذلــك دون 
ــة مــن المقاســم. ــاع اإلجــراءات المعمــول بهــا لبيــع هــذه النوعّي اتّب

وقــد تبّيــن مــن خــال الوثائــق المتوّفــرة لــدى الهيئــة أنـّـه تــّم إيــداع 
مطلبيــن بمكتــب الضبــط للشــركة بتاريــخ 10 جــوان من ســنة 2003 
ومحّرريــن بنفــس الخــّط، ويحمــان نفــس الموضــوع المتّمثــل فــي 
مــن قطعــة أرض  مــن )م- ب-ع( و)ن - و(  طلــب تمكيــن كل 
صالحــة للبنــاء بمنطقــة المرســى تتــراوح مســاحتهما بيــن 300 م م 
ــا باهتمــام واضــح  ــن حظي ــر بالذكــر أّن المطلبي و400 م م. والجدي
ــن  ــّم تمكي ــز. وت ــي وقــت وجي ــة ف ــركة وبالموافق مــن مســؤول بالّش
لتقســيم  الّتابعيــن  المقســمين  مــن  أعــاه  المذكورْيــن  الشــخصْين 
الّرميلــة قمــرت، وإبــرام عقــدي بيــع للقطعتيــن بتاريــخ 02 جويليــة 

2003 لفائــدة )م- ب - ع( و)ن - و(.
مــع اإلشــارة إلــى أّن الّشــركة حرصــت قبــل مــّدة وجيــزة من إيداع 
المطلبيــن المذكوريــن علــى تســوية الوضعّيــة العقاريّــة للمقاســم، 
حيــث بتاريــخ 17 مــاي 2003 تّمــت المصادقــة علــى تحويــر تقســيم 
بوسلســلة الرميلــة قّمــرت الــذي شــمل القطعــة عــدد 202 بتجزئتــه 
إلى خمســة مقاســم خّصص األول منها إليواء مســتوصف واألربعة 
المتبّقيــة كمقاســم صالحــة للّســكن المجّمــع، والتــي منحــت الحقــا 



للّشــخصين المذكوريــن أعــاه. وتقّدمــت الشــركة بتاريــخ 23 مــاي 
2003 بطلــب لــإلدارة العامــة لاختبــارات لتقديــر القيمــة الّشــرائية 
تابعــة  قمــرت  ببوسلســلة  الرميلــة  بتقســيم  كائنــة  مقاســم  ألربعــة 
للرســم العقــاري عــدد 000000 تونــس. وقــد ســعت هــذه األخيــرة 
إلــى إنجــاز التقريــر فــي وقــت قياســي حيــث تــّم إنجــازه بتاريــخ 19 

جــوان 2003.
وبالتمّعــن فــي هــذا االختبــار، يســتنتج منــه حــرص واضــح علــى 
علــى  باالعتمــاد  وذلــك  األثمــان،  بأدنــى  المقاســم  قيمــة  تقديــر 
مقارنتهــا بمقاســم أخــرى تــّم الّتفويــت فيهــا فــي ظــروف غيــر عاديــة 
علــى غــرار مقارنتهــا بمقســم تــّم التفويــت فيــه مــن طــرف بلديــة 
المرســى ألحــد العملــة مراعــاة للصبغــة االجتماعّيــة بحســاب 18 د 
ــت  ــّم التفوي ــع الواحــد، وبمقســم مســاحته 2753 م م ت ــر المرب للمت
فيــه لفائــدة وزارة التربيــة بحســاب 20د للمتــر الواحــد. كمــا تــّم 
االعتمــاد علــى نتائــج تقريــر االختبــار منجــز منــذ ســنة 2001، والــذي 
تــّم بمقتضــاه التفويــت فــي أرض تــّم تغييــر صبغتهــا مــن روضــة 
أطفــال إلــى مقســم ســكني بحســاب 35 د للمتــر المربّــع الواحــد.

ويتبّيــن مــن خــال مــا ســبق ذكــره، أّن عملّيــة التفويــت في قطعتي 
األرض التابعتيــن لمقســم الرميلــة بمنطقــة قمــرت – المرســى كانــت 
للمســّميين  الشــخصّية  المصلحــة  لخدمــة  البدايــة  منــذ  موّجهــة 
الوضعّيــة  تســوية  فــي  التســريع  إلــى  نظــرا  و)م- ب-ع(  و(  )ن- 
العقاريّــة للمقاســم وســرعة إجــراء تقريــر االختبــار باإلضافــة إلــى 
العلنــي ضمانــا للشــفافّية والمنافســة  بالمــزاد  البيــع  عــدم اعتمــاد 
وحفاظــا علــى مصالــح الشــركة. وبالتالــي، يكــون المســؤول األول 
بالشركة المسّمى )ن- د- ش( والمسؤول بإدارة االختبارات المسّمى 
)ب – ع( قــد اســتغّا وظيفتيهمــا لخدمــة مصلحــة أشــخاص معّينيــن 
علــى حســاب مصلحــة الشــركة. وعليــه، تولـّـت الهيئــة إحالــة الملــّف 

علــى أنظــار النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس. 
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الحالــة الثانيــة: التفويــت فــي شــقق ومحــالت تجاريــة علــى غيــر 
الصيــغ القانونيــة

مســؤول  عــن  غيــر ممضــاة صــادرة  بعريضــة  الهيئــة  توّصلــت 
بــاإلدارة التجاريــة بالشــركة الوطنّيــة العقاريــة للبــاد التونســّية لــم 
يذكــر اســمه، ومصحوبــة بجــدول فــي المنتفعيــن باقتنــاء محــات 
ســكنى بإقامــة »جنــان الوســط بالمنســتير« وبنســخة مــن محضــر 
جلســة مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 29 مــارس 2002 وملحقاتــه. 
ســابقين  مســؤولين  بتجــاوزات  المذكــورة  العريضــة  وتعّلقــت 
بالشــركة اســتغلوا وظائفهــم ونفوذهــم لتمكيــن مقّربيــن مــن الرئيــس 
الجمهوريــة الســابق »بــن علــي« ووزيــرة التجهيــز واإلســكان وأفــراد 
عائلتهــا، ولتمكيــن أشــخاص تربطهــم بهــم مصالــح مــن االنتفــاع 

بشــراء عقــارات تحــت تصــرف الشــركة. 
وعلــى ذلــك األســاس وبعــد دراســة أوليــة لمــا ورد بالعريضــة 
وملحقاتهــا تّمــت مراســلة الشــركة الوطنّيــة العقاريــة للبــاد التونســّية 
فــي 30 أفريــل 2013 قصــد طلــب توضيحــات ومؤيدات كمحاضر 
مجالــس اإلدارة ذات الصلــة ومحاضــر أعمــال اللجــان المكلفــة 
بإنجــاز عمليــة التفويــت. .إلــخ. وقــد أجابــت الشــركة علــى تلــك 
المراســلة فــي 28 جــوان 2013 وأمــّدت الهيئــة بوثائــق  تتمثـّـل فــي: 
1 - نســخة مــن مذكــرة بتاريــخ 21 مــاي 2002 مــن الرئيــس 
المديــر العــام للشــركة موجهــة للمديــرة التجاريــة حــول »متابعــة 
ــة فــي التســويق« جــاء  ــة بيــع المحــات التــي تتعــرض لصعوب عملي
فيهــا بالخصــوص: »أّن مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد بتاريــخ 29 
مــارس 2002 أقــر أمــام اســتمرار الركــود الحاصــل فــي تســويق 
ــّم إنجازهــا فــي نطــاق برنامــج قــرى االصطيــاف  المحــات التــي ت
لفائــدة العمــال التونســيين بالخــارج ومــا انجــّر عنــه مــن تجميــد 
لمــوارد مالّيــة هامــة رغــم التســهيات فــي شــروط البيــع التــي تــّم 
المجلــس  بتوصيــات  وعمــا  الوضــع.  هــذا  لمجابهــة  اتّخاذهــا 

تمكين مقّربين من
رئيس الجمهوريّة

الّسابق »بن علي« 
ووزيرة التجهيز

واإلسكان وأفراد 
عائلتها من االنتفاع

بشراء عقارات تحت
تصرف الشركة 

الوطنية العقارية 
للبالد التونسية
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الــوزاري  المنعقــد بتاريــخ 16 فيفــري 2001 واقتراحــات الهيئــة 
إجــراءات  اتّخــاذ  إلــى  الداعيــة  والمالّيــة  اإلداريّــة  للرقابــة  العليــا 
إضافيــة لدفــع عمليــة تســويق الوحــدات المتبقيــة مــن هــذا البرنامــج 
التــي ال تــزال تشــهد صعوبــات كبيــرة فــي التســويق،  تّمت المصادقة 
علــى إجــراءات حتــى تتّمكــن الشــركة مــن رفــع الجمــود الحاصــل 

ــا:  فــي عمليــة التســويق ومنه
- إعفاء الراغبين في الشراء من دفع تسبقة.

- تمديد مّدة تسديد القرض من 15 إلى 20 سنة.
- مراجعة نسبة الفائض بإقرار نسبة %5 فقط.

 - إمكانيــة اعتمــاد المشــاهرة التصاعديــة عنــد إعــداد جــدول 
الخــاص وذلــك حســب اختيــار الحريــف.

اعتمــاد  وبالتالــي  التكلفــة،  مــن  العامــة  المصاريــف  طــرح   -
تخفيــض بنســبة %10 مــن ثمــن البيــع، وعــدم احتســاب فائــض فــي 

صــورة الخــاص علــى مــدة 5 ســنوات.
وأوصــى المجلــس حســب المذكــرة نفســها بـــ »القيــام بحمــات 
بهــذه  التعريــف  لزيــادة  والخــارج  بالداخــل  إضافيــة،  إشــهارية 

الجديــدة.«  باإلجــراءات  واإلعــام  المحــات 
2 - ثاثــة جــداول حــول المنتفعيــن بشــراء المحــات الســكنية 
مقســمة إلــى ثاثــة أصنــاف حســب طريقــة تســديد ثمنهــا: مشــاهرة، 
بطريقــة الكمبيــاالت، وبالحاضــر. وجــدول رابــع يتعّلــق بالمحــات 
التجاريــة مــع نســخ مــن عقــود التفويــت 124 تتعّلــق بالمحــات 

ــة. الســكنية و16 بالمحــات التجاري
ــه بالنســبة للمحــات  ويســتفاد مــن دراســة الجــداول والعقــود أنّ
الســكنية فــإّن أشــخاصا ينتمــون لســّت عائــات اشــتروا 31 شــقة 
ــع عائــات  ــة الواحــدة. وتحــّوزت أرب بمعــّدل خمســة شــقق للعائل
بأغلبهــا )27 شــقة(، منهــا عائلــة المســّمى )م-ب( صاحــب شــركة 
أشــغال تتعامــل مــع الشــركة الوطنّيــة العقاريــة للبــاد التونســّية والتــي 
ســلطة  واإلســكان  التجهيــز  وزيــرة  وعائلــة  شــقق،  عشــر  اقتنــت 
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اإلشــراف علــى الشــركة آنــذاك والتــي تحّصلــت علــى تســع شــقق. 
أّمــا بالنســبة للمحــات التجاريــة فيتبيــن أّن أحــد عشــر محــاّ تــّم 
التفويــت فيهــا لســتة أشــخاص. وهــم )خ-م( 4 محــات، و)هـــ- 
ت  ب-خ( 2 محــات ومقهــى، وثاثــة أخــوة مــن نفــس العائلــة فــِوّ

لهــم فــي ثاثــة محــاّت. 
ويســتنتج ممــا ســبق أن عمليــة بيــع المحــات الســكنية والتجاريــة 

تّمــت علــى مــا يبــدو بالمراكنــة وبطريقــة غيــر شــّفافة. 
لذلــك، تّمــت مراســلة الشــركة الوطنّيــة العقاريــة للبــاد التونســّية 
مــرة أخــرى فــي 24 جويليــة 2013 لمــّد الهيئــة بتفســيرات حــول 
تجســيم قــرارات مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد فــي 29 مــارس 
ــد  ــة تحدي ــار األشــخاص المنتفعيــن بالتفويــت وعملي 2002 كاختي
 2015 جانفــي   30 فــي  بمراســلة  تذكيرهــا  وبعــد  البيــع.  أثمــان 
أجابــت ضمــن مكتوبهــا المــؤّرخ فــي 13 مــارس 2015 بمــّد الهيئــة 
»بالمحاضــر المتوّفــرة لديهــا وبمراســات لبعــض الهيــاكل العمومّية 

لعــرض المشــروع علــى مصالحهــا قصــد البيــع«.
فــي  إدارتهــا  مجلــس  إقــرار  يثبــت  بمــا  الشــركة  أدلــت  ولئــن 
ــة فــي 29 مــارس  ــى فــي 31 ديســمبر1996 والثاني مناســبتين األول
2002 باعتمــاد تخفيضــات فــي أثمــان المحــات وتســهيات فــي 
دفعهــا باإلضافــة إلــى عرضهــا بيــع المحــات علــى بعــض الــوزارات 
تنفيــذا لقــرار المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 16 فيفــري 2001 

ــا لــم تتقــّدم بأيــة معلومــات حــول:  إالّ أنّه
التونســيين  لفائــدة  البيــع  عمليــة  بإشــهار  عدمــه  مــن  القيــام   -
المحــات.  اقتنــاء  عــن  عزوفهــم  وأســباب  بالخــارج  المقيميــن 
- أســباب تواصــل صعوبــات التســويق بعــد إقــرار التخفيضــات 

فــي األثمــان والتســهيات فــي الدفــع. 



- عــدم التقّيــد بإجــراءات ضمــان الشــفافية والمســاواة المفتــرض 
اعتمادهــا مــن طرفهــا باعتبارهــا منشــأة عمومّيــة مّمــا أدى إلــى تمييــز 
مجموعــة مــن أشــخاص معينيــن مقّربيــن مــن الســلطة أو تتضــارب 
مصالحهــم الشــخصية مــع مصالــح الشــركة بحكــم التزاماتهــم مــع 
هــذه األخيــرة. ولكنّهــم انتفعــوا بإجــراءات اســتثنائية )تخفيضــات 

فــي الثمــن وتســهيات فــي الدفــع...( دون منافســة.
الهيئــة  الغمــوض عــن هــذه المابســات طلبــت  وســعيا لرفــع 
بمقتضــى المراســلة المؤّرخــة فــي 19 أفريــل 2015 مــن الشــركة 
اإلدالء بإجابــات حــول تلــك التســاؤالت فــي أجــل معقــول إال أنّهــا 

الزمــت الصمــت. 
لــدى  إلــى وكيــل الجمهوريــة  الملــّف  الهيئــة  لذلــك، أحالــت 
المحكمــة االبتدائيــة بالمنســتير بتاريــخ 23 فيفــري 2016 لــإلذن 
بفتــح تحقيــق فــي خصــوص خفايــا تمكيــن أشــخاص معينيــن خرقــا 
لألحــكام التشــريعية والترتيبيــة الضامنــة للمنافســة والشــفافية مــن 
اقتنــاء محــات ســكنية وتجاريــة بإقامــة »جنــان الوســط« بالمنســتير، 
وتحقيــق منافــع مالّيــة بفعــل اســتغال مســؤولين مقربيــن للســلطة 

وبالشــركة لنفوذهــم. 
ــه  وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة: شــبهة فســاد فــي توجي  - 2

ــى شــعبة الرياضــة ــذ إل تالمي
عــن  إبــاغ  عريضــة  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  تلّقــت 
شــبهات فســاد تتعّلــق »بقيــام مســؤولين بــوزارة الشــباب والرياضــة 
مــن بينهــم المديــر العــام للتربيــة البدنيــة والتكويــن بإلحــاق تاميــذ 
بشــعبة الرياضــة بواليــة نابــل علــى أســاس انتمائهــم لرياضــة النخبــة 
فــي حيــن أنّهــم ال ينتمــون لهــذا الصنــف، ولــم يتحصلــوا علــى 
مراتــب تخــّول لهــم االلتحــاق بشــعبة الرياضــة إثــر مشــاركتهم فــي 
االختبــارات التطبيقيــة مّمــا أّدى إلــى خــرق مبــدأْي المســاواة وتكافؤ 

الفــرص بيــن كّل التاميــذ.
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تفيــد العريضــة أيضــا بوجــود شــبهة تاعــب بنتائــج االختبــارات 
الســابقة.  الــدورات  وعديــد  دورة 2016  إلــى  بالنســبة  التطبيقيــة 
وفــي هــذا اإلطــار توّصلــت الهيئــة بالتقريــر األّولــي للتفّقــد المنجــز 
مــن طــرف التفقديــة العامــة بــوزارة الشــباب والرياضــة خــال ســنة 

2015. وتبّيــن للهيئــة مايلــي:
2-1 بالنسبة إلى إلحاق تالميذ بشعبة الرياضة بوالية نابل:

• إجراء االختبارات وترتيب التاميذ
بتاريــخ 01 و02 و03 جويليــة 2015.  أجريــت االختبــارات 
وضبطــت قائمــات التاميــذ المختبريــن حســب كّل اختصــاص. 
وجــرى ترتيبهــم تفاضليــا. ثــّم تّمــت إحالــة النتائــج علــى اإلدارة 
ــر التسلســل اإلدارّي  ــة والتكويــن والبحــث عب ــة البدني العامــة للتربي
وفــق مــا تقتضيــه اإلجــراءات وقــد تحصلــت الهيئــة علــى نتائــج 
االختبــارات بالنســبة الختصــاص ألعاب القــوى باعتبار أّن التاعب 

بالنتائــج تعّلــق بهــذا االختصــاص.
• إصدار القائمة األولى للتاميذ المقبولين

للتربيــة  العامــة  اإلدارة  إلــى  االختبــارات  نتائــج  إحالــة  بعــد 
البدنيــة والتكويــن، تولّــت هــذه األخيــرة إصــدار قائمــة التاميــذ 
المقبوليــن مبدئيــا )فــي انتظــار االختبــار الطبــي( لالتحــاق بشــعبة 
ــل.  ــة ناب الرياضــة للموســم الدراســي 2016-2015 بالنســبة لوالي
ــة للشــباب  ــة الجهوي وقــد وردت القائمــة المذكــورة علــى المندوبي
والرياضــة بنابــل بتاريــخ 22 جويليــة 2015. وشــملت القائمــة عــّدة 
اختصاصــات مــن بينهــا ألعــاب القــوى. ويبــدو أّن هــذه القائمــة قــد 
التزمــت بنتائــج االختبــارات التطبيقيــة باعتبــار أنهــا قــد احتــوت علــى 
المرتّبيــن األوائــل بالنســبة إلــى التاميــذ الذيــن ســيلتحقون بالســنة 

ــوي. ــة ثان ــى أو بالثاني األول
• إصــدار قائمــة ثانيــة تتعّلــق بالتاميــذ الذيــن ســيلتحقون بشــعبة 

الرياضــة

التالعب بنتائج
اختبارات وترتيب

تالميذ بشعبة الرياضة
بوالية نابل
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بنابــل  والرياضــة  للشــباب  الجهويــة  المندوبيــة  علــى  وردت   
بتاريــخ 02 ســبتمبر 2015 قائمــة ثانيــة للتاميــذ المقبوليــن مبدئيــا  
ــار الطبــي( لالتحــاق بشــعبة الرياضــة للموســم  )فــي انتظــار االختب
الدراســي 2015-2016. وتــّم اعتبارهــا ملحقــا للقائمــة األولــى 
بتدويــن عبــارة »ملحــق واليــة نابــل«.  وقــد أصــدرت اإلدارة العامــة 
ــر تلقــي طلــب مــن  ــن القائمــة المذكــورة إث ــة والتكوي ــة البدني للتربي
اإلدارة العامــة للرياضــة تحــت عــدد 1812 بتاريــخ 2015/08/25. 
واشــتملت القائمــة علــى 4 تاميــذ ســيلتحقون بالســنة األولــى مــن 
التعليــم الثانــوي، و4 تاميــذ ســيلتحقون بالســنة الثانيــة مــن التعليــم 

الثانــوي، مــع اإلشــارة إلــى انتمائهــم إلــى النخبــة الوطنيــة. 
وبمقارنــة الوثائــق المتحصــل عليهــا، يتبيــن أّن التاميــذ الذيــن 
شــاركوا فــي االختبــارات التطبيقيــة لم تخّول لهــم مراتبهم االلتحاق 
بشــعبة الرياضــة، كمــا أن مشــاركتهم فــي االختبــارت تعنــي أنّهــم ال 
ينتمــون للنخبــة الوطنّيــة، باعتبــار أّن المنشــور المشــترك بيــن وزارتي 
ــل 2015  ــة المــؤّرخ فــي 16 أفري الشــباب والرياضــة ووزارة التربي
ينــّص علــى إعفــاء التاميــذ المســّجلين بقائمــة رياضيــي النخبــة مــن 

شــرطي المعــّدالت الحســابية واالختبــارات البدنيــة والفنيــة.
• إصدار قائمة ثالثة للتاميذ الذين سيلتحقون بشعبة الرياضة

بنابــل  والرياضــة  للشــباب  الجهويــة  المندوبيــة  علــى  وردت 
بتاريــخ 21 ســبتمبر 2015 قائمــة ثالثــة للتاميــذ المقبوليــن مبدئيــا  
ــار الطبــي( لالتحــاق بشــعبة الرياضــة للموســم  )فــي انتظــار االختب
الدراســي 2015-2016. وتــّم اعتبارهــا ملحقــا للقائمــة األولــى 
ــى اســمي  ــد اشــتملت عل ــل«. وق ــة ناب ــارة »ملحــق والي ــن عب بتدوي
الرياضــة(،  )شــعبة  ثانــوي  األولــى  بالســنة  ســيلتحقان  تلميذيــن 

وتلميذيــن ســيلتحقان بالســنة الثانيــة ثانــوي )شــعبة الرياضــة(.
وبالتثبــت فــي نتائــج االختبــارات التطبيقيــة، يتبيــن أّن التاميــذ 
االلتحــاق  لهــم  تخــول  مراتــب  علــى  يتحصلــوا  لــم  المذكوريــن 
بشــعبة الرياضــة حيــث تــّم تفضيلهــم علــى تاميــذ أجــدر منهــم فــي 
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• إلحاق تاميذ بشعبة الرياضة بوالية سيدي بوزيد
تفيــد العريضــة وجــود شــبهة تاعــب بنتائــج مناظــرات االلتحــاق 
ــدورة ســنة 2016  ــد بالنســبة ل ــة ســيدي بوزي بشــعبة الرياضــة بوالي
والــدورات الســابقة حيــث يتــّم إضافــة قائمــات تكميليــة ال تنصــف 
ــج  ــد العارضــون أّن هــذا التاعــب بالنتائ ــذ. كمــا يفي ــع التامي جمي
والمتحصليــن  الوطنّيــة  بالمنتخبــات  ناشــطين  حرمــان  إلــى  أّدى 
علــى ميداليــات وشــهائد فــي تظاهــرات محليــة ووطنيــة ودوليــة مــن 

االلتحــاق بشــعبة الرياضــة.
2-2 تقرير التفقدية العامة لوزارة شؤون الشباب والرياضة:

كّلفــت التفقديــة العامــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بالتحــّري 
ــة بشــعبة  حــول إلحــاق قائمــات تاميــذ ال ينتمــون للنخبــة الوطنّي
الرياضــة بــكّل مــن واليــات نابــل وســيدي بوزيــد والــكاف وذلــك 
علــى إثــر تلقيهــا عرائــض حــول الموضــوع. وقــد تحصلــت الهيئــة 
بمجموعــة  للتفقــد مصحوبــة  األولــي  التقريــر  مــن  نســخة  علــى 

مــن الوثائــق.
وقد ورد بهذا التقرير، بالخصوص، ما يلي:

ــة العامــة مراســلة اإلدارة العامــة للرياضــة بتاريــخ  ــت التفقدي تولّ
2015/12/03 تحــت عــدد 472 واإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة 
والتكويــن والبحــث بتاريــخ 3/12/ 2015 تحــت عــدد 470 إلبــداء 
الــرأي فــي أحقيــة هــؤالء التاميــذ مــن عدمــه فــي االلتحــاق بشــعبة 
الرياضــة للســنة الدراســية 2015-2016، وتبريــرات التحــاق عــدد 
ــا للمنشــور المشــترك  ــة وفق ــر شــرط االنتمــاء للنخب منهــم دون توف

عــدد 2015/3.
وقــد أفــادت اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكوين والبحث، ردا 
علــى التفقديــة العامــة، وضمــن مكتوبهــا تحــت عــدد 1817 بتاريــخ 
2015/12/10، أنّــه تــّم إدراج أســماء التاميــذ المشــار إليهــم أعــاه 
وفقــا لمراســات اإلدارة العامــة للرياضــة التــي رشــحت فيها التاميذ 

المزمــع قبولهــم فــي جميــع االختصاصــات وبمختلــف الجهــات. 

حرمان ناشطين
بالمنتخبات الوطنّية

ومتحصلين على
ميدالّيات وشهائد في

تظاهرات محلية
ووطنية ودولية من

اإللتحاق بشعبة
الّرياضة
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فــي حيــن أفــادت اإلدارة العامــة للرياضــة أّن مــا صــدر عنهــا هــي 
قائمــة وحيــدة فــي رياضيــي النخبــة الوطنّيــة المترشــحين لالتحــاق 
ــوان الســنة الدراســية 2016/2015  بشــعبة الرياضــة بالجهــات بعن
تّمــت إحالتهــا إلــى اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكوين والبحث 
وإجــراء  »باالعتمــاد   1814 عــدد  تحــت   2015/8/25 بتاريــخ 

الــازم«. 
إلــى  قبلهــا  مــن  المحالــة  القائمــات  ببقيــة  يتعّلــق  فيمــا  أّمــا 
ــن والبحــث ضمــن جــداول  ــة والتكوي ــة البدني ــة للتربي اإلدارة العام
اإلحالــة تحــت عــدد 1812 بتاريــخ 2015/8/25 و1917 بتاريــخ 
2015/8/29 و2011 بتاريــخ 2015/9/29 والمتضّمنــة للقائمات 
الدراســية  الســنة  بعنــوان  الرياضــة  لشــعبة  للمترشــحين  االســمية 

2015-2016 فقــد تــّم توجيههــا »لإلعــام فقــط«. 
ضمــن  للرياضــة  العامــة  اإلدارة  أكــدت  اإلطــار  نفــس  وفــي 
مراســلتها عــدد 2708 بتاريــخ 2015/12/18 أن القائمــة االســمية 
للتاميــذ الصــادرة عنهــا والتــي تحّصلــت عليهــا الهيئــة ال تتعّلــق 
الرياضــة  لشــعبة  المترشــحين  بالتاميــذ  وإنمــا  النخبــة  برياضيــي 
بالجهــات بعنــوان الســنة الدراســية. وتّمــت إحالتهــا لــإلدارة العامــة 

للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث لإلعــام فقــط.
بشــعبة  المترشــحين لالتحــاق  ملّفــات  أن دراســة  بينــت  كمــا 
الرياضــة مــن قبــل إدارة رياضــة النخبــة وإنجازهمــا فــي قائمتيــن 
مختلفتيــن هــو إنجــاز واع ومســؤول تفاديــا لمثــل هــذه التجــاوزات.

2-3 االستنتاجات
تبّيــن لنــا مــن خــال مــا ورد بالوثائــق المتوفــرة لدينــا أّن كا مــن 
ــن  ــة والتكوي ــة البدني ــة للتربي ــة للرياضــة واإلدارة العام اإلدارة العام
إلحــاق  بخصــوص  مســؤوليتهما  مــن  التنّصــل  حاولتــا  والبحــث 
ــدون وجــه حــق. وعّللــت اإلدارة العامــة  ــذ بشــعبة الرياضــة ب تامي
للرياضــة موقفهــا بأنهــا تلّقــت مطالــب ترشــح لالتحــاق بشــعبة 
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البدنيــة  للتربيــة  العامــة  اإلدارة  إلــى  بإحالتهــا  واكتفــت  الرياضــة 
والتكويــن والبحــث لإلعــام، وأّن اإلدارة العامــة للرياضــة ليــس 
مــن اختصاصهــا إحالــة مطالــب ترشــح لتاميــذ ال ينتمــون للنخبــة 
الوطنّيــة وذلــك بعــد تثبــت إدارة رياضــة النخبــة مــن انتمائهــم، إضافة 
إلــى أّن اإلدارة العامــة للتربيــة البدنيــة والتكويــن والبحــث ال يحــّق 
لهــا إلحــاق تاميــذ بشــعبة الرياضــة باعتبــار انتمائهــم لرياضــة النخبــة 
دون أن يتــّم التنصيــص صراحــة علــى ذلــك بالمراســلة الموجهــة لهــا 

مــن طــرف اإلدارة العامــة للرياضــة.
ــي توّصلــت بهــا ومــن  ــق الت ــة مــن خــال الوثائ ــن للهيئ لكــن تبي
ــن )م- س –  خــال مــا ورد بالعريضتيــن المذكورتيــن أّن المدعّوْي
و(  و)ص - ب( مســؤوالن عــن  إدراج أســماء تاميــذ ال ينتمــون 
التطبيقيــة  االختبــارات  نتائــج  لهــم  تخــول  وال  الوطنّيــة،  للنخبــة 
االلتحــاق بشــعبة الرياضــة بقائمــة التاميــذ الملحقيــن بهــذه الشــعبة، 
خاصــة أّن هــذه الممارســات تكــّررت فــي عــّدة مناســبات ســابقة 
حســب مــا أفادنــا بــه العارضــون. وهــو مــا يؤّكــد وجــود شــبهة الفســاد 
ــج مناظــرة االلتحــاق بشــعبة الرياضــة.  ــة فــي التاعــب بنتائ المتمثل
وهــذا يعــّد خرقــا لمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن كافــة 

المترشــحين.
وعليــه، تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا وإحالــة الملــّف علــى النيابــة 

العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 30 ديســمبر 2016.
3 - فساد إدارّي بالمندوبية الجهوية للفالحة بمنوبة:

تلّقــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة تبليــغ عــن شــبهة 
فســاد تضّمنــت » أنّــه بتاريــخ 26 فيفــري 2016 وبالتنســيق بيــن 
الفرقــة المركزيــة للشــرطة البلديــة وإدارة التجــارة بمنوبــة ومندوبيــة 
الفاحــة بالمــكان تــّم إجــراء عمليــة مراقبــة محّليــن عشــوائيين لصنــع 
وبيــع الحليــب ومشــتقاته لصاحبيهمــا )خ-د( وعائلــة )ب(. وقــد 
تــّم رفــع عّينــات مــن المنتــوج للتأكــد مــن ســامته، فجــاءت النتائــج 

إدراج أسماء تالميذ
ال ينتمون للنخبة

الوطنية وال تخّول
لهم نتائج االختبارات

التطبيقية االلتحاق
بشعبة الرياضة

بقائمة التالميذ 
الملتحقين بهذه 

الشعبة
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األوليــة غيــر مطابقــة للمواصفــات المعمــول بهــا. وبينــت أن هــذا 
المنتــوج يحمــل جراثيــم مضــّرة بصحــة المســتهلك نتيجــة عــدم 
احتــرام قواعــد حفــظ الصحــة. وهــي جراثيــم قــادرة علــى التســبب 
ــد األشــخاص  فــي ارتفــاع حــرارة الجســم واإلســهال، وخاصــة عن
ضعيفــي المناعــة كاالطفــال والمســنين.  كمــا تــّم اكتشــاف جرثومــة 
الســّل »ميكوبكتريوم بوفيس« في الحليب. علما أّن هذه الجرثومة 
تظــّل موجــودة فــي الّلبــن ومشــتّقاته وتــّم إعــام المســؤولين فــي 
مندوبيــة الفاحــة بالجهــة بالنتيجــة التــي أفضــت إليهــا عمليــة رفــع 
أنــه لــم يقــع اتّخــاذ إي إجــراء بــل تــّم منــع الطبيبــة  العّينــات إالّ 
عــدم وجــود االمكانيــات  عّينــات بحجــة  رفــع أي  مــن  البيطريــة 
للتكفــل بمصاريــف التحاليــل. مــع العلــم أّن ثمــن تحاليــل العينــة 

يقــدر بـــ 30 د فقــط.
كمــا ورد بالعريضــة أنــه »تــّم إعــام الوالــي والمتفقــدة المركزيــة 
ــع الحليــب ومشــتقاته  ــة نقــاط بي ــأذن بمراقب للتجــارة بالموضــوع، ف
ورفــع عّينــات وإغــاق المحــل إلــى حيــن ظهــور التحاليــل. فتــّم 
ذلــك فــي 8 أفريــل 2016 برفــع عّينــات مــن محلــي )خ- د( وعائلــة 
)ب( بالدنــدان ومحــل )ع- ش( بحــي البرتقالــة منوبــة. وتــّم نقــل 
العّينــات لمخبــر البحــوث البيطريــة، فأبــدى المنــدوب الجهــوي 
فعلــت  وكذلــك  التحاليــل،  بمصاريــف  للتكّفــل  اســتعداده  عــدم 
الواليــة بعــد رفــع األمــر إليهــا. لذلــك ولحــدود يــوم 29 أفريــل 
2016 لــم يتــّم إجــراء التحاليــل علــى العّينــات المرفوعــة علمــا أن 

ــل«. ــج التحالي ــي انتظــار نتائ ــة ف ــت مغلق ــع المحــات بقي جمي
وعلــى هــذا األســاس وبعــد دراســة مــا ورد بالعريضــة وتبعــا 
المرســوم  مــن  الفصــل 31  بأحــكام  الــواردة  الهيئــة  لصاحيــات 
عــدد 120 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 والمتعّلــق بمكافحــة 
الفســاد، تــّم اســتدعاء مســؤول بمندوبيــة الفاحــة بمنوبــة لإلفــادة 
علــى  الحصــول  دون  حالــت  التــي  والعراقيــل  الموضــوع  حــول 
نتائــج التحاليــل للتأكــد مــن وجــود البكتيريــا. فتبيــن للهيئــة أنــه فــي 
261إطــار لجنــة المراقبــة الصحيــة واالقتصاديّــة لواليــة منوبــة المتكونــة 

احتواء منتوج الحليب
لجراثيم مضّرة بصحة
المستهلك نتيجة عدم
احترام قواعد حفظ 

الصّحة

منع الطبيبة البيطرية
من رفع أّي عّينات
بحجة عدم وجود 
اإلمكانيات للتكفل
بمصاريف التحليل
علما أن ثمن العينة
يبلغ 30 دينار فقط
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مــن ممثلــي وزارات التجــارة، الفاحــة، والصحــة، وبالتنســيق مــع 
الفرقــة المركزيــة للشــرطة البلديــة للمراقبــة الصحيــة واالقتصاديـّـة - 
أنــه تــّم يــوم 2016/02/06 التوجــه لمعتمديــة الدنــدان قصــد تفقــد 
محليــن عشــوائيين. وعلــى إثــر عمليــة المراقبــة، تــّم رفــع عــدد مــن 
المخالفــات والتنبيــه علــى صاحبــي المحليــن لتافيهــا وإصاحهــا. 
مــن  عّينــات  رفــع  تــّم  المنتجــات  ســامة  مــن  للتأكــد  أنــه  كمــا 
المنتجــات »أجبــان بيضــاء« و«ريقوتــة« و«موتــزرال« مــن محــل )أ( 
ــه فــي ذلــك الوقــت لــم يتوفــر الحليــب الطــازج والــذي يمثــل  إال أنّ
المــادة األوليــة لجميــع هــذه المنتجــات بينمــا وجــد الحليــب الطــازج 
عنــد المحــل )ب( فتــّم أخــذ عينــة مــن الحليــب كمــا أخــذت عّينــات 
أخــرى مــن الجبــن األبيــض »الريقوتــة« و«المتــزرال«. وفــي غضــون 
أســبوع جــاءت نتيجــة التحاليــل األوليــة التــي أجريــت علــى األجبــان 
وكانــت إيجابيــة وأظهــرت وجــود أنــواع مــن البكتيريــا المتأتيــة مــن 
ــن باألمــر.  ــّم إعــام المعنيي ــة. وت ــة المحــل والعمل ــي نظاف نقــص ف
مثــل هــذه  لتجنــب وجــود  المثلــى  العمــل  لهــم طريقــة  وقّدمــت 

ــا فــي منتجاتهــم.  البكتيري
وفــي يــوم 2016/03/31 وردت نتيجــة تحليــل عينــة الحليــب 
الطــازج والتــي تــّم رفعهــا مــن محــل )ب(. وكانــت النتيجــة إيجابيــة 
كذلــك أي أّن العّينــة حاملــة لبكتيريــا مــرض الســّل والــذي يعتبــر 
أهــّم خطــر يحــدق بصّحــة اإلنســان وينتقــل لــه عــن طريــق الحليــب 
لإلنســان،  تنتقــل  البكتيريــا  هــذه  إّن  حيــث  ومشــتّقاته،  الطــازج 
وتســّبب لــه مــرض الســّل مــن جــّراء تواجدهــا فــي الحليــب غيــر 

الُمعّقــم. وتــّم إعــام الجهــات المعنيــة بذلــك.
مندوبيــة  مســؤولي  صمــت  وأمــام   2016/04/08 يــوم  وفــي 
الفاحــة بمنوبــة، توجــه فريــق المراقبــة إلــى الســيد معتمــد منوبــة 
ــة. وانتقــل  إلعامــه باألمــر، فقــام بــدوره بإعــام الســيد والــي منوب
الموضــوع  بحيثيــات  إلعامــه  الوالــي  لمقابلــة  المراقبــة  فريــق 

عّينات من مشتقات
الحليب حاملة لبكتيريا 

مرض الّسل، وصمت
مسؤولي مندوبية

الفالحة بمنوبة
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كامــل  بتفقــد  وأمــر  للواليــة.  العــام  الكاتــب  برفقــة  فاســتقبلهم 
وحــدات إنتــاج وبيــع الحليــب ومشــتقاته بكامــل واليــة منوبــة ورفــع 

عّينــات وإغــاق المحــات لحيــن ظهــور نتائــج التحاليــل.
أعــوان  مــن  المتكــون  المراقبــة  فريــق  ذلــك  إثــر  علــى  انطلــق 
التجــارة والصحــة وطبيبــة بيطريــة تمثــل الفاحــة مصحوبيــن بفريــق 
مــن الشــرطة البلديــة وفريــق أمنــي وتّمــت مراقبــة ثاثــة محــات بمــا 
فيهــا محــّل )أ( ومحــل )ب( ومحــّل ثالــث بحــي البرتقــال بمنوبــة 

ــب ومشــتقاته. ــع الحلي لبي
وتــّم رفــع عّينتيــن مــن قبــل التقنيــة التابعــة للصحــة، وكذلــك 
ــه  ــة. وبمــا أّن معهــد باســتور المتعاقــد معــه ال يمكن ــة البيطري الطبيب
البحــث عــن بكتيريــا مــرض الســل، توّجهــت الطبيبــة البيطريــة بالعّينة 
إلــى المخبــر الوحيــد الــذي يمكنــه إجــراء مثــل هــذه التحاليــل وهــو 
معهــد البحــوث البيطريــة. فاتّصــل بهــا المنــدوب الجهــوي للفاحــة 
وأعلمهــا بأنــه »ال يملــك ثمــن هــذه التحاليــل وبأنــه ال يتكفــل بهــا، 
ــل« علمــا أن  ــا آخــر لكــي يدفــع ثمــن التحالي وعليهــا أن تجــد طرف
ثمــن العّينــة يبلــغ 30 دينــار فقــط. وأمرهــا بــأن تطلــب مــن المديــر 
الجهــوي للتجــارة دفــع ثمــن التحاليــل. ثــّم اتّصــل بــه شــخصيا إال 
أّن هــذا األخيــر أعلمــه بــأّن وزارتــه متعاقــدة مــع المخبــر المركــزي 

والــذي ال يمكنــه إجــراء مثــل هــذه االختبــارات.
بعــد أن تــّم إيصــال العّينــات لمعهــد البحــوث البيطريــة عــادت 
ــّر  ــة لمق ــا عضــوا بالّلجن ــن التجــارة بصفته ــدة م ــة متفق ــة برفق الطبيب
فتكفــل  التحاليــل.  ثمــن  دفــع  بإشــكالية  الوالــي  إلعــام  الواليــة 
الكاتــب العــام للواليــة بمقابلتهــم. وأعلمهــم أّن مركــز الواليــة أيضــا 
ــه  ــه دفــع ثمــن التحاليــل، وذلــك بعــد حــوار هاتفــي دار بين ال يمكن
ــه علــى مســتوى  ــم أن ــدوب الجهــوي للفاحــة. مــع العل ــن المن وبي
المعهــد الوطنــي للبحــوث البيطريــة فــإّن المديــر لــم يوفــر، منــذ 
إيــداع العّينــات بالمخبــر يــوم 2016/4/8 وإلــى غايــة 2016/5/16 
المــواّد األّوليــة إلجــراء التحاليــل رغــم مطالبــة رئيســة المخبــر بذلــك 

ــه.  ــه ل 263بواســطة مكتــوب قّدمت
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ــم أعمــال التقّصــي وإحالتهــا  ــة خت ــت الهيئ ــاء علــى ذلــك، تولّ بن
ــاي  ــي 27 م ــة ف ــة بمنوب ــة بالمحكمــة االبتدائي ــة العمومّي ــى النياب عل

..2016
الصندوق الوطني للضمان االجتماعّي:   - 4

صــرف مخّلفــات بأثــر رجعــي للناجحيــن فــي المناظــرة الداخليــة 
المجــراة بتاريــخ 22 مــاي 2010 والمقــدرة بـــ 220 ألــف دينــار. 

ورد بإجابــة إدارة الصنــدوق فــي هــذا الخصــوص بــأّن مراقــب 
الدولــة ووحــدة تنظيــم المؤسســات والمنشــآت العمومّيــة التابعــة 
ــن اعتمــاد تاريــخ التصريــح  ــه يتعّي ــى أبــدت رأيهــا بأنّ للــوزارة األول
بالنتائــج لضبــط المفعــول المالــّي واإلدارّي للمناظــرة. وبالتالــي، 
ال يمكــن صــرف مخلفــات بأثــر رجعــي للناجحيــن فــي المناظــرة 
القضــاء  إلــى  التجــؤوا  األعــوان  مــن  عــددا  أّن  كمــا  الداخلّيــة. 
ــي. وبالرغــم مــن ذلــك،  ــذي رفــض دعواهــم فــي الطــور االبتدائ ال
اســتجابت إدارة الصندوق إلى مطالب األعوان بتعّلة أّن الصندوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــّي تقــّدم باستشــارة لــدى تفّقديــة الشــغل 
والمصالحــة حــول المفعــول الرجعــي للمناظــرة الداخليــة وتّمــت 
الموافقــة علــى اعتمــاد تاريــخ اإلعان عــن نتائج المناظرة الخارجية 
ــة. وبالتالــي تــّم اعتمــاد  كتاريــخ مرجعــي لســريان المناظــرة الداخلّي
ــق  ــة الصنادي ــن كاف ــد اإلجــراءات بي ــي إطــار توحي نفــس التّمشــي ف

االجتماعّيــة.
وقــد أّكــد المســؤول األول عــن الصنــدوق آنــذاك )س. ب( فــي 
إجابتــه المذكــورة آنفــا أنـّـه امتنــع فــي البدايــة عــن صــرف المخلفــات 
ــي  ــت اإلســتجابة لهــذا المطلــب بعــد تعال ــه تّم ــر رجعــي، إاّل أنّ بأث
أصــوات الرفــض مــن قبــل األعــوان ونتيجــة لاحتجــاج التصاعــدي 
للطــرف النقابــي الــذي تّمّســك باالتّفاقيــات المبرمــة بيــن الصناديــق 
ديســمبر  و27  و21   13 بتواريــخ  النقابــي  والطــرف  االجتماعّيــة 
2005 و04 جانفــي 2006. وبالتالــي تبّيــن أّن المســؤول اســتجاب 

لمطالــب النقابييــن رغــم أّن اإلجــراء المعمــول بــه غيــر قانونــي.

صرف مخّلفات
بأثر رجعي لناجحين
في المناظرة الداخلية

للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي 

رغم رفض القضاء
لعديد الدعاوى 

في الطور االبتدائي
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وبنــاء علــى ارتقــاء التجــاوزات المذكــورة آنفــا إلى شــبهات فســاد 
فــي جانــب الُمبّلــغ عنــه )س-ب( المســؤول األّول الســابق عــن 
ــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعّيــة وكّل األطــراف  الصن
ــت الهيئــة ختــم أعمــال  التــي وافقــت وســاعدت علــى ارتكابهــا تولّ
االبتدائيــة  بالمحكمــة  العمومّيــة  النيابــة  علــى  وإحالتهــا  التقّصــي 
بتونــس بتاريــخ 16 جــوان 2016، والتــي أذنــت بفتــح تحقيــق فــي 

ــي. ــي والمال ــق بالقطــب القضائ ــم التحقي ــدى قل الغــرض ل
الشركة الوطنّية لعجين الحلفاء والورق: اختالس أموال   - 5

بتاريــخ 18  الحكومــة  برئاســة  الحوكمــة  مــن مصالــح  بإحالــة 
ــات الفصــل 34 مــن  ــا لمقتضي ــة تطبيق ــت الهيئ ــر 2015، تولّ نوفمب
المرســوم اإلطاري عدد 120 لســنة 2011 المؤّرخ في 14 نوفمبر 
2011 المتعّلــق بمكافحـــة الفســــاد التحــّري فيمــا جــاء بالعريضــة 
ومؤيّداتهــا مــن شــبهات فســاد الشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء 

ــا.  ــن به ــى عــدد مــن المســؤولين والعاملي ــورق والمنســوبة إل وال
وتعّلقــت الشــبهات أساســا بتجــاوزات بمناشــر الحلفــاء التابعــة 
ــاء  ــن الحلف ــة لعجي ــك، تّمــت مراســلة الشــركة الوطنّي للشــركة. لذل
 13598/1 عــدد  تحــت   2016 جويليــة   04 بتاريــخ  والــورق 
بالــرّد علــى شــبهات الفســاد موضــوع العريضــة. كمــا  لمطالبتهــا 
وّجهــت الهيئــة مراســلة للســيد وزيــر الصناعــة بتاريــخ 04 جويليــة 
2016 تحــت عــدد 13599/1 قصــد فتــح تحقيــق فــي الغــرض.

وتلّقــت الهيئــة رّد الشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق 
بتاريــخ 29 اوت 2016. واكتفــت فيــه باعتبــار أّن العريضــة كيديــة 
صــدرت عــن شــخص يدعــى »ص د«. ولــم تقــّدم، فــي المقابــل، 
ردودا مقنعــة لدحــض مــا اعتبرتــه اّدعــاءات كيديـّـة.  وفــي ســياق رّد 
ــة لمكافحــة الفســاد  الســيد وزيــر الصناعــة، ورد علــى الهيئــة الوطنّي
العاّمــة  التفّقديــة  وتدقيــق  بحــث  تقريــر  أوت 2016  بتاريــخ 16 
بــوزارة الصناعــة المجــرى بمقتضــى إذن بمأموريــة عــدد 30 مــؤرخ 

265فــي 9 ســبتمبر 2015 .
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اطّلعــت الهيئــة علــى تقريــر التفقديــة العامــة بــوزارة الصناعــة 
ودرســته لتســتنج منــه وجــود تجــاوزات بمناشــر الحلفــاء ترتقــي إلــى 

شــبهات فســاد.
- جــاء بتقريــر التفقــد أّن عمليــة تجميــع الحلفــاء تتــّم عــن طريــق 
النــواب. وهــم أعــوان ينتمــون للشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء 
والــورق مكّلفــون بالســهر علــى مراكــز التجميــع أي مناشــر الحلفــاء 
المفتوحــة لقبــول كميــات الحلفــاء التــي يتــّم جمعهــا مــن طــرف 
أهالــي المنطقــة، وخاصهــم حســب األســعار المتفــق عليهــا مســبقا، 
وذلــك تحــت اإلشــراف المباشــر لمصلحــة الحلفــاء التــي يشــغلها 

ــا المســّمى »ص. أ«.   حالي
تقــوم مصلحــة الحلفــاء بصــرف تســبقة مالّيــة لفائــدة النــواب أي 
رؤســاء مراكــز التجميــع لشــراء الحلفــاء التــي يتــّم جمعهــا لفائــدة 
الشــركة. وتفــوق قيمــة التســبقة فــي مجملهــا قيمــة الشــراءات ليتــّم 
تســوية مــا تبقــى بعــد غلــق موســم الحلفــاء بإرجــاع المتخّلــدات 

بذّمــة الرؤســاء لفائــدة الشــركة أوالعكــس.
- ســجل تقريــر التفقــد نقصــا فــي المردوديــة علــى مســتوى بعــض 
مراكــز التجميــع تمثــل فــي مبالــغ مالّيــة هامــة تخلــدت بذّمــة النــواب، 
وذلــك مــن خــال الفــوارق الشاســعة بيــن كّميــة الحلفــاء المجّمعــة 
مــن قبــل رؤســاء بعــض المراكــز بنــاء علــى التســبقات المصروفــة 
لفائدتهــم والكّميــات المســّلمة فعليــا للمصنــع بعــد انتهــاء الموســم. 
وقــد ورد بالتقريــر أّن » ارتفــاع الفــوارق بيــن الكّميــات المجّمعــة 
والكّميــات المســّلمة للمصنــع تمثــل شــكوكا جديــة حــول التفويــت 
ــر الشــركة  ــدة أطــراف أخــرى غي ــواب لفائ ــل الن ــع مــن قب ــا بالبي فيه
بطريقــة غيــر قانونيــة. ومّمــا يؤيّــد هــذه الشــكوك هــو قيــام هــؤالء 
بإيــداع مبالــغ مالّيــة هامــة بخزينــة الشــركة كدفعــة أولــى لتســوية 
النقــص المســّجل مــع تقســيط الباقــي. كمــا يمكــن أن يكــون ســبب 
النقــص ناتجــا عــن التصريــح بكميــات وهميــة قصــد الحصــول علــى 
تســبقات مالّيــة لــم يقــم العديــد بإرجاعهــا...« ومــن جهــة أخــرى، تــّم 

فوارق شاسعة بين
كمية الحلفاء المجّمعة

من قبل رؤساء
بعض المراكز بناًء

على التسبقات
المصروفة لفائدتهم
والكميات المسلمة

فعليا للمصنع
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اإلبقــاء علــى نفــس النــواب رغــم النقــص المتكــّرر الــذي يســّجلونه 
ــغ  ــم المبال ــى تضّخ ــات المجّمعــة ممــا أّدى إل ــى مســتوى الكّمي عل

ــدة بذّمتهــم.  المتخّل
المبالــغ  اســتخاص  تقســيط  تــّم  أنّــه  التفقــد  بتقريــر  جــاء   -
المتخّلــدة بذّمــة النــّواب علــى فتــرات طويلــة تصــل إلــى أكتوبــر 
2023 عوضــا عــن اســتخاصها حــاال أو فــي أجــل ال يتجــاوز 

تقديــر. أقصــى  علــى  الســنة 
- وحيــث ُكّلــف المســّمى )ص- أ( بمقتضــى ملحوظــة عمــل 
ــام تســيير مصلحــة متابعــة شــراءات  ــخ 17 جــوان 2014 بمه بتاري
بمتابعــة  بذلــك مكّلــف  التزويــد. وهــو  بــإدارة  الحلفــاء ووســقها 
العمليــة منــذ بدايــة فتــح الموســم إلــى حــد الخــاص النهائــي ويقــوم 
رؤســاء  لمختلــف  الازمــة  التســبقات  بإعــداد  اإلطــار  هــذا  فــي 
المراكــز لخــاص شــراءات الحلفــاء الخضــراء وقــد كان )ص- أ(  
إلــى حــدود ســنة 2008 رئيســا لمركــز تجميــع حلفــاء. وتبيــن أّن لــه 
دينــا ناتجــا عــن نقــص فــي المردوديــة بقيمــة 5.698 دينــار بعنــوان 
»منشــر الترعــة« لســنة 2008 و1.915 دينــار بعنــوان نقــص مردودية 
لـ«منشــر فــج الحديــد« لنفــس الســنة. ولــم يــرد بتقريــر التفقــد مــا 
يفيــد قيامــه بخــاص مــا تخّلــد بذّمتــه مــن َديــن قبــل تســّلمه مهاّمــه 

الجديــدة فــي 2010.
قبيــل  مــن  إليهــا  المشــار  والتجــاوزات  اإلخــاالت  وتعتبــر 
لشــبهة فســاد علــى مســتوى مصلحــة  قــد تؤســس  التــي  القرائــن 
متابعــة شــراءات الحلفــاء وبــإدارة التزويــد بالشــركة الوطنّيــة لعجيــن 
الحلفــاء والــورق وكّل رؤســاء المراكــز الذيــن لــم يتولــوا تســديد 
مــا تخلــد بذمتهــم مــن أمــوال لفائــدة الشــركة وكل األطــراف التــي 
وافقــت وســاعدت وانتفعــت بارتــكاب التجــاوزات المشــار إليهــا 

آنفــا، وذلــك خافــا للتراتيــب الجاريــة. 
وعليــه، فإنّهــا تجــاوزات تدخــل تحــت طائلــة أحــكام الفصــل 
95 )م. ج( الــذي نصــه: » يعاقــب بالســجن مــّدة خمســة عشــر عامــا 
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وبخطيــة تســاوي مبلــغ مــا يحكــم بترجيعــه الموظفــون العموميــون 
يأمــروا  بــأن  وذلــك  باطــا  أمــواال  يأخــذون  الذيــن  أشــباههم  أو 
مــا يعرفــون عــدم وجوبــه أو  يقبلــوا  باســتخاص أو يقبضــوا أو 

يتجــاوزوا المقــدار الواجــب لــإلدارات المنتســبين إليهــا..«
وعليــه تولّــت الهيئــة ختــم أعمــال التقّصــي والتحــّري بإحالــة 
الملــّف علــى أنظــار النيابــة العمومّية بالمحكمــة االبتدائية بالقصرين 
فــي 30 ديســمبر 2016 التــي تولّــت، بدورهــا، إحالــة الملــّف علــى 

الفــرق المركزيــة بالعوينــة.
 6 - شبهة فساد مالي وإداري بمعهد بورقيبة لّلغات الحية: 

 2016 ســنة  خــال  التقّصــي  أعمــال  مباشــرة  الهيئــة  تولّــت 
المذكــور  المعهــد  فــي  وإدارّي  مالــي  فســاد  شــبهات  بخصــوص 
وراســلت فــي الغــرض وزارة التعليــم العالــي التــي ســبق أن أذنــت 
بإجــراء مأموريــة تفقــد بشــأن التجــاوزات المبلــغ عنهــا. فتولـّـت هــذه 
األخيــرة مــّد الهيئــة بتقريــر تفّقــد بتفّحصــه تــّم الوقــوف علــى سلســلة 
مــن التجــاوزات الخطيــرة والخروقــات المرتكبــة مــن قبــل بعــض 
المســؤولين بمعهــد بورقيبــة لّلغــات الحيــة والمتّمثلــة فــي التاعــب 
الشــراءات  اســتخاصها وكذلــك تحديــد  بالفواتيــر وفــي طريقــة 
والمحابــاة فــي إســنادها وتنفيذهــا واالنحــراف باإلجــراءات التــي 

جــاء بهــا التشــريع الخــاص المنظــم للصفقــات العمومّيــة.
اآللــي  التصــرف  بمنظومــة  المؤّسســة  تقيــد  عــدم  ثبــت  كمــا 
عنهــا  واالســتغناء  العمومــي  اإلنفــاق  مجــال  فــي  بهــا  المعمــول 
باعتمــاد أســاليب يدويــة وتقليديــة، إلــى جانــب التاعــب بــأذون 
ــن، وعــدم  ــي خــاص الموظفي ــزود، وبقاعــدة العمــل المنجــز ف الت
مســك ســجات رســمية لتســجيل المخزونــات وتوثيقهــا، وســوء 
التصــرف فــي المنظومــة اإلعاميــة للتصــرف فــي المغــازة،  وكذلــك 
والكميــات  المنظومــة  بهــذه  مــدرج  هــو  مــا  بيــن  التطابــق  عــدم 
الحقيقيــة، إضافــة إلــى عــدم تحديــد الصاحيــات ممــا أفــرز غيــاب 
التكويــن،  إيــرادات  اســتخاص  عمليــة  بمتابعــة  تعنــى  مصلحــة 
وكذلــك غيــاب مايفيــد اســتخاص مبالــغ مالّيــة مقــدرة بثاثمائــة 

شبهة تالعب بمعهد
بورقيبة للغات

الحية بالفواتير وطريقة
استخالصها وتحديد
الشراءات والمحاباة

في إسنادها
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وســبعة وثمانيــن ألــف وأربعــة وســّتين دينــارا و983 مــن المّليمــات 
د(.   387.064،983(

وبتفّحــص لنتائــج التفّقــد تــّم الوقــوف أيضــا علــى اعتماد أســاليب 
العمــل  وراء  التســتر  خــال  مــن  المعهــد  مداخيــل  وجهــة  تغييــر 
الجمعياتــي عبــر إحــداث جمعيــة وداديــة معهــد بورقيبــة لّلغــات، 
والتــي يفتــرض قانونهــا األساســي تقديــم خدمــات ترفيهيــة وثقافيــة 
وعمــد  ســواهم.  دون  المنخرطيــن  األعــوان  لفائــدة  واجتماعيــة 
والوداديــة  المعهــد  أنشــطة  بيــن  تداخــل  إحــداث  إلــى  مســّيروها 
بتنظيــم دورات تدريــس صيفيــة بالمعهــد ومــن ثمــة توزيــع المرابيــح 

علــى األعضــاء المنخرطيــن.
وبلــغ التاعــب بمصالــح هــذه المؤّسســة إلــى حــّد بعــث أنشــطة 
جديــدة تتعــارض وطبيعــة نشــاطها بالتعامــل مــع الجمعيــة التونســّية 
للســياحة، والمصائــف والجــوالن والتــي تتكــون هيئتهــا المديــرة 
حيــث  و)ح-خ(  -ع(  )م  وهمــا  بالمعهــد  عونيــن  مــن  حصريــا 
أمكــن لهمــا تحويــل وجهــة مبلــغ مالــي وتنزيلــه بحســاب الجمعيــة 
ــار و200 مليــم  ــف وثاثمائــة وســبعة دين ــن وأربعيــن أل يقــدر باثني
)42.307،200 د(. هــذا المبلــغ وقــع الحصــول عليــه مــن جامعــة 
الجامعــة  مــن  طلبــة  لتكويــن   2010 ســنة  األســترالية   « »ديكــن 
بيــن  الغــرض  فــي  مبرمــة  اتّفاقيــة  بمقتضــى  بالمعهــد  المذكــورة 

المؤّسســتين.
ــة  ــة هــذا الملــّف علــى أنظــار النياب ــاًء علــى ذلــك تّمــت إحال وبن
العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي شــهر فيفــري 2016، 
والتــي أحالــت الملــّف، بدورهــا، إلــى القطــب القضائــّي والمالــّي 

ــه قلــم التحقيــق.  ــد ب ليتعّه
شــبهات فســاد مالي وإدارّي بالمدرســة الوطنّية للمهندســين   - 7

بصفاقس: 
تلّقــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد عريضــة تبليــغ عــن شــبهة 
بصفاقــس  للمهندســين  الوطنّيــة  بالمدرســة  وإدارّي  مالــي  فســاد 
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باشــرت علــى إثرهــا التحّريــات باالعتمــاد علــى تقريــر تفقــد منجــز 
ــم العالــي والبحــث  ــة العامــة لــوزارة التعلي مــن طــرف إدارة التفقدي
العلمــي بتاريــخ 20 أفريــل 2012. وباإلطــاع عليــه، تــّم الوقــوف 
علــى جملــة مــن التجــاوزات فــي مجــال التصــرف اإلدارّي والمالــّي 
ارتكبــت مــن بعــض مســؤولي المدرســة. وتعّلقــت باالســتياء علــى 
أمــوال عمومّيــة وتنزيلهــا بحســابات جاريــة أو بحســابات ادخــار 
بنكــي تابعــة لجمعيــات مدنيــة أو تحويلهــا إلــى الخــارج عبــر التســتر 
وراء العمل الجمعياتي في مخالفة صريحة ألحكام المرسوم عدد 
88 المــؤّرخ فــي 24 ســبتّمبر 2011 المتعّلــق بتنظيــم الجمعّيــات.

ــّم اســتغال نشــاط المرفــق العــام الــذي تســيره المدرســة  فقــد ت
الوطنّيــة للمهندســين بصفاقــس عبــر شــبكة مــن الجمعيــات المدنيــة 
تــّم تأسيســها مــن إطــارات تعمــل صلــب المؤّسســة أومــن محيطــه، 
والتــي تولـّـت تســخير كّل وســائله وتوظيفهــا للحصــول علــى منافــع 

شــخصية بحكــم ارتبــاط مســيريها بهــذا المرفــق.
بالمؤّسســة  بالصــرف  اآلمــر  التجــاوزات عــن  هــذه  وصــدرت 
المدعــو)ع-ع(، وذلــك بتحويــل وجهــة أموال عمومّية ترتبط بنشــاط 
هــذا المرفــق لفائــدة جمعيــة علميــة )د- ب - ا - ت( يترأســها منــذ 
ســنة 2005 إلــى بدايــة ســنة 2011، وذلــك فــي صيغــة اتّفاقيــات 
تبيــن أن المداخيــل  يبرمهــا مــع المدرســة مســتغا صفتــه حيــث 
المتأتيــة مــن هــذه االتّفاقيــات قــد بلغــت اثنين وســتين ألفا وتســعمائة 
دينــار )62.900،000 د( تــّم تحويلهــا إلــى حســاب الجمعيــة عوضا 
عــن تنزيلهــا بحســاب المؤّسســة حســب مــا تقتضيــه قواعــد التصــّرف 
فــي المــال العمومــي إلــى جانــب االتّفاقيــات المبرمــة مــع مخابــر 
حيــث  للمدرســة  التابعــة  للبحــث  المشــتركة  الخدمــات  ووحــدة 
بلغــت قيمــة اإليــرادات خمســمائة وخمســة وســّتين ألفــا وخمســمائة 
د(   565.565،245( مّليمــات  و245  ا  دينــار  وســّتين  وخمســة 
حّولــت جميعهــا إلــى حســابات الجمعيــة، فضــا عــن فقــدان الوثائــق 
المرتبطــة باالتّفاقيــات المبرمــة منــذ ســنة 2004 إلــى غايــة ســنة 

2009 مثلمــا تّمــت اإلشــارة إليــه بتقريــر التفقــد. 

االستالء على أموال
عمومية وتنزيلها
بحسابات جارية

أو تحويلها للخارج
عبر التستر وراء 

العمل الجمعياتي
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وفــي نفــس الســياق، تــّم اســتغال مقــدرات وإنتاجــات المدرســة 
الوطنّية للمهندسين لصالح إحدى الجمعّيات من خال االستياء 
علــى جــزء مــن المــوارد المالّيــة الراجعــة لمخبــر البحــوث فــي علــوم 
البيئــة التابــع للمدرســة مقابــل الخدمــات التــي ينجزهــا لفائــدة الغيــر، 
حيــث تعّمــد المدعــو)ع- ق( تنزيــل جــزء مــن هــذه المداخيــل فــي 
حســاب الجمعيــة بالتنســيق مــع رئيســها )ع-ع( المشــار اليــه آنفــا 
بعــد مصادقتــه الشــخصية عليهــا بصفتــه اإلداريـّـة إلــى جانــب ترّؤســه 

. للجمعية
وبمقارنــة الوضعيــة المالّيــة للمخبــر والمقدمــة مــن طــرف )ع-ع( 
ــة  ــل 2012 بالوضعي ــة أفري ــى غاي ــن 2009 إل ــرة المتراوحــة بي للفت
أّن  ثبــت  المدعــوان )ع- ق( و)ج- ب(  بهــا  تقــدم  التــي  المالّيــة 
ــى ســنة  ــر مــن ســنة 2005 إل ــة مــن نشــاط المخب ــل المتأتي المداخي
ــة وســتة وثاثيــن  2008 والتــي تبلــغ ســبعة وثمانيــن ألفــا وثمانمائ
لحســاب  تدخــل  لــم  د(  مليمــات )87.836،075  دينــارا و075 
المدرســة، ولــم يتــّم التصريــح بهــا مــن طرف المدعــو)ع -ع( وبقيت 
غيــر معلومــة إلــى جانــب مبالــغ أخــرى متأتيــة مــن إيراداته تــّم تنزيلها 
بحســاب جمعّيــة )ج- ج – م( التــي يترأّســها  المدعــو)ح- ض( 

أحــد رؤســاء جامعــة صفاقــس ســابقا.
كمــا تبّيــن وجــود تحويــات مالّيــة هاّمــة مــن الخــارج حيــث 
مــارس 2012  غايــة شــهر  إلــى  ســنة 2009  مــن  قيمتهــا  بلغــت 
)538.629،711 د( خمســمائة وثمانيــة وثاثــون ألفــا وســتّمائة 
وتســعة وعشــرون دينــارا و711 مليمــات اســتفادت منهــا جمعيــة 
يبيــن رئيســها )ع-ع( اإلطــار أو  »ع- ل - ب  ا- ت » دون أن 
األســباب التــي تُبــّرُر مثــل هــذه التحويــات علمــا أّن هــذه المبالــغ 
صــادرة عــن منظمــات أجنبيــة معروفــة كالحلــف األطلســي والوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة.
وتبّيــن مــن خــال تقريــر التفقــد، أيضــا، أّن تّمويــات المشــاريع 
 Tempus « المبرمجــة باســم جامعــة صفاقــس المعروفــة باســم
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ــة  ــّم تنزيلهــا بحســاب الجمعي » والمقــّدر عددهــا بأربعــة مشــاريع ت
ــدات  ــة مســتندات أومؤي ــم أي ــت التصــرف فيهــا دون تقدي ــي تولّ الت
للصــرف. وقــد بلغــت جملــة هــذه األمــوال حســب التقريــر المذكــور 

ســلفا 4.019.014،730 أورو.
وبنــاء عليــه، تولـّـت الهيئــة ختــم أعمالهــا بشــأن جملــة الخروقــات 
المعروضــة. وأحالــت نتائــج مــا توّصلــت إليــه علــى النيابــة العمومّيــة 
التــي  بتاريــخ 27 جــوان 2016  بالمحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 

تولّــت بدورهــا إحالتهــا علــى التحقيــق.
شبهات فساد مالي وإدارّي بدار تونس بباريس:   - 8

تولـّـت الهيئــة خــال ســنة 2016 التقّصــي فــي خصــوص شــبهات 
فســاد إدارّي ومالــي بنــاء علــى تقريــر تفقــد منجــز بموجــب إذن 
ــم العالــي والبحــث العلمــي بتاريــخ 25  ــر التعلي ــة مــن وزي بمأموري
مــاي 2012، وذلــك بخصــوص التصــرف بــدار تونــس بباريــس فــي 

الفتــرة الُمتراوحــة مــن ســنة 2008 إلــى غايــة ســنة 2012.
وأبــرزت أعمــال التفّقــد أّن المدعــو)خ - ش( قــد انتفــع بقيمــة 
رغــم  الخــام  مرتبــه  مــن  بالمائــة  المقــدرة ب 25  الســكن  منحــة 
تمّتعــه بالســكن بــدار تونــس. وهــو مــا يتعــارض ومقتضيــات الفصــل 
9 مــن األمــر عــدد 842 لســنة 1989 والمــؤّرخ فــي 3 جويليــة 
1989المتعّلــق بضبــط التأجيــر والمنــح الخاصــة وتحمــل اإلدارة 
بالنفقــات المختلفــة الممنوحــة للســفراء  وأعــوان وزارة الشــؤون 
الخارجيــة المباشــرين بالخــارج، باإلضافــة إلــى انتفاعــه طيلــة مــدة 
ــه بمؤّسســة دار تونــس والتــي امتــدت علــى نحــو ســّت  ــه مهاّم تولي
ســنوات بمنحــة ســنوية قدرهــا أربعــة آالف وســبعمائة أورو تصــرف 
لــه شــهريا دون ســند قانونــي كمــا انتفــع بمعّينــات كــراء محــل ســكنى 
مــن الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر جــوان 2009 إلــى غايــة شــهر فيفــري 
2011 فــي حيــن أثبتــت أعمــال التفقــد عــدم مغادرتــه للمســكن 

ــرة. اإلدارّي خــال تلــك الفت



كمــا انتفــع المدعــو)ص- س( بنســبة 25 بالمائــة مــن راتبــه الخــام 
بعنــوان منحــة ســكن طبقــا للفصــل 9 مــن األمــر عــدد 842 المذكــور 
أعــاه، والحــال أّن المؤّسســة قــد قامــت لفائدتــه بكــراء محّل ســكنى 
مجــاور لــدار تونــس قــّدرت معّينــات كرائــه الجمليــة بثاثــة وثاثيــن 
ألفــا ومائــة وواحــد وتســعين أورو خــال الفتــرة الممتــدة مــن شــهر 

أكتوبــر 2008 إلــى غايــة شــهر مــارس 2011.
وبنــاء علــى ماســبق فــإن ماتحصــل عليــه مــن مبالــغ بعنــوان منحــة 

كــراء كانــت دون وجــه حــّق.  
وبعــد التحقــق مــن هــذه التجــاوزات تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا 
وإحالــة نتائجهــا علــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس 
فــي 14 مــاي 2016، والتــي بدورهــا تولّــت إحالتهــا علــى قلــم 

ــّي. ــّي والمال التحقيــق بالقطــب القضائ
9 - شبهة غّش في تزويد مطاعم المبيتات الجامعية:

توّصلــت الهيئــة بمعلومــات متواتــرة عــن طريــق الرقــم األخضــر 
ــع اللحــوم بسوســة  مفادهــا أّن المدعــو )ع –ع( صاحــب شــركة لبي
علــى  الجامعيــة  للمبيتــات  التابعــة  للمطاعــم  الرئيســي  والمــزّود 
كامــل الجمهوريــة عمــد إلــى تزويــد هــذه المطاعــم بلحــوم الديــك 
الرومــي والبقــر فاســدة وغيــر صالحــة لاســتهاك، وذلــك فــي إطــار 
المناقصات التي كان يتحصل عليها بســبب عروضه ألثمان متدنية 
ال تغطــي حتــى ثمــن الكلفــة مّمــا يبعــث علــى الريبــة في وجود شــبهة 
ــة المكّلفيــن بنقــل  فســاد وتواطــؤ مــع بعــض أعــوان الشــرطة البلدي
ــى مســتودع الحجــز . وقــد اســتعان فــي  ــر الصالحــة إل البضاعــة غي
ذلــك بأحــد أصهــاره الــذي يعمــل طبيبــا بيطريــا بالمســلخ المركــزي 
ــى  ــع عل ــة أي طاب ــة الرقاب ــة سوســة لوضــع عام ــة مــن والي بالزاوي
الّلحــم لإليهــام  بصاحّيــة اللحــوم لاســتهاك. ونظــرا لخطــورة 
األمــر وتعّلقــه بصحــة المســتهلك تولـّـت الهيئــة إحالــة الملــّف علــى 
النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بسوســة فــي 31 مــاي 2016 
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10 - غيــاب الشــفافّية فــي الشــراءات والتصــرف فــي ممتلــكات 
ديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات:

 تبيــن مــن خــال أعمــال التقّصــي في هذا الملّف غياب الشــفافية 
ــة  ــة مخالف ــّم بطريق ــي تت ــة بخصــوص بعــض الشــراءات الت المطلوب
لمذكــرة العمــل المؤّرخــة فــي 3 أفريــل 1998 حيــث إّن العديــد 
منهــا تصــل لمصلحــة صيانــة المبانــي والبنيــة التحتيــة بالديــوان قبــل 
صــدور أذون تــزّود بشــأنها تَُحّررالحقــا بعــد التوّصــل بالفاتــورات. 
وأّكــد شــهود تــّم ســماعهم فــي الغــرض أّن الُمبلــغ عنــه قــام فــي 
18 أوت 2015 بتســوية فاتــورة مؤرخــة فــي 26جويليــة 2015 
ألحــد المزوديــن بتحريــر طلــب شــراء فــي خصوصهــا أي بعــد تســّلم 
البضاعــة كمــا تّمــت تســوية عمليــة شــراء ألــواح خشــبية أنجــزت 
خــال ســنة 2012 بوصــل خــروج مــن المغــازة محــّرر فــي 2012. 

وثبت:
- غياب دفتر أشغال يحدد األعمال المنجزة بالمصلحة. 

- كــراء اآلالت الخاصــة بالمســاحات الخضــراء بالمطــار لفائــدة 
الغيــر. وقــد قــام المدعــّو)م-ط( بدفــع أحــد الموظّفيــن للقيــام بذلــك 
مقابــل الحصــول علــى منفعــة ماديــة بحضــور المبّلــغ عنــه إالّ أنّــه 

رفــض االســتجابة لطلبهمــا.
ــاء علــى مــا تقــدم فــإن األعمــال ســالفة الذكــر مثّلــت الركــن  وبن
ــة، والــذي علــى  ــة الجزائي المــادي لجريمــة الفصــل 96 مــن المجل
ــة  أساســه أحالــت الهيئــة أعمالهــا بعــد ختمهــا علــى النيابــة العمومّي
وقــد  فــي 4 جويليــة 2016.   2 بصفاقــس  االبتدائيــة  بالمحكمــة 

تولّــت، بدورهــا، إحالــة الملــّف علــى أنظــار التحقيــق.  
التلفــزة  بمؤّسســة  بالتــزود  بــإذن  تتعّلــق  فســاد  شــبهة   -  11  

لتونســّية:     ا
)تمكين الغير من منفعة بغير وجه قانوني(

بتاريــخ  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  علــى  وردت 



فســاد  بشــبهة  تتعّلــق  المصــدر  مجهولــة  عريضــة   2016/04/15
بمؤسســة التلفزة التونســّية. تتعّلق باإلذن بالتزود عدد 460/2012 

.2012/05/10 فــي  المــؤّرخ 
تولّــت الهيئــة التحــّري بخصــوص اإلذن بالتــزود الُمشــار إليــه، 

ــي:  ــة ف ــه والمتّمثل ــواردة ب وبإنجــاز األعمــال ال
- هــدم حائــط مســاحته 200 م مربــع، ورفــع فضــات البنــاء، 

وتنظيــف المقــر علــى مســتوى أســتديو 02  
وقلــع  الســيارات،  غســيل  محطــة  بجانــب  المقــّر  تنظيــف   -

المراقبــة.  لمصبــات  ونقلهــا  األعشــاب، 
- رفع فضات الديكور للمصّبات.

- تنظيــف وتحويــل وتنظيــم المحامــل المخّصصــة لألرشــيف 
البصــري وتحويلهــا لمــكان تحفــظ فيــه.
- نقل وتنظيم العجات المستعملة.  

وتبيــن أّن محضــر التســلم النهائــي لألشــغال الممضــى مــن طــرف 
المبّلغ عنهما المدعوْين )س- م( و)ع-ح - ب( بوصفهما موظّفين 
بمؤسســة التلفــزة التونســّية تعّلقــت بــه إخــاالت فيمــا يخــص إنجــاز 
األشــغال مــن عدمهــا مــن طــرف المــزّود الشــركة »س«، حيــث تــّم 
الوقــوف علــى جملــة مــن التجــاوزات تتعّلــق بمخالفــة التراتيــب 
الجــاري بهــا العمــل كغيــاب الّلجنــة التــي مــن المفــروض أن تحــدث 
فــي الغــرض بموجــب مقــّرر إدارّي للمصادقــة علــى إنجــاز األشــغال 
قبــل خــاص المــزود، وعــدم عــرض الملــّف علــى مجلــس اإلدارة 
خافــا لمقتضيــات األمــر عــدد 97/21 لســنة 2002 فضــا عــن 
ــّم بموجــب صــك بنكــي باســم شــركة أخــرى نظــرا  أّن الخــاص ت

للوضعيــة غيــر القانونيــة للشــركة » س » لــدى إدارة الجبايــة.
كمــا ثبــت مــن خــال تقريــر وحــدة التدقيــق الداخلــي لمؤسســة 
التلفــزة الوطنّيــة أن األشــغال التــي مثلــث عنــوان الفصــل الثانــي مــن 
اإلذن بالتــزود والمتمثلــة فــي تنظيــف المقــر بجانــب محطــة غســيل 
وتّمــت  المراقبــة،  لمصبــات  ونقلهــا  األعشــاب  وقلــع  الســيارات 
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المصادقــة عليهــا ضمــن محضــر التســلم النهائــي هــي ذات األشــغال 
تــّم إنجازهــا مــن طــرف عملــة التنظيــف بمؤسســة التلفــزة  التــي 
ــة مــن طــرف المدعــو)س-  ــأة مالّي ــن ُصرفــت لفائدتهــم مكاف والذي
ــى أيضــا اإلمضــاء علــى وثيقــة التســلم النهائــي لفائــدة  م( الــذي تولّ

الشــركة مــع علمــه بعــدم اإلنجــاز.
ونظــرا لمــا يترتــب علــى التجــاوزات الســابق ذكرهــا مــن قرائــن 
النيابــة  علــى  الملــّف  إحالــة  الهيئــة  تولّــت  فســاد  شــبهة  لوجــود 
العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 30 ديســمبر 2016.

12 - شــبهات فســاد مالــي وإدارّي بالمندوبيــة الجهويــة لشــؤون 
والشــباب والرياضــة بأريانــة:

ــي »ســفراء شــباب ضــد اإلرهــاب«  ــم تظاهرت • بخصــوص تنظي
19 ديســمبر 2015، واالحتفــال بعيــد االســتقال يــوم 20 مــارس 

2016
تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بالتقّصــي فــي شــبهات 
فســاد تعّلقت بالمندوبية الجهوية لوزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
بأريانــة. باشــرت الهيئــة أعمــال التحــّري والتقّصــي باالعتمــاد علــى 

نتائــج تفقــد تــّم إجــراؤه فــي الغــرض.
بصفتــه   ) ع. ب   ( المدعــو  تعمــد  إلــى  التفّقــد  تقريــر  ويشــير 
الشــباب  شــؤون  لــوزارة  الجهويــة  بالمندوبيــة  ســابقا  مســؤوال 
ــاإلدارة  ــة بالتنســيق مــع المدعــو«ك. ع« مســؤول ب والرياضــة بأريان
العامــة للشــباب اعتمــاد »المناولــة« مــع شــركة A » التــي تــّم التعامــل 
معهــا ســنة 2016 بطريقــة غيــر شــّفافة، وبصفــة حصريــة لتنظيــم 
ــذ  ــة، وهــي شــركة يتعامــل معهــا »ع-ب«من تظاهــرات شــبابية وطني
منــذ ســنة 2015 عندمــا كان رئيســا للجامعــة التونســّية للرياضــة 
المدرســية والجامعيــة، وتمكينهــا مــن تنظيــم تظاهرتيــن وطنيتيــن 
شــبابيتين، همــا تظاهــرة انطــاق البرنامــج الوطنــي »ســفراء شــباب 
ضــد اإلرهــاب« التــي انتظمــت بالمنيهلــة يــوم 19 ديســمبر 2015، 
وتظاهــرة االحتفــال بعيــد االســتقال التــي انتظمــت يــوم 20 مــارس 



2016 بالمركــب الثقافــي والرياضــي للشــباب بالمنــزه الســادس، 
وذلــك بمختلــف مراحلهمــا )اختيــار األنشــطة والعــروض، وتحديــد 
االحتياجــات، والقيــام باالتصــاالت وإعــداد عــروض أثمــان وتنفيــذ 
البرنامــج وتوثيــق التظاهــرة والمناولــة مــع مزوديــن آخريــن لتوفيــر 
بعــض المــواد والخدمــات التــي تعجــز شــركاته علــى توفيرهــا إلــخ( 
بتكلفــة جمليــة ناهــزت مائــة وعشــرين ألــف  دينــار )120 أ.د.( 
ــة. علمــا أّن المهــاّم المذكــورة آنفــا تعــّد فــي صميــم مهــاّم المندوبّي

والمدعــو   » ع. ب   « المدعــو  أّن  التقّصــي  أعمــال  وأفــرزت 
المكلفــة  الشــركة   تربطهمــا عاقــة صداقــة بصاحــب   » » ك. ع 
ــم التظاهرتيــن وهــو المدعــو » ط.  ع « الــذي يملــك كذلــك  بتنظي
شــركة » T « وشــركات أخــرى تــّم االتّفــاق معهــا ســابقا للتــزود 
بمــواد أوخدمــات بــدون تفعيــل مبــدأ المنافســة منــذ ســنة 2015.

حاجيــات  بتوزيــع  يقــم  لــم  ب(    - )ع  المدعــو  أّن  كمــا 
ــى أقســاط تُمكــن مــن توســيع المنافســة بمــا يســاعد  ــن إل التظاهرتي
علــى مشــاركة أكبــر عــدد مــن المزوديــن ومســدي الخدمــات ويوّفــر 
فوائــد مالّيــة وفنّيــة لــإلدارة، حيــث تضّمــن طلبــات التــزود حاجيــات 
 » A « ــة وال يمكــن لشــركة ــر متجانســة وليســت مــن نفــس الفئ غي
توفيرهــا بمفردهــا، مّمــا اضطرهــا إلــى االســتعانة بمزوديــن آخريــن 
وتوفيــر المشــاركين  وتأميــن  ســياحي،  قطــار  كــراء  غــرار  علــى 

ــة  ــد ميزاني cocktail déjeunatoire وكــراء ســّيارات. وهــو مــا كّب
الدولة مصاريف إضافية كان يمكن تافيها لو تّم توزيع الحاجيات 
إلــى أقســاط وإجــراء استشــارة فــي كل قســط وفقــا للصيــغ القانونيــة.

نســب تقريــر التفقــد للمدعــو)ع- ب( شــبهة  تبديــد المــال العــام 
وعــدم احترامــه لشــروط النجاعــة واالقتصــاد فــي اإلنفــاق، وتأكــد 
ــام بتحديــد حاجيــات التظاهرتيــن بالّدقــة  الحاجــة بســبب عــدم القي
الازمــة وبالمواصفــات الفنيــة المطلوبــة وفقــا لألهداف المرســومة، 
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وتفويــض ذلــك لصاحــب شــركة » A « المذكــورة ســلفا دون القيــام 
باالستشــارات الازمــة وخــرق مبــدأْي المنافســة وتكافــؤ الفــرص. 
وترتّــب علــى هــذا صــرف أمــوال عمومّيــة علــى وســائل لــم يقــع 
ــا فــي الّتنشــيط علــى غــرار القطــار الســياحي الــذي  اســتغالها فعلي
»ســفراء  الوطنــي  البرنامــج  انطــاق  تظاهــرة  خــال  كــراؤه  تــّم 
بمبلــغ 2000  يــوم 17 ديســمبر 2015  شــباب ضــد اإلرهــاب« 
دينــار ، ونفقــات بخصــوص تجهيــزات ومــوارد بشــرية لــم تثبــت 
الحاجــة إليهــا باإلضافــة إلــى أنهــا متوّفــرة لــدى مؤّسســات الشــباب 
)مضخمــات صــوت / ســيارات / منشــطو أطفــال / الــخ......( أو 
لــدى البلديــات كحواجــز الحمايــة التــي تــّم كراؤهــا بمبلــغ جملــي 

قــدره 5100 د.
ــه  ــة للمدعــو )ع- ب( تبيــن أنّ وبالتحــّري حــول الوضعيــة اإلداريّ
لــم يتــّم اتّخــاذ أي إجــراء إدارّي أو تتبــع قضائــي فــي شــأنه رغــم مــا 
نســب إليــه مــن تجــاوزات بتقريــر التفقــد المذكــور. لذلــك، تولّــت 
الهيئــة بعــد ختــم أعمــال التقّصي إحالة نتائجها على النيابة العمومّية 
بالمحكمــة االبتدائيــة بأريانــة فــي 30 ديســمبر 2016 والتــي تولّــت 

بدورهــا إحالــة الملــّف علــى فــرق األبحــاث االقتصاديـّـة والمالّيــة.
الجهويــة  للمندوبيــة  اإلدارّي  المقــر  صيانــة  بخصــوص   •

التابعــة  الشــبابية  والمؤّسســات 
التقّصــي  بمهــاّم  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  الهيئــة  تعّهــدت 
والتحــّري بموجــب عريضــة تبليــغ تنســب شــبهات فســاد إدارّي 
ومالــي إلــى المدعــو )ت- ب- ا( بصفتــه مســؤوال ســابقا بالمندوبيــة 
الجهويــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بأريانــة خــال الفتــرة المتراوحة 

مــن مــارس 2011 إلــى 06 أوت 2014.
تفقــد  مهمــة  إثــر  تبّيــن وعلــى  بالتبليــغ،  فيمــا ورد  وبالتحــّري 
أجرتهــا التفقديــة العامــة بــوزارة الشــباب والرياضــة بنــاء علــى اإلذن 
بمأموريــة عــدد 2014/002 بتاريــخ 16 جانفــي 2014، أنــه تــّم 
الكشــف عــن شــبهة فســاد تتعّلــق بالمبلــغ عنــه المذكــور أعــاه الــذي 



تولــى إدارة المندوبيــة الجهويــة للشــباب والرياضــة بأريانــة. وقــد 
شــملت أعمــال التفقــد ســنوات 2011 و2012 و2013.

وحيــث وقــف تقريــر التفّقــد علــى تعّمــد الُمبّلــغ عنــه »ت-ب-ا« 
اقتــراف عديــد التجــاوزات مثلمــا ســنبّينه فيمــا يلــي:

- تعامــل المبّلــغ عنــه مــع شــركة »ب « بعنــوان التعّهــد وصيانــة 
المقــر اإلدارّي للمندوبيــة والمؤسســات الشــبابية التابعــة وإســنادها 
أشــغال بقيمــة 67.595،530 دينــار موزعــة علــى 10 طلبــات تــزود 
رغــم تواجــد الشــركة بــدار شــعبان الفهــري مــن واليــة نابــل وذلــك 
دون تقديــم مــا يبــرر التعامــل مــع شــركة مــن خــارج واليــة أريانــة، 
قبــل أن يتبيــن فيمــا بعــد أّن المســؤول األول عــن شــركة »ب « هــو 

شــقيق المبّلــغ عنــه )ت-ب-ا(.
- أغلــب أشــغال الصيانــة والتعّهــد تّمــت فــي آخــر الســنة المالّيــة 
ــغ عنــه إصــدار األذون بالتــزود فــي نفــس تاريــخ  حيــث تولــى المبّل
تأشير مراقب المصاريف على اقتراح التعّهد بالنفقة. كما أن اإلذن 
بالصــرف يتــّم إصــداره بنفــس تاريــخ الفاتــورة فــي أغلــب الحــاالت 
عــاوة علــى تقــارب تاريــخ التعّهــد مــع تاريــخ اإلنجــاز والخــاص 
الــذي يتــراوح بيــن يــوم و3 أيــام. وبالتالــي، فــإن هــذه المــدة الفاصلــة 
بيــن التعّهــد واإلنجــاز تعتبــر غيــر كافيــة واقعيــا إلنجــاز األشــغال 
المتعّهــد بهــا وتطــرح التســاؤل حــول مصداقيــة تنفيــذ المؤّسســة 
بصفــة  عنــه  المبّلــغ  ُمصادقــة  وحــول  المندوبيــة  تجــاه  لتعّهداتهــا 
انفراديــة علــى األشــغال المضمنــة بالفواتيــر وإذنــه بصرفهــا دون 
توفــر تأشــيرة مديــر مكتــب الشــؤون اإلداريّــة والمالّيــة والتجهيــز. 
علمــا أّن كل الفواتيــر وطلبــات األثمــان غيــر مســجلة بمكتــب ضبــط 
ــة  ــة والمالّي ــب الشــؤون اإلداريّ ــة وال تتضمــن تأشــيرة مكت المندوبي
والتجهيــز الشــيء الــذي يتنافــى مــع التراتيــب اإلداريّــة المتعّلقــة 

ــة. ــة بالمؤسســات العمومّي ــة الداخلي ــق وبإجــراءات الرقاب بالتوثي
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- كمــا تبّيــن أن المؤّسســة »ب« المذكــورة أعــاه تولّــت خــال 
ــة أخــرى  ــرة )شــهر ديســمبر 2011( إنجــاز أشــغال صيان نفــس الفت
بالمغــازة ودهــن وصيانــة دار الشــباب المنيهلــة ودار الشــباب أريانــة 

بقيمــة 34 ألــف دينــار.
بتاريــخ »ب«  شــركة  لخــاص  بالصــرف  أمــر  إصــدار   -

30 ديسمبر 2011 بمقتضى صك بمبلغ صافي قدره 1.522،357 
ــدى المحاســب  ــورة عــدد 12 المعتمــدة ل ــن أن الفات ــار فــي حي دين
والصــادرة عــن شــركة »ب« مؤرخــة فــي 06 جانفــي 2012. علمــا 
أنــه تعمــد باإلضافــة إلــى ذلــك إقصــاء مكتــب الشــؤون اإلداريّــة 

والمالّيــة.
بنفســه  القيــام  وتعمــده  والمنافســة  الشــفافية  مبــدأي  خــرق   -

الصيانــة. بأشــغال  المتعّلقــة  األثمــان  طلبــات  بإعــداد 
- القيــام باستشــارات شــكلية )طلــب أثمــان( علــى غــرار مــا تــّم 
بالنســبة ألشــغال صناعــة 6 نوافــذ حديديــة للطابــق العلــوي وبــاب 
وصيانــة  واألبــواب  المكاتــب  ودهــن  المندوبيــة  لمقــر  حيديــدي 
مدخــل المندوبيــة وأشــغال كهربــاء بموقــف الســيارات وتركيــب 
لشــركة  أســندت  والتــي  الدفوعــات،  وكيــل  مكيفــات وخزانــة   3
بمبلــغ   2013 جــوان   26 بتاريــخ  تــزود  طلــب  بمقتضــى  »ب« 
15.300،750 دينــار. علمــا أنــه لــم يقــع احتــرام قاعدتــي المنافســة 
والشــفافية بيــن المزوديــن حيــث إّن العارضيــن » هـــ. ش «  وشــركة  
» أ « المنافســين لشــركة » ب « مختّصان في أشــغال عزل األســطح 
)travaux d’étanchéité(. كمــا أن طلبــات األثمــان غير مســجلة 

ــط. بمكتــب الضب
- القيــام شــخصيا وخــارج أوقــات العمــل بتمكيــن شــركة » ب « 
مــن مــواد ومســتلزمات أشــغال الدهــن مــن مغــازة المندوبيــة تتّمثــل 
فــي 25 حاويــة دهــن ذات 40 كلــغ. فــي حيــن أنــه يتعيــن علــى 
الشــركة توفيــر هــذه المــواد علــى كاهلهــا باعتبارهــا مضّمنــة فــي 

ــّم خاصهــا علــى هــذا األســاس. ــزود، وت ــات الت طلب

عدم احترام قاعدتي
المنافسة والشفافية 

بين المزودين 
باعتماد طلبات 
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أريانــة  الشــباب  دار  تعّهــد وصيانــة  أشــغال  خــاص  -تعّمــده 
بكلفــة 8.447،240 دينــار بتاريــخ 08 أفريــل 2013 فــي حيــن أّن 
فريــق التفقــد عايــن بتاريــخ 04 جــوان 2014 أّن األشــغال مازالــت 

فــي طــور اإلنجــاز.
- إهــدار المــال العــام مــن خــال موافقتــه علــى أثمــان مشــطّة 
تقدمــت بهــا شــركة »ب » علــى غــرار مــا تــّم بالنّســبة لكلفــة أشــغال 
لفائــدة  المقــدرة ب 9000 د  أريانــة  الشــباب  إصــاح ســور دار 
شــركة »ب« فــي حيــن آن التكلفــة القصــوى التــي قدرهــا مكتــب 

اختبــارات مختــص تعــادل 4.674،607 دينــار.
ــة  ــاء بقيمــة جملي - التــزود بمــواد دهــن ونجــارة وحــدادة وكهرب
فاقــت 36 ألــف دينــار تــّم اســتعمالها مــن طــرف شــركة »ب« التــي 
تــّم تكليفهــا بصيانــة دار الشــباب أريانــة ودار الشــباب المنيهلــة. 
فــي حيــن أّن الفاتــورة عــدد 44 بتاريــخ 29 ديســمبر 2012 والتــي 
قــام المبّلــغ عنــه بخاصهــا تضمنــت احتســاب تكلفــة مــواد الدهــن 

باإلضافــة لليــد العاملــة.
- تعّمــده اقتنــاء أثــاث رياضــي مــن شــركة نابــل للرياضــة وبصفــة 
حصريــة برقــم معامــات قــدره 21.653 دينــار وذلــك فــي شــهر 
ديســمبر مــن ســنتي 2012 و2013. كمــا تــّم التــزود ســنة 2013 
بمعــدات رياضيــة بقيمــة 1000 دينــار مــن المــزود »م.ش » الكائنــة 

بــدار شــعبان الفهــري.
كمــا أثبــت تقريــر التفقــد أن كميــات الكــرات المتحصــل عليهــا 
مــن المخــزن المركــزي للــوزارة تكفــي لتغطيــة االســتهاك الســنوي 
للمندوبيــة مــن كل نــوع حيــث أن نســبة االســتهاك تراوحــت بيــن 
21 % و%52 مــن الكميــات الجمليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، تولــى 
المبّلــغ عنــه )ت - ب( وبتاريــخ 12 ديســمبر 2013 التــزّود مــن 
ــدم والســلة  ــل بعــدد مــن كــرات الق شــركة »ن. ل » الموجــودة بناب
واليــد والطائــرة بمبلــغ 7.999،998 دينــار، فــي حيــن تــّم فــي نفــس 
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الفتــرة تســّلم كّميــات مــن الكــرات المذكــورة مــن المخــزن المركزي 
للــوزارة لــم يتــّم تســجيلها بدفتــر جــرد المغــازة.

وبالتحــّري حــول الوضعيــة اإلداريّــة للمبّلــغ عنــه، اتّضــح أنّــه لــم 
ــع قضائــي فــي شــأنه رغــم  يتــّم اتّخــاذ أّي إجــراء إدارّي ضــده أوتتّب
التجــاوزات الــواردة بتقريــر التفقــد، فتولّــت الهيئــة ختــم أعمــال 
بالمحكمــة  العمومّيــة  النيابــة  علــى  نتائجهــا  وأحالــت  التقّصــي، 
االبتدائيــة بأريانــة فــي 30 ديســمبر 2016، والتــي أحالــت بدورهــا 

الملــّف علــى فــرق االبحــاث االقتصاديّــة والمالّيــة.
 13 - شــبهات فســاد مالــي وإدارّي بالمركــب الرياضــي ببــرج 

الســدرية:
)تمكين الغير من منفعة واالستيالء على أموال عمومّية(

تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بالتقّصــي فــي شــبهات 
فســاد مالــي وإدارّي بالمركــب الرياضــي ببــرج الســدرية بموجــب 
عريضتيــن تفيــدان بوجــود شــبهة اختــاس أمــوال لــدى المبّلــغ عنــه 
المدعــو)ب- ب - ع( بصفتــه مســؤوال ســابقا بالمركــب الرياضــي 
ببــرج الســدرية خــال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2004 إلــى ســنة 

.2007
وبنــاء عليــه، تــّم اإلذن لفريــق تفقــد بإجــراء بحــث بالمركــب 
ــق  ــره الفري ــى إث المذكــور حــول تصــّرف ســنة 2007. وخلــص عل
بالعريضتيــن. وتــّم  الــواردة  إلــى تفنيــد كّل اإلدعــاءات  المذكــور 
وباســتكمال  ســنة 2014.  تصــّرف  ثــان بخصــوص  بتفقــد  اإلذن 
مهمــة التفقــد الثانيــة، خلــص الفريــق إلــى التثبــت مــن شــبهة اختاس 
أمــوال عمومّيــة تحــوم حــول المدعــو)ب - ب - ع( خــال الفتــرة 

المذكــورة ســنة 2004 حيــث تبّيــن:
- أنــه كان يقــوم بنفســه بقبــض مداخيــل المركــب فــي غيــاب 
فاضــح  خــرق  فــي  لنفســه  عليهــا  واالســتياء  المقابيــض  وكيــل 

العمومّيــة. المحاســبة  مجلــة  ألحــكام 



- أنــه يتعامــل بالكمبيــاالت مــع الجمعيــات وهــو إجــراء مخالــف 
للقانون.

- أنّه يحتفظ بالفواتير وبمداخيلها لديه.
- أنّــه يتعامــل مباشــرة مــع منــاول اإلعاشــة دون عقــد صفقــة. 
يوفرهــا  التــي  واإلعاشــة  اإلقامــة  مداخيــل  مــن  بخاصــه  ويقــوم 
والترتيبيــة  التشــريعية  األحــكام  احتــرام  دون  الرياضــي  المركــب 

المنظمــة للتصــرف فــي المــال العــام.
المقــاول  ذمــة  علــى  المركــب وتجهيزاتــه  يضــع عملــة  أنــه   -

الملعــب. تعشــيب  بإعــادة  المكّلــف 
وقّدرت المبالغ المستولى عليها ب 36 ألف دينار.

كما تقدم فريق التفقد إثر ختم أعماله بالمقترحات التالية:
- إحالــة المبّلــغ عنــه )ب- ب-ع( علــى مجلــس التأديــب مــن 

أجــل االســتياء علــى أمــوال عمومّيــة واإلضــرار بــاإلدارة.
أجــل  مــن  أّوال،  البحــث.  عنــه  سيكشــف  مــن  وكل  تتبعــه   -
االســتياء علــى أمــوال عمومّيــة تحصــل عليهــا بمقتضــى وظيفــة 
وتدخــل تحــت طائلــة الفصــل 99 مــن المجلــة الجزائيــة. وثانيــا، مــن 
أجــل تمكيــن الغيــر مــن منفعــة دون وجــه حــّق واإلضــرار بــاإلدارة 

علــى معنــى الفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة. 
-  إحالــة المدعويــن )ع- ط( و)ر- ب-ع( علــى أنظــار مجلــس 
التأديــب مــن أجــل تمكيــن المدعــو)ب- ب- ع( مــن التفصــي مــن 

جريمــة االســتياء علــى أمــوال عمومّيــة واإلضــرار بــاإلدارة.
وبالتحــّري عــن الوضعيــة اإلداريّــة للمبلــغ عنــه تبيــن أنّــه لــم يتــّم 
اتّخــاذ أي إجــراء إدارّي أو تتبــع قضائــي فــي شــأنه، بــل وقــع تكليفــه 

بخطــة هاّمــة بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة.
ــم أعمــال التقّصــي. وأحالــت نتائجهــا  ــة خت ــت الهيئ لذلــك، تولّ
ــة بالمحكمــة االبتدائيــة ببــن عــروس فــي  30  علــى النيابــة العمومّي
ديســمبر 2016، والتــي تولّــت بدورهــا إحالــة الملــّف علــى فــرق 

األبحــاث االقتصاديّــة والمالّيــة.
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ترقية وتكليف المبلغ
عنه بخطة هامة بوزارة

شؤون الشباب
والّرياضة دون اتخاذ

أي إجراء إداري 
أو تتبع قضائي 

في شأنه
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المســؤولين  مــن  جملــة  إلــى  منســوبة  فســاد  شــبهات   -  14  
والعامليــن بالشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق والمتمثّلــة 

التاليــة: التجــاوزات  فــي 
- تسديد أجور أعوان غير مباشرين.

- انتــداب 93 شــخصا بصفــة أعــوان متعاقديــن مــن أبنــاء وأقارب 
ســلطة  علــم  دون  للشــغل  الجهــوي  واالتحــاد  النقابــات  أعضــاء 

ــي. ــرر قانون اإلشــراف ودون مب
- منــح ترقيــات خياليــة لبعــض األعــوان دون مبــرر قانونــي مثــل 
ــه  ترقيــة المســّمى )ص- ل( إلــى خطــة رئيــس مصلحــة، والحــال أنّ
لم يتجاوز التعليم االبتدائي.  وكان يعمل لســنوات حارســا بمنشــر 

حلفــاء بإحــدى عمــادات واليــة القصريــن.
- إهــدار المــال العــام مــن خــال دفــع مبالــغ طائلــة كمعلــوم 
ــّم تســجيل أســماء أعــوان تثبــت  ــة. ويت مشــاركة فــي دورات تكويني
بطاقــات حضورهــم أنّهــم لــم يغــادروا المصنــع، ولــم يحضــروا تلــك 

الــدورات.
- خــاص كميــات مــن الحلفــاء علــى أنهــا وردت علــى المصنــع 

مــن مناشــر الحلفــاء، والحــال أنّهــا لــم تدخــل للمصنــع.
بعــض  بــه  يقــوم  الــذي  المباشــر  بالتفــاوض  الــورق  بيــع   -
بيــع. عقــود  إبــرام  ودون  - ح(،  )م  المســّمى  منهــم  المســؤولين 

- بيــع الــورق صنــف 1 إلــى حريــف بعينــه علــى أنــه فواضــل ورق 
بأســعار ال تتجــاوز 1000 دينــار الطــن الواحــد عــوض 1800 دينــار 

ثمــن الطــّن مــن الــورق صنــف 1.
- تمتيــع إطــارات مواليــن لبعــض المســؤولين بعطــل صحبــة 
عائاتهــم بنــزل فخمــة بمدينــة الحمامــات بمبالــغ تصــل إلــى 5000 

ــة. ــى أنهــا دورات تكوينّي د. ويقــع احتســابها عل
- تمتيــع بعــض األعــوان )رؤســاء مصالــح وكواهــي مديريــن(  
بامتيــازات مخالفــة للقانــون تتمثـّـل فــي ســيارات إداريـّـة ووصــوالت 
لشــهر  اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع  ينــّص محضــر  حيــن  فــي  بنزيــن 

دفع مبالغ طائلة 
كمعلوم مشاركة في 

دورات تكوينية ألعوان
تثبت بطاقات

حضورهم أنهم 
لم يغادروا المصنع
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أكتوبــر 2010 علــى إســناد تلــك االمتيــازات إلــى المديريــن فقــط. 
وتمّتــع المســّمى )ص - ل( بســيارة وظيفيــة لمــّدة أربــع ســنوات، 

وكان يشــغل خطــة عامــل.
- إسناد خطط اإلطارات حسب الوالءات وليس الكفاءة.

- إبرام عقد مع عدل التنفيذ )ع- ح( شــقيق المســؤول بالمنشــأة 
)م - ح(  بأجــرة جزافيــة شــهريّة قدرهــا 500 دينــار مقابــل خدمــات 

ظرفيــة ونادرة.
- إســناد أغلبيــة الــدورات التكوينيــة بصفــة مباشــرة دون الّلجــوء 
إلــى االستشــارات إلــى مكتــب التكويــن الــذي علــى ملــك )ر- ح( 

شــقيق المســؤول بالمنشــأة الســابق ذكــره )م -ح(.
- تشــغيل المصانــع أحيانــا إليهــام ســلطة اإلشــراف والــرأي العام 
ــرأي  ــي ال ــار ف ــا تث ــة عندم ــج. وتتكــّرر هــذه العملي ــع ينت ــأن المصن ب
العــام مســألة إفــاس الشــركة الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق أو 
لدعــم مطلــب فــي المــال المتــدوال مــن ســلطة اإلشــراف. وقــد وقــع 
تشــغيل المصنــع بتاريــخ 2015/09/15 إليهــام الّلجنــة المعّينــة مــن 
قبــل ســلطة اإلشــراف بإعــداد ملــّف إعــادة هيكلــة الشــركة الوطنّيــة 

لعجيــن الحلفــاء والــورق.
- التضييق على منخرطي النقابة األساسية للشركة.

لذلــك، تولّــت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد مراســلة الشــركة 
الوطنّيــة لعجيــن الحلفــاء والــورق بتاريــخ 04 جويليــة 2016 تحــت 
بالعريضــة  ورد  مــا  علــى  بالجــواب  لمطالبتهــا   13598/1 عــدد 
المشــار إليهــا. ووّجهــت، بنفــس التاريــخ، مراســلة إلــى الســيد وزيــر 
الصناعــة تحــت عــدد 13599/1 بغــرض فتــح تحقيــق فــي الغــرض.

وأجابــت الشــركة علــى مراســلة الهيئــة بتاريــخ 29 أوت 2016. 
وتــّم االكتفــاء فيــه مــّرة أخــرى بوصــف العريضــة بالكيديــة. ولــم 
يتــّم تقديــم أي ردود أو مبــّررات للتجــاوزات الــواردة بالعريضــة. 
وفــي المقابــل أحــال الســيد وزيــر الصناعــة بتاريــخ 16 أوت 2016 
صحبــة جوابــه علــى تســاؤالت الهيئــة تقريــر بحــث وتدقيــق التفقديــة 
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العامــة بــوزارة الصناعــة المجــرى بمقتضــى إذن بمأموريــة عــدد 30 
مــؤرخ فــي 9 ســبتمبر 2015.

التفقــد  وتقريــر  الصناعــة  وزارة  مراســلة  خــال  مــن  وثبــت 
إلــى  نســبت  فســاد  وشــبهات  خروقــات  وجــود  لهــا  المصاحــب 

يلــي: فيمــا  وتّمثلــت  )ل-غ(.  المســّمى  المســؤول 
إنجــاز بعــض الخدمــات عــن طريــق متعامليــن علــى صلــة قرابــة 

بمســؤول بالشــركة المســّمى )م -ح(
مديــر  شــقيق  )ع-ح(  تنفيــذ  عــدل  مــع  عمــل  اتّفاقيــة  إبــرام   -
بالمعاينــات  بتكليفــه  فقــط،  تتعّلــق،  )م-ح(  المذكــور  المســؤول 
الســندات  تنفيــذ  بأعمــال  القيــام  دون  واالســتدعاءات  والتنابيــه 
األعمــال  حجــم  كان  مهمــا  شــهريا  دينــار   500 بأجــر  التنفيذيــة 
قابلــة  ســنة  لمــدة   2014 فيفــري   28 بتاريــخ  وذلــك  المنجــزة، 
للتجديــد فــي غيــاب تنبيــه صــادر عــن أحــد الطرفيــن مــع العلــم أّن 

منــذ ســنة 2009.  المنفــذ  العــدل  نفــس  مــع  تتعامــل  الشــركة 
وحيــث أثبــت تقريــر التفقــد أن األعمــال المنجــزة من طرف عدل 
ــي  ــى موف ــدة الشــركة خــال ســنتي 2014 إل ــذ المذكــور لفائ التنفي
أكتوبــر2015 ال يتعــّدى 04 محاضــر معاينــة تبلــغ جملــة تعريفاتهــا 
الحقيقيــة حوالــي 273 دينــار خــال ســنة 2014 وعمليــات مختلفــة 
)معاينــة، تنبيــه، تســليم وثائــق( خــال ســنة 2015 بلغــت جملــة 

تعريفاتهــا الحقيقيــة حوالــي 582 دينــار.
- عــدم اعتمــاد االستشــارات فــي ميــدان التكويــن وإســناد أغلبيــة 
دورات التكوين إلى مكتب )ر- ح(  شقيق )م- ح( مدير بالمنشأة. 
حيــث  ورد بتقريــر التفقــد أن اختيــار مكاتــب التكويــن يتــّم بصفــة 
مباشــرة إلــى حــدود 07 جويليــة 2015 تاريــخ صــدور االستشــارة 
عــدد 2015/251 المتعّلقــة باختيــار مكتــب تكويــن. وقبــل هــذا 
التاريــخ وخــال ســنة 2014 أنجــزت الشــركة مــا يقــارب 60 دورة 
تكوينيــة شــارك فيهــا 19 متدخــا مــن بينهــم مكتــب ) ر- ح( شــقيق 
المدير المذكور، و الذي تحّصل على 11 دورة تكوينية أي بنســبة 

إبرام اتفاقية عمل مع
عدل تنفيذ شقيق
المدير المسؤول
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فاقــت %18 مــن العــدد الجملــي للــدورات. ويعتبــر إنجــاز بعــض 
الخدمــات عــن طريــق متعامليــن علــى صلــة قرابــة بمديــر بالمؤّسســة 
ودون االســتجابة لشــروط الشــفافية فيــه خــرق لمقتضيــات األمــر 
عــدد 3158 لســنة 2002 المــؤّرخ فــي 17 ديســمبر 2002 المتعّلــق 

بتنظيــم الصفقــات العمومّيــة. 
بصفتــه  فيهــم، )ل- غ(  المظنــون  أن  ذكــر،  لمــا  تبعــا  ويتبيــن، 
ــورق،  و)ص- ل(  ــن الحلفــاء وال ــة لعجي مســؤوال بالشــركة الوطنّي
وكّل  والــورق،  الحلفــاء  لعجيــن  الوطنّيــة  بالشــركة  عونــا  بصفتــه 
األطــراف التــي وافقــت وســاعدت وانتفعــت بارتــكاب التجــاوزات 
المشــار إليهــا آنفــا، وذلــك خافــا للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل 
قــد عمــدوا إلــى صــرف أجــور ومنــح  وامتيــازات بــدون وجــه حــق 
أو االنتفــاع بهــا، وهــم علــى علــم بعــدم وجوبهــا. وهــي الجرائــم 

المنصــوص عليهــا بالفصليــن 95 و 96 مــن م-ج. 
وبنــاء علــى ذلــك، تولـّـت الهيئــة ختــم أعمالهــا. وأحالــت الملــّف 
ــن فــي  ــة بالقصري ــة بالمحكمــة االبتدائي ــة العمومّي علــى أنظــار النياب
30 ديســمبر 2016، والتــي تولّــت بدورهــا إحالتــه علــى الفــرق 

ــة. ــة لألبحــاث بالعوين المركزي
 15 - شــبهات فســاد مالــي وإدارّي تعّلقــت بالمطعــم الجامعــي 

ابــن عرفــة بقفصــة:
»ابــن  الجامعــي  المطعــم  وعملــة  بمســّيري  الشــبهات  تعّلقــت 
عرفــة« بقفصــة، حيــث تولـّـت الهيئــة خــال ســنة 2016 وبنــاء علــى 
ــدات مــن بينهــا تقريــر تفّقــد التقّصــي  جملــة مــن المعطيــات والمؤيّ
بخصــوص تجــاوزات تتمثــل فــي االســتياء علــى مخزونــات مــواّد 
غذائيــة بالمطعــم الجامعــي المذكــور بمــا قيمتــه مائــة وخمســون 
ألــف دينــار )150 ألــف د(، حيــث كشــف تقريــر التفقــد عــن عــدم 
مطابقــة المــواد الغذائيــة موضــوع أذون التــزود للمطبخ مع الكميات 
المســتهلكة فعليــا بالمطعــم مــع بلــوغ الفــارق ضعــف تقديــرات 
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مديــري  بعــض  تــورط  بالفعــل  وثبــت  المرجعــي.  االســتهاك 
وإطــارات وعملــة المطعــم الجامعــي فــي االســتياء علــى مخــزون 
ــّم إخراجــه دون أن يقــع اســتعماله  ــة ت مختلــف مــن المــواّد الغذائي
فــي إعــداد أكات الطلبــة. كمــا تــّم الوقــوف علــى مخالفــة تراتيــب 
لحاجيــات  الشــراءات  إنجــاز  بمناســبة  الشــفافية  وغيــاب  التــزود 
المطعــم وعــدم توفيــر الوثائــق المحاســبية بمــا أضــّر بهــذه المؤّسســة 

نظــرا ألهميــة المبالــغ المخصصــة ســنويا للشــراءات.
الفســاد  شــبهات  بشــأن  أعمالهــا  ختــم  الهيئــة  تولّــت  وعليــه، 
المالــّي واإلدارّي المعروضــة أعــاه وإحالتهــا علــى النيابــة العمومّيــة 
بالمحكمــة االبتدائيــة بقفصــة فــي 6 مــاي 2016، والتــي تولّــت 
بدورهــا اإلذن بفتــح بحــث تحقيقــي فــي الغــرض باشــر بمقتضــاه 
بمنــازل  والحجــز  التفتيــش  أعمــال  بإجــراء  اإلذن  التحقيــق  قلــم 
أعــوان المطعــم المذكــور وتوجيــه التهــم إلــى مجموعــة مــن عملــة 

المطبــخ والمغــازة وإدارة المطعــم.
16 - شــبهات فســاد مالــي وإدارّي بالمطعــم الجامعــي علــي 

بتونــس: الدوعاجــي 
تلّقت الهيئة الوطنّية لمكافحة الفساد خال سنة 2016 عريضة 
تبليــغ عــن فســاد مالــي وإداري تعّلقــت بالمطعــم الجامعــي علــي 
الدوعاجــي بتونــس بعنــوان ســنتي 2013 و2014. وعليــه، باشــرت 
الهيئــة أعمــال التقّصــي والبحــث أفضــت إلــى توّصلهــا بتقريــر تفقــد 
مجــرى مــن قبــل التفقديــة العامــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــّي بمقتضــى إذن بمهّمــة مؤرخــة فــي 3 أكتوبــر 2014، والــذي 
التجــاوزات والخروقــات واســتياءات  مــن  يؤّكــد وجــود جملــة 

علــى المــال العــام نتولــى عرضهــا فيمــا يلــي:
وبطريقــة  بالفواتيــر  تاعــب  وجــود  التفقــد  نتائــج  أفــرزت   -
الشــراء  بتراتيــب  التقيــد  عــدم  عــن  اســتخاصها وقيدهــا، فضــا 
العمومــي التــي تقتضــي تفعيــل المنافســة لضمــان شــفافية الطلبيــات 

العمومّيــة. 

تالعب بالفواتير
بالمطعم الجامعي
علي الدوعاجي 

وبطريقة استخالصها
وعدم التقّيد بتراتيب

الّشراء العمومي
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المزوديــن  نفــس  مــع  التعامــل  علــى  المطعــم  إدارة  درجــت 
فــي إطــار استشــارات وهميــة اتّســمت بعــدم احتــرام اإلجــراءات 
المتعّلقــة بقبــول العــروض وطــرق قيدهــا وتســجيلها حســب تواريــخ 

ثابتــة ومرتبــة، وهــي أفعــال كان يرتكبهــا المدعــو )م-ع – ق(.  
كمــا أثبتــت نتائــج التفقــد أن إدارة المطعــم تتولــى اعتمــاد نفــس 
ــة البنكيــة لخــاص كل المزّوديــن وهــو مــا يدعــو للريبــة فــي  الهوي
مصداقيــة هــؤالء وفــي عمليــة خاصهــم مــن قبــل إدارة المطعــم 
بمــا مــن شــأنه أن يعــزز وجــود شــبهات فســاد وتاعــب بالمــال 
العــام فــي التصــرف فــي الشــراءات التــي كانــت تباشــرها اإلدارة 
ــة  ــاب كاف ــق التفقــد غي ــن فري الســابقة للمطعــم الجامعــي. وقــد عاي
الوثائــق المحاســبتية لألمــر بالصــرف عــدد 45 و46 للســنة المالّيــة 
2014، وهــو مــا يترتــب عليــه عقوبــات علــى معنــى الفصــل 160 

ــة. ــة الجزائي مــن المجل
كمــا أثبتــت أعمــال التفقــد أن إدارة المطعــم قــد أهــدرت المــال 
العــام مــن خــال التاعــب بإجــراءات الشــراء العمومــي واإليهــام 
بعمليــات شــراء صوريــة، كمجــات لــم تصــدر أو غيــر موجــودة 
ضمــن عناويــن المجــات الوطنّيــة والدوليــة أو عــدم مطابقــة بعــض 
ــل المــزود  ــا مــن قب ــرة مــع األشــغال المنجــزة فعلي العناصــر المفوت
المعنــي، وتعّمــد التصــرف األحــادي دون تشــريك المصالــح الفنيــة 
بديــوان الخدمــات الجامعيــة للشــمال فــي مراحــل إنجــاز االستشــارة 
المتعّلقــة بتهيئــة »مصيــدة الشــحوم«، والتــي الحــظ فريــق التفقــد أن 
قيمتهــا مبالــغ فيهــا إلــى جانــب تضخيــم فــي أســعار بعــض المــواّد 

ــة الموجــودة بالســوق. مقارنــة باألســعار المرجعّي
كمــا كشــف التقريــر عــن وجــود تاعــب وعــدم تطابــق في كميات 
المخــزون وتزويــر وثائــق القيــد الخاصــة بالتصــرف فيهــا أو عــدم 
مســك حســابية المــواد وعــدم تحييــن بطاقــات المخــزون وإنجــاز 
الجــرد الســنوي لمغــازة مــواد التنظيــف. واألمــر نفســه بالنســبة إلــى 
مغــازة المعــدات المكتبيــة ومغــازة معــدات الطبــخ. وتّمــت ماحظــة 
289كثــرة اســتعمال الماحــي قصــد حجــب البيانــات بكّميــات المخــزون 

عدم اتخاذ التدابير
الالزمة لحفظ

ممتلكات المؤسسة
مّما جعلها عرضة

للّسرقة
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وكثــرة الشــطب فــي دفتــر حركــة المــواّد وعدم التطابــق بين الكميات 
المســّجلة بــأذون التــزّود ودفتــر الموجــودات إلــى جانب االســتعمال 
المفــرط لبعــض المــواد واالّدعــاء بإعــارة كّميــات مــن المــواد إلــى 
مؤّسســات إطعــام جامعيــة أخــرى مثــل المبيــت الجامعــي بالورديــة 
والحــي الجامعــي بمتيــال فيــل دون وجــود وثائــق مدعمــة لذلــك أو 

ممضــاة مــن قبــل المدعــو »م. ع. ق«.
وتّمــت معاينــة ال مبــاالة فــي حفــظ ممتلــكات المؤّسســة ممــا 
جعلهــا عرضــة للســرقة، وكذلــك عــدم اتّخــاذ التدابيــر الاّزمــة فــي 
حمايــة األماكــن الخطــرة كعــدم االعتنــاء بفضــاء التجهيــزات التقنيــة 
والتــي تحتــوي علــى الخزائــن اإللكترونيــة للتحكــم في الغــاز والماء 
إلــى جانــب غيــاب المتابعــة الجديــة لعمليــات صيانــة المعــّدات 
وســرقة بعــض مكّوناتهــا، وكذلــك تســجيل نقــص فــي مقتطعــات 
الوقــود وتدويــن تنّقــات وهمّيــة بدفتــر وســيلة النقــل التــي تبيــن أنّهــا 

غيــر مســتعملة.
وبنــاء علــى مــا تقــّدم، تولـّـت الهيئــة ختــم أعمالهــا بشــأن التقّصــي 

وإحالــة الملــّف علــى أنظــار النيابــة العمومّيــة بمحكمــة تونــس.
 17 - شبهة فساد مالي وإداري بشركة أماديوس تونس:

الحوكمــة  مصالــح  مــن  محالــة  عريضــة  الهيئــة  علــى  وردت 
برئاســة الحكومــة تنســب إلــى المدعــو )خ -ف( شــبهة فســاد مالــي 
وإدارّي. باشــرت الهيئــة، علــى إثرهــا، أعمــال التحــّري والتقّصــي 
فــي الغــرض. فتّمــت مراســلة وزارة النقــل بتاريــخ 24 مــاي 2016 
لــإلذن للتفقديــة العاّمــة بمّدنــا بنتيجــة أعمالهــا. وباإلطــاع عليهــا تــّم 

ــة فيمــا يلــي ــرة والمتّمثل ــة مــن التجــاوزات الخطي رصــد جمل
• تمّتع المبّلغ عنه بأجور تفوق األجور القانونية

صــدر قــرار عــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 10 أوت 2012 تــّم 
فيــه ضبــط أجــر المبّلــغ عنــه، إالّ أنـّـه لــم يمتثــل لذلــك القــرار، وبقــي 
يتقاضــى إلــى حــدود شــهر أكتوبــر 2015 أجــورا تفــوق األجــور 
المحــّددة بقــرار رئيــس الحكومــة. وتعــّد هــذه التجــاوزات مخالفــة 

تدوين تنقالت وهمية
بدفتر وسيلة نقل غير

مستعملة للحصول
على مقتطعات الوقود

وسرقة مكّونات 
المعّدات غير

 المستعملة
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صريحــة للفصــل 4 مــن األمــر عــدد 1855 لســنة 1990 المؤّرخ في 
10 نوفمبــر 1990 المتعّلــق بضبــط نظــام تأجيــر رؤســاء المنشــآت 
ذات األغلبيــة العمومّيــة والمنّقــح بمقتضــى األمــر عــدد 2564 لســنة 
ــر 2006. وبلــغ فــارق األجــرة الخــام  2006 المــؤّرخ فــي 2 أكتوب
الــذي تحّصــل عليــه المبّلــغ عنــه دون وجــه حــق خــال ســنة ســبعة 
ــارا و279 مليمــات  وثاثيــن ألــف وثمانمائــة وتســعة وعشــرين دين
)37.829.279 د(. وقــد تّمــت مطالبتــه مــن طــرف إدارة التفقديــة 

العامــة بــوزارة النقــل إالّ أنــه امتنــع عــن ذلــك. 
• القيام بمأموريات بالخارج بصفة غير قانونية

تولـّـى المبّلــغ عنــه القيــام بمأموريــات بالخــارج بصفــة غيــر قانونية 
مــن ذلــك أّن شــركة أماديــوس تونــس قــد أنفقــت مبلــغ 3.248،000 د 
بعنــوان مهمــة إلــى مدينــة دبــي بتاريــخ 12 ديســمبر 2011 أّداهــا 
المبّلــغ عنــه رغــم توّصلــه كتابيــا بعــدم موافقــة وزارة النقــل علــى 

ــة المذكــورة. المهّم
• إقرار زيادة مالّية غير مبررة في أجور أعوان الشركة

زيــادة  علــى   2012 ســنة  فــي  الشــركة  إدارة  مجلــس  صــادق 
أجــور األعــوان بعنــوان منحــة Prime benchmark قصــد تثبيتهــم 
بالشــركة وتفــادي إغرائهــم بأجــور أرفــع من طرف شــركات منافســة، 
فــي حيــن  ثبــت أنّهــم يتمتعــون بمنحــة مماثلــة تــؤّدى لهــم بعــد 
منحــة بعنــوان  شــهرا   12 أجــر  بقيمــة  عمــل  ســنوات  خمــس 

Prime alcazar صــادق عليهــا مجلــس إدارة الشــركة ســنة 2011.  
ورغــم لفــت نظــر المبّلــغ عنــه إلــى هــذه التجــاوزات إالّ أنّــه واصــل 
إســناد المنــح ســالفة الذكــر دون اعتبــارا لإلجــراءات المعمــول بهــا 

فــي الغــرض. 
 Alcazar تجاوزات فيما تعّلق بإسناد منحة •

المنحــة  احتســاب  فــي  جديــدة  معاييــر  عنــه  المبّلــغ  أضــاف 
المصادقــة علــى مجلــس اإلدارة.  المذكــورة دون عرضهــا علــى 
وقــد عمــد إدراج اســمه ضمــن قائمــة المنتفعيــن بهــا.  وكشــفت 
291أعمــال التقّصــي أن المبّلــغ عنــه عمــد إلــى تحويــل مبلــغ مائــة وأربعــة 
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وتســعين ألــف دينــار )194.000.د( مــن جملــة أربعمائــة وتســعة 
وأربعيــن ألــف دينــار )449.000 د(، وهــي مبالــغ مخّصصــة لمنحــة  
Alcazar بعنــوان خمــس ســنوات إلــى حســاب ادخــار عبــر األســهم 
باســم أعــوان الشــركة إضافــة إلــى شــخصه، وذلــك بغايــة التمتــع 

ــة. ــز جبائي بحواف
لشــرطي  االســتجابة  دون  وظيفيــة  بخطــط  أعــوان  تســمية   •

التعليمــي المســتوى  وشــرط  األقدمّيــة 
قــام المبّلــغ عنــه بمصادقــة مــن مجلــس اإلدارة بتســمية أعــوان 
بخطــط وظيفيــة ال يســتجيبون فيهــا لشــرطي األقدميــة والمســتوى 
التعليمــي. ولتمريــر ذلــك، عمــد إلــى عــدم اإلشــارة إلــى المســتوى 
التعيينــات  مقتــرح  تقديــم  عنــد  األقدميــة  ســنوات  أو  التعليمــي 
ــات تجــاوزا واضحــا ألحــكام  لمجلــس اإلدارة. وتعــّد هــذه التعيين

الفصــل 15 مــن النظــام األساســي الخــاّص بأعــوان الشــركة. 
• سوء تصرف في خزينة الشركة

إدارة  مــن طــرف  المنجــزة  التفّقــد  أعمــال  مــن خــال  اتّضــح 
التفّقديــة العاّمــة بــوزارة النقــل أن المبّلــغ عنــه قــد أســاء توظيــف 
الســيولة المســجلة بخزينــة الشــركة باالكتفــاء بتوظيــف الجــزء الــذي 
بحوزتهــا مــن العملــة الصعبــة بفائــدة ضعيفــة عــوض توظيــف الجــزء 
الــذي تمتلكــه بالدينــار التونســي، والــذي يوفــر لها نســبة فائدة أعلى.

• التجاوزات الجبائّية
قامــت الشــركة باستشــارة المصالــح المختصــة بــوزارة المالّيــة 
منــذ ســنة 2000 بخصــوص نظــام اإلعفــاء مــن القيمــة المضافــة. 
وقــد تضمنــت اإلجابــة خضــوع الشــركة لــألداء على القيمــة المضافة 
لعــدم إمكانيــة اعتبارهــا شــركة مصــدرة إال أن المبلــغ عنــه لــم يلتــزم 
بذلــك، وتصــرف بالشــركة كشــركة مصــدرة معفــاة مــن األداء علــى 

القيمــة المضافــة. 
وعليــه وبنــاء علــى ماســبق التوصــل إليــه مــن أعمــال التقّصــي 
والتحــّري، فــإّن المبّلــغ عنــه »خ.  ف« قــد عمــد إلــى ارتــكاب جميــع 

تسمية أعوان بشركة
تملكها الخطوط
التونسية بخطط

وظيفية دون االستجابة
لشرطي األقدمية
وشرط المستوى

الّتعليمي
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هــذه التجــاوزات الخطيــرة، وهــو علــى بينــة بعــدم إمــكان حصولهــا 
ومخالفتهــا الصريحــة للقوانيــن واإلجــراءات والتدابيــر المعمــول بها.

وتولـّـت الهيئــة ختــم أعمالهــا، وذلــك بإحالــة الملــّف علــى النيابــة 
العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 20 جــوان 2016 بنــاء 
علــى أحــكام الفصــول 95 و96 و97 مــن المجلــة الجزائيــة بتونــس 
والتــي تولـّـت بدورهــا إحالــة الملــّف علــى القطب القضائــّي والمالّي 

ليكــون محــّل تحقيــق. 
18 - شبهة فساد بالوكالة العقارية للسكنى بصفاقس:

تعهــدت الهيئــة فــي شــهر جــوان 2016 بالتقصــي فــي ملــف 
للســكنى  العقاريــة  بالوكالــة  فســاد  شــبهة  عــن  التبليــغ  يتضمــن 

التنفيــذي. مديرهــا  إلــى  منســوبة  بصفاقــس 
وجــاء بالعريضــة أن المديــر التنفيــذي للوكالــة )م.م.م( عمــد إلــى 
ــه  إســناد 03 مقاســم مــن تقســيم قرمــدة بصفاقــس إلــى أفــراد عائلت

وهــي كاآلتــي:
ــدة  - المقســم عــدد 204 صنــف منفــرد بمســاحة 594 م م لفائ

ابنــه )م م م م(،
ــدة  - المقســم عــدد 209 صنــف منفــرد بمســاحة 622 م م لفائ

زوجــة ابنــه،
ــدة  - المقســم عــدد 210 صنــف منفــرد بمســاحة 594 م م لفائ

)م بــن أ-ح( ابــن خالــه،
وتمــت عمليــة اإلســناد مــن قبــل المظنــون فيــه علــى غيــر الصّيــغ 
القانونيــة بالرغــم مــن توصلــه بمكتــوب وجــه لــه مــن قبــل رئيــس 
تضــارب  مــن  فيهــا  يحــّذره  واالســتخاص  اإلســتغال  مصلحــة 
اإلدارة  مصادقــة  علــى  اإلســنادات  عــرض  وبضــرورة  المصالــح 
العامــة للوكالــة ويذّكــره بــأن هاتــه المقاســم مخصصــة فــي األصــل 
ألعــوان الوكالــة ولتســوية بعــض الوضعيــات العقاريــة حســب مــا تــّم 
ــة بتقســيم  ــة إســناد المقاســم الفردي ــي اجتمــاع لجن ــه ف االتفــاق علي

قرمــدة 2 المنعقــد بتاريــخ 25 مــاي 2012.
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وحيــث توفــر بالملــف المعــروض علــى الهيئــة مــا يثبــت وجــود 
النفــوذ  واســتغال  ومحابــاة  ومحســوبية  وتجــاوزات  تاعــب 
الهيئــة هــذا  للغيــر أحالــت  المصالــح وتحقيــق منفعــة  وتضــارب 
الملــف إلــى النيابــة العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 
ــه البحــث وذلــك علــى  ــه وكل مــن سيكشــف عن لتتبــع المظنــون في

معنــى الفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة.
19 - شبهة فساد بميناء سوسة التجاري:

وردت علــى الهيئــة بتاريــخ 9 مــارس 2015 عريضــة مدّعمــة 
ــغ عــن شــبهة فســاد  ــق بالتبلي ــق تتعل ــدات والوثائ ــة مــن المؤي بجمل

بمينــاء سوســة التجــاري.
وجــاء بالملــف أن شــركة »ســتاما« عمــدت إلــى الهيمنــة علــى 
المينــاء واالســتحواذ علــى مــوارد الدولــة واالســتئثار بهــا لخاصــة 
ــة أّن  ــة ألمــاك الدول ــة العام ــة الرقاب ــر هيئ نفســها. وتأكــد مــن تقري
القانونــي وفــي  فــي شــخص ممثلهــا  الشــركة المذكــورة عمــدت 
إطــار االســتغال الوقتــي للملــك العمومــي للموانــئ إلــى اســتغال 

مســاحات شاســعة بمينــاء سوســة التجــاري بصفــة غيــر قانونيــة.
كمــا عمــدت إلــى القيــام بإنجــاز بنــاءات ومنشــآت ثابتــة فــوق 
هــذه المســاحات خافــا للقانــون ودون الحصــول علــى التراخيــص 

المســتوجبة.
 ومــن التجــاوزات التــي ثبــت حصولها هومنح الشــركة المذكورة 
امتيــازات ال تتمتــع بهــا بقيــة الشــركات المنافســة ممــا ألحــق ضــررا 

فادحــا بمداخيــل المينــاء والمتدخلين.
وقــد تبيــن أن مديــر المينــاء البحــري )ح-س( لــم يقــم باألعمــال 
مــن  البحريــة  الموانــئ  مجلــة  توجبــه  مــا  وفــق  بعهدتــه  المنوطــة 
ضــرورة مراقبــة تطبيــق شــروط اســتغال الملــك العمومــي للموانــئ 
مراقبــة  ومتابعــة  بالمينــاء  الخــاص  النظــام  تطبيــق  علــى  والعمــل 

المهــن المينائيــة.
ونظــرا إلــى خطــورة هــذه التجــاوزات مــن جانــب الشــركة فــي 
ــه  ــاء بواجبات ــر المين ــي وعــدم اضطــاع مدي شــخص ممثلهــا القانون

 شركة ستاما عمدت
إلى الهيمنة على

الميناء واالستحواذ
على موارد الّدولة

واالستئثار بها
لخاّصة نفسها
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ــاء والحفــاظ علــى مــوارد الدولــة وعــدم ردع  لصــون مصالــح المين
هــذه التجــاوزات بمــا أتــاح تحقيــق منفعــة للغيــر علــى معنــى أحــكام 
الفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة تولّــت الهيئــة إحالــة الملــف إلــى 

القضــاء بتاريــخ 07 مــاي 2016 لفتــح تحقيــق فــي شــأنه .
20 - فســاد وتجاوزات وممارســات غير قانونية بوكالة الشــركة 

التونســية للشحن والترصيف:
تعهــدت الهيئــة فــي ســنة 2016 بملــف أودع لديهــا مــن رئيــس 
مصلحــة لوكالــة الشــركة التونســية للشــحن والترصيــف بصفاقــس 
نســب من خالها شــبهات فســاد وتجاوزات وممارســات غير قانونية 
لرئيــس الوكالــة ولبعــض المســؤولين بهــا مــن بينهــم رئيــس المصلحة 

الفنيــة )هـــ-غ( ورئيــس قســم المعــدات والســّواق )س بــن،ح(.
وتمثلت الوقائع محل الشبهات في:

إهمــال رافعــة 45 طــن تــم اقتناؤهــا ســنة 2009 بثمــن يبلــغ   )1
حوالــي 300 ألــف دينــار بغايــة بيعهــا قطــع غيــار: حيــث تّم تســويغها 
من قبل شــركة STAM للشــركة الوطنية للســكك الحديدية حيث 
تعطبــت بطاقتهــا االلكترونيــة ســنة 2010 وتــّم إعــام المصالــح 
المركزيــة للشــركة بذلــك لكــن المســؤولين لــم يتخــذوا اإلجــراءات 
الازمــة إلصــاح العطــب ثــّم تــّم مــن خــال العاميــن الموالييــن 
نــزع قطــع منهــا تعلــا بإصــاح تجهيــزات أخــرى إلــى أن أصبحــت 

الرافعــة غيــر صالحــة لاســتعمال.
وعلــى إثــر شــكاية قدمــت للتفقديــة العاّمــة لــوزارة النقــل تــّم 
نقلهــا إلــى مســتودع ثــّم بيعهــا فــي بّتــة أجريــت خــال شــهر جانفــي 

.2016
إجــراء بّتــة مشــبوهة فــي جانفــي 2016 تشــمل 14 رافعــة   )2
وشــاحنة بســعر افتتاحــي حــّدد بـــ 25 ألــف دينــار وهــو مبلــغ رمــزي 

مقارنــة بالقيمــة األصليــة للمعــّدات.
تــّم   Ferrary نــوع  مــن  طنــا   32 رافعــة  إهمــال   )3
نــزع فتــّم  كســرها  فــي  تســّبب  مّمــا  خاطئــة  بطريقــة  اســتعمالها 
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 »Fourchette« منهــا وإرســالها إلــى وكالــة سوســة وهــي مازالــت 
موجــودة حالّيــا بمــأوى الحاويــات، وذلــك للتبريــر اللجــوء الــى 

تســّوغ رافعــات مــن شــركات خاّصــة.
تــّم بتاريــخ 05 نوفمبــر 2014 تكليــف العامــل المدعــو   )4
)س-هـــ( مــن طــرف مســؤولين بالوكالــة لرفــع كميــة هاّمــة مــن 
النحــاس علــى الســاعة الواحــدة بعــد الــزوال مــن ورشــة الحاويــات 
ــق معــه مــن  ــّم التحقي ــار. وت ــّم بيعهــا بمبلــغ قــدره 80 ألــف دين وت
أي  ضــده  يّتخــذ  أن  دون  لكــن  للشــركة  العامــة  اإلدارة  طــرف 

إجــراء، مثلمــا ورد فــي التقريــر.
ــة مــن األســاك  ــات هاّم ــّم خــال ســنة 2012 ســرقة كمي ت  )5
الكهربائيــة و»الفيشــات« باهضــة الثمــن مــن حاويــات مكّيفــة تابعــة 
لوســيط وهــو شــركة »COMATRAM« وعنــد تفطــن حــارس 
الورشــة، أعلــم رئيــس الوكالــة الــذي طلــب منــه أن يتكّتــم علــى 

الموضــوع وذلــك مثلمــا ورد فــي التقريــر.
6( تــّم فــي جانفــي 2016 إعــام رئيــس الوكالــة بالتفطــن لفقــدان 
معــّدات كهربائيــة معــّدة لتفريــغ بواخــر الحبــوب لكنّــه لــم يــأذن 

بفتــح تحقيــق حــول الموضــوع ولــم يتابــع األمــر.
7( وجــود ممارســات تهــدف إلــى فتــح المجال لشــركات منافســة 
)منهــا مجمــع الشــحن والتفريــغ ج م س( للحصــول علــى عقــود 
ــة مــن  ــه رئيــس الوكال تفريــغ البواخــر، وذلــك علــى غــرار مــا قــام ب
إتــاف مراســلة وردت أواخــر ســنة 2012 مــن الشــركة الوطنيــة 
للســكك الحديديــة طلبــا لخدمــة تفريــغ البواخــر المعبــأة بالســكك 

ــر. ــة وهــو مفّصــل بالتقري الحديدي
عــدد   FERRARY نــوع رافعــة  إصــاح  فــي  التخــاذل   )8
941 بعــد أن حــّذر الســائق مــن عطــب ســيصيب المحــّرك، إلــى أن 

تعطّلــت الّرافعــة وتــّم إصاحهــا بمبلــغ يفــوق 10 آالف دينــار.
ــة  ــة الملــف إلــى النياب ــم أعمــال التقصــي أحالــت الهيئ وبعــد خت
العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس لفتــح تحقيــق فــي 

الغــرض.

طلب رئيس وكالة
الشركة التونسية

 للشحن والترصيف
من الحارس أن يتسّتر

على عملية سرقة
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ــط القائمــات االســمية للعائــالت المعــوزة  21 - فســاد فــي ضب
بمعتمديــة  االجتماعــي  للســكن  الخصوصــي  بالبرنامــج  المنتفعــة 

الكــرم:
تعهــدت الهيئــة بالتقصــي فــي القائمــات المضبوطــة فــي نطــاق 
الكــرم  بمعتمديــة  االجتماعــي  للســكن  الخصوصــي  البرنامــج 
المحــدث ســنة 2012 بمقتضــى األمــر عــدد 1224 لســنة 2012 
المــؤرخ فــي 10 أوت 2012 المتمــم والمنّقــح باألوامــر الاحقــة 
آخرهــا فــي ســنة 2014 والــذي يهــدف إلــى إزالــة المســاكن البدائيــة 
وتعويضها بمســاكن جديدة أو ترميمها أو توســيعها وإنجاز وتوفير 
مشــاريع ســكن اجتماعــي وذلــك بنــاء علــى تلقيهــا لتقريــر تفقــد 
مشــترك بيــن التفقديــة العامــة لمصالــح وزارة الداخليــة والتفقديــة 

العامــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة.
وقــد تــّم فــي إطــار هــذا البرنامــج علــى مســتوى معتمديــة الكــرم 

إعــداد قائمتيــن شــملتا 26 منتفعــا توزعــت كاآلتــي:
- 15 منتفعــا بإزالــة المســاكن البدائيــة وإعــادة البنــاء علــى عيــن 

المــكان عــن طريــق المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.
- 11 منتفعا بالتحسين أو بناء أجزاء إضافية.

وبالتدقيــق والتحــري فــي القائمــات والوثائــق المظروفــة بالملــف 
البدائيــة  المســاكن  بإزالــة  للمنتفعيــن  األولّيــة  القائمــات  أن  تبّيــن 
وتعويضهــا بأخــرى جديــدة أو ترميمهــا أو توســعتها والتــي ضبطتهــا 
اللجنــة المحليــة تمــت بنــاء علــى معاينــة وضعيــة المســاكن دون أن 

يتــم تقديــم مطالــب فــي الغــرض ودون أن تقــع عمليــة فــرز.
كمــا تبيــن بالرجــوع إلــى الملفــات الخاصة بالمنتفعيــن والبحوث 
عائلــة  مــن  أكثــر  تمكيــن  تــّم  أنــه  الفنيــة  والبطاقــات  االجتماعيــة 
باالنتفــاع بالبرنامــج المذكــور بنفــس العقــار وبنفــس العنــوان وهــو 
مــا يعــّد مخالفــا لمقتضيــات األمــر عــدد 1224 المــؤرخ فــي 10 

أوت 2012 المشــار إليــه أعــاه والنصــوص المتممــة لــه.
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وحيــث خلصــت الهيئــة ممــا تقــّدم ومــن الوثائــق المصاحبــة إلــى 
أّن ضبــط القائمــات االســمية لبرنامــج الســكن االجتماعــي تــّم دون 
مراعــاة الصيــغ واإلجــراءات التــي ضبطهــا األمــر المذكــور باعتبــار 
وجــود أكثــر مــن عائلــة تــّم إدراجهــا لانتفــاع بالبرنامــج الخصوصــي 
للســكن االجتماعــي بنفــس العقــار ودون تقديــم المنتفعين المدرجة 
أســماؤهم بالقائمــات لمطالــب فــي الغــرض ودون القيــام بعمليــة 
الفــرز كعــدم إدالء العديــد منهــم بمــا يثبــت ملكيــة العقــار موضــوع 

التدخــل.
وبذلــك تأّكــد لــدى الهيئــة قيــام شــبهات الفســاد التــي تضمنهــا 
التقريــر والوثائــق المصاحبــة وتولّــت إحالــة الملــف إلــى النيابــة 
فــي  تحقيــق  لفتــح  بتونــس  االبتدائيــة  المحكمــة  لــدى  العموميــة 

الغــرض وتتبــع كّل مــن سيكشــف عنــه البحــث.
22 - ملّف الّلوالب القلبّية منتهية الصالحّية:

ــن  ــاء مختّصي ــن تتعّلقــان باســتعمال أطّب ــي عريضتي ــر تلّق علــى إث
فــي جراحــة القلــب والشــرايين للوالــب قلبيــة منتهيــة الصاحّيــة 
بالمصحــات الخاصــة، تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد 
لمقتضيــات  وفقــا  التقّصــي  أعمــال  وباشــرت  المذكــور  بالملــّف 
المرســوم اإلطــاري عــدد 120 المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 

الفســاد. والمتعّلــق بمكافحــة 
فتّمــت مراســلة وزارة الّصحــة بتاريــخ 27 جــوان 2016 لطلــب 
ملــّف  فــي  بالتدقيــق  المكّلفــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر  مــن  نســخة 
الّلوالــب القلبيــة منتهيــة الصاحّيــة وتقديــم كل المعطيــات المتوّفــرة 
لديهــا حــول الموضــوع. كمــا تمــّت فــي نفــس هــذا اإلطــار مراســلة 
الصنــدوق الوطنــي للّتأميــن علــى المرض بتاريخ 28 جوان 2016. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم ســماع خمســة أطّبــاء يعملــون بالصنــدوق 

الوطنــي للّتأميــن علــى المــرض.
وإثــر تجميــع المعطيــات المتوّفــرة ودراســتها وتحليلهــا، ثبــت 
وجــود شــبهة فســاد تتعّلــق باســتعمال لوالــب قلبيــة منتهيــة الصاحّيــة 

عريضتان تتعّلقان
باستعمال أطّباء

مختّصين في جراحة
القلب والشرايين

للوالب قلبية منتهية
الصالحّية بالمصحات
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بالمصّحــات الخاّصــة. تبعــا لذلــك، تّمــت إحالــة شــكاية للنّيابــة 
ــم كّل  ــة علــى متابعــة الموضــوع، وتقدي ــة. وحرصــت الهيئ العمومّي

ــة. ــة للجهــات القضائّي ــر لديهــا مــن معطيــات إضافّي مــا توّف
بتونــس  االبتدائيــة  بالمحكمــة  العمومّيــة  النيابــة  تولّــت  وقــد 
ــّي  ــّي والمال ــة الملــّف علــى التحقيــق بالقطــب القضائ بدورهــا إحال

الــذي مــا زال متعّهــدا فــي تاريــخ إنجــاز هــذا التقريــر. 
ــى تصاعــد  ــاء عل ــة بن ــة إنجــاز إحــاالت تكميلي ــت الهيئ كمــا تولّ
ــة  ــن مــن األفعــال المرتكب ــة مــن المتضرري ــرة العرائــض المقّدم وتي
موضــوع التقّصــي مصحوبــة بمحاضــر ســماع منجــزة مــن طــرف 

فريــق التحقيــق المكّلــف بالتقّصــي.
وأفــرزت أعمــال التقّصــي مــن خــال الوثائــق المتوّفــرة، وخاّصــة 
علــى  للتأميــن  الوطنــي  بالصنــدوق  الطبيــة  التفقديّــة  تقريــر  منهــا 
المــرض، وتقريــر التفقديــة الطبيــة بــوزارة الصحــة، مجموعــة مــن 
الماحظــات واإلخــاالت نذكــر منهــا علــى ســبيل الخصــوص:

الصنــدوق  مصالــح  تفطّــن  كيفّيــة  حــول  األقــوال  تضــارب   •
الوطنــي للتأمبــن علــى المــرض لّلوالــب القلبّيــة المنتهيــة الصاحّيــة

ــن مصالــح الصنــدوق  تشــير المعطيــات المتوّفــرة لدينــا إلــى تفطّ
الوطنــي للتأميــن علــى المــرض فــي بــادئ األمــر إلى اســتعمال بعض 
ــة  ــن فــي جراحــة القلــب والشــرايين للوالــب قلبّي ــاء المختّصي األطّب
ــاء  ــة ببعــض المصّحــات الخاّصــة. وحــرص األطّب ــة الصاحّي منتهي
المراقبــون بالصنــدوق الذيــن تفطّنــوا لهــذا التجــاوز علــى الّتأكيــد 
علــى خطورتــه وضــرورة اتّخــاذ اإلجــراءات المائمــة فــي الغــرض.

وقــد تضاربــت األقــوال حــول كيفّيــة التفطّــن للوالــب القلبّيــة 
المنتهيــة الصاحّيــة بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض، 
ــة ســنة  ــه إثــر ورود معلومــة فــي نهاي ــد المصــدر األّول أنّ حيــث يفي
2015 حــول اســتعمال بعــض المصّحــات للوالــب قلبّيــة منتهيــة 
الصاحّيــة، تــّم الّتأكيــد علــى األطّبــاء المراقبيــن بمركــز تونــس 2 
للّتثّبــت مــن تواريــخ الصاحّيــة. وفــي بدايــة شــهر فيفــري 2016 
299تفطّنــت الدكتــورة )ع.-ح( بالفعــل الســتعمال مصّحة )ا- ز( للولب 
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منتهــي الصاحّيــة. وتــّم إعــام اإلدارة المركزيّــة للمراقبــة الطّبّيــة 
بتاريــخ 10 فيفــري 2016 بهــذا  البريــد اإللكترونــي  عــن طريــق 
ــر ذلــك، تفطّنــت  التجــاوز التّخــاذ اإلجــراءات الازمــة.  وعلــى إث
الدكتــورة)ا-ج( الســتعمال 8 لوالــب قلبّيــة منتهيــة الصاحّيــة، ثاثــة 
منهــا تــّم اســتعمالها فــي مصّحــة )ا- ز(، وتــّم اســتعمال بقّيــة الّلوالب 

فــي مصّحــة )ض- ب( ومصّحــة )ا- ت.(
فــي حيــن تفيــد مصــادر أخــرى أّن األطّبــاء المراقبيــن تفطّنــوا 
)ض-  مصّحــة  مراقبــة  إطــار  فــي  عرضّيــة  بصفــة  الّتجــاوز  لهــذا 
ــة حــول اســتعمال  ــي إشــعار مــن وزارة الصّح ــر تلّق ــك إث ب(، وذل
الــوزارة.  لــم تحــظ بموافقــة  لقاعــة قســطرة  المذكــورة  المصّحــة 
فخــال مراقبــة األعمــال الطّبّيــة بالمصّحــة المذكــورة بهــدف تحديــد 
فواتيــر العملّيــات فــي القاعــة غيــر المرّخــص فــي اســتعمالها، تــّم 
التفطـّـن إلــى اســتعمال لوالــب قلبّيــة منتهيــة الصاحّيــة علمــا أّن هاتــه 

ــع.  ــخ هــذه الوقائ ــم تحــّدد تاري المصــادر ل
• تأّخر اتّخاذ اإلجراءات الالزمة:

ــن  ــي للتأمي ــدوق الوطن ــة التجــاوزات بالصن -علــى مســتوى لجن
ــة ــة العمومّي ــة شــكاية للنياب علــى المــرض وإحال

تــّم التفطـّـن إلــى اســتعمال لوالــب قلبّيــة منتهيــة الصاحّية بإحدى 
المصّحــات الخاّصــة منــذ بدايــة شــهر فيفــري 2016. وتشــير بعــض 
المصــادر إلــى وجــود معلومــات غيــر مؤّكــدة لــدى بعــض اإلطــارات 
ــن علــى المــرض حــول هــذا الموضــوع  ــي للتأمي ــدوق الوطن بالصن

منــذ نهايــة ســنة 2015.
ورغــم إعــام اإلدارة المركزيـّـة للمراقبــة الطبّيــة بالصنــدوق بهــذا 
الّتجــاوز منــذ 10 فيفــري 2016 فــإّن لجنــة التجــاوزات لــم تنعقــد 
إاّل يــوم 29 مــارس 2016، حيــث أقــّرت جملــة مــن اإلجــراءات 

تتمثّــل خاّصــة فــي مــا يلــي:
ــب  ــات للوال - إشــعار وزارة الصحــة باســتعمال بعــض المصّح

ــة ــة الصاحّي ــة منتهي قلبي

تأّخر اتخاذ االجراءات 
الاّلزمة رغم التفطّن 
إلى استعمال لوالب

قلبية منتهية الصلوحية
من طرف لجنة

التجاوزات بالصندوق 
الوطني للتأمين على 

المرض منذ 
سنة 2015
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- إعام عمادة األطباء
ثبــت  التــي  المصّحــات  مــع  شــهر  لمــّدة  التعامــل  إيقــاف   -

الصاحّيــة  منتهيــة  للوالــب  اســتعمالها 
ــة  ــة الطبي ــدوق إعــام التفّقديّ ــوّل الصن ــم يت وفــي هــذا الّصــدد، ل
وإدارة التراتيــب ومراقبــة المهــن الصحيــة بــوزارة الصحــة بموضــوع 
الّلوالــب القلبيــة المنتهيــة الصاحّيــة ببعــض المصّحــات الخاصــة 
إاّل بتاريــخ 29 أفريــل 2016، فــي حيــن تــّم إعــام وزارة الشــؤون 

ــاء بتاريــخ 04 مــاي 2016. ــة وعمــادة األطّب االجتماعّي
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن الصنــدوق لــم يقــّرر إحالــة الملّفــات 
علــى القضــاء إاّل بعــد انعقــاد لجنــة التجــاوزات فــي المــّرة ثانيــة 
يــوم 22 جــوان 2016. وتــّم فعلّيــا إحالــة الملّفــات علــى النيابــة 

بتاريــخ 27 جــوان 2016. العمومّيــة 
- علــى مســتوى وزارة الصحــة فــي إحالــة نتائــج التحقيــق للنيابــة 

العمومّية
المــرض  علــى  للتأميــن  الوطنــي  الصنــدوق  لمراســلة  تبعــا   
بتاريــخ 29 أفريــل 2016 والمتعّلقــة باســتعمال مصّحــة )ض- ب( 
ــة  ــت التفّقديّ ــة، تولّ ــة الصاحّي ــة منتهي ومصّحــة )ا- ز( للوالــب قلبي
الطّبيــة بــوزارة الصّحــة التحقيــق فــي الموضــوع بالنســبة إلــى مصّحــة 
)ض- ب( بتاريــخ 05 مــاي 2016. وقّدمــت الملــّف إلــى وزيــر 
الّصحــة بتاريــخ 10 مــاي 2016. ولــم تتــّم إحالــة شــكاية للنيابــة 

العمومّيــة إاّل بتاريــخ 04 جويليــة 2016.
• إخــاالت إجرائيــة بالصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض 
أّدت إلــى خــاص فواتيــر عمليــات جراحّيــة اســتعملت فيهــا لوالــب 

قلبيــة منتهيــة الصاحّيــة.
إلــى  المــرض  علــى  للتأميــن  الوطنــي  الصنــدوق  تقريــر  يشــير 
ــه بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل، وإلــى  ــزام موظفي ــد والت عــدم تقّي
مخالفــة مذّكــرات العمــل واإلجــراءات المعمــول بهــا، مّمــا أّدى إلــى 
خــاص فواتيــر تحّمــل ملصقــات منتهيــة الصاحّيــة وفواتيــر تحّمــل 
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أّدت إلى خالص

فواتير عمليات 
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ملصقــات بــدون تاريــخ صاحّيــة وأخــرى تتضّمــن ملصقــات تــّم 
ــة. فســخ أو مســح جــزء مــن تاريــخ الصاحّي

كمــا يشــير نفــس التقريــر إلــى أنـّـه باإلضافــة إلــى مخالفــة التراتيــب 
ــة  ــات المجّل ــة صريحــة لمقتضي ــاك مخالف ــا العمــل، هن الجــاري به
الجزائّيــة وخاصــة فيمــا يتعّلــق بالّتحّيــل )الفصــول مــن 291 إلــى 

.)296
ــة خــال إحــدى  وفــي هــذا اإلطــار، فقــد تفطّنــت التفّقديــة الطبّي
ــا فــي مرحلــة  ــّم رفضهــا طبي ــر ت ــد إلــى خــاص فواتي ــات التفّق مهّم
أولــى بســبب ملصقــات منتهيــة الصاحّيــة إاّل أنّــه تــّم خاصهــا فــي 
مرحلــة ثانيــة بعــد اســتبدال الوثائــق المضّمنــة بالملــّف األصلــي 

ــق أخــرى. بوثائ
خــاص  ملــّف  إيــداع  تــّم   2016/02/05 بتاريــخ  أنّــه  حيــث 
بوحــدة الفوتــرة بالمركــز الجهــوي تونــس 2 صــادر عــن مصحــة 
)ا- ت.( ويتعّلــق بشــهادة تكّفــل بعمليــة جراحــة القلــب والشــرايين.

وقــد تضّمــن الملــّف شــهادة التكّفــل وفاتــورة لعملّيــة جراحــة 
القلــب والشــرايين باســتعمال 02 لوالــب قلبيــة منجــزة بالمصحــة 
ــرا  ــغ قــدره 4500 د، وتقري ــخ 2015/11/17 بمبل المذكــورة بتاري
طبيــا للعمليــة مضّمنــا بــه 02 ملصقــات للوالــب قلبيــة تحتــوي علــى 
تواريــخ انتهــاء الصاحّيــة التاليــة 2015/11/06 و 2016/11/09 

ــة. ــا يعنــي أّن الّلولــب األّول منتهــي الصاحّي مّم
بعــد قيــام العــون المكّلــف بوحــدة الفوتــرة بالمركــز الجهــوي 
تونــس 2 بتوجيــه الملــّف دون جــدول إحالــة إلى الطبيبة المستشــارة 
ــه هــذه  ــرت علي ــورة )ا.-ج(، أّش ــس 2 الدكت بالمركــز الجهــوي تون
األخيــرة بعــدم الخــاص الحتوائــه ملصقــة إلحــدى الّلوالــب القلبيــة 
الخــاص  عــدم  علــى  بالتنصيــص  وقامــت  الصاحّيــة.  المنتهيــة 
ضمــن أصــل الفاتــورة، مــع ذكــر ســبب الرفــض. وتــّم علــى إثــر ذلــك 
إرجــاع الملــّف المؤّشــر عليــه بعــدم الخــاص لوحــدة الفوتــرة دون 
االعتمــاد علــى جــدول إحالــة. والجديــر بالذكــر أّن وحــدة الفوتــرة 
لــم تتــوّل خــزن الــرأي الطّبــي بالتطبيقــة اإلعامّيىــة المعــّدة للغــرض.

استبدال الوثائق
والملصقات للوالب

منتهية الصلوحية
بأخرى جديدة
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ــد لنفــس  ــرة جدي ــداع ملــّف فوت ــّم إي وبتاريــخ 2016/02/25، ت
تــّم  والــذي  والشــرايين  القلــب  جراحــة  بعمليــة  التكّفــل  شــهادة 
بالمركــز  المستشــارة  الطبيبــة  طــرف  مــن  ســابقا  رفــض خاصــه 
الدكتــورة )ا.-ج(. كمــا تضّمــن الملــّف فاتــورة جديــدة تحمــل نفــس 
ــة جراحــة القلــب والشــرايين  ــق بعملّي ــورة الســابقة وتتعّل ــم الفات رق
باســتعمال 02 لوالــب قلبّيــة بمصّحــة )أ- ت.( وبقيمــة 4500 د، 
مّمــا يعنــي أنـّـه تــّم اســتبدال الفاتــورة المؤّشــر عليهــا بعــدم الخــاص 
ســابقا بفاتــورة تحمــل نفــس الرقــم. كمــا تضّمــن الملــّف تقريــرا 
 02 يتضّمــن  والشــرايين  القلــب  جراحــة  لعملّيــة  جديــدا  طّبّيــا 
ملصقــات لوالــب قلبيــة تحتــوي علــى تواريــخ الصاحّيــة التاليــة: 
2016/11/09 و2017/06/09 مــع اإلشــارة إلــى تغييــر خاصيــات 

الّلولــب المســتعمل وتاريــخ صاحّيتــه.
وقــد تــّم الحقــا خــاص الفاتــورة بعــد التأشــير عليهــا مــن طــرف 
طبيــب مستشــار ثــان بالمركــز دون التثّبــت بدّقــة فــي محتوى القرص 

المغناطيســي المصاحــب للفاتورة.
ويشــير تقريــر الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض إلــى 

وجــود عــّدة إخــاالت تتعّلــق خاّصــة بالنقــاط التاليــة:
- عــدم التقيــد وااللتــزام بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل مــن 
واإلجــراءات  العمــل  لمذكــرات  الصريحــة  والمخالفــة  ناحيــة، 

ثانيــة. بهــا مــن ناحيــة  المعمــول 
- عــدم التعاطــي بالكيفيــة المطلوبــة مــن طــرف كل المتدّخليــن 
بالصنــدوق الذيــن تــّم إعامهــم بتاريــخ 2016/02/12 عــن وجــود 
ملــّف خــاص يتضّمــن لوالــب قلبيــة منتهيــة الصاحّيــة، وذلــك 
باســتثناء الســيد رئيــس المركــز الجهــوي تونــس2 نظــرا لعــدم توّصلــه 

بهــذا الملــّف.
- أّن مــا قــام بــه العــون المكّلــف بالفوتــرة فــي الملــّف المذكــور 
األساســي  النظــام  لمقتضيــات  وفقــا  جســيما  خطــأ  يعتبــر  أعــاه 

ألعــوان مؤسســات الضمــان االجتماعــّي.
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- أنكــر الدكتــور )ش-ع( الــذي قــام بعمليــة القســطرة بالمصحــة 
الصــادر  الفوتــرة  ملــّف  تعويــض  عملّيــة  فــي  توّرطــه  المذكــورة 
عــن مصحــة )ا- ت.( الحتوائــه ملصقــات للوالــب قلبيــة منتهيــة 
الصاحّيــة بملــّف فوتــرة جديــد يتضّمــن ملصقــات للوالــب صالحــة 

لاســتعمال.  وصــّرح أّن ذلــك تــّم دون علمــه.
- مــا قامــت بــه مصالــح مصّحــة )ا- ت.( يعتبــر تدليســا للوثائــق 

بهــدف التحيــل علــى مصالــح الصنــدوق.
الجهــوي  بالمركــز  الفوتــرة  وحــدة  مســتوى  علــى  تســريب   -
تونــس 2 لملــّف فوتــرة للمصّحــة )أ-ت.( الــذي تــّم التأشــير عليــه 
فــي مرحلــة أولــى بعــدم خاصــه مــن طــرف الطبيبــة )ا.-ج( بســبب 
انتهــاء صاحيــة إحــدى ملصقــات اللوالــب القلبيــة المضمنــة بــه 
وتعويضــه الحقــا بملــّف فوتــرة جديــد يتضّمــن ملصقــات لوالــب 
ــرة  ــات مغاي ــن معطي ــي يتضّم ــر طب ــة صالحــة االســتعمال وتقري قلبي

للتقريــر األول.
- يتــّم تســلم وتســليم ملّفــات فوتــرة شــهادات التكفــل بعمليــات 
ــن  ــر معنيي ــا مــن طــرف أعــوان غي جراحــة القلــب والشــرايين أحيان
أشــخاص  طــرف  مــن  الحــاالت  بعــض  وفــي  معالجتهــا  بمســار 

»غربــاء« عــن الصنــدوق
ــة الولــوج والتصــّرف لممثلــي المصّحــات الخاصــة إلــى  - حري
الجهــوي  بالمركــز  الفوتــرة  ملّفــات  بمعالجــة  المعنيــة  الوحــدات 
ــرة،  ــة، ووحــدة الفوت ــة الطبي تونــس 2 بمــا فــي ذلــك وحــدة المراقب
وأرشــيف المركــز. ويعتبــر ذلــك مخالفــا للتراتيــب واإلجــراءات 

الجــاري بهــا العمــل.
• عــدم تحييــن كــراس شــروط تكّفــل الصنــدوق الوطنــي للتأميــن 
بجراحــة  المتعّلقــة  الطّبيــة  األعمــال  بمصاريــف  المــرض  علــى 
القلــب واألوعيــة الدمويـّـة المجــراة علــى المضمونيــن االجتماعّييــن 

ــة ــاكل الخاّص بالهي

تغيير ملف طّبي مؤشر
عليه بعدم الخالص

بآخر يتضّمن معطيات
مغايرة للتقرير األّول
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التكّفــل بمصاريــف األعمــال  يعــود اســتعمال كــراس شــروط 
ــة المجــراة علــى  الطّبيــة المتعّلقــة بجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويّ
المضمونيــن االجتماعّييــن بالهيــاكل الخاّصــة إلــى ســنة 2004 أي 

ــن علــى المــرض. ــي للتأمي ــدوق الوطن ــل إنشــاء الصن قب
• عــدم مراجعــة أثمــان الّلوالــب القلبيــة رغــم انخفــاض األســعار 

العالمية
يقــوم الصنــدوق الوطنــي للتأميــن على المــرض بتغطية مصاريف 
تركيــب اللوالــب القلبيــة غيــر الفعالــة )stent nu( بمقتضــى كــراس 
شــروط تــّم اعتمــاده منــذ ســنة 2004 أي قبــل إنشــاء الصنــدوق فــي 
حيــن تــّم تحديــد ســعر اللولــب الفّعــال بمقتضــى مذكــرة داخلّيــة تــّم 

اعتمادهــا الحقــا.
وللعلــم، لــم تتــّم مراجعــة أثمــان اللوالــب القلبّية منذ ســنة 2004 
الســنوات  خــال  انخفاضــا  شــهدت  العالمّيــة  األســعار  أّن  رغــم 

الفارطــة.
• عــدم اســترجاع الصنــدوق للمبالــغ التــي دفعــت للمصّحــات 
ــة ثبــت انتهــاء  الخاصــة مقابــل فواتيــر تتعّلــق باســتعمال لوالــب قلبّي

صاحّيتهــا
الصنــدوق  أجرتهــا مصالــح  التــي  المعّمقــة  التفّقــد  مهّمــة  إثــر 
الوطنــي للتأميــن علــى المــرض للتثبــت مــن اســتعمال المصحــات 
ــرارات  ــى ق ــة باالســتناد إل ــة الصاحّي ــة منتهي ــب قلبي الخاصــة للوال
التكفــل بعمليــات تســريح الشــرايين مــع زرع آالت طبيــة والمتعّلقــة 
بســنة 2015 والسداســي األول لســنة 2016، تبّيــن اســتعمال عديــد 
المصّحــات لمســتلزمات طبيــة منتهيــة الصاحّيــة تــّم خاصهــا مــن 
ــر المذكــورة  ــّم اإلشــارة بالتقاري ــم تت طــرف مصالــح الصنــدوق، ول
إلــى اســترجاع هاتــه المبالــغ التــي تــّم خاصهــا بطريقــة مخالفــة لمــا 

جــاء بكــراس الشــروط لســنة 2004.
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النهائّيــة  القائمــة  للصنــدوق  الطبيــة  التفقديــة  تقريــر  وتضّمــن 
للمصحــات الخاصــة المعنيــة باســتعمال مســتلزمات طبيــة منتهيــة 

كاآلتــي: وهــي  الصاحّيــة. 

23 - فساد في مصحة )Polyclinique M( بصفاقس:
 تعهــدت الهيئــة بتاريــخ 26 ديســمبر 2016 عــن طريــق نائــب 
بمجلــس نــواب الشــعب بعريضــة مدعمــة بجملــة مــن المؤيــدات 
والوثائــق تتعلــق بتجــاوزات مخّلــة بتنظيــم مهنــة الطــب وبتصرفــات 
مشــبوهة وإخــاالت تمــّس مــن النظــام العــام للصحــة العموميــة 
وتحصــل بمصحــة خاصــة )P-M( بصفاقــس، وتتمثــل في اســتعمال 
مســتلزمات طبيــة مــوّردة بطريقــة غيــر قانونيــة وزرعهــا مــن قبــل 

ــوب. ــه االختصــاص المطل ــس ل ــب لي طبي
بالملــف والتــي كانــت  المثــارة كمــا جــاء  الشــبهات   وتتمثّــل 
موضــوع إحالــة مــن الهيئــة إلــى النيابة العموميــة بالمحكمة االبتدائية 

بصفاقــس فــي:
)ع-ع(  للمصحــة  العــام  المديــر  الرئيــس  إبنــة  اضطــاع   -  1
بالعضويــة بمجلــس إدارة المصحــة والحــال أنهــا تشــتغل كطبيبــة 
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العددالمصحة

مصحة ق. تونس
مصحة الع. صفاقس

مصحة األ. تونس
مصحة الب. صفاقس

مصحة الم.  تونس
مصّحة الر. المهدية
مصّحة الت. تونس

مصّحة ا.ز تونس
مصحة ح. تونس
مصحة ا.ر. نابل
مصّحة م. تونس

مصحة ب. تونس
مصحة س.أ  تونس

مصحة ض.ب تونس

2
1
5
1
1
1
4

27
1

15
62

2
1
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مقيمــة بمستشــفى الحبيــب بورقيبــة بصفاقــس وذلــك دون الحصــول 
علــى ترخيــص قانونــي مــن وزارة اإلشــراف ممــا يجعلهــا والحالــة 
بيــن ممارســة مهنــة طبيــب  فــي وضعيــة تضــارب مصالــح  تلــك 
ــة بمجلــس إدارة مصحــة خاصــة ممــا  بالقطــاع العمومــي والعضوي
يفســح لهــا المجــال ومــن خالهــا لوالدهــا الرئيــس المديــر العــام 
العمومــي  بالمستشــفى  كطبيبــة  وظيفتهــا  الســتغال  للمصحــة 

المذكــور لتحقيــق منافــع خاّصــة.
2 - قيــام )أ-ع( زوجــة الرئيــس المديــر العــام والعضــو بمجلــس 
إدارة المصحــة بصفتهــا وكيــل شــركة »S- H« التــي تشــترك فــي 
توريــد وتحويــل وتصنيــع  فــي  والمختصــة  مــع زوجهــا  ملكيتهــا 
كافــة المــواد األوليــة لألحذيــة بالتوريــد فــي خــرق صريــح للقوانيــن 
للمســتلزمات والمعــدات واألدوات الطبيــة وشــبه الطبيــة لترويجهــا 
واســتعمالها بالمصّحــة و الدليــل علــى ذلــك هــو قبــض الشــركة 

ــوان مــن المصحــة. لألمــوال التــي تعــود إليهــا بهــذا العن
وتعــّد هــذه األفعــال تجــاوزات خطيــرة للقوانين المنظمة للهياكل 
الصحيــة العموميــة والخاصــة وكذلــك أنظمــة مراقبــة توريــد ومســك 
عــن  فضــا  الطبيــة  والمســتلزمات  األدويــة  واســتعمال  وترويــج 
مخالفــة لقوانيــن حمايــة المســتهلك وللتراتيــب القمرقيــة والجبائيــة.
3 - ومّمــا يعــّزز حــّدة وخطــورة هــذه الشــبهات هــو أّن )ع-

ع( والــد الطبيبــة وزوج وكيلــة الشــركة وهــو الرئيــس المديــر العــام 
للمصحــة يضطلــع فــي نفــس الوقــت بمهــام المديــر الطبــي للمصحــة 
ويحــرص علــى االحتفــاظ بالمســتلزمات الطبيــة  لديــه دون ترقيــم 
وتحــت عنــوان »IMPLANTS« للدكتــور )ع( ألنهــا تســتعمل 
بصفــة حصريــة مــن قبلــه فــي جراحــة العظــام فــي عمليــات جراحيــة 
يكــون  بالمصحــة دون أن  المرضــى  يجريهــا هــو شــخصيا علــى 

مختصــا فــي جراحــة العظــام.
وقــد تأكــد للهيئــة أن شــبهات الفســاد المبلــغ عنهــا علــى درجــة 
يؤمــون  الذيــن  المرضــى  الخطــورة لمساســها بصّحــة  مــن  كبيــرة 
المصحــة المذكــورة بصفاقــس فضــا عــن اآلثار الســلبية للخروقات 
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التــي تطــال القوانيــن فــي عديــد المجــاالت ممــا يســتوجب تدخــا 
عاجــا مــن قبــل النيابــة العموميــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تحفظيــة 
تجــاه المســؤول األول عــن المصحــة  وابنتــه وزوجتــه وكيلــة شــركة 

» S-H «
وعلــى هــذا األســاس ســارعت الهيئــة بختــم أعمــال التقصــي فــي 
الملــف وبإحالتــه علــى النيابــة العموميــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة 
بفتــح قضيــة  أذنــت  التــي  ديســمبر 2016  بتاريــخ 29  بصفاقــس 

ــة فــي الغــرض. تحقيقي
24 - شــبهات فســاد تتعّلــق بســرقة أدويــة مــن مؤسســات الصحــة 

العمومّية:
شــبهات  بخصــوص  التقّصــي  أعمــال  مباشــرة  الهيئــة  تولّــت 
ــق بســرقة أدويــة مــن مؤسســات الصحــة  فســاد بقطــاع الصحــة تتعّل
ــة  ــة. وفــي هــذا اإلطــار وخــال ســنة 2016، تحــّرت الهيئ العمومّي

فــي عــدد مــن هــذه الملّفــات نتعــرض إلــى أهّمهــا.
• سرقة أدوية وتجاوزات إداريّة ومالّية بمصحة العمران

تعّهــدت الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بالتقّصــي فــي ملــّف 
تعّلــق بشــبهة فســاد مالــي وإدارّي بمصحــة العمــران وتّمثلــت فــي:

- فقــدان كميــات مــن األدويــة الخصوصيــة وصــرف أدويــة دون 
وصفــات طبيــة، وذلــك بفتــح ملّفــات وهميــة بالصيدليــة التابعــة 

للمصحــة.
- حصــول تجــاوزات علــى مســتوى الخزينــة وعــدم مســك دفاتــر 

واضحــة بالمصحة 
- صرف أموال دون وجه قانوني

- التمتع بمنافع شخصية وإسناد منح دون وجه قانوني 
وفــي هــذا اإلطــار، طلبــت الهيئــة مــن الصنــدوق الوطنــي للضمان 
االجتماعــّي مّدهــا بجميــع تقاريــر التفقــد المنجــزة فــي الغــرض 
وتبيــن مــن دراســة الوثائــق التــي تحّصلــت عليهــا وجــود تجــاوزات 
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خطيــرة تخــصُّ التصــّرف فــي األدويــة والتســيير اإلدارّي والمالــّي. 
ــل التجــاوزات فــي: وتتمثّ

- تعــّود أعــوان مصحــة العمــران الحصــول علــى األدويــة دون 
وجــه حــّق، وذلــك دون وصفــة طبيــة ودون معلــوم التســجيل ودون 
الخضــوع ألي فحــص طبــي. وذلــك اســتنادا علــى ملّفــات طبيــة 
وهميــة، أو ملّفــات طبيــة لمرضــى لــم يتقدمــوا للمصحــة منــذ مــدة 
طويلــة، أو تثقيــل أدويــة بملّفــات طبيــة علــى حســاب مرضــى دون 

ــات خاصــة بأعــوان المصّحــة أنفســهم. علمهــم، أو ملّف
- اســتغال أعــوان تســجيل األدويــة بمصلحــة الصيدليــة صفتهــم 
ألنفســهم  لهــا  وجــه  ال  فائــدة  لتحقيــق  وظيفتهــم  وخصائــص 
ولغيرهــم. وتّمثلــت فــي الحصــول علــى األدويــة دون وجــه حــق 

مّمــا ألحــق ضــررا بالصنــدوق.
وأبرزت تقارير التفقد المنجزة في الغرض أن هذه الممارسات 
كانــت تتــّم بعلــم المســؤولين المباشــرين بمصلحــة الصيدليــة وبعلــم 

متصّرف المصّحة.
كمــا كشــفت أعمــال التحــّري والتقّصــي عــن قيــام مجموعــة مــن 
الموظفيــن والعامليــن بالمصحــة بأخطــاء جســيمة تمثلــت فيمــا يلــي:

مســتحّقة  غيــر  مزايــا  وقبــول  ماديــة  منافــع  علــى  الحصــول   -
نفســهم  أل

تكــرار  وجــود  التحــّري  أعمــال  خــال  مــن  للهيئــة  ثبــت   -
ــي نفــس  ــة بالنســبة لنفــس المرضــى وف ــراط للفحوصــات الطبي وإف
االختصــاص وفــي حيــز زمنــي وجيــز وانتفــاع المرضــى المذكوريــن 
بكميــات مــن األدويــة تتجــاوز المقاديــر القصــوى )تقريــر دائــرة 

المحاســبات(.
وقــد كّبــدت هــذه التجــاوزات الخطيرة خســائر فادحة بالمؤّسســة 
لتقريــر  األوليــة  بالماحظــات  ورد  مثلمــا  الوطنّيــة  والمجموعــة 
المحاســبات لســنة 2016 حيــث قــّدرت قيمــة األدويــة التــي فقــدت 
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دون وجــه قانونــي بعشــرات المليــارات وهــي أدويــة مــوّردة فــي 
ــر التفقــد وأعمــال التقّصــي اســتغال  ــج تقاري ــدت نتائ أغلبهــا. وأّك
ــق منافــع  ــة تحقي بعــض األعــوان بمصّحــة العمــران لمراكزهــم بغاي
شــخصية أولفائــدة الغيــر وذلك باســتعمال اإلمكانيــات والتجهيزات 
التابعــة للمصّحــة بــدون وجــه حــق ولوصفــات طبيــة وهميــة بغايــة 
تحويــل وجهــة أدويــة ممــا ترتــب عليــه إهدار للمال العام واســتنزاف 

إلمكانيــات المصّحــة. 
ــة  ــدات تؤكــد جّدي ــاء علــى مــا توفــر لديهــا مــن حجــج ومؤي وبن
العمومّيــة  النيابــة  علــى  الملــّف  الهيئــة  أحالــت  الفســاد،  شــبهة 

بتونــس. االبتدائيــة  بالمحكمــة 
• ســرقة كّميــات مــن مــواد الكيتاميــن المخــّدر مــن الصيدليــة 
المركزيــة ومــن مســتودع توزيــع أدويــة المستشــفيات بسوســة مــن 

ســنة 2012 إلــى ســنة 2016
 باشــرت الهيئــة أعمــال التحــّري والتقّصــي بشــأن شــبهة فســاد 
ــن خــال ســنتي 2013  ــات مــن مــواد الكيتامي تعّلقــت بنقــص كمي
و2016 مــن أحــد مســتودعات توزيــع األدويــة التابعــة للصيدليــة 

المركزيــة بواليــة سوســة.
وقامــت الهيئــة بمراســلة الصيدليــة المركزيــة بخصــوص النقــص 
المشــار اليــه أعــاه والــذي تكــرر فــي أكثــر مــن مناســبة وبأكثــر 
مــن  نقــص  المركزيــة تســجيل  الصيدليــة  مــن مســتودع. وأكــدت 
هــذه المــاّدة خــال ســنة 2013 وبالنســبة لشــهر مــارس 2016. 
وتّمثــل فــي اختفــاء لوحــة مــن مــادة الكيتاميــن بمســتودع توزيــع 
أدويــة مستشــفيات بسوســة تحتــوي علــى خمســة قواريــر مــن نــوع
 .Ketamine 250 ml – solution injectable de 5 ml – boite de 5 

والجــودة  التفقــد  أنجزتهــا مصالــح  تدقيــق  مهمــة  علــى  وبنــاء 
بعــض  جانــب  فــي  قويــة  شــكوك  الحــت  المركزيــة  بالصيدليــة 
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األطــراف الضالعــة فــي ســرقة هــذه المــواد المدرجــة بالجــدول »أ« 
بموجــب القانــون عــدد 54 لســنة 1969 المــؤّرخ فــي 26 جويليــة 
ــي أفردهــا المشــرع بإجــراءات  ــق بالمــواد الســّمية الت 1969 المتعّل
خاصــة تضبــط حصريــا كيفيــة مســكها لــدى الصيدليــات وتوخــي 
جميــع االحتياطــات فــي تداولهــا وحتــى فــي لون الظــروف واألوعية 

ــي تســتعمل فــي لفهــا. الت
وثبــت بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن فقــدان كميــات هامــة مــن 
والتدابيــر  لإلجــراءات  جســيمة  إخــاالت  جــراء  كان  الكيتاميــن 
المــواد  تــداول  فــي  القانــون  حددهــا  التــي  القانونيــة  والمعاييــر 
المخــدرة. وهومــا أدى إلــى حصــول الســرقات المســجلة بمخــازن 

الصيدليــة المركزيــة لهــذه المــادة.
ــة أعمالهــا وأحالــت  وتبعــا لنتائــج هــذه التحّريــات ختمــت الهيئ
شــكاية جزائيــة بخصــوص هــذه الســرقات علــى النيابــة العمومّيــة 

بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس.
25 - شــبهات فســاد فــي عالقــة باســتخالص ديــون الدولــة ترتّب 
عليهــا تفويــت فــرص علــى خزينــة الدولــة فــي اســتخالص ديونهــا 

مــن مدينيهــا
• العينة األولى: 

رفــع يــد علــى ترســيم امتيــاز عــام دون خــاص الديــن المتخلــد 
بذّمــة المدينيــن لفائــدة الدولــة

تــّم بتاريــخ 09 مــاي 2007 ترســيم امتيــاز عــام لفائــدة الدولــة 
المدعــو ملــك  علــى   »G.E« المســمى  العقــاري  بالرســم  أدرج 

ــه  ــدة بذمت ــة متخل ــون جبائي ــا الســتخاص دي )ع – ب- س( ضمان
وتســعين  وثاثمائــة  ألــف  وتســعين  واثنيــن  بثاثمائــة  والمقــدرة 
دينــارا و357 مليمــات )392.390،357 د(. وقــد قــام المبّلــغ عنــه 
)ع –ل- د( برفــع اليــد عــن الترســيم لامتيــاز العــاّم المذكــور آنفــا، 
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وذلــك بــاإلذن للمديــر الجهــوي للملكيــة العقاريــة بشــطبه بالســجل 
العقــاري بنــاء علــى شــهادة رفــع يــد مؤرخــة فــي 25 جانفــي 2013.

برفــع  اإلذن  أن  الهيئــة  باشــرتها  التــي  التحّريــات  وأظهــرت 
ــن  ــّم بموجــب ســداد الدي ــم يت ــاز ل ــد الصــادر عــن ترســيم االمتي الي
المتخلــد بذمــة المديــن )ع - ب - س(. وهــو مــا مّكــن هــذا األخيــر 
مــن التفويــت فــي العقــار محــل الضمــان، وبالتالــي التفويــت علــى 

الدولــة فرصــة اســتخاص دينهــا.
كمــا شــملت أعمــال التقّصــي بــذات الملــّف تجــاوزات مماثلــة 
لمــا ســبق التعــّرض لــه أعــاه. وتّمثلــت فــي منــح المبلــغ عنــه رفــع يد 
لشــركة »س-ز« ســبق ترســيم امتيــاز عــام للخزينــة بالرســم العقــاري 
التابــع لهــا بــإدارة الملكيــة العقاريــة بأريانــة بتاريــخ 2007/08/07 

ضمانــا للديــن البالــغ 628.025,215 د والمتخلــد بذمتهــا. 
وتــّم تســليم رفــع اليــد دون اإلشــارة لامتيــاز العــام للخزينــة 
بالرســم العقــاري المســمى »س-ز« بنــاء علــى موافقــة اإلدارة علــى 
المقتــرح الــذي تقــدم بــه وكيــل الشــركة )م-ز( آنفــا، وذلــك حســب 
ــتاريخ 2014/10/31 والمتضمــن تخصيــص  المراســلة الصــادرة بـ
مــا يعــادل %20 مــن ثمــن بيــع كل عقــار لفائــدة القباضــة المالّيــة 
بنهــج نلســن مانديــا وذلــك إيفــاًء جزئيــا للديون الجبائية المســتحقة 

فــي ذمتهــا مــع جدولــة باقــي الديــون. 
كمــا تــّم فــي حالــة أخــرى ترســيم امتيــاز عــام لفائــدة الخزينــة على 
الرســم العقــاري العائــد بالملكيــة للمدعــو )ر.م.م( ضمانــا للديــن 
المتخلــد بذمــة المديــن المذكــور آنفــا لفائــدة الدولــة، والمقــدر 

. بـــــــ5.040.550،174د 
بتاريــخ  المذكــور  العقــار  عــن  اليــد  برفــع  عنــه  المبلــغ  أذن 
عــن  النهائــي  التشــطيب  تــّم  بمقتضــاه  والــذي   ،2012/01/25

.2010/01/05 فــي  المرســم  العــام  االمتيــاز 
ــه قــد  ــن أن ــة ســالفة الذكــر، تبي وباالطــاع علــى الرســوم العقاري
تــّم التفويــت فــي جميــع العقــارات التــي كانــت محــل االمتيــاز العــام 
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دون ســداد الديــن المتخلــد فــي ذّمــة أصحابهــا مّمــا فــّوت علــى 
ــدي مدينيهــا. ــة فرصــة اســتخاص ديونهــا ل الدول
• رفع يد على اعتراض جبائي دون خالص 

بشــأن  والتقّصــي  التحــّري  الهيئــة  تولّــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
شــبهة فســاد تعّلقــت برفــع يــد علــى اعتــراض دون ســداد الديــن 
العــام  االمتيــاز  مــن شــطب  المســتفيد  نفــس  ملــك  لشــركة علــى 
االعتــراض  موضــوع  الديــن  بلــغ  وقــد  )ع-ب-س(.  المذكــور 
فــي  منــه  جــزء  غيــر  خــاص  يتــّم  ولــم  د(.   6.743.232،265(

د.  785.684،893 مبلــغ  حــدود 
كما مثلت شركة ثانية على ملكه موضوع اعتراض جبائي نتيجة 
عــدم خــاص ديــن لفائدة الدولة بلغــت قيمته 12.057.384،658 
د. ولــم يتــّم خــاص غيــر جــزء منــه فــي حــدود 1.958.116،658 
د إلــى غايــة تاريــخ 07 مــاي 2015. علــى أنّــه تــّم اإلذن برفــع اليــد 
علــى االعتــراض الجبائــي رغــم الفــارق الشاســع بيــن مبلــغ الديــن 

المتخلــد بذمتهــا وبيــن المبلــغ الــذي تــّم خاصــه. 
 وباالنتهــاء مــن تحّرياتهــا، تولّــت الهيئــة إحالــة الملــّف علــى 
النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 27 مــاي 2016، 
والتــي تولـّـت بدورهــا إحالتــه إلــى القطــب القضائــّي المالــّي ليتعّهــد 

بــه قلــم التحقيــق.
• العّينة الثانية 

مــن  بجملــة  المصــدر مصحوبــة  مجهولــة  عريضــة  علــى  بنــاء 
المؤيــدات والوثائــق تتعّلــق بشــبهة فســاد بــاإلدارة العامــة للمحاســبة 
أثنــاء  أنــه  الهيئــة التحّريــات وتبيــن لهــا  واالســتخاص، باشــرت 
قيــام )ع - د( بوظيفــه عمــد إلــى اإلذن برفــع االعتــراض اإلدارّي 
المجــرى علــى الحســاب البنكــي لشــركة » أ. ن.ب « محــل ضمــان 

ــة. ــون الدول لســداد دي
وتبيــن مــن أوراق الملــّف أن الشــركة المذكــورة أعــاه مدينــة 
للدولــة بمبلــغ 298.999،656د أصــا وخطايــا. ثــم تــّم تعديــل 
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موظّف باإلدارة 
العامة للمحاسبة

واالستخالص يعمد 
إلى اإلذن برفع

اعتراض إداري مجرى 
على حساب بنكي

لشركة محّل ضمان
لسداد ديون الدولة
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الديــن، بموجــب كتــب صلــح مبــرم بتاريــخ 2014/07/11 بيــن 
بزغــوان  األداءات  لمراقبــة  الجهــوي  والمركــز  المدينــة  الشــركة 
ألســباب  بيــان  دون  94.558،665د  حــدود  إلــى  بــه،  بالنــزول 
التعديــل الســيما وأن المبلــغ الــذي تــّم طرحــه بموجــب الصلــح 
ــا حيــث يبلــغ 204.444،991د ممــا أضــر بالــغ الضــرر  ــر هاّم يعتب

بخزينــة الدولــة وشــكل شــبهة فســاد جديــة.
ــة مــن إســقاط  ــذي مكــن الشــركة المدين ــرام الصلــح ال ورغــم إب
204.444،991د إالّ أنها لم تسّدد ما تخّلد بذمتها. وهو ما جعل 
قابض المالّية يتولّى بتاريخ 2014/10/06 القيام باعتراض إداري 
ــد الســتخاص  ــغ والوقي ــة للتب ــة الوطنّي ــدى اإلدارة العامــة للوكال ل
قيمــة الديــن المعــدل 94.558،665د. كمــا راســل اإلدارة الجهويــة 
للوكالــة الفنيــة للنقــل البــري بزغــوان بتاريــخ 2014/08/11 حــول 
تمكينــه مــن معلومــات تخــص العربــات الراجعــة بالملكيــة للشــركة 
ــد  ــة بمــا يفي ــض المالّي ــه قاب ــخ 2014/09/10 أجاب ــة. وبتاري المدين

وجــود 31 ســيارة راجعــة بالملكيــة إلــى الشــركة ســابقة الذكــر.
إال أّن المطلــوب قــام بتاريــخ 2014/10/08 بمراســلة قباضــة 
المدينــة  شــركته  تمكيــن  ملتمســا  بزغــوان  اإلدارّي  الحــي  مالّيــة 
مــن جدولــة الديــن الجبائــي المتخّلــد بذمتهــا ورفــع االعتــراض 
اإلداري ومنحهــا تســهيات فــي الدفــع. وبنــاء علــى مــا تقــدم تــّم 
إتّمــام إجــراءات رفــع اليــد علــى االعتــراض اإلداري لفائــدة الشــركة 

المذكــورة.
وعلــى ذلــك األســاس، تولّــت الهيئــة ختــم أعمالهــا، وإحالــة 
الملــّف علــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بزغــوان بتاريــخ 
االقتصاديّــة  الفرقــة  كّلفــت  بدورهــا  والتــي  ديســمبر 2016،   30
والمالّيــة بإتمــام األبحــاث التــي مــا زالــت جاريــة إلــى حــّد اآلن.
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تّم تعديل الدين، 
بموجب كتب صلح

مبرم بين الشركة
المدينة والمركز 
الجهوي لمراقبة
األداءات بزغوان

بالنزول به، دون بيان
ألسباب التعديل

السيما وأن المبلغ
الذي تّم طرحه

بموجب الصلح يعتبر 
هاّما مما أضر بالغ

الضرر بخزينة الدولة
وشكل شبهة فساد

جدية

,,
,,



26 - شبهات فساد تتعّلق بمسالك توزيع التبغ: 
تلّقــت الهيئــة جملــة مــن اإلباغــات عــن شــبهات فســاد بمختلــف 
جهــات البــاد خاصــة عــن طريــق الرقــم الهاتفــي المجانــي. وعليــه، 
باشــرت العديــد مــن أعمــال التقّصــي بشــأن التجــاوزات المنســوبة 
نســتعرض  اإلطــار  هــذا  وفــي  بالقباضــات.  أعــوان  بعــض  إلــى 
العينــة التاليــة، والتــي تتعّلــق بمنــح رخــص بيــع التبــغ ألقــارب أحــد 

المســؤولين.
فبتاريــخ 28 أفريــل 2016، وردت علــى الهيئــة الوطنّية لمكافحة 
الفســاد عريضــة مجهولــة المصــدر مصحوبــة بجملــة مــن المؤيـّـدات 
والوثائــق تتعّلــق بشــبهة فســاد تضّمنــت أن المبّلــغ عنــه )ط -ع( عمــد 
إلــى تحصيــل منافــع لخاصــة نفســه ولعائلتــه مــن خــال منــح رخــص 
اســتغال محــات بيــع تبــغ. وأفــرزت أعمــال التقّصــي وجــود جملــة 
مــن الرخــص الممنوحــة ألفــراد عائلــة المظنــون فيــه بغايــة اســتغال 
محــات بيــع التبــغ. وهــم والــده )ج -ع( وزوجته )س- هـ( ووالدته 

)ش – ب- ي(.
وبنــاء علــى ماتقــّدم، يكــون المبّلــغ عنــه قــد عمــد إلــى تحصيــل 
والخطــة  صفتــه  مســتغا  حــق  وجــه  دون  عائلتــه  ألفــراد  منفعــة 
التــي يشــغل مخالفــا لألمــر عــدد 1961 لســنة 1995 المــؤّرخ فــي 
1995/10/09 والمتعّلــق برخــص اســتغال محــات بيــع التبــغ 
مّمــا يبــّرر انطبــاق مقتضيــات الفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة علــى 
وقائــع الحــال. وعليــه قامــت الهيئــة بختــم أعمــال التقّصــي وإحالة ما 
توّصلــت إليــه مــن نتائــج إلــى النيابــة العمومّيــة بالمحكمــة االبتدائيــة 
بزغــوان بتاريــخ 06 جــوان 2016، والتــي بدورهــا أحالــت الملــّف 

ــة. ــة والمالّي علــى فرقــة األبحــاث االقتصاديّ
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المآل المحكمة المختصة  الموضوع

1

2

3

4

5

6

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

اإلحالة على الفرقة المركزية 
بالعوينة

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

التحقيق صفاقس

التحقيق سوسة

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بالقصرين

المحكمة االبتدائّية بسوسة 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 

المحكمة االبتدائّية بسوسة 

شبهة فساد تتعلق بالمدير العام 
لشركة »أماديوس« تونس

شبهة فساد تتعلق بالرئيس 
المدير العام للشركة الوطنية 

لعجين الحلفاء وبعض العاملين 
بالشركة 

شبهة الغش في البيع ومخالفة 
التراتيب المتعلقة بحماية 

المستهلك تتعلق 
بصاحب شركة لبيع اللحوم 

بسوسة ومزود مطاعم التابعة 
للمبيتات الجامعية 

شبهة فساد في ضبط القائمات 
اإلسمية للعائات المعوزة 

المنتفعة بالبرنامج الخصوصي 
للسكن االجتماعي بمعتمدية 

الكرم 

شبهة فساد بوكالة الشركة 
التونسية للشحن و الترصيف 

بصفاقس  

شبهة فساد تحوم حول كاهية 
رئيس الجامعة للتجهيز 

والبناءات بسوسة بتواطؤ 
من رئيس الجامعة  

العدد

إحاالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
إلى القضاء لسنة 2016
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المآل المحكمة المختصة  الموضوع

7

8

9

10

11

12

13

اإلحالة على االدارة الفرعية 
لألبحاث االقتصادية والمالية

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

 التحقيق تونس

التحقيق صفاقس

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

المحكمة االبتدائّية بالمنستير

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس1

المحكمة االبتدائّية بتونس1

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 1

المحكمة االبتدائّية بتونس1

المحكمة االبتدائّية بتونس1

شبهة فساد مالي و إداري تحوم 
حول المندوب الجهوي للتنمية 
الفاحية بالمنستير ورئيس دائرة 
المحافظة و التربة و رئيس دائرة 

الغابات بالنيابة. 

شبهة فساد تحوم حول مدير 
المصالح الكهربائية بالنيابة 

)ديوان الطيران المدني 
والمطارات( وذلك بالتواطؤ 

مع عضو بلجنة التقييم ووكيل 
شركة.

شبهة التاعب بنتائج مناظرة 
تتعلق بالمدير العام للمجلس 

الوطني لاعتماد

شبهة فساد إداري ومالي بديوان 
التونسيين بالخارج 

شبهات فساد بالمدرسة الوطنية 
للمهندسين بصفاقس 

شبهات فساد تتعلق بمجموعة 
من المسؤولين بمعهد بورقيبة 

للغات الحية  

شبهات فساد تتعلق باالنتدابات 
المنجزة خال 2015 و 2016 

بالمصحات التابعة للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 

العدد
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المآل المحكمة المختصة  الموضوع

                    14

                    15

                    16

17

18

19

20

21

22

23

تحقيق بن عروس

المحكمة االبتدائّية بأريانة  
اإلحالة على االدارة الفرعية 

لألبحاث االقتصادية 

اإلحالة على االدارة الفرعية 
لألبحاث االقتصادية 

التحقيق تونس 

التحقيق تونس 

اإلحالة على االدارة الفرعية 
لألبحاث االقتصادية 

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

التحقيق صفاقس

التحقيق المنستير

المحكمة االبتدائّية ببن عروس 

المحكمة االبتدائّية بأريانة

المحكمة االبتدائّية بأريانة

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بأريانة

المحكمة االبتدائّية بتونس 1 

المحكمة االبتدائّية بتونس 1 

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 1

المحكمة االبتدائّية بالمنستير 

شبهة فساد في وزارة الشباب 
والرياضة 

شبهة فساد في وزارة الشباب 
والرياضة 

شبهة فساد في وزارة الشباب 
والرياضة 

التاعب بنتائج االختبارات 
التطبيقية لالتحاق بشعبة 

الرياضة لسنة 2016-2015 

التاعب بنتائج االختبارات 
التطبيقية لالتحاق بشعبة 

الرياضة لسنة 2016-2015 

شبهة فساد بالشركة التونسية 
للتنقيب 

شبهة فساد بالوكالة العقارية 
السياحية

تجاوزات في الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة االجتماعية 

حول شبهة فساد مالي و إداري 
بالمستشفى الجامعي الهادي 

شاكر بصفاقس  

حول شبهة فساد في التفويت 
في محات بإقامة« جنان 

الوسط« بالمنستير   

العدد
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي اإلحالة 
على الفرقة المركزية بالعوينة

التحقيق صفاقس

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

تحقيق انابة عدلية 

بالحفظ

االحالة على االدارة الفرعية 
لألبحاث االقتصادية والمالية 

التحقيق منوبة

 

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

إحالة الشكاية على الفرقة 
المركزية بالعوينة

المحكمة االبتدائّية بتونس

المحكمة االبتدائّية بصفاقس

المحكمة االبتدائّية بصفاقس

المحكمة االبتدائّية بسوسة 1

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بزغوان 

المحكمة االبتدائّية بمنوبة

المحكمة االبتدائّية تونس 1

المحكمة االبتدائّية تونس 1

شبهة فساد تتمثل في استعمال 
لوالب قلبية منتهية الصاحية 

بعديد المصحات.

شبهة فساد في إسناد مقاسم 
من طرف المدير العملي للوكالة 

العقارية للسكنى بصفاقس 
ألفراد عائلته دون الحصول 
على مصادقة اإلدارة العامة 

للوكالة 

شبهة فساد مالي و إداري 
بالديوان الوطني لألسرة 
والعمران البشري تنسب 

للرئيس المدير العام 

شبهة فساد في شركة أوكسين 
هاوم في شخص ممثلها 

القانوني 

شبهة فساد في القباضة المالية 
بباب سويقة 

شبهة فساد في أمانة المال 
الجهوية بزغوان 

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
بوابة المحيط للتجارة العالمّية 

شبهة فساد بالشركة الوطنية 
الستغال وتوزيع المياه  

شبهة بالشركة الوطنية الستغال 
وتوزيع المياه   

العدد
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     34

     35

     36

     37

     38

     39

     40

اإلحالة على القطب القضائي 
والمالي 

بإحالة الشكاية على الفرقة 
المركزية بالعوينة 

اإلحالة على الفرقة المركزية 
بالعوينة 

اإلحالة على االدارة الفرعية 
لألبحاث االقتصادية والمالية 

التحقيق صفاقس

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

 التحقيق تونس

 اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

 اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بأريانة 

المحكمة االبتدائّية بقفصة 

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 1

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بتونس

شبهة فساد بالشركة الوطنية 
الستغال وتوزيع المياه  

حول شبهة فساد تتعلق بالمدعو 
م. ن. ع. الذي قام بفتح مصحة 

لتصفية الكلى بحدائق المنزه 
تقوم باستقطاب المحتاجين 
بواسطة سماسرة لبيع إحدى 

الكليتين بمقابل مادي. 

شبهة فساد في التصرف 
والتسيير بالمطعم الجامعي 

ابن عرفة بقفصة 

شبهات فساد بمصحة م.ن.ي 
بصفاقس  

وزارة التعليم العالي سوء تصرف 
واستياء على أموال عمومية  

شبهة فساد تتمثل في رشوة 
من طرف كاتب بالمحكمة 

االبتدائّية بتونس 

شبهة فساد بالقباضة المالية 
بحي المهرجان 

شبهة فساد باإلدارة العامة 
للمحاسبة واالستخاص 
وبقباضة حي المهرجان 

العدد
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

التحقيق صفاقس

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

بالحفظ

اإلحالة على فرقة االبحاث 
الديوانية

التحقيق منوبة

التحقيق تونس

تمت احالتها على االدارة 
الفرعية لألبحاث االقتصادية 

بتونس للبحث

اإلحالة على فرقة االبحاث 
الديوانية.

اإلحالة على إدارة االبحاث 
الديوانية 

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 2

المحكمة االبتدائّية بتونس

المحكمة االبتدائّية ببن عروس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بمنوبة

المحكمة االبتدائّية ببن عروس 

المحكمة االبتدائّية بصفاقس 2 

المحكمة االبتدائّية بالمنستير

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

شبهة فساد إداري بمطار 
صفاقس- طينة الدولي

شبهات فساد موجهة ضد كل 
من مدير عام سابق بمؤسسة 

اإلذاعة التونسية ومجموعة من 
ممثلي اإلدارة التقنية لإلذاعة 

والمدير المالي للمؤسسة.

شبهات فساد موجهة إلى السيد 
قابض البيوعات والتصرف 

في المحجوزات بسيدي رزيق 
بمشاركة عوني أماك دولة.

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
N G C التي تتمتع بنظام 

توقيف العمل باألداءات

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
م و أ للتصدير والتوريد

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
م و أ للتصدير والتوريد

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
م و أ للتصدير والتوريد

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
ن و

شبهة فساد مالي وإداري بشركة 
خ ت

العدد
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     52
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     54

     55

     56

اإلحالة على اإلدارة الفرعية 
لألبحاث اإلجرامية للبحث

بالحفظ 

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

المحكمة االبتدائّية بتونس 1

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

العدد
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     58

     59
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     63

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

اإلحالة على النيابة العمومية 
سوسة للتعهد

اإلحالة على النيابة العمومية 
سوسة للتعهد

اإلحالة على النيابة العمومية 
سوسة للتعهد

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

العدد
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     65

     66

     67

     68

     69

     70

اإلحالة على النيابة العمومية 
سوسة للتعهد

اإلحالة على النيابة العمومية 
سوسة للتعهد

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

 التحقيق سوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بسوسة

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي  

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي   

العدد
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     72

     73

     74

     75

     76

     77

     78

     79

التحقيق سوسة

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

التحقيق تونس  

التحقيق تونس  

التحقيق تونس  

التحقيق تونس  

الفرقة المركزية األولى للحرس 
الوطني 

التحقيق سوسة

  التحقيق تونس

المحكمة االبتدائّية بسوسة

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بسوسة 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

شكاية في اإلساءة للغير عبر 
شبكة االتصاالت ومن أجل 

نسبة أمور غير قانونية لموظف 
عمومي

شبهة فساد تحوم حول 
مدير المصالح الكهربائية 

بالنيابة )ديوان الطيران 
المدني و المطارات(

شبهة فساد بمؤسسة التلفزة 
التونسية  تتعلق بكاهية مدير 
المصالح المشتركة وموظف 

بنفس اإلدارة 

توفير الحماية األمنية لشاهد 
في ملف إرهابي

االتصال المستمر و المتواتر 
على الرقم األخضر الخاص بالهيئة

اإلزعاج المتواصل على الرقم 
األخضر الخاص بالهيئة 

شبهة فساد تتعلق بعون بالهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد

شبهة فساد بميناء سوسة 
التجاري 

شبهة فساد تعلق بجمعية ن خ  

العدد
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     80

     81

     82

     83

     84

تم إحاتها إلى وكيل الجمهورية 
بقرمبالية للتعهد

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

بالتخلي لعدم االختصاص 

التحقيق قرمبالية

التحقيق منوبة

المحكمة االبتدائّية ببن عروس

المحكمة االبتدائّية بتونس

المحكمة االبتدائّية بنابل 

المحكمة االبتدائّية بقرمبالية 

المحكمة االبتدائّية بمنوبة 

شيهة فساد تتعلق بسرقة 
وإتاف متعمد ألماك عمومية 

بمركز بحوث وتكنولوجيات 
الطاقة بالقطب التكنولوجي 

ببرج السدرية  

شبهة فساد بالشركة التونسية 
للكهرباء والغاز  

شبهة فساد مالي و إداري 
تتمثل في استغال رئيس النيابة 

الخصوصية بالحمامات سابقا 
والكاتب العام لنفوذهم لقضاء 
مصالحهم الخاصة وذلك في 

إطار معامات مشبوهة مع 
جمعية ت ب بالحمامات 

وجمعية ذ ة بالحمامات 

شبهة فساد مالي وإداري تتمثل 
في استغال رئيس النيابة 

الخصوصية بالحمامات سابقا 
والكاتب العام لنفوذهم لقضاء 
مصالحهم الخاصة وذلك في 

إطار معامات مشبوهة مع 
جمعية ت ب بالحمامات 

وجمعية ذ ة بالحمامات 

شبهة فساد حول مخالفة التدابير 
واإلجراءات الصحية المتعلقة 
بمقاومة مرض السل الحيواني 

والتصدي النتقال الجرثومة 
لإلنسان 

العدد
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     85

     86

     87

     88

     89

     90

     91

     92

اإلحالة على الفرقة المركزية 
الثالثة 

تم إحالتها على التحقيق 
ثم إحالتها على المجلس 

الجناحي وتم استئنافها من 
طرف النيابة العمومية 

اإلحالة على الفرقة المركزية 
بالعوينة 

االحالة على الشرطة العدلية 
بمنوبة للبحث بالحفظ

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

التحقيق تونس

التحقيق قرمبالية

 التحقيق زغوان

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية ببن عروس

المحكمة االبتدائّية بالقصرين

المحكمة االبتدائّية بمنوبة 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بقرمبالية 

المحكمة االبتدائّية بزغوان 

شبهة فساد تتعلق بوجود شبكة 
داخل جهاز الشرطة البلدية 

بتونس تقوم بإعادة بيع و توزيع 
مواد غذائية ولحوم بيضاء 
وحمراء منتهية الصاحية

شبهة فساد في ضياع  ملف 
بمحكمة بن عروس يتعلق 

بشكاية جزائية في تدليس وثيقة 
صادر عن شركة أجنبة تدعى 

»ش ر«.

شبهة فساد بالشركة الوطنية 
لعجين الحلفاء والورق

شبهة فساد بمركز رعاية المعاقين 
ذهنيا بدون سند عائلي بمنوبة 

شبهة فساد بالشركة التونسية 
للكهرباء والغاز

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

شبهة رشوة و فساد تنسب 
لمجموعة من كتبة المحكمة 

االبتدائّية بقرمبالية   
شبهة فساد باإلدارة العامة 

للمحاسبة واالستخاص بزغوان 

العدد
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     94

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

اإلحالة على القطب القضائي 
اإلقتصادي والمالي

المحكمة االبتدائّية بتونس 

المحكمة االبتدائّية بتونس 

شبهة فساد وسوء تصرف في 
ملف إنجاز مدرج مطار قفصة 

من طرف مسؤولين بديوان 
الطيران المدني والمطارات 

حول شبهة فساد إداري ومالي 
بالمركز الوطني البيداغوجي 
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فــي إطــار ســعي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد إلى تنفيــذ المهام 
الموكولــة إليهــا بموجــب المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 
المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 فــي الفقــرة 07 الفصــل 12 منــه 
فيمــا يتعّلــق » بجمــع المعطيــات والبيانــات واإلحصائّيــات المتعلقــة 
بالفســاد إلحــداث قاعــدة بيانــات بهــدف اســتغالها فــي إنجــاز المهام 
الموكولــة إليهــا «، وعمــا بأحــكام الفصــول 31 و 34 و35 مــن 
المرســوم اإلطــاري المذكــور، بــادرت الهيئــة فــي تاريــخ 10 أكتوبــر 
2016 بمراســلة مختلــف الــوزارات لمدهــا بكشــف فــي الملفــات 
المتعّلقــة بشــبهات فســاد والتــي تّمــت إحالتهــا خــال الســنة نفســها 
علــى القضــاء العدلــي أو علــى دائــرة الزجــر المالــي بنــاء علــى تقاريــر 
التفقديات العامة أو استنادا إلى تقارير دائرة المحاسبات أو اعتمادا 

علــى تقاريــر الهيئــات العامــة للّرقابــة.

لتمكيــن  تقديمهــا  المطلــوب  المعطيــات  أهميــة  إلــى  ونظــرا 
الهيئــة مــن اســتكمال الصــورة حــول ملفــات الفســاد المعروضــة 
علــى القضــاء والوقــوف علــى المجهــودات المبذولــة فــي مســتوى 
طلبهــا  توجيــه  الهيئــة  ارتــأت  الفســاد،  آفــة  لمكافحــة  القــرارات 
مباشــرة إلــى التفقديــات العامــة باعتبارهــا مــن المصالــح العموميــة 
المختصــة المحمــول عليهــا مســاعدة الهيئــة علــى جمــع المعلومــات 
ــات حــول المســائل المرتبطــة بمهامهــا كمــا نــّص علــى  واإلحصائّي
ذلــك الفصــل 15 مــن المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011.

إحاالت الوزارات لملّفات الفساد:

مقّر القطب القضائي المالي
شارع محمد الخامس - تونس
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وفيمــا يلــي قائمــة فــي الــوزارات التــي تولــت الهيئــة مراســلتها 
ــه وهــي: علــى نحــو مــا ســلف بيان

1 - وزارة الصحة 
وزارة المرأة والطفولة  - 2

وزارة الفاحة والموارد المائية والصيد البحري  - 3
وزارة شؤون الشباب والرياضة   - 4

وزارة الشؤون الخارجية  - 5
وزارة الشؤون الثقافية  - 6

وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي  - 7
وزارة العدل  - 8

وزارة التكوين المهني والتشغيل  - 9
10 - وزارة التربية

11 - وزارة الداخلية
12 - وزارة السياحة والصناعات التقليدية

13 - وزارة الشؤون الدينية 
14 - وزارة الدفاع الوطني

15 - وزارة الشؤون االجتماعية
16 - وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

17 - وزارة التجارة والصناعة
18 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

19 - وزارة الشؤون المحلية والبيئة
20 - وزارة النقل

21 - وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
22 - وزارة أماك الدولة والشؤون العقارية

الصناعــة  وزارات  وباســتثناء  الهيئــة  طلــب  مــع  وتفاعــا 
والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة، والتعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، والشــؤون المحليــة والبيئــة، والنقــل، والتنميــة واالســتثمار 
والتعــاون الدولــي، والداخليــة، والشــؤون الدينيــة، وأمــاك الدولــة 
الشــؤون العقاريــة، تولّــت باقــي الــوزارات كّل فيمــا يخّصهــا تقديــم 
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كشــف فــي اإلحــاالت علــى القضــاء والمكلــف العــام بنزاعــات 
الدولــة بالنســبة إلــى ســنة 2016.

وقــد توصلــت الهيئــة بتاريــخ 17 جانفــي 2017 بــرّد مــن وزارة 
المعطيــات  معالجــة  بصــدد  العامــة  التفقديــة  أّن  مفــاده  العــدل 
المطلوبــة والمتعلقــة باإلحــاالت علــى القضــاء العدلــي وعلــى دائــرة 
الزجــر المالــي بنــاء علــى تقاريــر التفقديــة العامــة وتقاريــر دائــرة 
المحاســبات والهيئــات العامــة للرقابــة، وأنهــا ســتتولى موافــاة الهيئــة 

ــر لديهــا الحقــا. بمــا يتوف
وقــد حرصــت الهيئــة علــى معالجــة المعطيــات الــواردة عليهــا 
الــوزارات  تبويبهــا حســب  علــى  وعملــت   .2016 ســنة  بعنــوان 
والتجــاوزات  الفســاد  وشــبهات  جرائــم  بيــان  مــع  واإلدارات 
واإلخاالت وســوء التصرف والجهة المتعهدة بالملف والمظنون 
فيهــم كّلمــا توفــرت المعلومــة، وذلــك كمــا يبــرزه الجــدول التالــي:  

تاريخ اإلحالة الجهة
المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

وزارة الصحة

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

مستشفى الهادي شاكر بصفاقس:
2 - تقرير تفقد صادر بتاريخ

05 ماي 2016 حول اقتناء أربطة 
خاصة بمرضى الطب النفسي 

بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 

المستشفى الجهوي بقفصة: 
3 - تقرير تفقد صادر بتاريخ 

14 جويلية 2016 حول الشبهات 
في التصرف في استشارة بعنوان سنة 
2015 واستشارة بعنوان سنة 2016 

والمتعلقتين باقتناء أصابع الشمع 
األحمر للمستشفى الجهوي بقفصة

المجموع: 03 إحاالت 

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 
االبتدائية بنابل

مندوب الحكومة 
لدى دائرة الزجر 

المالي

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 
االبتدائية بقفصة

2016/09/19

2016/11/10

2016/11/22

الوزارة

     1

العدد



   
تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

     2

3

وزارة المرأة 
واألسرة والطفولة

وزارة الفالحة 
والموارد المائية 
والصيد البحري

ال شيء

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بقفصة :

1 - ملف المندوب الجهوي للتنمية 
الفاحية بقفصة

المجمع المهني المشترك للغالل 
والتمور بقبلي:

2 - تقرير بتاريخ 2016/02/01 
حول فساد مالي باإلدارة الجهوية 
للمجمع المهني المشترك للغال 

والتمور بقبلي والمتمثل في النقص 
المسجل في مخزونات مواد حماية 

صابة التمور

المعهد الوطني للعلوم الفالحية:
3 - تقرير بتاريخ 2016/12/15  
حول تجاوزات منسوبة إلى طبيب 
بيطري صحي تمثلت في استغال 

صفة ال وجه لها واإلضرار باإلدارة 
واستغال النفوذ بالمندوبية الجهوية 

للتنمية الفاحية بتونس

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بتونس:

4 - تقرير بتاريخ 2016/02/23 
حول تجاوزات منسوبة إلى أستاذ 

جامعي بالمعهد الوطني للعلوم 
الفاحية تتمثل في شبهة تاعب 
في إجراءات توريد وبيع مبيدات 

بيولوجية من شركة خاصة 
 » ALOHA AGRICULTURE «
في عاقة مع مصالح حماية ومراقبة 

جودة المنتجات الفاحية

دائرة الزجر المالي

اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية 

والعقارية

مصالح نزاعات 
الدولة

مصالح نزاعات 
الدولة

2016/06/16

االذن للمجمع 
بإحالة الملف 

للقضاء

2016/03/02

2016/03/07

الوزارةالعدد



   
تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

3
وزارة الفالحة 

والموارد المائية 
والصيد البحري

المعهد القطاعي للتكوين المهني 
الفالحي لتربية البقر ومركز التكوين 

المهني الفالحي بتيبار: 
تقرير صادر بتاريخ   - 5

2016/02/23 حول تفشي ظاهرة 
الفساد وسوء التصرف بالمعهد 

القطاعي للتكوين المهني الفاحي 
لتربية البقر ومركز التكوين المهني 
الفاحي بتيبار والمنسوبة إلى عون 

تقني بالمركز

الشركة الوطنية لحماية النباتات:
6 - تقرير بتاريخ 2016/02/23 

حول النزاع القائم بين الشركة الوطنية 
لحماية النباتات وشركة التعمير 

»ستام«

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بقفصة: 

7 - تقرير بتاريخ 2016/05/24 
حول حصول تجاوزات في خاص 

عملة الحضائر بالمندوبية الجهوية 
للتنمية الفاحية بقفصة منسوبة إلى 
مستكتب إدارة مكّلف بتأجير عملة 

الحضائر وكّل من ثبتت إدانته

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بتونس: 

8 - تقرير بتاريخ 2016/08/04 
حول تجاوزات بدائرة الصيد البحري 

وتربية األسماك بالمندوبية الجهوية 
للتنمية الفاحية بتونس منسوبة إلى 

عونين إداريين

مصالح نزاعات 
الدولة

اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية 

والعقارية

اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية 

والعقارية

مصالح نزاعات 
الدولة

2016/03/25

االذن بإحالة 
الملف للقضاء

2016/02/26

         2016/02/09

الوزارةالعدد
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

3
وزارة الفالحة 

والموارد المائية 
والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بالقصرين: 

9 - تقرير بتاريخ 2016/08/04 
حول اإلخاالت بدائرة الموارد 

المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية 
الفاحية بالقصرين

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
ببنزرت:

10 - تقرير بتاريخ 2016/08/04 
حول اإلدالء ببطاقات مدلّسة لصيد 

المرجان األحمر لسنة 2015

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
ببنزرت:

11 - تقرير بتاريخ 2016/08/04 
حول شبهة التاعب بتراخيص الصيد 
البحري المتمثلة في اإلدالء  ببطاقات 

مشبوهة لصيد المرجان األحمر 
بدائرة الصيد البحري وتربية األسماك 

بالمندوبية الجهوية للتنمية الفاحية 
ببنزرت والمنسوبة إلى عامل مكلف 

بخلية الصيد البحري بغار الملح

مركز التكوين المهني للصيد البحري 
بكّل من بنزرت وطبرقة:

12 -  تقرير بتاريخ 2016/08/04 
حول شبهة تزوير شهائد ختم تكوين 

بمركز التكوين المهني للصيد البحري 
بكّل من بنزرت وطبرقة

مصالح نزاعات 
الدولة

مصالح نزاعات 
الدولة

مصالح نزاعات 
الدولة

مصالح نزاعات 
الدولة

2016/09/02

2016/08/23

2016/08/23

2016/09/22

الوزارةالعدد
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

3

4

5

6

7

وزارة الفالحة 
والموارد المائية 
والصيد البحري

وزارة الشؤون 
الخارجية

وزارة الشؤون 
الثقافية

وزارة 
تكنولوجيات 

االتصال 
واالقتصاد الرقمي

وزارة التكوين 
المهني والتشغيل

الشركة التعاونية المركزية للبذور 
والمشاتل الممتازة:

13 - تقرير بتاريخ 2016/08/24 
حول شبهة تجاوزات إدارية ومالية 

وفنية بالشركة التعاونية المركزية 
للبذور والمشاتل الممتازة في عاقة 
بملف قضية زراعة الطماطم المعّدة 

للتحويل بمنبت المكناسي

ال شيء

ال شيء

ال شيء

1 - ملف مزاولة مؤسسة »الشهاب 
لاستثمار والتوظيف« ألنشطة غير 

مرخص فيها في مجال التوظيف 
بالخارج المتواجدة بتونس ومغالطة 

الشبان التونسيين بإسنادهم عقود شغل 
مدلّسة للعمل بمؤسسة فرنسية مقابل 

مبالغ مالية هاّمة

اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية 

والعقارية

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس
2016/05/10

الوزارةالعدد

المجموع: 13 ملفا 
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

                     7

                     8

وزارة التكوين 
المهني والتشغيل

وزارة التربية

2 - ملف تجاوزات شركة »مجموعة 
جوهرة البركة التجارية« المتمثلة في 

انتحال صفة مؤسسة  »رتاج للتوظيف 
بالخارج« المرّخص لها في ممارسة 
النشاط وفي إيهام الشبان التونسيين 

بالعمل على توظيفهم بالخارج مقابل 
مبالغ مالية هامة 

3 - ملف عملية تحّيل وابتزاز تعرض 
لها مجموعة من الشبان التونسيين 
من الوسيط المدعو وسام الشاهد 

في توظيفهم في قطر مقابل دفعهم 
لمبالغ مالّية هاّمة 

4 - مزاولة مؤسسة » المستقبل 
للتوظيف والخدمات « بقفصة ألنشطة 
غير مرخص فيها في مجال التوظيف 

بالخارج مقابل دفع مبلغ مالي

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس: 
1 - ملف مخالفة التراتيب المنظمة 

للشراء العمومي واستغال الصفة 
لإلضرار باإلدارة وتحقيق منفعة للغير 

منسوبة إلى رئيس مصلحة التجهيز 
بالمندوبية 

المركز الجهوي للتربية والتكوين 
المستمر بأريانة: 

2 - ملف سوء تصرف في الشراءات 
مما تسبب في تضاعف حجم الديون 

منسوبة إلى أستاذ أّول للتعليم الثانوي 
مكّلف بالمالية سابقا بالمركز 

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

المكلف العام 
بنزاعات الدولة 

لإلحالة على 
القضاء 

مندوب الحكومة 
لدى دائرة الزجر 

المالي

2016/04/07

2016/05/10

2016/05/10

2016/07/26

2016/01/04

الوزارةالعدد

المجموع: 04 إحاالت
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

وزارة التربية8

المدرسة االبتدائية تانيت قرطاج: 
3 - ملف تحّيل وتدليس واستياء 

على أموال عمومّية منسوبة إلى المدير

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

حضيرة السيارات

معهد 03 مارس 1934 بقربة: 
5 - ملف جمع أموال من التاميذ 

دون وجه حق

معهد حي الشباب قفصة: 
6 - ملف االستياء على أموال 

عمومية منسوب إلى عون محاسب 
سابقا

المندوبية الجهوية للتربية تونس 1:
7 - تسلم أموال من شخص مقابل 

مساعدته على االنتداب

وزارة الداخلية

المكّلف العام 
بنزاعات الدولة 

لإلحالة على 
القضاء

المكّلف العام 
بنزاعات الدولة 

لإلحالة على 
القضاء

المكلف العام 
بنزاعات الدولة

المكلف العام 
بنزاعات الدولة

2016/01/21

2016/03/08

2016/01/08

2016/03/08

2016/11/03

الوزارةالعدد

المجموع: 07 ملفات

9

11

10

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون 
الدينية

وزارة السياحة 
والصناعات 

التقليدية

ال شيء

ال شيء

ال شيء 336336



   
تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

وزارة الدفاع 
الوطني

وزارة الشؤون 
االجتماعية

ال شيء

اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية 
بالقصرين: 

1 - ملف تدليس بطاقات إعاقة

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتماعية: المركز الجهوي بمدنين: 

2 - ملف االستياء على أموال 
عمومية منسوبة إلى موظف بالصندوق 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتماعية: المركز الجهوي بمنوبة: 

3 - ملف االستياء على أموال 
عمومية من مقابيض الصندوق ضد 

أحد الموظفين

المركز الجهوي بقفصة: 
4 - ملف استياء على أموال عمومية 

من مقابيض الصندوق منسوبة إلى 
موظف بالصندوق 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتماعية: 

5 - ملف سرقة مقّر إداري ببن 
عروس يحوي األرشيف

المجموع: 05 إحاالت

المكلف العام 
بنزاعات الدولة

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية  بمدنين

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية  بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية  بقفصة

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 
االبتدائية ببن 

عروس

2016/12/02

2016/02/12

2016/03/30

2016/05/16

2016/10/13

الوزارةالعدد

12

13

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
1 - ملف التحيل على بعض رياض 

األطفال ضد مجهول

2016/10/28القضاء
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

وزارة الشؤون 13
االجتماعية

2 - ملف افتعال وتزوير وصوالت 
خاص ضد موظف

3 - ملف التحيل على مضمون 
اجتماعي ضد ثاثة موظفين

المكتب الجهوي بمنوبة: 
5 - ملف اختاس أموال من خزينة 

المكتب 

المجموع: 05 إحاالت

مصّحة العمران:
4 - ملف سرقة أدوية من مصحة 

العمران ضد مجهول

الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض:

1 - ملف في الزور والتحّيل ضد 
طبيب

2 - ملف في الزور والتحيل ضد 
طبيب

3 - ملف في الزور والتحيل ضد 
طبيب

4 - ملف في الزور والتحيل في 
خصوص اللوالب القلبية ضّد 34 

طبيبا و13 مصحة خاصة

5 - ملف في الزور والتحيل ضد 
طبيب ومضمونين اجتماعيين

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

2016/10/27

2016/10/28

2016/10/07

2016/09/05

2016/02/01

2016/02/25

2016/05/17

2016/06/27

2016/08/31

الوزارةالعدد
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

وزارة الشؤون 13
االجتماعية

6 - ملف في الزور والتحيل ضد 
أخصائي نظارات

7 - ملف في الزور والتحيل ضد 
عون بالصندوق

8 - ملف في الزور والتحيل ضد 
طبيب ومزود آالت طبية وناظر 

بالمستشفى الجهوي عبد الرحمان 
مامي

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

والشرايين
 

المجموع: 09 إحاالت

2 - ملف ضد عون مكّلف بتسيير 
الورشة التابعة للمركز من أجل إيهام 

مواطن بالتفويت له في ثاث سيارات 
تابعة للمركز مقابل مبالغ مالية

المجموع: 02 إحاالت

مركز البحوث والدراسات 
االجتماعية: 

1 - ملف ضد المدير العام السابق 
للمركز من أجل إجراء دراسات لفائدة 

المركز دون احترام شروط التعاقد 
ودون التقّيد بمبدإ المنافسة 

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

القضاء

2016/10/11

2016/10/21

2016/12/02

2016/03/30

2016/08/26

2016/08/26

الوزارةالعدد

المجموع العام لوزارة الشؤون االجتماعية : 21 إحالة

المجموع العام للوزارات : 48 إحالة
339



وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة تلقــت رّدا مــن وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة بتاريــخ 06 جانفــي 2017، ومــن وزارة التجهيــز 

ــر 2017. ــخ 12 أكتوب ــة بتاري ــة الترابي واإلســكان والتهيئ
الوزارتيــن  لهاتيــن  واإلحصائّيــات  المعطيــات  أن  إلــى  ونظــرا 
جــاءت غيــر مكتملــة مــن حيــث التوزيــع حســب الســنوات وحســب 

الملفــات المحالــة تحّتــم معالجتهــا خــارج إطــار الجــدول.
وزارة شؤون الشباب والرياضة:   - 1

تضمــن رد الــوزارة كشــفا إجماليــا للســنوات الثــاث األخيــرة 
دون تحديــد.

وقــد بلــغ العــدد الجملــي لإلحــاالت علــى القضــاء العدلــي مــن 
ــم وشــبهات فســاد 13 ملفــا تعلقــت بمــا مجموعــه 25  أجــل جرائ

مظنونــا فيــه.
وفــي خصــوص اإلحــاالت علــى دائــرة الزجــر المالــي مــن أجــل 
أخطــاء التصــرف فقــد بلغــت جملتهــا للفتــرة المعنيــة 08 ملفــات 

تعلقــت بمــا عــدده 14عونــا عموميــا.
2 -  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية:

والتهيئــة  واإلســكان  التجهيــز  بقطــاع  الصلــة  ذات  القضايــا   -
ملفــا.   40 الترابيــة: 

- القضايــا الجزائيــة المرفوعــة مــن قبــل الــوزارة ضــد بعــض 
ملفــا.  13 المقاوليــن: 

- الملفــات المحالــة إلــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة أو 
ــا. دائــرة الزجــر المالــي أو هيئــة الرقابــة اإلداريــة والماليــة: 21 ملّف

• إحاالت الهيئات العاّمة للرقابة لملّفات الفساد:
وســعيا مــن الهيئــة إلــى ضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــمولية 
علــى المعطيــات المزمــع جمعهــا راســلت الهيئــة العليــا للرقابــة 
اإلداريــة والماليــة ومختلــف الهيئــات العامــة للرقابــة، وهــي علــى 

التوالــي:
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• هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
• هيئة الرقابة العامة للمالية

• هيئة الرقابة العامة ألماك الدولة والشؤون العقارية،
وطالبــت هــذه الهيئــات كاّ فيمــا يخصهــا بمدهــا بكشــف مفصــل 

فــي اإلحــاالت علــى القضــاء.
ــة اإلداريــة والماليــة تســّجل  ــا للرقاب ــة العلي وفــي خصــوص الهيئ
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التفاعــل اإليجابــي الــذي لقيتــه 
منهــا، واســتعدادها للتعــاون مــع الهيئــة فيمــا يتعّلق بجمــع المعطيات 
والبيانــات واإلحصائّيــات المتعلقــة بالفســاد إلحــداث قاعــدة بيانات 

بهــدف اســتغالها فــي إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا.
خصــوص  فــي  الهيئــة  مراســلة  علــى  رّدهــا  فــي  وأوضحــت 
اإلحــاالت إلــى الجهــات القضائيــة أن اإلخاالت التي يتّم الكشــف 
عنهــا خــال المهمــات التــي تؤمنهــا هيئــات الرقابيــة تحــال مباشــرة 
مــن قبــل الجهــات المخــّول لهــا ذلــك قانونــا )رئيــس الحكومــة، 
وزيــر الماليــة ووزراء اإلشــراف( إلــى النيابــة العموميــة ســواء بالنســبة 
إلــى األخطــاء التــي تقــع تحــت طائلــة القانــون الجزائــي أو إلــى دائــرة 
الزجــر المالــي بالنســبة إلــى أخطــاء التصــرف وال تــرد علــى الهيئــة 

ضمــن التقاريــر التــي تتعهــد بمتابعتهــا.
وأفــادت فــي هــذا الصــدد أنهــا قامــت بإحالــة الطلــب إلى مختلف 
ــى  ــى مدهــا بمجمــل اإلحــاالت إل ــة إياهــا إل ــة داعي ــات الرقابي الهيئ

القضــاء وتعهــدت بإحالتهــا إلــى الهيئــة حــال توصلهــا بهــا.
 كمــا أفــادت أنهــا ســتتولى تافــي هــذا النقــص مســتقبا مــن 
خــال تطويــر اإلطــار التشــريعي المنظــم ألعمالهــا. وتولــت فــي 
المقابــل مــّد الهيئــة بتقاريــر نشــاطها خــال الســنوات مــن 2004 

إلــى 2015.
وإّن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد إذ تحــرص مــن خــال 
مختلــف  لــدى  المعطيــات  تجميــع  علــى  المنهــج  هــذا  توخــي 
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وفي خصوص الهيئة 
العليا للرقابة اإلدارية 
والمالية تسّجل الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد 
التفاعل اإليجابي الذي 
لقيته منها، واستعدادها 
للتعاون مع الهيئة فيما 

يتعّلق بجمع المعطيات 
والبيانات واإلحصائّيات 

المتعلقة بالفساد إلحداث 
قاعدة بيانات بهدف 
استغاللها في إنجاز 
المهام الموكولة إليها
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المصــادر بمــا يمكنهــا مــن تغطيــة كافــة مجــاالت تدخلهــا، ويضفــي 
المصداقيــة علــى تحاليلهــا واقتراحاتهــا وتوصياتهــا، فهــي تســعى 
ــى إرســاء أســس منهــج عمــل جماعــي تشــاركي  ــي اآلن نفســه إل ف
مختلــف  وبيــن  بينهــا  المثمــر  والتعــاون  الجهــود  تنســيق  يضمــن 
الهيئــات ومؤسســات الدولــة وفقــا لمــا يقتضيــه المرســوم اإلطــاري 

عــدد 120 لســنة 2011.
ويتضمــن الجــدول الموالــي تبويب المعطيــات والبيانات الواردة 
علــى الهيئــة فــي رّد كّل مــن هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العمومّيــة 
إلــى  تتلــق  لــم  الهيئــة  بــأّن  علمــا  للمالّيــة،  العاّمــة  الرقابــة  وهيئــة 
تاريــخ إعــداد تقريرهــا رّدا مــن هيئــة الرقابــة العامــة ألمــاك الدولــة 
والشــؤون العقاريــة علــى مراســلتها األولــى بتاريــخ 2016/10/10 

ــخ 2017/09/26: ــة بتاري والثاني

342342
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

1
هيئة الرقابة العاّمة 
للمصالح العمومّية
)رئاسة الحكومة(

الشركة التونسية للمقاوالت السلكية 
والالسلكية:

1 - ملف ضّد ثاثة رؤساء مشاريع 
من أجل استخاص فائدة ال وجه لها

سفارة تونس بياوندي: 
2 - ملف ضد محاسب عمومي من 

أجل االستياء على أموال عمومية

الشركة التونسية للصحافة والطباعة 
والنشر:

3 - ملف ضد ثاثة مديرين عامين 
سابقين من أجل استخاص فائدة ال 

وجه لها لموزع صحف

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

واستعمال مدلّس 

الجمعية الرياضة بوزارة المالية:
1 - تقرير مراقبة تصرف وحسابات 

الجمعية الرياضية لوزارة المالية

الشركة التونسية للسكك الحديدية:
5 - ملف ضد بعض المسؤولين من 

أجل استخاص فائدة ال وجه لها

المجموع:05 إحاالت

اقتراح إحالة 
للقضاء

اقتراح إحالة 
للقضاء

اقتراح إحالة 
للقضاء

اقتراح إحالة 
للقضاء

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

اقتراح إحالة 
للقضاء

2016

هيئة الرقابةالعدد

هيئة الرقابة العامة 2
للمالية
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

هيئة الرقابة العامة 2
للمالية

المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية:
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز:
- الشركة التونسية لصناعة التكرير

2 - ملف حول نتائج تدقيق وتقييم 
منظومة دعم المحروقات.

شركة التنمية الرياضية:
3 - تقرير حول التجاوزات المرتكبة 

على مستوى أوجه التصرف في شركة 
التنمية الرياضية

البنك الوطني الفالحي:
4 - ملف حول نتائج مراقبة بعض 

أوجه التصرف بالبنك الوطني 
الفاحي

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

أوجه التصرف بالشركة

بعض مراكز ومكاتب مراقبة األداءات 
والهياكل التابعة لها:

6 - التقرير المرحلي لمهمة البحث 
حول منح االمتيازات الجبائية على 
مستوى المراكز والهياكل المذكورة 

شركة كدوز توزر:
7 - تقرير حول نتائج مراقبة بعض 

أوجه التصرف في الشركة  

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

وكيل الجمهورية 
لدى المحكمة 

االبتدائية بتونس

2016

2016

2016

2016

2016

2016

هيئة الرقابةالعدد
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تاريخ اإلحالة الجهة

المتلقية للملف الملف موضوع اإلحالة

هيئة الرقابة العامة 2
للمالية

شركة األنس:
8 - تقرير اختبار حول إجراء تفقد 

بخصوص منح امتيازات غير قانونية 
للشركة فيما يتعّلق بتقويض حطام 

سفينتين وتصدير الخردة المتأتية من 
عملية التقويض للحصول على منافع 

ال حق لها فيها 

المجموع:08 إحاالت

هيئة الرقابةالعدد

استخالصات
يتبيــن مــن الجدوليــن أعــاه أن العــدد الجملــي لإلحــاالت فــي 
ــح  ــة للمصال ــة العام ــة الرقاب ــوزارات وهيئ ــل ال ســنة 2016 مــن قب
مختلفــة  جهــات  إلــى  للماليــة  العامــة  الرقابــة  وهيئــة  العموميــة 
وهــي القضــاء ودائــرة الزجــر المالــي والمكلــف العــام بنزاعــات 
الدولــة ووزارة الداخليــة بلــغ 61 إحالــة تتــوزع إلــى 48 إحالــة 
مــن الــوزارات بنــاًء علــى تقاريــر التفقديــات العامــة لديهــا ودائــرة 
المحاســبات والهيئــات العامــة للرقابــة، و13 إحالــة باقتــراح مــن 
هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة )05 إحــاالت( ومــن هيئــة 

الرقابــة العامــة للماليــة )08 إحــاالت( .
الشــؤون  وزارة  مســتوى  فــي  الفســاد  مكافحــة  مجهــود  يبــرز 
االجتماعيــة والمؤسســات التابعــة لهــا بمجمــوع 21 إحالــة اســتأثر 
 09 بمجمــوع  المــرض  علــى  للتأميــن  الوطنــي  الصنــدوق  منهــا 
إحــاالت مــن بينهــا قضيــة الــزور والتحيــل فــي خصــوص اللوالــب 
القلبيــة منتهيــة الصاحيــة والتــي تــوّرط فيهــا 34 طبيبــا و13 مصّحــة 

خاّصــة أغلبهــا بتونــس العاصمــة.
الثانيــة بمجمــوع 05 إحــاالت كّل مــن  ويشــترك فــي المرتبــة 
والصنــدوق  االجتماعيــة  والحيطــة  للتقاعــد  الوطنــي  الصنــدوق 

االجتماعــي. للضمــان  الوطنــي 
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تحتل وزارة الّشؤون
االجتماعية

والمؤسسات التابعة
لها المرتبة األولى 

في اإلحاالت  
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كمــا ياحــظ نفــس درجــة الجهــد المبــذول فــي مكافحــة الفســاد 
وذلــك  لهــا  التابعــة  والمؤسســات  الفاحــة  وزارة  مســتوى  فــي 
الجهويــة  بالمندوبيــات  منهــا   07 تعلقــت  إحالــة   13 بمجمــوع 

الفاحيــة.  للتنميــة 
وتأتــي وزارة الماليــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث أهمّيــة عــدد 
اإلحــاالت إلــى القضــاء والبالــغ مــا جملتــه 08 إحــاالت تعلقــت 
واإلدارة  وقباضــات  األداءات  مراقبــة  ومكاتــب  بمراكــز  أساســا 
العامــة للمحاســبة العموميــة واالســتخاص وأمانــة المــال الجهويــة 

بزغــوان.
العاّمــة  الرقابــة  هيئــة  ثــّم  إحــاالت  بـــ 07  التربيــة  وزارة  تليهــا 
المهنــي  التكويــن  ووزارة  إحــاالت   05 بـــ  العموميــة  للمصالــح 
إحــاالت.  03 بـــ  الصّحــة  وزارة  ثــّم  إحــاالت   05 بـــ  والتشــغيل 

وفــي المقابــل أحالــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي ســنة 
2016 إلــى القضــاء ودون اعتبــار عــدد اإلحــاالت إلــى الجهــات 
ــه وذلــك  ــا في ــا تعلقــت بمــا مجموعــه 124 مظنون ــة 94 ملّف اإلداري

دون اعتبــار مــن سيكشــف عنهــم البحــث.
وباعتبــار اإلحــاالت بعنــوان الســنوات مــن 2012 إلــى 2015 
ــة متابعــة مآالتهــا فــي ســنة 2016 يرتفــع العــدد  والتــي تولــت الهيئ
ــى 204. ــون فيهــم إل ــى 139 وعــدد المظن ــي لإلحــاالت إل الجمل

وفــي ضــوء مــا تقــدم بيانــه، توصــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد كاّفة األطراف وخاصة الوزارات والمؤّسســات والمنشــآت 
التابعــة لهــا ببــذل المزيــد مــن الجهــد لمكافحــة الفســاد وتدعيــم 
إدارات التدقيــق والتفقــد والرقابــة الداخليــة بمــا يســاعدها علــى 

االضطــاع بالمهــام الموكولــة إليهــا علــى الوجــه المطلــوب.
كمــا تعــّول الهيئــة علــى دائــرة المحاســبات والهيئــة العليــا للرقابــة 
اإلداريــة والماليــة والهيئــات العامــة للرقابــة علــى اســتغال نتائــج 
أعمالهــا فــي إطــار برامــج العمــل الســنوية خاّصــة في إحالــة الملفات 
التــي تتضمــن أدلـّـة وحججــا وقرائــن قويـّـة علــى قيــام شــبهات فســاد 

إلــى القضــاء.

346346







استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: لماذا؟

المنعزلــة  واألفعــال  الظواهــر  مجــّرد  تجــاوز  الفســاد  ألّن   - 1
ــح منظومــة تدّرجــت فــي النشــأة والتطــّور، واتّخــذت مظاهــر  ليصب
النفــوذ  اســتغال  إلــى  الرشــاوى  إلــى  االختــاس  مــن  متعــّددة 
المرفــق  أمــام  المواطنيــن  بيــن  المســاواة  وعــدم  والمحســوبية 

العمومي..ألــخ
ــادر  ــل هــو ق ــة فحســب، ب ــب مؤّسســات الدول ــه ال يصي ألنّ  - 2
وكبــرى  الخاّصــة  المؤّسســات  صلــب  االنتشــار  علــى  كذلــك 
الشــركات والمؤّسســات ووســائل اإلعــام. وهــو، لذلــك، يدّمــر ثقة 
الشــعب فــي الّســلط العموميــة، ويســيء لســمعة البــاد فــي الخــارج. 
وليــس بمســتغرب أْن حصلــت تونــس علــى المرتبــة 76 مــن جملــة 
168 بلــدا حســب مؤّشــر ُمــدركات الفســاد الــذي صــدر عــن منظمــة 

ــوان ســنة 2015 . ــة بعن الشــفافية الدولي
ألنّــه ال يكفــي لمجابهــة آفــة الفســاد اإلعــان عــن النّوايــا   - 3
الهيئــات . يتطّلــب  وســّن النصــوص ومدّونــات الســلوك وبعــث 
بجميــع  )الدولــة  الفاعلــة  األطــراف  جميــع  جهــود  تظافــر  األمــر 
أجهزتهــا، النســيج االجتماعــّي بجميــع مكّوناتــه..( للعمــل فــي اتّجاه 
ــي الخطــاب  ــا ف ــرا نوعي ــب تغيي ــق نفــس األهــداف. كمــا يتطّل تحقي
والسياســات، واإلعــداد لبرامــج العمــل الكفيلــة بالتأســيس لقيــم 
وقوانيــن ومؤّسســات وآليــات وفــق المعاييــر الدوليــة تمّكــن مــن 
التصّدي لســوء الحوكمة والفســاد وتجســيم نّص الدســتور وروحه.

ألنـّـه قــد ال تجــدي النوايــا السياســية والبرامــج والمؤّسســات   - 4
واآلليــات التــي يمكــن توفيرهــا نفعــا، إذا لــم تكــن مضّمنــة وُمهيكلــة 
خاضعــة  والمنهجّيــة،  األهــداف  واضحــة  اســتراتيجية  ُصلــب 

ــة. ــة عمــل مرحلّي ــذ بواســطة خطّ ــة تنّف ــة زمني لُروزنام
اإلنمائــي  المّتحــدة  األمــم  برنامــج  بفضــل  أمكــن  ولقــد   - 5
ــي للنزاهــة  ــى إرســاء نظــام وطن ــي إطــار مشــروع » المســاعدة عل ف

- استراتيجية وطنية
للحوكمة الرشيدة

ومكافحة الفساد: لماذا؟
- بلورة الخطّة

االستراتيجية الوطنّية
للحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد
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  »  Appui à l’Etablissement d’un Système National d’Intégrité  «

إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد صحبــة خطّــة عملّيــة 
لتنفيذهــا. 

أفضــل  إعــداد  فــي  تكمــُن  اســتراتيجية ألنّهــا  هــي عمليــة   - 6
علــى  ترتكــز  عملّيــة  معّينــة.  بيئــة  أو  وضعّيــة  لمعالجــة  طريقــة 
ــة  ــج نهائّي ــات واضحــة أو نتائ ــد غاي ــذي يقتضــي تحدي ــط ال التخطي
يُرجــى الوصــول إليهــا بشــكل إرادّي. ويكــون ذلــك عبــر أهــداف 
ــة.  ــر اســتراتيجية تتطّلــب خططــا تنفيذيّ ــّم تحقيقهــا بواســطة تدابي يت
الرشــيدة  للحوكمــة  الوطنّيــة  االســتراتيجية  واعتمــاد  بلــورة 

الفســاد ومكافحــة 
إطــار  فــي  الفســاد  مكافحــة  منظومــة  بإقامــة  اإلســراع   « كان 
إســتراتيجية عاّمــة ومتكاملــة « مــن أّول التوصيــات التــي تّمّخضــت 
عــن أعمــال المؤتّمــر الدولــي الــذي نظّمتــه الّلجنــة الوطنّيــة لتقّصــي 
التعــاون  منظمــة  مــع  بالتعــاون  والفســاد  الرشــوة  الحقائــق حــول 
والتنميــة االقتصاديـّـة )OCDE( بمدينــة الحّمامــات أيّام 22،23،24 

ســبتمبر 2011 تحــت عنــوان »الرشــوة والفســاد: مــا العمــل؟« .
 وصدرت عن نفس المؤتمر التوصيات التالية:

- العمــل علــى ماءمــة القوانيــن التونســّية مــع أحــكام اتّفاقيــة 
األمــم المّتحــدة لمكافحــة الفســاد وبالخصــوص، تجريــم » اإلثــراء 
غير المشروع « وإقرار تدابير » حماية الشهود والُمبّلغين «، تطوير 
آليــات متابعــة نموثــروات المســؤولين كالتصريــح بالمكتســبات، 

إحــداث هيئــة مســتقّلة وقــاّرة لمكافحــة الفســاد، الــخ..
وبصــدور المرســوم عــدد 120 لســنة 2011 المتعّلــق بمكافحــة 
للحوكمــة  وزارة  بإحــداث  ثــّم   ،2011 نوفمبــر   14 فــي  الفســاد 
مــن  منظّمــات  وظهــور   ،2011 ديســمبر  فــي  الفســاد  ومكافحــة 
المجتّمــع المدنــي تنشــُط فــي هــذا المجــال بــادر برنامــج األمــم 
المّتحــدة اإلنمائــي فــي إطــار مســاندة تونــس علــى إرســاء » نظــام 

الفساد تجاوز مجّرد 
الظواهر واألفعال المنعزلة 

ليصبح منظومة..

,,
,,



للنزاهــة Système National d’Intégrité « وبدعــم  وطنــي 
االقتصاديّــة  والتنميــة  التعــاون  كمنظمــة  دولييــن  شــركاء  مــن 
ــة  ــي، شــرعت األطــراف الوطنّي ــك الدول ــي والبن واالتّحــاد األوروب
فــي مناقشــة وبلــورة نظــرة شــاملة ومشــتركة حــول مكافحــة الفســاد 
تــّم تجســيمها فــي ســتة محــاور إســتراتيجية قدمتهــا وزارة الحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد أمــام المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي جلســة 
ممتــازة حضرهــا الرؤســاء الثاثــة يــوم 09 ديســمبر 2012 بمناســبة 

االحتفــال باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد.
وبالمصادقــة علــى الدســتور فــي 26 جانفــي 2014 والتأســيس 
بالفصــل 130 لهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد توّفــرت 
الظــروف المائمــة لوضــع اإلســتراتيجية الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد.

فــي  اإلنمائــي  المّتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  وبالتعــاون 
للنزاهــة    وطنــي  نظــام  إرســاء  علــى  المســاعدة   « مشــروع  إطــار 
  » Appui à l’Etablissement d’un Système National d’Intégrité  «
أمكــن إعــداد إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد صحبــة خطّــة 

عمليــة لتنفيذهــا.
المعقــودة عليهــا  الرهانــات  االســتراتيجّية  ديباجــة  بّينــت  وقــد 
بالنــّص علــى أّن » وضــع اســتراتيجية وطنيــة ناجعة لمكافحة الفســاد 
سيســاعد حتّمــا الحكومــة والهيئــات الوطنّيــة ومختلــف مكونــات 
المجتّمــع علــى العمــل بشــكل أفضــل وتركيــز الجهــود، وضمــان أّن 
كافــة األطــراف المعنيــة تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق نفــس األهــداف. 
كمــا أنـّـه سيســاعد علــى تقييــم وضبــط توجّهــات الحكومــة والهيئات 
الوطنّيــة والمجتّمــع المدنــي فــي الــّرد علــى بيئــة سياســية واقتصاديـّـة 

واجتّماعيــة متغيــرة.« 
بلــورة الخّطــة اإلســتراتيجية الوطنيّــة للحوكمــة الرشــيدة 

ــاد ــة الفس ومكافح
لقد تّم إعداد االســترتيجية الوطنّية للحوكمة الرشــيدة ومكافحة 
الفســاد باالعتمــاد علــى مســار تشــاركي شــمولي وتفاعلــي ســاهمت 

351

اإلسراع بإقامة منظومة
مكافحة الفساد في إطار

استراتيجية عاّمة ومتكاملة

,,
,,



352352

ــة عمــل فيمــا  ــه أهــم األطــراف الفاعلــة، وباالســتناد علــى منهجي في
يلــي أبــرز محطّاتهــا:

- تحليــل المعطيــات والبيانــات المســتقاة مــن االســتبيانات التــي 
ــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة  ــى أهــّم المتدّخلي ــّم توجيههــا إل ت
فــي  نســبة اإلجابــة عنهــا جّيــدة  كانــت  والتــي  الفســاد  ومكافحــة 
حــدود 60 % )120 إجابــة مــن جملــة 200 اســتبيانا تــّم توجيهــه(.

- محادثــات معمقــة مــع األطــراف الفاعلــة الرئيســية للنظــر فــي 
ــة للحصــول علــى آرائهــم ووجهــات  مشــروع اإلســتراتيجية الوطنّي
نظرهــم حــول نطــاق انتشــار الفســاد وحــّدة المشــاكل الناجمــة عنــه. 
وقــد شــملت هــذه المناقشــات خاّصــة ممثّليــن عــن مجلــس نــواب 
المدنــي  والمجتّمــع  الفســاد  لمكافحــة  الوطنّيــة  والهيئــة  الشــعب 
والقطــاع الخــاص والمهنّييــن واإلعامّييــن واألكاديمّييــن والمثقّفين 

ــراء. والخب
والتوصيــات  والمقترحــات  المعلومــات  وتحليــل  دراســة   -

عليهــا. الحصــول  تــّم  التــي  واآلراء 
مشــتركة  رؤيــة   « الوطنّيــة إلعــداد  الطريــق  دراســة خارطــة   -
لمكافحــة الفســاد « التــي أعلــن عنهــا وزيــر الحوكمــة ومكافحــة 
الفســاد فــي مؤتّمــر صحفــي صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي 
فــي 2 جويليــة 2012 والتــي تــّم إقرارهــا فــي المجلــس الوطنــي 
المجلــس  رئيــس  حضرهــا  اســتثنائية  جلســة  خــال  التأسيســي 
الوطنــي التأسيســي ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة فــي 9 

.2012 ديســمبر 
النزاهــة  لتعزيــز  الوطنّيــة  االســتراتيجية  مشــروع  دراســة   -
ــّم إعــداده مــن قبــل خبــراء تونســيين فــي  ومكافحــة الفســاد الــذي ت

.2014 أفريــل 
- دراســة اســتراتيجيات ومشــاريع اســتراتيجيات وطنيــة لعــدد 

مــن الــوزارات وهــي:

تّم إعداد االسترتيجية
الوطنّية للحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد باالعتماد

على مسار  تشاركي
شمولي وتفاعلي
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 مشــروع إصــاح المنظومــة الجبائيــة، االستشــارة الوطنّيــة حــول 
إصــاح المنظومــة الجبائيــة )وزارة االقتصــاد والمالّيــة(، 2014

ــة اســتراتيجية للنزاهــة ومكافحــة الفســاد والرشــوة   مشــروع خطّ
فــي قطــاع الصحــة )المنظّمــة التونســّية للدراســات االســتراتيجية، 

أكاديميــة الصحــة(، 2015.
المخطّــط االســتراتيجي لمصالــح حقــوق اإلنســان والعدالــة   
االنتقاليــة.2014-2016 )وزارة العــدل وحقــوق اإلنســان والعدالــة 

ــة(. االنتقالي
 الرؤيــة االســتراتيجية إلصــاح المنظومــة القضائّيــة والســجنّية 
2015-2019 )وزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية(.

والحوكمــة  العمومّيــة  الوظيفــة  مجــال  فــي  الوطنّيــة  الخطــة   
ــة والحوكمــة ومكافحــة  ومكافحــة الفســاد )وزارة الوظيفــة العمومّي

الفســاد(.
- دراســة أهــّم التقاريــر الوطنّيــة والدوليــة المتعّلقة بمســح وتقييم 

نظــم الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد في تونس.
- دراســة أهــّم المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لاســتفادة منهــا وتوظيفهــا فــي 

الســياق الوطنــي التونســي.
- مســح ومراجعــة اإلطــار التشــريعي والمؤّسســاتي للحوكمــة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس.
 التوجهات العامة المعتّمدة باالستراتيجية الوطنّية

فــي  أخــذت  الوطنّيــة  االســتراتيجية  وجــدوى  فّعاليــة  لضمــان 
التاليــة: والتوّجهــات  المحــّددات  االعتبــار 

البعــد  علــى  التأكيــد  تــّم  والرقابــي،  الوقائــي  الجانــب  فــي   -
التوعــوي والتثقيفــي والتعليمــي والتدريبــي واإلعامــي الــذي يعــزز 
قــدرات المجتّمــع عبــر تثبيــت قيم المواطنة وعلوية القانون وضمان 
الحقــوق والحريــات، وكذلــك امتــاك آليــات الدفــاع الذاتــي فــي 
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مواجهــة ظواهــر الفســاد ومحاصرتهــا فــي أضيــق الحــدود. وهــذا 
يتطّلــب مشــاركة ومســاهمة قويّتْيــن مــن كافــة األطــراف الفاعلــة 
كالدولــة ومنظّمــات المجتّمــع المدنــي واإلعــام والقطــاع الخــاص 

والشــخصيات الوطنّيــة المســتقلة.
وتــّم التأكيــد، مــن جهــة أخــرى، علــى أهّميــة عامــل االســتقالية 
وعنصــر التنســيق فــي عمــل مختلــف الهيــاكل العمومّيــة المتدخلــة، 
االتصــال  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــات  اعتمــاد  أهّميــة  وعلــى 
والمعلومــات التــي تّمّكــن مــن تســيير اإلجــراءات وتضمــن إســداء 
الخدمــات وإيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا فــي إطــار الشــفافية 
اإلجــراءات  وتوضيــح  تبســيط  ضــرورة  عــن  فضــا  والنجاعــة، 

اإلداريّــة عمومــا.
اســتقالّية  علــى  التأكيــد  والردعــّي،  الزجــرّي  الجانــب  فــي   -
القضــاء وعلويــة القانــون، وأهّميــة المســاءلة والمحاســبة، وعــدم 
مــن  واإلفــات  والفســاد  التصــرف  ســوء  مظاهــر  مــع  التســاهل 
العقــاب بســبب » التفــكك المعيــاري والقيمــي صلــب المجتّمــع«. 
ذلــك أّن » الــردع القانونــي « ال يُقيــم العدالــة فحســب وإنّمــا يســاهم 
فــي ضمــان المســاواة بيــن الموطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات مــن 

ــز.  ــر تّميي غي
إّن القانــون وحــده ال يــردع، وتشــديد العقوبــات ال يكفــي، إْذ ال 
بــّد مــن أن تترافــق العقوبــة القانونّيــة بنــوع مــن »الــّردع االجتماعــّي« 
جمعّيــات  مــن  الفاعلــة  االجتماعّيــة  األطــراف  تّمارســه  الــذي 
وأحــزاب ونقابــات ومنظّمــات مهنيــة ووســائل إعــام وشــبكات 

تواصــل اجتّماعــي.
ــه مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أّن مطمــح هــذه اإلســتراتيجية   ولعّل
ــي الُمنتهــى،  ــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد هــو، ف الوطنّي
ــر الســلوكيات والتصّرفــات بشــكل يخلــق مناخــا  الشــروع فــي تغيي
ــا مناهضــا للفســاد، ويرســي بنيــة اجتّماعيــة وذهنيــة  ــا جماعّي مواطنّي

إّن القانون وحده 
اليردع، وتشديد العقوبات

اليكفي، إْذ ال بّد من أن
تترافق العقوبة القانونّية

بنوع من » الّردع
االجتماعي« الذي تمارسه

األطراف االجتماعّية
الفاعلة من جمعّيات

وأحزاب ونقابات
ومنظّمات مهنية ووسائل
إعالم وشبكات تواصل

اجتماعي.
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ــي  ــى هــذا المطمــح الوطن ــون. وللوصــول إل ــة القان مســتبطنة لعلوي
كان البــّد أن تبنــى هــذه االســتراتيجية وفــق المبــادئ التوجيهيــة 

ــة: التالي
وجود إرادة سياسية قوية وقيادة رشيدة في الوظائف العليا.

اإلجــراءات  وتوضيــح  تبســيط  مــن  تّمكــن  سياســات  اعتمــاد 
العمومــي. بالتصــرف  المتعّلقــة  واألطــر  والنظــم  واآلليــات 

ــر الخدمــات  ــة اإلدارة وتعصيرهــا وتطوي ــة لرقمن إعطــاء األولوي
ــة. العمومّي

تحفيــز المشــاركة المجتّمعيــة فــي وضــع السياســات ومســاندة 
جهــود الســلط العمومّيــة فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة 

ومكافحــة الفســاد.
ــات اإلســتراتيجية  ــن مختلــف مكّون إيجــاد التناســق والتناغــم بي

)األهــداف والتدابيــر اإلســتراتيجية( لتحقيــق النجاعــة المرجــّوة.
ــه  ــة بتوجي ــق » نجاحــات ســريعة وملموســة « كفيل ضمــان تحقي

ــع التونســي. ــة للجمهــور والمجتّم رســالة قويّ
مخطّــط  إعــداد  الســابق  فــي  تــّم  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ــا لفقدانــه  اســتراتيجي للفتــرة )2014-2016( دون تجســيمه واقعّي

والفّعالــة. الناجعــة  التنفيذيــة  والخطّــة  والمشــروعّية  الدعــم 
اإلطار التنظيمي لصياغة اإلستراتيجية الوطنّية وخطة عملها 

ــة  منــذ ســنة 2013، انطلــق االســتعداد لوضــع اســتراتيجية وطني
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، وذلــك فــي إطــار مقاربــة 

تشــاركية حــددت فتــرة اعتمادهــا إلــى غايــة ســنة 2020.
وقــع  لاســتراتيجية  النهائّيــة  الصيغــة  ووضــع  لتحييــن  وســعًيا 
تنظيــم ورشــة عمــل خــال شــهر مــاي 2015 اســتوجبت تكويــن 
لجنــة وطنيــة تتولــى اإلشــراف علــى عمليــة الصياغــة وتوجيههــا.

وبتاريــخ 22 جــوان 2016 صادقــت الّلجنــة المذكــورة علــى 
االســتراتيجية الوطنّيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ليتــّم 
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علــى إثــر ذلــك صياغــة خطــة عمــل تنفيذيــة تضبــط أولوياتهــا وتحّدد 
أهدافهــا.

وفــي إطــار البحــث عــن ســبل إرســاء سياســة مؤّسســاتية جديــدة 
لوضــع خطــة عمــل لاســتراتيجية وكيفيــة المــرور إلــى تنفيذهــا، ثــم 
تقييمهــا بشــكل منتظــم ومراجعتهــا كّلمــا دعــت الضــرورة لذلــك 
وفقــا للمعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة فــي مجــال مكافحــة 

الفســاد علــى نطــاق شــامل وإرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة.
وتدعيما للمقاربة التشــاركية ارتأت األطراف الوطنّية المشــاركة 
توســيع الّلجنــة الوطنّيــة وتشــريك أطــراف حكوميــة أخــرى إلضفــاء 
أكثــر فاعليــة علــى التّمشــي المعتّمــد منــذ البدايــة، إضافــة إلــى وضــع 
الوطنّيــة للحوكمــة  العمــل االســتراتيجية  النهائيــة لخطــة  الصيغــة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
وفــي هــذا اإلطــار، وبهــدف األخــذ بعيــن االعتبــار للتوجهــات 
الحكوميــة الجديــدة مــن جهــة، وتفعيــا لخطــة عمــل االســتراتيجية 
الوطنّيــة مــن جهــة أخــرى، انعقــدت ورشــة عمــل فنيــة مــن يــوم 20 
الوطنّيــة  الّلجنــة  مــن  يــوم 22 أكتوبــر 2016 بمشــاركة كل  إلــى 
الحاليــة وأعضــاء مــن مجلــس نــواب الشــعب، وإطــارات حكوميــة، 

ــراء. وممثليــن عــن المجتّمــع المدنــي واإلعــام وثلــة مــن الخب
وفــي اختتــام أعمــال الورشــة الفنيــة، اتفــق المشــاركون باإلجمــاع 

علــى تكويــن الّلجنــة الوطنّيــة المحدثــة لتعّهــد لهــا المهــاّم التاليــة:
الوطنّيــة  النهائيــة لخطــة عمــل االســتراتيجية  إتمــام الصيغــة   •

الفســاد. ومكافحــة  الرشــيدة  للحوكمــة 
• اإلشــراف بصفــة فعليــة علــى إتّمــام خطــة العمــل التنفيذيــة مــع 
مــا تتطّلبــه مــن إضافــات بحســب األولويــات واألهــداف المحــددة،

• صياغــة وثيقــة خطــة العمــل اعتمــادا على األولويات، وبحســب 
كّل هدف اســتراتيجي مقترح.

ــة العمــل،  • توجيــه عمــل الخبــراء المكلفيــن بتحريــر وثيقــة خطّ
ومّدهــم بالوثائــق والمعلومــات الضروريــة.

تأكيد اإلرادة السياسّية
في إرساء تغيير ملموس

في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد

لكسب ثقة الُمواطن
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ــة لمكافحــة  ــة عمــل االســتراتيجية الوطنّي • المصادقــة علــى خطّ
الفســاد.

ــة لتنفيــذ  ــة وطني ــة العمــل المتعّلقــة بإنشــاء لجن • صياغــة مرجعي
خطــة عمــل االســتراتيجية الوطنّيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 

الفســاد لســنة 2017 - 2018.
ولقــد أُحدثــت الّلجنــة الوطنّيــة بمقتضــى مقــّرر صــادر عــن رئيــس 
الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد، حــّددت ضمنــه تركيبتهــا ومهاّمهــا 

وطريقــة تســيير أعمالهــا.
• هيكليــة االســتراتيجية الوطنّيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 

الفســاد وخطــة عملهــا:
لقد تّم إنجاز االستراتيجية الوطنّية للحوكمة الرشيدة ومكافحة 
ــة  ــر وإجــراءات معّين ــاذ تدابي ــذي يســمح باتّخ ــى النحوال الفســاد عل
تتــوّزع علــى  فتــرات محــّددة  امتــداد  بحســب األولويــات وعلــى 
ثــاث مراحــل منهــا مــا هومبرمــج علــى المــدى القصيــر، ومنهــا مــا 

هوعلــى المــدى المتوّســط أوالبعيــد.
وعلــى الرغــم مــن أّن هــذا اإلطــار االســتراتيجي يشــمل خمــس 
يمّكــن  بشــكل  صياغتــه  تّمــت  فقــد   )2020-2016( ســنوات 
مــن مراجعتــه وتعديلــه إذا لــزم األمــر فــي غضــون ســنتين. ولهــذا 
الســبب، تّمــت برمجــة خطــة العمــل التنفيذيــة علــى مــدى ســنتين 
)2017-2018(. وهومــا سيســمح بمراجعــة كّل مــن االســتراتيجية 
المنشــودة  والغايــات  األهــداف  تحقيــق  لضمــان  العمــل  وخطــة 

بصــورة مثلــى.
وكانت خطة العمل وثيقة مســتقّلة مرتبطة باإلطار االســتراتيجي 

ولكنهــا مختلفة عنه.
ومــن المفيــد اإلشــارة إلــى أّن خطــة العمــل التنفيذيــة ســتكون 
لهــا صيغــة أّوليــة ألنّهــا لــن تشــمل جميــع التدابيــر اإلســتراتيجية 
الــواردة فــي اإلطــار االســتراتيجي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
ــا  ــة تغطــي 5 ســنوات. وإنّم ــه لمــدة زمني الفســاد التــي تّمــت صياغت
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هــي ســترتكز علــى التدابيــر االســتراتيجية ذات االوليــة التــي يمكــن 
تنفيذهــا أوالشــروع فــي تنفيذهــا بطريقــة ملموســة علــى مــدى ســنتين 

مــن جانفــي 2017 إلــى ديســمبر 2018.
فــي  واضحــة  االســتراتيجية  التدابيــر  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي 
وبرامــج  ملموســة  إجــراءات  بواســطة  تنفيذهــا  يمكــن  المتنــاول، 
أوسياســات خــال الفتــرة الزمنيــة المعّينــة مــع تحديــد األشــخاص 

تنفيذهــا. علــى  المســؤولة  أوالهيــاكل 
وفــي هــذا الصــدد، مــن المهــم أن يتــّم التركيــز علــى » اإلنجــازات 
الســريعة « )Quick Wins( ذات الجــدوى، بمعنــى اإلنجــازات 
الســريعة ذات النتائــج الواضحــة والملموســة التــي يمكــن أن تعكــس 
ــات  ــار أّن تفاعــل مختلــف مكّون ــة التحــّرك ضــّد الفســاد باعتب جّدي
ــة  ــة لنجــاح اإلطــار االســتراتيجي وخطّ ــغ األهّمي ــر بال ــع أم المجتّم

العمــل التنفيذيّــة الموضوعــة لــه.
وتتضّمــن الخطّــة االســتراتيجية )2016-2020( ســّت غايــات 
يتطّلــب تحقيقهــا تجســيم 21 هدفــا بواســطة 51 تدبيــر اســتراتيجي. 
بهــذا  الملحقــة  االســتراتيجية  وثيقــة  تُراجــع  التفاصيــل  )لمزيــد 

التقريــر()1(. 
أّمــا خطــة العمــل القصيــرة المــدى التــي تــّم اعتمادهــا، واإلعــان 
عنهــا يــوم 9 ديســمبر 2016 فســتهتّم بالتنفيــذ علــى مــدى ســنتْي 
النحوالتالــي:  علــى  اســتراتيجي  تدبيــر   16 لـــ   )2018-2017(
)ولمزيــد التفاصيــل تُراجــع وثيقــة الخطّــة العملّيــة الملحقــة بهــذا 

التقريــر(
تغييــر  إرســاء  فــي  السياســّية  اإلرادة  تأكيــد  األولــى:  الغايــة   -
ملمــوس فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لكســب 

)1( يمكن تقديم المثال التالي لفهم التمّشي المّتبع:
-  إذا كانت الغاية هي القضاء على األمراض التي يمكن تفاديها.

- يمكن أن يتمثّل أحد األهداف في ضمان الوصول للمياه الصالحة للشرب.
ــل أحــد التدابيــر االســتراتيجّية فــي منــع إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه. لكــْن يبقــى  - ويمكــن أن تتمثّ
الســؤال: كيــف يمكــن تجنّــب إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه؟ هــذا يتطّلــب خطّــة تنفيذيّــة يمكــن ان 

ــة.. ــة دعائّي ــات أو خطّ ــرض غرام ــات أو ف ــق للنفاي تشــمل وضــع صنادي

تحسين الشفافية والنفاذ
إلى المعلومة في مجال
تنظيم المرفق العمومي
والتصّرف في الموارد

والنفقات العمومّية
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ــذ 6  ــر وبُرمــج تنفي ثقــة الُمواطــن )تتضّمــن أربعــة أهــداف و8 تدابي
تدابيــر(.

العمومّيــة  للســلط  السياســية  اإلرادة  اســتدامة  »أ«-  الهــدف 
مــن أجــل إحــداث تغييــر وتطويــر فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد. ســيتّم تنفيــذ ثاثــة تدابيــر اســتراتيجية مــن أربعــة 

وهــي:
الحــرص علــى متابعــة وفعاليــة التتّبعــات التأديبيــة والقضائّيــة، 

))I-A3
)ilots d’intégrité( ،I-A2 »إرساء واعتماد »نماذج للنزاهة

والبرامــج  السياســات  تنفيــذ  علــى  إشــراف  آليــة  مأسســة 
واالســتراتيجيات الوطنّيــة فــي مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد، 

)I-A3(
سياســات  حــول  العــام  الــرأي  وكســب  إقنــاع   « »ب  الهــدف 
ــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  وبرامــج الدول

ويتطّلــب هــذا الهــدف تنفيــذ تدبيــر وحيــد وهــو:
ــام مــن خــال برنامــج رصــد  ــرأي الع ــر دور المواطــن / ال تطوي

))I-B1 ،ويقظــة
الهــدف »ج« – إيجــاد وكســب دعــم دولــي وإقليمــي وثنائــي 
لمجهودات الدولة في مجال الحوكمة الرشــيدة وُمكافحة الفســاد، 
)يتطّلــب تدبيريــن ســيتّم فــي المرحلــة الحاليــة تنفيــذ أحدهمــا( وهــو: 

)I-C2( ،بناء تعاون دولي منّسق وفاعل للسياسات والبرامج
الوطنــي،  المســتوى  علــى  اتصــال  خطّــة  »د«-وضــع  الهــدف 

وهــو: وحيــدا  تدبيــرا  يتطّلــب  الهــدف  هــذا  وتجســيم 
)I-D1( ،إعداد خطّة اتصال على المستوى الوطني

ودور  الفاعلــة  المجتّمعيــة  المشــاركة  تشــجيع  الثانيــة:  الغايــة 
الُمواطــن األساســي فــي جهــود الدولــة الراميــة إلــى إرســاء الحوكمــة 
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الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، )تتضّمــن هدفيــن و6 تدابيــر، وبرمــج 
تنفيــذ 2 تدابيــر مــن الهــدف األول(

الهــدف »أ«- تشــريك المواطنيــن والمجتّمــع المدنــي واإلعــام 
والقطــاع الخــاص فــي صياغة وتنفيذ السياســات المتعّلقة بالحوكمة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، )يتطّلــب خمســة تدابيــر ســيتّم تنفيــذ 

اثنيــن منهــا(، وهمــا:
تشــريك الصحفييــن االســتقصائيين فــي مجــال مكافحــة الفســاد، 

)II-A1(
تعزيــز ومأسســة مشــاركة منظّمــات المجتّمــع المدنــي فــي مجــال 

)II-A4( .الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد
فــي  المعلومــة  إلــى  والنفــاذ  الشــفافية  تحســين  الثالثــة:  الغايــة 
مجــال تنظيــم المرفــق العمومــي والتصــّرف فــي المــوارد والنفقــات 
تنفيــذ  وبرمــج  تدابيــر،  و10  أهــداف  أربعــة  )تتضّمــن  العمومّيــة، 

تدبيريــن اثنيــن مــن هدفيــن(،
انتــداب فــي القطــاع العــام يضمــن  الهــدف »أ«- تركيــز نظــام 
الشــفافية والنجاعــة، ويشــّجع تشــغيل األشــخاص األقــدر كفــاءة 

ونزاهــة، )ثاثــة تدابيــر ســيتّم تنفيــذ األّول منهــا(، وهــو:
تدعيــم الشــفافية علــى مســتوى إجــراءات االنتــداب والترقيــة فــي 

)III-A1( ،القطــاع العــام
القــرارات  اتّخــاذ  مســار  فــي  الشــفافية  تحســين  »د«-  الهــدف 
تنفيــذ  ســيتّم  )تدبيــران  العمومّيــة،  األمــوال  باســتعمال  المتعّلقــة 

وهــو: أّولهمــا( 
العمومــي،  الطلــب  مجــال  فــي  التصــّرف  آليــات  تحســين 

)III-D1 (
المســاءلة والمســؤولية للحيلولــة دون  الرابعــة: تدعيــم  الغايــة 
اإلفــات مــن العقــاب، ولضمــان المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن 

تطوير أدوات عمل وتعزيز
قدرات األطراف الفاعلة

في مجال الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد
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أمــام القانــون دون تّمييــز. )تتضّمــن ثاثــة أهــداف و5 تدابيــر ســيتّم 
ــذ تدبيريــن اثنيــن(، تنفي

الهــدف »ب »- تعزيــز التتبعــات والعقوبــات ضــد أعمــال الفســاد 
)تدبيــران ســيتّم تنفيــذ ثانيهمــا( وهــو:

ــات المتعّلقــة بأعمــال الفســاد فــي القطــاع العــام،  ــم العقوب تدعي
)IV-B2(

بالممتلــكات  للتصريــح  ناجــع  نظــام  وضــع  »ج«–  الهــدف 
والمصالــح واإلبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن ولمكافحــة 

وهــو: أّولهمــا(،  تنفيــذ  ســيتّم  )تدبيــران  المشــروع  غيــر  اإلثــراء 
بالتصريــح  المتعّلــق  والترتيبــي  التشــريعي  اإلطــار  تدعيــم 
بالممتلــكات والمصالــح، واإلبــاغ عــن الفســاد، وحمايــة المبلغين، 

)IV-C1( المشــروع،  غيــر  اإلثــراء  ومكافحــة 
الغايــة الخامســة: تطويــر أدوات عمــل وتعزيــز قــدرات األطــراف 
الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، )تتضّمــن 
ســّتة أهــداف و17 تدبيــر اســتراتيجي. وتّمــت برمجــة تنفيــذ تدبيريــن 

اثنين(،
الهــدف »هـــ«- تحســين معــارف وحشــد النــّواب المنتَخبيــن فــي 
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، )تدبيــر وحيــد(، وهــو:

)V-E1( ،تدعيم قدرات النّواب عن طريق التكوين
الهــدف »و«- تدعيــم قــدرات وإمكانــات الهيئــة الوطنّيــة المكلّفــة 

بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، )تدبيــر وحيــد(، وهــو:
)V-F1( .تعزيز كفاءة وموارد الهيئة

الغايــة السادســة: توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن 
الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  الحوكمــة  مجــال  فــي  الُمتدّخليــن 
)تتضّمــن هدفيــن اثنيــن و5 تدابيــر. وتّمــت برمجــة تنفيــذ تدبيرْيــن(،

العمومييــن  الفاعليــن  مختلــف  دور  توضيــح  »أ«-  الهــدف 
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المتدّخليــن فــي مجــال الحوكمــة ومكافحــة الفســاد )5 تدابيــر ســيتّم 
تنفيــذ واحــد منهــا(، وهــو:

والمؤّسســاتي  القانونــي  لإلطــار  المنظّمــة  النصــوص  إصــدار 
الفســاد.  ومكافحــة  بالحوكمــة  الُمكّلفــة  للهيئــة  والتنظيمــي 

)VI-A2(
ــن  ــع المؤّسســي علــى التنســيق بي الهــدف » ب «- إضفــاء الطاب
الرشــيدة  الحوكمــة  فــي مجــال  الُمتدّخليــن  العمومييــن  الفاعليــن 

ومكافحــة الفســاد )تدبيــر وحيــد(، وهــو:
وضــع آليــة للتنســيق ومتابعــة وتقييــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنّيــة 

 )VI-B1( .للحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد
 







عمــا بأحــكام الفقرتْيــن 1 و2 مــن الفصــل 13 وبالفصــل 40 مــن المرســوم اإلطــارّي عــدد 120 
لســنة 2011، لــم تكتــف الهيئــة الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد بتشــخيص قضايــا الفســاد، والتقّصــي 
والتحــّري فــي الملّفــات الــواردة عليهــا، ثــّم إحالتهــا إلــى القضــاء، بــل حرصــت علــى تقديــم الحلــول 

مــن خــال مــا تعرضــه مــن مقترحــات وتوصيــات.

- مبادئ توجيهية عامة في خصوص الوقاية من الفساد
توصي الهيئة بـ :

العمــل علــى تفعيــل دور » المجلــس األعلــى للتصــّدي للفســاد واســترداد أمــوال وممتلــكات 
الدولــة والتصــّرف فيهــا « الــذي أحــدث بمقتضــى األمرعــدد 1425 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 
31 اوت 2012 والــذي لــم يجتمــع إال فــي مناســبتين: األولــى فــي30 أكتوبــر 2012 والثانيــة فــي 
17 مــاي 2013 بالرغــم مــن أهميــة مشــموالته المتمثلــة فــي » متابعــة و تنســيق أعمــال مختلــف 
اللجــان والهيــاكل الوطنيــة المكّلفــة بمصــادرة و اســترجاع و التصــّرف فــي األمــوال و الممتلــكات 
المكتســبة بطــرق غيــر شــرعية الراجعــة للدولــة و الموجــودة بداخــل البــاد أو بخارجهــا ، و متابعــة 

نتائــج أعمــال الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد«

والحكومــة   OPEN-GOV المفتوحــة  الحكومــة  نظامــي  تطبيــق  فــي  الفــوري  الشــروع 
اإللكترونيــة E-GOVERNEMENT  لدعــم الشــفافية فــي إســداء المرفــق العمومــي والحــّد 

مــن البيروقراطيــة.

تعزيــز الرقابــة علــى إجــراءات االنتدابــات المعمــول بهــا بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى المحّلــي، 
وتدعيــم اآلليــات المتوّفــرة وإنفاذهــا فــي مجــال االنتــداب وترقيــة وتقييــم األعــوان العمومييــن بمــا 

يضمــن أن تكــون موّحــدة وُمنصفــة وشــفافة ومحايــدة.

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

ــات العــون العمومــي الصــادرة بمقتضــى األمــر  ــة ســلوك وأخاقي النظــر فــي إدمــاج أحــكام مدّون
الحكومــي عــدد 4030 لســنة 2014 ضمــن القانــون األساســي للوظيفــة العموميــة بمــا يترتــب علــى 

خرقهــا تســليط عقوبــات تأديبيــة.
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اتّخــاذ التدابيــر المائمــة وتوفيــر الوســائل الضروريــة لعمــل هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة، وتكويــن 
الموظفيــن ومعاونيهــم والمكلفيــن بالــرّد علــى مطالــب الحصــول عليهــا، وتحميلهــم مســؤولية 
عــدم االلتــزام بمقتضيــات القانــون فــي هــذا الشــأن لضمــان حــّق العمــوم والمجتمــع المدنــي فــي 

النفــاذ إلــى المعلومــة.



وضــع نظــام بديــل وناجــع ألحــكام القانــون عــدد 17 لســنة 1987 المــؤّرخ فــي 10 أفريــل 1987 
للتحّقــق مــن التصاريــح بالممتلــكات والمصالــح المســتوجبة علــى كبــار الموظفيــن العمومييــن وفــق 
مــا اقتضــاه الفصــل 11 مــن الدســتور والقوانيــن التطبيقيــة، واعتمــاد رقابــة فعليــة علــى التصاريــح، 
ــن  ــن والمنتخبي ــح األعــوان المعّيني ــي نشــر تصاري ــات، والنظــر ف ــاذ الضــروري للمعطي ــن النف وتأمي
لتعزيز الشــفافية في القطاع العمومي، واتّخاذ التدابير المائمة لردع تعمد المغالطة في التصاريح.

تعجيــل النظــر فــي مشــروع قانــون التصريــح بالمكتســبات واإلثــراء غيــر المشــروع المعــروض علــى 
مجلــس نــّواب الشــعب.

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

بحــاالت الفســاد عنــد االقتضــاء.

نشــر تقاريــر التفقــد وإرســاء آليــات فعالــة لتعميــم ومتابعة التوصيات، والتنســيق وتبادل المعلومات 
ــة  ــة بمــا فيهــا الهيئ والتعــاون، فــي إطــار مهمــات تفقــد مشــتركة مــع مختلــف األطــراف المتداخل

الوطنّيــة لمكافحــة الفســاد.

متابعــة وتنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر التفقــد فــي خصــوص معاقبــة وتتبــع بعــض المســؤولين 
بــاإلدارة العموميــة الذيــن ثبتــت فــي شــأنهم تجــاوزات ترقــى إلــى جرائم فســاد حيــث لوحظ تراخي 
أو تغاضــي الســلطات المباشــرة  أو ســلطات اإلشــراف عــن متابعتهــم ســواء بإحالــة المشــبوه فيهــم 

علــى مجالــس التأديــب أو القضــاء

اإلذن بإجــراء تدقيــق ومســح شــامل لتقاريــر هيئــات الرقابــة والتفقــد ودائــرة المحاســبات للثــاث 
ســنوات األخيــرة بغــرض إجــراء التتبعــات القضائّيــة فــي ملفــات الفســاد التــي أشــارت إليهــا التقارير 

وتــّم تجاهلهــا مــن طــرف اإلدارة.
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اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة واضحــة بخصــوص حــاالت انتقــال األعــوان العمومييــن للعمــل بالقطــاع 
الخــاص لتفــادي الوقــوع فــي حــاالت تضــارب مصالــح.

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

لتفعيــل تلــك المعاييــر.
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التفّقديــات الوزاريــة فــي مجــال مراقبــة مراحــل تنفيــذ وختــم إنجــاز  تدعيــم إمكانيــات 
العموميــة. الصفقــات 

إيجاد آلية للتدخل الوقائي السريع في حاالت الفساد الثابتة والواضحة. 

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

فــرض إصــدار تقاريــر فــي المجــال مــن طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي، وكذلــك هيئــة 
المتابعــة والمراجعــة، والمرصــد الوطنــي للصفقات.

 تطويــر نظــام معلومــات يعتمــده كل المتدخليــن فــي المجــال بمــا يضمــن توفــر المعلومــة الكافيــة، 
وبالتالــي اتّخــاذ القــرارات فــي اإلبّــان.

اعتماد نظام تشهير موضوعي بأهم المخالفات والتجاوزات في المجال.

تســريع تركيــز لجنــة إقصــاء المتعامليــن االقتصادييــن الذيــن ثبــت إخالهــم بتعّهداتهــم وبمبــادئ 
النزاهــة مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة طبقــا لمقتضيــات األمــر عــدد  2016-498 

المــؤّرخ فــي 8 أفريــل 2016.

العمــل علــى إخضــاع الصفقــات العموميــة التــي تتجــاوز قيمتهــا 50 مليــون دينــار وجوبــا لتدقيــق 
خارجــي بعــد اإلســناد ومــرة أخــرى بعــد انتهــاء التنفيــذ، مــع فــرض تعييــن مدقــق داخلــي لمتابعــة 

الصفقــة فــي مختلــف مراحلهــا مــن األعمــال التحضيريــة إلــى الختــم.

 تكويــن الجمعيــات ووســائل اإلعــام فــي مجــال الشــراء وكيفيــة االســتقصاء مــن خــال تعريفهــم 
بمنظومــة الشــراء وأهــّم اإلخــاالت ومظاهــر الفســاد.
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• التوّقي من الفساد ومكافحته في الشراءات العمومية
توصي الهيئة بـ :

تطويــر الرقابــة فــي هــذا المجــال مــن خــال إيجــاد اآلليــات للتنســيق والتعــاون بيــن الهيــاكل الرقابيــة 

وتوفيــر الحمايــة الكافيــة لهــا، باإلضافــة إلــى التعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة األخــرى كالهيئــة الوطنّية 

لمكافحة الفســاد.



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

تعميــم تطبيــق المنظومــة اإلعاميــة للصفقــات والشــراءات العموميــة »TUNEPS«، والتــي 
وضعــت علــى ذمــة الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي دون أن تعمــل بالشــكل المــراد منهــا.

اعتماد البرمجة السنوية للشراءات لتفادي اللجوء إلى تجزئتها.

إحكام تنظيم حاالت اللجوء إلى االتفاقات أو الماحق التكميلية لعقود الصفقات
 .)Avenants(

ــن بخصــوص الشــراءات التــي ال تتجــاوز الحــد  العمــل علــى تفــادي التعامــل مــع نفــس المزودي
ــى إجــراءات طلــب العــروض. ــى للجــوء إل األدن

إرساء خريطة لمخاطر الشراءات العمومية العتمادها لتحسين التصرف والتصدي للفساد.

ــم منظومــة التصــرف حســب األهــداف كجــزء مــن إصــاح منظومــة التصــرف  العمــل علــى تعمي
ــة. ــاكل العمومي ــي كل الهي ــي ف ــق الداخل ــة التصــرف والتدقي العمومــي وفــرض اعتمــاد رقاب

تطويــر الخدمــات االستشــارية فــي مجــال الصفقــات العموميــة لفائــدة المشــترين العمومييــن مــن 
طــرف الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي.

العمــل علــى تكويــن وتحســيس المتعامليــن مــع المشــترين العمومييــن والتنســيق مــع هياكلهــم 
المهنيــة.

• تحسين التصرف في الشراءات العمومية 
توصي الهيئة بـ :
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ســحب التصريــح علــى الممتلــكات الشــخصية والعائليــة للمتدخليــن والمتصرفيــن فــي الشــراءات 
العموميــة الهامــة.

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

ــة المعتمــدة. ــى ضــرورة مراجعــة إجــراءات اإلحال ــة إل ــة األخطــاء باإلضاف مــع أهمي

25



ــة والمناجــم نحــو  ــي قطــاع الطاق ــة ف ــة أو المتدخل ــع القطاعــات والجهــات المنظمــة أو العامل دف
تكريــس معاييــر الشــفافية وتدعيــم قواعــد الحوكمــة الرشــيدة فــي سياســتها وأعمالهــا ومشــاريعها.

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

ــن مــع ضــرورة اإلعــان  ــداب األعــوان العموميي ضــرورة اعتمــاد المناظــرة كطريقــة أساســية النت
عنهــا بالطــرق التــي تضمــن إعــام أكبــر عــدد ممكــن مــن طالبــي الشــغل.

توحيــد جهــود الجمعيــات والمختصيــن واألكاديمييــن والحقوقييــن واإلعامييــن وســائر الناشــطين 
الطاقــة  مــوارد  مــن  الرشــيدة لانتفــاع  الشــفافية والحوكمــة  دفــع وتكريــس قواعــد  فــي ســبيل 

والمناجــم وتوزيعهــا توزيعــا عــادال.

 تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم الشــفافية فــي عمليــات إرســاء القوانيــن المتعّلقــة بالميــدان 
المختصيــن  إســهام  وتشــجيع  والمناجــم  بالطاقــة  الصلــة  ذات  القــرارات  واتّخــاذ  ومراجعتهــا 

والخبــراء المحلييــن والدولييــن فــي هــذه السياســات والمســاهمة المنتظمــة فــي الرقابــة.

دعــم وتكريــس اآلليــات الضامنــة للحصــول الفعلــي للعمــوم علــى المعلومــات المتعّلقــة بالطاقــة 
والمناجــم مــن خــال تفعيــل القوانيــن الضامنــة للنفــاذ إلــى المعلومــة وحريــة التــداول بشــأنها.

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

ــاخ االســتثماري. ــة والمن ــروات المنجمي ــي الث ــى حوكمــة التصــّرف ف ــة عل إيجابي

• بخصوص قطاع الطاقة والمناجم 
توصي الهيئة بـ :

• االنتدابات بالمصالح المركزية لإلدارة والمؤسسات 
والمنشآت العمومية والجماعات المحّلية

توصي الهيئة بـ :
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تطوير قدرات اإلحصاء وجمع المعلومات من طرف المرصد الوطني للصفقات.  

إصدار مجلة جامعة للنصوص المتعّلقة بالطلب العمومي.
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القطــع مــع لجــوء بعــض المنشــآت العموميــة إلــى العمــل بعقــود التربّــص لإلعــداد للحيــاة المهنّيــة 
كمرحلــة لانتــداب الحقــا ألصحــاب العقــود باعتبــار أّن هــذه اآلليــة موّجهــة أصــا إلــى تشــجيع 
المؤسســات الخاّصــة علــى التشــغيل مــن خــال تمتيعهــا بعديــد االمتيــازات علــى غــرار إعفــاء 

المؤّجــر مــن اشــتراكات الضمــان االجتماعــي طيلــة فتــرة التربّــص.

ضـــرورة إيقــاف العمــل باالتفاقيــات المبرمــة مــع بعــض األطــراف النقابيــة فيمــا يتعّلــق بتخصيــص 
نســـبة مـــن االنتدابات لفـائـــدة أبناء األعوان وكـــل مـــا من شـأنـــه أن يخـــل بمبدأ المســاواة وحســـن 
التصــرف فــي المرفــق العــام. ال ســيما وأّن المحكمــة اإلداريـّـة ســبق أن أّكــدت خــرق هــذا التمّشــي 
لمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص، وبالتالــي عــدم مشــروعية هــذه االنتدابات. وكان ذلك بمناســبة 

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

 دعــوة المنشــآت العموميــة والمؤّسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة لالتــزام بشــروط 
اللجــوء بصفــة اســتثنائية لانتــداب المباشــر المنصــوص عليهــا باألمــر عــدد 567 لســنة 1997 

المــؤرخ فــي 31 مــارس 1997
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 تقييــم القواعــد والترتيبــات الخاّصــة بانتــداب وترقيــة عناصــر قــوات األمــن الّداخلــي بالحــّد مــن 
المشــموالت الواســعة والتقديريــة )discrétionnaires( وتوضيحهــا، كتأميــن تماســك واحتــرام 

المعاييــر القائمــة علــى المســتوى والكفــاءة، وذلــك وفقــا إلجــراءات موضوعيــة وشــفافة.

اعتمــاد اختبــارات النزاهــة والتدقيــق فــي البحــث عــن الســوابق أثنــاء إجــراءات انتــداب عناصــر 
قــوات األمــن الداخلــي وترقيتهــم.

اعتمــاد مدّونــة ســلوك جديــدة وقواعــد مائمــة للوقايــة مــن تضــارب المصالــح لــدى قــوات األمــن 
الداخلــي وذلــك ببيــان قواعــد تجنــب تضــارب المصالــح وقبــول الهدايــا وشــتى أشــكال الرشــوة 

والفســاد والتبليــغ عنهــا.

تدعيــم التكويــن المنتظــم والُمســتهدف لــدى هــذه القــوات بخصــوص تدابيــر مكافحــة الفســاد 
والقواعــد الســلوكية.

• قوات األمن الداخلي 
توصي الهيئة بـ :
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حــّث المؤسســات والمنشــآت العموميــة علــى إيــاء العنايــة الازمــة بالبرمجــة والتخطيــط وعــرض 
ــج عــن  ــداب المباشــر النات ــى االنت ــادي الّلجــوء إل ــي اآلجــال المحــددة لتف ــة ف ميزانيتهــا للمصادق

ســوء التخطيــط.



التطبيق المنهجي لمقاربة مائمة ومناسبة ومنّسقة للمخاطر، لزيادة فعالية أنظمة الرقابة.

ــل   إدراج الجوانــب القانونيــة الخاصــة بالمســؤولية الجزائيــة الناتجــة عــن جرائــم التزويــر والتحّي
ــة المســتهلك ضمــن  ــى المرضــى وحماي ــن عل ــق بنظــام التأمي ــون المتعّل ــرام القان وعــن عــدم احت

ــة والطــّب. البرنامــج التعليمــّي الجامعــّي فــي الصيدل

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

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

المصالــح  المنتظــم بخصــوص  التنــاوب والتــداول  لقواعــد  اســتثناءات  الموّحــد دون  التطبيــق 

الحّساســة. والمراكــز 

تبنّي قواعد أخاقية ومهنية خصوصية ومناسبة ألعوان الديوانة.

رســاء قواعــد وإجــراءات ناجعــة وخصوصيــة تهــدف إلــى تجنّــب تضــارب المصالــح ومنــع قبــول 
الهدايــا وغيرهــا مــن االمتيــازات غيــر المســتحقة، وبصفــة عامــة التوّقــي مــن كل أشــكال الفســاد.

توفيــر دورات تكوينيــة متواصلــة وهادفــة لفائــدة األعــوان حــول نُظــم وتطبيــق القواعــد األخاقيــة 
والوقايــة مــن تضــارب المصالــح والفســاد بصفــة عامــة.

وضــع آليــات خصوصّيــة فــي عاقــة بحمايــة المبّلغيــن بــإدارة الديوانيــة وبتشــجيع التبليــغ عــن 
حــاالت الفســاد.

• أعوان الديوانة 
توصي الهيئة بـ :

• قطاع الصحة
توصي الهيئة بـ :
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اعتمــاد وتوســيع نطــاق التنــاوب أو التــداول المنتظــم زمنيــا علــى المراكز لعناصــر هذه القوات على 53
األقل بالنســبة للمســؤولين عن الوظائف الحّساســة، وذلك وفقا لقواعد واضحة وموضوعية.



مراجعــة النصــوص القانونيــة المنظمــة لمهــن الصحــة وإحــداث نصــوص تعنــي بصفــة واضحــة 
بالمخالفــات والجرائــم المتعّلقــة باالســتعمال غيــر القانونــي لمــواد صّحيــة منتهيــة الصاحيــة مــن 

أدويــة ومســتلزمات طبيــة مزروعــة وتنظيــم هــذا النشــاط.

 »Activité Privée Complémentaire« في خصوص النشــاط التكميلي الخاّص لألطباء بالمستشــفيات
توصــي الهيئــة بتعزيــز وتفعيــل آليــات الرقابــة لتجنـّـب التجــاوزات كعــدم التقيــد بالرزنامــة المحــّددة 
بتراخيــص النشــاط، وتحويــل المرضــى مــن العيــادات الخارجيــة إلــى عيــادات النشــاط التكميلــي 
للفحوصــات،  الُمكّملــة  االستكشــاف  بأعمــال  المستشــفى  إلدارة  التصريــح  وعــدم  الخــاص، 

وكذلــك عــدم التصريــح بالعــدد الحقيقــي للمرضــى الذيــن يتــّم فحُصهــم..
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إتمــام إنجــاز المنظومــة المعلوماتيــة للوكالــة الوطنّيــة للرقابــة الصحيــة والبيئيــة للمنتجــات بهــدف 
تمكيــن الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض وبقيــة مســدي الخدمــات الصّحيــة مــن االطــاع 
علــى المعلومــات الطبيــة والصيدليــة، وبالخصــوص منهــا قوائــم األدويــة المتحّصلــة علــى تراخيص 

.)A-M-C(  اإلذن باالســتهاك

لعمــل علــى التقليــص فــي آجــال الحصــول علــى رخــص اإلذن باالســتهاك للمســتلزمات الطبيــة 
تفاديــا لتقّلــص آجــال صاحّيــة االســتعمال.

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

ــي بعــض الحــاالت  ــي تشــهد ف ــة الت ــة ألســعار المســتلزمات الطبّي ــى المراجعــة الدوري الســهر عل
انخفاضــا فــي األســعار مــع تطــور فــي التقنيــات والفعاليــة، والحــرص علــى تجميــع شــراءات 

المؤسســات الصحيــة العموميــة مــن هــذه المســتلزمات.

 اعتماد كّراس شروط خاص بكل فئة من المستلزمات الطبّية.

ــة  ــة القابل ــتلزمات الطبي ــتعمال المس ــداول واس ــاء وت ــة اقتن ــكام مراقب ــوص إح ــي خص • ف
للــزرع والتكفــل بهــا، توصــي الهيئــة فــي هــذا المجــال بـــ :
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ــة بالعمــل علــى  ــة للصيادل ــة الوطني ــاء ومجلــس الهيئ ــة لألطب ــة الوطني ــزام كّل مــن مجلــس الهيئ إل
الرفــع مــن مســتوى العمــل الصحــي فــي تونــس عبــر التكويــن المســتمر وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة 

فــي تنظيــم التربّصــات والــدورات التكوينيــة المنظمــة بالداخــل والخــارج.



فــرض تضميــن مراجــع دفعــة التصنيــع علــى النشــرات، المصاحبــة لألدويــة أو المســتلزمات الطبيــة  
)Prospectus( ومصاحبــة هــذه النشــرة بنســخة الترخيــص لاســتهاك )AMC( فــي صــورة عــدم 

توّفــر الملصقــات.

اعتمــاد قائمــة رســمّية لمــزّودي المســتلزمات الطبيــة القابلــة للــزرع تكــون معتمــدة مــن قبــل مصالــح 
وزارة الصحة.

إلــزام المزّوديــن بنظــام تصــرف وتتبــع دقيــق للمســتلزمات الطبيــة المعــّدة للــزرع يكــون تحــت 
إشــراف ومســؤولية صيدالنــي مســؤول يضمــن مراقبــة تتبــع المبيعــات ومنــع توزيــع المســتلزمات 

ــة أو المســتوردة بصفــة عشــوائية فــي المصّحــات. ــة الصاحّي ــة المنتهي الطبي

التحجيــر علــى األطّبــاء المباشــرين وكّل المتدّخليــن بالمصّحــات الخاّصــة فــي عمليــات زرع 
المســتلزمات الطبيــة اقتناؤهــا مباشــرة لــدى المزّوديــن وإلــزام المصّحــات بإحــداث لجنــة شــراءات 
خاّصــة بالمســتلزمات الطّبيــة تتركــب مــن المديــر العــام للمصّحــة والصيدالنــي والطبيــب المســؤول 

عــن قاعــة القســطرة والطبيــب الجــراح عنــد االقتضــاء. 

إلــزام المصّحــات االستشــفائية الخاّصــة بتوفيــر صيدالنــي قــاّر مصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس 
هيئــة الصيادلــة يعمــل كامــل الوقــت لضمــان اســتمرارية المراقبــة الصيدالنيــة وتمكينــه، تحــت 
مســؤوليته، مــن كامــل الصاحيــات المهنيــة للمراقبــة والتصــرف فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة 

المزروعــة وغيرهــا.

إلــزام المصّحــات االستشــفائية الخاّصــة باعتمــاد كــراس أو دفتــر مرّقــم )أو منظومــة معلوماتيــة 
مراقبــة( مطابــق ألحــدث المواصفــات المهنيــة تصــادق عليــه المصالــح المختّصــة بــوزارة الّصحــة 
يحمــل أســماء المريــض والطبيــب الجــراح والطاقــم الطبــي والشــبه طبــي المباشــرين للعمليــة مــع 
بيــان لخصوصيــات  المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع ملصقاتهــا  أو نشــراتها بمــا فــي ذلــك 

مــواد التعقيــم وتقاريــر األطّبــاء.

إلــزام المصحــات االستشــفائية الخاّصــة بإرســال بيــان شــهري إلــى التفقديـّـة الطبّيــة بــوزارة الصّحــة 
ــات الخاّصــة بالمســتلزم  ــة والبيان ــن اســم المريــض واســم الطبيــب الجــراح وتاريــخ العملي يتضّم

الطّبــي المــزروع )رقــم الدفعــة ورقــم اإلذن باالســتهاك وتاريــخ الصاحّيــة(.
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ــة بمــا فيهــا المتعّلقــة  فــرض مواصفــات خصوصيــة بالملصقــات )Vignettes( بصفــة عاّم
باللوالــب القلبيــة يميــز بصفــة واضحــة تاريــخ الصاحّيــة ورقــم الدفعــة المصنعــة والترخيــص 

.)A-M-C( لاســتهاك
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العمــل علــى تحييــن كــراس الشــروط المتعّلــق بالمؤّسســات الصحيــة الخاّصــة الصــادر بمقتضــى 
قــرار وزيــر الّصحــة العموميــة بتاريــخ 28 مــاي 2001 والُمنقــح بالقــرار المــؤرخ فــي 24 ديســمبر 

2007 وذلــك: 
أ - بــإدراج أحــكام المنشــور الصــادر عــن وزيــر الصحــة تحــت عــدد 76 لســنة 2016 المــؤرخ 
واســتعمالها  وتســليمها  الطبيــة  المســتلزمات  »مســك  ب  والمتعّلــق   2016 أوت   26 فــي 
بالهيــاكل الصّحيــة العموميــة والمؤّسســات الصحيــة الخاّصــة بالفصــول )80 و82 و109 مــن 

كــراس الشــروط. 
ب - إضافــة بالفصــل 86 مــن كــّراس الشــروط إلزاميــة حضــور صيدلــي بالمصّحــات المتعــددة 
ــة اســتيعابها عــن 60 ســريرا )دون احتســاب أســّرة  ــي تســاوي أو تقــل طاق االختصاصــات الت

اإلنعــاش( منهــا 30 ســرير للجراحــة علــى األكثــر والمصّحــات ذات االختصــاص الواحــد.
ت - إضافــة بالفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 53 مــن كــراس الشــروط لضــرورة التنصيــص بالكــراس 
الخــاص بجنــاح العملّيــات علــى » خصوصيــات المســتلزمات الطبيــة المزروعــة ومراجــع 

ملصقاتهــا أو نشــراتها «.

تحييــن كــراس الشــروط المتعّلــق بتكّفــل صندوقــْي الضمــان االجتماعــي بمصاريــف األعمــال 
الطبيــة الخاّصــة بجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة المجــراة علــى المضمونيــن االجتماعييــن 

بالهيــاكل الصحيــة الخاصــة.
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اعتمــاد نظــام العمــل بالبطاقــة الذكيــة فــي أحســن اآلجــال بمــا يضمــن تحســين الخدمــات للمضمــون 
ــة وضمــان الشــفافية ودرء حــاالت الفســاد والحــّد منهــا. االجتماعــي ومســدي الخدمــات الطبي

فــي انتظــار تحقيــق ذلــك، التحّكــم فــي نظــام معالجــة ملفــات اســترجاع المصاريــف والتكفــل 
ــي بمــا يضمــن عــدم تشــتتها أو  ــن اإللكترون ــة بالتخزي ــل مســدي الخدمــات الطبي بالعــاج مــن قب

ضياعهــا وتيســير البحــث عنهــا واســتخراجها.

تحســين المنظومــة المعلوماتيــة بطريقــة تمّكــن اإلطــار الطبــي والمســؤولين مــن الولــوج إلــى 
مســتندات الملــف األّولــي بمــا يضمــن حســن القــرار وتســديد المســتحقات فــي آجــال معقولــة 
ومراقبــة أفضــل لقــرارات العــاج الصــادرة عــن مراكــز الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض.

إحداث قاعدة بيانات خصوصية بالمضمونين المعنّيين بعمليات زراعة المستلزمات الطبّية.

• الصندوق الوطني للتأمين على المرض
توصي الهيئة بـ :
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 اعتمــاد التبــادل اإللكترونــي للمعلومــات بيــن المصّحــات ومســدي الخدمــات، وهيــاكل الصنــدوق 
ــن  ــن ويؤّم ــة للمضموني ــات الطبي ــة بمــا يضمــن ســامة المعطي ــة الطبي وبالخصــوص منهــا المراقب

مســلك قــرار الطبيــب المستشــار.

 إحداث دليل للعاقات بين منظوري الصندوق ومسدي الخدمات الصّحية.

اعتمــاد منظومــة معلوماتيــة Algorithmique تُعّمــم معطيــات الملّفــات بصفــة آليــة علــى مختلــف 
المراكــز بمــا يمّكــن مــن التحّكــم فــي معالجتهــا قبــل إرجــاع المصاريــف.

تكثيــف عمليــات المراقبــة والتدقيــق الُموّجهــة للكشــف عــن حــاالت الفوترة المزدوجة واســتعمال 
الملصقــات عديمــة الصاحّية.

القيــام بدراســة اقتصاديـّـة حــول جــدوى نفقــات الصنــدوق فــي مجــال األدوية للتحكم في اســتهاك 
األدويــة غيــر الضروريــة والمتنافــرة المفعــول والتي يصفهــا األطباء لمرضاهم.

توفيــر التكويــن المســتمّر ألعــوان الصنــدوق فــي المجــال القانونــي واإلدارّي والمالــّي والتنظيمــي 
والتدقيــق فــي الفواتيــر والمراقبــة الطبيــة.

تحييــن كراســات الشــروط المتعّلقــة بتكّفــل الصنــدوق بمصاريــف عمليات زرع المســتلزمات الطبية 
المجــراة علــى المضمونيــن بالهيــاكل الخاّصــة، وبالخصــوص كــّراس الشــروط المتعّلــق بالّلوالــب 
القلبيــة الــذي يعــود إلــى ســنة 2004 أي قبــل إحــداث الصنــدوق. وللعلــم، فقــد شــهدت الّلوالــب 
.» Stents Actives ــة انخفاضــا فــي أســعارها، وتطــّورا فــي صناعتهــا بإكســائها بمــواد فّعالــة القلبّي
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تخصيــص فضــاء خــاص ومســتقل وإجــراءات إداريـّـة تنظــم التعامــل اإلدارّي مــع المــواد الصيدليــة 
المضمنــة تحــت الحجــر الصحــي » en quarantaine « فــي انتظــار الحصــول ســواء علــى 
عــن  وفصلهــا   ،)A-M-C( باالســتهاك  الترخيــص  أو    )A-M-M( بالتســويق  الترخيــص 
األدويــة المنتهيــة الصاحّيــة حتــى اليتــم صرفهــا بطريــق الخطــأ  أو ســرقتها، أو خلطهــا باألدويــة 

ــع. المصرحــة للبي

• في مسك األدوية وترويجها 
توصي الهيئة بـ :
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لتجنـّـب ســرقة األدويــة أو الحــّد منهــا علــى مســتوى صيدلّيات المؤّسســات العمومّية للصّحة، وفي 
انتظــار إرســاء منظومــة معلوماتّيــة موّحــدة للتصــّرف فــي األدويــة وتداولهــا، توصــي الهيئــة بإصــدار 
منشــور لألطّبــاء بضــرورة التنصيــص علــى الوصفــة الطّبيــة، ســواء المســتخرجة مــن الحاســوب أو 
المحــّررة بخــّط اليــد، تنصيصــا واضحــا وتحــت مســؤولّياتهم علــى اســم المريــض ومعّرفــه الوحيــد 
ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنّيــة، مــع ختــم الوصفــة بالطابــع الخــاّص للطبيــب مــع إمضائــه بخــّط اليــد.

تحديــد األعــوان المكّلفيــن بالعمــل بمخــازن األدويــة والمســتلزمات الطبيــة بمقتضــى قــرارات 
ــا لهــم. ــل إجــراءات واضــح يكــون ملزم ــى دلي ــة عل ــة فردي ــف مــع إمضائهــم بصف تكلي

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

تحجير إيواء سّيارات أعوان الصيدلية المركزية حذو المخازن.

إخضــاع لجنــة شــراء الــدواء بالصيدليــة المركزيــة إلــى مزيــد مــن الشــفافية من حيــث تركيبة أعضائها 
والوقايــة مــن تضــارب المصالــح فيهــا واســتقالية كتابتها عن اإلدارة العامــة للصيدلية المركزية.

اعتمــاد إجــراءات قانونيــة تحّســن مــن شــفافية محاضــر جلســات لجنــة شــراء الــدواء وفصــل قائمــة 
الحضــور عــن محضــر الجلســة.

إحــداث نظــام إخبــار )Mouchard( داخــل المنظومــة المعتمــدة مــن قبــل الصيدليــة المركزيــة يمكــن 
مــن إعطــاء معلومــات عــن كل مســتعمل لهــذه المنظومــة، وذلــك للحــّد مــن تســريب المعلومــات 

وتمكيــن اإلدارة العامــة مــن المتابعــة وأخــذ القــرارات الاّزمــة لحمايــة معلوماتهــا.

إبــرام اتّفــاق مــع الديوانــة التونســّية تمّكــن الصيدليــة المركزيــة مــن مســاحات خــزن تفاضلية لضمان 
حرمــة الحاويات وتحســين مراقبتها.

 إجــراء جــرد لكافــة االتفاقيــات المبرمــة بيــن الصيدليــة المركزيــة ومزوديهــا قصــد التثبــت مــن 
احترامهــا ومراجعتهــا عنــد االقتضــاء.

 » Cession à quai « وضــع منظومــة مراقبــة تعنــى بعمليــات الشــراء والبيــع علــى الرصيــف
التــي تقــوم بهــا الصيدليــة المركزيــة وإعــام هيــاكل الرقابــة للدولــة بهــذه العمليــات بمــا فــي ذلــك 
أســماء الشــركات والمــواد وكمياتهــا وأســعارها وموانــئ التوريــد والتصديــر، وذلــك قصــد التثبــت 
مــن مــدى التطابــق بيــن الفوتــرة والبيــان الجمركــي قصــد التقليــص إلــى أدنــى حــد مــن البيانــات 

ــة. ــة الكاذب الديوانّي
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إجــراء جــرد لكافــة عمليــات البيــع علــى الرصيــف ولقيمتهــا، وللشــركات المتمتعــة بهــذا اإلجــراء 
االســتثنائي منــذ 2011 حتــى يتســنى معرفــة حجــم عمليــات التوريــد غيــر المرخــص فيهــا قانونيــا 

مــع تحديــد حــاالت العــود.

إعــادة النظــر فــي جــدوى وضــرورة اإلجــراء المتمثــل فــي الحصــول المســبق علــى تحديــد األســعار 
األّولّيــة لألدويــة لــدى وزارة التجــارة قبــل المشــاركة فــي طلــب عــروض .وعنــد االقتضــاء اتّخــاذ 
موقــف رســمي وواضــح لرفــع االلتبــاس وتضــارب المواقــف بيــن الصيدلية المركزيــة والهيئة العليا 
للصفقــات وإدارة الصيدليــة والــدواء فيمــا اعتبــر إجــراء تعّســفّيا وإقصائّيــا للفاعليــن االقتصادييــن، 

وذلــك بتحديــد آجــال لــوزارة التجــارة يؤخــذ بعيــن االعتبــار لطلــب العــروض.

تدعيــم عمــل المخبــر الوطنــي لمراقبــة األدويــة قصــد التقليــص مــن اآلجــال الطويلــة لمنــح رخــص 
الــدواء وإضفــاء المزيــد مــن الشــفافية عبــر المنصــة االلكترونيــة إلدارة الصيدلــة والــدواء.

الحــرص علــى ضــرورة إجــراء كل الشــراءات العموميــة لألدويــة والمســتلزمات الطبيــة عبــر منصــة 
TUNEPS بمــا فــي ذلــك الصفقــات ذات اإلجــراءات المبّســطة.

إحــداث مركزيــة شــراءات )centrale d’achat( تعنــى بشــراء كافــة المســتلزمات االستشــفائية تفّعــل 
.» TUNEPS « عبــر منظومــة

 إحــداث هيئــة تنســيقية تجمــع إدارة الصيدلــة والــدواء والّلجنــة العليــا للصفقــات لتوحيــد وجهــة 
النظــر حــول الرخــص المســداة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء وإحــداث جــدول توضيحــي 
لإلجــراءات فــي صــورة عــدم االتّفــاق حــول القــرارات الصــادرة مــن قبــل إدارة الصيدلــة والــدواء 

DPM وحــول الجــدوى االقتصاديّــة للشــراءات. 

ضبــط المعاييــر القانونيــة للحصــول علــى رخصــة ترويــج خاصــة باألدويــة المثيلــة بيولوجيــا علــى 
غــرار مــا تــّم تضمينــه بمحضــر الجلســة المنعقــدة بــإدارة الصيدلــة والــدواء بتاريــخ 01 جــوان 
2011 ونشــره للعمــوم وتفــادي أّي تغييــر إجرائــي دون إعــام المصنعيــن خاصــة إذا كان هــذا 

اإلجــراء دون ســند قانونــي.

 اعتمــاد رخصــة ترويــج دواء واحــدة صالحــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وســحبها عنــد الحاجــة 
علــى القطاعيــن علــى حد الســواء.

إحــداث جــدول زمنــي يخــص كل مطلــب رخصــة تســويق مقدمــة إلدارة الصيدلــة والــدواء يمكــن 
 www.dpm.tn االطــاع عليــه بكامــل الشــفافية وبصفــة حصريــة عبــر منظومــة إدارة صيدلــة الــدواء
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جــراء تدقيــق فــي مســار تســجيل األدويــة بأنواعهــا وخاصــة منهــا األدويــة المثيلــة بيولوجيــا وشــبه 
األدويــة ومراجعــة دليــل تســجيل األدويــة وإبــراز نقــاط االختــاف بيــن تســجيل األدويــة المتمتعــة 

بحقــوق الملكيــة الفكريــة واألدويــة الجنيســة واألدويــة المثيلــة بيولوجيــا.

112

اســتكمال اإلطــار التشــريعي الــذي ينظــم تمويــل األحــزاب السياســية وعملهــا، بإصــدار النصــوص 
التــي تثّبــت اإلطــار المحاســبي وتحــّدد شــروط منــح المســاعدة العموميــة، ثــم الحــرص علــى 

تطبيقهــا بشــكل فاعــل وســريع.

ــة لتمكيــن األحــزاب السياســية مــن مســك حســابية موثــوق  ــدورات تكويني ــز هــذا اإلجــراء ب تعزي
بهــا، واعتمــاد الحســابات والبيانــات المالّيــة المنصــوص عليهــا فــي كل مــن القانــون األساســي 

الخــاص باألحــزاب السياســية ومختلــف القوانيــن االنتخابيــة.

إضفــاء أكثــر وضــوح علــى هــذه الحســابات فيمــا يخــّص التمثيليــات المحليــة لألحــزاب، إن 
وجــدت، وكذلــك بخصــوص األنشــطة االقتصاديـّـة المباشــرة والهامشــية مــن جهــة، وإرســاء قواعــد 
للشــفافية أكثــر دقــة علــى مســتوى تمويــل الجمعيــات والصحــف ووســائل التواصــل التــي ينبغــي 

تحســين إطــار عملهــا فــي الفتــرات االنتخابيــة مــن جهــة أخــرى.

تعييــن هيــكل مركــزي يكلَّــف بنشــر أدلــة األحــزاب السياســية ومجمــل الوثائــق واإلحصــاءات 
فــي مجــال الشــفافية المالّيــة فــي الحيــاة السياســية، وذلــك دون االمســاس بقــدرة كل إدارة أو 
مؤسســة علــى نشــر هــذه المعلومــات مباشــرة، بمــا يُمّكــن مــن متابعــة اإلجــراءات والعقوبــات 

المّتخــذة واســتخاصها. المالّيــة 

ــر  ــزم بُمتابعــة أث ــة، تُل ــات البلدي ــون الخــاص باالنتخاب ــة صلــب مشــروع القان .إدراج أحــكام دقيق
تمويــل المرشــحين واألحــزاب التــي تدعمهــم. 

توضيح مفهوم النفقات االنتخابية وقواعدها المحاسبية.

إضفــاء النجاعــة فــي مجــال الرقابــة علــى تمويــل الحمــات االنتخابيــة منــذ بدايــة الحملــة، وذلــك 
باعتبــار إمكانيــات وقــدرات ومشــموالت مختلــف األطــراف المتدّخلــة، وتعزيــز تعاونهــا، واعتمــاد 

نظــام عقوبــات فعالــة متناســبة ورادعــة.

• تمويل األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية 
توصي الهيئة بـ :
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ــة للمترشــحين   اعتمــاد آليــات تنســيقية مــن شــأنها التمكيــن مــن الكشــف عــن الحســابات البنكي
أو األحــزاب وتبــادل المعلومــات بخصوصهــا بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة )الهيئــة العليــا 
المســتقلة لانتخابــات، دائــرة المحاســبات، البنــك المركــزي التونســي، البريــد، الديوانــة...(، 
ووضــع إجــراءات خصوصيــة تســمح بمراقبــة التدفقــات المالّيــة األجنبيــة غيــر المشــروعة، ســواء 

ــة.  ــات المحلّي ــق الجمعي المباشــرة  أو عــن طري

120

إدراج المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية كمبدإ عام بالمجلة الجزائية.

مســاءلة وتحميــل الــذوات المعنويــة فــي شــخص ممثليهــا القانونييــن عــن جرائــم الفســاد واســتغال 
النفــوذ التــي يقترفونهــا بواســطة عقوبــات ماليــة رادعــة.

اعتماد إجراءات للمراقبة والتحقق من تمّتع مؤّسسي الشركات بحقوقهم المدنية والسياسية

إصــدار تعليمــات واضحــة مــن وزيــر العــدل فــي شــكل منشــور للنيابــة العموميــة بإعطــاء ملفــات 
الفســاد األولويـّـة فــي البحــث والتحقيــق واإلحالــة علــى المحاكــم، خاّصــة أّن أغلــب الملّفــات التــي 
أحالتهــا الّلجنــة الوطنّيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد منــذ 2011 لــم يتــّم الفصــل فيهــا.

ــن وعــدم اإلفــات مــن  ــع المجرمي ــة لضمــان ســرعة ونجاعــة تتب ــة العمومي ــر ســلطات النياب تأطي
العقــاب وذلــك ب:

أ - مراجعــة أحــكام الفصــل 20 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة بتقييــد ســلطة إثــارة التتبعــات 
أو الحفــظ التــي يملكهــا وكاء الجمهوريــة بأجــل محــّدد مــن تاريــخ تقديــم الشــكاية علــى 
ــي  ــع أو الحفــظ ف ــرار بالتتب ــم يُتخــذ ق ــإذا ل ــة، ف ــه بالتشــريعات الُمقارن ــا هــو معمــول ب غــرار م
األجــل المذكــور فــإّن ذلــك يفتــح للمتضــرر بــاب القيــام علــى المســؤولية الخاصــة ضمانــا لعــدم 

اإلفــات مــن العقــاب.
ب - مراجعــة الفصــل 31، حيــث مّكــن المشــّرع وكيــل الجمهوريــة إزاء » شــكاية لــم تبلــغ حــّد 
الكفايــة مــن التعليــل أو التبريــر أن يطلــب إجــراء بحــث مؤّقــت ضــد مجهــول بواســطة حاكــم 

التحقيــق إلــى أن توّجــه تهــم أو تصــدر عنــد االقتضــاء طلبــات ضــّد شــخص معيــن«. 
وقــد يشــّكل هــذا اإلجــراء علــى خــاف اإلجــراء المنصــوص عليــه بالفصــل 51 مــن م-إ-ج 
مدخــا لإلفــات التشــريعي مــن العقــاب. لذلــك يتعيــن تحديــد أجــل لحاكــم التحقيــق إلنهــاء 

مهاّمــه وإعــادة الملــف إلــى النيابــة العموميــة.

• في السياسات الجزائية 
توصي الهيئة بـ :
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وسط
 

وشرق
 

أوروبا
 

لمبادرة
 

القانون
 

بتشيكيا
 - 

CEELI
 

الهيئة السويدية للتعاون الدولي
 

66 
ت 

السب
06 

6102نوفمبر 
 

ت التحليل المالي
تقنيا

 
مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

ضائي المالي
ب الق

القط
 

61 
ت 

السب
01 

واألحد 
61 

نوفمبر 
6102
 

ضايا 
صحفيين في مجال التعاطي مع ق

ت ال
بناء قدرا

الفساد )الدورة التدريبية الثانية(
 

ت
الحماما

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
مركز
 

س 
تون

صحافة
لحرية ال

 
 / 

برنامج األمم المتحدة اال
نماني
 

62 
من 

60 
إلى 

65 
6102نوفمبر 

 
ف، الوقاية والمكافحة

الفساد: الكش
 

س
باري

 
ضاء بفرنسا بالتعاون

المدرسة الوطنية للق
 

صلحة 
مع الم

المركزية للوقاية من الفساد بوزارة العدل الفرنسية
 

65 
ت 

السب
00 

و األحد 
00 

ديسمبر 
6102
 

بناء 
ضايا 

صحفيين في مجال التعاطي مع ق
ت ال

قدرا
الفساد )الدورة التدريبية الثالثة(
 

ت
الحماما

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
مركز
 

صحافة
س لحرية ال

تون
 

 / 
برنامج األمم المتحدة اال

نماني
 

62 
من 

00 
إلى 

65 
ديسمبر 

6102
 

صحة والديوانة
إدارة المخاطر في قطاعي ال

 
ت

بيرو
 

برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي االقليمي

 

60 
ت 

السب
62 

6102ديسمبر 
 

دور المجتمع المدني المحلي في مكافحة الفساد
 

ف
الكا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
ف

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع الكا
 



     
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 
        

تقرير النشاط 
6102
 

ال
جدول 

ال
ص

خا
 

س
بالتحسي

 
واالتصال

 
عن طريق الجمعيات
 

رع/
 

تاريخ النشاط
 

العنوان / الموضوع
 

المكان
 

الجهة المنظمة
 

0 
ف شهر 

ص
من منت

سبتمبر
 

الى أواخر شهر 
أكتوبر 

6102
 

ضع برنامج عمل و جدول زمني لتنفيذ 
و

أنشطة مشروع "مكافحة
 

الفساد 
س، 

صفاق
ف العمراني" لجمعية بيت الخبرة ب

صر
في التخطيط والت

ضافة الى إعداد مطوية لتوزيعها في الورشات المزمع تنفيذها الحقا.
باإل

 
س

صفاق
مقر جمعية بيت الخبرة ب

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
جمعية بيت 

الخبرة
 

6 
على 

امتداد
 

6102شهر أكتوبر 
 

توعية  شباب القيروان بمسألة الحوكمة ومكافحة الفساد الختيار مجموعة 
ممثلة للشباب للمشاركة في الدورة التكوينية 

 
ضد الفساد" وباإلطار العام للشراكة 

ف بمشروع الجمعية "شباب 
التعري

المبرمة بين الهيئة والجمعية 
 

معتمديات والية الق
يروان
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة 
والثقافة الرقمية بالقيروان
 

2 
على 

امتداد
 

6102شهر أكتوبر 
 

صال
االت

 
ض الجمعيات الناشطة بواليات الشمال 

المباشر بممثلين عن بع
ف بالهيئة ومشروع جمعية المواطنة والتنمية بالشمال 

الغربي للتعري
الغربي وحثهم 

لالنخراط
 

ف مراحل إنجاز المشروع 
والمشاركة في مختل

 

معتمدية بوسالم ) والية جندوبة( 
 باجة( 

 والية
( 

 تيبار
معتمدية

 
معتمدية قلعة سنا

ف( 
ن ) والية الكا

معتمدية الكريب ) والية سليانة(
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية المواطنة والتنمية بالشمال
 

الغربي
 

1 
االحد 

62 
6102أكتوبر 

 
مفهوم الفساد وتحديد مجال التدخل القانوني للمجتمع المدني لمكافحة 

الفساد
 

صة
نزل بقف

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
صة

جمعية شباب قف
 

5 
الجمعة 

62 
6102أكتوبر 

 

صل إلى تمثل الفساد عند ثلة من ال
لقاء حواري تفاعلّي تشاركّي للتو

شباب 
صياغة استبيان

العتمادها في 
، 

ف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطبيعة الشراكة المبرمة مع 
التعري

الجمعية
ف ب 

التعري
مشروع 

الجمعية
 

"وطني أمانة"
 

وتبسيط
ه 

ض مراحله 
وعر

ضبط هدفه العامّ 
و

. 
"

ض التطبيع مع 
س للمستقبل جيل يرف

جيل يؤس
الفساد

" 

معهد 
16

 
س 

مار
0321

 
ف

بالكا
، 

معهد فرحات حّشاد 
ف الغربية.

الكا
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
ف 

جمعية جسور المواطنة بالكا
 

2 
السبت 

63 
أكتوبر

 
6102
 

ف باإلطار القانوني للتمويل 
التعري

العمومي للجمعيات
 

نزل بتوزر
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ف الثقافي بتوزر
صي

جمعية الر
 



     
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 
        

تقرير النشاط 
6102
 

2 
األحد 

21 
6102أكتوبر 

 
إرساء مبادئ الحوكمة

 
الرش
دةي

 
إلدارة الجباية

 
المحلية

 
ببلدية توزر "دور 

نظم المعلومات الجغرافية"
 

نزل بتوزر
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية إرادة للتنمية بتوزر
 

2 
أوائل شهر أكتوبر، 
نوفمبر وديسمبر 

6102
 

ف بالهيئة والشراكة المبرمة مع الجمعية وبطرق التبليغ عن الفساد  
التعري

تحت شعار "معا لحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد" 
 

صرين
معتمديات والية الق

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
صرين 

جمعية هنا الق
للثقافة واإلعالم
 

3 

برنامج دوسيات
 

11/
01/

6102
 

 
02/

01/
6102

 
10/

00/
6102

 
01/

00/
6102

 
63/

00/
6102

 
02/

06/
6102

 
62/

06/
6102

برنامج من غير  
بوليتيك

 
06/

01/
6102

 
62/

01/
6102

 
13/

00/
6102

 
62/

00/
6102

 
12/

06/
6102

 
60/

06/
6102
 

-
 

برنامج 
"

دوسيات
" 

ف شهرية كل 
ص

إنتاج حلقات حوارية إذاعية ن
ضيع تتمحور

يوم ثالثاء تطرح موا
 

حول الفساد و
مكافحته

. 
-

 
برنامج

 "
من
 

غير
 

بوليتيك
" 

ف 
ص

إنتاج حلقات حوارية إذاعية ن
شهرية كل يوم 

أربعاء
 

ضيع تتمحو
تطرح موا

ر حول الحوكمة 
الرشيدة مفهومها

، 
اسسها و

طرق تطبيقه
 ا

داخل مؤسسات الدولة
. 

-
 

ضات تحسيسية شهرية تبث خالل شهر كامل قبل كل
وم

 
نشرة 

ضتين كل شهر أي إجماال تم إنتاج 
إخبارية بحساب وم

2 
ضات 

وم
تحسيسية في الفترة المتراوحة بين أكتوبر وديسمبر 

6102
. 

صرين
اإلذاعة الجمعياتية هنا الق

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

صرين للثقافة واإلعالم 
جمعية هنا الق

 



     
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 
        

تقرير النشاط 
6102
 

01 
س 

الخمي
12

 
6102نوفمبر 

 
من أجل الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

قاعة االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين
 

ا
لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع الجنوب
 

00 
الجمعة 

11 
6102نوفمبر 

 
شرح االستبيان و توزيعه على المشاركين
 

معهد 
16

 
س 

مار
0321

 
ف

بالكا
 

معهد فرحات حّشاد 
ف الغربية.

الكا
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
ف 

جمعية جسور المواطنة بالكا
 

06 
على 
ما

تداد
 

األسبوعين 
الثاني والثالث من شهر 

نوفمبر 
6102
 

توزيع االستبيان على 
611

 
شابا من معهدي 

6 
س 

مار
0321

 
ف 

الكا
ض المؤسسات االخرى .

ف وبع
وفرحات حشاد الكا

 
معهد 

16
 

س 
مار

0321
 

ف
بالكا

،  
معهد فرحات حّشاد

 
ف الغربية

الكا
، 

مؤسسات أخرى
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ف
جمعية جسور المواطنة بالكا

 

02 
س 

الخمي
01 

6102نوفمبر 
 

ف العمراني
صر

مكافحة الفساد في مجال التخطيط والت
 

س
صفاق

مقر بلدية ساقية الزيت ب
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية بيت الخبرة
 

01 
السبت واألحد 

06 
و

02 
نوفمبر 

6102
 

صد والتوثيق
مفاهيم الفساد و كيفية الر

 
دار الشباب بالقيروان
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة 
والثقافة الرقمية بالقيروان
 

05 
السبت 

03 
6102نوفمبر 

 
الفترة 

صباحية
ال

 
ف في التمويل العمومي

صر
قواعد الحوكمة الرشيدة في الجمعيات والت

 
نزل بتوزر
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
ف الثقافي بتوزر 

صي
جمعية الر

 

02 
السبت 

03 
نوفمبر 

6102
 

الفترة
 

المسائية
 

ف بالواجبات الجبائية ونطاق تطبيقها بالنسبة للجمعيات
التعري

 
نزل بتوزر
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ف الثقافي بتوزر
صي

جمعية الر
 

02 
السبت واألحد 

62 
و

62 
نوفمبر 

6102
 

ص تكويني حول:
ترب

 
- 

ص القانونية والنظم المؤسساتية 
صو

مكافحة الفساد بين الن
 

- 
مبادئ الحوكمة الرشيدة و آليات التنفيذ 
 

نزل بالقيروان
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

جمعية القيروان للتنمية المندمجة
 



     
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 
        

تقرير النشاط 
6102
 

08 
بداية من شهر ديسمبر 

6102
 

صل لفترة 
وتوا

تجاوزت األسبوعين
 

استبيان
  

ضعة 
ف االنشطة الخا

ص بتحديد العقارات المبنية ومختل
خا

لمعلوم الجباية المحلية ودراسة م
د

ركات الفساد في العالقة بالجماعات 
المحلية.

 
ف بالهيئة 

حملة تحسيسية  للتعري
ومشروع جمعية إرادة للتنمية بتوز
 

حي المطار توزر 
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

جمعية إرادة للتنمية بتوزر
 

03 
على 

امتداد
 

شهر 
ديسمبر 

6102
 

صد شبهات الفساد ونشر
ر

 
ثقافة التبليغ بين 

تم
ساكني

 
والية القيروان 
 

معتمديات والية القيروان
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

جمعية القيروان للتنمية المندمجة
 

61 
األحد 

11
 

6102ديسمبر 
 

ف نكافح الفساد؟
كي

 
صة

نزل بقف
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

صة
جمعية شباب قف

 

60 
السبت واألحد 

01 
 00و

ديسمبر 
6102
 

صادية واالجتماعية 
تداعيات الفساد على الحقوق االقت

والثقافية ودور 
المجتمع المدني المحلي في مكافحته
 

عين دراهم والية جندوبة
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي 

 

66 
الجمعة 

02 
6102ديسمبر 

 

ض مخرجات 
عر

االستبيان
 

ض مشروع فيلم 
عر

باإلنجليزية
 

ض الفكرة العامة للمسرحية المزمع 
عر

إنجازها في إطار مشروع 
الجمعية "وطني أمانة"

 
ض فكرة إنجاز كتيب إرشادي

عر
 

معهد 
16 

س 
مار

0321
 

ف
بالكا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
ف

جمعية جسور المواطنة بالكا
 

62 
الجمعة 

02 
6102ديسمبر 

 
حملة توعوية لمكافحة الفساد
 

س
صفاق

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
الكشافة 

س
صفاق

التونسية : فوج التربية للكشافة ب
 

61 
الجمعة 

62 
6102ديسمبر 

 
نشر ثقافة مكافحة الفساد في ش

كل مسابقات فنية )مشاهد تمثيلية
 / 

صائد
ق

 
/ 

رسومات تشكيلية(
 

ّة  معهد أبو القاسم الشابي بالشيحي
س 

صفاق
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /  
 

فوج الكشافة بالشيحية
 

س
صفق

 

65 
السبت 

61 
6102ديسمبر 

 
دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد العمراني
 

س
صفاق

س والية 
نزل بمعتمدية المحر

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
جمعية بيت الخبرة
 



     
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 
        

تقرير النشاط 
6102
 

62 
الثالثاء 

62 
6102ديسمبر 

 
من أجل الوعي بأهمية الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد
 

مقر المعهد العربي لحقوق 
اإلنسان 

بمدنين
 

ا
لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
المعهد العربي لحقوق اإلنسان فرع الجنوب
 

62 
السبت 

20 
6102ديسمبر 

 
مدخ

ل إلى نظم المعلومات الجغرافية و
التحليل الخرائطي
 

مقر جمعية
 

صيانة
 

مدينة توزر
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

جمعية إرادة للتنمية بتوزر
 

 



 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

   
 

تقرير النشاط 
6102
 

ص بالندوات والورشات 
الجدول الخا

6102
 

رع/
 

التاريخ
 

ضوع
العنوان / المو

 
المكان
 

الجهة المنظمة
 

0 
السبت 

01 
6102فيفري 

 
استشارة

 
الدستوريةحول مشروع القانون اإلطاري المتعلق بالهيئات 

 
قمرت 

- 
س

تون
 

صمة
العا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسان
 

6 
األربعاء
 

س 
والخمي

61 
و

62 
س 

6102مار
 

منظومة الرقابة الداخلية ومدونة سلوك وأخالقيات العون 
العمومي:
 

إنجازات
 

وآفاق
. 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لم
كافحة الفساد / 

 
منظمة التنمية و

التعاون 
صادي 

االقت
OCDE
  /

صالح الحوكمة والوقاية من الفساد برئاسة الحكومة 
م

 

1 
الجمعة 

62 
س 

6102مار
 

التبليغ 
كأداة لمكافحة

 
الفساد
 

صمة
س العا

تون
 

الجمعية التونسية لمكافحة الفساد /
 

برنامج األمم المتحدة األنماني
 

2 
الجمعة 

10
 

أفريل
 

6102
 

ورشة عمل حول المنظومة 
االليكترونية

  
إلدارة الشكايات 

وحمالت التبليغ عن حاالت الفساد  
E -people
 

مقر الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

الوكالة
 

الكورية
 

للتعاون
 

الدولي
 "

koica
" 

2 
س 

الخمي
02 

6102افريل 
 

صدي 
التدقيق الداخلي آلية للت

للفساد
 

س دار الجامعات 
تون

ضية بالحي 
الريا

األولمبي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات
 

2 
الجمعة 

02 
6102أفريل 

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

كلية العلوم القانونية 
ف 

صر
صادية والت

واالقت
بجندوبة
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

ف بجندوبة
صر

صادية والت
كلية العلوم القانونية واالقت

 

1 
األحد 

01 
6102افريل 

 
س و الياته

مكافحة الفساد في تون
 

كلية العلوم القانونية 
ف 

صر
صادية والت

واالقت
بجندوبة
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

صادية 
كلية العلوم القانونية واالقت

ف بجندوبة
صر

والت
 

0 
الثالثاء

 
واألربعاء 

01 
و

61 
أفريل 

6102
 

ملتقى تعزيز النزاهة
 

في ميدان االعمال بشمال ا
فريقي

ا 
والشرق 

االوسط
 

مقر 
والتعاونمنظمة التنمية 

 
صادي 

OCDEاالقت
 

س
بباري

 
منظمة التنمية والتعاون
 

صادي 
االقت

OCDE
 



 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

   
 

تقرير النشاط 
6102
 

1 
س 

الخمي
60 

6102افريل 
 

أية شفافية في مجال 
الطاقة؟
 

ت 
س دار الجامعا

تون
ضية

الريا
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
ف التونسي في الطاقة والمناجم / 

التحال
 

برنامج األمم المتحدة اإل
نماني
 

ص بالندوات والورشات 
الجدول الخا

6102
 

ع/ر
 

التاريخ
 

ضوع
العنوان / المو

 
المكان
 

الجهة المنظمة
 

01 
س 

الخمي
60 

6102أفريل 
 

إعداد 
االستراتيجي

 ة
الوطنية لمكافحة الفساد
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

00 
س 

الخمي
12
 

6102ماي 
 

ت العمومية
صفقا

صدي للفساد في ال
ت الت

أليا
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ت الرقابة للتفقد والت
جمعية اطارا

دقيق
 

بالهياكل العمومية التونسية
/

 
برنامج األمم المتحدة األنماني /

الجمعية التونسية للمراقبين العموميين 
 

06 
االثنين
 

11
 

6102ماي 
 

ندوة جهوية حول 
االستشارة

 
المتعلقة بمشروع القانون األساسي 

لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

ت
بنزر

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
ت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

وزارة العالقة مع الهيئا
اإلنسان

/
 

برنامج األمم المتحدة األنماني
 

01 
الجمعة 

01 
6102ماي 

 
ندوة جهوية حول 

االستشارة
 

المتعلقة بمشروع القانون األساسي 
لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

يسب
طلة 

- 
سليانة
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
وزارة العالقة مع الهيئا

اإلنسان
/

 
برنامج األمم المتحدة األنماني
 

02 
الجمعة 

61 
6102ماي 

 
ندوة جهوية حول 

االستشارة
 

المتعلقة بمشروع القانون األساسي 
لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

س
صفاق

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
ت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

وزارة العالقة مع الهيئا
اإلنسان

/
 

برنامج األمم المتحدة األنماني
 

02 
االثنين
 

والثالثاء 
61 

و
62 

6102ماي 
 

صياغة مشروع القانون األساسي لهيئة 
ندوة الخبراء حول 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

س 
تون

صمة
العا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
ت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

وزارة العالقة مع الهيئا
اإلنسان

/
 

برنامج األمم المتحدة اإل
نماني
 

02 
الثالثاء 

62 
6102ماي 

 
ضي اإلداري في مكافحة الفساد

دور القا
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

إتحاد
 

ضاة اإلداريين
الق

 



 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

   
 

تقرير النشاط 
6102
 

01 
االثنين
 

والثالثاء 
11 

و
10 

6102ماي 
 

منظومة 
استرجاع
 

األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة
 

ت 
قمر

- 
س 

صمةتون
العا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
وزارة امالك الدولة /

 
ث في مجال الجريمة والعدالة

معهد األمم المتحدة للبحو
 

ص بالندوات 
الجدول الخا

والورشات 
6102

 
ع/ر
 

التاريخ
 

ضوع
العنوان / المو

 
المكان
 

الجهة المنظمة
 

00 
ت 

السب
11 

6102جويلية 
 

مكافحة الفساد معركة مجتمع
 

قليبية
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

جمعية انا يقظ /
 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع نابل
 

09 
أيام 

2 - 
2 - 

1 
سبتمبر 

6102
 

ت إرساء 
ورشة عمل و تفكير حول آليا

االستراتيجية
 

الوطنية 
ش انعقاد الدورة 

للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد على هام
الوزارية الخامسة للشبكة العربية للنزاهة و مكافحة الفساد
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

رئاسة الحكومة /
 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي
 

61 
الجمعة

و 
 

ت 
السب

02 
و

01 
6102سبتمبر 

 

ضيرية 
ورشة عمل تح

ضاء
وإم

 
اتفاقية 
عات

ون وشراكة بين الهيئة 
ت الداخلية 

ت المجتمع المدني بالجها
ومجموعة من مكونا

ت 
تح

شعار
 

"المجتمع المدني يقاوم الفساد من سبتمبر
6102

 
س 

إلى مار
6101

" 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

 / 

60 
االربعاء 

60 
سبتمبر 

6102
 

ورشة عمل لموظفي الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة 
ت ودعما لجهود 

الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تبادل الخبرا
ت النزاهة والشفافية.

مكافحة الفساد من أجل بلوغ أعلى درجا
 

مقر الوكالة الكورية 
للتعاون 

الدولي
 

س
بتون

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
الوكالة
 

الكورية
 

للتعاون
 

الدولي
 "

koica
" 

66 
االثنين 

11
 

والثالثاء 
12

 
أكتوبر 

6102
 

ضل لنمو شامل واندماج 
ت أف

مؤتمر وزاري حول سياسا
صادي في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

اقت
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
 /

 
منظمة التنمية والتعاون
 

صادي 
االقت

OCDE
 



 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

   
 

تقرير النشاط 
6102
 

63 
أيام 

61
-

60
-

66
أكتوبر 

6102
 

 
صياغة

 و
 مناقشة

 عمل حول
ورشة

االستراتيجية
 

الوطنية 
للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
 

ت
الحماما

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
برنامج األمم المتحدة األنماني
 

62 
الجمعة 

60 
6102اكتوبر 

 
ظاهرة 

ب، االثار والحلول
س االسبا

الفساد في تون
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

مؤسسة هانز سايدل / 
 

ت االمن الشامل
المركز التونسي لدراسا

 

ص بالندوات والورشات 
الجدول الخا

6102
 

ع/ر
 

التاريخ
 

ضوع
العنوان / المو

 
المكان
 

الجهة المنظمة
 

62 
س 

الخمي
61 

6102أكتوبر 
 

ت للهيئة 
ت والتكوين والمعلوما

أية رؤية وبرامج لمركز الدراسا
الوطنية لمكافحة الفساد
 

صمة
س العا

تون
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
وزارة العالقة مع الهيئا

اإلنسان
/ 

الوكالة
 

الكورية
 

للتعاون
 

الدولي
 "

koica
" 

62 
الجمعة 

12
 

6102نوفمبر 
 

تقديم نتائج االستطالع األولي لمشروع دعم الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد.
 

مقر الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
الوحدة االستشارية للتعاون الدولي األلماني ) 

GIZ
) 

61 
ت 

السب
06 

6102نوفمبر 
 

استعداد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
لفتح فرعها بالشمال 

ف
ضنه والية الكا

الغربي والذي ستحت
 

ف
الكا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
ت والناشطين المدنيين بمناطق الشمال الغربي

عدد من الجمعيا
 

60 
من 

60 
إلى 

62 
نوفمبر 

6102
 

مهمة استطالعية لألكاديمية األوروبية ببرلين في اطار مشروع 
االكاديمية الدولية 

للحوكمة
 

برلين
 

األكاديمية األوروبية ببرلين /
وكالة التعاون التونسي االاماني 

 

61 
 60االثنين والثالثاء 

و
61 

6102نوفمبر 
 

ص االطار التشريعي والمؤسساتي 
مناقشة مشروع تقرير تشخي

س
لمكافحة الفساد بتون

 
ستراسبورغ فرنسا

س االوروبي 
مقر المجل

 
س األوروبي 

المجل
CE
 



 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

   
 

تقرير النشاط 
6102
 

11 
من 

10
 

إلى 
12

 
ديسمبر

6102
 

الندوة الدولية السابعة عشر لمكافحة الفساد حول "زمن العدالة 
ف

صا
واإلن

 
واألمن
 

والثقة"
 

باناما سيتي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

منظمة الشفافية الدولية
 

10 
ت 

الجمعة والسب
6 

 1و
ديسمبر 

6102
 

تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة
 

ت
الحماما

 
الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد /
 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

 /
 

اإلدارة العامة 
للديوانة
 

ص بالندوات والورشات 
الجدول الخا

6102
 

ع/ر
 

التاريخ
 

ضوع
العنوان / المو

 
المكان
 

الجهة المنظمة
 

16 
الثالثاء 

12
 

ديسمبر
6102
 

ف العميد شوقي 
ت إشرا

مكافحة الفساد واألمن الغذائي تح
ب 

الطبي
س الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

رئي
 

ت 
س دار الجامعا

تون
ضية بالحي 

الريا
األولمبي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

صحة العمومية
وزارة ال

 /
وزارة الشؤون المحلية والبيئة 
 /

كتابة الدولة المكلفة باإلنتاج الفالحي / 
 

نقابة أعوان الشرطة البلدية
 

11 
س والجمعة 

الخمي
10
و 

11
 

6102ديسمبر 
 

 شعار
ت

 تح
 الفساد

 لمكافحة
 والعالمي

 الوطني
اليوم

 
ضدّ الفساد ومن أجل تحقيق التنمية والسالم واألمان"

"متّحدون 
 

ضاء 
إم

االستراتيجية
 

الوطنية لمكافحة الفساد
 

ت 
قّمر

- 
س 

صمةتون
العا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
رئاسة الحكومة /

برنامج األمم المتحدة اإلنما 
ئي
 

12 
ت 

الجمعة والسب
02 

و
01 

ديسمبر 
6102
 

س الدولية لمكافحة الفساد في أعمال اإلدارة العامة
إدماج األس

 
صمة

س العا
تون

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد /

 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية
 

15 
س 

الخمي
66 

ديسمبر   
6102
 

ت العربية في مكافحة الفساد
التشريعا

 
س 

المقر الفرعي لمجل
س

ب تون
النوا

 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
ب / 

المنظمة العربية للمحامين الشبا
 

ب
ب الشع

س نوا
مجل

 /
 

س
الهيئة الوطنية للمحامين بتون

 



الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

 
     

تقرير النشاط 
6102
 

جدول الحمالت التحسيسية التي قامت بها الهيئة مباشرة
 

ع/ر
 

تاريخ النشاط
 

العنوان / الموضوع
 

المكان
 

الجهة المنظمة
 

0 
السبت 

62 
6102ماي 

 
ضد الفساد و الرشوة 

ض شريط تحسيسي 
عر

عنوانه "أفرح بيا"
 

صيفية والتلفزات واإلذاعات 
المهرجانات ال

صة
الوطنية العمومية والخا

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /

 
 

وزارة الثقافة
 

6 
س 

الخمي
10 

6102جوان 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد عن طريق عمل فني  
)مسرح/ سينما/رسم/موسيقى(
 

س كليات ومعاهد الفنون الجميلة والسينما 
تون

والمسرح
 

الهيئة
 

الوطنية لمكافحة الفساد
 

1 
األربعاء

 
01 

6102جويلية 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

مهرجان قرطاج الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة /
ادارة مهرجان قرطاج  

الدولي
 

1 
س 

من الخمي
01

إلى 
الثالثاء 

00 
6102جويلية 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 
مهرجان بنزرت الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

 
وزارة الثقافة /
 

إدارة 
مهرجان بنزرت 

الدولي
 

5 
السبت 

02
6102جويلية 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

مهرجان الحمامات
 

الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة /
 

ادارة مهرجان الحمامات الدولي
 



الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

 
     

تقرير النشاط 
6102
 

2 
االثنين

  
02

6102جويلية 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

ت الفساد
عن حاال

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

ب الجالدين بالقيروان
با

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
وزارة الثقافة
 

7 
االثنين

  
02

6102جويلية 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
ت الفساد

عن حاال
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 
ساحة محمد بوعزيزي بسيدي بوزيد
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة
 

2 
الثالثاء 

00 
6102جويلية 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

ت الفساد
عن حاال

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

س
قاب

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
وزارة الثقافة
 

0 
ت 

السب
61 

6102جويلية 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

ت الفساد
عن حاال

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

افتتاح تظاهرة 
صمة للثقافة 

س عا
صفاق

العربية
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة
 

01 
األحد 

61 
6102جويلية 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
تشجيع المواطنين 

لإلبالغ
 

ت الفساد
عن حاال

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

ف 
التعري

ف طرق التبليغ
بمختل

 
س

صفاق
صور ب

صيفي  سيدي من
المسرح ال

 
الهيئة الو

طنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة
 

00 
ت 

السب
11 

6102جويلية 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

ت الفساد
عن حاال

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

مهرجان قرطاج الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة /
 

ادارة مهرجان
 

قرطاج الدولي
 



الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

 
     

تقرير النشاط 
6102
 

06 
االثنين
 

12 
6102أوت 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 

المهرجان الدولي لفلم الهواة  بقليبيه 
 

والية نابل
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

نادي المواطنين الشباب بمعهد حي البساتين قليبية
 

03 
س 

الخمي
02 

6102آوت 
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 
مهرجان قرطاج الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

وزارة الثقافة /
 

ادارة مهرجان قرطاج الدولي
 

04 
الجمعة 

00 
6102آوت 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

إدارة 
مهرجان بنزرت
 

الدولي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /  
 

وزارة الثقافة
 /

 
إدارة 

مهرجان بنزرت
 

الدولي
 

05 
من 

6 
إلى 

2 
سبتمبر 

6102
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 

ص بالطريق 
مرناق / محطة االستخال

السيارة أ
-0 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / الشركة التونسية 
للطرقات السيارة /

 
س الوطني /

الحر
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

02 
من 

2 
إلى 

00 
سبتمبر 

6102
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 

ص بالطريق السيارة 
هرقلة / محطة االستخال

 0-أ

الهيئة الوطنية لمكافحة الف
ساد / الشركة التونسية 

للطرقات السيارة /
 

س الوطني /
الحر

 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 



الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

 
     

تقرير النشاط 
6102
 

02 
من 

01 
إلى 

00 
سبتمبر 

6102
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق التبليغ
ف بمختل

التعري
 

ص 
ضة / محطة االستخال

النفي
بالطريق 

السيارة أ
-0 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
الشركة التونسية للطرقات السيارة / 

 
س الوطني /

الحر
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

02 
األربعاء
 

01 
6102سبتمبر 

 
ضر المجاني 

طباعة الرقم األخ
21016666

ص بالتبليغ عن حاالت وشبهات الفساد على  
الخا

االشتراكات
 

المدرسي
ة والطالبية
 

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /  

 
وزارة النقل
 

00 
الثالثاء 

واألربعاء
 

61 
و

60 
6102سبتمبر 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

ف 
التعري

ف طرق التبليغ
بمختل

 
ص 

س/ محطة االستخال
صفاق

صالح 
سيدي 

بالطريق 
السيارة أ

-0 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد /
 

ا
لشركة التونسية للطرقات السيارة /

 
س الوطني /

الحر
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

61 
األحد 

10 
أكتوبر

 
6102
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ

 
عن حاالت الفساد

 
ف بالرقم 

التعري
ضر

األخ
 

ف طرق
ف بمختل

التعري
 

التبليغ
 

صافي بقليبية
مسرح الهواء الطلق الزين ال

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
نادي المواطنين الشباب بمعهد حي البستان قليبية
 

60 
س 

الخمي
01 

6102أكتوبر 
 

ضل" 
ضامنات من اجل مستقبل اف

برنامج " نساء مت
لتقديم الدعم وتنمية القدرات في مجال الحوكمة

 
المحلية و مكافحة الفساد .
 

مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

ضامنة"
جمعية  "تالة المت

 

66 
األحد 

02 
6102أكتوبر 

 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 
س

صفاق
ملعب كرة القدم الطيب المهيري ب

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

صفاقسي 
ضي ال

جمعية النادي الريا
 



الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد

 
     

تقرير النشاط 
6102
 

61 
األربعاء

 
62 

أكتوبر 
6102
 

نشر ثقافة مكافحة الفساد
 

تشجيع المواطنين 
لإلبالغ
 

عن حاالت الفساد
 

ف بالرقم 
التعري

ضر
األخ

 
ف طرق التبليغ

ف بمختل
التعري

 
وسائل النقل 

س
صفاق

العمومية في 
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

س
صفاق

الشركة الجهوية للنقل ب
 

64 
الجمعة 

02 
6102ديسمبر 

 
حملة توعوية لمكافحة الفساد
 

س
صفاق

 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 

 
س

صفاق
الكشافة التونسية : فوج التربية للكشافة ب

 

65 
الجمعة 

61 
6102ديسمبر 

 
نشر ثقافة 

مكافحة الفساد في شكل مسابقات فنية 
صائد/رسومات تشكيلية(

)مشاهد تمثيلية/ ق
 

س
صفاق

ّة  معهد أبو القاسم الشابي بالشيحي
 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد / 
 

فوج الكشافة بالشيحية /
المندوبية الجهوية للتربية  / 

صية ببلدية الشيحية 
صو

النيابة الخ
 

 



www.inlucc.tn

مراسيم وأوامر

المالحق
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   �����10                  ���� ������� ��� ������ ���� ���� ������ � 

    ������ �� ����� ����� �������� ��������� ������ ������� ����

 ��18 ����� 2011. 

 �� ����18 ����� 2011. 

 ���������� ��������� 

������ ���� 

 

�����     ��� 7     ���� 2011       �� ���� 18  �����  2011   ����� 

 ���� ������������� ������ ��� ������� ����� �����. 

��������� ��������� ����  

������� �� �� ��������� 

��� ������� ��� ����� 28� 57�������� ��  

               �� �������� ������ ������� ������� ���� ������� ����

             �� ������ ������� ���31       ������ 2003       ����� �������� 

   � ������� ������  ��16    ���� 2008     �� ������ 25  ����� 

2008� 

����      ��� ������� 154    ���� 1959      �� ������ 7 ������

1959  �������                    ������� ������� ������ �� ��� ��������� 

          ��� ������ ������� ����� ������25    ���� 1992  ������ 

 ��2 ����� 1992� 

     ��� ������ ������� ����67   ���� 1999 ����    �� ��15 

    ������1999                       ��� �� ������� ������ ������� ������� 

��������� 

     ��� ������ ������� ����48   ���� 2004    �� ������ 14 

     ����2004                           ����� ������ ���� ��� ������ ������� 

         ������ �������� ������ �� ��� ������� �������� ����������

  ���32   ���� 2006    �� ������ 22   ��� 2006 ����� ����� 

32����  

                 ������ ����� ���� ������ ������� �������� ������ ����

  ��9   ������ 1913         ������ ������� �������� ������� �� ��� 

        ��� ������� �����40     ���� 2010        �� ������ 26   ������ 

2010� 

����      ��� ������� 48    ���� 1997      �� ������ 21  ������ 

1997   ��                   �������� ������ ������� �������� ��������    �� 

           ��� ������� ����� ������ ������� ������11    ���� 2008 

 �� ������11 ����� 2008� 

����     ��� ������� 75    ���� 2003     �� ������ 10 ������ 

2003                       ������ ������� ������ ������� ���� ������� ���� 

             � ������ �� ��� ������ ���         ��� �������� ������65   ���� 

2009 �� ������ 12 ��� 2009� 

����          ��� ������� 5 ����  2011          �� ������ 9    ����� 

2011           ����� �� ������ ��������� ���� ��� �������� ������� 

������ ����� ���� 28�������� ��  

���� ���� ��� ������ 

������������� ���� ���  

���� ���� ��� �������. 

���� ���� ������� ���:  

�����       ���� -                  ������ ���� ������ ������ ���� ����

                 ������ �� ����� ������� ������ ��� ������� ����� �������

���� ����� ���� ����. 

     �����2                               �������� �� ������ ������ ������ ����� � 

                �� ���������� �������� ���� ������ ���� ������� ����

������� ������ ������. 

   �����3                      �� ������� �� ������ ������ ������ ����� � 

             ��� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ������� ������ ����

 � ����/          ���� ����� ������ �� ��� �� ����� ����� ��

                �� �� ������� �� ������ ���� �� ������ �� ������ �� �����

       � ���� ����                        ������ �� ����� �� ������� ���� ���

             �� ������� ������ ��� ���� ������ �� �������7  ������ 

1987 ��� 14 ����� 2011. 

                          ��������� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���

                                  ���� �� ���� �� ����� �� ���� ��������� ��������

        �� ���� ���� ����� ������ ����� �������   ����� �� �����

                      ����� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ������� �����

                    ������� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��� ��

                  ��� ����� ���� ������� �������� ��������� �� �������

               ��� ������ ���� ��� ������� �������� ����� ��� �������

�������  .                     � ������ ���� �� ����           ������� ���� ������

                   ����� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ���������

��� ����� ��� ���� �������. 

  �����4         ������ ��� ������� ����� ������� ������ ����� � 

 �� �������: 

              �������� ������� �������� ��� �� ���� ������ ��� ���� �

����� �� �������� ��� ���������������� �������� �� 

           ���� ������ ������ �� ����� ��� � ������ ������� ����� �

�������� �������� �� ������� ��� ������ 

             ���� ������ ������ �� ����� ��� � ������ ������� ����� �

                           ������� ������� ������� �� �������� ������� ��� �� ������

   � ��������� ��������           �� ��� ���� ������� �� ������ �������

������ ��� ���������. 
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                          ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �����

����� �� ����� ������. 

                        ������ ��� ������� ����� ������� ������ ���� �����

              ������� ��� ����� �������� ����� ����� ���� ����� �������

������. 

����    �5                        �� �������� �������� ������ ���� ����� � 

������ ������� ����� ���� ��������. 

    �����6                         ����� ������� ��� ��� ������ ���� ���� � 

������� ����� ������� ������� �������. 

  �����7          ������� ������ ���� �� ����� ������ ������ ����� � 

���� �������� �����. 

   � ����                    ������ ��� ����� �������� �������� ������ �����

������ ����� ��� �����. 

            ������ ������ ������ ������� �� ����� ������ ������ ������

������� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��� �� ���. 

  �����8          ������ ����� ������� ��� ������� ������ ����� � 

� ���� ��� ���������. 

   �����9                   ������ �� ������ ���� ����� ����� ���� � 

                     ������ ����� ��� ������� ������ ������ ��� ����� �����

���� �����. 

 �����10 �� ������ ���� ������� ��� �� ��� ����� � : 

1������ ���� ������ �� ����� ��� ������ ���� ������ � . 

2     �� ������ ����� �� �        ����� ��� ����� �� ���� ��� �

������ ���� ������ ��. 

     �����11                                �� �������� ������� ��� �� ���� � � 

               ��� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� ����� �� ��������

                               �� ��� �� �� ������ �� ������ ����� �� ����� �����

��������������� �� . 

              ��� ��� ��� ����� ����� ���         �� �������� ������� ���

               ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��������

�������� ������ ��� ����� ����� ������ ������. 

   �����12                  �������� ������� ������� ��� �� ��� ��� � 

                  �� ������ �� ����� �� ���� ��� ��� �� �� �� ������ ���� ���

��� ��� ������������ ������ ������� ����. 

  �����13           �� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ���� � 

              ���� ������ ���� ������ ����� �� ��� �� �� ���� �� ���

������ ���� ��� ����. 

  �����14           ������ ������ ������ ��� ���� ������ ����� ���� � 

         �� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ���    �� ���� �� ��

                   �������� �������� �������� ����� ������� ����� �� ����

               ����� ���������� ������ ����� ���� ������� ��� ������ ��

������ �� ����� �� ���� ������ �� ������� �� �������. 

  �����15          ������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� � 

         ���� ������ �������                   ��������� ������� ������� ����� �

                               ������ ���� �� �������� �������� ��������� �������

                 �� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� �������

                 ����� ������� ������� �� ������� ������ ������� �� ������

            �� ��� ������ ��� ����� �� ����� �� �� ������ ���� ��� ����

��� ���� ��� ������� ������� �������. 

                      ������� �� �������� ������ �������� �������� ��� ����

������� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� �������� ��������. 

   �����16                      ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ���� � 

                � ��� �� �� ��� ������ �� ����� �� ���� �� ��� ������  �� ���

                       ������� ������� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� ��

������ ���� ��� �����. 

    �����17                          ������� ������� ����� ����� ��� ����� � 

             ����� ������� ������ ����� ����� ������� ����� ���� �����

           ��� ������ ���� �� ������� ����� ������ ��� �������� ����

 �� ��              ���� ���� �������� ��� ������ ������� ������� �� ���

                       ������ ������� ������� ������� ����� ������ ���

                    ���� �� ���� ����� �������� ������� �������� ��������

������� ������ ����. 

               ���� ��� ���� �������� ������ �������� �������� ��� ����

��� ��� ���� �� ������������� . 

   �����18                   � ��������� ������ ������ �� ����� ���� � 

               ����� �� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ������ ����
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������. 
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����������� ������� ������ ������ ����� ��� ���������. 
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����. 
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�����. 
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عدد إطاري في2011لسنة120مرسوم نوفمبر14مؤرخ
الفســاد2011 بمكافحـة  يتعلــق

المؤقت، الجمهورية رئيس  إن

األمر بمقتضى الصادرة الجزائية المجلة على اإلطالع بعد
فيال المؤرخ التي1913جويلية9علي النصوص جميع وعلى

تممتها، أو  نقحتها

بمقتضى الصادرة والتجارية المدنية المرافعات مجلة وعلى
عدد في1959لسنة130القانون 1959أكتوبر5المؤرخ

تممتها، أو نقحتها التي النصوص جميع  وعلى

ا بمقتضى الصادرة الجزائية المرافعات مجلة عددوعلى لقانون
في1968لسنة23 جميع1968جويلية24المؤرخ وعلى

تممتها، أو نقحتها التي  النصوص

عدد المرسوم في1970لسنة6وعلى سبتمبر26المؤرخ
دائرة1970 ألعضاء األساسي القانون بضبط والمتعلق

عدد بالقانون عليه المصادق المؤرخ1970لسنة46المحاسبات
عدد1970نوفمبر20في بالمرسوم 1974لسنة18والمنقح

في عدد1974أكتوبر24المؤرخ 1981لسنة3وبالقانون
في عدد1981جانفي23المؤرخ 1986لسنة76وبالقانون
في عدد1986جويلية28المؤرخ األساسي لسنة83وبالقانون

في1990 عدد1990أكتوبر29المؤرخ األساسي 37والقانون
في2001لسنة التي2001جويلية24المؤرخ النصوص وجميع

عدد المرسوم وخاصة تممته أو المؤرخ2011لسنة90نقحته
 ،2011سبتمبر29في

عدد القانون في1987لسنة17وعلى أفريل10المؤرخ
الحكومة1987 أعضاء بمكاسب الشرف على بالتصريح المتعلق

العموميين، األعوان من األصناف  وبعض

عددو المرسوم في2011لسنة7على فيفري18المؤرخ
حول2011 الحقائق لتقصي الوطنية اللجنة بإحداث المتعلق

الفصل وخاصة والفساد  منه،2الرشوة

عدد المرسوم في2011لسنة14وعلى مارس23المؤرخ
العمومية،2011 للسلط المؤقت بالتنظيم  المتعلق

الوزراء مجلس مداولة  وعلى

نصهيصد اآلتي المرسوم  ر
األول  الباب

عـامـة  أحكــام
مكافحة إلى اإلطاري المرسوم هذا يهدف ـ األول الفصل
جهود بتطوير خاصة وذلك والخاص العام القطاعين في الفساد
ودعم وردعهم مرتكبيه تتبع وضمان كشفه وتيسير منه الوقاية

على والعمل آثاره وتقليص منه للحد الدولي استرجاعالمجهود
 عائداته

هذا2 الفصل معنى على التالية بالمصطلحات يقصد ـ
 المرسوم

الوظيفةالفساد أو النفوذ أو السلطة استخدام سوء
شخصية منفعة على جرائمللحصول خاصة الفساد ويشمل

واالستيالء والخاص العام القطاعين في أشكالها بجميع الرشوة
س أو العمومية األموال واستغاللعلى تبديدها أو فيها التصرف وء

المشروع غير واإلثراء استعمالها سوء أو السلطة وتجاوز النفوذ
وغسل المعنوية الذوات أموال استخدام وسوء األمانة وخيانة

 األموال
التقيدالنزاهة تعكس التي والسلوكيات المبادئ من مجموعة

الم تضارب تجنب و ومقاصده القانون واالمتناعبمقتضيات صالح
وسالمة صحة في العموم بثقة المساس شأنه من عمل أي عن

تحكمه التي للضوابط ومطابقته السلوك أو  األداء
الحرالشفافية التدفق على خاصة بصورة يقوم نظام

توفير يتيح أن شأنه من بما منفتحة بطريقة والعمل للمعلومات
المناسب الوقت في وكاملة صحيحة تساعدمعطيات السبل وبأيسر

صنع أو معينة خدمة إنجاز كيفية على التعرف على الشأن أصحاب
قصد المناسبة واإلجراءات المواقف التخاذ وتقييمه وفهمه القرار
األشخاص لمساءلة أمامهم المجال وفسح مصالحهم على الحفاظ

عراقيل أو حواجز دون االقتضاء عند  المعنيين
مبدأالمساءلة معنويإقرار أو طبيعي شخص كل إخضاع

والمدنية الجزائية للمسؤولية الفساد جرائم إلحدى ارتكابه يثبت
وظيفته أو صفته عن النظر بقطع وذلك  والتأديبية

الفساد غيرعائدات أو مادية سواء أنواعها بكل األموال
التي والصكوك المستندات وكذلك منقولة غير أو منقولة مادية،

ملكي عليهاتثبت المتحصل أو المتأتية فيها حق وجود أو تها
و الرشوة جرائم إحدى ارتكاب من مباشر غير أو مباشر بشكل

أنواعها بكل المداخيل و الثمار ذلك في بما  الفساد

 املراسيم
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هذاالهيئة بمقتضى المنشأة الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة
 المرسوم

الفسا3الفصل مكافحة إدراج الدولة تضمن رئيسيـ كمحور د
على بناء واالجتماعية واالقتصادية البشرية التنمية برامج في

 منهج
أو- مباشرة بصورة تدخلها مجاالت كافة يغطي شمولي

مباشرة، غير
أفراد- من المجتمع طاقات كل بتجنيد يسمح تشاركي

وخاصة، عامة وقطاعات ومنظمات
مختلف- بين المعلومات تبادل من يمكن تفاعلي

جهودهمالم وتنسيق تدخلين
مكافحة4الفصل مجال في سياستها تنفيذ الدولة تضمن ـ

المستوجبة والترتيبية القانونية النصوص بوضع وذلك الفساد
واإلجراءات التدابير وباتخاذ احترامها تضمن التي واآلليات

القانون واحترام والمساءلة والشفافية النزاهة لتعزيز  العملية
لتبسيطـ5الفصل شامل برنامج إقرار الدولة تضمن

اعتماد طريق عن خاصة تعصيرها و اإلدارية اإلجراءات
اإلدارية الخدمات إسداء في والمعلومات االتصال تكنولوجيات

العمومية والمشتريات والنفقات الموارد في التصرف  وترشيد
بتسيير6الفصل المكلفين واألشخاص العمومية الهياكل على ـ

اعتمادمرف عمومي  ق
وحقوقهم، مستخدميها واجبات تحدد سلوك  مدونات

إسداء إجراءات و شروط ووضوح بدقة تحدد إجراءات أدلة
 الخدمات،

طبقا لمكافحته مالئمة ونظم الفساد لمنع توجيهية مبادئ
الهيئة مع بالتنسيق يحدد عام  إلطار

ل7الفصل برامج اعتماد الدولة على العموميةـ السلط تأهيل
ودعمها والتعديل والتقييم والتفقد والتدقيق الرقابة هياكل و
في مهامها ألداء الضرورية والبشرية المادية الوسائل من وتمكينها

وفاعلية بنجاعة الفساد مكافحة  مجال
وخارجية8الفصل داخلية وتقييم تدقيق نظم الدولة تعتمد ـ

العم والهياكل السلط فيألداء مساهمتها تطوير بهدف ومية
االقتضاء عند الضرورية المراجعة وإجراء الفساد  مكافحة

في9الفصل المساهمة واجب إلى الخاص القطاع يخضع ـ
اآلليات وتنفيذ بتصور الفساد مكافحة إلى الرامية الدولة جهود
تفشي على تشجع أن شأنها من التي الممارسات من بالحد الكفيلة

األنشطةالفساد مختلف ممارسة وإخضاع العام القطاع في
القطاع مؤسسات بين التجارية والمبادالت والمعامالت االقتصادية
الشفافية مبادئ تعزيز و المشروعة المنافسة مبادئ إلى الخاص

الخاص القطاع بمؤسسات والتسيير التصرف في  والنزاهة

في10الفصل المجتمع أفراد تشريك واجب يتمثل مكافحةـ
يلي فيما خاصة والخاص العام القطاعين في  الفساد

وضرورة- الفساد بمخاطر والتحسيس الوعي نشر
مكافحته،
مكافحته،- آليات و بالفساد المتعلقة المعلومات نشر
حق- من وتمكينه المواطن إلى اإلصغاء وظيفة تطوير

الفساد، مواطن عن التعبير
اإلعالم،- أداء تطوير
قدر- منهاتعزيز وخاصة المدني المجتمع مكونات ات

الفساد بمكافحة المعنية المنظمات
الفساد11الفصل لمكافحة سياستها إطار في الدولة تضمن ـ

االجتماعي الوعي بنشر الفساد حاالت عن التبليغ على التشجيع
كشفه تمنع التي والعملية القانونية العراقيل من والتقليص بخطره

إقرا و والمبلغينوإثباته والشهود الضحايا لحماية تدابير  ر
الثاني  الباب

الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة  في
تسمىتحدثـ12الفصل مستقلة عمومية الهيئةهيئة

واالستقاللالفسادلمكافحةالوطنية المعنوية بالشخصية تتمتع
والمالي  اإلداري

التاليةبالمهخاصةالقيامالهيئةتتولىـ13الفصل  ام
باتصال 1 تنفيذها ومتابعة الفساد مكافحة سياسات اقتراح

المعنية، الجهات  مع

التوجيهية 2 المبادئ الجهاتإصدار مع باتصال العامة
لكشفهالمعنية مالئمة ونظم الفساد  ،لمنع

والخاص،3 العام القطاعين في الفساد مواطن عن الكشف
وتلقي4 حولالشكاوى الفسادحاالتاإلشعارات

فيها الجهاتوالتحقيق على القضاءوإحالتها ذلك في بما المعنية
والترتيبية5 القانونية النصوص مشاريع في الرأي إبداء

الفساد، بمكافحة العالقة ذات
المعنية6 والجهات المصالح مختلف بين االتصال تيسير

بينها، فيما التفاعل وتدعيم الفساد بمكافحة
والبي7 المعطيات المتعلقةجمع واإلحصائيات بالفسادانات

الموكولة المهام إنجاز في استغاللها بهدف بيانات قاعدة إلحداث
،إليها

بمخاطر 8 االجتماعي الوعي طريقالفسادنشر عن
الندوات وإقامة التحسيسية النشرياتواللقاءاتالحمالت وإصدار

الواألدلة برامج على واإلشراف التدريبية الدورات  تكوين،وتنظيم

العالقةإنجاز 9 ذات والدراسات الفسادالبحوث بمكافحة
إنجازها على المساعدة  أو
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نظيراتهاالهيئةتعملـ14الفصل مع التعاون بالدولعلى
اتفاقاتاألجنبية معها تبرم أن ولها المختصة الدولية والمنظمات

اختصاصها مجال في الوثائقتعاون تبادل إلى تسعى كما
معهاوالدراس والمعلومات المبكرات اإلنذار يكفل أن شأنه من بما

وتفادي الفساد  وكشفهاارتكابهابجرائم
على15الفصل المختصةـ العمومية والهياكل أنالمصالح

على الهيئة المسائلتساعد حول واإلحصائيات المعلومات جمع
والشهود الضحايا حماية إجراءات وتنفيذ بمهامها المرتبطة

 مبلغينوال
الفصل أحكام من عدد5واستثناء القانون لسنة17من

في1987 على1987أفريل10المؤرخ بالتصريح المتعلق
األعوان من األصناف وبعض الحكومة أعضاء بمكاسب الشرف
اإلطالع المحاسبات دائرة من تطلب أن للهيئة يمكن العموميين

ل المودعة بالمكاسب الشرف على التصاريح  ديهاعلى
االعتمادات16الفصل من للهيئة المالية الموارد تتكون ـ

و والهبات المنح وكذلك الدولة ميزانية من لها ترصد التي المالية
الهيئة مجلس بموافقة عليها تتحصل التي  المساعدات

بميزانية17الفصل تلحق مستقلة ميزانية للهيئة تكون ـ
ا رئيس ويكون األولى الصرفالوزارة آمر  لهيئة

المحاسبة مجلة إلى حساباتها ومسك صرفها قواعد تخضع وال
 العمومية

يقع سنوات ثالث لمدة حسابات مراقب الهيئة مجلس ويعين
هيئة بجدول المرسمين المحاسبين الخبراء بين من اختياره

التونسية بالبالد المحاسبين  الخبراء
المحا دائرة مراقبة إلى الهيئة  سباتوتخضع

للوقاية18الفصل وجهاز ومجلس رئيس من الهيئة تتركب ـ
عامة وكتابة  والتقصي

الحكومة19الفصل من باقتراح يّتخذ بأمر الهيئة رئيس يعين ـ
القانونية الخبرة ذات المستقلة الوطنية الشخصيات بين من

 المتميزة
ويمثل جلساتها ويرأس أعمالها سير على الهيئة رئيس هايسهر

وثائقها ويحفظ الغير  لدى
الصالحيات إليه الموكولة المهام نطاق في الرئيس يمارس

 التالية
فيها،1 والموظفين الهيئة على والمالي اإلداري اإلشراف
2، السنوية الميزانية مشروع إعداد
على3 وعرضه للهيئة السنوي التقرير إعداد على اإلشراف

، الهيئة مجلس مصادقة
إلح4 الهيئةطلب لدى للعمل أعوان أو موظفين اق

العمل، به الجاري للتشريع طبقا متعاقدين وانتداب

ويسهر5 مداوالتها تدوين يتولى للهيئة عام كاتب تعيين
الرئيس إشراف تحت اإلداري تسييرها على

ألي أو لنائبه كتابيا صالحياته من البعض تفويض حق للرئيس
والتقصي الوقاية بجهاز  عضو

أعضاء20الفصل و الهيئة رئيس من الهيئة مجلس يتألف ـ
يلي كما اختيارهم  يقع

وممثلين1 الموظفين سامي من األقل على أعضاء سبعة
والتقييم، والتفقد والتدقيق الرقابة هياكل عن

المدني2 المجتمع منظمات عن األقل على أعضاء سبعة
ا في والخبرة الكفاءة ذوي من المهنية العالقةوالهيئات ذات لمسائل

، الهيئة بمهام

من3 وقاض اإلدارية المحكمة من وقاض عدلي قاض
المحاسبات، دائرة

واالتصال4 اإلعالم قطاع عن عضوين

ثالثين المجلس ألعضاء األقصى العدد يتجاوز أن يمكن ال و
 عضوا

الحكومة من اقتراح على بناء بأمر الهيئة مجلس أعضاء يعين
مع التشاور المعنيةبعد  األطراف

تكوينه دون بالمجلس أكثر أو عضو تعيين عدم يحول  وال

مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث الهيئة مجلس في النيابة مدة
 واحدة

األقل على أشهر ثالثة كل مرة جلساته الهيئة مجلس يعقد
جلسات في لالنعقاد المجلس يدعو أن الهيئة لرئيس ويمكن

دعت كلما ذلكاستثائية إلى  الضرورة
الوقاية جهاز أعضاء ويشارك رئيسها الهيئة مجلس يرأس

والتصويت المداوالت في أيوالتقصي يدعو أن اللجنة ولرئيس
اجتماعات لحضور واالختصاص الخبرة ذوي من المجلسشخص

عليه المعروضة المسائل في برأيه االستئناس  قصد
أعضا نصف بحضور المجلس مداوالت األقلوتجري على ئه

ويكون الحاضرين بأغلبية االقتضاء وعند بالتوافق قراراته ويتخذ
التساوي عند مرجحا الرئيس  صوت

ثانية لجلسة الدعوة تقع النصاب اكتمال عدم صورة وفي
االعضاء نصف عن يقل عدد بحضور حتى  تنعقد

التوجهات21الفصل في بالنظر الهيئة مجلس يتعهد ـ
لعمله المبينةاألساسية و إليها الموكولة المهام في رأيه ويبدي ا

الفصل9و8و5و2و1باألعداد المرسوم13من هذا  من
على والمصادقة للهيئة الداخلي النظام إقرار يتولى كما

السنوي  تقريرها



التونسية 88عــدد للجمهورية الرسمي  2749صفحـة 2011نوفمبر18––الرائد

الهيئة22الفصل رئيس من والتقصي الوقاية جهاز يتألف ـ
يع عشرة على عددهم يقل ال اقتراحوأعضاء على بناء بأمر ينون

في والكفاءة بالنزاهة لهم المشهود الخبراء بين من الحكومة من
والشؤون والجباية الحسابات ومراقبة والمالية القانون اختصاصات

الهيئة بمهام العالقة ذات االختصاصات من وغيرها  العقارية
سنوات ست والتقصي الوقاية جهاز وأعضاء الرئيس نيابة مدة

سنوات ثالث كل األعضاء نصف ويتجدد للتمديد قابلة  غير
الوقاية جهاز أعضاء بين من له نائبا الهيئة رئيس يختار

الغياب أو التعذر عند يعوضه  والتقصي
ويتمتع23الفصل الهيئة إدارة والتقصي الوقاية جهاز يتولى ـ

التالية بالصالحيات إليه الموكولة المهام ممارسة نطاق  في
الهيئة1 مجلس على وعرضه للهيئة التنظيمي الهيكل اقتراح

عليه، للمصادقة
الخاصة2 والترتيبية القانونية النصوص مشاريع إعداد

الهيئة، بعمل
قرار3 في مهامها تحدد متخصصة أو فرعية لجان إحداث

اإلحداث،
على4 وعرضه الهيئة ميزانية مشروع على الموافقة

عل للمصادقة الهيئة يهمجلس
الوقاية24الفصل جهاز أعضاء و الهيئة رئيس على ـ

بها للعمل التفرغ  والتقصي
بأمر بها يتمتعون التي والمنح االمتيازات  وتحدد

والتقصي25الفصل الوقاية جهاز وأعضاء الرئيس يؤدي ـ
الدولة رئيس أمام التالية اليمين مهامهم مباشرة باللهقبل أقسم

مخ أكون أن والعظيم والقوانين الدستور أحترم وأن للوطن لصا
وأمانة باستقاللية بمهامي أقوم  أن

الوقاية26الفصل جهاز وأعضاء الهيئة رئيس يتمتع ـ
المهام بممارسة يتعلق فيما التتبعات ضد بالحصانة والتقصي

إليهم  الموكولة
والتقصي الوقاية لجهاز خاصة مداولة إثر الحصانة رفع ويمكن

لسماعهبعد باألمر المعني  استدعاء
عضوـ27الفصل كل على رئيسهابالهيئةيتعين كتابياإعالم

يليبـ  ما
قبلـ 1 باشرها التي سنواتالمهام تسميتهثالث  بالهيئة،من
قبلـ 2 معنوي أو مادي شخص لدى باشرها نيابة ثالثكل
بهذهسنوات تسميته  الهيئةمن

الهيئة رئيس يخضع إلىكما والتصدي الوقاية جهاز وأعضاء
به الجاري للتشريع طبقا بالمكاسب الشرف على التصريح واجب

 العمل

عضوـ28الفصل ألي يمكن فيبالهيئةال المشاركة
معه له تكون معنوي أو مادي بشخص تتعلق مسألة في مداوالتها
من نوع أي أو مصاهرة أو عائلية قرابة أو شخصية مصلحة

العقودااللتزا أو  مات
عضويمنعكما تعلقتالهيئةعلى إذا مداوالتها في المشاركة

مع له تكون الفتـبشخص خالل قرابة أو مصلحة الالحقةـه إلحالةرة
القضائي السلطة على  ةالملف

عضوـ29الفصل كل على علىيجب المحافظة السربالهيئة
بيان أو وثائق من علمه إلى بلغ ما كل في معلوماتالمهني أو ات

بالنظر الراجعة المسائل  للهيئةحول
فيـ30الفصل مصلحة له معنوي أو مادي شخص ألي يمكن

أعضاء من عضو أي في يقدح أن والتقصيذلك الوقاية جهاز
يوجه معلل بمكتوب رئيسوذلك  الهيئةإلى

جرائم31الفصل في بالبحث التقصي و الوقاية جهاز يتعهد ـ
 الفساد
اإلطاروي هذا في والشهاداتتولى والوثائق المعلومات تجميع

تقصي من تمكن أن شأنها من شبهةبخصوصالحقيقةالتي
معنوي أو مادي شخص أي قبل من فساد جرائم أوعامارتكاب

والتثبت طبيعتها كانت مهما هيئة أو جمعية أو تنظيم أي أو خاص
صحتها ومدى المجمعة والوثائق المعلومات علىفي إحالتها قبل

الجرائم هذه مرتكبي تتبع قصد المختصة القضائية أنالسلط ولها
المحالت بكل والمنقوالت الوثائق وحجز التفتيش بأعمال تقوم
إجراء دون وذلك تفتيشها ضرورة ترى التي والخاصة المهنية

الوقايةآخر جهاز يحررها التي والتقارير المحاضر وتعتمد
مب عند الوالتقصي حججا الفساد جرائم في التقصي أعمال اشرة

بالزور إال فيها الطعن  يمكن
مسؤوليتهاـ32الفصل ثبتت إذا المعنوية الذوات تتبع يمكن

جرائم ارتكاب  الفسادفي
ممثليها على العقوبات توقيع من المعنوية الذات تتبع يمنع وال

ث إذا النفوذ ذوي من فيها الشركاء أو مسيريها مسؤوليتهمأو بتت
األفعال هذه عن  الشخصية

لرئيسـ33الفصل مداولةالهيئةيمكن على لجهازبناء
و والتقصي جرائمالوقاية اقتراف حول جدية أدلة وجود عند

التحفظية اإلجراءات اتخاذ المختصة السلط من يطلب أن فساد
ضد ارتكابهمالمناسبة في إحالةالمشتبه لمنع الجرائم تلك

فيهااأل التصرف أو تبديلها أو الجريمة موضوع والممتلكات موال
إتالفها أو نقلها  أو

الوقاية لجهاز مداولة على بناء الهيئة لرئيس يمكن كما
التحفظية اإلجراءات اتخاذ المختصة السلط من يطلب أن والتقصي
بها الجاري والتراتيب للقوانين واضح خرق وجود عند المناسبة

 العمل
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المصالحـ34لالفص خاصة وبصفة الدولة مصالح على يتعين
والتفقد الرقابة وهيآت مصالح ومختلف والتدقيقاإلدارية
العمومية والمنشآت والمؤسسات المحلية والمنشآتوالجماعات

العمومية المساهمات رئيسذات ماالهيئةمد كل تتضمن بتصاريح
قيا في عليه الحصول لها أمكن وما إليها قيامهابلغ بمناسبة أو مها

مهام ضمن تندرج ومعطيات معلومات من منأوهابمهامها
بعهدتها المنوطة بالمهام القيام على األخيرة هذه تساعد أن شأنها

وج أحسن  هعلى
المصالح من وبمبادرة مباشرة والوثائق البيانات هذه تقدم

رئيس إلى المذكورة االالهيئةوالهياكل عند منه بطلب  قتضاءأو
كل35الفصل على رئيسـ مد معنوي أو مادي الهيئةشخص

ما كل أو إليه بلغ ما كل حول تصاريح أو وثائق من لديه ما بكل
تندرج وبيانات معلومات من عليه الحصول أمكن وما له تعرض

مهام  الهيئةضمن
هيئةلـ36الفصل ورئيس التونسي المركزي البنك محافظ

ور المالية مجلسالسوق ورئيس المالية األوراق بورصة ئيس
رئيس مد المعنية األخرى الهيآت وكل ماالهيئةالمنافسة بكل

بها قامت التي العمليات حول ووثائق وبيانات معلومات من لديهم
وشركات الجماعي التوظيف ومؤسسات القرض مؤسسات

بالبورصة المدرجة والشركات ممارساتاالستثمار بوجود وتوحي
 دفسا

رئيس إلى منهم وبمبادرة مباشرة والوثائق البيانات هذه تقدم
 الهيئة

الهيئة مد األولى بالفقرة إليها المشار والهيئات السلط وعلى
باختصاص الصلة ذات والوثائق بالمعلومات رئيسها من بطلب

 الهيئة
الـ37الفصل المخالفة، الخاصة النصوص عن النظر بصرف

طلب مواجهة رئيسيجوز أوالهيئةات معلومات على للحصول

أو طبيعة كانت مهما وذلك المهني السر على الحفاظ بواجب وثائق
أو المعلومات لديه توجد الذي المعنوي أو المادي الشخص صفة

رئيس يطلبها التي  الهيئةالوثائق
أمامـ38الفصل قيام للتقادمالهيئةكل قاطعا عمال يعتبر

ح سقوط القياوآلجال  مق
المتعلقة39الفصل العامة الصبغة ذات الهيئة قرارات تنشر ـ

التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد اختصاصها  بمجال
يتضمن40الفصل نشاطها عن سنويا تقريرا الهيئة تعد ـ

وتوصياتها اقتراحاتها  خاصة
رئيس على وتحيله للعموم السنوي تقريرها الهيئة تنشر

التشريعيةالجمهورية السلطة  وعلى
حول خاصة تقارير أو بالغات إصدار للهيئة يمكن كما

 نشاطها
الثالث  الباب

انتقالية  أحكام
اللجنة41الفصل محل الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة تحل ـ

المرسوم بموجب المحدثة الفساد حول الحقائق لتقصي الوطنية
في2011لسنة7عدد إليها2011فيفري18المؤرخ وتحال

ووثائقها  ملفاتها
عدد42الفصل المرسوم أحكام تلغى 2011لسنة7ـ

في وطنية2011فيفري18المؤرخ لجنة بإحداث المتعلق
إجراءات استكمال من بداية والفساد الرشوة حول الحقائق لتقصي

الهيئة  تكوين
للجمهورية43الفصل الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر ـ
 التونسية

في  2011نوفمبر14تونس
المؤقترئيس  الجمهورية

المبزع  فؤاد
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هــذه الوثيقــة هــي نتيجــة عمــل تشــاركي تــم إعدادهــا صلــب لجنــة وطنيــة مكونــة مــن 
ممثليــن عــن الحكومــة والهيئــات المســتقلة و منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 

اإلعالميــة.

وقــد تــم تنســيق هــذا العمــل و مراجعتــه مــن طــرف الخبيــر الوطنــي األســتاذ ســهيل قدور، 
والخبيــر الدولــي األســتاذ ســتيوارت غيلمــان بدعــم مــن برنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي.

إن اآلراء واألفــكار الــواردة فــي هــذا العمــل ال تمثــل بالضــرورة آراء األمــم المتحــدة أو 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أو أيــا مــن الــدول المانحــة.
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شكـــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــر

مهمــا تقدمنــا وفتحــت أمامنــا الطــرق ووصلنــا لــكل مــا نحلــم بــه، علينــا أن نتذكــر مــن كانــوا ســببا فــي 
ــة. نجاحنــا، مــن ســاندنا وأمســك بيدنــا لالســتمرار، ومهمــا عبرنــا لهــم فالكلمــات قليلــ

ــارات  ــق عب ــة والحوكمــة بفائ ــة للحوكمــة الرشــيدة ووزارة الوظيفــة العمومي ــة الوطني لهــذا تتوجــه الهيئ
الشــكر واالمتنــان إلــى كافــة األطــراف  التــي ســاهمت بجهدهــا وفكرهــا ووقتهــا في إعداد االســتراتيجية 
اإلدارات  كافــة  بالذكــر  ونخــص  التنفيذيــة.  وخطتهــا  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  للحوكمــة  الوطنيــة 
والمؤسســات والشــخصيات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات المهنيــة واإلعالمييــن وبرنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي.

آمليــن أن نواصــل مــع الجميــع مســيرة التواصــل والتشــارك والتعــاون لمــا فيــه خيــر تونــس والتونســيين. 
واللــه ولــي التوفيق.
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افتتاحيـــــــــــــــــــــــــــة
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تمهيــــــــــــــــــــــد

ــر 2011 اســتفحال  ــول الرشــوة والفســاد» فــي نوفمب ــق ح ــة لتقصــي الحقائ ــة الوطني ــر «اللجن كشــف تقري
الفســاد فــي تونــس فــي مســتويات عديــدة فــي مؤسســات الدولــة وفــي المجتمــع. فقــد طــال الفســاد تقريبــا 
كّل القطاعــات وأغلــب تمفصــالت الدولــة والمجتمــع وأصبــح «منظومــة (...) تجــاوزت مجــرد الظواهــر واألفعــال 

المنعزلــة عــن بعضهــا البعــض»1. 

 

«لقــد تكونــت هــذه المنظومــة بصــورة تدريجيــة وتدعمــت شــيئا فشــيئا،  حســب التقريــر المذكــور، فأحكمــت 
قبضتهــا علــى الدولــة والمجتمــع وتجســمت عناصرهــا، خاصــة، داخــل عــدد مــن المؤسســات السياســية واإلداريــة 
والقضائيــة للدولــة وكذلــك فــي عــدد مــن الجماعــات العمومية والمؤسســات والمنشــآت العمومية. كما شــملت 
تنظيمــات سياســية (...) وأخــرى اجتماعيــة وعــدد مــن وســائل اإلعــالم واالتصــال، فــأدت إلــى إرســاء ســلوكيات 
ومواقــف فــي المجتمــع أثــرت علــى العقليــة الجماعيــة. ونتيجــة لذلــك تــم اســتبطان توجــه مــا انفــك يتعمــق، بيــن 
أفــراد المجتمــع، يرتكــز علــى اعتبــار الوصــول إلــى المصالــح الشــخصية والبحــث عــن االمتيــازات واإلثــراء الســهل 
وغيــر المشــروع يتحقــق بــكل الوســائل، وذلــك بتســخير القانــون وتوظيفــه وباإلفــالت منــه عنــد الحاجــة وانتهاكــه 

بــكل الصــور فــي كل الحــاالت. فــكل شــيء يمكــن أن يؤخــذ أو يفتــك بحــق أو دون حــق وبالقانــون أو خارجــه»2.

وقــد أكــدت عــدة تقاريــر ودراســات وبحــوث ومقــاالت، وطنيــة ودوليــة، مــا انتهــى إليــه تقريــر «اللجنــة الوطنيــة 
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد» وكشــفت تفشــي ظاهــرة الفســاد فــي تونــس بشــكل ينخــر الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ويضعــف فــرص التنميــة الشــاملة والمتكافئــة ويهــدد العقــد االجتماعــي 
ومســار االنتقــال الديمقراطــي فــي ظــل اهتــزاز قيــم المواطنــة وعلويــة القانــون وهشاشــة الوضــع السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي والطابــع المؤقــت واالنتقالــي للمؤسســات وغيــاب اســتراتيجية وطنيــة للحوكمــة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد3.   

المقصــود بالمنظومــة «مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة والمتفاعلــة فيمــا بينهــا بحيــث يكــون لتحــرك أي عنصــر منهــا تبعــات علــى بقيــة العناصــر»، مقتطــف   1
مــن كلمــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد، المرحــوم األســتاذ عبــد الفتــاح عمــر، «تقريــر اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة 

والفســاد»، نوفمبــر 2011، ص. 1.    

نفس المرجع.  2

 états ,Principes.Tunisie en publique gouvernance La ,annuel Rapport ,Gouvernance de Tunisienne Association يراجــع علــى ســبيل الذكــر :   3
 Association  ;  pdf.Tunisie-en-publique-gouvernance-La/11/2013/uploads/content-wp/org.pomed//:http  ,2013  Novembre  ,perspectives  et  lieux  des
Etude exploratoire sur la perception de la petite corruption en Tuni- .Banalisé Danger Le : Corruption Petite La ,Publics Contrôleurs des Tunisienne

 sie, Tunis, 2015, http://www.atcp.org.tn/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_%202015.pdf ; Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, Centre
Tunisien de Gouvernance des entreprises, Indice de perception de la corruption par les citoyens, Tunis, Septembre 2011, http://www.iace.tn/wp-
content/uploads/2013/05/Indice-de-perception-de-la-corruption-par-les-citoyens.pdf ; Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantita-
tives, Climat des affaires et compétitivité de l’entreprise : résultats de l’enquête compétitivité 2012, Tunis, juin 2013, http://www.veille.tn/wp-content/
 uploads/2014/06/ITCEQ_R%C3%A9sultats-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9-de-lann%C3%A9e-2012.pdf ;

OCDE, CleanGovBiz, Scan d’intégrité Tunisie. L’intégrité en pratique, juin 2013, http://www.oecd.org/cleangovbiz/Tunisia-Integrity-ScanFR.pdf
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ــز 76  ــت المرك ــة» لســنة 2015 أن تونــس احتل ــة الشــفافية الدولي ــر «منظم ــال أظهــر تقري ــى ســبيل المث فعل
عالميــا و6 عربًيــا ضمــن قائمــة تضــم 168 دولــة علــى الئحــة مؤشــر مــدركات الفســاد. مــا يعنــي أن طريــق 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس ال زال بحاجــة ماســة إلــى وضــع وتنفيــذ سياســات فعالــة 
منســقة لمكافحــة الفســاد، تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون وحســن إدارة الشــؤون 
والممتلــكات العموميــة والنزاهــة والشــفافية والمســائلة مثلمــا نصــت علــى ذلــك اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا تونــس.   

ومــع ذلــك فــإن تقريــر «منظمــة الشــفافية الدوليــة» الصــادر تحــت عنــوان «النــاس والفســاد : دراســة مســحية 
للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 2016. بارومتــر الفســاد العالمــي»، يســجل أن تونــس أحــرزت نتيجــة جيــدة 
فــي مســح اآلراء إذ أن كثيــرا مــن التونســيين يعتقــدون أن بوســعهم القيــام بشــيء مــا ضــد الفســاد علــى 
صعيدهــم الخــاص، (ورغــم أن %62 مــن المســتطلعين يعتبــرون أن «عمــل الحكومــة ســيء» و %64 أن 
«الفســاد مــا زال يــزداد»، فــإن %71 مــن المســتطلعين يعتبــرون أن «أشــخاصا عادييــن يمكنهــم إحــداث 

فــرق»)4.

ورغــم كل مــا يقــال فإنــه مــن المؤكــد أن تونــس قــد بذلــت منــذ ثــورة الحريــة والكرامــة، ثــورة 17 ديســمبر 2010 
- 14 جانفــي 2011، جهــودا محمــودة العتمــاد برامــج وخطــط للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. وقــد 
توافقــت كافــة األطــراف الفاعلــة فــي الدولــة (ممثلــة أساســا فــي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة 
والســلطة القضائيــة والهيئــات الدســتورية المســتقلة والســلطة المحليــة) مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
واإلعــالم والقطــاع الخــاص علــى اعتبــار الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد مــن األولويــات الوطنيــة طبقــا 
لدســتور الجمهوريــة التونســية الجديــد الصــادر فــي 27 جانفــي 2014 والتفــاق قرطــاج المتعلــق بأولويــات 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة المــؤرخ فــي 13 جويليــة 2016 ولبرنامــج عمــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة المــؤرخ فــي 

26 أوت 2016.

إن تونــس تعيــش اليــوم لحظــة ملحــة إلرســاء نظــم الحوكمــة الرشــيدة ومواجهــة ظاهــرة الفســاد. وإّن هــذا 
ــي،  ــا، والنســيج اإلجتماع ــع أجهزته ــة، بجمي ــة (الدول ــع األطــراف الفاعل ــر جهــود جمي اإللحــاح يســتدعي تظاف
بجميــع مكوناتــه، والمواطنيــن بــكل فئاتهــم) ويتطلــب تغييــرا نوعيــا فــي الخطــاب والسياســات وبرامــج 
العمــل. فلقــد أثبتــت التجــارب فــي عديــد الــدول أّنــه ال يكفــي لترســيخ الحوكمــة الرشــيدة ومجابهــة الفســاد 
إعــالن النوايــا أو تكويــن الهيئــاٍت والهيــاكل أو ســن النصــوص القانونيــة ومدونــات الســلوك. بــل إن ذلــك 

أنظر التقرير على الرابط التالي :  4
 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_survey_2016_ar
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يفتــرض وضــع اســتراتيجية وطنيــة وخطــة عمــل تنفيذيــة، تصحبهــا ميزانيــة، يتــم فــي إطارهــا ضبــط المهــام 
واألنشــطة والمســؤوليات فــي حيــز زمنــي محــدد. 

فــي هــذا الســياق تــم إعــداد «االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد» باالعتمــاد علــى 
مســار تشــاركي شــمولي وتفاعلــي ســاهمت فيــه أهــم األطــراف الفاعلــة. وباإلســتناد إلــى منهجيــة عمــل فيمــا 

يلــي أبــرز محدداتهــا :

- تحليــل المعطيــات والبيانــات المســتقاة مــن االســتبيانات التــي تــم توجيههــا إلــى أهــم المتدخليــن فــي 
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والتــي كانــت نســبة اإلجابــة عنهــا جيــدة فــي حــدود 60 % (120 

إجابــة مــن جملــة 200 اســتبيانا تــم توجيهــه). 

- محادثــات معمقــة مــع األطــراف الفاعلــة الرئيســية للنظــر فــي مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة وللحصــول 
ــه. وقــد شــملت  علــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم حــول نطــاق انتشــار الفســاد وحــدة المشــاكل الناجمــة عن
هــذه المناقشــات خاصــة ممثليــن عــن مجلــس نــواب الشــعب والهيئــة الوطنيــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد 
والحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمهنييــن واإلعالمييــن واألكاديمييــن والمثقفيــن والخبــراء.

ــم الحصــول عليهــا مــن خــالل االتصــال والتواصــل مــع أهــم األطــراف  ــل المعلومــات واآلراء التــي ت - تحلي
المتدخلــة المعنيــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومنظمــات 

ــة. ــي والمنظمــات الدولي المجتمــع المدن

ــاءات  ــة واللق ــدوات الدولي ــن الن ــدد م ــار ع ــات الصــادرة فــي إط ــات والخالص ــات والتوصي ــة المقترح - دراس
ــس.  ــة الفســاد فــي تون ــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافح ــة فــي مج ــة والدولي ــة الوطني العلمي

- دراســة خارطــة الطريــق الوطنيــة إلعــداد «رؤيــة مشــتركة لمكافحــة الفســاد» التــي أعلــن عنهــا وزيــر الحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد فــي مؤتمــر صحفــي صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 2 جويليــة 2012 والتــي 
تــم إقرارهــا فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي خــالل جلســة اســتثنائية حضرهــا رئيــس المجلــس الوطنــي 

التأسيســي ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة فــي 9 ديســمبر 2012.

- مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــذي تــم اعــداده مــن قبــل خبــراء تونســيين 
في أفريــل 2014.

- دراسة استراتيجيات ومشاريع استراتيجيات وطنية لعدد من الوزارات : 

* مشــروع إصــالح المنظومــة الجبائيــة، االستشــارة الوطنيــة حــول إصالح المنظومــة الجبائيــة (وزارة االقتصاد 
والمالية)، 2014.

* مشــروع خطــة اســتراتيجية للنزاهــة ومكافحــة الفســاد والرشــوة فــي قطــاع الصحــة. (المنظمــة التونســية 
للدراســت االســتراتيجية، أكاديميــة الصحــة)، 2015.
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ــة. 2014-2016 (وزارة العــدل حقــوق  ــة االنتقالي ــح حقــوق االنســان والعدال * المخطــط االســترتيجي لمصال
ــة). ــة االنتقالي اإلنســان والعدال

* الرؤيــة االســتراتيجية إلصــالح المنظومــة القضائيــة والســجنية. 2015-2019 (وزارة العــدل حقــوق اإلنســان 
والعدالــة االنتقاليــة).

* الخطــة الوطنيــة فــي مجــال الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد (وزارة الوظيفــة العموميــة 
والحوكمــة ومكافحــة الفســاد)، 2016.

* الصيغــة األوليــة لخطــة العمــل الوطنيــة لشــراكة الحكومة المفتوحــة. 2016-2018 (وزارة الوظيفة العمومية 
والحوكمة ومكافحة الفســاد).

- دراســة أهــم التقاريــر الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بمســح وتقييــم نظــم الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد 
فــي تونس.

- دراســة أهــم المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة في مجال الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد لالســتفادة 
منهــا وتوظيفها في الســياق الوطني التونســي.

- مسح ومراجعة االطار التشريعي والمؤسساتي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس.

بعد الدراســة والتحليل والتقييم تم اســتخالص الغايات واألهداف والتدابير اإلســتراتيجية المكونة لإلســتراتيجية 
الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ولضمــان أن تكــون هــذه االســتراتيجية الوطنيــة فعالــة وذات 

جــدوى أخذنــا فــي اإلعتبــار المحــددات والتوجهــات التاليــة :

فــي الجانــب الوقائــي والرقابــي، تــم التأكيــد علــى البعــد التوعــوي والتثقيفــي والتعليمــي والتدريبــي 
واإلعالمــي الــذي يعــزز قــدرات المجتمــع ويمكنــه مــن تقويــة قيــم المواطنــة وعلويــة القانــون وضمــان 
الحقــوق والحريــات ومــن امتــالك آليــات دفــاع ذاتــي وتحصيــن فــي مواجهــة ظواهــر الفســاد ومحاصرتهــا فــي 
أضيــق الحــدود. وإن ذلــك ال يكــون فاعــال إال بوجــود مشــاركة ومســاهمة قويــة مــن كافــة األطــراف الفاعلــة : 
الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطــاع الخــاص والشــخصيات الوطنيــة المســتقلة. كذلــك 
ــاكل  ــة عامــل االســتقاللية وعنصــر التنســيق فــي عمــل مختلــف الهي ــد مــن جهــة أخــرى علــى أهمي ــم التأكي ت
العموميــة المتدخلــة. كالتأكيــد علــى أهميــة اعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة فــي االتصال والمعلومــات اإلعالم 
واالتصــال التــي تمكــن مــن تيســير اإلجــراءات وتضمــن إســداء الخدمــات وإيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا فــي 

إطــار الشــفافية والنجاعــة. هــذا باإلضافــة إلــى ضــرورة تبســيط وتوضيــح اإلجــراءات اإلداريــة عمومــا. 

القانــون وأهميــة المســاءلة  اســتقاللية القضــاء وعلويــة  التأكيــد علــى  الزجــري والردعــي،  الجانــب  فــي 
والمحاســبة  وعــدم التســاهل مــع مظاهــر ســوء التصــرف والفســاد واإلفــالت مــن العقــاب بســبب «التفــكك 
ــة فحســب وإنمــا يســاهم  ــم العدال ــي» ال يقي ــردع القانون ــك أن «ال ــاري والقيمــي صلــب المجتمــع». ذل المعي
فــي ضمــان المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات مــن غيــر تمييــز. لكــن القانــــون وحــده ال يــردع. 
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وتشــديد العقوبــات ال يكفــي. فــال بــد أن تترافــق العقوبــة القانونيــة بنــوع مــن «الــردع االجتماعــي» الــذي يجــب 
أن تمارســه األطــراف اإلجتماعيــة الفاعلــة مــن جمعيــات وأحــزاب ونقابــات ومنظمــات مهنيــة ووســائل إعــالم 

وتواصــل إجتماعــي5.

ولعلــه مــن المفيــد اإلشــارة إلــى مطمــح هــذه االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد 
هــو فــي المنتهــى الشــروع فــي تغييــر الســلوكات والتصرفــات بشــكل يخلــق مناخــا مواطنيــا جماعيــا مناهضا 
للفســاد ويرســي بنيــة اجتماعيــة وذهنيــة مســتبطنة لعلويــة القانــون. وللوصــول إلــى هــذا المطمــح الوطني 

كان ال بــد أن تبنــى هــذه االســتراتيجية وفــق المبــادئ التوجيهيــة التاليــة :

- وجود إرادة سياسية قوية وقيادة رشيدة في الوظائف العليا.

- إعمــال سياســات تمكــن مــن تبســيط وتوضيــح اإلجــراءات واآلليــات والنظــم واألطــر المتعلقــة بالتصــرف 
العمومــي. 

- إعطاء األولوية لرقمنة اإلدارة وتعصيرها وتطوير الخدمات العمومية.

- تحفيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي وضــع السياســات ومســاندة جهــود الســلط العموميــة فــي إرســاء 
مقومــات الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

ــر االســتراتيجية) لتحقيــق  ــات االســتراتيجية (األهــداف والتدابي - إيجــاد التناســق والتناغــم بيــن مختلــف مكون
النجاعــة المرجــوة.

- ضمان تحقيق «نجاحات سريعة» وملموسة كفيلة بتوجيه رسالة قوية للجمهور والمجتمع التونسي. 

ذلــك أن نجــاح االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ال بــد أن يفهــم فــي ســياق مســار 
مجتمعــي انتقالــي باعتبــار أن  «واحــدة مــن مشــاكل مجتمعــات الجنــوب هــي عــدم تركيــز التنشــئة االجتماعيــة 
واألســرية غالبــا علــى تقديــس المشــروعية وعلــى احتــرام روح القانــون وتقديــر اآلخريــن األمــر الــذي يفســر 
اســتمرار عــدد مــن الســلوكيات غيــر الســوية. ولذلــك فمــن الضــروري اليــوم إيجــاد نــوع مــن القطيعــة مــع مثــل 
هــذه الســلوكيات. فحينمــا تتغيــر التنشــئة االجتماعيــة واألســرية والمدرســية إيجابــا وحينمــا يتبنــى المجتمــع 
ــى  ــة إل ــول مــن مجتمــع الزبوني ــن أن يحصــل التح ــرا لمــا هــو ســائد عندهــا يمك ــا مغاي ــا وقيمي ــا ثقافي نظام

مجتمــع اإلقتــدار واالســتحقاق (Society of merit) ومــن حالــة الوهــن إلــى حالــة اإلبــداع»6.

5   يراجــع حــول هــذه األفــكار، منصــف ونــاس فــي مؤلفــه المتميــز، الشــخصية التونســية. محاولــة فــي فهــم الشــخصية العربيــة، الطبعــة 3، الــدار المتوســطية 
للنشــر، تونــس، 2010، ص. 148 ومــا بعدهــا.

.(Clientilisme) 6   منصف وناس، المرجع المذكور سابقا، ص. 308. الزبونية
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مقدمـــــــــــــــــــــة

«إنتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات

العيش، وهو بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة»، ابن خلدون.

ــورة 17 ديســمبر  ــة والكرامــة، ث ــورة الحري ــز الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي قلــب أهــداف ث كان تعزي
ــد الصــادر فــي 27 جانفــي 2014، الحكومــة  ــزم الدســتور التونســي الجدي 2010 - 14 جانفــي 2011. وقــد أل
ــن مــن التصــدي آلفتــي ســوء الحوكمــة والفســاد.  ــات تمّك ــن ومؤسســات وآلي ــم وقواني والمجتمــع بإيجــاد قي
وفــي هــذا الســياق، يعلــن نّصنــا  التأسيســي فــي توطئتــه عــن «اإلرادة الحــرة» لــ»شــعبنا» فــي «القطــع» مــع 
«الفســاد»، ويؤكــد فــي فصلــه 10 علــى أن الدولــة «تحــرص علــى حســن التصــرف فــي المــال العمومــي وتتخــذ 
ــع الفســاد وكل مــا مــن شــأنه  ــى من ــي وتعمــل عل ــات االقتصــاد الوطن ــر الالزمــة لصرفــه حســب أولوي التدابي

المســاس بالســيادة الوطنيــة.»

وفــي هــذا الســياق يعتبــر وضــع اســتراتيجية وطنيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــيدة خطــوة 
حاســمة لترجمــة نــص وروح الدســتور التونســي وااللتــزام بالمعاييــر الدوليــة علــى أرض الواقــع.

1. ما الجدوى من «خطة إستراتيجية» ؟ 

«إستراتيجية دون تكتيك هي أبطأ طريق إلى النصر.

 تكتيك دون إستراتيجية بمثابة الضجيج قبل الهزيمة». صان تزو.

التخطيط اإلستراتيجي هو عملية كاملة ومسار. وال يقتصر فحسب على تحرير نص وحيد. 

فــي هــذا الصــدد تمثــل الوثيقــة اإلســتراتيجية نقطــة انطــالق ينبغــي إدماجهــا صلــب خطــة عمــل تنفيذيــة مــع 
نتائــج واضحــة وقابلــة للقيــس أو انجــازات محــّددة. وتتطلــب الخطــة التنفيذيــة متابعــة ومراجعــة دوريــة. مــن خــالل 
متابعــة ومراجعــة منتظمتيــن وفــي الوقــت المناســب، يمكــن للّتمشــي اإلســتراتيجي ضمــان أن تــؤدي المــوارد 
ــج المرجــّوة، يمكــن إعــادة تخصيــص هــذه  ــق النتائ ــم تحقي ــم يت ــك، وإذا  ل ــج. عــالوة علــى ذل ــى نتائ المســخرة إل

المــوارد لجهــود أخــرى أكثــر نجاعــة. 
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البــّد مــن فهــم وإدراك األهــداف اإلســتراتيجية لتنســيق فّعــال بيــن اإلجــراءات والسياســات والبرامــج. وينطبــق 
ــة والمجتمــع  ــك أن الفســاد ينتشــر فــي مؤسســات الدول هــذا بشــكل خــاص فــي مجــال مكافحــة الفســاد. ذل
علــى مســتويات متعــددة. و يشــمل ذلــك الرشــاوي واالســتخدام غيــر المشــروع للشــبكات واســتغالل النفــوذ 
والمحســوبية والظلــم وعــدم المســاواة بيــن المواطنيــن. إن الفســاد ال يؤثــر علــى مؤسســات الدولــة فحســب، 
بــل إنــه قــادر كذلــك علــى االنتشــار صلــب الشــركات والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم. ولذلــك فهــو يدّمــر 

ثقــة الشــعب فــي الســلط العموميــة والمجتمــع.

وتأسيســا علــى مــا ســلف فــإّن وضــع اســتراتيجية وطنيــة ناجعــة لمكافحــة الفســاد سيســاعد حتمــا الحكومــة 
والهيئــات الوطنيــة ومختلــف مكونــات المجتمــع علــى العمــل بشــكل أفضــل وتركيــز الجهــود، وضمــان أّن كافــة 
األطــراف المعنيــة تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق نفــس األهــداف. كمــا أنــه سيســاعد علــى تقييــم وضبــط توجّهــات 
الحكومــة والهيئــات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي فــي الــّرد علــى بيئــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة متغيــرة.

فيما يتمّثل التخطيط االستراتيجي؟

- هــو أّوال عمليــة اســتراتيجية ألنــه يكمــن فــي إعــداد أفضــل طريقــة للــرد علــى البيئــة السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة. وبالتالــي فــإّن البعــد االســتراتيجي ينعكــس فــي وضــوح األهــداف واعتمــاد كليهمــا مــع الوعــي 

الدقيــق بمقتضيــات تلــك البيئــة المتغيــرة.

- وترتكــز هــذه العمليــة علــى التخطيــط الــذي يقتضــي تحديــد أهــداف بشــكل إرادي (أي اختيــار المســتقبل 
المنشــود) ووضــع منهجيــة لتحقيــق تلــك األهــداف.

ــه يتطلــب ترتيبــا معّينــا ونموذجــا حتــى يكــون التخطيــط االســتراتيجي  ــة دقيقــة ألّن - ولــذا فــإن التخطيــط عملي
مرّكــزا ومثمــرا. وتســاعد عمليــة التخطيــط األطــراف الفاعلــة علــى دراســة التجربــة، واختبــار االفتراضــات، وجمــع 

ــع المســتقبل. واســتخالص المعلومــات المتعلقــة بالحاضــر وتوّق

- أخيــرا، ترتكــز هــذه العمليــة علــى القــرارات واإلجــراءات األساســية، وخصوصــا علــى الخيــــــارات. إذ مــن غيــر 
الممكــن أن تتّوفــر المــوارد، الماليــة والبشــرية، للقيــام «بــكل األمــور فــي اآلن نفســه». والســتحالة القيــام 
بذلــك، يعمــل التخطيــط االســتراتيجي علــى تســليط الضــوء علــى أهــم األهــداف ذات األولويــة. ولــذا فــإن 
إنجــاز هــذه االســتراتيجية علــى النحــو األمثــل يتطلــب حتمــا اعطــاء األوليــة التخــاذ تدابيــر وإجــراءات معينــة قبــل 

أخــرى.
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2. لماذا نتحّدث عن «إطار إستراتيجي» بدال عن «خّطة إستراتيجية» ؟ 

علــى الرغــم مــن أن هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد (الهيئــة) هــي اليــوم هيــكل رســمي نــص عليــه 
الدســتور التونســي الجديــد (الفصــل 130)، لــم يصــادق البرلمــان بعــد علــى القانــون األساســي الرامــي لتحديــد 
تكويــن الهيئــة والتمثيليــة صلبهــا وطريقــة انتخابهــا وتنظيمهــا وشــروط مســاءلتها. ومــن غيــر العــادل ومــن غيــر 
الحكيــم اســتباق مجلــس نــواب الشــعب فــي تحديــد المســؤوليات التــي ســيضعها للهيئــة. عــالوة علــى ذلــك، 
ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار وجــود وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة، وغيرهــا مــن الهيــاكل المعنيــة بالحوكمة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي إطــار المخطــط االســتراتيجي الوطنــي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

ربمــا يطالــب البعــض بانتظــار تمريــر القانــون. لكــن جميــع اســتطالعات الــرأي تؤكــد أن التونســيين يــرون أنــه 
تــم إضاعــة الكثيــر مــن الوقــت. ولــذا فقــد حــان الوقــت اليــوم للعمــل جديــا وفعليــا فــي اتجــاه إرســاء مقومــات 

الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد !

ولهــذه االعتبــارات، فــإن الّتمشــي فــي هــذه المرحلــة مــن العمليــة اإلســتراتيجية يرمــي إلــى وضــع إطــار 
اســتراتيجي تونســي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ويســّلط هــذا اإلطــار االســتراتيجي الضــوء علــى 
العديــد مــن المبــادرات واإلجــراءات والتدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا فــي ظــل غيــاب قانــون أساســي للهيئــة. 
وهــو مــا يمكــن األطــراف الفاعلــة مــن االنطــالق فــي العمــل بجديــة ونجاعــة لتكريــس مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة 

ــات واضحــة وأهــداف واســتراتيجيات. ــة والكشــف عــن الفســاد مــن خــالل وضــع غاي والوقاي

وعلــى الرغــم مــن أّن هــذا اإلطــار االســتراتيجي يشــمل خمــس ســنوات (2016-2020)، فقــد تمــت صياغتــه 
بشــكل يمكــن مــن مراجعتــه وتعديلــه، إذا لــزم األمــر، فــي غضــون ســنتين. ولهــذا الســبب، ســيتم صياغــة 
الخطــة التنفيذيــة كذلــك لتشــمل ســنتين (2017-2018). وهــو مــا يســمح بمراجعــة كل مــن االســتراتيجية 

وخطــة العمــل لضمــان تحقيــق األهــداف والغايــات المنشــودة بصــورة مثلــى.

3. تطوير اإلطار اإلستراتيجي 

البــد أن تكــون للعمليــة االســتراتيجية مشــروعية ودعــم قــوي مــن قبــل التونســيين. ولــذا، ارتكــزت الجهــود علــى 
فهــم واســتيعاب إنتظــارات التونســيين واســتطالع آراءهــم فــي خصــوص محاربة الفســاد وأهــم القطاعات التي 
تشــكو مــن هــذه الظاهــرة مــن خــالل إجــراء لقــاءات ومحادثــات مــع أهــم األطــراف الفاعلــة ومــن خــالل اإلطــالع 
علــى أهــم الدراســات والتقاريــر واالســتبيانات والتحقيقــات المنجــزة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 

الفســاد. وقــد أفضــت هــذه المنهجيــة إلــى اســتخالص عــدة عناصــر هامــة فــي بنــاء االســتراتيجية.  

فــي البدايــة، كانــت هنــاك تســع غايــات رئيســية. لكــن بعــد مزيــد مــن التعمــق، تــم تقليــص الغايــات إلــى ســتة 
لوجــود عناصــر متشــابهة أو ألّن مــا كان يعتقــد منطقيــا أنهــا غايــات لــم تكــن ســوى أهــداف مندرجــة تحــت غايــات 
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أخــرى. وأّدى تحليــل أكثــر عمقــا إلــى األهــداف واالســتراتيجيات التــي تحتويهــا هــذه الوثيقــة.

ومــن المهــم جــدا التأكيــد علــى أن كل غايــة وهــدف وتدبيــر اســتراتيجي فــي هــذه الوثيقــة منبثقــة مــن 
ــه يمكــن  ــة. وبالتالــي فإن ــة أو مــن اســتطالعات آراء األطــراف التونســية الفاعل الدراســات والبحــوث الوطني

ــع مــن مواطــن تونســي. القــول أن كل تصــّور وارد فــي هــذا اإلطــار اإلســتراتيجي، هــو تصــور ناب

ولعلــه تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم فــي الســابق اعــداد مخططيــن إســتراتيجيين. لكــن دون نتائــج ملموســة تذكــر 
(2013، 2014) بســبب الصعوبــات التــي حالــت دون عــدم تنفيذهمــا. وهــو مــا غــّذى نوعــا مــن اإلحبــاط أو 
التشــاؤم لــدى البعــض. ولــذا فإنــه يؤمــل مــن هــذا المخطــط االســتراتيجي تجنــب تلــك الصعوبــات والهنــات مــن 

خــالل ضمــان مــا يلــي :

* أن يكون «صوت» المخطط نابعا من التونسيين، 

* أن تتم صياغة الخطة التنفيذية بعد الموافقة على اإلطار االستراتيجي،

* أن تتم صياغة جميع عناصر الخطة التنفيذية في فترة زمنية وجيزة مع مسؤوليات محددة وفي المتناول.

4. هيكلة اإلطار اإلستراتيجي 

تمت هيكلة اإلطار االستراتيجي  وفق غايات وأهداف وتدابير استراتيجية7. 

أمــا الغـــاية فهــي نتيجــة نهائيــة أو شــيء مرجــّو. وهــي مرحلــة مهمــة فــي تحقيــق  رؤيــة اإلطــار. الغايــة هــي 
المــكان الــذي تطمــح البــالد للوصــول إليــه، وهــو بالتالــي وجهــة البــالد.

وأمــا الهـــدف فهــو إجــراء يرمــي إلــى التغييــر مــن أجــل تحقيــق الغايــة. إن تحقيــق كل غايــة قــد يتطلــب عــددا 
مــن األهــداف. وغالبــا مــا يكــون هنــاك خلــط كبيــر بيــن األهــداف والغايــات. لــذا توجــب التمييــز بيــن الهــدف 

الــذي هــو أداة التقــدم الضروريــة للوصــول إلــى الوجهــة والغايــة التــي تمثــل تلــك الوجهــة.

وأما التدابير اإلستراتيجية فهي الطرق المتبعة لتحقيق ذلك الهدف. 

7  يمكن تقديم المثال التالي لفهم التمشي المتبع :
- إذا كانت الغاية هي القضاء على األمراض التي يمكن تفاديها.

- يمكن أن يتمّثل أحد األهداف في ضمان الوصول للمياه الصالحة للشراب.
- ويمكــن أن تتمثــل إحــدى التدابيــر االســتراتيجية فــي منــع إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه. لكــن يبقــى الســؤال كيــف يمكــن تجنــب إلقــاء النفايــات فــي جــاري الميــاه 

؟ هــذا يتطلــب خطــة تنفيذيــة يمكــن أن تشــمل وضــع صناديــق للنفايــات أو فــرض غرامــات أو خطــة دعائيــة.
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5. خطة العمل

علــى عكــس مشــاريع االســتراتيجيات الســابقة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس، 
فــإن خطــة العمــل ســتكون وثيقــة مســتقلة،   مرتبطــة باإلطــار االســتراتيجي ولكنهــا مختلفــة عنــه. ومــن المفيــد 
اإلشــارة إلــى أن أفضــل الممارســات المقارنــة تبيــن ضــرورة المصادقة علــى الغايات واألهداف واالســتراتيجيات 
قبــل وضــع اللمســات األخيــرة للخطــة التنفيذيــة. لذلــك، فإنــه بمجــرد  المصادقــة علــى هــذه االســتراتيجية، يمكــن 

الشــروع فــي وضــع خطــة العمــل التنفيذيــة.

ــر االســتراتيجية المســتخلصة مــن خــالل إجــراءات ملموســة  ســوف تمكــن خطــة العمــل مــن تفعيــل التدابي
وبرامــج أو سياســات. وينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر االســتراتيجية واضحــة، فــي المتنــاول، يمكــن تنفيذهــا 

خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، مــع تحديــد األشــخاص أو الهيــاكل المســؤولة علــى تنفيذهــا.

وســوف يتــم هيكلــة خطــة العمــل التنفيذيــة لإلطــار االســتراتيجي التونســي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد علــى مــدى ســنتين مــن جانفــي 2017 إلــى ديســمبر 2018.

ومــن المفيــد اإلشــارة إلــى أن خطــة العمــل التنفيذيــة ســتكون لهــا صيغــة أوليــة ألنهــا لــن تشــمل جميــع التدابيــر 
االســتراتيجية الــواردة فــي اإلطــار االســتراتيجي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد الــذي تمــت صياغتــه لمــدة 
زمنيــة تغطــي خمــس ســنوات. وإنمــا ســترتكز علــى التدابيــر االســتراتيجية ذات األوليــة التــي يمكــن تنفيذهــا 

(أو الشــروع فــي تنفيذهــا بطريقــة ملموســة) علــى امتــداد ســنتين.

وفــي هــذا الصــدد مــن المهــم أن يتــم التركيــز علــى «االنجــازات الســريعة» (Quick Wins) ذات الجــدوى. ونعنــي 
باالنجــازات الســريعة النتائــج الواضحــة والملموســة التــي يمكــن أن تعطــي للتونســيين شــعورا بجديــة التحــّرك 
ــاح اإلطــار  ــة لنج ــغ األهمي ــات المجتمــع أمــر بال ــف مكون ــار أن الدعــم الشــعبي وتفاعــل مختل ضــد الفســاد باعتب

االســتراتيجي وخطــة العمــل التنفيذيــة.

ــة  ــل الســلط العمومي ــة) تمث ــة أو هيئ ــة (لجن ــة معين ــى آلي ــدا أن تتول ــد ج وفــي هــذا الخصــوص مــن المتأك
والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم وشــخصيات 
أكاديميــة وثقافيــة مســتقلة وخبــراء متابعــة التقــدم المحــرز كل ســتة أشــهر وإعــداد تقريــر فــي الغــرض يتــم 
نشــره علــى موقــع واب الهيئــة المكلفــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والــوزارة المكلفــة بالحوكمــة 

ــة. والوظيفــة العمومي
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الرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــة

تونس التي يغيب فيها «ظـــالم» الحوكمة السيئة والفساد أمام «نــــور» النزاهـــة والشفافيــة والعدالـــة.

المهمــــــــــــــــــــــــــــة

التقليــص مــن تأثيــر الفســاد علــى حيــاة التونســيين. والشــروع فــي تغييــر الســلوكات والتصرفــات بشــكل 
يخلــق مناخــا مواطنيــا جماعيــا مناهضــا للفســاد ويرســي بنيــة اجتماعيــة وذهنيــة مســتبطنة لعلويــة القانــون.
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الغايــــــــــــــــــــات االستراتيجيــــــــــــــــــة

مــن أجــل مواجهــة آفــة الفســاد بشــكل ناجــع يتجــه التمييــز بيــن مســتويين : أوال، مواجهــة الفســاد بطريقــة 
مباشــرة (عــن طريــق الرقابــة والــردع والزجــر، ومنظومــات التبليــغ...)؛ ثانيــا، اعتبــار الفســاد نتيجــة لســوء 
ــر اإلدارة االلكترونيــة،  ــز النفــاذ إلــى المعلومــة، تطوي ــر مباشــر (تعزي الحوكمــة ومعالجــة األســباب بشــكل غي

ــة...). ــات المســاءلة  متابعــة إســداء الخدمــات العمومي ــم آلي تدعي

ــالث عوامــل  ــر ث ــد أن تتوف ــة الفســاد ال ب ــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافح ــة فــي مج ــاء اســتراتيجية ناجع ولبن
ــزام ودعــم حقيقــي مــن األطــراف الفاعلــة  ــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة : أوال، الت أساســية حســب المعايي
الرئيســية (اإلرادة السياســية). ثانيــا، اجــراءات تتناســب مــع االحتياجــات (دقــة المحتــوى). ثالثــا، الّنجاعــة فــي 

ــم السياســات (التصــرف واإلدارة المنضبطــة). ــذ ومتابعــة وتقيي ــداد وتنفي اع

وعلــى ضــوء العناصــر المذكــورة، واســتنادا إلــى مختلف االســتطالعات والدراســات والمؤتمــرات والمحادثات 
التــي تــم إجراؤهــا، يجــب أن تتمكــن االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــيدة مــن تحقيــق 

ســتة (6) غايــات رئيســية هــي التاليــة :

الغايــة األولــى، تأكيــد اإلرادة السياســية فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لدعــم 
المســار الديمقراطــي وحمايتــه مــن االنحرافــات وتفعيلهــا. 

الغايــة الثانيــة، تدعيــم المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود الدولــة الراميــة إلــى إرســاء مقومــات الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتطويرهــا. 

الغايــة الثالثــة، تكريــس مبــادئ النزاهــة والشــفافية لضمــان حســن التصــرف والتســيير في المــوارد والنفقات 
العموميــة وتعزيزها.

الغايــة الرابعــة، تدعيــم آليــات المســاءلة والمحاســبة لفــرض احتــرام القانــون مــن قبــل الجميــع وضمــان 
المســاواة بينهــم أمامــه وتعزيزهــا. 

الغايــة الخامســة، تطويــر أدوات عمــل األطــراف الفاعلــة وتعزيــز قدراتهــا فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد.   ومكافحــة 

الغايــة السادســة، توضيــح أدوار مختلــف األطــراف العموميــة الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد وتحســين التنســيق فيمــا بينهــا.
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ــال الحوكمــة  ــر ملمــوس فــي مج ــد اإلرادة السياســية فــي إرســاء تغيي ــى. تأكي ــة األول الغاي
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

يبــدو أن ثقــة العديــد مــن التونســيين فــي حكوماتهــم قــد اهتــزت نوعــا مــا بعــد «الربيــع العربــي» حيــث يعتقــد 
أن أداء ونزاهــة المؤسســات العموميــة دون المأمــول. وأن الخدمــات العموميــة تعانــي مــن اإلهمــال والتقصيــر 
وعــدم الكفــاءة والفســاد. واألهــم مــن ذلــك هــو أّنهــم اعتــادوا ســماع أغلــب المســؤولين والقيادييــن فــي الدولــة 

يدينــون الفســاد. لكــن دون معاينــة إجــراءات ملموســة وحاســمة.

لــذا يعتبــر كســب ثقــة الجمهــور مــن األهــداف الرئيســية لهــذه الغايــة األولــى إذ «ال يهــم كثيــرا أن تقــوم بعمــل 
هــام، بــل ينبغــي أن يثــق المجتمــع بذلــك. وان لــم يقتنــع المجتمــع بحقيقــة مــا تفعلــه فإنــه يتحــول إلــى هــراء أو 
مضيعــة للوقــت مآلهــا الحتمــي هــو الفشــل» كمــا يقــول البعــض8. ولذلــك ال بــد للسياســيين مــن اتخــاذ التدابيــر 
واإلجــراءات الكفيلــة بإظهــار إرادتهــم الواضحــة والقويــة فــي ترســيخ مبــادئ الحكــم الرشــيد ومنــع الفســاد. إّن 
وجــود هــذه اإلرادة السياســية يعنــي الشــعور بــأن القيــادة السياســية تقــوم بشــيء مــا فــي الوقــت الراهــن ضــد 
الفســاد. وبذلــك تكســب دعــم ومســاندة الجمهــور وأهــم األطــراف الفاعلــة. لكــن اإلرادة السياســية فــي كثيــر 
مــن األحيــان تبــدو فكــرة مجــردة هالميــة. ومــن ثمــة فــإن القصــد مــن هــذه الغايــة I هــو تأكيــد وتفعيــل اإلرادة 
 claire et) السياســية وخطــاب القيــادة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بصــورة واضحــة وعمليــة

pragmatique) تحــدد األولويــات وتكســب الثقــة.

 الهــدف أ – اســتدامة اإلرادة السياســية للســلط العموميــة مــن أجــل إحــداث تغييــر وتطويــر في مجــال الحوكمة 
الرشــيدة ومكافحة الفساد. 

التدبير اإلستراتيجي 1 : الحرص على متابعة وفعالية التتبعات التأديبية والقضائية.      

.(ilots d’intégrité) «التدبير اإلستراتيجي 2 : إرساء واعتماد «نماذج للنزاهــة

التدبيــر اإلســتراتيجي 3 : مأسســة آليــة إشــراف علــى تنفيــذ السياســات والبرامــج واالســتراتيجيات الوطنيــة فــي 
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد.

التدبير اإلستراتيجي 4 : تبسيط اإلجراءات اإلدارية لتفادي مخاطر الفساد.

8   أحمــد الورفلــي، مقاومــة الفســاد فــي تونــس قبــل 14 جانفــي 2011 وبعــده، مداخلــة ألقيــت فــي إطــار نــدوة علميــة حــول المشــاركة المجتمعيــة فــي 
_Ourfelli/activities/files/org.arabacinet.www//:http ،2011 مكافحــة الفســاد وآفــاق تطويرهــا فــي العالــم العربــي، فــاس المملكــة المغربيــة، 19-21 ديســمبر

pdf.201%Session
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الهــدف ب – إقنــاع وكســب الــرأي العــام حــول سياســات وبرامــج الدولــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد.    ومكافحــة 

التدبير اإلستراتيجي 1 : تطوير دور الجمهور / الرأي العام من خالل برنامج رصد ويقظة.

الهــدف ج – إيجــاد وكســب دعــم دولــي وإقليمــي وثنائــي لمجهــودات الدولــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : تدعيــم / تيســير شــراكات فعليــة ومفيــدة مــع دول المنطقــة  للتعــاون فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : بنــاء تعــاون دولــي منســق وفاعــل للسياســات والبرامــج فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد. 

الهدف د – وضع خطة اتصالية على المستوى الوطني.

التدبير اإلستراتيجي 1 : إعداد خطة اتصال على المستوى الوطني. 

الغايــة الثانيــة. تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة ودور المواطــن األساســي فــي جهــود 
الدولــة الراميــة إلــى إرســاء الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

يقــول ماكيافيــل (Machiavel) : «إن المجتمــع الفاســد هــو المجتمــع الــذي لــم يعــد يعــرف فيــه الفــرد كيفيــة 
ممارســة حريتــه». تكمــن مأســاة العيــش فــي ظــل نظــام اســتبدادي فــي إحســاس المواطــن بــأن حقوقــه وحريتــه 
غيــر محترمــة. وبأنــه مســلوب اإلرادة. وبــأن هنــاك محدويــة فــي المــوارد يقابلهــا توزيــع غيــر عــادل لثــروات البــالد. 
ــر الســوية ويســاعد  ــة النتشــار الســلوكيات غي ــة واالجتماعي ــة السياســية واالقتصادي هــذا الشــعور يهيــئ البيئ
علــى «خلــق حالــة مــن التعــود» (habitus) لتقبــل تلــك الســلوكيات إلــى درجــة االقتنــاع بــأن الفســاد جــزء مــن الحيــاة 
اليوميــة، وبأنــه ال فائــدة ترجــى مــن التصــدي لمظاهــر ســوء التصــرف أو الســلوك االرتشــائي. وتكــون المحصلــة 

غيــاب المشــاركة فــي الشــأن العــام وفــي عمليــة تســييره9. 

لهــذا الســبب مــن الضــروري نشــر الوعــي بيــن النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه 
مــن خطــر. وأن يعــرف المواطنــون مــا يضمنــه لهــم الدســتور الجديــد مــن حقــوق وحريــات وبمــن يمكنهــم االتصال 
فــي صــورة االعتــداء علــى حقوقهــم وحرياتهــم. وفــي هــذا تشــجيع لكافــة مكونــات المجتمــع (المنظمــات غيــر 

9   يراجع في هذا الصدد، منصف وناس، المرجع المذكور سابقا، ص. 151.
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الحكوميــة، اإلعــالم، مؤسســات القطــاع الخــاص، أكاديميــون ومثقفــون مســتقلون، المؤسســات التربويــة 
والجامعيــة، مؤسســات البحــث العلمــي...) علــى المشــاركة النشــطة فــي نشــر مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومنــع 

الفســاد ومحاربتــه.

الهــدف أ - تشــريك المواطنيــن والمجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياســات 
المتعلقة بالحوكمة الرشــيدة مكافحة الفســاد.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تشريك الصحفيين االستقصائيين في مجال مكافحة الفساد.  

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : تدعيــم مشــاركة المواطنيــن فــي األنشــطة والهيــاكل واآلليــات واألنظمــة العموميــة 
ذات الصلــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 3 : تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إعــداد وتنفيــذ األنشــطة التعليميــة والعلميــة 
والتكوينيــة والثقافيــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  

التدبيــر اإلســتراتيجي 4 : تعزيــز ومأسســة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 5 : تدعيــم تمثيليــة المواطنيــن والمجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطــاع الخــاص في الهياكل 
واآلليــات واألنظمــة ذات الصلــة بالحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد.

الهــدف ب – إســهام المواطنيــن والمجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطــاع الخــاص فــي مراقبــة ومتابعــة 
وتقييــم وتدقيــق السياســات والبرامــج المتعلقــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : تدعيــم آليــات التفاعــل بيــن الدولــة والقطــاع العــام والقطــاع الخــاص خاصــة عــن طريــق 
تنفيــذ فاعــل للقانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 2015/11/27 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطــاع 

العــام  والقطــاع الخــاص. 

الغايــة الثالثــة. تحســين الشــفافية والنفــاذ إلــى المعلومــة فــي مجــال تنظيــم المرفــق 
العموميــة. والنفقــات  المــوارد  فــي  والتصــرف  العمومــي 

يعــرف القانــون التونســي النزاهــة بأنهــا «مجموعــة مــن المبــادئ والســلوكيات التــي تعكــس التقيــد بمقتضيــات 
القانــون ومقاصــده و تجنــب تضــارب المصالــح واالمتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه المســاس بثقــة العمــوم فــي 
صحــة وســالمة األداء أو الســلوك ومطابقتــه للضوابــط التــي تحكمــه». أمــا الشــفافية فتعنــي «نظــام يقــوم 
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بصــورة خاصــة علــى التدفــق الحــر للمعلومــات والعمــل بطريقــة منفتحــة بمــا مــن شــأنه أن يتيــح توفيــر معطيــات 
صحيحــة وكاملــة فــي الوقــت المناســب وبأيســر الســبل تســاعد أصحــاب الشــأن علــى التعــرف علــى كيفيــة إنجــاز 
خدمــة معينــة أو صنــع القــرار وفهمــه وتقييمــه التخــاذ المواقــف واإلجــراءات المناســبة قصــد الحفــاظ علــى 

مصالحهــم وفســح المجــال أمامهــم لمســاءلة األشــخاص المعنييــن عنــد االقتضــاء دون حواجــز أو عراقيــل»10.

إن «النزاهــة» و»الشــفافية» أهــداف إيجابيــة ومهمــة للدولــة والمجتمــع علــى حــد الســواء. خصوصــا فــي ظــل 
انخــراط تونــس فــي التوجــه العالمــي لتقييــم أنظمــة النزاهــة الوطنيــة. لكــن المالحــظ هــو أنــه فــي العديــد مــن 
األحيــان يبقــى اســتخدام النــاس لمصطلــح «النزاهــة» أو «الشــفافية» فــي مســتويات مجــردة ونظريــة أكثــر منهــا 
واقعيــة وتطبيقيــة . ولعلــه مــن المفيــد حينئــذ أن نبــرز أهميــة البعــد العملــي للنزاهــة والشــفافية كآليــات ناجعــة 

فــي مواجهــة الفســاد.

فــي هــذا الســياق يمكــن تســليط الضــوء علــى ثالثــة عناصــر لتعزيــز النزاهــة والشــفافية. أوال، مــن المتعــارف 
عليــه أن المجــال األكثــر عرضــة للفســاد هــو التــزّود فــي نطــاق الصفقــات العموميــة. ولــذا مــن المهــم أن تتمكــن 
الهيئــات الرقابيــة والمواطنــون مــن الولــوج إلــى المعلومــات لتقييــم العروض العمومية بهدف تفــادي التجاوزات 
واإلخــالالت. ثانيــا، إن معظــم الحكومــات الحديثــة تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى نطــاق 
واســع خــالل عمليــة التــزّود. وإن كان ذلــك ال يحــّل كل مشــاكل الفســاد فإنــه يحــد بدرجــة كبيــرة مــن اإلخــالالت 
والتجــاوزات فــي مجــال الصفقــات العموميــة. ثالثــا، لقــد أظهــرت الدراســات والتجــارب المقارنــة أن إنشــاء أنظمــة 
قائمــة علــى الجــدارة صلــب الوظيفــة العموميــة هــي واحــدة مــن أفضــل الطــرق لمكافحــة الفســاد. وهــذا أمــر 
ضــروري لمنظومــة الصفقــات العموميــة. وينبغــي أن يكتمــل النظــام القائــم علــى الجــدارة مــن خــالل التكويــن، 
وال ســيما فيمــا يخــص النزاهــة، إضافــة إلــى المتابعــة والتقييــم المنتظــم لألعــوان والمشــاريع والتصــرف فــي 

األمــوال.

الهــدف أ – تركيــز نظــام انتــداب فــي القطــاع العــام يضمــن الشــفافية واإلنصــاف والنجاعــة ويشــجع تشــغيل 
األشــخاص األقــدر كفــاءة ونزاهــة.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تدعيم الشفافية على مستوى إجراءات االنتداب والترقية في القطاع العام.

التدبير اإلستراتيجي 2 : مراجعة وصياغة نظام تأجير األعوان العموميين.

ــة وعلــى األعــوان  ــة المناســبة علــى القــرارات التقديري ــات تســمح بالمراقب ــر اإلســتراتيجي 3 : إرســاء آلي التدبي
ــات عمــل.  العمومييــن المؤهليــن التخاذهــا خاصــة مــن خــالل تكريــس مرجعي

10   يراجــع خاصــة المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وكذلــك أمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 
مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي. 
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الهــدف ب – وضــع مدونــات ســلوك ومواثيــق أخالقيــة تضمــن حســن اســتعمال المــوارد العموميــة وتســهم 
فــي تكريــس أعلــى درجــات المهنيــة والنزاهــة لــدى األعــوان العمومييــن. 

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : نشــر مدونــات الســلوك ومواثيــق األخــالق المهنيــة النافــذة المتعلقــة باألعــوان 
العمومييــن. 

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : تعميــم مدونــات الســلوك ومواثيــق األخــالق المهنيــة القطاعيــة علــى القطاعــات ذات 
المخاطر.

الهدف ج – ضمان النفاذ إلى المعلومة لكافة األشخاص خاصة في بعض المجاالت.

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : تأميــن تنفيــذ القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 
المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : إجــازة وتســهيل الوصــول إلــى الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باإلجــراءات والملفــات 
القضائيــة. 

ــى المعلومــة بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي واإلعــالم مــن  ــر اإلســتراتيجي 3 : تيســير النفــاذ إل التدبي
خــالل اعتمــاد قنــوات اتصــال واضحــة.  

الهدف د – تحسين الشفافية في مسار اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال األموال العمومية.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تحسين آليات التصرف في مجال الطلب العمومي. 

التدبير اإلستراتيجي 2 : تحسين أنظمة المتابعة والمراقبة والتدقيق في مجال األموال العمومية. 

الغايــة الرابعــة. تدعيــم المســاءلة والمســؤولية للحيلولــة دون اإلفــالت مــن العقــاب ولضمــان 
المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن أمــام القانــون دون تمييــز. 

يعــرف القانــون التونســي المســاءلة بأنهــا «إقــرار مبــدأ إخضــاع كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يثبــت ارتكابــه 
إلحــدى جرائــم الفســاد للمســؤولية الجزائيــة والمدنيــة والتأديبيــة وذلــك بقطــع النظــر عــن صفتــه أو وظيفته». أما 
المحاســبة فتعنــي «خضــوع الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســاءلة القانونيــة أو اإلداريــة أو األخالقيــة 
إزاء قراراتهــم وأعمالهــم ســواء المحاســبة األفقيــة (مســؤولية الموظــف العمومــي أمــام جهــات أخــرى موازيــة) 
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أو العموديــة (مســؤولية الموظــف العمومــي أمــام ناخبيــه وهيئتــه المرجعيــة، والمواطنيــن»11.

مــن المفتــرض أن تحــول آليــات المســاءلة والمحاســبة دون اإلفــالت مــن العقــاب أو التفصــي مــن المســؤولية. 
وقــد أكــد الدســتور الجديــد علــى أن «تونــس دولــة مدنيــة، تقــوم علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعلويــة 
ــات. وهــم متســاوون  ــات متســاوون فــي الحقــوق والواجب ــن والمواطن ــون» (الفصــل 2) وأن «المواطني القان

ــز» (الفصــل 21).  أمــام القانــون دون تميي

لكــن أحــكام الدســتور وحدهــا ال تكفــي لتحقيــق وضمــان عــدم اإلفــالت مــن العقــاب أو التنصــل مــن المســؤولية. 
وقــد كشــفت عــدة اســتطالعات للــرأي فــي تونــس أن هاجــس اإلحســاس بالتمييــز بيــن المواطنيــن وبيــن الجهــات 
ــة تجــاه بعــض مظاهــر الفســاد والخــروج عــن ســلطة القانــون ال زال  ال زال قائمــا. وأن الشــعور بتســاهل الدول
ســائدا. األمــر الــذي يســتدعي إيجــاد موازنــة مقبولــة بيــن الحق في اإلســتقاللية والحصانة المهنية والمســؤولية 
ــع  ــة والتتب ــاكل الوقاي ــز اســتقاللية هي ــب تعزي ــة. كمــا يتطل ــة عــن التجــاوزات المرتكب ــة والمدني ــة والتأديبي الجزائي
وهيئــات الزجــر والــردع (الهيــاكل الدســتورية واإلداريــة والقضائيــة والتعديليــة). ويقتضــي بالضــرورة تمكيــن 
المواطنيــن مــن الحــق فــي التعبيــر عــن مواطــن الفســاد واإلبــالغ عــن العراقيــل القانونيــة والعمليــة التــي تعيــق 

تطبيــق القانــون وإقــرار تدابيــر لحمايــة الضحايــا والشــهود والمبلغيــن والخبــراء.      

الهدف أ – إيجاد توازن بين الحصانة والمساءلة يكفل أن ال تحول الحصانة دون المساءلة.

التدبير اإلستراتيجي 1 : نشر ثقافة مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان.

الهدف ب – تعزيز التتبعات والعقوبات ضد أعمال الفساد.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تحسين اإلطار القانوني والمفاهيمي المتعلق بمكافحة أعمال الفساد.

التدبير اإلستراتيجي 2 : تدعيم العقوبات المتعلقة بأعمال الفساد في القطاع العام.

ــن  ــة المبلغي ــن الفســاد وحماي ــالغ ع ــح ولإلب ــكات والمصال ــح بالممتل ــع للتصري الهــدف ج – وضــع نظــام ناج
ــر المشــروع.      ــراء غي ــة اإلث ولمكافح

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : تدعيــم اإلطــار التشــريعي والترتيبــي المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات والمصالــح 

11   يراجــع خاصــة المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وكذلــك أمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 
مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي. 
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وباإلبــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة اإلثــراء غيــر المشــروع.     

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : تركيــز آليــات تنفيــذ فاعلــة للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات 
والمصالــح وباإلبــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة اإلثــراء غيــر المشــروع.     

الغايــة الخامســة. تطويــر أدوات عمــل وتعزيــز قــدرات األطــراف الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  

التكنولوجيــات  وانتشــار  والماليــة،  التجاريــة  والمبــادالت  العقــود  وتشــعب  لألســواق،  المتزايــد  التعقيــد  إن 
 caractère mutant) الحديثــة فــي اإلعــالم واالتصــال، والبعــد «المتغيــر» و»متعــدد األبعــاد» لظاهــرة الفســاد
et multidimensionnel de la corruption) والســياق االنتقالــي، عوامــل قــد تفســر جزئيــا الصعوبــات التــي 
تواجــه مكافحــة الفســاد فــي التجربــة التونســية. لذلــك أصبــح مــن الضــروري اعتمــاد سياســات ناجعــة للحوكمــة 
ــار هــذا البعــد «المتغيــر» و»المتشــعب» لظاهــرة الفســاد. وهــو  الرشــيدة ومكافحــة الفســاد تأخــذ بعيــن االعتب
ــة :  ــز القــدرات المؤسســاتية لكافــة األطــراف المتدخل ــة وتعزي ــر أدوات عمــل فعال مــا يقتضــي بالضــرورة تطوي
الســلطة التشــريعية، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة، الهيئــات الدســتورية، الســلطة المحليــة، المجتمــع 

ــون.   ــي، اإلعــالم، المواطن المدن

ولعلــه مــن المســلم بــه كذلــك القــول بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم فــي تونــس ال زالــت 
تواجــه صعوبــات عديــدة فــي مجــال مكافحــة الفســاد وكشــف المفســدين فــي ظــل االنتقــال الديمقراطــي 
وبأنهــا بحاجــة ماســة إلــى تحســين حوكمتهــا وتطويــر أســاليب عملهــا وتعزيــز قدراتهــا. فــي هــذا الصــدد يمكــن 
ــرا  ــة وتأثي ــر أهمي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ســواء كانــت ذات توجــه عــام أو متخصــص، أن تمــارس دورا أكث
فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. وال ينبغــي أن تقتصــر أنشــطة هــذه المنظمــات المدنيــة علــى 
التوعيــة والتكويــن فقــط، إذ يمكــن أن تهتــم ايضــا بــأدوار التبليــغ ورفــع القضايــا والدراســة والتحقيــق ومراجعــة 
التشــريعات. كمــا أنــه يمكــن لوســائل اإلعــالم أن تمــارس دورا فاعــال ومؤثــرا فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد عــن طريــق الصحافــة االســتقصائية خصوصــا. لكــن علــى شــرط التحلــي بالمســؤولية المهنيــة 
والحرفيــة التامــة بعيــدا عــن تصفيــة الحســابات الشــخصية أو السياســية أو اإليديولوجيــة. فــال يجــوز أن تتحــول 
الصحافــة االســتقصائية إلــى أداة للتشــهير. بــل يجــب أن توظــف لكشــف الســلوكات غيــر الســوية واإلبــالغ عــن 

الفســاد.     

الهدف أ – تشجيع اعتماد ونشر وتعميم طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تدعيم االتصال والتحسيس حول طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.

التدبير اإلستراتيجي 2 : تعزيز القدرات في مجال طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.   
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التدبير اإلستراتيجي 3 : تعزيز اعتماد البيانات المفتوحة واستعمالها. 

التدبير اإلستراتيجي 4 : تركيز أنظمة معلومات تمكن من تحسين جودة الخدمات العمومية.

ــال الحوكمــة الرشــيدة  ــة فــي مج ــز القــدرات القضائي ــة وتعزي الهــدف ب – تيســير فهــم النصــوص القانوني
ــة الفســاد. ومكافح

التدبير اإلستراتيجي 1 : تبسيط المناخ التشريعي والترتيبي في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

التدبير اإلستراتيجي 2 : تطوير قدرات المنظومة القضائية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

التدبيــر اإلســتراتيجي 3 : الحــرص علــى تطبيــق القانــون المتعلــق بالقطــب القضائــي االقتصــادي والمالــي 
وتدعيــم القطــب بالكفــاءات والمــوارد الالزمــة.

الهدف ج – تعزيز قدرات األعوان العموميين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : تطويــر قــدرات المســؤولين فــي الدولــة واألعــوان العمومييــن حــول اإلطــار التشــريعي 
والترتيبــي المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات والمصالــح وباإلبــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة اإلثــراء 

غير المشــروع.

الهــدف د – تعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطــاع الخــاص فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد. ومكافحــة 

التدبير اإلستراتيجي 1 : تحسين حوكمة وإمكانات وقدرات كافة منظمات المجتمع المدني.

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : تحســين حوكمــة وإمكانــات وقــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

التدبير اإلستراتيجي 3 : تدعيم الحوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. 

التدبيــر اإلســتراتيجي 4 : تعزيــز اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي لإلعــالم والصحافــة بمــا يدعــم حريــة التعبيــر 
واإلعــالم.  

التدبيــر اإلســتراتيجي 5 : تطويــر قــدرات وســائل اإلعــالم فــي مجــال الصحافــة االســتقصائية وتعزيــز الحمايــة 
القانونيــة لإلعالمييــن.

التدبير اإلستراتيجي 6 : تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص.

التدبيــر اإلســتراتيجي 7 : التعــاون مــع المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي واإلعــالم والقطــاع الخــاص 
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لفهــم كيفيــة تحســين إجــراءات مراقبــة ومتابعــة وتقييــم وتدقيــق السياســات والبرامــج فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهدف هـ – تحسين معارف وحشد النواب في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

ــر اإلســتراتيجي 1 : تدعيــم قــدرات النــواب عــن طريــق التكويــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  التدبي
الفســاد. 

الهدف و – تدعيم قدرات وإمكانات الهيئة الوطنية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

التدبير اإلستراتيجي 1 : تعزيز كفاءة وموارد الهيئة الوطنية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

الغايــة السادســة. توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتحســين التنســيق فيمــا بينهــا.

لقــد أصبــح مــن المســلم بــه فــي تونــس، إنتقــاد كثــرة األطــراف الفاعلــة وتعددهــا، وتدخلهــا بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، علــى تفــاوت مواقعهــم وأهميــة أدوارهــم، فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 
اإلداري  اإلصــالح  لجنــة  العامــة،  (الجلســة  التشــريعية  الســلطة  باألســاس  الفاعلــة  األطــراف  تلــك  وتشــمل 
والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومراقبــة إدارة المــال العمومــي) والســلطة التنفيذيــة (رئيــس الجمهوريــة، 
الحكومــة، وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة، المجلــس األعلــى للتصــدي للفســاد، الهيــاكل اإلداريــة الرقابيــة، 
واإلداري  العدلــي  (القضــاء  القضائيــة  الســلطة  العموميــة...)،  المؤسســات  المســتقلة،  اإلداريــة  الهيئــات 
والمالــي، الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي، المجلــس األعلــى للقضــاء، المحكمــة الدســتورية، المحامــون)، 
ــة (الجماعــات  ــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد...)، الســلطة المحلي ــات الدســتورية المســتقلة (هيئ الهيئ

ــة...). ــة الســوق المالي ــة (مجلــس المنافســة، هيئ ــات التعديلي ــة)، الهيئ المحلي

فــي هــذا الخصــوص، كثيــرا مــا تثــار مســألة ضعف/غيــاب التنســيق بيــن مختلــف األطــراف العموميــة المتدخلــة 
فــي ميــدان الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بشــكل أثــر ســلبا فــي نجاعــة وفاعلية السياســات وخطــط العمل 
واإلجــراءات المتخــذة. األمــر الــذي يســتدعي بإلحــاح تطويــر منظومــات معلوماتيــة واعتمــاد سياســة اتصاليــة 
ــة فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة  ــم مختلــف الجهــود المبذول ناجعــة تمكــن مــن حســن تنســيق ومتابعــة وتقيي

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهــدف أ – توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
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الفســاد.

والمؤسســاتي  القانونــي  اإلطــار  بخصــوص  الشــعب  نــواب  مجلــس  تحســيس   :  1 اإلســتراتيجي  التدبيــر 
للهيئــة.  والتنظيمــي 

التدبيــر اإلســتراتيجي 2 : إصــدار النصــوص المنظمــة لإلطــار القانونــي والمؤسســاتي والتنظيمــي للهيئــة 
المكلفــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبير اإلستراتيجي 3 : اتخاذ التدابير الترتيبية والعملية للهيئة المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ــن فــي مجــال  ــن المتدخلي ــن العموميي ــم ومشــموالت مختلــف الفاعلي ــر اإلســتراتيجي 4 : مراجعــة تنظي التدبي
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهــدف ب – إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التنســيق بيــن الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

التدبيــر اإلســتراتيجي 1 : وضــع آليــات للتنســيق ومتابعــة وتقيــم تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحة الفســاد.
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PLAN D’ACTION À DÉPLOYER 
EN 2017-2018 

DE LA STRATÉGIE NATIONALE 
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AIBG: Académie Internationale de Bonne Gouvernance
ANETI : Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant
ARP : Assemblée des Représentants du Peuple
CFAD: Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation
CNI: Centre National de l’Informatique
HAICA : Haute Instance Indépendante de la Communication Audiovisuelle
HAICOP : Haute Instance de la Commande Publique
HCCAF: Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier
IAI : Instance d’Accès à l’Information 
INLUCC : Instance Nationale de Lutte contre la Corruption
MAE : Ministère des affaires étrangères
MFPE : Ministère de Formation Professionnelle et de l’Emploi
MFPG : Ministère de la Fonction Publique et de la  Gouvernance
MI : Ministère de l’intérieur
MJ : Ministère de la Justice
MRICSCDH : Ministère chargé des Relations avec les Instances Constitutionnelles, 
la Société Civile et des Droits de l’Homme
OSC : Organisation de la Société Civile 
PG : Présidence du Gouvernement
RNG : Référentiel National de Gouvernance
SNJT : Syndicat National des Journalistes Tunisiens
SNBGLCC : Stratégie Nationale de Bonne gouvernance et de Lutte Contre la Corruption
TUNEPS : Tunisia online E-Procurement System

LISTE DES ACRONYMES
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SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie sur 
6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique de changement 
dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant 
dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT I
3 objectifs pour affermir la volonté politique de lutte contre la corruption 
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BUT I
Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un 
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption (1/2)

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

IA1 - Veille 
au suivi et à 
l’effectivité 
des 
poursuites 
disciplinaires 
et judiciaires

Faire ressortir les cas de 
corruption ou de suspicion 
de corruption contenus dans 
tous les rapports officiels 
des institutions et corps 
de contrôle et d’audit  au 
cours des dernières années 
notamment:
-Le rapport de la commission 
nationale d’investigation sur 
les affaires de corruption 
et de malversation
- Les rapports de la cour des 
comptes
- Les rapports des différents 
corps d’inspection et de 
contrôle 
et s’assurer du traitement 
effectif de ces affaires 
(sanction administrative ou 
abandon des poursuites).
Instruire les cas de corruption 
ou de suspicion de corruption 
relevés sur les dernières 
années (INLUCC)
Suivre le processus de 
traitement judiciaire des  
affaires transmises aux 
différents corps de justice.

Retard 
(volontaire ou 
involontaire) 
dans le 
traitement 
des affaires de 
corruption
Lenteur du 
système 
judiciaire

INLUCC (L)
Commission 
Nationale*
HCCAF
Médias
MFPG
MJ
OSC
PG
Pôle judiciaire 
et financier

Nombre de cas 
de corruption ou 
de suspicion de 
corruption identifiés
Nombre de cas traités 
administrativement
Nombre de cas 
instruits par l’INLUCC
Nombre de cas traités 
judiciairement 

S1 2017

L) : Lead
* : Commission Nationale qui sera créée par le Comité National et qui sera en charge du pilotage, coordination et suivi de la SNBGLCC 
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BUT I

Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un 
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption (2/2)

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

IA2 – Mise 
en place  des         
« îlots 
d’intégrité » 
et élaboration 
des plans 
d’actions 
sectoriels

Mettre en place les « îlots 
d’intégrité »
Elaborer les plans d’action 
sectoriels pour les domaines 
prioritaires (douanes, sécurité, 
santé et municipalité)

Retard dans la 
mise en place 
des « îlots 
d’intégrité »
Dépendance 
entre les 
stratégies 
sectorielles 
et les « îlots 
d’intégrité »
S’appuyer 
sur les autres 
stratégies 
existantes

Commission 
nationale (L)
Cellules 
de bonne 
gouvernance 
au sein des 
ministères
INLUCC
Médias
MFPG
OSC 
  

Nombre d’« îlots 
d’intégrité » mis en 
place
Degré de perception 
de l’intégrité dans les 
« îlots d’intégrité »
Plans d’actions 
élaborés

S2 2017

(L) : Lead
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BUT I
Objectif A : Pérenniser la volonté politique des pouvoirs publics pour assurer un 
changement et une amélioration en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

IA3 – 
Institutionnalisation 
des mécanismes 
de pilotage  de la 
stratégie nationale de 
bonne gouvernance 
et de lutte contre la 
corruption

Créer les structures 
d’implémentation de la 
stratégie 
Créer  les mécanismes 
de pilotage et 
d’accompagnement

Manque de 
réelle volonté 
/ échec de 
mise en place 
du système de 
pilotage

Comité 
National**(L)
INLUCC 
MFPG
PG 

Structures 
officiellement créées
Mécanismes misen 
œuvre

S2 2017

(L) : Lead
** : Comité National formé par l’ensemble des représentativités ayant participé à l’élaboration du plan d’action
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Objectif B : Persuader et rallier l’opinion publique aux politiques et programmes de l’Etat 
dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

IB1 – Promotion 
du rôle du public 
à travers un 
programme de veille 
et de vigilance

Concevoir le 
programme de veille 
et de vigilance
Sensibiliser le public 
sur le programme de 
veille et de vigilance
Collecter 
et sélectionner les 
candidatures (projets) 
des citoyens  pour le 
programme de veille 
et de vigilance
Mettre en œuvre, 
suivre et évaluer les 
projets

Manque de 
candidatures
Manque de 
pertinence 
des projets 
proposés

INLUCC (L)
Commission 
Nationale
MFPG
Médias
OSC
PG 

Programme conçu
Nombre  annuel de 
projets déposés 
Nombre de projets 
sélectionnés 
Nombre de projets  
financés 

S2 2017

(L) : Lead
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Objectif C : Chercher et allier un appui international, régional et bilatéral aux efforts de 
l’Etat dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

IC2 : Etablissement 
d’une coopération 
internationale 
coordonnée 
et efficace des 
politiques et 
programmes de 
bonne gouvernance 
et de lutte conte la 
corruption

Plaidoyer à 
l’international pour 
rechercher un appui 
technique et un soutien 
à la SNLCC

Manque 
de soutien 
financier et 
technique de 
l’étranger
Impossibilité 
d’organiser les 
conférences 
d’échange 
d’expériences
Plaidoiries 
inefficaces ou 
inexistantes

Commission 
nationale (L)
ARP
INLUCC
MAE
Médias
OSC
PG

Nombre de projets 
soutenus par des 
bailleurs internationaux
Nombre de 
partenariats 
développés avec des 
pays classés dans le top 
20 par les organismes 
internationaux et 
régionaux de notoriété

S2 2017

(L) : Lead
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Objectif D : Mettre en place un plan de communication à l’échelle nationale

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis

Lead 
et 

contributeur
Indicateurs Période de 

mise en place

 ID1 : 
Etablissement 
d’un plan de 
communication 
national 

Mettre en œuvre 
des campagnes de 
communication et de 
sensibilisation à l’échelle 
nationale 
Diffuser la culture open-
gov
Elaborer un programme 
pédagogique et culturel 
afin de sensibiliser les 
jeunes sur le sujet de la 
corruption

Plan de 
communication 
inadapté au 
contexte local
Campagne de 
communication 
inefficace

Commission 
nationale (L)
INLUCC
Médias
MFPG
Ministère de 
l’éducation
OSC

Nombre d’agences 
de communication 
sélectionnées
Nombre d’actions 
de communication 
lancées
Enquête sur la 
sensibilisation des 
jeunes 
Nombre de jeunes 
sensibilisés

S1 2017

(L) : Lead
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 SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie 
sur 6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique 
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination 

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT II
Encourager la participation citoyenne active et le rôle essentiel des citoyens dans les 
efforts de l’Etat en faveur de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
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BUT II
Objectif A : Impliquer les citoyens, la société civile, les médias et le secteur privé dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption (1/2)

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IIA1 : 
Implication des 
journalistes 
d’investigation 
dans la lutte 
contre la 
corruption

Démultiplier le 
nombre de sessions 
de formation (initiales 
et continues) sur 
le journalisme 
d’investigation
Reconnaître et 
récompenser les  
meilleurs travaux  
journalistiques 
d’investigation sur 
la lutte contre la 
corruption 

Menaces sur 
les journalistes 
d’investigation
Cours 
universitaires
Modules de 
formation 
professionnelle

SNJT (L)
INLUCC 
Etablissements 
pédagogiques

Nombre de cursus 
disponibles sur 
le journalisme 
d’investigation
Nombre de 
journalistes  
d’investigation formés 
Nombre de travaux 
journalistiques 
élaborés
Nombre de travaux 
journalistiques 
reconnus et primés

S1 2017

(L) : Lead



Plan d’action de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 2017-2018

16

BUT II
Objectif A : Impliquer les citoyens, la société civile, les médias et le secteur privé dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la 
corruption (2/2)

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IIA4 : 
Favorisation et 
formalisation de 
la participation 
des OSC dans 
le domaine 
de la bonne 
gouvernance 
et de la lutte 
contre la 
corruption

Identifier les 
associations œuvrant 
dans le domaine de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 
corruption  
Renforcer la 
transparence et les 
capacités managériales 
des OSC identifiées
Favoriser le réseautage 
des associations 
Encourager  
l’établissement des 
protocoles d’accord 
entre la l’administration 
publique et les OSC

Absence 
de sanction 
pour les 
associations 
qui ne 
respectent 
pas leurs 
obligations
Manque 
d’adhésion au 
programme de 
formation
Exclusion de 
certaines OSC

INLUCC (L)
ARP
Commission 
Nationale
MFPG
MRICSCDH 
OSC
PG

Nombre d’OSC 
identifiées 
Nombre d’OSC 
touchées par les 
programmes de 
renforcement de 
capacités
Nombre de protocoles 
d’accord conclus
Nombre de réseaux  
actifs

S1 2017

(L) : Lead
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SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie sur 
6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique 
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination 

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT III
4 objectifs pour améliorer la transparence et l’accès à l’information
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BUT III
Objectif A : Mettre en place un mode de recrutement  et d’évolution dans le secteur public 
qui assure la transparence, l’équité et l’efficacité, et qui favorise l’emploi des personnes 
qualifiées et intègres.

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IIIA1 : 
Renforcement 
de la 
transparence   
au niveau des 
procédures de 
recrutement et 
d’évolution dans 
le secteur public

Publier 
systématiquement  
les avis de concours 
et leur résultat sur 
le site emploi.tn en 
mentionnant  pour 
chaque concours les 
mécanismes de recours 
Mettre en place un 
référentiel de métiers 
et de compétences 
accessible au public 
basé sur des critères 
objectifs pour le 
recrutement et la 
promotion  dans le 
secteur public
Recourir aux appels à 
candidatures pour la 
nomination aux emplois 
fonctionnels

Résistance de 
la part d’une 
partie des 
fonctionnaires
Résistance 
des  hauts 
responsables

MFPG (L)
ANETI
INLUCC
Médias
MFPE
OSC
PG

Nombre d’utilisateurs  
du site emploi.tn (par 
tranche d’âge, par 
zone géographique)
Référentiel des 
métiers et des 
compétences établi 
Nombre d’appels à 
candidatures lancés 
pour les nominations 
aux emplois 
fonctionnels

S1 2018

(L) : Lead
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BUT III

Objectif D : Améliorer la transparence du processus décisionnel relatif à l’utilisation des 
fonds publics

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IIID1 : 
Amélioration 
des mécanismes 
de gestion de 
la commande 
publique

Généraliser 
progressivement 
l’utilisation de la 
plateforme  TUNEPS 
par les institutions/ 
organismes/ entreprises 
publics 
Sensibiliser et former les  
agents publics chargés 
de l’attribution et de la 
gestion de la commande 
publique

Résistance au 
changement 
de la part des 
utilisateurs
Financement 
de l’initiative
Financement 
de la 
plateforme 
informatique

HAICOP (L)
Commission 
Nationale
INLUCC
MF
PG 

Nombre d’institutions 
/organismes utilisant 
TUNEPS 
Pourcentage d’achats 
via les e-catalogues 
par rapport à 
l’ensemble des achats
Pourcentage des 
marchés conclus  via 
TUNEPS par rapport 
au nombre global des 
marchés
Nombre d’agents 
formés
Nombre d’agents 
formés ayant réussi les 
tests de validation des 
compétences

S1 2017

(L) : Lead
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SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie sur 
6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique 
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination 

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption



Plan d’action de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 2017-2018

22

BUT IV
3 objectifs pour empêcher l’impunité et assurer l’égalité
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BUT IV
Objectif B : Renforcement des poursuites et sanctions des actes de corruption

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IVB2 : 
Renforcement  
des sanctions 
relatives à 
des actes de 
corruption dans 
le secteur public

Adapter les sanctions 
administratives à la 
gravité des actes de 
corruption commis 
Traduire 
systématiquement 
devant la  justice les 
avérés coupables d’actes 
de corruption au niveau 
du secteur public
Engager la responsabilité 
de l’administration dans 
la conservation et la 
protection des moyens 
de preuve

Résistance des 
agents publics
Réaction des 
syndicats
Manque de 
moyens de 
preuve 
Perte ou 
dissimulation 
des moyens de 
preuve 

MJ (L)
INLUCC

Nombre de cas 
traduits devant la 
justice suite à des 
actes de corruption 
avérés
Peine moyenne 
écopée suite à un acte 
de corruption prouvé

S1 2018

(L) : Lead
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BUT IV
Objectif C : Mettre en place un système efficace de déclaration du patrimoine et des 
intérêts, de dénonciation de la corruption, de protection des dénonciateurs et de lutte 
contre l’enrichissement illicite

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

IVC1 : 
Renforcement 
du  cadre 
législatif et 
règlementaire 
de déclaration 
du patrimoine et 
des intérêts, de 
dénonciation de 
la corruption, de 
protection des 
dénonciateurs 
et de lutte 
contre 
l’enrichissement 
illicite

Adopter le projet 
de la loi relative à la 
protection des lanceurs 
d’alertes
Adopter le projet 
de la loi portant sur 
la déclaration du 
patrimoine et des 
intérêts
Plaidoyer et sensibiliser 
sur l’importance de 
la déclaration du 
patrimoine et des 
intérêts et la protection 
des lanceurs d’alerte

Résistance des 
lobbyistes
Vision 
péjorative 
du citoyen 
des actes de 
dénonciation
Dissimulation 
du patrimoine 
et des intérêts 

PG (L)
ARP (L)
INLUCC 
Médias 
MFPG 
OSC 

Loi se rapportant 
à la protection des 
dénonciateurs adoptée
Loi se rapportant 
à la déclaration du 
patrimoine et des 
intérêts adoptée 
Nombre d’alertes 
lancées
Nombre de personnes 
cibles ayant déclaré 
leur patrimoine et 
intérêts
Nombre d’affaires 
traduites en 
justice suite à 
des déclarations 
suspicieuses sévères
Nombre de cas 
d’enrichissements 
illicites traduits devant 
la justice

S1 2017

(L) : Lead
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SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie sur 
6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique 
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination 

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption

(L) : Lead
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BUT V
Améliorer les outils de travail et renforcer les capacités des parties prenantes en matière de 
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
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BUT V
Objectif E :  Améliorer les connaissances et la mobilisation des élus en matière de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

VE1 : 
Renforcement 
des capacités 
des élus par 
la formation 
en matière 
de bonne 
gouvernance et 
de lutte contre 
la corruption

Identifier les besoins  en 
formations par public 
cible
Adapter les thématiques 
de formation (définir 
des thématiques 
prioritaires ) en 
référence aux standards 
internationaux

Suivi / 
évaluation des 
acquis suite 
aux formations
Mise à jour des 
thématiques

ARP (L)
AIBG
Centre de 
formation de 
l’ARP
CFAD
INLUCC 
MFPG
OSC
PG 

Nombre de cursus de 
formations spécialisés 
mis en place
Nombre d’élus formés

S2 2017

(L) : Lead
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BUT V
Objectif F : Renforcement des capacités et des moyens de l’INLUCC

Initiative 
stratégique Action Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

VF1 : 
Consolidation 
des ressources 
de l’INLUCC

Renforcer les moyens 
matériels, financiers et 
humains de l’INLUCC
Renforcer et consolider 
le centre de recherche 
de l’INLUCC
Garantir la protection 
des membres de 
l’INLUCC

Manque de 
financement 
Manque 
d’expertise
Suivi / 
évaluation des 
acquis à la suite 
des rencontres
Manque de 
motivation
Lenteur dans 
l’application du 
plan d’action

PG (L)
ARP
Bailleurs de 
fonds 
INLUCC
MF

Nombre de recrues 
Budget alloué 
(fonctionnement, et 
équipements)
Financement alloué 
au renforcement du 
centre de recherche
Protection fournie

S1 2017

(L) : Lead
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SNLCC

La Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance et de la Lutte Contre 

la Corruption s’appuie sur 
6 buts stratégiques

BUT I

Affermir la volonté politique en insufflant une dynamique 
de changement dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

BUT II BUT III BUT IV BUT V

Encourager la 
participation 

citoyenne active 
dans les efforts de 

l’Etat en faveur de la 
bonne gouvernance 
et la lutte contre la 

corruption

Améliorer la 
transparence et 

l’accès à l’information 
dans l’organisation 
du service public 
et la gestion des 
ressources et des 

dépenses publiques

Renforcer 
l’imputabilité/

responsabilité pour 
empêcher l’impunité 

et assurer l’égalité 
de tous les citoyens 

devant la loi sans 
discrimination 

Améliorer les outils 
de travail et renforcer 

les capacités des 
parties prenantes en 

matière de bonne 
gouvernance et 

de lutte contre la 
corruption

BUT VI

Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenant dans le domaine de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption
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BUT VI
Clarifier et coordonner les rôles des différents acteurs publics intervenants dans le domaine 
de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption



31

BUT VI
Objectif A :  Clarifier et coordonner le rôle des différents acteurs publics intervenant dans 
le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Initiative 
stratégiques Actions Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

VIA2 : Adoption 
des textes 
régissant le 
cadre juridique, 
institutionnel et 
organisationnel 
de l’Instance 
de la bonne 
gouvernance et 
de la lutte contre 
la corruption

Adopter la loi 
organique des 
dispositions communes 
pour les instances 
constitutionnelles 
indépendantes
Adopter la loi relative à 
l’instance de la bonne 
gouvernance et de la 
lutte contre la corruption
Garantir l’autonomie 
financière  de l’Instance 
à travers la loi organique 
du budget 
Adopter le texte 
juridique relatif au statut 
particulier des agents de 
l’instance  en charge de 
la bonne gouvernance 
et de la lutte contre la 
corruption

Plan de charge 
ARP
Absence de 
consensus
Volonté 
politique

MRICSCDH (L)
ARP 
INLUCC
MF
MFPG
PG 

loi organique des 
dispositions communes 
adoptée
loi relative à l’instance 
adoptée
Autonomie financière 
garantie
Statut des agents de 
l’instance adopté

S2 2017

(L) : Lead
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BUT VI
Objectif B :  Institutionnaliser la coordination des acteurs publics intervenant dans le 
domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 

Initiatives 
stratégiques Actions Risques 

et prérequis
Lead 

et contributeur Indicateurs Période de 
mise en place

VIB1 :  Mettre 
en place les 
mécanismes de 
coordination, 
de suivi et 
d’évaluation de 
la stratégie

Etablir les termes de 
référence des structures 
chargées du suivi, 
de la coordination et 
de l’évaluation de la 
stratégie de bonne 
gouvernance et de lutte 
contre la corruption
Mettre en place un 
mécanisme de suivi du 
plan d’action

Manque 
d’engagement 
Indisponibilité 
des membres
Volonté 
politique

Comité national 
(L)
Cellules de 
gouvernance
Experts 
internationaux 
OSC
Médias
Instance
ARP
PG

Commission nationale 
créée
Taux d’avancement 
de la mise en place 
du Plan d’action de la 
stratégie

S1 2017
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