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بالتقصي
اإلحاالت يف عالقة
ّ

تونس
أحالـت الهيئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد بتاريـخ 09
فيفـري  2021على أنظـار السـيد وكيـل الجمهوريـة لـدى
املحكمـة االبتدائيـة بتونـس ختـم بحـث تكميلي يف عالقـة
بشـبهة فسـاد بديـوان الطيران املـدين واملطـارات.
ويذكـر أن الهيئـة كانـت قـد أحالـت على النيابـة
العموميـة خلال سـنة  2019ختـم أعمال التقصي يف عـدد
مـن شـبهات الفسـاد بالديـوان املذكـور ومنهـا سـوء التصرف
يف املمتلـكات واسـتغالل النفوذ السـتخالص منفعـة دون وجه
حـق والتـي أكدهـا تقريـر التفقّـد املنجـز يف الغـرض على
املختصـة واملتضمن لعـرض وتحديد
مسـتوى الجهـة اإلداريـة
ّ
مفصـل لإلخلاالت واألخطاء والتجـاوزات واملتمثّلة أساسـا يف:
© ©تســخري أحــد املســؤولني ســيارة املصلحــة لنفســه
باإلضافــة للســيارة الوظيفيــة املوضوعــة عــى ذ ّمتــه،
© ©تعيــن ســائق خــاص ومنحــه ســاعات إضافيــة مقابــل
خدمــات خــارج أوقــات العمــل لفائــدة أحــد املســؤولني.
© ©إسناد سيارة إدارية عىل خالف الصيغ القانونية،
© ©استعامل السيارة اإلدارية خارج األطر القانونية،
© ©إســناد حصــص وقــود غــر مــررة مــع اإلرتفــاع املشــط
لإلســتهلك.

بن عروس
أحالـت الهيئـة بتاريـخ  29جانفـي  2021على أنظـار
السـيّد وكيـل الجمهورية لـدى املحكمة االبتدائيـة بنب عروس
ملفـا إضافيـا يف عالقـة بشـبهة فسـاد مـايل وإداري برشكـة
رف يف القطـب التكنولوجي بربج السـدريّة ،موضوع إحالة
تص ّ

سـابقة كانـت الهيئـة قـد تقدمـت بهـا إىل النيابـة العموميـة.
ملـف الحال تبليغ
ويشـار إىل أ ّن منطلـق التح ّريات يف ّ
رف يف القطـب
عـن تجـاوزات وأخطـاء تسـيري برشكـة التص ّ
التكنولوجـي ببرج السـدريّة.
وأمـام ج ّديـة التبليـغ تولّـت الهيئـة مراسـلة الجهـات
وبتوصلهـا بالـردود ومـن بينهـا تقريـر تفقّـد أنجز يف
املعنيـة،
ّ
الغـرض ثبـت وجـود عـدد مـن التجـاوزات واملتمثّلـة يف:
© ©تع ّمــد أحــد املســؤولني تكويــن رشكــة فرعيــة للخدمــات
دون الحصــول املســبق عــى مصادقــة مجلــس اإلدارة،
© ©عــدم مراجعــة ســلط اإلرشاف قبــل بعــث الرشكــة
الفرعيــة املذكــورة،
© ©تعيــن املســؤول لنفســه وكيــا للرشكــة وهــو مــا
يتعــارض مــع صفتــه الوظيفيــة ووضعيتــه اإلداريــة
كعــون عمومــي،
رف يف القطــب
© ©إبــرام عقــد خدمــات بــن رشكــة التــ ّ
ورشكــة الخدمــات وذلــك قبــل مصادقــة مجلــس اإلدارة،
© ©تشــغيل أعــوان متقاعديــن بالرشكــة الفرعيــة دون عقــود
عمــل وخالصهــم نقــدا.
كما أشـار التقريـر أيضـا إىل وجـود العديـد مـن
التجـاوزات األخـرى:
1.1فيــا يتعلــق مبتابعــة األشــغال يف إطــار تنفيــذ مــروع
تهيئــة منطقــة صناعيــة:
عــدم متابعــة األشــغال املنجــزة يف إطــار تنفيــذ
مــروع تهيئــة املنطقــة الصناعيــة،
عــدم إعــال املنافســة بخصــوص أشــغال التهيئــة
ومهمــة متابعتهــا ومراقبتهــا،
2.2فيام يتعلق بالترصف يف أسطول السيارات:
اســتعامل أحــد املســؤولني ســيارة مصلحــة ألغراض
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شــخصية خــارج األطــر القانونية.
إدراج عمليــة اقتنــاء ســيارة رباعيــة الدفــع ضمــن
ملــف طلــب عــروض ألشــغال تهيئــة املنطقــة
الصناعيــة وذلــك عــى خــاف الرتاتيــب املنطبقــة.
الــروع يف اقتنــاء ســيارة عــر آليــة اإليجــار املــايل
مببلــغ قــدره 132.990.000د ،دون عــرض امللــف
عــى مجلــس اإلدارة.
3.3فيام يتعلق بشبهة التدليس:
إفتعــال املشــتىك بــه وثيقتــن غــر مطابقتــن
للمعطيــات األصليــة وتســليمها إىل محامــي
الرشكــة يف إطــار ملــف تصنيــف وذلــك إلســتخالص
فائــدة ال وجــه لهــا لخاصــة نفســه.
4.4فيام يتعلّق بإعفاء رشكة من دفع معني كراء:
 أعفــى املشــتىك بــه دون وجــه قانــوين الرشكــة
مــن دفــع معينــات الك ـراء مل ـ ّدة ســنة مبــا قــدره
 150ألــف دينــار ،وذلــك عــى خــاف مقتضيــات
كــ ّراس الــروط ودون الرجــوع إىل مجلــس اإلدارة.
5.5فيــا يتعلــق بإســناد منحــة موازنــة بعــد تســجيل نتيجــة
ســنوية إيجابية:
عمــد املشــتىك بــه إىل إســناد منحــة موازنــة بعــد
تســجيل نتيجــة ســنوية إيجابيــة وذلــك مــن
خــال إدراج القيمــة الجمليــة لوعــد بيــع عقــار
بقيمــة ( 2.5مليــون دينــارا) بــن "رشكــة تــرف"
و"رشكــة أخــرى" ضمــن مداخيــل ســنة  2018يف
ـص عــى دفــع  50%فقــط
حــن أن وعــد البيــع ينـ ّ
والباقــي يقــع ســداده يف أجــل ســنتني ،عــاوة
عــى أن املوعــود لــه مل يلتــزم بالخــاص يف اآلجــال
املحــددة ومتــت الجدولــة الـــ  50%لســنة .2019

تفاعل القضاء مع إحاالت اهليئة

قفصة
توصلـت الهيئـة مبكتوب من السـ ّيد وكيـل الجمهورية
امللـف املقدم
لـدى املحكمـة االبتدائيـة بقفصة مفـاده إحالة ّ
مـن الهيئـة بخصـوص شـبهة بيـع وترويـج لحوم فاسـدة عىل
أنظـار فرقـة الرشطـة البيئيـة بالجهة.

الصفحة2 :

امللـف عريضـة مصحوبـة
وكان منطلـق األبحـاث يف ّ
مبؤيـدات تفيـد تع ّمـد إحـدى املسـاحات التجاريـة الكبرى
بواليـة قفصـة ترويـج وبيـع لحـوم فاسـدة وغير صالحـة
لالسـتهالك.
وأمـام أهميـة التبليـغ وجديـة القرائـن بـارشت
الهيئـة األبحـاث املسـتوجبة والتـي أفضـت إىل ثبـوت عـرض
املسـاحة التجاريـة قرابـة  120كيلوغـرام من اللحـوم املتعفّنة
وغير الصالحـة لالسـتهالك وفقـا ملـا أك ّدتـه الفـرق البيطريـة
للمندوبيـة الجهويـة للتنميـة الفالحيـة بقفصـة التـي قامـت
باملعاينـات الفنيـة الالزمـة.
كما ثبـت أيضـا عـدم تحـ ّوز إدارة املسـاحة التجاريـة
بوثيقـة إثبـات صلوحيـة اللحـوم إىل جانـب غيـاب تأشيرة
مصالـح الطـب البيطـري عليهـا.
ومـن جهـة أخرى تفيـد كذلـك املعطيات الـواردة عىل
الهيئـة أ ّن فـرق العمـل عنـد عودتهـا إلعلام اإلدارة بنتيجـة
الرقابـة الصحية التـي أثبتت عدم صلوحية اللحوم لالسـتهالك
تبين لهـا أنّـه تـ ّم بيـع  60كلغ مـن تلك اللحـوم من
البشريّ ،
طـرف املسـاحة التجاريـة دون إحترام تراتيـب منـع العـرض
والبيـع التـي تـم إتخاذها.

القيروان
توصلـت الهيئـة مبكتوب من السـيد وكيـل الجمهورية
لـدى املحكمـة االبتدائيـة بالقيروان مفـاده توجيـه امللـف
الـوارد عليـه مـن الهيئـة واملتعلّـق بشـبهة االسـتيالء والتح ّيل
وبيـع ملـك الغير على فرقـة األبحـاث والتفتيـش.
ويذكـر أ ّن أعمال الهيئـة انطلقـت مبوجـب عريضـة
تبليغ عن شـبهة فسـاد تحـوم حول عمليـة التفويت يف أمالك
تعاونيـة فالحيـة مـن طـرف أحد املسـؤولني السـابقني.
وأمـام أهميـة املوضوع بـارشت الهيئة أعمال البحث،
حيث ت ّم إشـعار السـيد وايل القريوان باألمر يف مناسـبتني ،كام
تولـت الهيئـة مراسـلة املندوبيـة الجهويـة للتنميـة الفالحيـة
بالجهـة ،قصـد موافاتهـا بالوضعيـة القانونيـة للتعاضديـة
وللعقـار موضـوع البحث.

السنة الثانية

الصفحة3 :

األسبوعية

تفاعل اجلهات اإلدارية مع طلبات اهليئة

وزارة الفالحة والصيد البحري
والموارد المائية
تلقـت الهيئـة مراسـلة مـن مصالـح وزارة الفالحـة
واملـوارد املائيـة والصيـد البحـري بخصوص تع ّمـد مواطن قلع
أصـول أشـجار زيتـون بصفـة عشـوائية باإلضافة إىل إسـتغالله
موقـع حجـارة بالقـرب من حي سـكني وذلك بشـكل مخالف
للقوانين الجـاري بهـا العمل.
ومتّـت اإلفـادة بـأن فريـق مـن مصالـح الـوزارة قـد
تحـ ّول على عين املـكان فعايـن قلـع حـوايل  40أصـل شـجرة
زيتـون منتـج دون ترخيـص مسـبق ،وعليـه تـ ّم اإلذن بإيقاف
عمليـة القلـع إىل حين اسـتكامل اإلجـراءات القانونيـة.
تبين أنه
أمـا بخصـوص اسـتغالل مقطـع حجـارة فقـد ّ
موجـود داخـل تج ّمـع سـكني وأن عمليـة االسـتغالل تشـكّل
خطـورة على املحيـط املجـاور لذلـك تـم إيقـاف النشـاط مع
الشروع يف التتبعـات املسـتوجبة ضـد املواطـن.

االدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين
تلقـت الهيئـة مكتـوب مـن االدارة الجهويـة للتجهيـز
واإلسـكان بالقرصيـن بخصـوص توقّف أشـغال مشروع تهيئة
ملعـب ريـايض باملدرسـة االبتدائيـة مبعتمديـة "العيـون".
وتض ّمـن الـر ّد أن األشـغال كانـت يف األصـل مو ّجهـة
لعـدد مـن مـدارس املعتمدية املذكـورة ،وقـد انطلقت يف غرة
تـول
فيفـري 2016وملـدة إنجـاز حـ ّددت بــ  150يومـا وقـد ّ
املقاول إمتام األشـغال مبدرسـتني .إال أنـه مل يتمكن من مبارشة
األشـغال بالنسـبة لبقيـة املـدارس األخرى.
كما متّـت اإلفـادة أنّـه تـ ّم رفض قبـول األشـغال وقتيا
بسـبب تخلي املقـاول ،وهو مـا دفـع مصالـح اإلدارة للرشوع
يف إجراءات التنبيه عليه باسـتئناف األشـغال أو فسـخ الصفقة
على نفقته.

وزارة الداخلية
تلقـت الهيئـة رد وزارة الداخلية بخصوص شـبهة رفض

تنفيـذ قـرار هـدم مـن طـرف الرشطـة البلديـة بأريانـة ضـ ّد
شـخص تع ّمـد االسـتيالء على منطقـة خضراء وإقامة أشـغال
توسـعة دون رخصـة.
ومتّـت االفـادة انـه تـ ّم يف مرحلـة أوىل تنفيـذ قـرار
الهـدم جزئيـا تبعـا لتعليمات السـيد رئيـس بلدية املـكان مع
الرتيـث يف مواصلـة التنفيـذ إىل حني الحصول عىل شـهادة من
الرشكـة العقاريـة للبلاد التونسـية حـول الوضعيـة القانونيـة
لهـذه املنطقـة الخضراء.
ثـ ّم تـم يف مرحلـة ثانيـة وبعـد إسـتيفاء اإلجـراءات
وبتاريـخ  2020/11/12تنفيـذ القـرار كليـا مـن خلال إزالـة
كامـل اإلحداثـات وذلـك وفقـا إلفـادة السـيد رئيـس بلديـة
أريانـة

يف عالقة حبماية املبلغني
1.1تلقــت الهيئــة مكتــوب مــن وزارة الصناعــة والطاقــة
واملناجــم يتعلــق بتنفيــذ قــرار حاميــة أصدرتــه
الهيئــة لفائــدة أحــد املوظفــن برشكــة تابعــة للقطــب
التكنولوجــي بــرج الســدرية.
2.2أصــدرت الهيئــة قـرار رفــض إســناد الحاميــة ملبلــغ وذلك
وتوصلهــا
بعــد التنســيق مــع مصالــح وزارة الداخليــة ّ
بــر ّد بتاريــخ  09ديســمرب 2020يؤكّــد عــدم وجــود
تهديــدات مســلٌطة عــى املعنــي باألمــر ،عــاوة عــى
أنّــه مل يثبــت للهيئــة جديٌــة األرضار التــي ادعاهــا طالــب
الحاميــة واملتمثلــة يف تع ٌرضــه إىل املامرســات االنتقاميــة
والتهديــدات املســلطة عليــه وعــى أف ـراد عائلتــه إثــر
تبليغــه.
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الصفحة4 :

أنشطة اهليئة
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الصفحة5 :

 نظمــت يــوم  12فيفــري  2021الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بالرشاكــة مــع مركــز تطويــر اإلعــام  MDCدورة تدريبيــة
يف أســس تقديــم وإعــداد الربامــج اإلذاعيــة لفائــدة صحفــي الهيئــات العموميــة املســتقلة الذيــن يقدمــون برامــج للتعريــف
بهيئاتهــم ضمــن فضــاء الهيئــات عــى راديــو نزاهــة.

 اســتقبل رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد السـ ّيد
عــاد بوخريــص ،يــوم االثنــن  08فيفــري  ،2021ســفري ايطاليــا
بتونــس الســيد لورنــزو فانــارا ،وتنــاول اللقــاء ســبل تعزيــز
التعــاون املشــرك بــن الطرفــن.

 اســتقبل يــوم  10فيفــري  2021رئيــس الهيئــة الوطنيــة
ملكافحــة الفســاد عــاد بوخريــص ،املديــر العــام للهيئة
الوطنيــة للتقييــم واالعتــاد يف املجــال الصحــي الســيد
شــكري حمــودة عــى هامــش حضــوره ضيفــا براديــو
نزاهة.
وتــم بهــذه املناســبة التطــرق للشــخصية التــي
ســتقرتحها الهيئــة لتمثيلهــا ضمــن تركيبة"لجنــة
النزاهــة والشــفافية" الخاصــة بالهيئــة الوطنيــة للتقييم
واالعتــاد يف املجــال الصحــي ،وذلــك وفقــا ملقتضيــات
األمــر الحكومــي عــدد  792لســنة  2020املــؤرخ يف  20أكتوبــر  2020واملتعلــق بإعــادة ضبــط مهــام الهيئــة الوطنيــة للتقييــم
واالعتــاد يف املجــال الصحــي وتنظيمهــا اإلداري والعلمــي واملــايل وكذلــك طــرق ســرها.
 التأمــت يــوم الخميــس  11فيفــري ،2021ورشــة عمــل بــن الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ووزارة الداخليــة بدعــم مــن
مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن ( )DCAFحــول الحاميــة األمنيــة للمبلغــن عــن الفســاد.

 انعقــدت يــوم إثنــن  15فيفــري  ،2021جلســة عمــل
بــإرشاف الســيد عــاد بوخريــص ،رئيــس الهيئــة
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد لدراســة املقــرح األويل
ملســار إعــداد االسـراتيجية الوطنيــة الثانيــة للحوكمة
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وذلــك يف نطــاق
التحضــر للمرحلــة املقبلــة و تــدارس املتطلبــات و
االشــكاليات املطروحــة.

 اســتقبل يــوم  16فيفــري
 2021رئيــس الهيئــة الوطنيــة
ملكافحــة الفســاد عــاد بوخريــص
ســفري االتحــاد األورويب بتونــس
الســ ّيد ماركــوس كورنــارو ورئيــس
قســم الحوكمــة الســ ّيد تــوم
أشــواندن .وتطــ ّرق اللقــاء لــدور
االتحــاد األورويب يف دعــم مســار
مكافحــة الفســاد وبحــث ســبل
مزيــد التعــاون بــن الطرفــن.
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الصفحة6 :

 اســتقبل رئيــس الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد السـ ّيد عــاد بوخريــص ،اليــوم االربعــاء  17فيفــري  ،2021السـ ّيد مهــدي
املــروك ،مديــر املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات ،للبحــث عــن ســبل التعــاون وتبــادل الخـرات وتنميــة القــدرات
بــن الطرفــن..
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الصفحة7 :

إصدارات اهليئة
دليل التصريح بالمكاسب والمصالح

وقعـت صياغتـه مـن قبـل الهيئـة ويتضمـن القانـون عـدد  46لسـنة  2018حـول الترصيـح باملكاسـب واملصالـح ومكافحة
اإلثـراء غير املشروع وتضـارب املصالح.
يحتـوي الدليـل على رشوط وإجـراءات الترصيـح والفئـات املعنيـة بـه وطريقـة الترصيح االلكرتونيـة والورقيـة .كام يضبط
كيفيـة تجنـب حـاالت تضـارب املصالـح ويحـدد آليـات مكافحة اإلثـراء غري املشروع والعقوبـات املرتبطة بـه .وتجدر االشـارة إىل
أن قانـون الترصيـح يهـدف اىل تدعيـم النزاهـة والشـفافية يف الحيـاة العامة وترسـيخ مبادئ الحياد واملسـاءلة والنزاهـة ومكافحة
االثـراء غير املشروع وحاميـة املـال العـام" .دليـل الترصيـح باملكاسـب واملصالـح" مت ّوفـر مجاّنا لـدى مركـز الدراسـات والتكوين
واملعلومـات الخـاص بالهيئـة يف النسـخة العادية ونسـخة "براي".

 جمــع مســاء يــوم  18فيفــري  2021الســيدة الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة بالوظيفــة العموميــة لقــاء بالســيد
رئيــس #الهيئة_الوطنية_ملكافحة_الفســاد ،قصــد التباحــث بخصــوص مجــاالت العمــل املشــركة.
وقــد متحــور اللّقــاء حــول مســار إعــداد #االسرتاتيجية_الوطنية_للحوكمة_الرشيدة_ومكافحة_الفســاد للفــرة 2022-2026
وحســن تفعيــل التوجهــات العامــة وتطبيــق السياســة الوطنيــة يف مجــال #الحوكمة_ومكافحة_الفســاد ،والتنســيق املشــرك
بــن مصالــح الــوزارة والهيئــة وبقيــة األطـراف ذات العالقــة مبــا مــن شــأنه أن يدعــم املجهــودات الوطنيــة يف الخصــوص قصــد
تحقيــق النتائــج املرجــوة.
وت ـ ّم االتفــاق عــى عقــد لقــاءات متابعــة دوريــة ومشــركة مبــا يح ّقــق مأسســة واســتدامة التنســيق يف مجــال الحوكمــة
ومكافحــة الفســاد.
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تقـرر العمـل علـى بعـث مركـز متخصـص يف
التكويـن والدراسـات واملعلومـات حـول مكافحـة الفسـاد و
احلوكمـة حتـت اشـراف اهليئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد
تبعا للمرسوم اإلطاري عدد  120لسنة . 2011ينص
املرسـوم يف فصلـه الثالـث عشـر ّأن املهـام الرئيسـية
كال ّتـايل:
"مجـع املعطيـات والبيانـات واإلحصائيـات املتعلقـة
بالفسـاد إلحـداث قاعـدة بيانـات هبـدف اسـتغالهلا يف
إجنـاز املهـام املوكولـة إليهـا.
نشـر الوعـي االجتماعـي مبخاطـر الفسـاد عـن
طريـق احلملات التحسيسـية وإقامـة النـدوات واللقـاءات
وإصـدار ال ّنشـريات واألدلـة وتنظيـم الـدورات التدريبيـة
واإلشـراف علـى برامـج التكويـن،
إجنـاز البحـوث والدراسـات ذات العالقـة مبكافحـة
الفسـاد أو املسـاعدة علـى إجنازهـا" .
يف هـذا اإلطـار وتزامنـا مـع انطلاق العمـل علـى
إعداد االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد أواخر سنة
 ،2016مت ختطيـط دراسـة وهيكلـة "مركـز الدراسـات
والتكويـن واملعلومـات حـول مكافحـة الفسـاد" هبـدف
حتقيـق املهـام التي رمسـت لـه مـن خلال دراسـة جـدوى
آلـت ل ُتصـ ِّور هيكلـة نظـام املعلومـات مـن ناحيـة و مـن
ناحية أخرى إسـتراتيجيات العمل حسـب برامج وأنشـطة
ذي ثلاث وحـدات متفاعلـة متكاملـة تتمثـل يف:
� التوثيــق والبوابــة املعلوماتيــة ،مــن خــال
تركيــز وحــدة توثيــق ونــواة مكتبــة مرجعيــة وحبــث

الصفحة8 :

علمــي متخصصــة تتيــح قرابــة االلــف عنوانــا يف
اإلختصاصــات املتنوعــة ذات العالقــة باحلوكمــة
ومكافحــة الفســاد إىل جانــب بعــث وتركيــز فضــاء
خمصــص مفتــوح الســتقبال وتقــدمي اخلدمــات
للفئــات املختلفــة مــن املســتفيدين كباحثــن وطلبــة
ورجــال قانــون وموظفــن ومواطنــن.
� كمــا ّ
مت إقتنــاء وتطويــر نظــم معلوماتيــة وتقنيــات
حديثــة مهنيــة متخصصــة يف معاجلــة الوثائــق علــى
إختالفهــا وقواعــد البيانــات التوثيقيــة هبــدف بعــث
مكتبــة رقميــة متعــددة االوعيــة واللغــات متاحــة علــى
املســتوى الوطين والعاملي ،كما تســمح بتركيز منصة
للتعلــم والتكويــن عــن بعــد.
� برامــج البحــوث والدراســات ،مــن خــال وضع
اســتراتيجيات الدراســات والبحــوث وابــرام اتفاقيــات
شــراكة مــع مراكــز ومؤسســات وطنيــة وعامليــة مماثلــة
ومعنية بتبادل املعلومات واخلربات وحتقيق اليقظة
املعلوماتيــة .كمــا يســهر املركــز علــى إنتــاج وإصــدار
مؤلفــات خمتلفــة ونشــريات مــن بينها"جمموعــة
النصــوص القانونيــة" و"سلســلة دليــل احلوكمــة"
وقائمــة منشــورات اهليئــة الــي تع ـ ّرف مبجمــوع
منشــورات اهليئــة مــع إمكانيــة النفــاذ لــكل النصــوص
مباشــرة عــر نظــام املعلومــات.
� برامــج التوعيــة والتكويــن ملختلــف الفئــات
املجتمعيــة مــن خــال تنظيــم دورات تكوينيــة
وأنشــطة توعويــة لنشــر وغــرس ثقافــة احلوكمــة
خصــت يف مرحلتهــا األوىل
ومكافحــة الفســاد الــي ّ
ثــاث فئــات:
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الصفحة9 :

 جمالــس البلديــات بإجنــاز سلســلة دورات تكوينيــة لفائــدة أعضــاء جمالــس البلديــات حتــت عنــوان " احلوكمــة
الرشــيدة والعمــل البلــدي" و ّ
مت نشــر سلســلة متخصصــة صــدر هبــا "دليــل حوكمــة البلديــات"
 األطفــال والشــباب بتنظيــم ورشــات للإلبــداع يف الكتابــة وال ّرســم واملســرح  ...لفائــدة األطفــال والشــباب مــن
خمتلــف الواليــات عــر قافلــة بعنــوان "شــباب
احلوكمــة :مدينــي ســنة"2030
 النســاء :بإنشــاء "شــبكة نســاء تونــس ضــد الفســاد"
املتخصصــة يف قضايــا النــوع االجتماعــي وعالقتــه
بالفســاد و إنضــم إليهــا مــا يقــارب املئــي مشــارك
مــن شــخصيات متنوعــة االختصاصــات أو
مؤسســات وطنيــة أو علميــة .
بعد فترة الدراسات والتركيز يعمل املركز اآلن على:
 تعزيــز رصيــده املعــريف البحثــي وإثــراء جمموعاتــه
وتطويــر إتاحــة البوابــة التوثيقيــة عــن بعــد.
 تكثيــف وبرجمــة الدراســات والبحــوث حســب
األولويــات ورصــد اإلمكانيــات هلــا مــع تفعيــل
العالقــات مــع املؤسســات ذات الصلــة.
 تطويــر وتطبيــق برامــج إســتراتيجية ال ّتكويــن
وهيكلــة املنصــة املرصــودة للتكويــن عــن بعــد.
 التركيــز علــى التمهيــد و التحضــر لوضــع "نظــام
وطــي ملؤشــرات احلوكمــة"

