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بالتقصي
اإلحاالت على القضاء يف عالقة
ّ

واليــــــة تونس:
أحالـت الهيئـة الوطنيــــــــة ملكافحـة الفسـاد على
أنظـار السـيّد وكيـل الجمهوريـــــــــــــة لـدى املحكمـة
االبتدائيـة بتونـس ختـم أعمال التّقصي يف عالقـــــــــــة
"بشـبهة فسـاد" بـاإلدارة العا ّمـة للحـرس الوطني وذلـك وفقا
لألحـكام املنصـوص عليهـا بالفصـول  2و 13و 34و 37مـن
املرسـوم اإلطاري عدد  120لسـنة  ،2011املؤ ّرخ يف  14نوفمرب
 2011واملتعلّـق مبكافحــــــة الفسـاد.
ويُشـار إىل أ ّن ُمنطلق األبحـاث امل ُجراة يف ملف الحال،
عريضـة تقـ ّدم بهـا إىل الهيئة نائـب مبجلس نواب الشّ ـعب يف
إطـار القانـون األسـايس عـدد  10لسـنة  ،2017املـؤ ّرخ يف 7
مـارس  2017واملتعلّـق باإلبلاغ عن الفسـاد وحاميـة املبلّغني.
تض ّمنـت تبليغـا عـن "شـبهة انتفاع"عريـف أ ّول" بسـلك
الحـرس الوطنـي مبنـح مالية دون وجه قانوين وذلك مبسـاعدة
مسـؤول بـاإلدارة العا ّمـة للشّ ـؤون اإلداريـة واملاليـة بـوزارة
ال ّداخليـة ،الـذي صـادق مبوجب خصائـص وظيفته عىل رصف
رف املايل يف شـؤون املوظفني".
تلـك املنــح عبر منظومة التص ّ
كما أشـارت املعطيـات من جهـة أخـرى ،إىل أ ّن وزارة
ال ّداخليـة ولئن اتخـذت قـرارا بتسـليط عقوبـة العـزل ضـد
امل ُبلّـغ عنـ ُه ،تبعاإلشـعارها باملوضوع مـن قبل ال ّنائـب ،إالّ أنّ ُه
مل يثبـت عمليـا تنفيـذ العقوبـــــــــــــــة املذكورة.
وأمـام ج ّديـة التّبليـغ ودقّـــــــة املعطيـات وأهمية
املختصـة بالهيئـة التّحريات
الشـبهة امل ُثـارة ،بـارشت املصالـح
ّ
املستوجبـــــــــــــــــة يف الغـرض ،انطالقـا مـن مراسـلة
الجهـات املعنيـة ومنهـا بالخصـوص السـ ّيد وزيـر ال ّداخليـة
والسـ ّيد املديـر العـام للمركـز الوطنـي لإلعالميـة.

كما متّعلى مسـتوى الهيئـة ويف مرحلـة ثانيـة مـن
التحـ ّري ،سماع أحـد األطـراف املعنيـة باملوضـوع ،إىل جانـب
السـوابق
ال ّرجـوع إىل بنـك املعطيـات والبيانات للوقوف عىل ّ
ذات الصلـة سـواء مبوضـوع الشـبهة املثـارة أو باألطـراف
التقصي انتفـاع املبلّـغ
بالبحث.ليتبين عنـد ختـم
املشـمولني
ّ
ّ
عنـ ُه مبنـح ماليـة دون وجـه حـق وذلـك مبشـاركة موظفين
بـاإلدارة العامـة للشّ ـؤون اإلداريـة واملاليـة بـوزارة الداخليـة
رصف
والذيـن أنجـزوا تلـك العمليات املاليـة عىل منظومـة الت ّ
الخاصـة بهـم.
يف األجـور بإسـتعامل كلمات ومفاتيـح املـرور
ّ

واليــــة أريانـــة:
أحالـت الهيئـة الوطنية ملكافحــــــــــــة الفسـاد عىل
أنظـار السـ ّيد وكيـل الجمهوريــــــــــــــة لـدى املحكمـة
التقص التي بارشتهـا منذ م ّدة
االبتدائيـة بأريانـة ختم أعمال ّ
بخصوص شبهــــــــــة فسـاد منسـوبة إلحـدى الجمعيات يف
شـخص ممثلهـا القانُـوين ،يتعلّـق موضو ُعهـا أساسـا بالتّصرف
املخالـف للقانـون والرتاتيـب ،ال ّناجـم عنـ ُه اإلرضار باملصلحـة
العا ّمـة وخاصـة منـه مقتضيـات البـاب ال ّرابـع مـن األمر عدد
 5183لسـنة  ،2013املـؤرخ يف  18نوفمبر  2013واملخصـص
لألحـكام الخاصـة بالتّمويل العمومي املسـند يف إطـار اتفاقية
الشاكـة ،مثلما تـ ّم تنقيحـه باألمـر عـدد  3607لسـنة .2014
ّ
ويُذكـر أ ّن منطلـق تعهـد الهيئـة بهـذا امللـف ،كان
مبقتضىإحالـــــــة إداريــــــــــــــــــــة واردة عليهـا بتاريـخ
 28جويليــــــــــــة  2020منـوزارة الفالحـة والصيـد البحري
واملـوارد املائيـــــــــــــة ،يتعلّـق موضو ُعهـا بالكشـف عـن
عمليـة تزويـر إمـــــضاء أحـد املندوبين الجهويين للتّنميـة
الفالحيـة مـن قبـل رئيـس الجمعيـة املشـتىك بهـا ،على
وثيقــــــــــــة اتفاقيـة تعـاون تتعلّق بتمويـل مرشوع تنمية
فالحـي بالجنـوب التّونسي مـن طـرف رشيـك إيطـايل.
وتفيداملعطيـات الـواردة على الهيئـة مبناسـبة سير
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الصفحة2 :

األسبوعية

األبحـاث ،بـأ ّن رئيس الجمعيـة محل التّتبع ،كان قـد تق ّدم إىل
املنـدوب الجهوي للتنمية الفالحيـة بإحدى الواليات بالجنوب
مبشروع اتفاقيـة تعـاون ثالثيـة األطـراف بين "املندوبيـة"
و"الجمعيـة" و"جمعيـة إيطاليـة غير حكوميـة" ،يتعلـق
موضوعهـا بتمويل مشـاريع تنموية ُصغرى ومتوسـطةبالجهة
بقيمـة  1.574.626أورو وذلـك على نفقـة "الوكالـة اإليطالية
للتّعـاون" وملـدة  36شـهرا.
وف�يإطـار مـا تقتضيـه اإلجـراءات اإلداريـة الجـاري بها
العمل،تـول املندوب الجهوي للتّنميـة الفالحية إحالة مرشوع
ّ
املختصة بوزارة
االتفاقيـة إلبـداء الـ ّرأي عىل املصالـح املركزيـة
ّ
الفالحـة والصيـد البحري واملـوارد املائية والتـي طلبت إدخال
جملـة مـن التحويـرات والتّنصيصـات الوجوبيـة على مرشوع
االتفاقيـة ومنهـا رضورة تفصيـل مسـاهمة املندوبيـة وتبويب
أجـور األعـوان واإلطـارات الذينسـيتم وضعهـم على ذ ّمـة
املشروع وبيـان طـرق احتسـابها والتّنصيـص على الوسـائل
املاديـة وبيـان طـرق فـض النزاعـات يف حالة حدوثهـا والجهة
املختصـة بال ّنظـر وغريها.
وعلى ذاك األسـاس ،طلـب املنـدوب الجهـوي كتابيـا
مناملمثـل القانونيللجمعيـة املشـتىك بهـا ،إدراج التّنصيصـات
والتّعديلات املقرتحـة ضمـن مشروع اتفاقيـة جديـد.إالّ أ ّن
رئيـس الجمعيـة مل يسـتجب للطلـب ،بـل وأقدم على تدليس
املخصصـة له مبشروع االتفاقية يف
إمضـاء املنـدوب يف الخانـة ّ
نسـختها األوىل ثـم أرسـلها إىل الجهـة اإليطاليـة املم ّولـة.
هـذا وتجـدر اإلشـارة ،إىل أنّ ُهتـ ّم الكشـف عـن عملية
"التّدليـس" املرتكبـة ،عندمـا قـام ممثـل الجهـة اإليطاليـة
بتونـس بتسـليم املنـدوب الجهـوي للتّنميـة الفالحيـة نسـخة
مـن االتفاقيـة حاملـة إلمضائـه والحال أنّه مل ميـض عليهاأصال.

تقدمت هبا
تفاعل القضاء مع اإلحاالت اليت ّ
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد

صفاقس
ورد على الهيئـة الوطنية ملكافحة الفسـاد مكتوب من
السـيّد وكيـل الجمهوريـة لـدى املحكمـة االبتدائيـة بصفاقس

لإلفـادة بأنّاإلحالـة املو ّجهـة إليه مـن الهيئة واملتعلقة بشـبهة
فسـاد باملحكمـة االبتدائيــة بالجهـة ،قـد أذن بفتـح بحـث
تحقيقـي يف شـأنّها وال تزال األبحـاث جاريـــــــــــــــة.
وجديـر بالذّكـر،أ ّن الهيئـة كانـت قـد تلقـت عريضـة
جامعية يتعلّق موضو ُعها باإلبالغ عن شـبهةالتّالعب بالبيانات
الشّ ـخصية امل ُدرجـة باملنظومـة اإلعالميـة للمحكمةوذلـك من
املفتـش عنهإمىل
ّ
خلال عـدم إدراج هويـة متهـم ضمـن قامئة
والتفصي مـن املسـؤولية
حين سـقوط العقوبـة بالتّقـادم
ّ
الجزائيـة املحمولـة عليـه مـن أجـل ارتـكاب جرميـة إصـدار
شـيك دون رصيـد.
التقصي واألبحـاث التـي قامت بها
وثبـت بعـد أعمال
ّ
الهيئـة ،بـأ ّن عملية التالعـب بالبيانات قدطالـت جميع أعداد
القضايـا الواقـع تضمينهـا خلال سـنة  2013و 2014و2015
وهـو أمـر ال ميكـن أن يتصـادف فعلـه مـع كل عمليـة إدخال
بيانـات إىل املنظومـة اإلعالمية.

جندوبـــــة
أدانـت ال ّدائـرة الجنائية باملحكمـة االبتدائية بجندوبة
امللـف املحـال عليهـا مـن الهيئـة الوطنية ملكافحة الفسـاد
يف ّ
جميـع املتهمين امل ُحالني على أنظارها من مقاولين وموظفني
عموميين مـن أجـل جرائـم فسـاد طالـت إحـدى الصفقـات
بالسـجن والحرمـان مـن جميـع الوظائـف
العموميـة ،وذلـك ّ
العموميـة والحـق يف االقتراع وتغرميهـم لفائـدة ال ّدولة مببالغ
ماليـة وحمـل جميـع املصاريـف القانونيـة عليهـم .وقـد
الصـادرة يف القضيتين املحالتني مـن الهيئة
تراوحـت األحـكام ّ
بين  5سـنوات و 46سـنة سـج ًنا.
وجديـر بالذّكـر أن منطلـق التّحريـات واألبحـاث التي
املختصـة بالهيئـةيف عالقـة مبلـف الحـال،
قامـت بهـا املصالـح
ّ
كان على إثـر ورود إفـادة حـول وجـود تالعب وتجـاوزات يف
صفقـة عموميـة تتعلّقبأشـغال تجديـد الطرقـات والشـبكات
املختلفـة باملستشـفى الجهـوي بجندوبـة ومنهاضلـوع أحـد
املسـؤولني بـاإلدارة الجهويـة للتجهيـز بجندوبـة مـع املقـاول
امل ُدامنـن خلال تقدميـه كصاحـب العـرض األدىن وذلـك رغـم
أ ّن ملـف املشـاركة الـذي ادىل بـه املقـاول كان منقوصا عالوة
على تض ّمنـه بطاقـات رماديـة وشـهائد علميـة مدلّسـة.
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التستر
هـذا وقـد تع ّمد أحـد أعضـاء املجلس الجهوي
ّ
على تجـاوزات املقـاول رغـم علمـه بوجـود شـبهات فسـاد
ج ّديـة ومنهـا اإلدالء بوثائـق مفتعلـة ومدلّسـة ،كما تع ّمـد
أيضـا عـدم إبلاغ الهيئـة العليا للطلـب العمومـي بالتجاوزات
والشـبهات وذلـك حتّـى ال يقـع اسـتبعاد املقاول ذي الشـبهة
مـن املشـاركة يف الصفقـات العموميـة.
وهـذا وقـد أدانـت ال ّدائـرة الجنائيـة جميـع املتهمين
بالتّدليـس واملشـاركة فيـه ومسـك واسـتعامل ُمدلّـس .وق ُِض
بالسـجن ملـدة  24سـنة مـن أجـل املشـاركة
يف حـق املقـاول ّ
يف التّدليـس ومسـك واسـتعامل مدلّـس .كما قضـت يف حـق
موظّفين إثنين يعمالن ببلديتين من بلديات تونـس العاصمة
بعرشيـن ( )20سـنةلكل واحـد منهما ويف حـق موظـف آخر
بالسـجن
بخمسـة عشر ( )15سنةسـجنا نافـذة .فيما قضـت ّ
ملـدة خمـس ( )05سـنوات لـكل واحـد مـن املوظفين مـن
موظفـي واليـة جندوبـة وإبقائهما يف حالـة رساح ،وسـحبت
الدائـرة الجنائيـة الحكـم بالحرمـان مـن الوظائـف العموميـة
وحـق االقتراع على جميـع املوظفين العمومين وتغرميهـم
متضامنين لفائـدة الدولـة القامئـة بالحق الشـخيص مبائة ألف
دينـار وحمـل املصاريـف القانونيـة عليهـم.

تفاعل اإلدارات يف إطار تنفيذ اتفاقيات التّعاون
املربمة بينها وبني اهليئة
تلقتالهيئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد عـددا مـن
الـ ّردود واملعطيـات والتّقاريـر مـن مختلف املصالـح والهياكل
والتقص يف
اإلداريـــــة وذلـك يف إطارمبـارشة أعمال البحـث
ّ
الشـبهات املثـارة لديهـا .ومنهـا على سـبيل الذّكـر :

وزارة الفالحة والموارد المائيــة
والصيد البحري:
تلقـت الهيئـة مراسـلة مـن وزارة الفالحـة واملـوارد
املائيـة والصيـد البحري ،تتعلّق بشـبهة االسـتيالء عىل فسـقية
عموميـةُ ،مدرجـة ضمـن مكونـات املـوارد املائيـة مبعتمديـة
حومـــــــــــــــة السـوق بجزيـرة جربـة.

الصفحة3 :

املختصة باملندوبية الجهوية
ومتّـت اإلفادةبأ ّن املصالـح
ّ
للتنميـة الفالحيـة مبدنين ،قدتولـت تحريـر محضر مخالفـة
ضـ ّد املبلّـغ عنـ ُه مـن أجـل االعتـداء على امللـك العمومـي
للميـاه وتوجيهـه إىل السـ ّيد وكيـل الجمهوريـة لـدى املحكمة
االبتدائيـة بالجهـة.

وزارة الصناعـــــة ّ
والطاقــــة
والمناجم:
توصلـت الهيئـة مبكتـوب مـن وزارة الصناعـة والطاقة
واملناجـم يتعلّـق بتجـاوزات منسـوبة إلطـار سـابق باملجمـع
الكيميـايئ بقفصـة .ومتّـت اإلفـادة بثبـوت اسـتغالل املعنـي
باألمـر لخصائـص وظيفتـه يف تغيير موقـع التّربيـد مـن مكانه
خالفـا للتّصميمات األوليـة املصاحبـة لكـ ّراس الشروط وذلك
لتحقيـق فائـدة مالية ها ّمـة لفائـد للمتع ّهد بإنجـاز املرشوع.
كما أثبتـت التّحريـات أيضـا ،أن قـرار املوافقـة على
تغيير موقـع "بـرج التربيـد" مقارنـة باملوقـع األ ّويل املقترح
بالتّصاميـم الفنيـة املض ّمنـة مبلـف طلـب العـروض شـابته
إخلاالت إجرائيـة وفنيـة ليـس مـن شـأنها حاميـة حقـوق
املجمـع الكيميـايئ التّونس ،وأعترب فريـق التفقّد أن اإلخالالت
رف
التـي تـ ّم الوقـوف عليهـا ميكـن أن ترتقـي إىل أخطـاء تص ّ
منحيـث التكييـف القانـوين مـع تحميـل مسـؤوليتها ملديـر
املشروع وتتبعـه أمامدائـرة الزجـر املـايل على هـذا األسـاس.

بلدية المنيهلـــة:
ورد على الهيئـة مكتـوب من بلديـة املنيهلة ،يتعلّق
موضوعـ ُه باإلخلاالت والتجاوزات التي طالـت إعداد وإصدار
مثـال التهيئة التفصيلي ملنطقة حدائق املنـزه .2ومتّت اإلفادة
بأنّـه متّعـرض املوضـوع على أنظـار أعضـاء املجلسـالبلدي
ومتّـت املصادقة على مواصلة إجـراءات مثال التهيئـة املذكور
مـع إحالـة امللف على املحكمـة اإلدارية.
كما تـ ّم من جهة أخرى ،اإلذن بفتـح تحقيق إداري يف
الشـبهات امل ُثـارة ،وتـ ّم أيضـا إيـداع شـكاية يف الغـرض بتاريخ
 12مـارس  2021لـدى السـ ّيد وكيـل الجمهوريـة باملحكمـة
االبتدائيـة بأريانة.

السنة الثانية

األسبوعية

يف عالقة بالتصريح باملكاسب واملصاحل ومكافحة
اإلثراء غري املشروع وتضارب املصاحل
 استشارة عدد 1
توصلـت الهيئـة بطلـب استشـارة مـن الصيدليـة
ّ
املركزية التونسـية بخصـوص وضعية تضـارب مصالح محتملة
تتعلّـق برشكـة مز ّودةلها ،اعتبـارا لكون ممثلهـا القانوين نائب
مبجلـس نواب الشـعب وهو مـا قدينتج عنهـا وضعية تضارب
مصالح.
وتض ّمـن ر ّد الهيئـة أنّـه يح ّجـر قانونـا على املمثـل
القانـوين للرشكـة بصفتـه عضوا مبجلس نواب الشـعب التعاقد
بغايـة التجـارة مـع الصيدليـة املركزيـة إذ يدخل تحـت طائلة
البطلان املنصـوص عليـه بالفصـل  539مـن مجلـة االلتزامات
والعقـود الـذي يقيض بأنـه (إذا رصح القانون بالنهي عن يشء
معين كان اتيانـه باطلا وال ينبنـي عليـه يشء).
وقـد أسسـت الهيئـة ر ّدهـا على قـراءة مزدوجـة و
متصلـة بين مـا ورد بالفصـل  20مـن القانـون عدد  46لسـنة
 2018املؤرخ يف  01أوت  2018واملتعلّق بالترصيح باملكاسـب
واملصالـح ومبكافحـة اإلثـراء غير املشروع وتضـارب املصالـح
وعلى أحـكام الفصـل  25مـن النظـام الداخلي ملجلـس نواب
الشـعب لكـون التحجير يتعلّـق بصفـة الشـخص (أي نائـب
مبجلـس نـواب الشـعب فغـي صـورة الحـال) أثنـاء مبارشتـه
ملهامـه وينسـحب على الـذوات املعنويـة أذا تبني أنّـه املمثّل
القانـوين لهـا أو يسـاهم يف رأسمالها مهما كانـت نسـبة
مسـاهمته فيهـا مبـارشة أو غير مبـارشة أو ميـارس عليهـا أو
رف فيهـا سـلطة أو رقابـة وذلـك
على هيـاكل اإلدارة أو التص ّ
مهما كان شـكل التعاقد،وحيـث أ ّن علـة التحجري املشـار أليه
هـو ضمان قواعـد املنافسـة الرشيفة واملسـاواة أمـام الطلب
العمومـي وعـدم التمييز بني املرتشـحني وفقـا ملقتضيات االمر
املتعلـق بتنظيـم الصفقـات العموميـة وأن الهـدف الحقيـق
الـكل عـن مراكـز النفـوذ
مـن التحجير هـو ضمان الحيـاد ّ
ومواقـع السـلطة.
 استشارة عدد 2
توصلـت الهيئـة بطلب استشـارة مـن الوكالـة الوطنية
ّ

الصفحة4 :

للتبـغ والوقيـد حـول وضعية تضـارب مصالـح محتملة ،حيث
أصـدرت الوكالـة طلب عـروض وطني يتعلّق بخدمـات النقل
البري للبضائـع لفائدتهـا ،ويف إطـار تقييـم العـروض املق ّدمـة
تبين أ ّن مـن بني املشـاركني رشكة رئيـس مجلـس إدارتها عضو
مجلـس نواب شـعب وهـو ما ميكن أن يخلـق وضعية تضارب
مصالـح يف حـال ت ّم التعاقـد معها.
وتض ّمـن ر ّد الهيئـة أنّـه ،يح ّجـر قانونـا على الوكالـة
الوطنيـة للتبـغ والوقيـد التعاقـد بغايـة التجـارة مـع املعنـي
بصفتـه عضـوا مبجلـس نـواب الشـعب وكذلـك مـع الرشكـة
التـي هـو رئيـس مجلـس إدارتهـا وميلـك أسـهام بـرأس مالها.
وقـد أسسـت الهيئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد ر ّدهـا
على أحـكام الفصـل  25مـن النظـام الداخلي ملجلـس نـواب
ينـص على أنّـه "يحجـر على أعضـاء مجلس
الشـعب والـذي ّ
نـواب التعاقـد بغايـة التجـارة مـع الدولـة أو الجامعـات
العموميـة أو املؤسسـات واملنشـآت العموميـة" ،وعلى مـا
ورد يف الفصـل  20مـن القانـون عـدد  46لسـنة  2018املـؤرخ
يف  01أوت  2018واملتعلـق بالترصيـح باملكاسـب واملصالـح
ومبكافحـة اإلثـراء غير املشروع وتضـارب املصالـح ،وعلى مـا
ورد بالفصـل  06مـن األمـر عـدد  1039لسـنة  2014املتعلّـق
بتنظيـم الصفقـات العمومية والهـدف الحقيقي مـن التحجري
هـو "ضمان الحياد الـكيل عن مراكـز النفوذ ومواقع السـلطة
لتحقيـق منافـع وأربـاح بصفـة مبـارشة لحسـاب شـخص
طبيعـي لـه صفـة نائـب مبجلـس نـواب الشـعب أو بطريقـة
غير مبـارشة لحسـاب ذات معنويـة يكـون الشـخص الطبيعي
صاحـب الصفـة املشـار أليهـا رشيـكا يف رأس مالهـا بصفـة
مبـارشة أو غير مبـارشة."....
 أفــادت وحــدة ال ّترصيــح بالهيئــة الوطنيــة ملكافحــة
تــم خــال هــذه الفــرة:
الفســادبأنّه ّ
قبــول 13ترصيحــا عــى مســتوى الوحــدة و32
ترصيحــا باملكاتــب الجهويــة.
توجيــه مراســات تتعلــق بتكويــن قاعــدة
بــكل مــن
بيانــات الخاضعــن لواجــب الترصيــح ّ
املندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بــكل مــن
واليــات تونــس وبــن عــروس وســليانة ومدنــن،
والراجعــن بالنظــر للمندوبيــة الجهويــة للتنميــة
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الفالحيــة بالــكاف ووكالــة التنقيــب عــى امليــاه
ومؤسســة البحــث والتعليــم العــايل الفالحــي
واملندوبيــات الجهويــة للرتبيــة بــكل مــن زغــوان
وبــن عــروس وخليــة الحوكمــة بــوزارة الرتبيــة
توجيــه تنابيــه للمتخلفــن عــن واجــب الترصيــح
لــكل مــن الوكالــة العقاريــة
الراجعــن بالنظــر ّ
للســكنى ووزارة االقتصــاد واملاليــة ودعــم
االســتثامر ووزارة االقتصــاد واملاليــة ودعــم
االســتثامر ووزارة الشــؤون املحليــة والبيئــة ووزارة
التجهيــز واإلســكان والبنيــة التحتيــة ووزارة
الصحــة.
توجيــه  45تنبيهــا إىل األشــخاص املتخلفــن عــن
الترصيــح والراجعــن بالنظــر إىل محكمــة الناحيــة
مبجــاز البــاب واملحكمــة االبتدائيــة بأريانــة
واملحكمــة االبتدائيــة بــن عــروس واملحكمــة
االبتدائيــة ببنــزرت واملحكمــة االبتدائيــة بقرمبالية
واملحكمــة االبتدائيــة بنابــل واملحكمــة االبتدائيــة
بباجــة واملحكمــة االبتدائيــة بسوســة  1واملحكمــة
االبتدائيــة بسوســة 2ومحكمــة االســتئناف بسوســة
ومحكمــة االســتئناف بنابــل ومحكمــة االســتئناف
ببنــزرت واملحكمــة العقاريــة فــرع نابــل واملحكمة
العقاريــة فــرع سوســة.
توجيــه عــدد  65تنبيهــا إىل األشــخاص املتخلفــن
عــن واجــب الترصيــح الراجعــن بالنظــر إىل
املندوبيــة الجهويــة للرتبيــة بزغــوان.
رصف يف قاعدة البيانات:
 الت ّ
تقتضي متابعـة احترام واجـب الترصيـح التصرف يف
قاعـدة البيانـات مـن خالل تحينيهـا وتعديل بعـض املعطيات
بقاعـدة البيانات
العمــل عــى قاعــدة بيانــات وزارة االقتصــاد
واملاليــة ودعــم االســتثامر.
العمل عىل قاعدة بيانات رئاسة الجمهورية.
العمل عىل قاعدة بيانات رئاسة الحكومة
العمــل عــى قاعــدة بيانــات وزارة الفالحــة

واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري
العمــل عــى قاعــدة بيانــات وزارة الشــؤون
الثقافيــة.
تحيني قاعدة بيانات الجمعيات
تحيــن قاعــدة بيانــات وزارة الرتبيــة ووزارة النقــل
واللوجســتيك ووزارة التجهيــز واإلســكان والبنيــة
التحتيــة.

يف عالقة حبمايـــة املبلّغني عن الفساد
توصلـت الهيئـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـادبرد وزارة
ّ
الداخليـة على طلبهـا املتعلّقبمواصلـة تفعيـل قـرار حاميـة
صادرلفائـدة أحـد املبلّغين عـن شـبهات فسـاد وخاصـة منـ ُه
الجـزء القـايض بتسـوية املسـار املهنـي لل ُمبلّغ.ومتـت اإلفـادة
ضمـن ال ّرد بـأ ّن املصالح املختصـة بالوزارة قـد إلتزمت بتنفيذ
قـرار الحاميـة وتسـوية الوضعيـة املاليـة للمبلّـغ.
وتجـدر اإلشـارة يف هـذا السـياق ،إىل أنّـه سـبق لوزارة
ال ّداخليـة تفعيـل بنـد بقـرار الحاميـة واملتعلّق بإرجـاع املبلّغ
إىل مركـز عملـه قبـل تعرضّ ـه للطـرد التعسـفي نتيجـة تبليـغ
الهيئة عن شـبهات فسـاد وفقا للقانون عدد  10لسـنة ،2017
املـؤ ّرخ يف  7مـارس  2017واملتعلّـق باإلبلاغ عـن الفسـاد
وحاميـة املبلّغني

احصائيات
 القطاعات األكرث عرضة للفساد

ً
ث
األك� تعرضا للفساد؟
ه القطاعات
ما ي

ً
القطاعات األكثرتعرضا
للفساد
قطاع األمن
الديوانة
اإلدارات العمومية
قطاع الصحة

المصدر:

2019

2020

58.2
49.6
40.5
41.9

69
53.2
40.2
39.8

ف
(ديسم�  )2020ص41
مدركات الفساد ي� تونس
ب
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أنشطة اهليئة
 نظّــم مركــز الدراســات والتكويــن واملعلومــات الخــاص بالهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد بالرشاكــة مــع االتحــاد االورويب
ملتقــى دويل عــن بعــد تحــت عنــوان " نحــو إنشــاء نظــام قيــس
مــؤرشات الفســاد يف تونــس"
وأكّــد رئيــس الهيئــة عــاد بوخريــص خــال كلمتــه االفتتاحيــة
عــى أهميــة انشــاء هــذه االداة العلميــة التقنيــة للمســاهمة الفعالــة
يف تفكيــك منظومــة الفســاد ،كــا أكّــد عــى رضورة االســتئناس
بالتجــارب العامليــة املامثلــة.
 نظّمــت الهيئــة الوطن ّيــة ملكافحــة الفســاد بدعــم مــن مجلــس أوروبــا ،األربعــاء  05مــاي  ،2021ورشــة عمــل عــن بعــد
بهــدف تقييــم االحتياجــات التدريبيــة وأولويــات مختلــف األطــراف املعنيــة بتقنيــات التحقيــق يف الجرائــم االقتصاديــة
ووضــع خطــة للــدورات التدريبيــة يف هــذا املجــال.

إصدارات اهليئة

ّ
دليل التصرف في الموارد البشرية في
القطاع العام طبق مبادئ ومعايير
ّ
مدونة سلوك وأخالقيات العون
العمومي:
متـت صياغـة "دليل التصرف يف املوارد البرشيـة يف القطاع
العـام طبـق مبـادئ ومعايير مدونـة سـلوك وأخالقيـات العـون
العمومـي" مـن قبـل الهيئـة بالرشاكـة مـع برنامـج األمـم املتحدة
اإلمنـايئ ومصالح الحوكمة برئاسـة الحكومة ،ضمـن برنامج "تعزيز
الحوكمـة الدميقراطيـة واملسـاءلة العموميـة يف تونـس وذلـك يف
إطـار تنفيـذ اإلستراتيجية الوطنيـة للحوكمـة الرشـيدة ومكافحـة
الفسـاد .ويهـدف هـذا الدليل إىل توعيـة وتكوين خاليـا الحوكمة
بالـوزارات والهيـاكل العموميـة وقـد تـم إعـداده من قبـل الخبري
أحمـد جعفـر ،وهـو مت ّوفـر حاليـا ومجاّنـا لـدى مركـز ال ّدراسـات
والتّكويـن واملعلومـات التابـع للهيئة.

