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مداوالت اللجنة:

عقدت جلنة الإصالح الإداري واحلومكة الرش يدة وماكحفة الفساد ومراقبة الترصف يف املال
العام جلس هتا الثالثة للمدة النيابية اخلامسة يوم  82نومفرب  8102خصصهتا للنظر يف مرشوع خطة
معلها خالل املدة النيابية اخلامسة (.)8102-8102
وقد افتتحت الس يدة رئيسة اللجنة اجللسة بعرض مقرتح الربانمج املتضمن خلطة العمل مثلام مت
اإعداده من قبل املكتب ،حيث اقرتحت اإماكنية اختيار ملفات حمدم دة وتقدمي تقرير وتوصيات
خبصوصها ،مالحظة وجود ملفات من طبيعة جديدة اإضافة اإىل امللفات احلارقة .وتطرقت لإماكنية
تكي فري معل حول ملفات مقرتحة يديل بتقرير حولها يعرض عىل اللجنة لتقدم ر طريقة مواصةل
العمل عليه ،عىل غرار مواضيع متعلمقة مبل الآاثر ،تعاونية التعلمي وغريها.
مث تداول ا ألعضاء حول مجةل من املسائل من ذكل مقرتح اختيار العمل عىل املل املتعل
ابلواكةل العقارية للسكىن يف ولية انبل يف عالقة إابس ناد املقا م ليري مسسان ي اجلهة وسسجيل
اإخاللت ابلنس بة إلس ناد املقا م بطريقة يكتنفها اليموض وعىل حساب املسجلني السابقني من
حيث التارخي وا ألحقمية.
واعترب بعض ا ألعضاء أن الربانمج املقرتح واعد ورري ،لكن ل سسمح الفرتة الزمنية املتبقية
لدلورة ابإجنازه حيث متت مالحظة توسع مواضيع اخلطة املعروضة للمصادقة ،واقرتاح حتديد
الربانمج طبقا ملعايري واحضة وحمددة يف اختيار امللفات اليت سيمت تبنهيا من قبل اللجنة مبا يس تدعي
توضيح مهنجية معل اللجنة يف املدة النيابية احلالية واحلاجة لرتش يد اس تيالل عامل الوقت اخملصص
للجنة لإجناز برانجمها ،مع اإماكنية اعامتد طريقة تكوين فرق معل مصيرة دلراسة ملفات خاصة أنو
ذات صبية مس تعجةل ،تقدم تقارير بشأأهنا للجنة مبا من شأأنه أن يسهل ويرسع معلها.
نام مت اإبراز أنمهية الرقابة عىل املال العام وعىل املؤسسات العمومية يف العمل الرقايب للجنة مع
الرتنزي عىل طلب تقارير التدقي من قبل اخلرباء واخملتصني ،ابلتنس ي مع هيئات الرقابة اخملتصة
من أنجل خل تقليد وإاجياد طرق ونآليات الرقابة عىل املال العام ،واقرتاح مواصةل متابعة مل
الإصالحات الكربى .وتقدم ا ألعضاء مبقرتحات خبصوص تنظمي جلسات اس امتع حول بعض
املواضيع اجلديدة املقرتحة وختصيص جلسة اس امتع للهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد لعرض تقريرها
الس نوي وختصيص جلسة اس امتع ل ألطراف املعنية حول مل اإصالح الإدارة وتطوير الوظيفة
العمومية.
فامي ر أنى أنحد ا ألعضاء انه عىل الرمغ من رراء أنعامل اللجنة من تقارير وزايرات ميدانية
واس امتعات وغريها ،مل تكن مرفقة بأأعامل ملموسة وواقعية تقدم للشعب عىل غرار ما توفره
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املنظامت ومكوانت اجملمتع املدين الناشطة يف اجملال وهو ما يؤند احلاجة اإىل الرتنزي عىل أنمهية
التطرق للملفات ذات الوز والأنرث خطورة مكعايري نأساس ية يف الاختيار.
ومتت الإشارة اإىل ضبط كيفية تعامل اللجنة مع مل الطاقة وش هبات الفساد والإخاللت اليت
حتوم حوهل وإاماكنية طلب التقارير بشأأنه.
يف املقابل رنز البعض الآخر من ا ألعضاء عىل البعد الإسرتاتيجي وعىل اإجناز التقيمي خبصوص
السرشيعات املتعلقة ابلزناهة والشفافية وماكحفة الفساد ومتابعة مل احلومكة املفتوحة وتعزيز النفاذ
اإىل املعلومة بياية تفعيل القانو وتذليل الصعوابت اليت تواهجها اللجنة املعنية.
نام تطرق النقاش لإشاكليات القطب القضايئ املايل ولتدعمي اإماكنياته ورضورة متكينه من
الوسائل املادية واللوجسسية الالزمة للقيام مبهامه عىل النحو املرجو مع اإماكنية أن تقدم اللجنة تقريرا
يف خصوص تكل الصعوابت والنقائص للجهات املعنية.
نام ت التداول حول ادلور الاسسشاري للجنة و أنمهية مشارنهتا بتقدمي املقرتحات املتعلقة مبشاريع
القوانني املعروضة عىل اللجا مثل القانو ا ألسايس للمزيانية والقانو املتعل مبحمكة احملاس بات.
وانهتت املناقشات اإىل مجةل من املسائل اليت هتم ادلور الرقايب للجنة ،مهنا التفاق عىل اس تكامل
أنعاملها ومتابعة توصياهتا املتعلقة ابمللفات ا ألساس ية املمتثةل يف:
 متابعة خمرجات تقرير نشاط ادلورة املنقضية واملتعلمقة مبل رشنة اخلطوط التونس ية. متابعة مل الرشنة الوطنية للسكك احلديدية -متابعة مل

حومكة قطاع الطاقة

 متابعة مل اقتناء اتصالت تونس ملساهامت يف ر أنس مال املشيل املالطي "قو" لالتصالت التعهد ابمللفات الطارئة اليت حتق من خاللها اللجنة نتاجئ ملموسة يف ماكحفة الفساد وتقدميتقارير يف شأأهنا والاعامتد يف ذكل عىل خطة اتصالية وإاعالمية انجعة.
 مواصةل وإارراء التعاو مع اجلهات اخلارجية (برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ ومؤسسة وس متنسرتلدلميقراطية و )SKLخبصوص توفري الزايرات واملشارنة يف الندوات والتكوين الالزم للجنة
وتنظمي اليوم ادلرايس حول "اإصالح وتطوير املنظومة الرقابية" ابلتعاو مع الأاكدميية الربملانية
ومبشارنة ا ألطراف املعنية.
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قرار اللجنة :عىل اإرر مداولهتا مقررت اللجنة:

 املصادقة عىل مرشوع خطة معلها خالل ادلورة النيابية اخلامسة. توجيه ممذكرة اإىل مكتب جملس نواب الشعب خبصوص تعيني ممث ملني عن جملس نوابالشعب مضن تركيبة اجمللس ا ألعىل للتصدي للفساد واسرتداد أنموال وممتلاكت ادلوةل والترصف
فهيا.
 توجيه ممذكرة اإىل مكتب جملس نواب الشعب خبصوص عرض تقرير النشاط الس نوي للجنةو 3تقارير خصوصية عىل اجللسة العامة ،وفقا ألحاكم الفصل  29من النظام ادلاخيل.
رئيسة اللجنة

م مقررة مساعدة

منية اإبراهمي

مجيةل اجلوي ي
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