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رفع الجلسة01.00 :

 مداوالت اللجنة:
عقدت جلنة إالصالح إالدإري وإحلومكة إلرش يدة وماكحفة إلفساد ومرإقبة إلترصف يف
خصصهتا لالس امتع إىل إلس يد رايض
إملال إلعام مساء يوم إالثنني  72جوإن  7132جلسة ّ
إملؤخر ،إلاكتب إلعام للحكومة حول تفاعل إحلكومة وخطة معلها يف إطار تنفيذ إلتوصيات
إلوإردة ّ
بلك من إلتقرير إلس نوي إلعام إحلادي وإلثالثني دلإئرة إحملاس بات وإلتقرير إلس نوي
للهيئة إلوطنية ملاكحفة إلفساد لس نة  7132فضال عن برانجمها الس تكامل إصدإر إلنصوص
إلتطبيقية للقوإنني إملتعلقة مباكحفة إلفساد .كام إس متعت إللجنة خالل هذه إجللسة إىل أجوبة
إحلكومة حول بعض إلنقاط إلخرى موضوع متابعة من إللجنة تتعلّق بـــ:
 توصية إللجنة إملتعلّقة بعادة إحاةل مرشوع إلقانون إملتعلّق بأحاكم خاصة بلرشكة إلوطنيةلالتصاالت عىل أنظار جملس نوإب إلشعب ،موضوع إملرإسةل عدد  227بتارخي  10مارس
،7132
 تفعيل إجمللس إلعىل للتصدّ ي للفساد وإسرتدإد أموإل وممتلاكت إدلوةل وإلترصف فهيا ،يفضوء إملرإسةل عدد  220بتارخي  10مارس ،7132
 توصية إللجنة إملتعلّقة بس تكامل معلية نرش إلمر إحلكويم إملنقّح للمر عدد  173لس نة 7112إملتعلّق بلتنظمي إالدإري وإملايل وطرق تس يري إلصندوق إلوطين للتأمني عىل إملرض،
موضوع إملرإسةل عدد  312بتارخي  72أفريل ،7132
 متابعة مسار إنضامم إمجلهورية إلتونس ية إىل مبادرة إلشفافية يف جمال إلصناعاتالاس تخرإجية،
 متابعة مسار إنضامم بالدان إىل مجموعة إدلول إلعضاء ضد إلفساد "،"GRECO إصالح إلهيئات إلرقابية وتطويرها.و أشار إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة يف مس هت ّل أشغال إجللسة إىل أ ّن إلتقرير إحلادي
وإلثالثني دلإئرة إحملاس بات تض ّمن نتاجئ أعاملها إلرقابية وإلقضائية خالل إلس نة إلقضائية  7132ـ
 ،7132وإذلي مشل نتاجئ  72هم ّمة رقابية .وقد مشلت معليات إلتدقيق وإلتقيمي س نوإت
 ،7132-7137ويه فرتة ميكن وصفها بالنتقالية عىل إلصعيدين إلس يايس والاجامتعي بلبالد
مبا إنعكس عىل أدإء إالدإرة.
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وأضاف أن ّه تنفيذإ لتوصيات إجمللس إلوزإري إملض ّيق إملنعقد بتارخي  7جانفي 7132
وإذلي خ ُّصص للنظر يف تقرير إدلإئرةّ ،مت تكوين فرق معل بلك إلوزإرإت إملعن ّية بلتقرير
تعمل ،حتت إرشإف إلوزير ،عىل معاجلة ما ورد فيه من نقائص وإخالالت وإختاذ لك
إالجرإءإت إلكفيةل بتالفهيا وفق جدوةل زمنية ي ّت وضعها للغرض .وقد معلت فرق إلعمل
توصلت إىل تاليف
إملكونة عىل معاجلة خمتلف إلنقائص وإالخالالت وإلتجاوزإت إملس ّجةل ،و ّ
ّ
أغلهبا ،كام وضعت روزانمة ملعاجلة إلنقائص إملتبقيّة مع حتديد إلطرإف إمل ّلكفة هبا .وقد ّبوبت
خمتلف فرق إلعمل تقرير إدلإئرة إىل أربع حماور مت إلتعامل معها كام ييل:
 مالحظات ّمت إقرإرها بلتقرير إلهنايئ لدلإئرة لغياب إجابت أو توضيحات عىل
إلتقرير إل ّويل من جانب إلهيلك إخلاضع للرقابة.
وقد ّمت تاليف هذه إلوضعية بتقدمي إلتوضيحات إلالزمة يف إلغرض ّ
مدمعة بلواثئق .كام مت ّت
دعوة اكفة إملسؤولني للتعاطي إجلدّ ي مع خمتلف تقارير إلرقابة وإيالء إجلانب إملتعلّق بالجابة
عىل إلتقارير إل ّولية إلعناية إلالزمة.
 مثال  :3تزويد مؤسسات خاصة بملاء من طرف إدليوإن إلوطين للحاميةإملدنية مبقابل وبوإسطة شاحنات إالطفاء (إجرإء قانوين إعتربته إدلإئرة
إخالال).
 مثال  :7إس تعامل رشكة إخلطوط إلتونس ية قطع غيار طائرإت عىل إلرض يفطائرإت معطبة بغاية إس تغاللها (إجرإء مسموح به دلى سلطات إلطريإن
إملدين إعتربته إدلإئرة غري منطقي).
 نقائص وإخالالت ذإت طابع إجرإيئ انجتة عن عدم إلتقيّد بالجرإءإت وضعف
منظومة إلرقابة إدلإخلية ببعض إلهيالك،
مت ّت معاجلهتا مع إلتوصية برساء إجرإءإت إلرقابة إملس توجبة.
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 مثال  :3يعمتد إدليوإن إلوطين للحامية إملدنية إخملطط إلوطين لتنظمي إلنجدةدون مصادقة وزير إدلإخلية.
 مثال :7عدم إلزتإم إدإرة إمللكية إلعقارية بلرتإتيب يف جمال ترس مي إلعقارإت مبانتج عنه ترس مي عقارإت أو رفض إلرتس مي دون مربر.
 نقائص وإخالالت يتطلب تالفهيا مرإجعة بعض إلنصوص إلقانونية.
 مثال :3إملنظومة إلترشيعية إخلاصة بلطفل تتضمن بعض إلحاكم وإملصطلحاتإخملالفة للمعايري إدلولية (جمةل حامية إلطفل وبعض إلنصوص إلرتتيبية إلتطبيقية).
 مثال :7إلنص إلقانوين إملنظم لعمل إلنوإدي إلثقافية غري متنامغ يف بعض فصوهلمع بعض إلنصوص يف جمال إلرتبية (وزإرة إلرتبية).
إخملتص.
ترصف أو أخطاء جزإئية أحيلت عىل إلقضاء ّ
 جتاوزإت ّمت تكييفها كخطاء ّ
 مثال  :3إستيالء وكيل مقابيض سابق عىل أموإل معومية ببدلية إملنس تري :إحاةلللقضاء.
 مثال  :7مجع إلبعض من منظوري إلصندوق إلوطين للتقاعد وإحليطة الاجامتعية بنيجرإايت إلتقاعد ومرت ّبات (إلتثبت يف إلوضعيات حاةل حباةل السرتجاع إملبالغ إملرصوفة
خطأ وإحاةل إمللف عند الاقتضاء عىل دإئرة إلزجر إملايل).
وأفاد إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة أن ّه بلتوإزي مع ما ّمت إجنازهّ ،مت إيالء إلتوصيات
وإملالحظات إلوإردة بلتقرير وإملتعلقة بلس ياسات إلعمومية إلمهية إلالزمة وإختاذ ما ّ
يتعني من
إصالحات وإجرإءإت للرفع من جناعة إلترصف إلعمويم وحومكة إملوإرد .كام أصدر إلس يد
رئيس إحلكومة تعلاميته بتدعمي وتطوير أليات هيالك إلرقابة وإملتابعة صلب إلوزإرإت وإملنشأت
وإملؤسسات إلعمومية مبا يس تجيب ملتطلبات إحلومكة إلرش يدة وماكحفة إلفساد .ويف هذإ
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إملكونة بلساس من هيئات
إالطار تعزتم رئاسة إحلكومة مرإجعة منظومة إلرقابة إلالحقة ّ
إلرقابة إلعامة إلثالث وإلتفقدايت إلوزإرية مبا ميكّن من تعزيز دورها إلرقايب وجعهل أكرث فاعلية
مع تدعميها بلوسائل إلبرشية وإملادية إلرضورية ،وإلنظر يف مرإجعة منظومة متابعة تقارير
إلرقابة إملوكوةل حاليا للهيئة إلعليا للرقابة إالدإرية وإملالية إمللحقة برئاسة إمجلهورية.
و ّبني إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة ،خبصوص متابعة تنفيذ إلتوصيات إلوإردة بلتقرير
إلس نوي إلعام إحلادي وإلثالثني دلإئرة إحملاس بات ،أ ّن إحلكومة تعاملت بجلدّ ية إلالزمة مع هذإ
إلتقرير حيث إنعقد جملس وزإري مض ّيق يف إلغرض حال إصدإره و ّمت ل ّول ّمرة إعدإد تقرير
مفصل يتض ّمن اكفة إلتوضيحات وإالجرإءإت إملتخذة من قبل مجيع إلوزإرإت وإلهيالك
كتايب ّ
إلعمومية إملعنية بملهام إلرقابية يف إطار متابعة توصيات إدلإئرة يف ما يتعلّق بلنقائص سوإء مهنا
ذإت إلطابع إالجرإيئ وإلرقايب أو تكل إليت تس توجب تدخّال ترشيع ّيا أو الاخالالت إليت ّمت
ترصف أو أفعال تس توجب إملساءةل جزإئ ّيا.
تكييفها كخطاء ّ
ويف ما يتعلّق بلنصوص إلتطبيقية للقوإنني إملتعلقة مباكحفة إلفساد ،أشار إلس يد
إلاكتب إلعام للحكومة إىل أن ّه بلنس بة إىل إلقانون عدد  22لس نة  7130إملؤرخ يف  3أوت
 7130إملتعلق بلترصحي بملاكسب وإملصاحل وماكحفة إالثرإء غري إملرشوع وتضارب إملصاحل،
فقد صدر إلمر إحلكويم عدد  030لس نة  7130إملتعلق بضبط أمنوذج إلترصحي بملاكسب
وإملصاحل وإحلد إلدىن للماكسب وإلقروض وإلهدإاي إلوإجب إلترصحي هبا .فامي حيتاج مرشوع
إلمر إلتطبيقي إملتعلق بضبط إحلدّ إلقىص للقمية إلتقديرية للهدإاي إلرمزية إليت ميكن أن
يتحصل علهيا لك عون معويم أو معين بلترصحي بملاكسب وإذلي عرض مؤ ّخرإ عىل جملس
ّ
إلوزرإء إىل مزيد إلتدقيق وإستشارة مجيع إلطرإف إملعنية .أ ّما خبصوص إلقانون إلسايس عدد
 31لس نة  7132إملتعلق بالبالغ عن إلفساد وحامية إملبلّغني ،أوحض إلس يد إلاكتب إلعام
إخلاصة به هت ّم بلساس ضبط رشوط وإجرإءإت إس ناد حوإفز
للحكومة أ ّن إلوإمر إلتطبيقية ّ
للهيالك إلعمومية إليت تس تجيب للمامرسات إلفضىل يف جمال ّ
إلتوق من إلفساد ومنع حدوثه
وحتديد أليات وصيغ ومعايري إس ناد ماكفأت مالية للمبلّغني عن إلفساد ،ويه ال ّ
تعطل تطبيق
إلقانون.
وأشار إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة ،يف ما يتعلق بتوصية إللجنة إملتعلقة بعادة إحاةل
مرشوع إلقانون إملتعلق بأحاكم خاصة بلرشكة إلوطنية لالتصاالت عىل أنظار جملس نوإب
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إلشعب ،إىل أن ّه ي ّت حال ّيا إلعمل عىل إعدإد صيغة جديدة ملرشوع إلقانون إملذكور تأخذ بعني
الاعتبار إلنقاط إخلالفية إليت أاثرها إملرشوع إلسابق إذلي ّمت حسبه من قبل إحلكومة.
أ ّما بلنس بة إىل تنقيح إلمر عدد  321لس نة  2005إملتعلق بلتنظمي إالدإري وإملايل
وطرق تس يري إلصندوق إلوطين للتأمني عىل إملرض ،أفاد إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة أن ّه
مت ّت إملصادقة عىل إلمر إحلكويم إملنقّح هل وسي ّت نرشه قريبا بلرإئد إلرمسي للجمهورية
إلتونس ية.
وخبصوص تفعيل إجمللس إلعىل للتصدّ ي للفساد وإسرتدإد أموإل وممتلاكت إدلوةل
وإلترصف فهياّ ،بني إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة أ ّن إجملالس الاستشارية حتتاج إىل بلورة
رؤية شامةل وجديدة لدوإرها وصالحيّاهتا يف ظ ّل إلنظام إلس يايس إجلديد إذلي أ ّقره
إدلس تور.
ويف عالقة مبوضوع إصالح وتطوير إملنظومة إلرقابية ،جرى إلتأكيد من قبل ممث ّيل
رئاسة إحلكومة عىل أ ّن إلتو ّجه إملس تقبيل يمتث ّل يف إلعمل عىل توحيد هيالك إلرقابة إليت تعاين
من إلتشتّت وتدعميها بملوإرد إلبرشية إلالزمة فضال عن إلتخفيف أكرث ما ميكن من إلرقابة
إلسابقة وتطوير منظومة إلرشإءإت إلعمومية الكساهبا أكرث جناعة ومرونة.
ومن هجهتم ،مثّن أعضاء إللجنة تفاعل إحلكومة مع إملالحظات وإلتوصيات إلوإردة
بتقرير دإئرة إحملاس بات إلخري وخاصة إلتقرير إملس تفيض إذلي مت ّت موإفاة جلنة إالصالح
إالدإري وإحلومكة إلرش يدة وماكحفة إلفساد ومرإقبة إلترصف يف إملال إلعام به يف سابقة يه
إلوىل من نوعها ،وإذلي تض ّمن حوصةل خملتلف إالجرإءإت وإلتدإبري إملتخذة من قبل
إلوزإرإت إملعن ّية ،لرفع إالخالالت ،من هجة ،أو إختاذ إالجرإءإت إلكفيةل بلرفع من جناعة
إلترصف إلعمويم وحومكة إملوإرد وتصويب إلس ياسات إلعمومية ،من هجة أخرى.
وأوىص أعضاء إللجنة بلعمل ،يف إطار متابعة إلتقارير إلرقابية ،عىل حتميل
إملسؤوليات وإحملاس بة وإختاذ مجيع الاجرإءإت وإلتدإبري إلكفيةل مبنع تكرإر الاخالالت.
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وأكّد بعض إملتدخّلني عىل أمهية تطوير منظومة إلرقابة يف ضامن حسن إلترصف يف
إملال إلعام و عىل رضورة إلبحث عن أليات لتوحيد معل أهجزة إلرقابة مبا يتالءم مع أحاكم
إلقانون إلسايس إجلديد للمزيإنية وإلقانون إلسايس إملتعلق مبحمكة إحملاس بات.
كام طالب أعضاء إللجنة بتوضيحات حول أس باب ّ
تعطل مسار إنضامم إمجلهورية
إلتونس ية إىل مجموعة دول ضدّ إلفساد . GRECO
وأكّدوإ عىل رضورة إلترسيع يف إس تكامل إصدإر إلنصوص إلرتتيبية للقوإنني إملتعلقة
مباكحفة إلفساد.
وشدّ د أعضاء إللجنة عىل رضورة أن تكون جمللس نوإب إلشعب أليات مؤسساتية
قادرة عىل إلقيام بدلور إلرقايب عىل إلعمل إحلكويم بلنجاعة إملطلوبة عىل غرإر ما هو معمول
به يف إلتجارب إملقارنة.
ويف تعقيبه عىل مالحظات أعضاء إللجنة ،أكّد إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة عىل
رضورة إلتفكري يف أليات جديدة لتيسري إلعمل إلرقايب جمللس نوإب إلشعب عىل أدإء إحلكومة.
ويف ما يتعلّق مبسأةل إنضامم إمجلهورية إلتونس ية إىل مجموعة دول ضدّ إلفساد
إلتخوف
 ،GRECOأوحض إلس يد إلاكتب إلعام للحكومة أ ّن إملفاوضات متوإصةل مشريإ إىل ّ
إملوجود دلى بعض إلوزإرإت من عدم قدرة بالدان عىل الايفاء مجميع الالزتإمات والاس تجابة
إىل مجيع إملعايري إليت س يفرضها هذإ الانضامم سوإء عىل مس توى الاصالحات إلترشيعية أو
إملؤسساتية.
وخاصة إلقانون
أ ّما خبصوص إلنصوص إلتطبيقية للقوإنني إخلاصة مباكحفة إلفساد ّ
إلسايس عدد  31لس نة  7132إملتعلق بالبالغ عن إلفساد وحامية إملبلّغني ،أوحض إلس يد
إلاكتب إلعام للحكومة أ ّن أوإمره إلتطبيقية هت ّم بلساس ضبط رشوط وإجرإءإت إس ناد
حوإفز للهيالك إلعمومية إليت تس تجيب للمامرسات إلفضىل يف جمال إلتوق من إلفساد ومنع
حدوثه وحتديد أليات وصيغ ومعايري إس ناد ماكفأت مالية للمبلّغني عن إلفساد وبلتايل فا ّن
تأخّر إصدإرها ال ّ
خاصة فامي يتعلق حبامية إملبلّغني.
يعطل تطبيق مقتضيات إلقانون إملذكور ّ
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 قرار اللجنة:
 طلب مدّ إللجنة بتقرير كتايب حول تفاعل إحلكومة وخطة معلها يف إطار متابعة تنفيذإلتوصيات إلوإردة بلتقرير إلس نوي للهيئة إلوطنية ملاكحفة إلفساد لس نة .7132
 متابعة إس تكامل إحلكومة الس تصدإر إلنصوص إلتطبيقية للقوإنني إملتعلّقة مباكحفة إلفساد. الابقاء عىل إملسائل إلتالية حم ّل متابعة: مسار إنضامم إمجلهورية إلتونس ية إىل مبادرة إلشفافية يف جمال إلصناعات
الاس تخرإجية.
 مسار إنضامم بالدان إىل مجموعة إدلول إلعضاء ضد إلفساد "."GRECO
 إصالح إلهيئات إلرقابية وتطويرها.
رئيسة اللجنة
منية ابراهيم
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مقررة مساعدة
جميلة الجويني

