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المقدمة

سعًيا منها إلى حّث المواطنين على التبليغ عن الفساد اإلداري والمالي وخلق المناخ المالئم لتعزيز المحاسبة والمساءلة 

والحد من اإلفالت من العقاب، قامت منظمة "أنا يقظ" بدعم من منظمة الشفافية الدولية في أوت ٢٠١٥ بإنشاء 

مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لها.

ويعّد مركز يقظ أول مركز في تونس لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، وينتمي المركز إلى سلسلة من المراكز الموجودة في 

أكثر من ٦٠ دولة في العالم وثاني مركز تم إنشاؤه في شمال إفريقيا بعد المغرب. 

إلى  قضاياهم  ومتابعة  القضائية  الدعاوى  صياغة  في  الفساد  وضحايا  للمبلغين  المساعدة  تقديم  على  المركز  يعمل 

لمكافحة  القانوني  اإلطار  تحسين  في  المركز  يساهم  كما  الحقيقة.  لتقصي  المقدمة  المعطيات  في  التحري  جانب 

الفساد في تونس وتشريك مختلف األطراف في إيجاد الحلول المناسبة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في القطاع 

العام والخاص وذلك عبر حمالت المناصرة واألنشطة التوعوية الموجهة لصناع القرار والمواطنين كافًة.

وفي هذا اإلطار، يتلقى المركز جميع البالغات المتعلقة بمظاهر الفساد والتي من الممكن أن تشمل: الرشوة، المحاباة 

انعدام  األموال،  تبييض  الضريبي،  والتهرب  التحيل  نفوذ،  أو  سلطة  استغالل  العام،  المال  إهدار  والمحسوبية، 

الشفافية، رشوة جنسية، فساد سياسي، فساد إداري، إلخ.

-   تقديم االستشارة القانونية لفائدة المبّلغين.

-   تقديم المساعدة القانونية لفائدة المبّلغين للقيام قضائيا حسب ما تقتضيه الحالة.

-   التحقيق واالستقصاء حول شبهات الفساد المعروضة.

-   التواصل مع الجهات المعنية.

-  تلقى المركز أولى التبليغات عبر الهاتف في ٢٥ أوت ٢٠١٥.

-  تلقى المركز أول زيارة في المركز في غرة سبتمبر ٢٠١٥. 

-  وتّم اإلعالن عنه بصفة رسمية في ١٤ جويلية ٢٠١٦.

تقديم مركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد

البداية: 

الخدمات التي يقدمها المركز مجانية وتتمثل باألساس في :
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خدمات المركز متاحة لــ :

نشاطات المركز :

-   كل شخص طبيعي أو معنوي يتقّدم إلى المركز طالبا الدعم والمساعدة سواء كان ضحية فساد أو شاهًدا،

-   كل شخص يود اإلدالء بشهادة حول فساد إداري أو مالي داخل مؤسسة عمومية أو خاصة،

-   كل شخص تعرض للمضايقة بسبب تبليغه عن الفساد،

-   كل شخص تعرض لمظلمة سببها استغالل نفوذ أو سلطة.

بكفاءاتهم  ساهموا  الذين  القانونيين  المستشارين  من  ثلة  البالغات  وتلقي  الفساد  ملفات  متابعة  على  تعاقب 

والتزامهم في تعدد إنجازات المركز ونجاحات المنظمة.

وفي إطار التمشي الّالمركزي المتبنى من قبل المنّظمة، تّم انتداب ثالثة مستشارين في الجهات في كّل من تطاوين 

وقبلي وقفصة، وذلك حتى يتسنى للمبلغين في مختلف واليات الجمهورية الولوج إلى مركز يقظ نظرا لعدم تمّكن 

البعض منهم من التنقل بسهولة إلى العاصمة بسبب مشاغلهم أو ظروفهم الخاصة.  

وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة على مجمل القطاعات في تونس، أصّر المركز على المحافظة على نسق عمله العادي 

المركز  ويواصل  الفترة،  تلك  بعد  طبيعته  إلى  ليعود  الوباء،  النتشار  الموالية  األولى  أشهر  الثالث  في  نسبّيا  تأثر  الّذي 

معالجة الملفات ومتابعة التحقيقات االستقصائية. 

وقد تمسك الفريق القانوني، خاصة مع تفّرد المنّظمة في خلق فقه قضاء في مادة النفاذ إلى المعلومة، بمواصلة 

من  الفريق  الجائحة  تمنع  لم  كما  الدولة.  مؤسسات  قبل  من  استئنافها  ومتابعة  الماّدة  هذه  في  الدعاوى  رفع 

المشاركة أيضا في حمالت الضغط والمناصرة ومواصلة مراقبة عمل الحكومة ووزاراتها. 

كما قّررت منّظمة أنا يقظ في اآلونة األخيرة االعتماد على المركز لتنفيذ توجهها في التقاضي االستراتيجي من خالل 

رفع العديد من القضايا الجزائّية واإلدارية ضّد العديد من مؤسسات الدولة الّتي رصدت المنّظمة تجاوزاتها المتواصلة.
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المحور األول : دعم و إرشاد المبلغين عن الفساد

مختلف  توفير  إلى  يسعى  الذي  يقظ  مركز  عمل  جوهر  وشهود  ضحايا  من  الفساد  عن  المبلغين  وإرشاد  دعم  يمثل 

خدماته إلى المبلغين مع االلتزام بحماية هوية هؤالء.  

التبليغات التي تلقاها المركز بين سنة ٢٠١٦ و٢٠٢٠ تطورا وتذبذبا في ذات اآلن. حيث تّم تلقي ١٨٥  وشهدت نسب 

مبّلغ سنة ٢٠١٦، ١٩٧ مبّلغ سنة ٢٠١٧ ليتواصل هذا النمّو سنة ٢٠١٨ إلى ٢٧٥ مبّلغ. و على إثر ذلك تّم تقدير معّدل 

النمّو خالل هذه السنوات بحوالي ٤٨ ٪. 

إّال أنه انطالقا من سنة ٢٠١٩ بدأت هذه النسب بالتذبذب ليتم تسجيل ١٨٤ تبليغ سنة ٢٠١٩ و١٧٥ تبليغ خالل عام 

الجائحة أي ٢٠٢٠. وشملت التبليغات مختلف المجاالت وتعّلقت بالعديد من الوزارات والمؤسسات العمومّية. 

لحساسّية  واعتباًرا  والمجاالت  الجهات  مختلف  في  الفساد  مظاهر  باستفحال  منها  وعيا  أنه،  المالحظة  تجدر  لكن   

منصة  وهي  العموم  )إلى   billkamcha.tn  ) بالكمشة    منصة  توجيه  المنظّمة  ارتأت  الوباء،  انتشار  أثناء  الوضع 

إلكترونية يتلّقى من خاللها المركز التبليغات. 

وخالل فترة الحجر الصحي، تّم تلقي ٥٨٢ تبليغ موّزعين كما يلي:

المركز  صالحيات  ضمن  تندرج  فساد  حاالت  تعتبر  ما  فمنها  المركز،  مجال  ضمن  البالغات  هذه  جميع  تندرج  ال  لكن 

وتوجهاته ومنها ما ال يتنزل في خانة أي مظهر من مظاهر الفساد وهو ما يمثل تقريبا ثلث التبليغات الموجهة إلى 

المركز. 

هذا ويمكن تفسير هذه الظاهرة بميل بعض المبلغين إلى مجرد التبليغ دون التثبت من وجود الفساد من عدمه. وهنا 

يجدر التساؤل حول مدى وعي المواطن العادي بمظاهر الفساد ومقوماته. 

– ١٨٩ بالغا حول تجمع أشخاص،

– ١٠٢ بالغا حول شبهات احتكار وتالعب باألسعار،

– ٤٠ بالغا حول مخالفة التدابير الوقائية والصحية،

– ١٠٣بالغا حول مخالفة قرارات الغلق،

– ١٣ بالغا حول السوق األسبوعية،

– ٤ بالغات حول البناء الفوضوي،

– ١٢٤ بالغا حول عدم احترام الحجر الصحي،

     ٣ بالغات حول حاالت مشتبه بها.
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احصائّيات التبليغات الموجهة إلى المركز حسب الجنس خالل سنة ٢٠٢٠.

١٨٪

٥٪

٧٧٪

مجهولإنثىذكر

منذ االنطالق الفعلي لعمل المركز وتحديدا منذ سنة ٢٠١٦ إلى موفي سنة ٢٠١٨، الحظنا تباينا كبيرا بين نسب الذكور 

المبلغين واإلناث المبلغات، وقد كان هذا التباين جلّيا منذ سنة ٢٠١٦ حيث مّثلت نسبة اإلناث سنة ٢٠١٦ ُخمس (٥/١) 

إرسال  أثناء  جنسهم  عن  الكشف  عن  امتنعوا  الذين  األشخاص  لنسبة  مماثلة  نسبة  وهي  فقط  المبلغين  نسبة 

بالغاتهم. في المقابل مّثلت نسبة الذكور تقريبا ُخمَسي (٥/٢) نسبة المبلغين وهي نسبة لم تشهد تغّير كبيرا خالل 

السنتين المواليتين. 

الفساد من  المبّلغين عن  إذ لم تتجاوز نسبة  التفاوت تقريبا  تّم بعنوان سنة ٢٠٢٠ تسجيل نفس درجات   ذلك وقد 

بالــ٥٪  وليحظى   .٪٧٧ الذكور  نسبة  المقابل  في  لتمّثل  المركز  تلقاها  الّتي  التبليغات  مجموع  من   ٪١٨ اإلناث 

المتبقيين المبّلغين الذين لم يفصحوا عن جنسهم. 

هذا  إرجاع  يمكن  والمبّلغات،  المبّلغين  بعض  لشهادات  واعتباًرا  الفارطة  السنوات  خالل  المركز  تجربة  على  واستنادا 

أفعال  وردود  اآلخر  نظرة  تونس  في  المرأة  تخشى  إذ  واقتصادية.  وسيكولوجّية  اجتماعية  أسباب  عّدة  إلى  التباين 

الشهادات  حسب  نزاهتها  من  تمّس  عدوانّية،  ردود  تكون  ما  غالبا  والتي  المهني  أو  العائلي  محيطها  إلى  المنتمين 

الواردة على المركز من بعض المبّلغات الّالتي تعّرضن إلى عديد المضايقات عند قيامهّن بالتبليغ. كما أن تراجعها عن 

تخشى  يجعلها  الذي  األمر  لعائلتها،  الوحيد  أو  األساسي  المعيل  إّما  كونها  إلى  الشهادات  نفس  حسب  يعود  التبليغ 

فقدان مورد رزقها عند محاولة المبّلغ عنهم تصفية حساباتهم الشخصّية معها، إّال أّنه على الّرغم من مشروعّية 

تصرفها فإّن تراجعها سيقّلص حتما من إمكانّية مساهمتها في تغيير هذه العقلّية.

وفي أحياٍن أخرى يمكن أن يرجع امتناع المرأة عن التبليغ إلى عدم تواجدها في مراكز القرار وبالتالي محدودية اطالعها 

على مواطن الفساد. 
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توزيع المؤسسات المبّلغ عنها للمركز خالل سنة ٢٠٢٠.

٪٢٥٪٤٩

٪١٦٪١٠

وزارات / مؤسسات عمومية 

جماعات محلية
ذوات خاصة 

مؤسسات بنكية

وزارات         من  الدولة  هياكل  في  والمالي  اإلداري  الفساد  شبهات  حول  البالغات  بتلقي  أساسا  يقظ  مركز  يهتم 

ومؤسسات ومنشآت عمومية وجماعات محلية وغيرها. ويمكن أن تعترضه بعض التبليغات حول ذوات خاصة عادة ما 

يتم معالجتها إذا اتضح ارتباط التجاوزات بالمصلحة العامة. 

بالرجوع إلى إحصائيات المركز، تحتل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المرتبة األولى في قائمة الذوات المبّلغ 

عنها، حيث أن ٤٩٪ من الملفات الجارية سنة ٢٠٢٠ تهّم شبهات فساد تالحق هذه الفئة، لتحتّل الجماعات المحلية 

المرتبة الثانية بنسبة ٢٥٪.  وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا مقارنة بالسنوات الفارطة، ويرتبط هذا االرتفاع بانعقاد 

أول انتخابات بلدية في ظل دستور ٢٠١٤، والّتي أفضت إلى تركيز مجالس بلدية منتخبة وفق أسس الديمقراطّية، وهي 

مجالس محمولة حسب الدستور التونسي ومجلة الجماعات المحلّية على تكريس مبدأ التشاركّية في صنع القرار، بطريقة 

تفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في قرارات الجماعة المحلية. 

الُمالحظ أيضا وجود توجه عام ساهم تباعا في ترفيع وعي المواطنين وتحسيسهم بضرورة مراقبة الشأن البلدي األمر 

الّذي جعل التبليغات المتعلقة بالجماعات المحلية في تزايد مّطرد مقارنة بالسنوات األولى من انطالق عمل المركز. 

وفي المقابل احتل القطاع المصرفي المرتبة األخيرة من إحصائيات الملفات المودعة لدى المركز في هذه السنة بــ١٠ ٪.  

وهنا تجدر المالحظة باستمرارّية تفّرد القطاع العام باحتالل ترتيب القطاعات األكثر فسادا في تونس باعتبار أنه ومنذ 

زمن كان سوء التصرف واستغالل النفوذ من معضالت الدولة التونسية، والتي ساهمت في تركيز صورة سلبية لإلدارة 

التونسية منذ قرن ونصف. ولعّل أبرز الوقائع الراسخة في أذهان التونسيين، ما حدث مع الوزير األكبر لإليالة التونسية 

استغالل  جسدوا  الذين  ومسيريها  الدولة  موظفي  من  وغيرهما  خزندار   ومصطفى  عياد  بن  محمود  األعمال  ورجل 

النفوذ والفساد المالي وتغليب المصلحة الخاصة الضيقة عبر نهبهم لميزانية اإلّيالة ومقدرات مواطنيها. ومن أهم 

الذي  واإلداري  المالي  الفساد  من  سنوات  هي  لتونس  الفرنسي  لالحتالل  الممهد  المالي  الكوميسيون  انتصاب  أسباب 

عصف بدواليب الدولة في غياب رقابة رادعة.
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وهو ما ورثته دولة االستقالل من موظفيها ورجال أعمالها الذين جاؤوا نتيجة التحام السلطة بالثروة.  ولعل أكبر 

تركة خّلفها نظام الرئيس المخلوع فساد إداري ومالي منّظم ينطلق من هرم السلطة وعائلته وأصهاره ويمتد إلى 

طبقة من رجال األعمال المقربين وصوال إلى كبار موظفي الدولة.

القطاع  في  الفساد  مكافحة  بضرورة  المواطنين  بوعي  يبشر  التبليغات  نسق  ارتفاع  فإّن  هذا،  من  النقيض  على  لكن 

العام وهو ما لم يعد أمرا محظورا أو متطلبا لقدر من الشجاعة للخوض فيه بل صار مركز الحوار السياسي والقانوني 

والمجتمعي في تونس ما بعد الثورة، سيما وان هذا القطاع قد بني على مبدأ المصلحة العامة والمرفق العام وامتثال 

اإلدارة  عليه  استؤمنت  الذي  العام  المال  لحماية  القانون  واحترام  والتحفظ  واالستقامة  النزاهة  لقيم  موظفيه 

وموظفوها لخدمة الشأن العام. 

إال أن تزايد هذا الوعي لم يصل إلى الحّد المأمول حيث لم تتجاوز نسبة التبليغات عن مظاهر الفساد في القطاع الخاص 

الخاصة  المؤسسة  تتجاوز صور تعدي  المنّظمة من معالجتها سوى بطرق محدودة ال  تتمّكن  سوى ١٦٪ والّتي لم 

التهّرب من  إلى  الدولة أو من خالل سعيها  التعاقدّية مع  العام من خالل استغالل عالقتها  المال  المبّلغ عنها على 

إيفاء واجباتها الجبائّية والتسبب في اإلضرار أو المّس من أموال دافع الضرائب التونسي. إّال أن أغلب التبليغات الواردة 

في القطاع الخاص قد كانت إّما نزاعات شغلّية أو نزاعات خاصة بين شركات ناشئة، وهي حاالت ال تملك منّظمة أنا يقظ 

ال الصفة وال المصلحة للتدّخل فيها، فيتم في هذا اإلطار االكتفاء بتقديم االستشارة إلى ُمبّلغي القطاع الخاص.  

التوزيع النسبي للملفات حسب مظهر الفساد
 المعاين بالمؤسسة خالل سنة ٢٠٢٠

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

استغالل نفوذ

اختالس/تحيل/رشوة

فساد/إداري/مالي

محاباة

تضارب مصالح/استالء
تالعب بمستندات

شبهة تبييض اموال

٪٢٦

٪٢٠

٪٢٩

٪١١

٪٦
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المعاينة،  الفساد  مظاهر  يخص  فيما  المركز  لعمل  األخيرة  بالسنوات  مقارنة  كبيرة  تغييرات   ٢٠٢٠ سنة  تسّجل  لم 

فعلى إثر الملفات الّتي تلقاها المركز، تّمت معاينة العديد من شبهات الفساد الّتي اّتخذت األشكال التالية: فساد إداري 

ومالي بنسبة ٢٩ ٪، استغالل نفوذ ٢٦٪، حاالت االختالس والتحّيل والرشوة ٢٠٪، محاباة ١١٪ و٦٪ تضارب مصالح 

واستيالء وتالعب بمستندات وشبهة تبييض أموال.

انطالق  المبّلغ عنها منذ  أكثر األشكال  النفوذ من  اإلداري والمالي ووضعيات استغالل  الفساد  وحيث تعتبر شبهات 

تبييض األموال وارتكاب  المصالح وشبهات  التبليغ عن وضعّيات تضارب  تراجع ملحوظ في  تّم رصد  المركز، لكن  عمل 

المبلغين في بعض األحيان ألخطاء في تكييف بعض التجاوزات الّتي قد تكون بديهّية للبعض، وهو ما دفع المركز إلى 

تفعيل حّسه الرقابي واالنطالق في التحقيق في بعض الشبهات المماثلة بصفة تلقائّية.

أخيرا، لو أردنا تفسير التوزيع النسبي ألشكال الفساد، فإنه يمكننا اإلقرار بأن غموض اإلطار القانوني المكّيف لهاته 

األشكال يعّسر على المبّلغ تكييف حالة الفساد أو وضعية تضارب المصالح موضوع التبليغ. فحسب اإلحصائّيات يعتبر 

استغالل النفوذ أكثر الشبهات التي َيسهل للُمبّلغ معاينتها مقارنة بالرشوة والتحّيل الّتي يصعب مراقبتهما والتقصي 

عنهما.

خالل سنة ٢٠٢٠، تلّقى مركز يقظ ١٧٥ بالغا على الفساد موّزعين تقريبا على كامل الجمهورية حسب ما ُيـبّينه الرسم 

البياني الموالي: 

توزيع التبليغات على تراب الجمهورية 

توزيع البالغات حسب الواليات

٠
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١٠
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-   تقديم االستشارة القانونية لفائدة المبّلغين.

-   تقديم المساعدة القانونية لفائدة المبّلغين للقيام قضائيا حسب ما تقتضيه الحالة.

-   التحقيق واالستقصاء حول شبهات الفساد المعروضة.

-   التواصل مع الجهات المعنية.

٩

رغم الجهود المبذولة من قبل المنظمة وعملها وفقا الستراتيجية داعمة لّالمركزية، تهدف الى تقريب الخدمات من 

المواطنين أي تمكينهم من تقديم بالغاتهم  في الجهات القاطنين بها أوالمجاورة لها، هذا إلى جانب تمكنها من 

فتح ٨ مكاتب جهوية تتوزع على والية سوسة، تونس، الكاف، جندوبة، القصرين، قفصة، تطاوين و صفاقس،  إال أّن 

أغلبية التبليغات تمركزت في العاصمة بنسبة ٣٢ ٪ في حين أّن بعض الواليات لم تتجاوز نسب البالغات فيها ١,٢٥ ٪.

ولعل مرّد هذا التمركز يجد تفسيره في تواجد اإلدارات العمومية والمقرات اإلجتماعية للشركات في العاصمة. هذا إلى 

جانب  تأثير جائحة كورونا على عمل المركز وعدم تمكنه من القيام باألنشطة الخارجية في الجهات التي من شأنها 

التعريف بالمركز وتشجيع المواطنين على التبليغ على الفساد  وفضحه. لكن في المقابل، فإن هذا ال ينفي أن تدني نسب 

التبليغات في بعض الجهات يعود  إلى غياب الوعي وعدم  اهتمام المواطنين  بالفساد ومقاومته.

بالنسبة للشاهد عن الفساد فإنه يتقدم بالبالغ عن شبهة أو مسألة معينة بهدف تسليط الضوء عن الفساد      والحد 

منه. وتعتبر هذه الفئة، الفئة المهيمنة على التبليغات بما يعادل ٦١ ٪ من إجمالي التبليغات، 

على عكس المبلغ بصفته ضحية فساد الذي تراجعت نسبة اقدامه على التبيلغ حيث لم تتجاوز سنة ٢٠٢٠ نسبة ٣٩ ٪ 

من إجمالي التبليغات.

وقد انقلبت الموازين في سنة ٢٠٢٠، حيث عرفت تبليغات من لهم صفة شاهد عن الفساد تطورا ملحوظا على عكس 

تبليغات ضحايا الفساد، حيث كانت نسبة البالغات سنة ٢٠١٨ مثال من الحاملين لصفة ضحية فساد ٦١ ٪ والحاملين 

لصفة الشاهد نسبة ٣٩ ٪ أي على عكس ماهي عليه النسب سنة ٢٠٢٠.

يحمل المبلغون على الفساد إما صفة شاهد على الفساد  أو صفة ضحية فساد.

إحصائيات حول عالقة الُمبّلغ بملف التبليغ 

٪٣٩

٪٦١

مبلغ بصفته شاهد على الفساد
مبلغ بصفته ضحية فساد



١٠

الدخول في مواجهة مع  التزام الصمت وعدم  اّتـبعه أغلب  ضحايا الفساد في  ولعل مرد تغّير هذه النسب، هو خيار 

المعنيين بشبهات الفساد خوفا من تداعيات هذا الفعل على حياتهم المهنية واالجتماعية أي خوفهم من فقدان 

وظيفتهم و تجنبا  للتنكيل والتشفي  من قبل من هم محل شبهة الفساد.

هذا باالضافة إلى عدم شعور المواطن بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد من قبل الدولة نظرا لقصور التشريعات 

الفساد و  زجر ظواهر  القضائية في  المنظومة  الفساد عن تحقيق أهدافها و نظرا لمحدودية   ُسّنت لمكافحة  التي 

ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  الدستورية:  الهيئة  تركيز  مسار  استكمال  عدم  عن  فضال  الفاسدين  معاقبة 

الفساد.  

بنسب  االتصال  وسائل  جميع  على   ٢٠٢٠ سنة  خالل  المبّلغين  اعتماد  مالحظة  يمكن  البياني،  الرسم  هذا  خالل  من 

متفاوتة. حيث اختار أكثر من نصف المبلغين التواصل مع المركز عن طريق البريد االلكتروني أو إرسال طرود بريدية تليها 

التبليغات الواردة عبر موقع "بالكمشة" و المتمثلة في ٥/١ العدد الجملي للتبليغات على عكس وسائل التواصل األخرى 

التي بقيت تشهد تراجع ملحوظا منذ سنة .٢٠١٨

في عالقة بوسائل االتصال الموضوعة على ذمة المبلغين، خّصص المركز عديد الوسائل التقليدية  والحديثة قصد إتاحة 

أكثر فرص للتبليغ .

وسائل تواصل المبلغين مع المركز :

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٪٥٩.٥

٪١٧.١٥ ٪١٤.٢ ٪٩.١٥
البريد/ البريد االلكترونيموقع بالكمشةزيارةالهاتف



٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

 

١١

من األكيد أن تعّدد وسائل االتصال والتبيلغ تساهم في تزايد عدد البالغات وبالتالي تساهم في تسليط الضوء على عدد 

أكبر من الفاسدين. لكن في نفس اآلن، فإن تعدد هذه الوسائل أدى نوعا ما إلى تشتت البالغات لذلك فإن المركز يعمل 

أكبرفي  فاعلية  لضمان  واحدة  وسيلة  في  التبيلغ  طرق  وَمركزة  اختزال  على  القادمة  والسنوات  الحالية  السنة  في 

التعامل مع البالغات الواردة على المركز.

في عالقة بالشرائح العمرية للمبلغين على الفساد، تواصل مع المركز ثالث فئات عمرية متمثلة في الشباب والكهول 

واألشخاص الذين تجاوزت سنهم ¬٦٠ سنة.

إحصائيات التبليغ حسب الشريحة العمرية للمبلغين 

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

إحصائيات التبليغ حسب الفئة العمرية

٤٤٪

٥٦٪

١٠٪

فوق ٦٠ سنة 

٣٠-٦٠

١٩-٢٩

نتبين من خالل الرسم البياني أعاله تباينا جليا بين فئة الشباب ١٩-٢٩ والفئات العمرية األخرى . ففئة الشباب هي الفئة 

األقل مرورا بمركز يقظ، مع اإلشارة إلى أنه قد تم رصد هذا العزوف منذ السنوات األولى للمركز وتواصل هذا الَبوُن بين 

مختلف الشرائح العمرية حتى سنة ٢٠٢٠.

ومرّد هذا العزوف هو التواجد المحدود للشباب في مراكز صنع القرار، هذا فضال عن محدودية المنظومة التعليمية 

التي من شأنها  الثقافية  المواطنة وغياب األنشطة  بروح  الشعور  بتنمية  ُتعنى  التي  البرامج  المراحل وغياب  في شّتى 

تحسيس الشباب وتوعيتهم بمسؤولية التبيلغ عن الفساد وضرورة مكافحته. 

 

وبالتالي، سيعمل المركز خالل السنة الحالية والسنوات القادمة على : 

-  القيام بحمالت توعوّية أو لقاءات للتأكيد على دور المرأة في بناء جيل واعي قادر على نبذ الفساد.

تطّلعات  مستوى  في  يكون  حتى  وصالحّياته  بدوره  أكثر  للتعريف  الجمهورّية  واليات  مختلف  في  بحمالت  القيام   -

الوافدين عليه. 



منذ االنطالق الفعلي لعمل المركز وتحديدا منذ سنة ٢٠١٦ إلى موفي سنة ٢٠١٨، الحظنا تباينا كبيرا بين نسب الذكور 

المبلغين واإلناث المبلغات، وقد كان هذا التباين جلّيا منذ سنة ٢٠١٦ حيث مّثلت نسبة اإلناث سنة ٢٠١٦ ُخمس (٥/١) 

إرسال  أثناء  جنسهم  عن  الكشف  عن  امتنعوا  الذين  األشخاص  لنسبة  مماثلة  نسبة  وهي  فقط  المبلغين  نسبة 

بالغاتهم. في المقابل مّثلت نسبة الذكور تقريبا ُخمَسي (٥/٢) نسبة المبلغين وهي نسبة لم تشهد تغّير كبيرا خالل 

السنتين المواليتين. 

الفساد من  المبّلغين عن  إذ لم تتجاوز نسبة  التفاوت تقريبا  تّم بعنوان سنة ٢٠٢٠ تسجيل نفس درجات   ذلك وقد 

بالــ٥٪  وليحظى   .٪٧٧ الذكور  نسبة  المقابل  في  لتمّثل  المركز  تلقاها  الّتي  التبليغات  مجموع  من   ٪١٨ اإلناث 

المتبقيين المبّلغين الذين لم يفصحوا عن جنسهم. 

هذا  إرجاع  يمكن  والمبّلغات،  المبّلغين  بعض  لشهادات  واعتباًرا  الفارطة  السنوات  خالل  المركز  تجربة  على  واستنادا 

أفعال  وردود  اآلخر  نظرة  تونس  في  المرأة  تخشى  إذ  واقتصادية.  وسيكولوجّية  اجتماعية  أسباب  عّدة  إلى  التباين 

الشهادات  حسب  نزاهتها  من  تمّس  عدوانّية،  ردود  تكون  ما  غالبا  والتي  المهني  أو  العائلي  محيطها  إلى  المنتمين 

الواردة على المركز من بعض المبّلغات الّالتي تعّرضن إلى عديد المضايقات عند قيامهّن بالتبليغ. كما أن تراجعها عن 

تخشى  يجعلها  الذي  األمر  لعائلتها،  الوحيد  أو  األساسي  المعيل  إّما  كونها  إلى  الشهادات  نفس  حسب  يعود  التبليغ 

فقدان مورد رزقها عند محاولة المبّلغ عنهم تصفية حساباتهم الشخصّية معها، إّال أّنه على الّرغم من مشروعّية 

تصرفها فإّن تراجعها سيقّلص حتما من إمكانّية مساهمتها في تغيير هذه العقلّية.

وفي أحياٍن أخرى يمكن أن يرجع امتناع المرأة عن التبليغ إلى عدم تواجدها في مراكز القرار وبالتالي محدودية اطالعها 

على مواطن الفساد. 

١٢

المحور الثاني: التقـــــــاضــــي

لم تكن الذكرى العاشرة للثورة، كما كان مأموال، تتويجا لمساٍر ناجٍح لمحاربة الفساد بل شهدت تحول الفساد من 

ما  وهو  العمومية،  المؤسسات  أغلب  ينخر  وسلوك  مجتمعية  ظاهرة  إلى  فردية  وانحرافات  معزولة  ظواهر  مجرد 

تؤّكده أغلب التقارير الرقابية. 

وقد كان مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد عنصرا فاعال في التصدي لهذه الظواهر من خالل الدعاوى التي رفعها 

خالل سنة ٢٠٢٠ أمام األجهزة القضائية لزجر الخروقات الحاصلة وترسيخا لثقافة المساءلة  والمحاسبة أمام القضاء. 

النزاعات  عديد  في  الخوض  دون  حائال  يكون  لم  كورونا  جائحة  جّراء  السنة  هذه  خالل  للقضاء  العادي  السير  فتعطل 

القضائية. حيث قام مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، بوصفه الذراع القانوني للمنظمة، بإعداد ورفع ١٢ قضية 

باسم المنظمة لتوفر الصفة والمصلحة وقام بتقديم المساعدة القانونية لرفع ثالث قضايا أخرى لصالح الغير لغياب 

المصلحة أو الصفة. 

٪٢٠

٪٨٠

عدد القضايا المرفوعة

قضايا مرفوعة باسم المنظمة
قضايا مرفوعة لصالح الغير

القضائية  اإلعانة  بتوفير  يقظ  مركز  يقوم  فيها،  طرفا  لتكون  باسمها  المنظمة  ترفعها  التي  القضايا  إلى  باإلضافة 

لصالح المبلغين عن الفساد للقيام أمام المحاكم. فمع مختلف الخدمات التي يقدمها المركز إلى مبلغيه يقوم المركز 

بمساعدة المبلغين الراغبين في ذلك في تحرير الدعاوى والقيام قضائيا، وهو ما كان الحال بالنسبة للقضايا التالية:   

المتعلق برفض طلب  بتاريخ ١٦جويلية ٢٠٢٠  الفساد  الوطنية لمكافحة  الهيئة  قضية استعجالية إللغاء قرار رئيس 

الحماية: ٤ سبتمبر ٢٠٢٠

بالنسبة لإلعانة القضائية

١



١٣

دعوى تجاوز سلطة إللغاء مقرر إداري متعلق باإلعالن عن النتيجة النهائية للمقسم الدولي الفالحي عدد **

المبوب للكراء لفائدة الفالحين الشبان بباجة.

٢

عدد**  الفالحي  الدولي  للمقسم  النهائية  النتيجة  عن  باإلعالن  متعلق  إداري  مقرر  تنفيذ  إليقاف  استعجالية  قضية 

المبوب للكراء لفائدة الفالحين الشبان بباجة.

٣

يقّدم الجدول التالي بيانا تفصيليا للدعاوى التي قامت بها منظمة أنا يقظ خالل سنة ٢٠٢٠ في إطار نشاطها األساسي 

المتعلق بمكافحة الفساد المالي واإلداري. 

بالنسبة للقضايا المرفوعة باسم المنظمة 

النوع تاريخ اإليداعالموضعالمدعي
و المحكمة المختصة

المدعى عليه/ عليهم
أو األطراف المتداخلة

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

الجامعة العامة للنقل في شخص 
ممثلها القانوني و كل من عسى أن 

يكشف عنه البحث

اإلضرار باإلدارة وخرق اإلجراءات 
والتراتيب المعمول بها. 

جزائي- المحكمة اإلبتدائية بتونس- ٢١ فيفري ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

-الرئيس المدير العام لشركة اتصاالت 
تونس

- شركة MIB في شخص ممثلها 
القانوني وكل من عسى أن يكشف عنه 

البحث 

اإلضرار باإلدارة و تحقيق فائدة للغير 
دون وجه حق وإحالة المعطيات 
الشخصية بغاية تحقيق منفعة 

جزائي- المحكمة اإلبتدائية بتونس- ٢١ فيفري ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

- اللجنة المستقلة لالنتخابات لدى الجامعة 
التونسية لكرة القدم 

- اللجنة الوطنية لالستئناف لدى الجامعة 
التونسية لكرة القدم 

- قائمة وديع الجريء في شخص ممثلها 
القانوني  

دعوى في تجاوز السلطة إللغاء قرار عقد 
أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة 
االنتخابية المزمع انعقادها يوم ١٤ 

مارس ٢٠٢٠ 

١٠ مارس ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

- اللجنة المستقلة لالنتخابات لدى الجامعة 
التونسية لكرة القدم 

- اللجنة الوطنية لالستئناف لدى الجامعة 
التونسية لكرة القدم 

- قائمة وديع الجريء في شخص ممثلها 
القانوني  

قضية في تأجيل وتوقيف تنفيذ عقد 
أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة 
االنتخابية المزمع انعقادها يوم ١٤ 

مارس ٢٠٢٠

١٠ مارس ٢٠٢٠

إداري- الدائرة اإلبتدائية للمحكمة 
اإلدارية -

إداري- الدائرة اإلبتدائية للمحكمة 
اإلدارية -

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

رئيس لجنة المصادرة وكل من عسى أن 
يكشف عنه البحث 

شكاية في اإلضرار باإلدارة       والتستر 
على جملة من التجاوزات القانونية وخرق 

اإلجراءات والتراتيب المعمول بها  

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-١٦ جوان ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

رئيس لجنة المصادرة وكل من عسى أن يكشف 
عنه البحث

شكاية في القذف على معنى الفصول 
٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧ من المجلة الجزائية 

١٦ جوان ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني.

شركة نسمة برودكاست في شخص ممثلها 
القانوني 

١٦ جوان ٢٠٢٠شكاية في االدعاء بالباطل 

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-



١٤

النوع تاريخ اإليداعالموضعالمدعي
و المحكمة المختصة

المدعى عليه/ عليهم
أو األطراف المتداخلة

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

- ضد وزير الخارجية السابق خميس 
الجهيناوي،

- سفير تونس في مالطا زياد بوزويته، 
-العون المحلي بسفارة تونس في مالطا 

نعيم بن عمار الضيفي 

شكاية في االعتداء على أمن الدولة 
الخارجي واإلضرار       واستغالل نفوذ 

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-١٦ جوان ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص 
ممثلها القانوني، 

-الديوانة التونسية في شخص ممثلها 
القانوني،

-شركة سبورتاك في شخص ممثلها القانوني

شكاية في اإلضرار باإلدارة      وتحقيق 
فائدة للغير دون وجه حق 

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-١٦ جوان ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

ضد محمد الفاتح شكري الكاتب العام 
لوالية قفصة

شكاية في اإلضرار باإلدارة       وتحقيق 
منفعة دون وجه حق

جزائي- المحكمة االبتدائية بتونس-١٦ جوان ٢٠٢٠

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

-رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
- الهيئة العليا للطلب العمومي

-الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

دعوى تجاوز السلطة إللغاء المقرر 
اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد 

٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و٤ المسندان إلى 
شركة فاليس. 

إداري- الدائرة االبتدائية للمحكمة ٢١ جويلية ٢٠٢٠
اإلدارية -

منظمة "أنا يقظ" 
في شخص ممثلها 

القانوني

-رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
- الهيئة العليا للطلب العمومي

-الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

قضية توقيف تنفيذ المقرر اإلداري 
المسند للصفقة العمومية عدد 

٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 
شركة فاليس.

إداري- الدائرة االبتدائية للمحكمة ٢١ جويلية ٢٠٢٠
اإلدارية -

توزيع القضايا حسب الموضوع

توزيع القضايا حسب الموضوع :

الفساد االداري والمالي
االعتداء المباشر على المنظمة

٪١٧

٪٨٣

يمكن أن نستخلص من الرسم البياني أعاله أّنه خالل سنة ٢٠٢٠ قامت المنظمة برفع مجموع ١٢ قضية تتوزع كاآلتي: 

١٠ قضايا في إطار التصدي للفساد اإلداري والمالي، موضوعها إخالالت تمس المصلحة العامة ومن جهة أخرى قضيتين 

رفعتها المنظمة في نفس اإلطار لكن موضوعها يتعّلق باالعتداء المباشر على المنظمة.



١٥

دعاوى موضوعها إخالالت تمّس المصلحة العامة : 
توزيع القضايا التي موضوعها المساس بالمصلحة العامة

٪٦٠

٪٢٠
٪٢٠

استغالل الصفة لإلضرار باإلدارة
تجاوز سلطة 

توقيف تنفيذ

(جزائي)

(إداري)

(إداري)

اتخذت الدعاوى التي تقدم بها المركز في هذا اإلطار مواضيع متعددة، حيث حظيت الشكايات الجزائية في استغالل 

الصفة لإلضرار باإلدارة أو الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفة اإلجراءات والتراتيب المعمول بها 

بالنصيب األكبر من مجموع القضايا حول التجاوزات التي تمّس المصلحة العامة بما يعادل ٦٠ ٪ (٦ من ١٠ قضايا). 

و شكلت دعاوى تجاوز السلطة نسبة ٢٠ ٪ (٢ من  ١٠ قضايا)  هذا باإلضافة إلى مطالب توقيف التنفيذ ٢٠٪

 (٢ من ١٠ قضايا). 

 خالل سنة ٢٠٢٠ ، قام مركز يقظ بالقيام جزائيا ضد عديد األطراف على أساس الفصل ٩٦ من المجلة الجزائية والذي 

ينّص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة 

لإلدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات 

ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة 

المحلية مكّلف  العمومية  الجماعات  إلى  التابعة  الشركات  أو  بنصيب ما  أو غير مباشرة  رأس مالها بصفة مباشرة  في 

بمقتضى وظيفته ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغّل صفته الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه 

أو لغيره أو لإلضرار باإلدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما"

واالعتماد على هذا النص القانوني في جل الدعاوى الجزائية مرّده أن هذا األخير يعتبر فصال مرجعيا الحتوائه على عدد 

ُمهم من المؤاخذات الجزائية. حيث أّن هذا الفصل يتضمن في ظاهره جريمة واحدة لكّنه في الحقيقة يتضمن ٦ جرائم 

الصفة الستخالص فائدة ال  الصفة الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه وجريمة استغالل  استغالل  وهي جريمة 

لها  وجه  ال  فائدة  الستخالص  التراتيب  مخالفة  وجريمة  باإلدارة  لإلضرار  الصفة  استغالل  وجريمة  للغير  لها  وجه 

لنفسه وجريمة مخالفة التراتيب الستخالص فائدة ال وجه لها للغير وجريمة مخالفة التراتيب لإلضرار باإلدارة.

الشكايات الجزائية في استغالل صفة لإلضرار باإلدارة  أو الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه أو لغيره و مخالفة 

اإلجراءات و التراتيب المعمول بها  : 



١٦

و على هذا األساس قام المركز بالدعاوى التالية : 
منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد الجامعة العامة للنقل في شخص ممثلها القانوني و كل من عسى 

أن يكشف عنه البحث.

ممثلها  شخص  في  تونس  اتصاالت  لشركة  العام  المدير  الرئيس  ضد  القانوني  ممثلها  شخص  في  يقظ"  "أنا  منظمة 

القانوني و كل من عسى أن يكشف عنه البحث.

القانوني،  ممثلها  شخص  في  القدم  لكزة  التونسية  الجامعة  ضد  القانوني  ممثلها  شخص  في  يقظ"  "أنا  منظمة 

الديوانة التونسية في شخص ممثلها القانوني، شركة سبورتاك في شخص ممثلها القانوني.

منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي، سفير تونس في مالطا  زياد 

بوزويته ،العون المحلي بسفارة تونس في مالطا نعيم بن عمار الضيفي. 

منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس لجنة المصادرة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد محمد الفاتح شكري الكاتب العام لوالية قفصة.

فاإلضرار باإلدارة واستغالل صفة لتحقيق فائدة ال وجه لها لنفسه أو للغير ومخالفة اإلجراءات المعمول بها هي 

جريمة على معنى الفصل ٩٦ من المجلة الجزائية الذي يهدف إلى زجر الفساد اإلداري   والمالي. و ُيعد الفصل سابق الذكر 

أكثر الفصول القانونية تداوال و تطبيقا، ال فقط في مركز يقظ بل أيضا في األوساط القانونية التونسية، و ليس فقط 

سنة ٢٠٢٠ بل منذ الثورة سواًء على مستوى المركز أو على المستوى العام. 

١

٢

٣

٤

٥
٦

المسؤوليات  لتحميل  الذكر  سابقة  الدعاوى  في  يقظ  مركز  اعتمده  الذي  القانوني  األساس  الفصل  هذا  كان  وقد 

العمومية  الجماعات  بإحدى  أو مستخدم  أو عضو  أو شبهه وكل مدير  العمومي  "الموظف  ومساءلة ثم محاسبة 

أو  والتجارية  الصناعية  الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات  بإحدى  أو  القومية  المصلحة  ذات  الجمعيات  أو  المحلية 

الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات 

العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفته ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب". 

ولإلشارة، فقد اعتمد المشرع من خالل هذا الفصل مقاربة واسعة للَمعني باإلضرار باإلدارة وتحقيق فائدة ال وجه 

والجماعات  الدولة  وأعوان  العمومي  الموظف  على  يقتصر  فلم  بها،  المعمول  واإلجراءات  التشاريع  ومخالفة  لها 

المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بل شمل جميع الجهات ذات صلة بالمرفق العام أو بالذوات العمومية.

حيث  به،  المشتكى  حيث  من  متنوعة  كانت  وقد  ذكرها  السابق  يقظ  مركز  قضايا  انبنت  المفهوم  هذا  ضوء  وعلى 

شملت الممثلين القانونيين للنقابات مثلما هو الحال في القضية المرفوعة ضد الجامعة العامة للنقل، كذلك للشركات 

خفية االسم التي تساهم الدولة في رأس مالها كما هو الحال في القضية المرفوعة ضّد شركة اتصاالت تونس. أما في 

ممثلها  شخص  في  التونسية  الديوانة  القانوني،  ممثلها  شخص  في  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  ضد  الدعوى 

ُتعنى  لجمعية  القانوني  الممثل  ضد  المنظمة  قامت  فقد  القانوني،  ممثلها  شخص  في  سبورتاك  وشركة  القانوني 

بمرفق عمومي ( كرة القدم) و إدارة عامة، و شركة خاصة. أو كذلك مستخدمين لدى السفارات (سفير تونس في 

مالطا زياد بوزويته/ العون المحلي بسفارة تونس في مالطا نعيم بن عمار الضيفي) أو الواليات (الكاتب العام لوالية 

قفصة ) وغيرهم . 



١٧

دعاوى تجاوز السلطة:  
إلغاء مقررات  إلى  خالل سنة ٢٠٢٠، قام مركز يقظ برفع قضّيتين في تجاوز السلطة لدى المحكمة اإلدارية تهدف 

إدارية مشوبة بالالشرعية وهي كما يلي: 

دعوى تجاوز السلطة -طلب إلغاء قرار عقد أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة االنتخابية المزمع انعقادها يوم ١٤ 

مارس ٢٠٢٠ (الجامعة التونسية لكرة القدم). 

دعوى تجاوز السلطة –طلب إلغاء المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس. 

القواعد  لمختلف  مخالفة  على  انبنت  إدارية  مقررات  إلغاء  إلى  يقظ"  "أنا  منظمة  عمدت  الدعاوى،  هذه  خالل  من 

القانونية (الدستور، االتفاقيات الدولية المصادق عليه، القوانين وغيرها من مصادر الشرعية) أي إزالتها من المنظومة 

القانونية والحد من تأثيرها على المراكز القانونية.

وقد بنـى مركز يقظ هذه الدعاوى على مخالفة هذه القرارات ألحكام الشرعية وعدم مالءمتها لمقتضيات الشفافية 

وحسن التصرف في المال العام المكّرسة دستوريا.  

كما تجدر اإلشارة إلى قيام مركز يقظ بهذه الدعاوى كان مرتبطا بشرطين أساسيين وهما توفر الصفة  والمصلحة 

بالنسبة للمنظمة حسب مقتضيات الفصل السادس من قانون المحكمة اإلدارية وما استقر عليه فقه قضائها.

يتعين اإلشارة إلى أنه، وبصفة عامة، منظمة "أنا يقظ" هي جمعية تونسية لها الحق في  فيما يتعلق بالصفة: 
التقاضي عمال بأحكام الفصل ١٣ من المرسوم عدد ٨٨ لسنة ٢٠١١ المتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك بهدف تقييم 

دور مؤسسات الدولة وتحديد المسؤوليات. 

بالدعوى  قام  يقظ"  "أنا  لمنظمة  القانوني  الممثل  العوادي  أشرف  السّيد  المدعي  فإن  األولى،  القضية  بخصوص  أما 

المقرر  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة  الفيدرالي  المكتب  النتخابات  المترشحة  الفساد  محاربي  قائمة  رئيس  بوصفه 

انعقادها يوم ١٤ مارس ٢٠٢٠. ويجدر الذكر هنا، أن ترشح الممثل القانوني للمنظمة لهذه االنتخابات لم يكن من 

الحالي  والرئيس  عندها  الجامعة  رئيس  الجريء  وديع  لمواجهة  الصفة  اكتساب  أجل  من  بل  ذاته  حد  في  الترشح  أجل 

والمترشح لنفس االنتخابات، وذلك في إطار الحملة التي تنظمها "أنا يقظ" ضد تجاوزات رئيس الجامعة التونسية لكرة 

القدم آنف الذكر. 

أما بالنسبة للقضية الثانية، فمنظمة أنا يقظ جمعية رقابية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي 

واإلداري وتدعيم الشفافية مما يؤكد توفر الصفة والمصلحة للقيام قضائيا ضّد قرار رئيس الحكومة المسند للصفقة 

العمومية المذكورة أعاله الذي تتعلق به شبهات فساد وتضارب مصالح. 

١

٢

١



١٨

تنأى  باعتبارها  الموضوعية  الصبغة  السلطة  وفيما يتعلق بالمصلحة: فإنه، وبصفة عامة، تكتسي دعوى تجاوز 
ألحكام  ومالءمتها  للقانون   اإلدارية  المقررات  مطابقة  ضمان  إلى  وتهدف  األشخاص  مخاصمة  عن  برافعها 

محاربة  إلى  تهدف  باعتبارها  القيام  في  المنظمة  مصلحة  نتبـّين  وهنا  العام.  المال  في  التصرف  وحسن  الشفافية 

الفساد اإلداري والمالي.  وهذا ينطبق على القضية األولى والقضية الثانية على حد السواء باعتبار أن قرار انعقاد الجلسة 

المستقلة  اللجنة  رفض  بعد  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة  الفدرالي  المكتب  النتخابات  للعادة  الخارقة  العامة 

لالنتخابات لدى الجامعة المذكورة لترشح قائمة "محاربي الفساد" على الرغم من عدم تمكينها من الفترة القانونية 

للحق  مخالفة  يعد  األمر  للوثائق،  استكمالها  عدم  رغم  منافسة  قائمة  ترشح  وقبول  الوثائق  الستكمال  الالزمة 

الدستوري في الترشح و مخالفة لمقتضيات المساواة أمام القانون. أما بالنسبة للدعوى الثانية، فقد انبنت على حماية 

المال العام وحماية الدولة من االنخراط في تعامالت تحوم حولها شبهات فساد وتضارب مصالح    وتقوم أساسا على 

تحقيق منافع شخصية وليس لفائدة الدولة أو لخدمة الصالح العام. 

بالتوازي مع دعاوى تجاوز السلطة المذكورة أعاله، قام مركز يقظ بإعداد مطالب توقيف التنفيذ للمقررات اإلدارية 

السابق ذكرها المشوبة بالالشرعية باعتبار أن دعوى تجاوز السلطة ال توقف تنفيذ القرارات محّل النزاع. وتأخذ هذه 

المطالب شكل دعوى استعجالية في إيقاف التنفيذ ُترسل إلى الرئيس األول للمحكمة اإلدارية لإلذن في أقصر اآلجال 

إيقاف العمل بالقرار المنتقد. و تقام هذه الدعوى بتوفر شرطين أساسيين على معنى الفصل ٣٩ من قانون المحكمة 

اإلدارية : 

وقد انبنى المطلبان الّلذان قام بهما مركز يقظ على بيان هذه الشروط فبالنسبة للدعوى األولى– المتعلقة بقرار عقد 

أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة االنتخابية - تمثلت األسباب الجدية في المطاعن التي قامت عليها الدعوى من 

ذلك المطعن المتعلق بعدم احترام شروط المحاكمة العادلة لما يمثله من خرق للفصل ١٠٨ من دستور ٢٧ جانفي 

٢٠١٤ أو كذلك المطعن المتعلق بالشروط المجحفة وعدم منح المترشح فرصة الستكمال وثائق ملف الترشح في 

مخالفة صريحة للفصل ٤٩ من الدستور التونسي، وتم بيان النتائج التي يصعب تداركها عند عقد أشغال الجلسة العامة 

من ذلك حرمان مترشح من فرصته. 

- الشرط األول: قيام الطلب على "أسباب جدية في ظاهرها " : وتعني الجدية األسباب الجادة التي بوجودها يرجح 

الحكم بإلغاء القرار اإلداري موضوع الطعن، وهو األمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى دون 

تعمق في بحثه. 

- الشرط الثاني: "نتائج يصعب تداركها ": أو ما ُيعرف بركن االستعجال أي أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر 

تداركها إذا لم يتم توقيف تنفيذ القرار محل النزاع. 

مطالب توقيف التنفيذ: 
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 ٤ و   ١ القسط   ٣٢-٢٠١٩ عدد  العمومية  للصفقة  المسند  اإلداري  بالمقرر  المتعلقة   - الثانية  للدعوى  بالنسبة  أما 

المسندان إلى شركة فاليس، فقد قام بيان جدية األسباب على وضعية تضارب المصالح البينة التي يقوم عليها القرار 

المنتقد. أّما فيما يتعلق بركن االستعجال، فإن تنفيذ المقرر ُيكّبد الدولة خسائر و ُيكسب المنتفعين حقوقا غير قابلة 

للرجوع فيها. 

إن قيام مركز يقظ بالدعاوى يكون إما عن طريق التبليغات الواردة عليه أو في إطار التقاضي االستراتيجي. 

المصلحة  الرقابي حول تجاوز تهم مباشرة  المنظمة  التي يتعهد بها مركز يقظ في إطار نشاط  القضايا  إلى  باإلضافة 

العامة، فإنه في سنة ٢٠٢٠ أقدم على رفع قضيتين موضوعها االعتداء المباشر على المنظمة: 

قضية عدد ١: منظمة أنا يقظ في شخص ممثلها القانوني ضد شركة نسمة برودكاست في شخص ممثلها القانوني: 

شكاية جزائية في االدعاء بالباطل.  

قضية عدد ٢: منظمة أنا يقظ في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس لجنة المصادرة: شكاية جزائية في القذف. 

وجدير بالذكر هنا، أن عديد النزاعات تعترض المنظمة في خضم تعهدها بمكافحة الفساد اإلداري والمالي فمن الجلّي 

أن هذه الشكايات، وإن كانت تهدف إلى زجر اعتداءات مباشرة ضّد المنظمة، فقد ُرفعت ضد أطراف سبق وأن تم رفع 

قضية ضدهم من أجل اعتداءات تمّس المصلحة العامة، كما هو الحال بالنسبة لشركة نسمة أو كذلك رئيس لجنة 

المصادرة الذي كان محل دعوى في اإلضرار باإلدارة. 

ومحاسبة  الفساد  لزجر  كدعامة  االستراتيجي  التقاضي  على  يعتمد  جديدا  توجها   ٢٠٢٠ سنة  خالل  يقظ  مركز  تبّنى 

الفاسدين. ويقصد بالتقاضي االستراتيجي التقنية التي تكرس استخدام القانون واللجوء إلى التقاضي لترك عالمة دائمة 

تتجاوز مجرد كسب األمر المطروح أمام القضاء بل ترنو إلى فرض تأثيرات على واقع الفساد المالي واإلداري بصفة عامة 

و على قطاعات أو مجاالت معينة بصفة خاصة. 

فالتقاضي االستراتيجي يتجاوز حّد النزاع القضائي ليكون وسيلة إلحداث التغيير في مجال معين. وتتمثل المجاالت التي 

كانت محل التقاضي االستراتيجي لمركز يقظ خالل سنة ٢٠٢٠ في : 

قضايا يتعّلق موضوعها باالعتداء المباشر على المنظمة : 

الدعاوى المرفوعة في إطار التقاضي اإلستراتيجي : 

توزبع القضايا حسب التعهد: 
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قطاع النقل : 

 منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني السيد أشرف العوادي ضد الجامعة العامة للنقل في شخص ممثلها 

القانوني و كل من عسى أن يكشف عنه البحث.

تندرج هذه القضية في إطار حملة المنظمة التي انطلقت منذ ٢٠١٦ ضد الخروقات الحاصلة في قطاع النقل. و لم تكن 

أول قضية في هذا المجال. و قد تم رفع هذه القضية أساسا بغاية الحد من الفساد المتواصل في هذا القطاع وفرضا 

لثقافة المحاسبة والمساءلة و قطعا مع التحصين واإلفالت من العقاب الذي كان سببا في توغل الفساد على شتى 

المستويات في هذا القطاع. 

قطاع الرياضة :

مجال الصفقات العمومية :

القانوني،  ممثلها  شخص  في  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  ضد  القانوني  ممثلها  شخص  في  يقظ"  "أنا  منظمة 

الديوانة التونسية في شخص ممثلها القانوني، شركة سبورتاك في شخص ممثلها القانوني.

دعوى تجاوز السلطة -طلب إلغاء قرار عقد أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة االنتخابية المزمع انعقادها يوم ١٤ 

مارس ٢٠٢٠. 

انعقادها يوم ١٤ مارس  المزمع  االنتخابية  للعادة  الخارقة  العامة  الجلسة  تنفيذ أشغال  تأجيل وتوقيف  قضية في 

 .٢٠٢٠

تنحدر هذه الشكايات الثالث، على اختالف مواضيعها، ضمن نفس المجال. فقد اختار مركز يقظ مجابهة الفساد في 

قطاع الرياضة من خالل استهداف أحد أهم معاقل الفساد في هذا القطاع وهي الجامعة التونسية لكرة القدم التي 

التقرير  الجامعة. ومن ذلك ما جاء به  الحاصلة في هذه  للتجاوزات  الرقابية نظرا  الجهات  تنديد من طرف  كانت محل 

النهائي لمراقبة تصرف وحسابات الجامعة التونسية لكرة القدم الصادر عن هيئة الرقابة العامة للمالية الراجعة لوزارة 

المالية في شهر سبتمبر ٢٠١٨.

وقد كانت هذه القضايا فرصة لفرض المساءلة والمحاسبة أمام القضاء لكل المخالفين وعلى رأسهم رئيس الجامعة 

وديع الجريء. 

١

١

٢

٢

٣

دعوى تجاوز السلطة –طلب إلغاء المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس.

قضية في تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس.
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أعّد مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد في شهر جويلية ٢٠٢٠ قضيتين ضد كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 

والهيئة العليا للطلب العمومي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و ذلك في ما يتعلق بالمقرر اإلداري الصادر عن 

الهيئة العليا للطلب العمومي بتاريخ ١٧ أفريل ٢٠٢٠ المتعلق بالموافقة بصفة استثنائية على مقترح الوكالة إلسناد 

رئيس  ملك  على  التي  فاليس  شركة  لصالح   (٢٠١٩ لسنة   ٣٢ العروض  لطلب  المكونة  األقساط  (من   ٤ و   ١ القسطين 

الحكومة زمنئذ في تضارب جّلي للمصالح. 

باعتباره  العمومية  الصفقات  مجال  في  اإلستراتيجي   التقاضي  إطار  في  القرار  هذا  ضد  المنظمة  قيام  يندرج  وبالتالي، 

"مهدا " للفساد و لتضارب المصالح وبهدف فرض نوعا من الرقابة للحد من هذه الظواهر. 

والُمالحظ أنه قد تعددت هذه المجاالت إذ نجد قطاع االتصاالت من خالل القضية المرفوعة ضد شركة اتصاالت تونس 

للمال  الدولة في رأس مالها وأن كل شبهة فساد في إطارها تحمل تهديدا  بوصفها شركة خفية االسم تساهم 

على  نسبيا  "تبعد"  مواضع  في  الفساد  ظواهر  الكتشاف  فرصة  المركز  على  الواردة  البالغات  أيضا  كانت  وقد  العام. 

الخارجية السابق خميس الجهيناوي  وسفير  الحال مثال بالنسبة للقضية المرفوعة ضد كل من وزير  المركز كما هو 

تونس في مالطا زياد بوزويته والعون المحلي بسفارة تونس في مالطا نعيم بن عمار الضيفي، والتي تتعلق بتجاوزات 

حاصلة في قنصلية البالد التونسية بمالطا. 

طالت  اعتداءات  زجر  أجل  من  بقضيتين  المركز  قام  المبلغين  طريق  عن  والتعهد  االستراتيجي  التقاضي  عن  وبعيدا 

المنظمة في إطار قيامها ا بنشاطها األساسي (أنظر أعاله لمزيد التفاصيل)

التعهد عن طريق مبلغين : 

أقدم مركز يقظ خالل سنة ٢٠٢٠ على رفع عديد القضايا تبعا للبالغات الصادرة عن المبلغين عن الفساد ضحايا كانوا أم 

التي يطرحها  المبلغ ذاته أو حسب تقدير المركز بالنظر إلى خطورة شبهات الفساد  شهودا. ويكون ذلك بدعوى من 

األمر. وهي التالية : 

ممثلها  شخص  في  تونس  اتصاالت  لشركة  العام  المدير  الرئيس  ضد  القانوني  ممثلها  شخص  في  يقظ"  "أنا  منظمة 

القانوني وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.

منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي، سفير تونس في مالطا زياد 

بوزويته والعون المحلي بسفارة تونس في مالطا نعيم بن عمار الضيفي.

منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس لجنة المصادرة و كل من عسى أن يكشف عنه البحث.

منظمة أنا يقظ في شخص ممثلها القانوني ضد محمد الفاتح شكري الكاتب العام لوالية قفصة.

إن هذه القضايا، و إن كانت تندرج في إطار المسائل التي ُتطرح عرضيا على مركز يقظ، فقد كانت فرصة لفرض المساءلة 

القضائية لشبهات الفساد المسكوت عنها في قطاعات أو مجاالت ال تنضوي تحت طائلة التقاضي اإلستراتيجي . 

١

٢

٣

٤
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قضائي  بحكم  وينتهي  القضاء  بأنظار  ليمر  ورفعها  الشكاية  إعداد  من  ينطلق  ومرّكبا  متواصال  مسار  التقاضي  يمثل 

قابل للتنفيذ. ومن أهم المعضالت التي واجهت مركز يقظ خالل سنة ٢٠٢٠، وطالما واجهته، طول إجراءات التقاضي 

التي تحتم استشراء الفساد وتحول دون السرعة في وضع حد لشبهات الفساد  و وضعيات تضارب المصالح. 

و هذا ما يؤكده الرسم البياني الذي يبين وضعية الشكاوي التي رفعتها المنظمة سنة ٢٠٢٠ :

نسبة تفوق ٨٠٪ من مجموع القضايا التي رفعها مركز يقظ خالل سنة ٢٠٢٠ ال تزال في المراحل األولى في طور 

التحقيق رغم مرور مدة زمنية تناهز السنة بالنسبة إلى بعض القضايا، وهو ما يطرح عديد نقاط االستفهام حول طول 

آجال التقاضي. 

انعقادها يوم ١٤ مارس  المزمع  االنتخابية  للعادة  الخارقة  العامة  الجلسة  تنفيذ أشغال  تأجيل وتوقيف  قضية في 

.٢٠٢٠

قضية في تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١   و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس.

مرّده  الدعوتين  هاتين  في  النظر  بأن  اإلطار،  هذا  في  التذكير  ويجدر  المطلب.   رفض  القضيتين  كلتا  مآل  وكان  هذا 

الطبيعة االستعجالية للدعوى في حد ذاتها وليس التفاعل السريع مع الشكايات.

توزيع القضايا حسب وضعية الملف 

٪١٧

٪٨٣

قضايا تم النظر فيها 
قضايا في طور التحقيق

وضعية القضايا المرفوعة من قبل المنظمة

٢ من مجموع ١٢ قضية القضايا التي تم النظر فيها : 

١٠ من مجموع ١٢ قضية قضايا في طور التحقيق: 

١

٢
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 دعم جانب التقاضي كدعامة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي من خالل تعزيز خط التقاضي من أجل الذهاب أكثر في 

المحاسبة والمساءلة وعدم التطبيع مع مختلف أوجه الفساد من خالل دعم التوجه إلى مختلف الجهات القضائية 

(العدلية واإلدارية والمالية) من جهة، ومن خالل تنويع  و تعديد مجاالت التقاضي االستراتيجي، من جهة أخرى. 

 توسيع الرقعة الجغرافية للتقاضي سواء كان داخل البالد التونسية (واليات، بلديات، مندوبيات جهوية) ولما ال خارج 

البالد من خالل التوجه لمحاسبة أعوان السفارات والقنصليات وجميع ممثلي البالد التونسية في الخارج الذين تحوم 

حولهم شبهات فساد.

وفي األخير سيعمل مركز يقظ خالل هذه السنة والسنوات القادمة على: 
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المحور الثالث : اإلصدارات و التحقيقات 

إلى جانب عمل مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد على ملفات المبلغين وعلى رفع القضايا باسم منظمة "أنا يقظ" 

متى اقتضت الحاجة ذلك، فإّن فريق المركز يقوم كذلك بإصدار مقاالت وبيانات للرأي العام ترمي إلى التعريف بقضايا 

الفساد التي ترد على المنظمة وكذلك للتنديد بأي ممارسات ُمخلة بالقانون. وقام في نفس اإلطار بخوض مجموعة 

من التحقيقات لتقّصي شبهات الفساد.

باإلضافة إلى متابعة الوضع الوبائي، واصل المركز التعامل مع المبلغين ومتابعة ملفاتهم من ذلك إصدار جملة من 

أحد  على  المسلطة  الهرسلة  ممارسات  يفضح  مقال  بنشر  يقظ  مركز  قام  حيث  بوضعيتهم  تتعلق  اّلتي  المقاالت 

المبلغين عن الفساد بوزارة الشؤون الخارجّية، وتّم على إثر ذلك تقديم قضية ضد وزير الخارجية وسفير تونس بمالطا 

المتورطان في الملف.

تمثل اإلصدارات وسيلة لإلعالم حول عمل المركز بصفة عامة وذلك من خالل نشر مقاالت أساسا حول القضايا التي 

يتولى المركز العمل عليها.   

لكن في نفس الوقت، فإن إصداراتنا تتماهى مع الوضع العام في البالد و تواكب األحداث والمستجدات. لذا، تعلقت 

إصدارات المركز  خالل سنة ٢٠٢٠ في جّلها بمتابعة الوضع الوبائي و تعاطي الدولة مع الجائحة من ذلك بياننا الصادر 

على  الحصول  إجراءات  توضيح  مزيد  إلى  السلط  دعونا  متى  الصحي  للحجر  األولى  األسابيع  خالل   ٢٠٢٠ مارس   ٣١ بتاريخ 

تراخيص التجوال ومزيد توضيح وتدقيق الشؤون الضرورّية التي ُيسمح للمواطن الخروج لقضائها ومزيد تأطيرها، كما 

حذرنا من استعمال العنف واالنحراف بالسلطة بتعّلة الظروف الصحية واألمنية االستثنائية.

 وفي نفس اإلطار، تابعت المنظمة الصفقات العمومية الخاصة بشراء الكمامات والمعدات الطبية وأصدرت بيانا يندد 

العمومية  الصفقات  في  بها  المعمول  لإلجراءات  وخرق  ممتازة  معلومة  تسريب  وشبهة  المصالح  تضارب  بوضعية 

أثناء إبرام ما ُعرف "بصفقة الكمامات"، صفقة تورط فيها كل من وزير الصناعة السابق و نائب الشعب السّيد جالل 

الزياتي ( أمين عام حزب البديل التونسي) وكذلك السّيد حسني بوفادن عضو مجلس إدارة المركز الفني للنسيج والمدير 

لشركات في قطاع النسيج. حيث تولى المركز آنذاك توضيح شبهات تضارب المصالح والممارسات غير الشفافة في مقال 

فريق  باقي  عمل  إلى  باإلضافة  المصالح؟".  تخفي  أم  األفواه  تحمي  "الكمامات  عنوانه   ٢٠٢٠ ماي   ٠١ بتاريخ  نشر 

لمجابهة  المخصصة  للتبرعات   ١٨١٨ صندوق  عائدات  في  الدولة  لتصرف  متابعته  و  المساءلة  على  يقظ"  "أنا  منظمة 

فيروس كورونا.   

اإلصدارات: 



٢٥

وتم التركيز خالل سنة ٢٠٢٠ على مرفق القضاء اّلذي سلطت عليه األضواء بصفة مكثفة إزاء تعدد شبهات الفساد 

اّلتي تعلقت بقضاة في أسمى المراكز. فقد سبق أن وصفت "أنا يقظ" القضاء بالحلقة األضعف في الحرب على الفساد، 

ودعت إلى إرساء مشروع حقيقي إلصالح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقاللية القضاء ينخرط فيه كل من المجلس 

األعلى للقضاء والقضاة الشرفاء وكل القوى الوطنية، وذلك في بيانها الصادر في ٢٦ جوان ٢٠٢٠. 

وفي ما يلي ذلك، قامت منظمة "أنا يقظ" بتوجيه رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الجمهورية السّيد قيس سعيد 

والمجلس األعلى للقضاء في جويلية ٢٠٢٠، لطلب التدخل لتطهير القضاء من ذوي الشبهات وطالبت بالتدخل لمساءلة 

السادة القضاة اآلتي ذكرهم: 

               - السيد وكيل الجمهورية، بشير العكرمي.

               - السيد الرئيس األول للمحكمة اإلدارية، عبد السالم المهدي قريصيعة.

               - المستشار برئاسة الحكومة، القاضي السيد بلحسن بن عمر.

يجدر التذكير أن سنة ٢٠٢٠ كانت سنة مهمة وحاسمة بالنسبة للسلطة القضائية حيث تم توجيه أصابع االتهام ألكثر 

من قاض حول شبهات فساد ورشوة وتدليس. كما خضع وال يزال المجلس األعلى للقضاء لعدة ضغوطات سياسية 

وحكومية تهدف إلى حماية بعض األسماء المتورطة في ملفات القضاة محل الشبهة. في هذا اإلطار قام مركز يقظ 

الهيكل  على  والضغط  التأثير  تحاول  التي  الممارسات  هذه  من  وتحذيرا  تنديدا   ٢٠٢٠ أكتوبر   ٢٨ بتاريخ  بيان  بإصدار 

األحزاب  بتذكير  قمنا  حيث  العكرمي،  بشير  القاضي  بقرار  يتعلق  فيما  خاصة  تونس  في  القضاء  تنظيم  على  المسؤول 

السياسية بواجب احترام استقاللية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها خاّصة في 

إطار  تحمل مسؤولياتها للتصدي لإلفالت من العقاب وللدفاع عن استقاللية المؤسسات القضائية. 

لكن لم يتوقف عمل المركز على مرفق القضاء حينها، بل ما انفك يكشف التجاوزات ويتسائل عّمن ُيسائل القضاة؟

المناصرة، حيث ساهم في سنة ٢٠٢٠ في  المنظمة على جملة من حمالت  يعمل فريق مركز يقظ مع بقية أعضاء 

التصدي لتمرير مشروع القانون عدد ٢٠١٥/٢٥ في مناسبتين وذلك من خالل العمل على توضيح خطورة هذا القانون 

المتعلق بزجر االعتداء على القوات المسلحة (الصيغة األصلية) / بحماية القوات األمن الداخلي والديوانة (الصيغة التي 

عالقة  في  األمن  قطاع  في  األزمة  وتعميق  الالمساواة  وتعزيز  للحريات  تضييق  من  العام)،  التشريع  لجنة  أقّرتها 

بالمواطنين. في هذا اإلطار، قام مركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد بإصدار بيانات بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ وكذلك 

العام  وللمدير  الداخلية  وزارة  لتفقدية  المركز  قدمها  التي  والشكايات  المراسالت  جانب  إلى   ٢٠٢٠ أكتوبر   ٠٤ بتاريخ 

لألمن الوطني ولوزير الداخلية حول تجاوزات وانتهاكات التي قامت بها النقابات األمنية في حق المواطنين وتعّديها 

على معطياتهم الشخصية.

 كل هذه الجهود أسفرت عن سحب رئاسة الحكومة لمشروع القانون لكن ُيتوقع طرحه مجددا على الساحة في أي 

وقت.  
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وبعيدا عن قطاعي األمن والقضاء، سّلط مركز يقظ الضوء على الفساد في قطاع الرياضة من خالل العمل على ملف 

الجامعة التونسية لكرة القدم وتجاوزات رئيسها السّيد وديع الجريء. مع اإلشارة إلى أن عمل المركز لم ينطلق على 

هذا الملف في هذه السنة ولكنه تعزز أكثر خاللها. فباإلضافة للقضايا اّلتي قام برفعها المركز ضد الجامعة التونسية 

لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني واّلتي سبق وأن تطرقنا إليها في الباب الثاني من التقرير، قام مركز يقظ بنشر 

سلسلة من المقاالت اّلتي تعرف في جانب منها بعمل المنظمة على هذا الملف وتواكب اإلجراءات المتبعة من قضايا 

لتوقيف الجلسة العامة وقضايا اإلضرار باإلدارة وكذلك حول اإلعالم بشبهة اإلثراء غير المشروع اّلذي قدم للهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد. 

التحقيقات تكشف عن شبكة عالقات و شبهات تضارب مصالح وفساد تجمع  إلى جانب هذا بنشر سلسلة من  قمنا 

رئيس الجامعة المذكور بسياسيين ونقابيين وقضاة مّما ساهم بشكل أو بآخر في حمايته  وتحصينه ضد كل محاسبة 

ومساءلة. هذا وقد تحصل مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد على نسخة من تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية 

اّلذي أثبت العديد من التجاوزات واّلذي لم تترتب عنه أي مساءلة لألطراف المسؤولة. كما قامت منظمة أنا يقظ بنشر 

التقرير للعموم (مع إخفاء المعطيات الشخصية) وذلك للكشف عما يحدث في الهيكل المسؤول عن تنظيم مرفق 

عام رياضة كرة القدم في تونس. 

عموما، تعلقت إصدارات مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد في جّلها بمتابعة تعامل أجهزة الدولة مع الجائحة 

سواء كان ذلك من خالل إجراءات فرض اإلجراءات الصحية المتخذة أو الصفقات العمومية المبرمة. كما تم التركيز 

البيان  ذلك  من  أخرى  مجاالت  على  العمل  واصل  المركز  ولكن  الرياضة.  وقطاع  األمنية  واألسالك  القضاء  مرفق  على 

واالنتخابات  ألوانها  السابقة  الرئاسية  االنتخابية  الحملة  مراقبة  نتائج  حول  المحاسبات  محكمة  بتقرير  المتعلق 

التشريعية لسنة ٢٠١٩ ومراقبة مالية األحزاب، اّلذي دعت فيه المنظمة إلى تحميل المسؤوليات وإلى احترام التقارير 

القضائية والمسارعة في اتخاذ اإلجراءات القانونية المستوجبة. 

وعلى الرغم مما قدمه المركز في هذه السنة االستثنائية، إّال أننا قمنا بإعالن الحداد على مكافحة الفساد بمناسبة 

اليوم العالمي لمكافحة الفساد اّلذي اعتبرناه  فرصة لإلعالن عن فشل المنظومتين السياسية والقضائية في محاربة 

الفساد المالي والسياسي واإلداري وعجزهما عن التحلي بالشجاعة الكافية لوضع حد لهذه اآلفة التي أنهكت اقتصادنا 

وشوهت انتقالنا نحو الديمقراطية وفاقمت الُهّوة الطبقية وساعدت على حماية االقتصاد الريعي. 

 توفير ترجمات للمقاالت باللغتين الفرنسية واإلنجليزية حتى يتمكن من بلوغ عدد أكبر من المتابعين. 

إصدار ورقات بحثية في مجال مكافحة الفساد باللغات الثالث. 

 تحسين مستوى اإلصدارات من حيث الجودة والكمية. 

 إعداد إصدارات مرئية ومسموعة تفسر وتبسط المفاهيم المتعلقة بمكافحة الفساد. 

و في األخير سيعمل مركز يقظ خالل هذه السنة والسنوات القادمة على : 
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التحقيقات :

يقوم المركز، باإلضافة إلى المقاالت والبيانات التي ينشرها، بعّدة تحقيقات استقصائية للكشف عن شبهات الفساد 

في مختلف األسالك والمجاالت. ويتنزل في هذا اإلطار التحقيق اّلذي نشرته "أنا يقظ" حول الديوانة التونسّية وحربها 

قام  الوجوبي.  التقاعد  بالديوانة على  ساِم  ضابط  إحالة واحد وعشرين  إثر  على  ماي ٢٠٢٠  الفساد  في  عن  الوهمية 

المركز من خالل هذا التحقيق بالكشف عن خفايا الحرب الوهمية اّلتي شنتها الدولة على الفساد في سلك الديوانة من 

تلك  في  ُشّنت  اّلتي  اإليقاف  حمالت  أثناء  والمتورطين  المستثمرين  البتزاز  مناصبهم  انتهزوا  أشخاص  تكليف  خالل 

الفترة. وقد كشف التحقيق عن استغالل العديد من الوسائل والتقنيات في عملية االبتزاز على غرار تدليس وثائق بحث 

إليهام المستثمر بوجود اسمه في قائمة رجال األعمال المعنيين بإجراء منع السفر.
 

تطرق التحقيق أيضا لما أطلقنا عليه اسم "الديواني النّطار" وهو عقيد بالديوانة تحصل على ترقيات بطرق غير قانونية 

كلها  ورواتب  بنزين  ومحطة  ومخبزة  بشقق  قدرت  والتي  مداخيله  مع  المتناسبة  غير  ممتلكاته  إلى  باإلضافة  هذا 

يتقاضاها من رجال أعمال مقابل الخدمات الديوانية اّلتي يوفرها لهم من تهريب بضاعة وتدليس وثائق وغيرها من 

التجاوزات. هذا العقيد كان اليد اليمنى للعائلة الحاكمة –الطرابلسي-  قبل الثورة وأصبح بعدها مستشار السّيد يوسف 

الشاهد في اللجنة التي أنشأها في إطار الحرب المزعومة ضد الفساد. هذا وقد قام المركز بنشر تحقيقات حول السّيد 

يوسف الشاهد و عالقته برجل األعمال مروان مبروك في عمل استقصائي امتد على مدار سنتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ وتوج 

بمقاضاتهما من أجل اإلضرار بالدولة. 

كما قام المركز خالل سنة ٢٠٢٠ بنشر معلومات هامة حول تحقيقات أجراها حول قضية البنك الفرنسي التونسي 

الشائكة. حيث امتنعت منظمة "أنا يقظ" عن نشر عدة تفاصيل متعلقة بالقضية احتراما للمسار التحكيمي اّلذي يقتضي 

التعاطي مع هذا  الدولة في  التونسّية وخاصة وزارة أمالك  الدولة  التحقيقات تقصير  لنا من خالل  تبّين  السرية. حيث 

بودن  المجيد  عبد  السّيد  قبل  من  ضّدها  باالستثمار  المتعلقة  النزاعات  لتسوية  الدولي  المركز  أمام  المنشور  الملف 

الملف شبهة تواطؤ من قبل هيئة  المركز على هذا  ABCI Investment. كما كشف عمل  والمجمع االستثماري 

العفو  لجنة  وكذلك  تقريرها  في  الدولة  تدين  اّلتي  بودن  المجيد  عبد  السّيد  برواية  اكتفت  اّلتي  والكرامة  الحقيقة 

التشريعي العام اّلتي منحته صفة المضطهد سياسيا واّلتي كانت سببا مباشرا إلثارة القضية أمام التحكيم. 

أفضى هذا التحقيق إلى مقاضاة السّيدة سهام بن سدرين بصفتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة على معنى الفصلين 

٩٦ و١٠٩  من المجلة الجزائّية لكونها  لم تحترم مبدأ إحقاق الحّق بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر 

اّلذي لحق بخصم الدولة التونسّية في التحكيم. 

المعلومات  جمع  من  سنوات  االحيان  أغلب  في  تستغرق  قد  المركز  يجريها  اّلتي  التحقيقات  أن  اإلشارة  تجدر  كما 

والتقصي وأن طبيعة بعض الشبهات تفرض علينا الحفاظ على السرّية احتراما لمسارات التقاضي. هذا يعود إلى حرص 

في  المواطنين  بحق  نؤمن  نحن  إذ  العام،  للرأي  نشرها  قبل  ومعلوماتها  إّدعاءاتها  كل  من  التثبت  على  المنظمة 

إدانة  في  بدوره  يقوم  حتى  للقضاء  للتقدم  الالزمة  والحجج  بالوثائق  والمدعمة  الصحيحة  المعلومة  على  الحصول 

ومساءلة من يتأكد للعدالة تورطه.



دعوى تجاوز السلطة –طلب إلغاء المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس.

قضية في تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرر اإلداري المسند للصفقة العمومية عدد ٣٢-٢٠١٩ القسط ١ و ٤ المسندان إلى 

شركة فاليس.
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المحور الرابع : النفاذ إلى المعلومة

والبحث  التقصي  في  بالغة  أهمّية  الفساد  ضحايا  وإرشاد  لدعم  يقظ  مركز  في  المعلومة  إلى  النفاذ  ماّدة  تكتسي 

وتهدف إلى بناء وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة التي من شأنها تدعيم مبدأ الشفافّية في التصّرف في المال 

واستشراء  بالسلطة  االنحراف  دون  ويحول  والتغيير،  اإلصالح  أجل  من  المجاالت  عديد  على  انفتاحا  يخلق  مما  العام 

الفساد في دواليب الدولة. ذلك أّن حق النفاذ إلى المعلومة يهدف إلى تحقيق الديمقراطّية وتحسين جودة الخدمات 

العمومّية وتطوير العالقة بين اإلدارة والمواطن وتشريكه في مراحل بلورة السياسات العمومّية.

المعنية في هذا المسار بدًءا بالهياكل  انخراط جميع األطراف  إال أن نجاح هذا الحق هو مسؤولية مشتركة تتطلب 

بالنفاذ وانتهاًء بمنظوري  بالمكلفين  المعلومة، مرورا  إلى  النفاذ  المتعّلق بحق  القانون األساسي  الخاضعة ألحكام 

اإلدارة والمجتمع المدني، كل من موقعه. 

المستويين  على  مهّم  وهو  اإلدارّية،  والشفافية  الرشيدة  للحوكمة  معياًرا  يعتبر  المعلومة  إلى  النفاذ  حق  أّن  حيث 

العالمي  اإلعالن  من  كل  في   ١٩ المادة  في  تكريسه  وقع  حيث  اإلنسان  بحقوق  لصيقا  حقا  العتباره  والدولي  المحّلي 

لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

أما على المستوى الوطني، يتعين التذكير بأن هذا الحق هو حق دستوري نّص عليه دستور ٢٠١٤ في الفصل ٣٢ الذي 

ينّص على أّن "الدولة تضمن الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ 

إلى شبكات االتصال".

ثم إن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة في الدستور وجعل الدولة الضامن له، كان أرضّيًة لصدور القانون عدد ٢٢ لسنة 

٢٠١٦ المؤرخ في ٢٤ مارس ٢٠١٦ المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الذي مّكن من توسيع مجال ممارسة هذا الحق و 

َوّفر ضمانات لمزيد تكريسه وذلك خاصة من خالل: 

- توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون. 

- مراجعة آجال النفاذ إلى المعلومة والتظّلم والتقاضي.

- إعادة النظر في منظومة استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة.

- تدعيم األحكام المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

   تدعيم الضمانات لفائدة طالب النفاذ إلى المعلومة.

اإلطار القانوني لحق النفاذ إلى المعلومة:



٢٨

في عالقة باإلحصائيات:

الممتدة من شهر  الفترة  إدارية في  وثائق  إلى  النفاذ  بجملة من مطالب  يقظ  أنا  منظمة  سنة ٢٠٢٠، تقدمت  خالل 

جانفي إلى شهر ديسمبر ٢٠٢٠ ُقّدرت بحوالي ١٥٦ مطلب نفاذ إلى مختلف الجهات اإلدارية، في  ما يلي أغلبها: 

وعلى هذا األساس تم تسجيل بعض المؤشرات اإلحصائّية التي تعكس مدى تجاوب اإلدارة مع مطالب النفاذ حيث تمت 

اإلجابة على حوالي ٦٠ مطلب نفاذ من جملة ١٥٦ منها التي احترمت اآلجال القانونية ومنها ما وردت على المركز خارج 

اآلجال. هذا وتعتبر هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة مع العدد الجملي للمطالب. 

ملحوظا  تطورا   ٢٠٢٠ لسنة  المطالب  عدد  شهد  فقد  النفاذ،  لمطالب  لالستجابة  الضعيفة  النسبة  من  وبالرغم  لكن 

مقارنة بالسنوات السابقة حيث قّدر عدد مطالب النفاذ المرسلة من قبل مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد لسنة 

٢٠١٩ ب ١٠٠ مطلب.

ولعّل ضعف تفاعل اإلدارات مع مطالب النفاذ مرّده أساسا أّن اآلجال المنصوص عليها صلب قانون النفاذ إلى المعلومة 

تتعارض مع الفترة التي تحتاجها اإلدارة إلعداد الوثيقة اإلدارية، وهو ما يلتمسه مركز يقظ كعذر في كل مرة يتم 

التعامل فيها مع المؤسسات البنكّية مثال. ويجدر التذكير في هذا اإلطار إلى إمكانية تمديد اإلدارة لآلجال بمقتضى 

القانون إن كان توفير المعلومة المطلوبة يتطّلب حّيًزا زمنًيا أوسع.

وكذلك يمكن تفسير ضعف التجاوب إلى صعوبة تأقلم اإلدارة مع المطالب المضمنة صلب مطالب النفاذ التي تعتبرها 

في بعض األحيان خرقا لخصوصيات عملها وهو ما يحول دون مرور المعلومة من الهيكل المعني إلى المكلف بالنفاذ، 

من ذلك تجربة مركز يقظ مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في عالقة بمادة النفاذ إلى المعلومة.

أهم الهياكل المعنية بمطالب النفاذ لسنة ٢٠٢٠

البلديات, ١١

وزارة الصحة, ١٥

وزارة االقتصاد و المالية
 و دعم اإلستثمار, ٤

هيئة حماية 
المعطيات الشخصية, ٧

مجلس نواب الشعب, ٤ 

رئاسة الجمهورية, ٧

رئاسة الحكومة, ١٢

وزارة الشباب و الرياضة, ٧

وزارة العدل,٥

الهيئة الوطنية
 لمكافحة الفساد, ١٣
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التزامها  أو في حال  المطلوبة  للوثائق  اإلدارة  أنه في حالة عدم توفير  إلى  بناء على ما تقدم ذكره، تجدر اإلشارة  و 

الصمت، وهو ما يعبر عنه بالرفض الضمني، فإن المنظمة تلتجئ إلى آليات مختلفة الستقصاء المعلومة كإيداع مطلب 

تظلم  لدى اإلدارة المعنية أو القيام بطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة.

إلى  النفاذ  في  بالحق  المتعلق   ٢٠١٦ لسنة   ٢٢ عدد  األساسي  القانون  من   ٢٤ الفصل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 

المعلومة، يقتضي أنه ال يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إال إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر 

الخاّصة  حياته  حماية  في  الغير  بحقوق  أو  بهما  يتصل  فيما  الدولية  بالعالقات  أو  الوطني  بالدفاع  أو  العام  باألمن 

ومعطياته الشخصّية وملكيته الفكرية. وقد جاءت األمثلة سابقة الذكر على سبيل الحصر وهي تعد استثناءات للحق 

في النفاذ إلى المعلومة. 

خالل عام ٢٠٢٠، لم يعتمد مركز يقظ كثيرا على آلية التظّلم حيث لم يتظلم لدى رئيس الهيكل المعني سوى ٥ مرات 

وذلك إيمانا منه بضعف نجاعة هذه اآللية. وقد وجهت مطالب التظّلم سابقة الذكر إلى كل من:

- وزارة المالية (١) – في ١٩ جوان ٢٠٢٠ بخصوص قضية وديع الجريء. 

- الجامعة الوطنية للمدن التونسية (٢) في ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

- هيئة حماية المعطيات الشخصية (١) في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بخصوص أنموذج نشر التصاريح.

-  هيئة مكافحة الفساد (١) في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠. 

تقديم طلب النفاذ 
إلى المعلومة

الطعن في قرار رفض االدارة
الصريح أو الضمني أمام الهيئة

استئناف قرار الهيئة
 أمام المحكمة 

االدارية او تنفيذ القرار

صدور قرار الهيئة إما لصالح
الدعوى أو ضدها أو انتقاء  

ما يستوجب النظر
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ألمالك  العامة  الرقابة  هيئة  تقارير  حول  العقارّية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  ضد  استئنافية  قضية   -

الدولة والشؤون العقارية للفترة الممتدة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٧.

- قضية استئنافية ضد وزارة الصحة بخصوص التقارير السنوية للتفقدية العامة للوزارة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٧ 

(مع حجب المعطيات الشخصية).

- قضية استئنافية ضد مجلس نواب الشعب قصد الحصول على القائمة اإلسمية وعدد النواب الذين وردت 

بشأنهم مطالب رفع الحصانة من قبل الهيئة القضائية.

للمصالح  العامة  الرقابة  لهيئة  السنوية  بالتقارير  عالقة  في  الحكومة  رئاسة  ضد  استئنافية  قضية   -

العمومية من ٢٠١١ إلى ٢٠١٧.

للسنوات من  المالية  الرقابة  تقارير هيئة  الحصول على نسخ من  المالية قصد  استئنافية ضد وزارة  - قضية 

٢٠١١ إلى ٢٠١٧. 

 ٧ الهيئة،  قرارات  ضّد  المرفوعة  االستئنافية  القضايا  مجموع  من  أّنه  المالحظة  تجدر  سبق،  ما  على  وبناء 

منها كانت على إثر مطالب نفاذ للحصول على تقارير رقابّية أو تقارير تدقيق، أّما البقية فلقد تمّثلت في طلب 

المنشورة  القضايا  بطبيعة  قوائم  الحصانة،  برفع  مشمولين  نواب  بأسماء  اسمّية  قوائم  جلسات،  محاضر 

أمام القضاء.

إلى  النفاذ  هيئة  طرف  من  المنظمة  على  الواردة  الرسمية  اإلحصائيات  ببعض  اإلستئناس  يمكن  الصدد  هذا  وفي 

المعلومة , حيث قامت المنظمة إلى موفى سنة ٢٠٢٠ برفع ٢١٦ قضية  أمام الهيئة من مجموع ٣٢٥١ قضية

مرفوعة أمامها أي بنسبة : ٦,٦٤٪ .

أما فيما يتعلق بالقضايا المفصلوة , فقد تّم البت في عدد ١٩٠ قضية أي بنسبة ٨٨٪ من جملة القضايا المرفوعة 

من قبل المنظمة , أي مايعادل نسبة : ٨,٥٧ ٪ من جملة القضايا التي تم البت فيها من طرف الهيئة البالغ عددها

٢٢١٥ إلى مستهل سنة ٢٠٢١ . 
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التوصيات: 

بعد الخوض في المؤشرات اإلحصائية وتحليلها، خلص مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد من خالل تجربته سنة 

٢٠٢٠ إلى تحديد هنات منظومة مكافحة الفساد، وعليه، نتقّدم بمجموعة من التوصيات عّلها تساهم في  الرفع من 

تحديات المنظومة: 

يــدعـــو مركز يقظ:  

 كل مكونات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود والعمل على ترسيخ ثقافة محاربة الفساد.

والشفافية  النزاهة  قيم  تكريس  حول  دورية  بصفة  تثقيفية  توعوية  ببرامج  القيام  إلى  التعليمية  المؤسسات   

ومكافحة الفساد.

 السلطة التشريعية إلى مراجعة القانون المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين خاصة في جانب حماية المبلغين 

بالمكاسب  التصريح  بقانون  الخاصة  األحكام  بعض  التبليغ,ومراجعة  على  الفساد  ضحايا  وخاصة  المواطنين  لتشجيع 

والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح واإلسراع في إصدار النصوص التطبيقة الخاصة به .

  اإلدارات التونسّية إلى ضرورة االعتماد أكثر على المعامالت الرقمّية إلسراع وتيسير اإلجراءات مع منظوريها.

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصدي الستشراء الفساد في القطاع الخاص.

يدعو المركز إلى ضرورة 

التفاعل فيما يتعلق بقضايا الفساد وذلك تماشيا مع خصوصية ملفات الفساد  التقاضي ضمانا لسرعة  مراجعة آجال   

بالنظر إلى النتائج التي ال يمكن تداركها إذا تأكدت شبهات الفساد.

إعادة هيكلته  الفساد، وذلك من خالل  باعتباره دعامة لمكافحة  المالي واالقتصادي  القضائي  القطب    دعم جهود 

وتزويده بقضاة ذو تكوين خاص بشكل يضمن جودة األحكام والسرعة في اتخاذها. 

 بالنسبة لدعم و إرشاد ضحايا الفساد : 

بالنسبة للتقاضي: 

يدعو مركز يقظ إلى : 

 مزيد تفاعل اإلدارات وكّل الهياكل العمومية المعنية بماّدة النفاذ إلى المعلومة مع طالبي المعلومة، األمر الذي من 

بعض  في  انعدامه  أو  المعلومة  إلى  الولوج  بطء  أن  حيث  المركز  على  المطروحة  القضايا  معالجة  في  يسّرع  أن  شأنه 

الحاالت يؤثر على عمل التقصي الذي تقوم به المنظمة ويعّد عائقا لها.

  ضرورة تكثيف الحمالت لتوعية المواطنين بكيفية ممارسة حقهم في النفاذ إلى المعلومة. 

  العمل على رقمنة اإلدارة وتوفير المعلومات على المنصات أو المواقع الرسمية لإلدارات والوزارات. 

 وجوب النشر التلقائي للمعلومات خاصة وأن القانون يجبر الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ على ذلك في صورة تم طلب 

نفس المعلومة أكثر من مرة من قبل جهتين مختلفتين. 

بالنسبة للنفاذ للمعلومة : 
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 توفير ترجمات للمقاالت باللغتين الفرنسية واإلنجليزية حتى يتمكن من بلوغ عدد أكبر من المتابعين. 

إصدار ورقات بحثية في مجال مكافحة الفساد باللغات الثالث. 

 تحسين مستوى اإلصدارات من حيث الجودة والكمية. 

 إعداد إصدارات مرئية ومسموعة تفسر وتبسط المفاهيم المتعلقة بمكافحة الفساد. 

  تركيز منظومة تواصل الكتروني بين المكلفين بالنفاذ التابعين لنفس القطاع على المستويين المركزي والجهوي والهياكل 

الراجعة بالنظر قصد تسهيل وتسريع تدفق المعلومة. 

   السعي إلى تدعيم مساعي الهياكل العمومّية لتحسين فاعلّية عملّيات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة داخلها واستنكار 

تعنت العديد من المؤسسات لتطبيق القرارات القضائّية المتعلقة بمادة النفاذ إلى المعلومة.

   اتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة في عالقة برقن القرارات من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة.



I WATCH ORGANIZATION


